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  (مشترک)زبان و ادبیات فارسی 

 

 است؟  غلطها  معنی بعضی از واژه گزینه،در کدام - 1
 ( تعویذ: حرز( )ناچاری: استیصال( )ورد: ذکر)( 1 
 (دیوار گلی: تنبوشه( )ای افسانه: رمانتیک( )گز: ذرع) (2 
 ( گرفتگی زبان: تپق( )بیان: تقریر( )مالک حقّ: بهره)( 3  
 ( شروع کننده: بادی( )کالبد: شبح( )زمانی دراز: آزگار)( 4 

 معنی چند واژه درست است؟ - 2
( پریشان: غوی( )فوج: خیل( )ممکن شدن: دست دادن( )هراسیدن: اندیشیدن( )حرکت کردن: پوییدن) 

 ( به گمان افکندن: ایهام( )شکستن: نغز( )عاشق: دل افگار( )تبهکار: فاسق( )جبهه: جبین( )جوانمرد: احرار)
 هشت ( 4 هفت ( 3 شش ( 2 پنج ( 1 

 به ترتیب از آثار چه کسانی هستند؟ « ادتان عمو غالم، در بهشت شدّآزادی و تربیت، آواها و ایماها، داس»- 3
 عبدالحسین وجدانی، اسالمی ندوشن، محمود صناعی، جالل رفیع( 1 
 اسالمی ندوشن، محمود صناعی، عبدالحسین وجدانی، محمود صناعی( 2 
 محمود صناعی، اسالمی ندوشن، عبدالحسین وجدانی، جالل رفیع ( 3 
 وشن، عبدالحسین وجدانی، جالل رفیع، محمود صناعی اسالمی ند( 4 

 .کامالً درست است............... مورد  به جزهمة موارد  ،با توجه به تاریخ ادبیات- 4
  ،«تغییر حال گیاهان»هایی مانند  تاگور، عالوه بر ادبیّات در پزشکی و علوم طبیعی نیز مطالعاتی داشت و کتاب( 1 

 . را نوشت« ها تئوری رنگ»و    
 ، «گفتار در روش به کار بردن خرد»الملک فروغی از ویلیام شکسپیر و ترجمة ذکاء ی«واتلل»الملک از ترجمة ناصر( 2 

 . های عهد قاجار است از ترجمه    
 البالغه، این  البالغه، به همّت سیّد رضی گردآوری شد و دکتر جعفر شهیدی به پیروی از نثر آهنگین نهج نهج( 3 

 .کتاب را ترجمه کرده است    
 . ترجمة تفسیر طبری، تألیف محمدبن جریر طبری، در زمان سامانیان به فارسی برگردانده شده است( 4 

 غلط امالیی وجود دارد؟  گزینه،در کدام - 5
 ب، زلّت و خطا جّهای قلب، رحم و عطوفت، حضّار متعشدن تار مرتعش( 1 
 مصف و رزمگاه، ساطع و درخشان، خشم و غیظ، نتع و سفرة چرمی ( 2 
 یوزبانان و شکارچیان، وجنه و رخسار، مرکز ثقل زمین، ابله و سبک بار ( 3 
 خوالیگر مطبخ، هم عنان و هم سنگ رمق اسرا، کاهلی و سستی،  چهرة بی( 4 

 شود؟  در کدام بیت غلط امالیی یافت می- 6
 رخــسار و سر زلف تو شرع است و مناهی  خـط بــر رخ زیـبای تو کفر است بر اسالم( 1 
 چه الــتفات بــه بانگ جــرس نجیبان را گذشت محمل و ما در خروش و نالـه ولیک ( 2 
 شکّر به می سرشته که یاقوت احـمر است ه خط مسلسل است تعــویذ دل نـــوشته ک( 3 
 نــوای قــمری و بــانگ هزار بسیار است ســفیر بــلــبل طــبعم شنو و گرنه به باغ( 4 

 مند شده است؟  بهره«  تلمیح و تضاد»شاعر از آرایة  ،در کدام بیت- 7
 یکایک را به جای خویش بنشاندکف موسی  شمار بــرگ اگــر باشد یـــکی فرعون جباری ( 1 
 کـــه آب چــشمـة حیوان بتا هرگز نمیراند زل سختیهای این من مترسان دل مترسان دل ز( 2 
 قرار آمد چــو او باشد قرار جان چرا جان بـی چــو او آب حــیات آمـــد چرا آتش برانـگیزد  (3 
  آید وسف بــدین زودی از آن بازار میو یا یــ سودی ــی یــا پردة عودی و یا مشک عبرشبـ (4  

 های بیت زیر کدامند؟ آرایه- 8
 «چکد بس که در مهر تو اشک از چشم اختر می دامن گردون پر از خون جگر بینم به صبح » 
 استعاره، واج آرایی، ایهام، تشبیه( 2 استعاره، حسن تعلیل، ایهام تناسب، واج آرایی( 1 
 تشبیه، واج آرایی، مجاز، کنایه ( 4 تناسب، مجاز تشبیه، حسن تعلیل، ایهام ( 3 

 های ادبی است؟  بیت زیر فاقد کدام آرایه- 9
 « که گر میرم ز استسقا نجویم آب حیوان را افتادم به بوی لعل میگونش به ظلماتی در» 
 استعاره، تشبیه ( 4 ایهام، کنایه ( 3 جناس، مجاز ( 2 تلمیح، استعاره ( 1 
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  (مشترک)زبان و ادبیات فارسی 

 

 کدام عبارت نیاز به ویرایش دارد؟ - 11
 .ها، از نظر رنگ و نژاد و زبان با هم اختالف دارند بسیاری از انسان( 1 
 .اید های زیادی، با موضوعات گوناگون، در مطبوعات خوانده شما تا کنون مقاله( 2 
 « .خواندن خوب است»: در روزگار ما دیگر نیازی نیست بگوییم( 3 
 . آید؛ زیرا آن قصد سفر داشت ع داد که به خانه نمیدیروز پدرم اطال( 4 

  شود؟ یافت می« گذرا به مفعول و مسند»و چند مصدر « مصدر ناگذر»در میان مصدرهای داده شده، به ترتیب چند - 11
 « یافتن، خواندن، سنجیدندرپاشیدن، نامیدن، زیستن، لنگیدن، » 
 سه ـ دو ( 4  دو ـ دو (3  سه ـ سه  (2 دو ـ سه ( 1 

 تر است؟  های وصفی کدام بیت بیش تعداد ترکیب- 12
 گِــرد صـمد نـگردد نفـس صنم پرستم ترسم کز این لطافت کان نازنین صنم راست( 1 
 کز عــشق آن پری رو زنجیرها گسستم  کیــفیت جــنون را از مــن توان شــنیدن ( 2 
 االی سـرکش او چون سایه کرده پستمب خــورشیــد عــارض او چون ذرّه برده تابم ( 3 
 نشستم  سر منزلم تو بودی هر جا که می دویدم  کــام دلـــم تو بـودی هر سو که می( 4 

 است؟  نیامدههستة کدام گروه اسمی در مقابل مصراع، درست - 13
 ( غیر)هرگز به غیر خون دل و پارة جگر نداشتند  (2 ( لعل)اند  خلق را از لعل میگون تو مستی داده( 1 
 ( بند چشم)تا چشم بند مردم صاحب نظر شدی ( 4 ( سر)ام  دست همّت به سر زلف بلندی زده( 3  

 شود؟  یافت می« بب و مشتق ـ مرکّمشتق، مرکّ»چند واژة  تیب،به تر ،در متن زیر- 14
افتادگان را ند، آن که از وزش نسیم، صحبت دوربی ا میآن که در سپیدة صبح، دلِ پاکان و رویِ خوبان ر» 

شود، صاحب حالی که از افتادن برگ درخت دگرگون  اش، بیدار می شوند و از دیدن گل، آرزوی خواب رفته می
 « .گردد، مثل همه نیست، شاعر است می

 چهار، دو، دو ( 4 چهار، یک، سه ( 3 پنج، یک، سه( 2 پنج، یک، دو  (1 
  ..... به جز ؛شود توجّه به مصراع های داده شده، انواع جمله یافت میبا - 15

 مرد میدان بالی دو جهان دانی کیست؟ ( الف 
 سرمایة آمالی و بخشندة احوال( ب 
 آن چنان پیش رخت ساخت پراکنده دلم ( ج 
 قیام تو نشانی برخیز  ای قیامت ز( د 
 ام تا چه بزاید آسمان  خاک رهی گزیده( هـ 
 دو جزئی( 2 سه جزئی گذرا به مفعول ( 1 
 سه جزئی گذرا به مسند ( 4  مسه جزئی گذرا به متمّ( 3 

 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟ - 16
 کــه نـدادند جـز این تحفه به ما روز الست بـرو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر( 1 
 خبر از جام الست پــرستی کــه بود بی  مـی تا ابد مست بیفتد چو من از ساغر عشق (2 
 خود از شراب الست بدین صفـت که شدم بی خبر برانگیزند لـحد بی رم زبـه مــحشـ (3  
 بـاز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست آمـد مــوج الست کشتی قــالب ببست ( 4  

 شود؟  از کدام بیت دریافت می« عقل و عشق»مفهوم تقابل - 17
 نفــس باشــد کــــاو نبیــند عــاقبت  بیــن اســــت عقــــل از خــاصـــیت اقبتعـ( 1 
 مـال کـی جمــع شود خانه براندازان را دل چـو دادم بــه تــو عقلم ز کجـا خواهد ماند( 2 
 تا کــی در راه نـفـس بــاغ ارم سـاختن تا کــی در چشـــم عقــل، خـــار مغیالن زدن( 3 
 گر نداند حال دردش گو برو بنگر در آب عیب مجنون گو مکن لیلی که شرط عقل نیست( 4 

 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟ - 18
 ها گر کند خار مغیالن غم مخور سرزنش در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم ( 1 
 بســوزد از نــفــس آتشیــن مغیالن را  بــه عزم کعبه چو محمل برون برد مشتاق ( 2 
 آید کــه خــارهــای مغیالن حــریر می کشاندم به نشاط  جــمال کــعبه چنان می( 3 
 مــژه در دیــدة او خــــار مغیالن گردد جــز به چشم عظمت هر که در او درنگرد ( 4 
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  (مشترک)زبان و ادبیات فارسی 

 

 بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ - 19
 «بیش خشنود؟                 بگفت از گردن این وام افکنم زوده سر یابگفتا گر ب» 
 بینم که پیک حضرت او جز روان نمی بــه قاصــدی سـوی جانان روان کنم جان را ( 1 
 کرد چو گوش بر سخن بلبل سحر می شد تــذرو جــان مــن از آشیــان بـرون مـی( 2 
 نثــار خـنجر خــونریز او کنم جان را  یرکشد شمش به قصد جان من آن کس که می( 3 
 تنم ـر چه کس باز نداند سر مویی زگ سر مو نیست که در بند تو نیست بر تنـم یک ( 4 

 عبارات زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟- 21
اش از سرّ  پوشی بکوشد، باز نگاه دو دیدهماند؛ زیرا هر چه عاشق در راز میعشق چون آتش است که پنهان ن» 

 « .دهد ضمیر خبر می
 کــه بــه گــل چشمة خورشید نهان نتوان کرد  مهر رخـسار تو در دل نتوان داشت نـهان( 1 
 ای از غـــم عـــشق تــو بیان نتوان کرد شــمه بــا تو صــد سال زبان قلم ار شـرح دهد ( 2 
 در صــف معـــرکــه انـــدیشة جان نتوان کرد  ات از جوشن جانم بگذشت  نــاوک غـمزه( 3 
 گفــت کـــان نکـــتة باریــک عیان نتوان کرد از مــیانت سـر مــویی ز کـمر پـرسیدم ( 4 
 

    ( غیرعلوم انسانی)زبان و ادبیات فارسی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به ترتیب کدام است؟ « موزه، محمل، محاق، ژکیدن»معنی - 21
 ه، گفت و گو، آهسته سخن گفتنکفش، کِلّ (2 پاتابه، شراع، مستور، زمزمه کردن( 1 
 کفش، کجاوه، احاطه شده، غرولند کردن ( 4 جبّه، هودج، پوشیده شده، زیر لب حرف زدن( 3  

 . کامالً درست است.............. مورد  به جزانتساب آثار به پدید آورندة آن در همة موارد - 22
 دهم، تنفّس صبحبه قول پرستو، ظهر روز : قیصر امین پور( 1 
 از این ستاره تا آن ستاره، دری به خانة خورشید، از آسمان سبز : سلمان هراتی( 2 
 پلّه تا مالقات خدا، چشمة روشن با کاروان حلّه، پلّه: کوب عبدالحسین زرّین( 3 
 کاله  ترس و لرز، گور و گهواره، آی با کاله آی بی: غالمحسین ساعدی( 4 

 ه، غلط امالیی وجود دارد؟ در کدام گروه کلم- 23
 ذات، وزر و وبال، حادثة صعب، وصال و فراغ غریزة حبّ( 1 
 ورطه و مهلکه، ارّابة زمان، عزلت و انزوا، شرارة سیّال( 2 
 توابع و لواحق، جنحه و جنایت، مالیات مستغالت، نطق غرّا( 3 
 صیانت و نگهداری، اوامر و نواهی، عبوس و زمخت، نگاه اعورانه ( 4 

 های بیت زیر کدامند؟  آرایه- 24
 «سرو را گر چه به باالی تو مانندی نیست        بنده با قدّ تو از سرو سهی آزاد است» 
 تشبیه، ایهام، تضاد( 2 استعاره، ایهام تناسب، پارادوکس ( 1 
 استعاره، کنایه، مجاز ( 4  تشبیه، استعاره، مجاز( 3 

 با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟ « چرخ ار چه رفیع خاک پایت         عقل ار چه بزرگ طفل راهت»بیت - 25
 بــرون کـــن ز سر باد خیره سری را نــکوهش مکــن چــرخ نیـلوفری را ( 1 
 را همی گیر قیـــاس چــرخ گــردان از آن چــرخـــه کــه گرداند زن پیر ( 2 
 بــود چشـــم و چـــراغ پیغـــمــبر عالـــم عــلم بــود و بــحــر هـــنر ( 3 
 ذرّه صفت در اوفتد بر سر بامت از هوا  شاه فلک چو بنگرد طلعت ماه پیکرت  (4 
 

               (انسانی علوم)زبان و ادبیات فارسی 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 است؟  غلطمعنی چند واژه - 21
( سخن چینی: تضریب( )سرما: برد( )قابلیّت: حوصله( )پراکندن نسیم: تنسّم( )خرده سکة طال و نقره: قراضه) 
 (لقمه: نواله.( )شود بندی که به ساق پا پیچیده می: چاروق( )سیاه: حبری( )کشنده: جگرآور( )دردمندی: تهوّر) 
  ( نواختن: سازکردن( )پیوره :خوره( )نزدیکی به هالکت: خطر) 

  پنج  (4 شش ( 3 هفت ( 2 هشت ( 1 
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  (علوم انسانی)زبان و ادبیات فارسی 

 

 به ترتیب از آثار چه کسانی هستند؟ « اق نامه، مسائل الحیاتالحکمتین، انیس العارفین، عشّ جامع»- 22
 ناصر خسرو، عزیزالدّین نسفی، شیخ محمود شبستری، طالبوف ( 1 
 عراقی، جامیخاقانی، فخرالدّین علی صفی، فخرالدّین ( 2 
 ین عراقی، طالبوفالدّین علی صفی، فخرناصر خسرو، فخرالدّ( 3 
 خاقانی، عبید زاکانی، شیخ محمود شبستری، جامی ( 4 

 شود؟  غلط امالیی یافت می ،درکدام بیت- 23
 که نیـست بهر غمم را به دیده پایابی معیّن است کز این ورطه جان برون نبرم( 1 
 دلــق و تسبیح تو را خرقه و زنّار مرا  چـند پندم دهی ای زاهد و وعظم گـویی ( 2 
 بــبــرد آبـــم شــــراب ارغـــوانی  بــزد راهــــم ســمــاع ارغـــنــــونی( 3 
 حذر از ضربت شمشیر قضا نتوان کرد کشتة تیغ مالمــت به رضا نــتــوان شد( 4 

  های بیت زیر کدامند؟ آرایه- 24
 «ماه نو چون ز لب بام بدیدم گفتم       ای دل از چنبر این ماه کجا خواهی جست؟» 
 آرایی مجاز، استعاره، واج( 2 ، کنایه، ایهامحسن تعلیل (1 
 ، مجاز اغراقاستعاره، ( 4 ، ایهام تناسب، کنایهآمیزی   حس( 3 

 بیت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  - 25
 «هر چه کند جور نیست، ور تو بنالی جفاست حاکم ردّ و قبولمالک ملک وجود، » 
 بــر دلــم چـند زنی ناوک دلدوز امــشب چون شدم کشتة پیکان خدنگ غم عشق( 1 
 بر سر خاکش به خوناب جگر باید نــوشت  هر که گردد کشتة تیغ فراق این داستان ( 2 
 و الـــتفــات بدان مختصـر نکرد  بـــردیم ملـک وجــود را بـــرِ ســلطان عشق او ( 3 
 زخم شمشیر توان خورد و فغان نتوان کرد گر به تیغم بزنی از تو ننالم که ز دوسـت ( 4 
 

  (غیر علوم انسانی)زبان عربی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :﴾ُقل الحقُّ من رّبکم، فمن شاء فلیؤمن   ﴿ -26
 !بگو حق با خدای شما است، پس کسی که بخواهد ایمان بیاورد (1 

 !خواهد باید ایمان بیاورد بگو حق از آنِ خدای شما است، پس هرکس می (2 

 !ایمان بیاوردبگو که حق از جانب پروردگار شما است، پس هر که بخواهد باید  (3 

 !خواهد بر اوست که ایمان بیاورد بگو که حق با پروردگار شما است، پس آنکه می (4 

 :«!ا  ح، ُیذّل نفسه فُیعّظمه رّبه شأنو صدره مشرو  ا  قلب المؤمن فرح دائم»  -27
 !برد میکند، پروردگار هم مقامش را باال  ای گشاده دارد و همیشه نفس خود را کوچک می مؤمن قلبی شاد و سینه (1 

  !دارد مید، پس پروردگارش مقام او را بزرگ کن اش گشاده، نفسش را خوار می شاد است و سینه اًقلب مؤمن دائم( 2 
 !برد کند، سپس پروردگار او مقامش را باال می اش فراخ، نفسش را ذلیل خود می شاد است و سینه اًدل مؤمن که دائم (3 

 !کند بزرگ میاست، آنگاه پروردگار مقام او را  اش فراخ، نفس خود را خوارکرده مؤمن دلش همیشه خوشحال است و سینه (4 

 :«!ِاجعالني في حلّ : کثر تعّجبي حین رأیت أمیرالمؤمنین یقول للّطفلین الّصغیرین»  -28
 !حاللم کنید: گفت میتعجّبم زیاد شد زمانی که دیدم امیرالمؤمنین به دو کودک کوچک  (1 

 !کنید آیا مرا حالل می: گوید دیدم امیرمؤمنان به دو کودک صغیر می تعجّبم زیاد شده بود که می (2 

 !حاللم کنید: گوید زیاد شدن تعجّبم وقتی بود که امیرمؤمنان را دیدم که به دو کودک صغیر می (3 

 !کردمجزء حالل شدگان قرار دهید، تعجّب مرا : گفت وقتی امیرالمؤمنین را دیدم که به دو کودک کوچک می (4 

  (33- 62)التعریب عّین األصّح و األدّق في الجواب للترجمة أو المفهوم أو 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  (غیر علوم انسانی)زبان عربی 

 

 :«!ذهبت إلی الّسوق في الّشمس المحرقة، فحملت معي قربة ألرفع عطشي بها»  -29
 !در اوج گرمای خورشید بسمت بازار رفتم، اما مشک آبی همراهم بود تا تشنگیم را رفع کند (1 

 !در آفتاب سوزان به بازار رفتم، پس مشکی با خود برداشتم تا تشنگی خود را با آن رفع کنم (2 

 !به بازار رفتم هنگامی که آفتاب بشدّت سوزان بود، و با خود مشکی حمل کردم که به رفع تشنگیم کمک کند (3 

 !کردم میداشتم که هنگام تشنگی رفع عطش کی رفتم با اینکه آفتاب سوزان بود، و با خود مش بسمت بازار بیرون می (4 

 :الخطأعّین  -31

 کند،  میبانش را به فصاحت و بالغت آراسته انسان دانشمند ز: لإلنسان العالم لسان مزیَّن بالفصاحة و البالغة، (1 

 شود و دیگران  پس در هرجایی گرامی داشته می: فُیکَرم في أيِّ مکان و َیخدمه اآلخرون برغبة، (2 

 کنند، با میل و رغبت او را خدمت می    

 ای از علم و درک سلیم نبرده باشد،  که بهره و کسی :الّسلیم، كو َمن لم ینتفع بالعلم و اإلدرا (3 

 !حقیرشده و بیچاره است اگرچه والدینش شریف باشند!: محَتقر و مسکین و إن کان شریَف األبوین (4 

 :للمفهوم غیر المناسبعّین . «!تأکل ما تجُد حوَلها ارُ النّ »  -31

 !ا  رّبما شرارة نار أحرقت بلد (2 !الّنار أشّد سرعة من الّریح حرکة (1 
 !ال ُیجمع الماء مع الّنار (4 !نار العشق ُتحرق العاشق (3 

 :عّین الّصحیح. «!فرزندان صالح ما همیشه فداکاریهای زیاد پدر و مادر خود را بخاطر دارند»  -32

 !األبناء الّصالحون لنا تضحیاٍت کثیرة لوالدیهمیذکر  (1 
 !ا  روا تضحیة کثیرة لوالدینهم دائمأبناؤنا الّصالحون تذکّ  (2 
  !ا  رون تضحیات الکثیرة لوالدیه دائمأبناؤنا الّصالحون یذک (3 
 !الّتضحیات الکثیرة لوالدیهم ا  یتذّکر أبناؤنا الّصالحون دائم (4 

 :«!شد که پیچیدگیهای زیادی داشت، و مفهوم آنها جز با تأمّل زیاد روشن نمیبه اشعاری گوش دادم »  -33

 !بالتفّکر الکثیر ال تتبّین مفاهیمها إالّ  کانت معّقداتها کثیرة و ا  سمعت أشعار  (1 
 !بتأّمل جّیدإاّل سمعت األشعار التي کانت لها معّقدات عدیدة و لم یفهم  معناها  (2 
 !ا  إاّل بالتّفکر جّیداستمعت إلی األشعار اّلتي کانت معّقداتها وافرة و لم تتبّین مفاهیمها  (3 
 !بالتّأّمل الوافرإاّل معت إلی أشعار کانت لها تعقیدات کثیرة و لم یتبّین مفهومها ِاست (4 
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  (غیر علوم انسانی)زبان عربی 

 

 

إّنه هجا الخلیفة مّرة فأراد . هناک شاعر ملتزم عاش في هذه الدنیا ما یقرب من مائة عام أي قرن من الّزمن    
خالل حیاته في بالد کثیرة مثل بغداد و البصرة و الحجاز و الّري و  تنقّلإّنه ! الخلیفة قتله، ففّر إلی الجبال

حیاة هذا الّشاعر المؤمن الجسور، حیث ُقتل في قریة من  ُختمت و في أهواز. خراسان إلی أن وصل إلی األهواز
 .في سبیل الحقّ  ا  سبعة و أربعین للهجرة، فکان شهیدقری شوش سنة مائتین و 

  كقد نطق روح القدس بلسان: ، و قال لها  شدید بکاءًلهذا الّشاعر قصیدة أنشدها أمام إمام عصره، فبکی اإلمام     

 !«دعبل»یا 
 ...فّر إلی  :أین فّر الشاعر أّول مّرة؟إلی  -34

!الّري و خراسان (4 !بغداد (3 !بالد کثیرة (2 !الجبل (1 
 ....توّفي الّشاعر في سنة : عّین الصحیح -35

 1) 742 2) 724 3) 472 4) 427 
 ....بکی اإلمام لّما سمع : عّین الصحیح -36

 !الملتزمقصیدة الّشاعر  (2 !شهادة الّشاعر في الجبال (1 
 !هجرة الّشاعر إلی بالد کثیرة (4 !ظلم الخلیفة و قتله الّشاعر (3 

 :عّین العنوان األنسب لموضوع النّص  -37
 !ترجمة حیاة شاعر ملتزم و جسور (2 !ظلم الخلیفة في حّق شاعر ملتزم و مؤمن (1 
 !ن شاعرنطق روح القدس عن لسا (4 !بکاء اإلمام بشّدة عند سماعه قصیدة الّشاعر (3 
 

 (39 و 38)في التشکیل  الخطأعّین 
 

 :«!شاعر ملتزم عاش في هذا العالم ما یقرب من قرن من الّزمن و هجا الخلیفة كهنا»  -38
 َقرنٍ  -ُب رَ یق –َعاَش  (2 الَعاَلِم   –ُمَلتِزٌم  – كَ ُهَنا (1 
 َعاَش  -ُملَتِزٍم  –َشاِعٌر  (4  الَخلیفةَ  –الزََّمِن  –َقرٍن  (3 

 :«!في سبیل الحقّ  ا  ائتین و سبعة و أربعین فکان شهیدإّنه قتل في قریة من قری شوش سنة م»  -39
 َسبعةٍ  -مائَتیِن  –َسَنَة  (2  َسَنةَ  –ُقَری  –ُقِتَل  (1 
 الَحقِّ  –أرَبعیَن  –َسبعٍة  (4  َسِبیل -َسَنِة  –َقرَیٍة  (3 
 
 
 
 

  یناسب النّصبما  (36-33)اقرأ النّص التّالي بدّقة، ثّم أجب عن األسئلة: 
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  (غیر علوم انسانی)زبان عربی 

 

 (36 - 34)عّین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي 
 

 :«تنّقل»  -41
 فاعله الضمیر المستتر/ الزم  –( من باب تفّعل)مزید ثالثي بزیادة حرف واحد  –فعل ماٍض  (1 
 و الجملة فعلیة فاعله الضمیر المستتر/ مبني  –( من باب تفعیل)مزید ثالثي  –للغائب  –مضارع  (2 
 المستتر« هو»فعل و فاعله ضمیر / مبني للمعلوم  –الزم  –صحیح  –مزید ثالثي  –للمخاطب  – ماضٍ فعل  (3 
و الجملة فعلیة المستتر« هو»فعل و فاعله ضمیر / صحیح  –( من باب تفّعل)مزید ثالثي  –للغائب  –ماٍض  (4 

 :«ُختمت»  -41
 «حیاة»فعل و نائب فاعله االسم الظاهر / مبني علی الفتح  –الزم  –مجرد ثالثي  –للمخاطب  –ماٍض  (1 
 «حیاة»فعل و فاعله االسم الّظاهر / مبني علی الفتح  –مبني للمعلوم  –الزم  –صحیح  –مجّرد ثالثي  (2 
 و الجملة فعلیة« حیاة»فعل و نائب فاعله / مبني  –مبني للمجهول  –متعدٍّ  –مجّرد ثالثي  –للغائبة  (3 
 المستتر و الجملة فعلیة« هي»نائب فاعله ضمیر / مبني للمجهول –متعدٍّ  –صحیح  –للغائبة  –ل ماٍض فع (4 

 :«بکاء»  -42
 مفعول مطلق للتأکید و منصوب/ منصرف  –معرب  –نکرة  –جامد  (1 
 مفعول مطلق للبیان و منصوب/ نکرة  –جامد  –مفرد مذکر  –اسم  (2 
 تمییز و منصوب/ منصرف  –معرب  –معّرف  باإلضافة  –( مصدر)جامد  (3 
 مفعول مطلق و منصوب/ معرب  –نکرة  –( صفة مشّبهة)مشتق  –مفرد مذّکر  (4 
 
 
 
 

 :عّین الفعل المبني علی الّسکون -43
 !الخطأالاّلتي یتکّلمن بعد أن یتأملن، یسَلمن من  (1 
 !ِلم تُقّصران في أداء واجبهما و هما کانتا ساعیتین حّتی اآلن (2 
 !یا ُاختي الّصغیرة؛ ما تفعلي من خیر، و لو بقلیل، یعلمه اهلل تعالی (3 
 !کانت المرأة قد نصرت في الحرب المفروضة الرجال، و نحن نفتخر بها جدًّا (4 

 :عن الباقي یختلفالمعتل الّناقص   عّین -44
 !الّتالمیذ کانوا یتلون هذه اآلیات بصوت واحد و جمیل (1 
 !أساتذتنا یرجون أن نعمل بواجباتنا علی األقّل و ال نشکو (2 
 !یأبون أن یأکلوا من أموال الناس کما کان أئّمتنا كلیت الملو  (3 
 !عظماء الّناس هم اّلذین یعفون عن الّصغار و عن خطایاهم (4 
 
 

  (04-33)لجواب عن األسئلة التالیة لعّین المناسب 
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  (غیر علوم انسانی)زبان عربی 

 

 (:النواسخ خبرفي ) الخطأعّین  -45
 ! ا  لیتمّتع اإلنسان بها مادام حیّ  ا  مهمّ  ا  إاّل مصدر لیست آیات الّطبیعة  (1 
 !فوائد کثیرة مادامت تبقی مخضرَّة   ذات تکون النباتات المخضّرة (2 
 !في الحیاة ین بغیرناعلی غیرنا ال متأّثر  ا  لیتنا أینما کّنا، کّنا مؤّثر  (3 
 !منهما الکبیرین ذکّیان ولکّن ُاختهما أکثر ذکاء  إّن هذین الولدین  (4 

 :جملةًعّین الوصف  -46
 ،في حیاتنا الّلیل و الّنهار نحتاج إلیهما الشّدة و الّرخاء کظاهرتي (1 
 في هاتین الحالتین و هو راٍض عنهما،  و مرحبا بمؤمن یثبت (2 
 من ااُلمور لیست بیدنا و یجب أن نقبَلها، ا  علینا أن نعلم أّن کثیر  (3 
 !و إن ُنرد أن نخالفها لنتخّلَص منها، ُرّبما ُتصبح حیاتنا أصعب (4 

 :فیه المفعول فیه لیسعّین ما  -47
 !ا  ة عمله الیوم، کیف سینجو منها غداّلذي لم ینُج من نتیج (1 
 !فُانظر إلی ماضیه و مستقبله ا  إذا أردت أن تفهم أمر  (2 
 !نحن نمشي ساعتین ِاثنتین حول منزلنا کّل یوم (3 
 !إّن المستقبل لیس بأیدینا بل الحال بأیدینا (4 

 :کیفیة الفعل ال یبیّنعّین المصدر  -48
 !ا  دائمیّ  ا  الُمهِمل وقته بدون فائدة تضییع ُیضّیع (1 
 !إّن قّوة تعّقل المؤمن تغلب قّوته الغریزّیة غلبة   (2 
 !جمیال   الّصادقین األوفیاء یوفون بعهدهم وفاء  إّن  (3 
 !معرفة دقیقة بقّوة شاّمته كالعّطار یعرف أنواع المس (4 

 :فیه التمییز لیسعّین ما  -49
 !حّتی ذّرة منها كال أمل ا  عندي خمسة مثقاالت ذهب (1 
 !أحسن األصدقاء وفاء  أحسنهم صداقة (2 
 !ا  ألّن ُاّمي تعدُّه جّید كُاحّب لحم الّسم (3 
 !ا  مألت ُاختي إنائي قهوة  و لبن (4 

 :اًمحذوفعّین المستثنی منه  -51
 !النشیطة كُاختإاّل لم تستیقظ من الّنوم صباح الباکر  (1 
 !األخبار االقتصادّیةإاّل أسمع کّل األخبار الصباحیة  (2 
 !منهم ا  إاّل واحدِاعتمد تالمیذي علّي في الصّف  (3 
 !هذا الّشخصإاّل ِانتبه المخطئون بعملهم السّیئ  (4 
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  (علوم انسانی)زبان عربی 

 

 :﴾ِاّتبعوا ما اُنزل إلیکم من رّبکم و ال تّتبعوا من دونه أولیاَء  ﴿ -26
 !طرف خدایتان برای شما نازل شده تبعیّت کنید، نه از اولیائی که غیر او هستنداز ا رآنچه  (1 

 !پیروی شما باید از چیزی باشد که از جانب پروردگار برایتان نازل شده نه از دوستانی که غیر او هستند (2 
 !کنیدت ماز آنچه از جانب پروردگارتان برای شما نازل کرده شده پیروی کنید، و غیر از او از اولیائی تبعیّ (3 
 !دیتبعیّت شما باید از چیزهایی باشد که از طرف خداوند برایتان نازل شده، و غیر از او از دوستان دیگر پیروی مکن (4 

 :«إّن المالیین من المسلمین یجتمعون کّل سنة في ذي الحّجة في بیت اهلل الحرام لزیارته  » -27
 !آیندمی جهت زیارت گرد هم دار خداخانة حرمت در هر سال هحجّمیلیونها مسلمان در ماه ذی  (1 

 !شوندجمع میاهلل الحرام جهت زیارت آن  میلیونها نفر از مسلمین در بیتهر سال در ماه ذی حجّه  (2 
 !کننده در بیت اهلل الحرام برای زیارت شرکت میمیلیونها نفر از مسلمانان در هر سال در ماه ذی حجّ (3 
 !شونددار خدا برای زیارت آن رهسپار میه به خانة حرمتهمه ساله میلیونها نفر مسلمان در ماه ذی حجّ (4 

 :« !ا  بلسانهم دائممین ألّنهم یؤذوننا ال ُاحّب الّنّما » -28
 !آزارندرا میم زیرا آنها با زبانشان همیشه ماچینان را دوست ندارسخن (1 
 !اندآزار دادهزبانشان ما را  با چینان را دوست نداشتم چه همیشهسخن( 2 
 !دهد برای همین آنها را دوست ندارمچینان همیشه ما را آزار میزبان سخن (3 
 !دهددوست نخواهم داشت زیرا این زبان همواره ما را آزار میچینان را زبان سخن (4 

 :« !ُاحاول أن أتناول الّطعام اّلذي ال ُیسمنني » -29
 !کندسعی کردم غذایی نخورم که چاقم می( 1 

 !کوشم غذایی بخورم که مرا فربه نکندمیمن ( 2 

 !کند نخورمکنم غذاهایی را که فربه میکوشش می( 3 

 !کند نخورمتالشم بر این است که غذاهایی را که چاقم میهمة ( 4 

 :الخطأعّین   -31
  !آوردچقدر رنگ سبز خوب است زیرا در ما شادمانی را بوجود می!: فینا البهجة ر ألّنُه یثیرضنعم الّلون، الّلون األخ (1 
 !آمد گفتمخوش هنگامی که مهمانم وارد شد ورودش را!: عندما وردت ضیفتي رّحبُت بورودها (2 
 !کند بجز عسلرا فاسد میمواد قندی قطعاً دندانهای ما!: إّن الّسکرّیات تفسد أسناننا إاّل العسل (3 
 !لحظة تولد کودک برای والدینش چقدر زیباست!: ما أجمل لحظة میالد الّطفلة لوالدیها (4 

 :للمفهوم غیر المناسبعّین  -31
 !أمل بهذه الّدنیا الفانیةال : العمر ضیف لیست له إقامة (1 
 !في الحیاة كبتدبیر ُامور  كعلی: ال بّد من عزم یؤخذ بالحزم (2 
 !حاسبوا أنفسکم في الّدنیا قبل أن تحاسبوا: الّدهر كقبل أن یعظ كعظ نفس (3 
 !علینا أن ال نطمع بالکثیر و نقتنع بالقلیل: و من قصد البحر استقّل الّسواقیا (4 
 
 

  (33-62)عّین األصّح و األدّق في الجواب للترجمة أو المفهوم أو التعریب 
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  (علوم انسانی)زبان عربی 

 

 .«!مان کتابی یافتم که مرا در فهم زبان عربی کمک می کندجستجوی زیاد در کتابخانة مدرسهبعد از  »- 32
 :عّین الصحیح 
 !وجدت في مکتبة المدرسة بعد التفتیش الطویل الکتاب اّلذي یساعدني في الدرک الّلغة من العربّیة (1 
 !اللغة العربیةبعد تفتیش طویل وجدت في مکتبة المدرسة کتابا  یساعدني في فهم ( 2 
 !العربیة كساعدتني في در  ا  ش الّطویل في مکتبة مدرستنا کتابوجدت بعد التفتی (3 
 !بعد تفتیش طویل في مکتبة مدرستنا وجدت کتابا  یساعدني في فهم الّلغة العربّیة (4 

 :« !خستگی زیاد مرا واداشت برای مراقبت از مادر پیرم یک پرستار انتخاب کنم » -33
 !ة لرعایة ُاّمي و هي عجوزأن أنتخب الممّرض ا  کثیر  ا  لني تعبحم (1 
 !یحملني علی أن أنتخب ممّرضة لرعایة ااُلّم العجوز ا  الّتعب کثیر  (2 
 !یحملني أن أنتخب ممّرضة لرعایة ااُلّم العجوز ا  حملتني الّتعب کثیر  (3 
 !العجوزة لرعایة ُاّمي الکثیر حملني علی أن أختار ممّرض الّتعب (4 

 

إّنه هجا الخلیفة مّرة فأراد . هناک شاعر ملتزم عاش في هذه الدنیا ما یقرب من مائة عام أي قرن من الّزمن    
خالل حیاته في بالد کثیرة مثل بغداد و البصرة و الحجاز و الّري و  تنقّلإّنه ! الخلیفة قتله، ففّر إلی الجبال

حیاة هذا الّشاعر المؤمن الجسور، حیث ُقتل في قریة من  ُختمتو في أهواز . خراسان إلی أن وصل إلی األهواز
 .قری شوش سنة مائتین و سبعة و أربعین للهجرة، فکان شهیدا  في سبیل الحقّ 

  كقد نطق روح القدس بلسان: شدیدا ، و قال له بکاءًأنشدها أمام إمام عصره، فبکی اإلمام  لهذا الّشاعر قصیدة    

 !«دعبل»یا 
 ...فّر إلی  :إلی أین فّر الشاعر أّول مّرة؟ -34

!الّري و خراسان (4 !بغداد (3 !بالد کثیرة (2 !الجبل (1 
 ....توّفي الّشاعر في سنة : عّین الصحیح -35

 1) 742 2) 724 3) 472 4) 427 
 ....بکی اإلمام لّما سمع : عّین الصحیح -36

 !قصیدة الّشاعر الملتزم (2 !شهادة الّشاعر في الجبال (1 
 !هجرة الّشاعر إلی بالد کثیرة (4 !ظلم الخلیفة و قتله الّشاعر (3 

 :عّین العنوان األنسب لموضوع النّص  -37
 !ترجمة حیاة شاعر ملتزم و جسور (2 !ظلم الخلیفة في حّق شاعر ملتزم و مؤمن (1 
 !نطق روح القدس عن لسان شاعر (4 !بکاء اإلمام بشّدة عند سماعه قصیدة الّشاعر (3 
 

 

 

  یناسب النّصبما  (36-33)اقرأ النّص التّالي بدّقة، ثّم أجب عن األسئلة: 
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  (علوم انسانی)زبان عربی 

 

 (39 و 38)في التشکیل  الخطأعّین 
 

 :«!شاعر ملتزم عاش في هذا العالم ما یقرب من قرن من الّزمن و هجا الخلیفة كهنا»  -38

 َقرنٍ  -یقَرُب  –َعاَش  (2 الَعاَلِم   –ُمَلتِزٌم  – كَ ُهَنا (1 
 َعاَش  -ُملَتِزٍم  –َشاِعٌر  (4  الَخلیفةَ  –الزََّمِن  –َقرٍن  (3 

 :«!إّنه قتل في قریة من قری شوش سنة مائتین و سبعة و أربعین فکان شهیدا  في سبیل الحقّ »  -39

 َسبعةٍ  -مائَتیِن  –َسَنَة  (2  َسَنةَ  –ُقَری  –ُقِتَل  (1 
 الَحقِّ  –أرَبعیَن  –َسبعٍة  (4  َسِبیل -َسَنِة  –َقرَیٍة  (3 
 
 (36 - 34)عّین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي 

 
 :«تنّقل»  -41

 فاعله الضمیر المستتر/ الزم  –( من باب تفّعل)مزید ثالثي بزیادة حرف واحد  –فعل ماٍض  (1 
 فاعله الضمیر المستتر و الجملة فعلیة/ مبني  –( من باب تفعیل)مزید ثالثي  –للغائب  –مضارع  (2 
 المستتر« هو»فعل و فاعله ضمیر / مبني للمعلوم  –الزم  –صحیح  –مزید ثالثي  –للمخاطب  – ماضٍ فعل  (3 
المستتر و الجملة فعلیة« هو»فعل و فاعله ضمیر / صحیح  –( من باب تفّعل)مزید ثالثي  –للغائب  –ماٍض  (4 

 :«ُختمت»  -41

 «حیاة»فعل و نائب فاعله االسم الظاهر / مبني علی الفتح  –الزم  –مجرد ثالثي  –للمخاطب  –ماٍض  (1 
 «حیاة»فعل و فاعله االسم الّظاهر / مبني علی الفتح  –مبني للمعلوم  –الزم  –صحیح  –مجّرد ثالثي  (2 
 و الجملة فعلیة« حیاة»فعل و نائب فاعله / مبني  –مبني للمجهول  –متعدٍّ  –مجّرد ثالثي  –للغائبة  (3 
 المستتر و الجملة فعلیة« هي»نائب فاعله ضمیر / مبني للمجهول –متعدٍّ  –صحیح  –للغائبة  –فعل ماٍض  (4 

 :«بکاء»  -42

 مفعول مطلق للتأکید و منصوب/ منصرف  –معرب  –نکرة  –جامد  (1 
 مفعول مطلق للبیان و منصوب/ نکرة  –جامد  –مفرد مذکر  –اسم  (2 
 تمییز و منصوب/ منصرف  –معرب  –معّرف  باإلضافة  –( مصدر)جامد  (3 
 مفعول مطلق و منصوب/ معرب  –نکرة  –( صفة مشّبهة)مشتق  –مفرد مذّکر  (4 
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  (علوم انسانی)زبان عربی 

 

 
 

 :عّین الفعل الماضي یدّل علی بعید -43

 !کانت معّلمتي قد اقترحت علّي أن أتسابق في القفز (1 
 !شاهدت في زقاقنا قّطة مریضة تحتاج إلی المساعدة (2 
 !أفضل من طعام البیتلم أتناول حّتی اآلن طعاما   (3 
 !فهو أمین ا  إّن صدیقي کان یحفظ أسراري دائم (4 

 (:تفي المعتاّل )عّین الصحیح  -44
 !لم أخیب من االستشارة حّتی اآلن في حّل المشکالت (1 
 !فقدت مظّلتي في المدرسة و لم أوجدها حّتی اآلن (2 
 ! ا  نسیت أن تأتي إلی بیتنا لندرس معزمیلتی  (3 
 !الحیاة ال تخُل من الّشدائد و المشّقاتإّن  (4 

 :عّین العدد نائب الفاعل -45
 !إلی سفرة علمّیة ا  ُیسافر الیوم أربعة تالمیذ مع (1 
 !في مدرستنا في هذه الّسنة ُیعّلمنا الدروس عشرة معّلمین (2 
 !ُتجری الیوم في المدارس ثالث مسابقات ریاضّیة في زمن واحد (3 
 !مباراة کرة الّسّلة في هذا الوقت بمدرستنا حکمان ِاثنانُیشرف علی  (4 

 (:في اإلضافة و التوصیف) الخطأعّین  -46
 !لمنائر المسجد في شارعنا ألوان ذهبّیة (1 
 !الکوخ جّدي الحقیر مملوء بنور االیمان (2 
 ! إّن األخوین المخلصین یتکّفالن معاش أهلهما (3 
 !جدیدا   ا  قمیص كل قالت لي ُاّمي یجب أن أشتري (4 

 :غیر مؤکّدة« کلّ »عّین  -47
 !أ لم تقطف الفواکه کّلها من هذه األشجار المثمرة یا فاّلح (1 
 !حینما ُسرقت محفظتي في الّشارع تجّمع الّناس کّلهم حولي (2 
 !جاءت في هذه الّصفحة من الکتاب األمثال کّلها بالّلغة العربیة (3 
 !كفي ساحة الجهاد و ُاستشهد ُکّلهم هناحضر إخواني المجاهدون  (4 
 
 
 
 

  (04-33)جواب عن األسئلة التالیة للعّین المناسب 
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  (علوم انسانی)زبان عربی 

 

 :التمییز فیها لیسعّین العبارة التي  -48
 !ا  و خلق ا  ن أفضل المعّلمات في مدرستنا علمإّن هذه المعّلمة م (1 
 !عزم هذا الّصیاد أن یبقی في ساحل البحر أکثر األوقات (2 
 !في درس الّلغة العربیة ا  حد الّتالمیذ في صّفنا أقّل نشاطأ (3 
 !تمتاز مدینتي الکبیرة عن المدن ااُلخری جماال  و وسعة (4 

 :نوعه عن الباقي یختلفعّین المستثنی   -49
 !خمسة منها حفظت کّل أبیات هذه القصیدة إالّ  (1 
 !من الّلحم الطريّ  ا  إاّل مقدار  ا  ما ِاشتریت من السوق شیئ (2 
 !استشهاد أبي غیر أخي األکبر ما تکّفل معاش أهلي بعد (3 
 !ُتزرع في بساتین قریتنا أشجار کّل الفواکه غیر شجر الرّمان (4 

 :في نوع المنادی الخطأعّین  -51
؛ أعطني حالوة عبادت (1   (نکرة مقصودة! )كو طاعت كربِّ
 (نکرة مقصودة! )كأّیها اإلنسان؛ ُادع اهلل و اسَع آلخرت (2 
 (مضاف! )اهلل خیرا   كجزایا ممّرضة المستشفی؛  (3 
 (علم! )كو بشهدائ كیا إیران؛ نفتخر ب (4 
 

    فرهنگ و معارف اسالمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، برای رسیدن به پاسخ درست، کدام آیة شریفه، چراغ «کنیم؟ در چگونه جهانی زندگی می»: اگر از ما پرسیده شود- 51

 ما خواهد بود؟ راه
نَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ وووَ (1    األَرْضِ یَتَفَکَّرُ
  عَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَ قُعُوداً وَ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَاماً (2 
   لِّلْمُؤْمِنِینَ لَآيَةًالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِی ذَلِکَ  خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ( 3 
 آلیَاتٍ لِّأُوْلِی األلْبَابِالنَّهَارِ    اخْتِالَفِ اللَّیْلِ وَ األَرْضِ وَ إنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ ( 4 

 ، پیام کدام آیة شریفه است؟«مجموعة جهان خلقت، نظامی واحد و به هم پیوسته است»- 52
مَا خَلَقْتَ ه(   2 ءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ  إِنَّا کُلَّ شَیْ( 1    سُبْحَانَکَ بَاطِالً ذَارَبَّنَا
 وُتٍ تَفَا مِنْ نِمَا تَرَى فِی خَلْقِ الرَّحْم( 4 خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ( 3 

 .کند داللت می.......... آیة شریفة - 53
 ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی بروَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا بَاطِالً ( 1 
 ضرورت معاد در پرتو عدل الهی بر وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا بَاطِالً ( 2 
 امکان معاد در پرتو حکمت الهیبر  الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى لَیَجْمَعَنَّکُمْ هُوَ إِالَّ هَاللَّهُ الَ إِل( 3 

 امکان معاد در پرتو عدل الهی بر الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى لَیَجْمَعَنَّکُمْ هُوَ إِالَّ هَاللَّهُ الَ إِل( 4 
 .است.......... بعد از نفخ صور .......... موضوع شهادت « قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنَا وَ»آیة شریفة - 54

 اول ـ فرشتگان الهی (2  دوم ـفرشتگان الهی  (1 
 اول ـاعضای بدن انسان ( 4 دوم   ـ اعضای بدن انسان( 3 

 ، ناظر«شناسد یابد و می رسد، انسان اعمال خود را حاضر می وقتی قیامت فرا می»: فرماید قرآن کریم می- 55
. بر  . صورت  همین عمل در دورة برزخ به: السالم فرمود اعمال است و امام صادق علیه.......  .شود بر انسان ظاهر می.......

 فضیلت ـگزارش ( 4  شخص ـگزارش  (3  فضیلت ـتجسم  (2 شخص ـتجسم ( 1 
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 .، حاکی از آن است.........کند و آیة شریفة  ادامه پیدا می.......... شود و با  آغاز می.......... دینداری با - 56
 ..... یَغْفِرْ لَکُمْ قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ وَ ـ تولی ـ تبری( 1 
بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ    اَلََ ـ نفی   ـ اثبات( 2  یُؤْمِنُون  .....تَجِدُ قَوْماً
بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ    اَلََ ـ تولی   ـ تبری( 3  یُؤْمِنُون     ....تَجِدُ قَوْماً
 ..... یَغْفِرْ لَکُمْ قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ وَ ـ نفی ـ اثبات (4 

 کرد، کدام بود؟ اسالمی که در صدر اسالم جامعة مسلمانان را ممتاز و مشخص می ویژگی جامعة- 57
 آراستگی، عفاف و جهاد ( 2   آراستگی، عفاف و عزت( 1 
 جهاد  وصبر، مقاومت ( 4    صبر، مقاومت و عزت (3 

کنندة مردم  دعوت»: فرمایند گونه می السالم مؤثرترین راه فراخوانی به خیر و نیکی را این امام صادق علیه- 58
 «.کننده هستند که این رفتارها خود دعوت.......... باشید 

 اما نه با زبان، بلکه مانند طبیبی مهربان رفتار کنید( 1 
 اما نه با زبان، بلکه با پارسایی، تالش، نماز و نیکی( 2  
 با زبانتان و همچون طبیبی مهربان رفتار کنید (3 
 سایی، تالش، نماز و نیکیبا زبانتان و با پار( 4  

. تأکید کرده است و .......... قرآن کریم در بسیاری موارد پس از برپا داشتن نماز بر پرداخت - 59 طال و نقره ........
 ..........در صورتی واجب است که 

 .ای باشد که معاملة با آن رواج دارد صورت سکه به ـزکات  ـزکات ( 1 
 .ای باشد که معاملة با آن رواج دارد صورت سکه به ـخمس  ـزکات ( 2 
 .ها باشد ها بیش از شأن آن طال و زیورآالت خانم ـخمس  ـخمس ( 3 
 .ها باشد ها بیش از شأن آن طال و زیورآالت خانم ـزکات  ـخمس ( 4 

دایت است و ، بیانگر کدام ه«رسد این که در خلقت هر موجود هدفی هست که با هدایت الهی بدان می» - 61
 کدام آیة شریفه حاکی از آن است؟

 هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً  إِنَّا ـخاص و تشریعی ( 1 
 هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً إِنَّا ـعام و همگانی ( 2 
   ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَى کُلَّ شَیْ ـعام و همگانی ( 3 
  ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَى کُلَّ شَیْ ـخاص و تشریعی ( 4 

و اگر پیامبری در هنگام .......... توانند مسئولیت خود را به درستی انجام دهند که  پیامبران الهی زمانی می- 61
 ..........های الهی معصوم نباشد  ماناجرای فر

 امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا  ـتحت تأثیر هوای نفس قرار نگیرند و مرتکب گناه و اشتباه نگردند ( 1 
 .رود شود و اعتماد مردم به دین از دست می می    

 امکان دارد مردم با سرمشق قرار دادن  ـتحت تأثیر هوای نفس قرار نگیرند و مرتکب گناه و اشتباه نگردند ( 2 
 .او به گمراهی و انحراف مبتال شوند    

 امکان انحراف در تعالیم الهی  ـها عنایت کرده هرگز مرتکب گناه نشوند  با ایمان و تقوایی که خداوند به آن( 3 
 .رود شود و اعتماد مردم به دین از دست می پیدا می    

 امکان دارد مردم با سرمشق  ـها عنایت کرده هرگز مرتکب گناه نشوند  خداوند به آن با ایمان و تقوایی که (4 
 .قرار دادن او به گمراهی و انحراف مبتال شوند    

گوییم  و با توجه به اینکه می «  الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -  بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خخَخََلللَََققَقََ اقْرَأْ»نخستین سورة علق آیات - 62
 عد از اعجاز قرآن است؟ترتیب ناظر برکدام بُ به ،«هاست این کتاب، کتاب دیروز، امروز و فرداهای انسان»

 تازگی و شادابی دائمی ـانسجام درونی در عین نزول تدریجی ( 1 
 جانبه بودن جامعیت و همه ـانسجام درونی در عین نزول تدریجی ( 2 
 تازگی و شادابی دائمی ـناپذیری از عقاید دوران جاهلیت تأثیر( 3 
 جامعیت و همه جانبه بودن ـتأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت ( 4 

ءٍ  یْأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَ یَا» ةشریفپیام آیة - 63
 کدام است؟« .....فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ 

 .اد است، مشروط به اعتقاد به توحید و مع(ص)ارجاع منازعات به خدا و پیامبر ( 1 
 .است( ع)و امامان معصوم ( ص)شرط اعتقاد به توحید و معاد، اطاعت از خدا و پیامبر ( 2 
 .است( ص)اعتقاد به توحید و معاد، مشروط به ارجاع منازعات به خدا و پیامبر ( 3 
 .و ائمه معصومین، مشروط به اعتقاد به توحید و معاد است( ص)اطاعت از خدا و پیامبر ( 4 
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 خداوند اراده کرده چه گروهی امام و وارث زمین باشند؟« .....نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ  وَ»توجه به آیة سورة مبارکة قصص با - 64
 صالحان جهان به همراهی رهبران الهی (2 (عج)مستضعفان به رهبری حضرت مهدی ( 1 
 دارای اخالص و عمل صالح هستندکسانی که ( 4  کسانی که ایمان و تقوا داشته باشند (3  

ها از یک مرد  بنا کرد و همة انسان.......... حکومتش را بر پایة ( صلی اهلل علیه و آله)پیامبر خدا حضرت محمد - 65
 .است.......... اند و تنها مالک گرامی بودن  و زن آفریده شده

 ایمان ـبرابری و مساوات  (2  تقوا ـبرابری و مساوات ( 1 
 ایمان ـتساوی و عدالت ( 4   تقوا ـتساوی و عدالت  (3  

باشد که در کنار سیرة نبوی و  می.......... از  ،ترتیب   به ،«من ال یحضره فقیه»»و « غررالحکم و دررالکالم»کتب - 66
 .باشد.......... قرآن قرار گرفت تا 

 ب با نیازهای نوتبیین معارف اسالمی متناس ـشیخ طوسی  والسالم  حضرت علی علیه( 1 
 تفسیر و تبیین قرآن و آگاهی بخش به مردم ـشیخ طوسی  والسالم  امام سجاد علیه( 2 
 و تبیین قرآن و آگاهی بخش به مردم تفسیر ـمرحوم صدوق  والسالم  امام سجاد علیه (3 
 تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو ـمرحوم صدوق  والسالم  حضرت علی علیه( 4    

 ..........های اسالمی رهبری کند که  تواند جامعه را به سوی هدف فقیهی می- 67
 .مقبولیت داشته و عادل، شجاع و بدون ترس باشد (2 .مقبولیت داشته و مورد پذیرش مردم باشد( 1 
 .مشروعیت داشته و مورد پذیرش مردم باشد( 4.مشروعیت داشته و حکمش مورد پذیرش دین باشد (3  

 ترین و ارزشمندترین دورة عمر انسان کدام دوره است و علت آن چیست؟ حساس- 68
 رشد اخالقی و معنوی  ـبلوغ تا ازدواج ( 2 تقویت عفاف و پاکدامنی ـنوجوانی تا جوانی ( 1 
 تقویت عفاف و پاکدامنی ـبلوغ تا ازدواج ( 4 رشد اخالقی و معنوی ـنوجوانی تا جوانی  (3 

، با کدام عبارت تناسب «معرفت نور و صفا دید                به هرچیزی که دید اول خدا دیددلی کز »بیت - 69
 بیشتری دارد؟

 ال تفکروا فی ذات اهلل (2 ان یشاء یذهبکم و یأت بخلق جدید( 1 
 یا ایّها النّاس انتم الفقراء الی اهلل( 4  الحمداهلل المتجلی لخلقه بخلقه (3  

که  ..........طور  یعنی این ،کند ها معرفی می را ولی انسان( صلی اهلل علیه و آله)بر اکرم پیام ،اگر خداوند- 71
 .حاکی از آن است.......... و آیة شریفة .......... خداوند 

  الْأُمُورُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ رْضِ وَلِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَ وَ ـهمة والیت را دارد یا بخشی از والیت را ندارد  ـاست ( 1 
ا فِی الْأَرْضِ وَ إِلَى لِلَّهِ مَا فِی السََّمََاَوََاتِ وَ ـخودش دیگر والیتی ندارد یا بخشی از والیت را دارد ـ نیست ( 2    اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ و م
مِنْ وَلِیٍّ وَ الَ یُشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أَحَداً    ـبخشی از والیت خود را به دیگری   واگذار کند  ـاست ( 3   مِنْ دُونِهِ  مَا لَهُمْ
مِنْ وَلِیٍّ وَ الَ یُشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أَحَداً    ـبخشی از والیت خود را به دیگری واگذار کند  ـنیست ( 4   مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ

به تعبیر  اخالص بنا ةباشد و باالترین میو.......... سن ترتیب دارای حُ نامند که به عملی را عمل خالصانه می- 71
 .است.......... ( السالم علیه) حضرت علی

 های معنوی کسب زیبایی ـفعلی و عمل صالح  (2 های معنوی کسب زیبایی ـفعلی و فاعلی ( 1 
 نهایت آرزوی عارفان ـفاعلی و نیت الهی ( 4  نهایت آرزوی عارفان ـفاعلی و فعلی  (3  

اراده انسان در »است و .......... از  ،«بدن انسان از چه اعضایی تشکیل شود و کار هر عضو چه باشد»که   این- 72
 . ...........با اختیار منافات « طول اراده خداست

 داردـ قضای الهی ( 4  ندارد  ـقضای الهی  (3 ندارد  ـتقدیر الهی  (2 دارد  ـتقدیر الهی ( 1 
گیرد، این  قرار می.......... هرکس ادعای ایمان کند  ،«.....حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا  أَ»شریفة با توجه به آیة - 73

 .......... سنت مربوط به 
 .مورد آزمایش ـ چگونگی و فرآیند رشد و تکامل انسان و عامل ظهور و بروز استعدادهای اوست( 1 
 .فرآیند رشد و تکامل انسان و عامل ظهور و بروز استعدادهای اوست در مسیر هدایت ـ چگونگی و (2 

 .موجب تنظیم درست رابطة انسان با خداوند است ها و ت قوانین حاکم بر زندگی انسانشناخ ـمورد آزمایش ( 3     
 .اوند استموجب تنظیم درست رابطة انسان با خدها و  قوانین حاکم بر زندگی انسان شناخت ـ در مسیر هدایت( 4 

خدای متعال به او « .اسرائیل، به درگاه خداوند شفاعت کرد یکی از پیامبران برای قبول توبة فردی از بنی»- 74
اش را  توبه.......... که  ها و زمین برای وی شفاعت کنند تا زمانی به عزتم سوگند اگر همة اهل آسمان»: فرمود

 .استتوبه .......... ناظر بر مرحلة . نپذیرم
  اول  ـشیرینی گناه در دلش باقی است  (2 سوم  ـشیرینی گناه در دلش باقی است  (1 
 سوم ـهمة حقوق مادی و معنوی مردم را نپردازد ( 4 اول ـهمة حقوق مادی و معنوی مردم را نپردازد ( 3   
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، از «ن برای کسب رستگاریهای خداوند و وسیله قرار دادن آ گیری از استفادة درست از نعمت عدم کناره»- 75
 شود؟ پیام کدام آیه استنباط می

 قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّکُمْ ( 1 
 إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ قُلْ( 2 
 اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِزِينَةَ مَنْ حَرَّمَ  قُلْ( 3 

عْمَاالً الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالَْأََخْسَرِ( 4   ...و الدُّنْیَا الْحَيَاةِ ینَ أ

 زبان انگلیسی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

PART A: Grammar and Vocabulary 

76- We had ---------- good time at the party that we didn’t want to leave.  

1) so 2) such  3) such a 4) enough 
77- You’d better move to the city ------------ you could visit your friends frequently.  

1) for  2) so that  3) so as to 4) in order to  

78- “Antonio studied for six hours last night!” “He -------- tired when he went to bed.”  

1) must have been   2) must be   

3) should have been  4) should be   
79- I’ll send you a text message ------------ I’m on my holiday.  

1) in order  2) for  3) whether  4) while  
80- What was the ------------ of the meetings? Did you reach any decision? 

1) income  2) result  3) chance  4) shape   
81- Parents ---------- angrily when the school asked them to keep their children at home 

on that day.  

1) released  2) recorded  3) restated  4) reacted   
82- Speech is the fastest ----------- between people. 

1) permission  2) expectation  3) communication  4) presentation   
83- People may be ------------ in the building. What do we have to do then? 

1) trapped  2) controlled  3) defined  4) survived   
84- The manager gave us very ---------- instructions as when to start the work and when 

to finish it.  

1) specific  2) excited  3) reflected  4) silent   
85- The man lay still on the grass knowing that any ---------- would be seen by the police.  

1) explanation  2) statement  3) movement  4) formation   
86- The dry summer has --------- the problem of water shortages.  

1) separated   2) researched  3) damaged  4) magnified   
87- You have been ---------- busy at work, so I’m looking forward to a break to talk to you. 

1) reasonably  2) absolutely  3) previously  4) smoothly  

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each 

sentence. Then mark the answer on your answer sheet. 
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PART B: Cloze Test 

    Food and clothing presented difficult problems. Much was learned from the Eskimo, a people 

of Greenland and northern Canada who had 88) ----------- themselves to living in conditions of 

89) ---------- cold. The absence of fresh food, 90) ----------- fruits and vegetables, meant that polar 

travelers were threatened with the disease which occur from lack of vitamin C, whose 

prevention has been properly understood 91) ------------ in the last 100 years. Shelter and fuel for 

fires are other 92) ---------- which, little by little, have been to some extent overcome. 

88- 1) disciplined 2) guaranteed 3) composed 4) distracted  

89- 1) equipped  2) effective 3) regular 4) extreme   

90- 1) efficiently 2) especially 3) previously 4) similarly   

91- 1) only 2) until  3) since  4) as    

92- 1) patterns 2) definitions  3) occasions    4) problems  

PART C: Reading Comprehension 

PASSAGE 1: 

  One problem that most university students understand is not having enough money. Here 

are some money-saving tips for students that we think will help. 

Tip 1: Every month, make a list of your expenses in a notebook. Write down what you 

spend money on, and when you spend it. Also, write down the income you get each month. 

Doing this will help you make better decisions about when to spend— and when not to spend. 

Tip 2: If you have the time, getting a job is, of course, one of the best ways to earn money. 

But even better is getting a job in a restaurant. Some restaurants give food to their workers, so 

you won't need to worry about paying for meals. 

Tip 3: Buy secondhand textbooks whenever you can. When you buy them from another 

student, you won't even have to pay tax. Not to be heavy, many students sell lots of other 

things when they leave. Make sure to look around for lists of used things for sale at your 

university, and shop at secondhand stores if you can. 

Tip 4: Eating in restaurants can be very expensive. You can save money by eating at home 

with family or by eating breakfast, lunch, or dinner with your roommates and dividing the cost. 

Tip 5: You can spend less money on transportation if you buy a bus or train pass. This can 

save you 30 percent or more. Cars are a big expense, so if you live on the university campus, 

leave the car at your parents’ home. 

93- The main idea of this reading is to ----------- .  

1) explain why university students often don’t have enough money 

2) make sure university students don’t borrow money 

3) give university students advice on saving money 

4) show university students how to make a budget  

Directions: Read the following two passages and answer the questions by choosing the 

best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best 

fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  زبان انگلیسی

 

94- According to the passage, it is not necessary to pay tax when ------------ .  

1) you buy books at a bookstore  

2) you buy used textbooks from another student  

3) you buy things at a second-hand store  

4) you leave your car at your parents’ home  
95- Students probably sell things when they leave because ------------- .   

1) they want to start a new business  

2) they need to help other students  

3) they don’t want to take too much with them 

4) they don’t want to pay tax 
96- The passage points out that Tip 5 could help a student ---------- .  

1) without a car living on a big-city university campus  

2) with a car living in a city with buses and trains   

3) without a car living at his or her parents’ home   

4) with a car living at his or her parents’ home  

PASSAGE 2: 

Once upon a time in a beautiful mountain inn, there was a greedy old innkeeper who was 

always thinking about money. 

One day a rich man stopped at the inn. The innkeeper looked at the guest’s fat money belt 

and she thought, "Oh if only all that money could be mine!" The rich man requested the most 

expensive room at the inn, and he went up to his room to dress for dinner. 

Now all around the inn there grew beautiful Japanese ginger plants. Many people say that 

eating buds of ginger makes a person forgetful. This gave the innkeeper an idea. 

“This evening for dinner I’ll serve ginger bud tempura! ˮ she thought. “Then when the rich 

man leaves in the morning he’ll be forgetful and leave his money belt behind!” She ran into the 

kitchen and started cooking up the most delicious ginger bud tempura she had ever made. 

Soon, the rich man went down the stairs and requested dinner. The innkeeper could hardly 

contain her delight as she served him dish after dish of ginger buds. “Delicious!” said the rich 

man. When dinner was finished he went to bed happy and full of ginger buds. 

In the morning the innkeeper saw the rich man off at the front door. As soon as he was out 

of sight, she raced up to his room. She looked all over the room for the money belt, but she 

couldn’t find it. Suddenly, she noticed a piece of paper on the floor. It was the rich man’s bill. 

He had forgotten to pay it! She ran down the stairs, out the front door, and up the road until she 

was out of breath but the rich man was already far, far away. 

97- According to the passage, the writer wants to teach us that ---------- . 

1) if we ever stay at a country hotel, we must be careful about our money 

2) innkeepers are always thinking about money 

3) if we try to take things which belong to others it maybe a foolish thing   

4) we should never stay at a hotel that serves ginger buds   
98- The story of The Greedy Innkeeper ------------ .  

1) is probably true but has been changed a little  

2) is only a story for adults  

3) probably happened a long time ago 

4) is probably just a story and never happened  
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99- After the rich man left the inn he was probably ---------- . 

1) very angry at the inn-keeper   

2) not aware that anything had happened 

3) feeling lucky that he did not lose his money 

4) thinking how the innkeeper would be sad  
100- The piece of paper on the floor was --------- . 

1) a piece of writing paper  

2) a note from the rich man 

3) a bill for the room at the inn   

4) a page of paper for phone-numbers   
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  درک عمومی هنر

 

یک از ادوار تاریخی ایران را  سر ستون پاتنا و دیوارنگاری غارهای آجانتا در هند به ترتیب تأثیر هنر کدام- 101
 کنند؟  بازگو می

  ساسانی / هخامنشی (4 اشکانی / هخامنشی( 3 ساسانی / ماد( 2 هخامنشی / ماد( 1 
ترین عنصر اثر گذار، برای اولین بار از موسیقی تصویر  کدام نقاش با کاربست اندیشمندانه رنگ به عنوان مهم- 101

 سخن به میان آورد؟ 
 کانستابل ( 4 پوسن ( 3 سورا ( 2 دالکروا ( 1 

 آفرینی چه بوده است؟  این نقشجان به کدام تمدن تعلق دارد و علت  های نقاشی طبیعت بی اولین نمونه- 101
 .رم چون انسان در این دوره در پی جایگاه خویش در زمین بوده است( 1 
 .یونان چون در این زمان محیط زندگی انسان اهمیت ویژه پیدا کرد (2 
 .اند کرده مصر چون آنها هر آن چیزی را که نشانی از نعمت بود، تصویر می (3  
  . نهادند را که با زندگی بودا تعلق داشت ارج می هند چون آنها هر چیزی (4  

ای رواج  در چه دوره« استاد چین و چروک»و « استاد نورمبرگ»امضای اثر نقاشی با اسامی مستعاری چون - 101
 داشت؟ 

 اوج عصر رنسانس ( 2  اوج سبک باروک ( 1 
 در مرحله نهایی یا تجزیه سبک باروک ( 4  پیش از پیدایی عصر رنسانس (3 

 های کدام مکتب هنری با سنت بومی مکزیک، به هنر خاص خویش دست پیدا کرد؟  با تلفیق ویژگی« ریورا»- 101
 سیسم  کالسی( 4 فوویسم ( 3 کوبیسم ( 2 اکسپرسیونیسم ( 1 

 کدام عبارت درباره اولین شاهنامه چاپی ایران صحیح است؟ - 101
 .است« میرزا علیقلی خویی»ز مجالس آن دارای رقم برخی ا( 1 
 .نوشته شده است« عمادالکتاب»به خط نسخ و توسط  (2 
 .است« لطفعلی شیرازی»برخی از مجالس آن دارای رقم  (3  
  . نوشته شده است« عسگر اردوباری»به خط نستعلیق و توسط  (4  

 کدام مساجد به سبک عربی ساخته شده است؟ - 101
 ( یزد)فهرج ( / دامغان)اریخانه ت( 1 
 ( یزد)جامع ( / مشهد)گوهرشاد ( 2 
 ( اصفهان)جامع عتیق ( / تبریز)کبود ( 3 
 ( کاشان)آقا بزرگ ( / اصفهان)حکیم ( 4 

 کند؟  را تداعی می اقوام بدوی آفریقاسازی  های کدام هنرمند، مجسمه تندیس- 101
  مدیلیانی  (4  بوتچونی  (3  کالدر  (2 سیگل ( 1 

 از کدام تکنیک بهره گرفته شده است؟ « صادق تبریزی»های  در نقاشی- 101
 کالژ با قطعات تزیینی ( 2 های قدیمی  آمیزی عکس رنگ( 1 
 های مذهبی مثل علم و پنجه مهرزنی با نشانه( 4 ابتدایی و ناهمگون   نگاری به شیوه خط( 3 

 سازی تعبیر شده است؟  ای برای معرق و خاتم کدام شکل از هنرهای چوبی به مقدمه- 110
 کاری  کنده( 4 کوبی  رویه( 3 بری  پارچه( 2 ابزارزنی ( 1 

 کدام عبارت درباره نقاشی طوماری در چین صحیح است؟ - 111
 .شد طومارهای دستی به شکل افقی از چپ به راست گشوده می( 1 
 .شد عویض میها ت طومارهای دیواری متناسب با فصول و مناسبت( 2 
 .شد اهمیت طومارهای دیواری برابر با دیوارنگاری بودایی تعریف می( 3  
 .ای برابر با نقاشی روی بادبزن بود جایگاه طومارهای دستی در اندازه( 4 

 یابند؟  خوشنویسی طغرایی، کلمات و عبارات در چه ترکیبی نگارش می  در شیوه- 111
 به شکل جانداران و پرندگان و شمایل انسانی( 2 نگارانه و به شکل تزیینات معماری  بدیهه( 1 
 کمانی شکل به صورت منحنی و پیچیده ( 4 های دوتایی  به شکل متقارن در قالب فرم( 3 

 گرفت؟  های کدام هنرمند ایرانی، برای اولین بار، انسان به مثابه موضوع اصلی مورد توجه قرار در نقاشی- 111
  الدین بهزاد  کمال (4  رضا عباسی  (3  میرزا بابا  (2 مهرعلی ( 1 
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 کند؟  چرا برخی مواقع در مرحله ظهور فیلم سیاه و سفید، نگاتیو شبیه پوزتیو جلوه می- 111
 .فیلم داخل تانک ظهور به هم چسبیده است( 2 .ایراد از نوردهی کم به فیلم است( 1 
 .فیلم به هنگام عکاسی بیش از اندازه نور دیده است( 4 .نور ضعیفی به فیلم رسیده استقبل از عکاسی، ( 3 

 کدام نمونه از هنر آزتکی در عرصه تاریخ ماندگار شد؟ - 111
 معابد هرمی شکل و مرتفع ( 2 های ریزنقش انسانی  پیکره( 1 
 معماری خشک و بدون مالت( 4 آور  های عظیم و رعب تندیس( 3 

  شود؟ سازی دسته جمعی محسوب می ای از زندگی روزمره، نوعی چهره کدام پرده نقاشی در عین تجسم صحنه- 111
  ها اثر والسکوئز  ندیمه( 2  کنسرت اثر ورمیر ( 1 
 نمای پس از وعظ اثر گوگن ( 4  عروسی روستایی اثر بروگل (3 

 ته اشاره کرده است؟ ترین میراث به جای مانده از شهر سوخ کدام گزینه به مهم- 111
 گورستان وسیع / های سفالین تنبوشه/ های پلکانی خانه( 1 
 های رنگی  شیشه/ های منقوش لوح/ های تزیینی دیوارنگاری( 2 
 ای  مهرهای حلقه/ های باروری تندیسک/ آجرهای لعابدار( 3 
 های سفالین  تابوت/ اندودکاری آهکی/ دار تاالرهای ستون( 4 

 شناخته شده است؟ « هارتونگ  هانس»های  ل به عنوان منبع الهام اصلی نقاشیکدام عام- 111
  آالت سلطنتی  زینت (4  نگارگری ایرانی  (3  های شبانه  کابوس (2 خوشنویسی خاوردور ( 1 

های کدام  گر نقاشی گیری خاص از عنصر نور، تداعی های دیوید هیل و رابرت آدامسون، به جهت بهره عکس- 111
 هنرمند است؟ 

  رامبراند  (4  جوتو  (3  داوینچی  (2 رافائل ( 1 
ای  مجموعه بناهای پراکنده محوطه تاریخی تخت سلیمان عمدتاً چه ساختاری داشته و متعلق به چه دوره- 110

 د؟ هستن
 سلجوقی/ خشت و آجر قرمز( 2 قاجار / گچ  آجر و روکش( 1 
 ایلخانی / سنگ الشه و مالت گچ ( 4 تیموری / سنگ الشه و افزارهای فلزی( 3 

ای چون شیر و عقاب با کدام نمونه مشابه در ایران قابل مقایسه  های یونانی با طرح جانوران افسانه کوزه- 111
 است؟ 

 ظرف منقاری ( 4 تکوک ( 3 سیتوال ( 2 ابریق ( 1 
 چاقچور چیست؟- 111

 دار  شکلی از دامن کوتاه و چین( 2 دار و بلند  شکلی از شلوار لیفه( 1 
 نوعی روسری بزرگ( 4  لیخمنوعی باالپوش م( 3 

های هنر  پیکرده مفرغی به دست آمده از منطقه شمی و تندیس سنگی هرکول در بیستون به ترتیب ویژگی- 111
 کنند؟  کدام ادوار تاریخی را منعکس می

  اشکانی / ساسانی  (4 ساسانی / سلوکی ( 3 سلوکی / اشکانی ( 2 ساسانی / اشکانی ( 1 
 صه هنر رنسانس صاحب نام شد؟ به جهت کدام دستاورد در عر« پیرو دالفرانچسکا»- 111

 دوران  های برجسته احراز تناسب آرمانی در پیکرنگاری از شخصیت( 1 
 سازی از سیاستمداران با تکیه بر ذهنیت منطقی و خردگرایانه  پیکره( 2 
 کاربست اسلوب رنگ و روغنی جهت تجسم ساختارهای هندسی انتزاعی ( 3 
  گیری از قواعد پرسپکتیو ذهنی  طیری با بهرهتأکید بر جنبه روایی موضوعات اسا (4 

 پذیر است؟  اندازی تنها در یک روی کار امکان های سنتی امکان نقش یک از دستبافت در کدام- 111
  گلیم  (4  سوماک  (3 جاجیم( 2 موج ( 1 

 رقم زدن آثار نقاشی با استفاده از عبارات مسجع برای اولین بار توسط کدام هنرمند نگارگر صورت پذیرفت؟ - 111
  سلطان محمد  (4  معین مصور  (3  محمد زمان  (2 محمد سیاه قلم ( 1 

 آمد؟  های دولته عصر مسیحیت معموالً کدام مضمون بیشتر به تصویر درمی در نقاشی- 111
 صحنه تصلیب مسیح / مریم عذرا ( 2 قدیسان/ اریون مسیح و حو( 1 
  صحنه تصلیب مسیح / شخص اهدا کننده  (4  مریم عذرا و مسیح کودک / شخص اهدا کننده  (3 
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 مالیسم شناخته شده است؟  کدام شکل هنری به عنوان واکنشی در برابر مینی- 111
 کنستراکتیویسم ( 4 سیسم  نئوپالستی( 3 پست مدرنیسم ( 2 اورینتالیسم ( 1 

 های اپستین کدام است؟  وجه شاخص تندیس- 111
 گونه های فیگوراتیو معماری ها و اندام تک چهره( 1 
 ایجاد تنش در محیط به واسطه حرکت مکانیکی  (2 
 های نرم و دوار  ترکیب احجام هندسی در قالب فرم (3  
  های سوررئالیستی  گذاری با واقعیت از طریق فرم فاصله (4  

 ای خلق شده است؟  ماده گرگ کاپیتول توسط کدام اقوام و به چه شیوه- 110
 تراش سنگ مرمر/ یونان ( 2  گیری مفرغ  قالب/ روم ( 1 
 ریختگی مفرغ/ اتروسک ( 4 کاری سنگ مرمر  کنده/ میسن ( 3 
 

    و فیزیک درک عمومی ریاضی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xاگر - 111  2 2ضرب معکوس عددباشد، حاصل 3 ، در3

1
x

x

x



 کدام است؟ 

 1 )2
2

 2 )2 3 )1
2

 4 )2 

مجموع . واحد بیشتر است 1111ضرب سه عدد طبیعی زوج متوالی، از مکعب عدد زوج کوچکتر، حاصل- 111

 است؟ ارقام عدد زوج بزرگتر، کدام

 1) 6 2 )8 3 )1 4 )12 

Aنقاط - 111
 

  
 

1
2

Bو  
 

  
 

3
1

 مساحت مربع کدام است؟. ، دو رأس مقابل یک مربع هستند

 1 )12 2 )/12 5 3 )/15 5 4 )16 

، هر Cو  Bتومان را با دو نوع چای 4به قیمت کیلویی  Aکیلوگرم چای نوع 2یک فروشنده چای، - 111

تومان باشد، قیمت چای 3کیلویی  Bکند، اگر قیمت چای نوع کیلوگرم، مخلوط می1کدام به وزن 

 تومان، تمام شود؟32کیلویی چند تومان باشد تا قیمت چای مخلوط، کیلویی  Cنوع 

 1 )16 2 )18 3 )2 4 )24 

عبارتساده شدة - 111
x x x x

x x x

   
        

21

1 1
 ، کدام است؟

 1 )x 2 )x 3 )x

x
 4 )x

x
 

حاصل عبارت - 111   
37 37 37 1
5 9 9 13 13 17 33

L
  

 ، کدام است؟

 1 )32
5

 2 )16
5

 3 )8
5

 4 )4
5
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تقسیم 1و  1و  1و  1و  1و  1و  1و  1و  1مجموع ارقام کوچکترین عدد چهاررقمی که اگر آن را بر اعداد - 111

 کدام است؟شود،  1کنیم، هر بار باقیمانده تقسیم برابر 

 1 )9 2 )1 3 )11 4 )12 

حاصل جمع کسر - 111
a

b
، با معکوس برابر

337
144

مجموع . باشد 1اگر اختالف صورت و مخرج کسر برابر . است 

 ارقام عدد حاصل جمع دو عدد، کدام است؟

 1 )7 2 )8 3 )9 4 )1 

کند اگر تومان است، فروشنده، برای فروش بیشتر، اعالم می285تخفیف، % 1قیمت یک پیراهن با - 111

دهد، شخص خریدار برای تخفیف بیشتری می% 2شخصی دو پیراهن از همین نوع بخرد روی پیراهن دوم، 

 دو پیراهن چندتومان باید بپردازد؟ خرید

 1 )525 2 )515 3 )5 4 )51 

متر که با سرعت 3کیلومتر در ساعت از کنار قطار دیگری به طول 6متر با سرعت 45قطاری به طول - 110

 ای که دو ابتدای قطارها به هماز لحظه. گذردکند میکیلومتر در ساعت در جهت مخالف حرکت می9

 کشد؟ول میرسند، چند ثانیه طرسند تا زمانی که دو انتهای قطار بهم میمی 

 1 )8 2 )9 3 )18 4 )16 

ضرب آن حاصل. است 1ها برابر و نسبت مجموع مجذورهای آن دو عدد به مجموع آن 1نسبت دو عدد برابر - 111

 دو عدد، کدام است؟

 1 )12 2 )1 3 )8 4 )4 

مجموع . است 6زاویه نردبان با سطح زمینمتر به دیواری چنان تکیه داده است که  11نردبانی به طول - 111

 فاصله ابتدای نردبان تا پای دیوار با فاصله نوک نردبان تا سطح زمین، کدام است؟

 1 )( )6 1 3 2 )( )6 2 3 3 )( )12 1 3 4 )( )12 2 3 

ایم، نسبت حجم فضای بین مکعب و کره به حجم ، بزرگترین کره ممکن را جا داده11در داخل مکعبی به ضلع - 111

 کره، کدام است؟

 1 )


6
 

 2 )6  

 3 )6  

 4 )


6
1 
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O

B

A

متر سانتی 1متر، چهار مربع هم اندازه به ضلع سانتی 11از چهارگوشة یک صفحه مقوایی مربع شکل به ضلع - 111

حجم جعبه به دست . سازیمای بدون درب میهای صفحه مقوایی، جعبهجدا نموده و سپس با تا کردن لبه

 متر مکعب است؟آمده، چند سانتی

 1 )4 96 2 )64 3 )8192 4 )128 

مساحت مربع هاشور خورده وسط مستطیل که از . است 1و عرض آن برابر  11در شکل مقابل، طول مستطیل - 111

 تقاطع نیمسازهای زوایای مستطیل به دست آمده است، کدام است؟

 1 )6  

 2 )8 

 3 )12  

 4 )16 

 

 

 و ارتفاع آن برابر قطر قاعده آن است، کدام است؟ aحجم مکعب مستطیلی که قاعده آن مربعی به ضلع - 111

 1 )a34 2 )a32 3 )a32 2 4 )a32 

 االضالع، کدام است؟محیط مثلث متساوی. است 12در شکل مقابل، محیط دایره محیطی برابر - 111

 1 )9 3 

 2)18 3 

 3 )27 3 

 4 )36 3 

، OBخط هاشور خورده حول پاره حجم حاصل از دوران ناحیه. است 1در شکل مقابل، شعاع ربع دایره برابر - 111

 کدام است؟

 1 )36 

 2 )72 

 3 )1 3 

 4 )144 
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C

A

O

B

قائمه بیشتر  11ضلعی منتظم  mضلعی منتظم از مجموع زوایای داخلی یک  nمجموع زوایای داخلی یک - 111

ضلعی، برابرmضلعی به تعداد قطرهای  nاگر نسبت تعداد قطرهای . است
5
2

 mتعداد محورهای تقارن . باشد 

 ضلعی، کدام است؟

 1 )18 

 2 )16 

 3 )14 

 4 )12 

 ، کدام است؟ OCBˆو BACˆاست، مجموع دو زاویه  BCدو برابر کمان کوچکتر BCدر شکل مقابل، کمان بزرگتر- 110

 1 )12 

 2 )1 

 3 )9 

 4 )8 

 

 

ضلعی منتظم، چند برابر تعداد  nتعداد قطرهای . است 162ضلعی منتظم nاندازه هر زاویه داخلی یک - 111

 اضالع آن است؟

 1 )8 2 )/8 5 3 )/9 5 4 )9 

 شکل مقابل، از روی هم قرار گرفتن چند شش ضلعی منتظم محاط در دایره تشکیل شده است؟- 111

 1 )4 

 2 )5 

 3 )6 

 4 )7 

 

 

 های هاشور خورده، کدام است؟های ناحیهمساحتهای زیر، مجموع در شکل- 111

 
 1 )9 2 )11 3 )13 4 )16 
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 در شکل مقابل، چند دایره وجود دارد؟- 111

 1 )8 

 2 )6 

 3 )4 

 4 )5 

 

 رو، از نظر تقارن کدام وضع را دارد؟شکل روبه- 111

 . محور تقارن دارد 2مرکز تقارن دارد ـ ( 1 

 . محور تقارن دارد 4مرکز تقارن دارد ـ ( 2 

 .محور تقارن داراد 2مرکز تقارن ندارد ـ ( 3 

 . محور تقارن دارد 4مرکز تقارن ندارد ـ ( 4 

 

 یابد؟  درصد کاهش یابد، انرژی جنبشی آن چند درصد کاهش می 5اگر سرعت یک گلوله،- 111

 1 )25 2 )5 3 )75 4 )8 

 .اندازد می................... است و این عینک، از اجسام .............. عینک با نمرة منفی مخصوص اشخاص - 111

 ر در دور دوربین ـ نزدیک، تصوی( 2 دوربین ـ دور، تصویر در نزدیک( 1 

 نزدیک بین ـ دور، تصویر در نزدیک( 4 بین ـ نزدیک، تصویر در دور  نزدیک( 3 

 شود؟  سیم پلیس، با چه سرعتی منتشر می موج حاصل از بی- 111

 با سرعت نور ( 2 با سرعت انتقال موج در سیم مرتعش ( 1 

 با سرعت صوت( 4 (اولتراسون)با سرعت فراصوت ( 3 

 رو، برای نشان دادن کدام مورد فیزیکی طراحی شده است؟  آزمایش شکل روبه- 111

 نیروی حاصل از فشار هوا ( 1 

 نیروی جاذبة حاصل از خالء  (2 

 جاذبة مولکولی ( 3 

 العمل  قانون عمل و عکس( 4 
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متر با سرعت2قطاری به طول- 110
km

h
کشد تا  چند ثانیه طول می. رسد متر می 55به تونلی به طول 54

 شود؟  طور کامل از تونل خارج می قطار به

 1 )3 2 )35 3 )5 4 )75 

 

    ترسیم فنی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ABC (ABالساقین  در مثلث متساوی- 111 AC)  از نقطهM  وسطBC  بهE  وF های دو ساق وصل  وسط

 کدام است؟  MEAFباشد مساحت چهارضلعی  ABC 11کنیم اگر مساحت مثلث  می

 چهار ( 1 

 شش ( 2 

 هشت ( 3 

 نه ( 4 

 است، اندازه وتر کدام است؟  11و ارتفاع وارد بر وتر  11ای طول یک ضلع زاویه قائمه  در مثلث قائم الزاویه- 111

 هجده ( 1 

 بیست ( 2 

 بیست و چهار ( 3 

 بیست و پنج ( 4 

 رو کدام است؟  تصویر از چپ جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 
 

 

 3 ) 4 ) 

 

 رو کدام است؟ تصویر از جلو جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 

 

 رو کدام است؟  نمای سوم جسم روبه- 111
 

 1 ) 2 ) 
 

 

 3 ) 4 ) 
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 رو کدام است؟  نمای چپ جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 

 رو کدام است؟  نمای چپ جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 

 

 رو کدام است؟  نمای باالی جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 

 

 رو کدام است؟  تصویر از باالی جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 

 

 

 رو کدام است؟  تصویر از چپ جسم روبه- 110

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 
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 رو چند صفحه افقی وجود دارد؟  در شکل روبه- 111

 شش ( 1 

 چهار ( 2 

 سه ( 3 

 پنج ( 4 

 

 رو چند صفحه نمیرخ وجود دارد؟  در شکل روبه- 111

 سه ( 1 

 دو ( 2 

 یک ( 3 

 چهار ( 4 

 

 رو چند صفحه منتصب وجود دارد؟  در شکل روبه- 111

 دو ( 1 

 یک( 2 

 سه ( 3 

 چهار ( 4 

 

 رو چند خط مواجه وجود دارد؟  در شکل روبه- 111

 هشت ( 1 

 شش ( 2 

 هفت ( 3 

 پنج ( 4 

 

 

 رو چند صحفه نیمرخ وجود دارد؟  در شکل روبه- 111

 چهار ( 1 

 سه ( 2 

 پنج ( 3 

 شش ( 4 

 رو چند صفحه خاص وجود دارد؟  در شکل روبه- 111

 هفده ( 1 

 چهارده ( 2 

 شانزده ( 3 

 پانزده ( 4 
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 شود؟  رو کامل می با رسم چند خط شکل روبه- 111

 سه ( 1 

 دو ( 2 

 پنج ( 3 

 چهار ( 4 

 

 

 رو چه نوع پرسپکتیوی است؟  شکل روبه- 111

 ابلیک ( 1 

 ایزومتریک ( 2 

 دیمتریک ( 3 

 تریمتریک ( 4 

 رو مربوط به کدام نوع پله است؟  تصویر روبه- 111

 یک دوم گردش ( 1 

 پله گوشه ( 2 

 پله گرد ( 3 

 یک چهارم گردش ( 4 

توان آن را با یک صحفه برش داد و از  های خالی جسم در وضعیتی قرار دارند که نمی در این نوع برش قسمت- 110

 شود؟  چند صفحه برش استفاده می

 برش موضعی ( 4 برش نامتقارن ( 3 برش شکسته ساده ( 2 برش متقارن ( 1 
 

 صفحه   خالقیت تصویری و تجسمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باشد؟ رو منتقل کننده کدام احساس می در تصویر روبه« مه و غبار»وجود - 111

 ها فرمتجزیه ( 1 

  تعادل و توازن (2 

  ژرفای تصویری (3 

 ساختارهای مرئی( 4 

 

 شود؟ کدام مورد به وضوح در تصویر مقابل دیده می- 111

 وجود خطای باصره( 1 

 اغراق در کنتراست( 2 

 ها دنبال هم قرارگیری فرم( 3 

 نوع استفاده از فضای مثبت و منفی( 4 
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 ؟باشد نمییک از مفاهیم  رو نماد کدام آرم روبه- 111

 اندیشه( 1 

 پایداری (2 

 طول عمر (3  

 وقار( 4  

 .کند می....................... وجود عدم تعادل در تصاویر ایجاد - 111

 تنش( 4 توالی( 3 سکون( 2 تمرکز( 1 

 رو با کدام تکنیک انجام گرفته است؟ تصویرسازی روبه- 111

 ترافارد( 1 

 فتوکالژ( 2 

 چاپ لینو( 3 

 حکاکی گراور( 4 

 ایجاد ژرفا در تصویر، توسط کدام مورد شکل گرفته است؟- 111

 ها سایه روشن( 1 

 عدم ترتیب عناصر( 2 

 تغییر بافت( 3 

 تأکید بر یک نقطه( 4 

 ؟باشد نمیرو  کدام مفهوم القاکننده تصویر روبه- 111

 زوال( 1 

 تشویش( 2 

 تردید( 3 

 زدوخورد( 4 

 وجه مشترک این دو تصویر کدام است؟- 111

 اغراق( 1 

 عمق میدان( 2 

 کنتراست باال( 3 

 ای پرسپکتیو یک نقطه( 4 

 

 

 رو با استفاده از کدام مورد شکل گرفته است؟ پوستر روبه- 111

  آشنازدایی (1 

 جا افتادگی( 2 

 تغییر شکل( 3 

 جهت غیرمشترک (4 
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 یک از موارد کمتر است؟ بر کدام« تأکید»آرم روبرو در - 110

 حرکت( 1 

 فرم( 2 

 کشش( 3 

 تقابل (4 

 ؟باشد نمییک از موارد  حاصل کدام« تنوع»عامل - 111

 استحاله و انتشار( 1 

 ایستایی و ثبات( 2 

 تفاوت و تضاد( 3 

 حرکت و ریتم (4 

 شود؟ میکدام موقعیت بصری در عکس مقابل کمتر دیده - 111

 تنوع( 1 

 توزیع( 2 

 بُعد( 3 

 پوشانی هم (4 

 

 

 است؟شکل گرفته   « اصل هماهنگی»تصویر بر اساس   بندی، کدام بر اساس اصول ترکیب- 111

 

 

 

 

 

 

 3 (4 3و  1( 3 2( 2 2و  1( 1 

 

 باشد؟ دهنده کدام روند می تصویر مقابل نشان- 111

 انطباق( 1 

 تداخل اجزا( 2 

 تدریجیافزایش ( 3 

 جابجایی یک جزء (4 
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 است؟« عمق»کدام رنگ دارای حداقل القاء - 111

 سبز( 4  سیاه (3  زرد (2 آبی( 1 

 باشد؟ رو کدام مورد می گیری تصویر، در پوستر روبه عامل خلق و شکل- 111

 اختصار( 1 

 سازی وارونه( 2 

 استحاله منظم( 3 

 جابجایی استعاری (4 

 

 

 

 توسط کدام مورد صورت گرفته است؟« عمق و ژرفا»رو ایجاد  تصویر روبهدر - 111

 تکرار( 1 

 تقاطع( 2 

 تفرق( 3 

 تمرکز (4 

 

 

  

 کننده کدام حالت است؟ رو تداعی تصویر روبه- 111

 اقتباس( 1 

 عمق میدان( 2 

 خطای باصره( 3 

 تفکیک عناصر (4 

 

 

 .باشد می..................... ساختار انشعابی بیشتر گیاهان - 111

 انتزاعی و پیچیده( 1 

 نظم و پراکنده بی( 2 

 متغیر و ناهماهنگ( 3 

 مثلثی و متقارن (4 

 کند؟ رو اتصاالت میان خطوط کدام مورد را القا می در تصویر روبه- 100

 تأکید بر مرکزیت( 1 

 تغییر جهت( 2 

 عدم تبادل و جابجایی( 3 

 تقسیمات منظم( 4 
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 خاستگاه کمدی کجاست؟- 101

 باستان هند( 4 باستان مصر( 3 باستان روم( 2 یونان باستان( 1 

 یک، نمایشنامة عروسکی نوشته است؟کدام- 101

 اوژن یونسکو( 4 گارسیا لورکافدریکو ( 3 ژان ژنه( 2 آلبرکامو( 1 

 رو از چه تکنیکی برخوردار است؟ عروسک روبه- 101

  انگشتی( 1 

 ای میله( 2 

  دستکشی( 3 

 (زن فک)ماپت ( 4 

 

 

 

 

 

 

 پردازی در تئاتر پدیدار گشت؟ در چه زمانی صحنه- 101

 ابتدای رنسانس( 2  قرون وسطی( 1 

 پیدایش تئاتر( 4  قرن بیستم( 3 

 گویند؟ وگوی چند نفره در تئاتر چه می گفتبه - 101

 پلی لوگ( 4 سولی لوگ( 3 دیالوگ( 2 مونولوگ( 1 

 به عقیده ادوارد گوردن کریگ خاستگاه تئاتر چیست؟- 101

 ماسک( 4 نقاشی( 3 رقص( 2 ادبیات( 1 

 شود؟ ده میداشتن مواد و مصالح سبک و قابل ارتجاع از چه نوع میخی استفا در ساخت دکور، جهت نگه- 101

 سقفی( 4 معمولی( 3 دوپل( 2 پرچ( 1 

 رود؟ ای معموالً برای پوشش اسفنج و یونولیت به کار می چه نوع پارچه- 101

 کرباس( 4 مخمل( 3 تنزیب( 2 پشم( 1 

 را به تقلید از چه چیزی نوشت؟« اینی اید»ویرژیل حماسه - 101

 آ اثر اوریپید مده( 2  کا تی اس اثر سنه( 1 

 دفینه طالیی اثر پلوتوس( 4  ایلیاد و ادیسه اثر هومر( 3 

 مراسم آئینی کوسه بر نشین متعلق بر کدام فصل است؟- 110

 زمستان( 4 پاییز( 3 تابستان( 2 بهار( 1 

 بیشتر موکد کدام حس است؟ « میزانسن، نور و کاراکتر« »اپرای سه پولی»رو، از فیلم  تصویر روبه -111

 ترحم و دلسوزی ( 1 

 جرم و جنایت ( 2 

 رشک و حسادت ( 3 

 لطف و مهربانی ( 4 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  خالقیت نمایشی

 

 حاصل چه عملی است؟( های قبل از دهه پنجاه میالدی نمایی از فیلم) رو  تصویر روبه- 111

 ایجاد ماسک قبل از فیلمبرداری( 1 

 گذشته و فاسد شده های تاریخ بهره از فیلم( 2 

  های کامپیوتری  جلوه( 3 

 از فیلمبرداریخراشکاری پس ( 4 

 

 کنیم؟  های عمق و حجم را با فیلمبرداری از کدام عدسی مشاهده می کمترین نشانه- 111

 فاصله کانونی بلند (2  زاویه باز ( 1 

 فاصله کانونی متوسط ( 4  فاصله کانونی کوتاه ( 3  

 نوشته کیست؟ « دوربین ـ فیلم»مقاله - 111

 سرگئی آیزنشتاین( 4  آندره بازن  (3 ژیگاورتوف( 2 الکساندر آستروک( 1 

 ساخته چه کسی است؟ « صدف دریایی و مرد روحانی»فیلم شبه سوررئالیستی - 111

 لویی دولوک ( 4 ژرمن دوالک ( 3 ژان پنلووه ( 2 آندره برتون ( 1 

در سینما نقطة مقابل ناپدیدی تصویر که رنگ سفید یا سیاه خالص و یا هر رنگ دیگری به تدریج ناپدید و - 111

 شود؟  گردد چه نامیده می باعث ظاهر شدن تصویر روی پرده می

 فید این( 4 دیزالو ( 3 فید آوت ( 2 سوپرایمپوز( 1 

طور رسمی در برابر دریافت پول ورودی نمایش داده شده، در چه تاریخی بود و  نخستین نمایش فیلمی که به- 111

 توسط چه کسی انجام شد؟ 

 یر ـ برادران لومی 1895( 2 ـ توماس ادیسون  1886( 1 

 یر ـ آنتوان لومی 1911( 4  ـ ادیسون  1891( 3 

 های زیر است؟ سازنده کدام یک از فیلمفیلمساز انگلیسی تبار، « جان شلزینگر»- 111

  دکتر ژیواگو ( 1 

 لورنس عربستان ( 2 

  کابوی نیمه شب( 3 

 چگونه یاد گرفتم از نگرانی دست بردارم و به بمب عشق بورزم( 4 

 : های اوست از ساخته« جام حسنلو»از مستندسازان مطرح ایران که فیلم - 111

 فروغ فرخزاد( 4 ابراهیم گلستان ( 3 خسرو سینایی( 2 محمدرضا اصالنی ( 1 

و « بک جان اشتاین»، «تنسی ویلیامز» ساز آثار مهمی را با همکاری نزدیک سه نویسنده مطرح  کدام فیلم- 110

 هم در این آثار گردید؟ « جیمزدین»و « مارلون براندو»ساخت و موجب شهرت بیشتر « بادشولبرگ»

 الیاکازان( 4 رانسیس فورد کاپوالف( 3 جان هیستون ( 2 بیلی وایلدر ( 1 

 

    خالقیت موسیقی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاست؟ ایدیوفونگروه، از خانواده   کدام- 111

 سیمبال، گانگ، قاشقک، زایلوفون (2 باس درام، قاشقک، سندان، اسنردرام( 1 

 گلوکنشپیل، ویبرافون، تیمپانی، ماریمبافون( 4  دایره زنگی، سوزافون، دهل، مثلث (3  
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  خالقیت موسیقی

 

 فونکسیون آکورد ر بمل افزوده در گام سی بمل مینور هارمونیک چیست؟- 111

 1 )II 2) VI  3) III  4 )V

 های میکسولیدین بین کدام درجات قرار دارند؟ نیم پرده- 111

 دوم به سوم، ششم به هفتم (2 اول به دوم، پنجم به ششم( 1 

 سوم و چهارم، ششم و هفتم( 4  سوم و چهارم، هفتم و هشتم (3  

 دارد، چیست؟« تیرس پیکاردی»در گام سی مینور که  (Perfect cadenc)کادانس پرفکت - 111

 آکورد فا دیز ماژور به سی مینور (2 آکورد فا دیز ماژور به سی ماژور( 1 

 آکورد درجه پنجم سی مینور به درجه ششم آن( 4 مینور به سی ماژور آکورد درجه یک می( 3  

 موسیقی جنگ ستارگان اثر کیست؟- 111

 ویکتور یانگ( 4  فاکس اشتاینر (3  ویلیام والتون (2 جان ویلیام ( 1 

 چیست؟« ال»طور معمول گستره صوتی سیم کمانچه با کوک  به- 111

 (با کلید سل)از ال بین خطوط دوم و سوم تا ال باالی حامل ( 1 

 (با کلید سل)از ال زیر پنج خط حامل تا ال بین خطوط دوم و سوم ( 2 

 (با کلید سل)از ال بین خطوط دوم و سوم تا ر باالی حامل ( 3 

 (با کلید سل)حامل تا ر روی خط چهارم از ال زیر پنج خط ( 4 

آالت  النهرین وجود داشته و آن را اشرف کدام ساز از حدود دو هزار سال قبل از میالد در فرهنگ بین - 111

 اند؟ نامیده(   موسیقی)

 قانون( 4 کمانچه( 3 عود( 2 سنتور( 1 

 ست؟گام مشترک ا  آکورد درجه پنجم فا دیز مینور هارمونیک با کدام - 111

 فا دیز ماژور( 4  دو دیز مینور (3  می ماژور (2 می مینور( 1 

 چیست؟ (Tocata)« توکاتا»- 111

 .داستان حماسی برای آواز با همراهی ساز کالوسن یا پیانو است( 1 

 .نوعی فن بیان و مکالمه آوازی است که معموالً قبل از آریا قرار دارد( 2 

 .شود نوشته می( پیانو و ارگ)ای  برای سازهای کالویهای است که  پرلود یا مقدمه( 3 

 .کننده خط باس که در تمام طول قطعه ادامه دارد بخش همراهی( 4 

 می بمل مینور ملودیک با کدام تتراکورد مشترک است؟ (Tetrachord)تتراکورد دوم - 110

 تتراکورد دوم می بمل ماژور (2 تتراکورد اول سی بمل ماژور( 1 

 چهار نت دوم سی بمل ماژور( 4  اکورد اول سی بمل مینورتتر (3  

 چیست؟« دو»مایه نمای اصفهان - 111

 می بمل، الکُرن (2 سی بمل، می بمل، الکُرن( 1 

 رکرن، الکُرن( 4 می بمل، سی کُرن، الکُرن( 3  

 گردد؟   چنانچه سوپر تونیک مد فریژین فا به کُرن تبدیل شود، کدام گام یا مد حاصل می - 111

 ر بمل ماژور( 4  شور (3  همایون (2 اصفهان( 1 

 با آواز جمعی به پایان رسید؟  سمفونی  کدام - 111

 هایدن( نظامی) 1شماره  (2  موزار 4شماره ( 1 

 نهم بتهون( 4  چهارم شوبرت( 3 
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  خالقیت موسیقی

 

 تر است؟ جهت شور ال مناسب  کوک  کدام- 111

 دو، سل، ر، سل( 4  دو، سل، ر، ر (3 دو، سل، ال، ر( 2 دو، سل، دو، دو( 1 

 تری با ادبیات و نقاشی دارد؟ مفهوم کدام اصالح ارتباط نزدیک- 111

 1 )Programme music2) absolute music

  3 )style gallant 4 )style faubourdon 

 نوازد؟ می (cadenza)کادنسا  (sole)شود و تک نوازنده  در کدام بخش کنسرتو، ارکستر متوقف می- 111

 .کند صورت آزاد اجرا می در اواخر موومان چهارم نوازنده سولیست به( 1 

 .نوازد زیبایی قطعه میقبل از موومان سوم نوازنده سولیست با تأکید بر شکوه و ( 2 

 .کند صورت آزاد اجرا می قبل از اجرای منوئت و در اواخر موومان چهارم سولیست به( 3 

 .کند هایی که قبالً شنیده شده، اجرا می در اواخر بازگشت قبل از کُدا، سولیست بر اساس تم( 4 

 کند؟ چهارم چه نتی را اجرا میصدایی با نت بین خط چهارم و پنجم با کلید دو خط  ویلن برای هم - 111

 نت می بین خط چهارم و پنجم با کلید سل( 1 

 نت فا بین خط اول و دوم با کلید سل (2 

 زیر پنج خط حامل با کلید سل« ر» نت ( 3  

 نت سل روی خط دوم با کلید سل( 4 

 چیست؟« فا»مایه نمای چهارگاه  - 111

 سی بمل، رکُرن، سل کُرن (2 سی کُرن، ر کُرن، دو کُرن( 1 

 سی بمل، می کُرن، سل کُرن( 4   سل کُرن، دو کُرن (3  

 است؟  گروه  دونلی جزء کدام- 111

 کوردوفون( 4 ایدیوفون (3  ممبرانوفون (2 ایروفون( 1 

 چیست؟ (Poco piumosse)مفهوم - 110

 رفته رفته آهسته کردن( 2 با شتاب و پریشان اجرا کردن( 1 

 .کمی تندتر اجرا شود( 4 . تر اجرا شود هستهکمی آ( 3 
 

    خواص مواد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توانیم استفاده  هایی چون آبرنگ و گواش را زیاد کنیم از کدام ماده می رنگبرای اینکه زمان خشک شدن - 111

 کنیم؟
 عسل( 4  صمغ (3  ژالتین تخم مرغ (2 کتیرا( 1 

 شود؟ از کدام مواد معدنی، رنگ سفید حاصل می- 111

 سینکا و اُمرا( 4  سپیا و مل (3  مل و اُمرا (2 سینکا و ملح( 1 
 کند؟ تر شدن مرکب، هنگام خوشنویسی کمک می کدام قسمت قلم، به روان- 111

 میزان ضخامت قلم( 4 میزان انحنای دم قلم( 3  فاق (2 دَم( 1 
 در مدادهای پاستل روغنی مادة ترکیبی با پیگمنت کدام است؟- 111

 پارافین( 4  شمع (3  صمغ (2 کتیرا( 1 
 های نقره نور خورده در فیلم عکاسی چیست؟ وظیفه هالوژن- 111

 ثبت فضاهای روشن (2 ثبت فضاهای کامالً سفید (1 
 ایجاد خاکستری (4   ایجاد تصویر سیاه (3  

 ها، تالک مشابه کدام مواد است؟ در مورد سختی کانی- 111
 گچ و منیزیت( 4  دولومیت و آهک (3 گوگرد و نمک (2 آزبست و گرافیک( 1 
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  خواص مواد

 

 آهکی کدام ویژگی شاخص را دارند؟ –های قلیایی  شیشه- 111
 .ها هستند و نسبت به مواد شیمیایی عالی بسیار پایدارند ترین شیشه فراوان( 1 
 .دلیل مقاومت ویژة الکتریکی مناسب و ضریب شکست باال دارند به( 2 
 .انبساط حرارتی آن باال و مقاومت به شوک حرارت پایین است( 3 
 .کار برده شده است سرب به ارزان قیمت هستند و در آن( 4 

 کدام چسب در برابر آب جوش مقاوم است؟- 111
 سریشم( 4  سریش (3  کازئین (2 نشاسته( 1 

 آن ترکیبی از فیبروئن و سریسین است؟  دهنده ترین مواد تشکیل کدام الیاف مهم- 111
 رامی( 4  کشمیر (3  موهر (2 ابریشم( 1 

 کنندة چسبندگی لعاب در نظر گرفت؟ عنوان کنترل بهتوان  کدام ماده را نمی- 110
 سریشم( 4  نشاسته (3  بنتونیت (2 ها صمغ( 1 

 شوند؟ خوبی با پشم مخلوط می کدام الیاف سفید و غیرکدر هستند و به- 111
 پلی استر( 4  کوپرآمونیوم (3  کازئین (2  ویسکوز (1 

 گیرد؟ ات صورت میکردن رنگ کاشی پخته شده کدام عملی برای خنثی- 111
 .کنند به گلِ کاشی اکسید کروم اضافه می( 1 
 .کنند میزان کائولین آن را اضافه می (2 
 .کنند به مالت کاشی مقداری اکسید آلومینیوم اضافه می( 3  
 .کنند میزان گچ آن را اضافه می( 4 

 گیرد؟ میای چه کار صورت  روی بدنه ظروف شیشه( ترک)برای ایجاد بافت - 111
 .گردد صورت متناوب می زمان قرارگیری در کوره به (2  چند پوسته کردن( 1 
 آبگز کردن( 4  .شود تر می زمان حرارت طوالنی (3  

 ؟نیستمورد استفاده در نجاری کدام مطلب صحیح « الک»دربارة- 111
 .شود ای به نام قرمز دانه تهیه می از حشره( 2 .کند محافظت از چوب می( 1 
 .شود برای جالی سطوح استفاده می( 4  .دهد سطوح را صیقل می (3 

 تر است؟ کدام ماده برای ساخت ماکت مناسب- 111
 سیلیس( 4  بلوفوم (3  تالک (2 گل رس( 1 

 شود؟ ای استفاده می جای دوده از چه ماده های سفید به برای تولید الستیک- 111
 پودر مل( 4 ولینکائ( 3  سیلیکات آلومینیوم (2 بوراکس( 1 

 شود؟ های جوهر و خودکار از کدام مواد استفاده می برای برطرف نمودن لکه- 111
 استین و الکل سرد( 4 گرم و آمونیاک آب( 3 آب سرد و  تربانتین( 2 شیرگرم و الکل( 1 

 شود؟ از کدام قسمت گیاه اسپرک رنگ زرد شفاف حاصل می- 111
  برگ و گل برگ (2  ریشه( 1 
 گل برگ و پرچم گل( 4 ها به غیر از ریشه تمام قسمت (3 

 شود؟ از کدام چسب در معرق چوب استفاده می- 111
 سریش( 4  سریشم (3  نشاسته (2 صنعتی( 1 

 ؟نداردای  های پنبه کدام فرایند نقشی در افزایش استحکام نخ- 110
 کردن چندالیی( 4  مرسریزاسیون (3  رنگرزی (2 ترتابی( 1 
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  كاركنان شركت تعاوني خدمات آموزشي 
  سازمان سنجش آموزش كشور

  آزمايشي آزمونپاسخ تشريحي
  پنجم نوبت جامعـ  پيشسنجش 

)7/3/1395(  
  

 

  

  )پيش( هنــــر
  

  :باشد كارنامه اوليه، عصر روز برگزاري آزمون از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي

www.sanjeshserv.ir  
ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان 

هـا و مراكـز    به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مسـتقيم مـديران، مشـاوران و دبيـران محتـرم دبيرسـتان      
مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص  هاي آزمايشي سنجش و بهره آموزشي همكار در امر آزمون

ــون    ــواي آموزشــي و درســي آزم ــه   محت كــي اي و جــامع، آدرس پســت الكتروني  هــاي آزمايشــي مرحل
sanjesheducationgroup@yahoo.com هاي  شود، ديدگاه از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي

  .هاي آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريد دپارتمان مديرارزشمند خود را از طريق آدرس فوق، با 
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 (پیش)گروه هنر

 

 

 
 

 

.درستاست2گزینه .1

 .(لولة سفالین یا سیمانی کوتاه که در زیر خاک یا میان دیوار گذارند، تا آب از آن عبور کند: تنبوشه) 

.درستاست4گزینه .2

 (خوب، نیک، نیکو: نغز()آزادان، آزادگان: احرار( )راه، ضال گمراه، بی: غوی: )های غلط معنی درست واژه 

.درستاست3گزینه .3

 (جالل رفیع: درِ بهشت شداد( )عبدالحسین وجدانی: داستان عمو غالم( )اسالمی ندوشن: آواها و ایماها( )محمود صناعی: آزادی و تربیت) 

.درستاست1گزینه .4

 79ص . )را نوشت« ها تئوری رنگ»و « تغییر حال گیاهان»هایی مانند  ، عالوه بر ادبیات، در پزشکی و علوم طبیعی نیز مطالعاتی داشت و کتابگوته

 (ادبیات پیش

.درستاست2گزینه .5

 . غلط آمده است« نطع و سفرة چرمی»در این گروه کلمه، امالی 

.درستاست4گزینه .6

 . غلط نوشته شده است« صفیر»واژة « 4»در مصراع اول بیت 

.درستاست3گزینه .7

 . در نزد خضر بود تلمیح به آب حیات که ؛تضاد: قرار تضاد، قرار و بی: آب و آتش

.درستاست1گزینه .8

. 1ایهام تناسب : مهر( )واج آرایی. تکرار شده است« ن»در مصراع اول واج .( )اضافة استعاری، همچنین چشم اختر، اضافة استعاری است: دامن گردون)

 (تعلیل  حسن: بینیم امن گردون، پر از خون جگر میبه علت چکیدن اشک از چشم اختر، د.( خورشید که با اختر و گردون تناسب دارد. 2مهر و محبت، 

.درستاست2گزینه .9

( تلمیح به داستان حضرت خضر، که آب حیوان در نزدش بود: آب حیوان( )استعاره از لب: لعل( )امید و آرزو. 2شود،  آنچه که استشمام می. 1ایهام : بو)

 (تشبیه: گون لعل می( )کنایه: ظلمات افتادن)

.ستاستدر4گزینه .11

 . قصد سفر داشت اوآید؛ زیرا  دیروز پدرم اطالع داد که به خانه نمی

.درستاست3گزینه .11

 (نامیدن، خواندن: مصدرهای گذرا به مفعول و مسند( )زیستن، لنگیدن: مصدرهای ناگذر)

.درستاست1گزینه .12

 (مورد 4)پرست  نفسِ صنم ،(وبترکیب وصفی مغل)نازنین صنم  این لطافت، آن نازنین صنم،: های وصفی ترکیب

.درستاست2گزینه .13

 . هسته گروه اسمی است« خون»حرف اضافة مرکب، : به غیر

.درستاست4گزینه .14

 سپیده، وزش، دیدن، افتادن: مشتق

 دگرگون، صاحب حالی: مرکب

 دور افتادگان، خواب رفته: مشتق ـ مرکب

.درستاست3گزینه .15

 سه جزئی گذرا به مفعول: دانی( سه جزئی گذرا به مسند) مرد میدان دو جهان کیست؟( الف

 سه جزئی گذرا به مسند[(: هستی]بخشندة احوال ( )سه جزئی گذرا به مسند)سرمایة آمالی ( ب

 سه جزئی گذرا به مسند: آن چنان پیش رخت پراکنده دلم ساخت( ج

 (ناگذر)دو جزئی  :برخیز/ سه جزئی گذرا به مسند [: است]ای قیامت ز قیام تو نشانی( د

 سه جزئی گذرا به مفعول: سه جزئی گذرا به مفعول، آسمان چه بزاید: ام خاک رهی گزیده( هـ

.درستاست1گزینه .16

 . شتابد خبر است و به سوی معشوق می تا روز قیامت از خود بی( سیراب شود)بنوشد « جام الست بربکم»کسی که از « 4و  3، 2»مفهوم ابیات 

.تاستدرس2گزینه .17

 .شود  دریافت می« 2»مفهوم تقابل عقل و عشق از بیت 

 ....وقتی به تو دل دادم و عاشقت شدم، عقل خود را از دست دادم و : 2معنی بیت 

 زبان و ادبیات فارسی 
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 (پیش)گروه هنر

.درستاست4گزینه .18

 . های راه عشق مفهومی ندارد برای عاشق، سختی: «3و 2، 1»مفهوم ابیات 

.درستاست3گزینه .19

همین مفهوم از بیت . کنی؟ این سر مانند وامی است بالفاصله، این دین را ادا خواهم کرد وق، تقاضای سر تو را کند چه میاگر معش: معنی بیت سوال

 . شود دریافت می« 3»

.درستاست1گزینه .21

.دهد از سرّ ضمیر رنگ رخساره خبر می: 1مفهوم بیت 

.درستاست4گزینه .21

غرولند کردن، آهسته سخن گفتن در زیر لب از : ژکیدن( )احاطه شده، پوشیده شده: محاق( )جاوه، هودجک: محمل( )کفش: موزه: )ها معنی درست واژه

 (روی خشم و غضب

22.گزینه3استدرست.

 . نام یکی از آثار غالمحسین یوسفی است «چشمة روشن» ،«3»در گزینة  

23.گزینه1استدرست.

 . ده است، غلط نوشته ش«1»در گزینة ( وصال و فراق) 

24.گزینه2استدرست.

 (تضاد: بنده و آزاد( )اسیر و دربند. 2شخص من، . 1ایهام : بنده( )تشبیه تفضیل: تر است باالی تو از سرو متناسب) 

25.گزینه4استدرست.

« 4»چنین مفهومی از بیت . ش نیستآسمان با همة عظمتش خاک پای توست و عقل با همة بزرگیش، طفل نوآموزی بی: ای پیامبر: معنی بیت سوال 

.شود دریافت می
 

 
 

.درستاست3گزینه .26

 (.الم امر در ترجمه لحاظ نشده)ایمان بیاورد  -( نیست« من»معادل صحیح برای )با ( 1

 (.شود فعل شرط معادل مضارع التزامی فارسی ترجمه می)خواهد  می -( نیست« من»معادل أدق برای )از آنِ ( 2

 (.1توضیحات گزینة )با ( 4

.درستاست2گزینه .27

ضمیر )پروردگار  -!( قید زمان برای جملة اول است نه دوم« دائماً»)همیشه  -( ساختار عبارت فارسی با عربی آن تفاوت دارد)دارد ............ مؤمن ( 1

 (.اضافی در ترجمه لحاظ نشده

 (.ضمیر اضافی در عبارت عربی وجود ندارد)ذلیل خود  -( در عبارت عربی وجود ندارد دلیلی بر وجود حرف ربط)که ( 3

 .(1توضیحات گزینة  )پروردگار  -!( مضارع ال ماض« یُذلّ»)خوار کرده است ( 4

.درستاست1گزینه .28

ادات استفهامی در عبارت عربی وجود )آیا  -!( ماضٍ ال مضارع« رأیت»)دیدم  یم -!( بعیدمعادل ماضی مطلق فارسی است ال « کثر»)زیاد شده بود ( 2

 !(.امر ال مضارع« حلّ فياجعال »)کنید  حالل می -( ندارد

 (.وقتی که : فقط مفعول فیه است نه خبر، ص« حین»)وقتی بود  -!( فعل ال مصدر« کثر»)زیاد شدن ( 3

 (.نیست« تعجبيکثر »معادل صحیح برای )تعجب کردم ( 4

.درستاست2گزینه .29

ساختار عبارت فارسی با عربی آن کامالً ...... )مشک آبی (. نیست« ف»معادل صحیح برای )اما  -( چنین قیدی در عبارت عربی وجود ندارد)اوج ( 1

 (.تفاوت دارد

 -( نیست« ف»معادل صحیح برای )و  -( با عربی آن تفاوت داردساختار عبارت فارسی : قید زمانی در عبارت عربی وجود ندارد، ثانیاً: اوالً)هنگامی که ( 3

 (.ساختار عبارت فارسی با عربی آن کامالً تفاوت دارد.... )به رفع 

توضیحات گزینة  )و   -( ساختار عبارت فارسی با عربی آن تفاوت دارد)بود ..... با اینکه  -( نیست« ذهبت»معادل صحیح برای )رفتم  بیرون می( 4

« عطشی»ضمیر اضافی در )عطش  -( چنین قیدی در عبارت عربی وجود ندارد)که هنگام تشنگی  -( نیست« حملت»معادل صحیح برای )داشتم  -( 3

 (.در ترجمه لحاظ نشده« بها»و جارومجرور 

.درستاست1گزینه .31

 .سان دانشمند را زبانی است آراسته به فصاحت و بالغتان: ص. ساختار عبارت فارسی با عربی آن کامالً تفاوت دارد

 زبان عربی 
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مناسبت معنایی ( شوند آب و آتش جمع نمی) 4فقط با گزینة !( خورد آتش هر چه را در اطراف خود بیابد می)با توجه به معنی .درستاست4گزینه .31

 .ندارد

 !تر است حرکت آتش از باد سریع( 1

 !زاندسو چه بسا یک شرارة آتش شهری را می( 2

 !سوزاند آتش عشق عاشق را می( 3

.درستاست4گزینه .32

 !(.معرفة ال نکرة« ....فداکاریها »)تضحیات  -( نیست« به خاطر دارند»معادل صحیح برای )یذکر ( 1

 !(.جمع ال مفرد.... فداکاریها : ، ثانیا1ًتوضیحات گزینة  ): اوالً) تضحیة کثیرة -( ، یذکر1توضیحات گزینة  )تذکّروا  ( 2

 !(.مرجع ضمیر اضافی، جمع است ال مفرد)والدیه  -( 1توضیحات گزینة  )تضحیات   - (1توضیحات گزینة  ) یذکرون ( 3

.درستاست4گزینه .33

« شد روشن نمی»معادل صحیح برای )ال تتبیّن  -( ضمیر اضافی در عبارت فارسی وجود ندارد)معقّداتها  -( نیست« داشت»ای معادل صحیح بر)کانت ( 1

 !(.مفرد ال جمع« مفهوم»)مفاهیم  -( نیست

 (. ستنی« زیاد»معادل أدق برای )جید  -( ماضی استمراری« شد روشن نمی»)لم یفهم  -( معرفةال  نکرة« اشعاری»)األشعار ( 2

 (.2توضیحات گزینة  ) جیّداً  -( 1توضیحات گزینة  ) مفاهیم ... معقّداتها .... کانت  -( 2توضیحات گزینة  )األشعار ( 3

 

.درستاست1گزینه .34

 .«رّ إلی الجبالقتله، فف الخلیفةأراد »با توجه به عبارت 

.درستاست1گزینه .35

 .«للهجرةو أربعین  سبعةمائتین و  سنة.... حیث قُتِل »با توجه به عبارت 

.درستاست2گزینه .36

 .«اًبکی اإلمام بکاءً شدیدأنشدها أمام إمام عصره، ف»با توجه به عبارت 

.درستاست2گزینه .37

 .ترین عنوان برای متن است این گزینه مناسب( عشرح زندگی یک شاعر متعهد و شجا)با توجه به معنی 

 !ظلم خلیفه در حق شاعری متعهد و مؤمن( 1

 .گریستن شدید امام هنگام شنیدن قصیدة شاعر( 3

 !القدس از زبان یک شاعر سخن روح( 4

.درستاست4گزینه .38

 (.بالتبعیةملتزمٌ، نعت و مرفوع : ص)ملتزمٍ 

.درستاست3گزینه .39

 (.ظرف للزمان، سنة  : ص) سنة  

.درستاست4گزینه .41

 (.حرفین بزیادة)حرف واحد  بزیادة( 1

 (.من باب تفعّل: ص)من باب تفعیل ( 2

 (.للغائب: ص)للمخاطب ( 3

.درستاست3گزینه .41

 (.متعدٍّ: ص)الزم  -( للغائبة: ص)للمخاطب ( 1

 (.للمجهول مبني: ص)للمعلوم  مبني -( متعدٍّ: ص)الزم ( 2

 (.«حیاة»االسم الظاهر : ....... ص)المستتر « هي»( ...... 4

.درستاست2گزینه .42

 (.للنّوع: ........ ص)للتأکید ( ........... 1

 (.مفعول مطلق: ص)تمییز  -( نکره: ص)معرّف باإلضافه ( 3

 (.جامد: ص...... )مشتق ( 4

.درستاست1گزینه .43

تقصّران، تفعلی، »های دیگر افعال مضارع  است، ولی در گزینه مبنيرع فقط در این صیغه همة فعلها در این گزینه صیغة جمع مؤنث است و فعل مضا

 .باشند همگی معرب می« یعلم، نفتخر
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 (پیش)گروه هنر

.درستاست3گزینه .44

 (.تلو، عفو، رجو)های دیگر واوی هستند  های ناقصِ گزینه در حالی که فعل( أبي)فقط در این گزینه فعل ناقص یائی است 

.ستدرستا3گزینه .44

 (.جمع است( «نا»ضمیر )ین، چون اسم آن مؤثر: ص)مؤثراً 

.درستاست2گزینه .44

 .کند ای آمده که اسم نکره را توصیف می ها و اینکه فقط در این گزینه جمله با توجه به معنای گزینه

 سختی و آسایش همچون دو پدیدة شب و روز است، در زندگیمان به آن دو احتیاج داریم،( 1

 با به مؤمنی که در این دو حالت ثابت است در حالی که از آن دو راضی است، و مرح( 2

 بر ماست که بدانیم بسیاری از امور به دست ما نیست و باید آنها را بپذیریم، ( 3

 !تر شود و اگر بخواهیم با آنها مخالفت کنیم تا از آنها رهایی یابیم، چه بسا زندگیمان سخت( 4

.درستاست4گزینه .44

 .ها مفعول فیه هستند در دیگر گزینه« ساعتین، حول، کلّ -إذا  -الیوم، غداً »نیامده، اما کلمات ( مفعول فیه)این گزینه هیچ ظرفی  در

(کند اش غلبه می  نیروی تعقلِ مؤمن واقعاً بر نیروی غریزه).درستاست2گزینه .44

های دیگر  در گزینه« معرفةتضییعاً، وفاءً، »اما مصادر . آمده لذا مفعول مطلق للتأکید است الیه فقط در این گزینه تنها و بدون صفت یا مضاف« غلبة»مصدر 

 .همراه شده، مفعول مطلق للبیانِ است دقیقةدائمیاً، جمیالً، : که با صفات

ای وجود ندارد که  ، کلمه این گزینهفقط در ( کند گوشت ماهی را دوست دارم زیرا مادرم آنرا خوب آماده می)با توجه به معنی  .درستاست3گزینه .44

که هم )مثقاالت : در سه گزینة دیگر نیازمند رفع ابهامند و کلمات« ، مثقاالً، أحسن، مألتخمسة»: مبهم باشد تا نیازمند تمییز باشد در حالی که کلمات

 .اند این ابهام را رفع کرده قهوة، صداقةً ، ذهباً، وفاءً، (تمییزِ خمسه است هم خودش مبهم است

، فقط در این گزینه مستثنی منه محذوف بوده و (مگر خواهر فعالِ تو -کسی  -بیدار نشد از خواب، صبح زود )با توجه به معنی  .درستاست1گزینه .45

 .مستثنی منه هستند« األخبار، تالمیذ، المخطئون»: ها کلمات استثناء مفرغ است، در دیگر گزینه

 
 

 

 


.درستاست3گزینه .41

 لَآيَةًخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِی ذَلِكَ  »، برای رسیدن به پاسخ درست، آیة شریفة «کنیم؟ در چگونه جهانی زندگی می»: از ما پرسیده شوداگر 

  .، چراغ راه ما خواهد بود« لِّلْمُؤْمِنِینَ

 (2)و زندگی  دین 12ص

.درستاست4گزینه .42

 . بنابراین مجموعة جهان خلقت، نظامی واحد و به هم پیوسته است« ...بینی  نظمی نمی ینش خدای رحمان بیدر آفر» 

 (2)و زندگی  دین 11ص

.درستاست1گزینه .43

 .کنند بر ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی داللت می« مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا بَاطِالً  »آیة شریفة 

 (2)و زندگی  دین 11ص

.درستاست3گزینه .44

ما را خدایی به سخن درآورده که هر : چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ گویند: گویند هایشان می به پوست»: فرماید سورة مبارکة فصلت می 21قرآن در آیة 

بنابراین مبین شهادت اعضای بدن انسان بعد از . شوید بازگردانده می آورد و او شما را بار اول که چیزی نبودید آفرید و به سوی او چیز را به سخن درمی

 .نفخ صور دوم است

 (2)و زندگی  دین 11ص

.درستاست1گزینه .44

ر قیامت ای باشد، دلیل بر تجسم اعمال د شناسد، اگر چه به اندازة ذره یابد می رسد، انسان اعمال خود را حاضر می وقتی قیامت فرا می: فرماید قرآن کریم می

 . گردد شود و انسان بدان آگاه می همین عمل در دورة  برزخ به صورت یك شخص بر انسان ظاهر می: السالم در همین رابطه فرمودند است و امام صادق علیه

 (2)و زندگی  دین 33ص

.درستاست3گزینه .44

 .، حاکی از آن است«.....تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ  الَ »کند و آیة شریفة  شود و با تبری ادامه پیدا می دینداری با تولی آغاز می

 (2)و زندگی  دین 121ص

معارف اسالمی فرهنگ و  
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 (پیش)گروه هنر

.درستاست1گزینه .57

ها  ای نامرئی و ظریف، آن اند اما رشته متفاوت این مفاهیم گرچه. در اجتماع است« آراسته»و « عفیفانه»، «عزتمند»های ارزشمند مؤمنان، حضور  از برنامه

 . آورد دهد و زیبایی خاصی پدید می را به یکدیگر پیوند می

 (2)و زندگی  دین 124ص

.درستاست2گزینه .58

 . رها خود دعوت کننده هستنددعوت کنندة مردم باشید اما نه با زبان، بلکه با پارسایی، تالش، نماز و نیکی، که این رفتا: السالم فرمودند امام صادق علیه

 (2)و زندگی  دین 147ص

.درستاست1گزینه .59

ای  سکهقرآن کریم در بسیاری موارد پس از بر پاداشتن نماز بر پرداخت زکات تأکید کرده است و زکات طال و نقره در صورتی واجب است که به صورت 

 . باشد که معاملة با آن رواج دارد

 (2)و زندگی  دین 119ص

.درستاست3نهگزی .61

آفرینش . فرماید کند و برای رسیدن به آن هدف هدایت می خدای جهان، آفریدگاری حکیم است، یعنی هر موجودی را برای هدفی معین خلق می

لقت است و آیة پس، هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خ. تواند در خداوند باشد ها نمی هدف، نشانة نقص و ضعف و ناآگاهی است و این ویژگی بی

 . حاکی از آن است« ربنّا الّذی اعطی کل شیءٍ خلقه ثم هدی»شریفة 

 (3)و زندگی  دین 14ص

.درستاست2گزینه .61

و اگر . توانند مسئولیت خود را به درستی انجام دهند که تحت تأثیر هوای نفس قرار نگیرند و مرتکب گناه و اشتباه نگردند پیامبران الهی زمانی می

 . های الهی معصوم نباشد، امکان دارد مردم با سرمشق قرار دادن او به گمراهی و انحراف مبتال شوند ی در هنگام اجرای فرمانپیامبر

 (3)و زندگی  دین 31ص

.درستاست3گزینه .62

گشاید، این کتاب، کتاب  دگان میهای جدیدی از حکمت، علم و معرفت را به روی جوین شود، بلکه افق قرآن کریم نه تنها با پیشرفت زمانه کهنه نمی

تر  تری از فرهنگ و دانش برسند، درخشندگی و شادابی قرآن بیش ها به درجات عالی هر چه زمان بگذرد و انسان. هاست دیروز، امروز و فرداهای انسان

 . نمایان خواهد شد، و آیات نخستین سورة علق هم ناظر بر تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت است

 (3)و زندگی  دین 49و  43ص

.درستاست1گزینه .63

اید اطاعت کنید از خدا و رسولش و اولیای امر خود پس هرگاه در امری دینی   ای کسانی که ایمان آورده: فرماید سورة مبارکة نساء خداوند می 97در آیة 

 .تر است سنت پیامبرش عرضه بدارید این بهتر و نیک فرجاماختالف نظر یافتید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید آن را به کتاب خدا و 

 (3)و زندگی  دین 97ص

.درستاست1گزینه .64

خداوند اراده کرده است «   نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ وَ»: فرماید سورة قصص می 9قرآن کریم در آیة 

 . امام و وارث زمین باشند( عج)که مستضعفان عالم به رهبری حضرت مهدی 

 (3)و زندگی  دین 119ص 
.درستاست1گزینه .65

اند و مالک  ریده شدهها از یک مرد و زن آف حکومتش را بر پایة برابری و مساوات بنا کرده و اعالم کرد همة انسان« اهلل علیه و آله و سلم صلی)پیامبر خدا 

 . کرامت و گرامی بودن تقواست

 (3)و زندگی  دین 72ص 
.درستاست4گزینه .66

اثر مرحوم صدوق « من ال یحضره فقیه»باشد و کتاب  السالم می شامل یازده هزار سخن کوتاه از حضرت علی علیه« غررالحکم و درر الکالم»کتاب 

 . نبوی و قرآن تبیین کنندة معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو استباشد که این کتب ارزشمند در کنار سیرة  می

 (3)و زندگی  دین 111ص 
.درستاست4گزینه .67

و ( مشروعیت)تواند رهبری جامعة اسالمی را بر عهده بگیرد و کشور اداره کند و به پیش ببرد که هم شرایط تعیین شده در دین را دارا باشد  فقیهی می

 . فقیه را دارا باشد گانه ذکر شده برای ولی طبیعی است که چنین فقیهی تا وقتی رهبر جامعه است که شرایط پنج( مقبولیت)ردم باشد هم مورد پذیرش م

 (3)و زندگی  دین 137ص 
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.درستاست4گزینه .68

. های زندگی است رگسالی و پذیرش مسئولیتدورة گذر از کودکی و ورود به بز. ترین و ارزشمندترین دورة عمر انسان است دورة بلوغ تا ازدواج حساس

سیدن به بهشت اگر جوان، این دوره را با پاکی و پاکدامنی بگذراند و در حالی به زندگی مشترک با همسرش وارد شود که آلودة به گناه نشده باشد، راه ر

 . را برای خود و فرزندان خود بسیار هموار کرده است

 (3)و زندگی  دین 191ص 
.درستاست3گزینه .69

مؤمنان علی این که انسان در پشت پردة ظاهر و در وراء هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی برتر و عمیق است و بیت مذکور بیانگر این حدیث شریف از امیر

 «الحمداهلل المتجلی لخلقه بخلقه»: فرماید السالم است که می علیه

 دانشگاهی دینی پیش 1ص 
 

.درستاست4گزینه .71

یعنی هر گونه تصرف در جهان حق او و شایسته اوست اگر خداوند پیامبر اکرم . جا که خداوند مالک حقیقی جهان است، بر آن والیت نیز دارداز آن 

واگذار کرده کند، بدین معنا نیست که خودش دیگر والیتی ندارد یا بخشی از والیت خود را به پیامبر  را ولیّ انسان معرفی می( اهلل علیه و آله و سلم صلی)

 . های خداوند به مردم است است، بلکه پیامبر واسطه و رسانندة والیت و فرمان

 دانشگاهی دینی پیش 19ص 
.درستاست3گزینه .71

هایت السالم ن نامند که به ترتیب حسن فاعلی و حسن فعلی داشته باشد و باالترین میوه اخالص بنا به تعبیر حضرت علی علیه عملی را عمل خالصانه می

 . آرزوی عارفان است

 دانشگاهی دینی پیش 33ص 

.درستاست2گزینه .72

 .شود و کار هر عضوی چه باشد از تقدیرات الهی است و اراده انسان در طول اراده خداست با اختیار منافات ندارد بدن انسان از چه اعضایی تشکیل می

 دانشگاهی دینی پیش 91ص 
.درستاست1گزینه .73

گیرد، این سنت امتحان است مربوط به چگونگی و  هر کس ادعای ایمان کند مورد آزمایش قرار می« ... احسب النّاس ان یترکوا »ة شریفة با توجه به آی

 .فرآیند رشد و تکامل انسان و عامل ظهور و بروز استعدادهای اوست

 دانشگاهی دینی پیش 91ص 
.درستاست2گزینه .74

ها و  به عزتم سوگند اگر همة اهل آسمان»: اسرائیل به درگاه خداوند شفاعت کرد خدای متعال به او فرمود فردی از بنییکی از پیامبران برای قبول توبة 

 . و ناظر بر مرحلة اول توبه است« اش را نپذیرم زمین برای وی شفاعت کنند تا زمانی که شیرینی گناه در دلش باقی است توبه

 دانشگاهی دینی پیش 91ص 
.ستاستدر3گزینه .75

هایی تربیت کند که در عین توجه به رستگاری اخروی به عنوان هدف اصلی زندگی، برای  نمود انسان تالش می( و آله و سلم اهلل علیه صلی)رسول خدا 

برای عزت و آسایش  کنند و گیری نمی هایی که در عین توجه به معنویت و اخالق، از جامعه کناره انسان. رشد و تعالی زندگی  دنیوی خود تالش کنند

و  مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ»دهند که آیه شریفة  ای جهت رستگاری خود قرار می کوشند و این را نیز وسیله مردم می

 .مؤید آن است« ...

 دانشگاهی دینی پیش 11ص 

 
 
 

لغتگرامرو:بخشاول

.درستاست3گزینه .76

عالوه فاعل و بقیه جمله  به thatرود و بعد از آن از حرف ربط  کار می به( صفت+ اسم قابل شمارش مفرد )برای تأکید قبل از  such aکلمه : نکته گرامری 

 .شود استفاده می

.درستاست2گزینه .77

در جمله  couldو  canد و معموالً بعد از آن یک جمله حاوی فعل کمکی از قبیل رو کار می برای بیان منظور و مقصود به so that: نکته گرامری 

 : مثل. آید می

he can learn to talk. so thatAli goes to an English class  
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 .درستاست1گزینه .78

 :مثال. رود کار می گذشته بهبرای حدس از روی یقین درباره یک ماجرائی در «  + must + haveقسمت سوم فعل »ترکیب : نکته گرامری 
Reza was absent yesterday. He must have been sick. 

 .باشد در این جمله گوینده تقریباً مطمئن است که رضا مریض می 

.درستاست4گزینه .79

در این جمله حرف . کار برود مله بهتواند در ابتدای جمله و هم در وسط ج دهد و می حرف ربطی است که تضاد را نشان می whileکلمه : نکته گرامری 

 .کار رفته است که و در حالیکه به ربط به معنی هنگامی

.درستاست2گزینه .81

 «نتیجه جلسه چه بود؟ تصمیمی گرفتید؟» 

 شکل( 4 فرصت ( 3 نتیجه ( 2 درآمد( 1 

.درستاست4گزینه .81

 .در منزل نگهدارند عصبانی شدند که مدرسه از آنها خواست در آن روز فرزندانشان را والدین هنگامی 

 دادن العمل نشان عکس( 4 بازگو کردن ( 3 گزارش دادن ( 2 رها کردن ( 1 

.درستاست3گزینه .82

 .ترین روش ارتباط بین افراد است سریع ،سخن گفتن 

 ارائه، معرّفی( 4 ارتباط ( 3 انتظار ( 2 اجازه ( 1 

.درستاست1گزینه .83

 کار کنیم؟  بعد از آن باید چه. بیفتند مان گیرافراد ممکن است در ساخت 

 زنده ماندن( 4 کردن  تعریف( 3 کنترل کردن ( 2 گیر افتادن ( 1 

.درستاست1گزینه .84

 . ای در رابطه با زمان شروع کار و زمان اتمام آن به ما داد های ویژه مدیر دستورالعمل 

 رامآ( 4 منعکس شده ( 3 هیجان زده ( 2 ویژه، مخصوص ( 1 

.درستاست3گزینه .85

 .دانست هر حرکتی بنماید پلیس او را خواهد دید آرام روی چمن دراز کشیده بود، او می ،مرد 

 شکل( 4 حرکت، جنبش ( 3 بیان، جمله ( 2 توضیح ( 1 

.درستاست4گزینه .86

 .آب مشکل کمبودهای آب را بزرگ جلوه داده است تابستان خشک و بی 

 بزرگ جلوه دادن( 4 آسیب رساندن ( 3 یق کردن تحق( 2 جدا کردن ( 1 

.درستاست2گزینه .87

 .باشم که با شما گفتگو کنم ای می شما کامالً مشغول کار هستید، بنابراین من در انتظار وقفه 

 آرامی  به( 4 قبالً( 3 کامالً ( 2 طور منطقی  به( 1 
 

کلوزتست:بخشدوم

.درستاست1گزینه .88

 .اند، آموخته شد نهایت سرد آموزش داده لند و شمال کانادا که خود را برای زندگی در شرایط بی الت از اسکیموها، ساکنان گرینبسیاری از این مشک 

 منحرف کردن اذهان( 4 ساختن ( 3 ضمانت کردن ( 2 نظم درآوردن  به( 1 

.درستاست4گزینه .89

 .ترجمه در قسمت قبل آمده است 

 نهایت بی( 4 مرتب ( 3 مؤثر( 2 مُجهز( 1 

.درستاست2گزینه .91

 .اند وجود آمده مورد تهدید قرار گرفته به Cویتامین  ای که در اثر کمبود مفهومش این بود که مسافران قطبی با بیماری  و سبزی  نبودن غذای تازه، به ویژه میوه 

 همان ترتیب به( 4 قبالً ( 3 ویژه  به( 2 طور مؤثر  به( 1 

.درستاست1گزینه .91

 .طور کامل فقط در صد سال اخیر شناخته شده است که کمبودش به 

 که هنگامی( 4 که  از زمانی( 3 که  تا زمانی( 2 فقط ( 1 

.درستاست4گزینه .92

 .اند تدریج تا حدّی بر آنها غلبه نموده پناهگاه و سوخت جهت گرما، مشکالت دیگری هستند که به 

 مشکالت( 4  ها فرصت( 3  تعاریف( 2 الگوها ( 1 
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هادرکمطلب:بخشسوم

.درستاست3گزینه .93

 . ----------مفهوم کلی متن این است که  

 توضیح دهد که چرا دانشجویان دانشگاهی اغلب پول کافی ندارند( 1 

 مطمئن شوند تا دانشجویان پول قرض نکنند( 2  

 .هایی کند پول، توصیهانداز  پس دربارةبه دانشجویان ( 3  

 گونه بودجه فراهم کنند دانشجویان نشان دهد چهبه ( 4 

.درستاست2گزینه .94

 .، مالیات بپردازید----------که  برطبق متن الزم نیست هنگامی 

 خرید های دست دوم از دانشجوی دیگری می کتاب( 2  خرید  از کتاب فروشی کتاب می( 1 

 گذارید تان می تان را در منزل والدین ینماش( 4 خرید  اشیائی را از فروشگاه وسایل دست دوم می( 3  

.درستاست3گزینه .95

 . ----------رسانند، زیرا  دانشجویان احتماالً هنگام ترک دانشگاه چیزهائی را به فروش می 

 الزم است به سایر دانشجویان کمک کنند( 2  خواهند شغل جدیدی را آغاز کنند  می( 1 

 خواهند مالیات بپردازند نمی( 4 ودشان ببرندخواهند چیزهائی زیادی با خ نمی (3  

.درستاست1گزینه .96

 .کند ، کمک می----------به دانشجوئی که  9کند که توصیه  متن اشاره می 

 کند خودرو ندارد و در محوطه دانشگاه در شهر بزرگ زندگی می( 1 

 اشدخودرو دارد و در محوطه دانشگاه در شهری که دارای اتوبوس و قطار ب( 2  

 کند خودرو ندارد و در منزل والدینش زندگی می( 3  

 کند خودرو دارد و در منزل والدینش زندگی می( 4  

.درستاست3گزینه .97

 .----------خواهد به ما بیاموزد که  طبق متن نویسنده می 

 اگر ما در یک هتل در حومه شهر اقامت کنیم باید مراقب پولمان باشیم ( 1 

 اندیشند داران همواره به پول می مهمانخانه( 2 

 باشدای  کار احمقانه ممکن است اگر تالش کنیم اشیائی را که متعلق به دیگران است برداریم،( 3 

 کند اقامت کنیم ایکه غذای جوانه زنجبیلی سرو می خانه هرگز نباید در مهمان( 4 

.درستاست4گزینه .98

 .----------دار حریص  خانه  داستان مهمان 

 رود واقعی باشد لیکن یک کمی تغییر پیدا کرده است احتمال می( 1 

 است بزرگساالنفقط یک قصه برای ( 2  

 ها قبل اتفاق افتاده است احتماالً مدت( 3  

 احتماالً فقط یک داستان است و هرگز اتفاق نیفتاده است( 4  

.درستاست2گزینه .99

 .----------احتماالً  خانه رفت بعد از اینکه مرد ثروتمند از مهمان 

 دار خیلی عصبانی بود خانه  از دست مهمان( 1 

 آگاه نبودکه اتفاقی افتاده است( 2  

 خوشحال بود که پولش را از دست نداده است( 3  

 دار غمگین و افسرده خواهد شد کرد که مهمان خانه فکر می( 4  

.درستاست3گزینه .111

 .----------تکه کاغذ روی زمین  

 بود تحریریک تکه کاغذ ( 1 

 یادداشتی از طرف مرد ثروتمند بود( 2  

 خانه بود یک صورت حساب برای اطاق در مهمان( 3  

ها بود یک صفحه کاغذ برای شماره تلفن( 4  
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.درستاست4گزینه .111

. بوده است( هخامنشی)دار متأثر از بناهای تخت جمشید  رهای ستونویژه ساخت تاال دهد که معماری زمان آشوکا به آثار به جای مانده از پاتنا نشان می 

 .های غارهای آجانتا بازتاب هنر نقاشی ایران دوره ساسانی هستند در ادوار بعدی نیز دیوارنگاری

.درستاست1گزینه .112

میان  به« موسیقی تصویر»تین هنرمندی بود که سخن از نخس« دالکروا». آید شمار می ترین نماینده نقاشی رمانتیک در سده نوزدهم به برجسته« دالکروا» 

او در شناخت تأثیر رنگی، در . کرد ترین عنصر اثرگذار در نقاشی محسوب می دانست و رنگ را مهم او نقاشی را چون پلی میان نقاش و نگرنده می. آورد

 .م بودزمان پیشگا های مکمل و تباین هم برابر رنگ موضعی مستقل و نیز در کاربست رنگ

.درستاست3گزینه .113

جان مربوط به تمدن مصر باستان است چرا که مصریان در مقابر خود هرآن چیزی را که نشانی از نعمت بود، تصویر  اولین آثار نقاشی از طبیعت بی 

نقاشی مصری و پس از آن . اند کرده میجان توجه  دهد که رومیان چگونه به طبیعت بی پس از مصریان آثار نقاشی دیواری پمپئی نشان می. اند کرده می

 .هایی از اولین تالش هنرمند باستان برای بازنمایی اشیاست نقاشی رومی نمونه

.درستاست3گزینه .114

 MFPدادند مثل استاد  هایشان قرار می پیش از عصر رنسانس در آلمان، برخی از هنرمندان نقاش، گاه حروف اختصاری از اسم خود را در پایین طراحی 

 1441اند مثل استاد چین و چروک یا حتی استاد سال  و گاه با توجه به نام محل فعالیت مثل استاد نورمبرگ یا با توجه به موضوعی که طراحی کرده

 .اند خود را معرفی و طراحی خود را ثبت کرده

.درستاست2گزینه .115

. او از همان آغاز کار خود در مکزیک، به سنت هنر قومی این سرزمین روی آورد. آید شمار می های مهم در عرصه رئالیسم اجتماعی به از شخصیت« ریورا» 

از تلفیق کوبیسم با این سنت بومی « ریورا». پوستان پایدار مانده بود این هنری بود که ریشه در هنر آزتک داشت و تا آن زمان در قالب هنر عامیانه سرخ

 .توانست به سبک خاص خود دست پیدا کند

.درستاست1نهگزی .116

اثر مذکور معروف به . صورت مصور چاپ شد در تهران به خط نستعلیق و چاپ سنگی و قطع رحلی به. ق. هـ  1219بار در سال  شاهنامه در ایران اولین 

ساز آن قرن  ان مجلساز صورتگر« میرزا علیقلی خویی»ورق تهیه شد و بعضی از مجالس آن دارای رقم  979در « شاهنامه حاجی عبدالمحمد رازی»

 .است

.درستاست1گزینه .117

این نوع از مساجد به . پیرایگی ساخته شده است الگوی مساجد اولیه اسالمی، مسجد پیامبر گرامی اسالم در مدینه است که در نهایت سادگی و بی 

 .وش، مسجد تاریخانه دامغان، مسجد جامع فهرجمسجد ش: برخی از این نمونه مساجد عبارتست از. مساجد شبستانی یا سبک عربی مرسوم شده است

 

.درستاست4گزینه .118

ها  کار کوبیست ها و شیوه های فوویست سازی آفریقایی، تجربه او از مجسمه. آید شمار می یکی از مشهورترین هنرمندان ایتالیایی سده بیستم به« مدیلیانی» 

هایش بدهد و بیش از هر هنرمند دیگری توانست از هنر  گونه به مجسمه تا کیفیتی بدوی و بتاو کوشید . الهام گرفت و آنها را با تجربیات خود آمیخت

ای  سازی او تا اندازه تجمع این عوامل در کنار هم باعث شد تا مجسمه. عنوان متریال اصلی برگزید او بیشتر آثارش سنگ را به. آفریقایی مایه بگیرد

 .گر هنر مصری باشد تداعی

.استدرست2گزینه .119

دار  او عمدتاً با تکنیک کالژ، قطعات تزیینی از زنجیر و نگین گرفته تا تمبر پست و کارنامه عکس. یکی از نقاشان مکتب سقاخانه است« صادق تبریزی» 

 .ردای شاد و طنزآلود مردان و زنان نگارگری را وارد کارهای خود ک بعدتر با روحیه. کرد دبستان را به تابلوهای خود اضافه می

.درستاست3گزینه .111

سازی و معرق به نوعی  وسیله میخ بر اساس طرح اولیه خاتم کوبی عبارتست از کوبیدن قطعات عمدتاً چوبی به شکلی خاص روی یک زمینه چوبی به رویه 

 .ت دارندکوبی مشابه شوند ولی در معنای کلی با شیوه رویه شوند که در چندین شیوه مختلف اجرا می کوبی محسوب می رویه

.درستاست2گزینه .111

برخی از طومارها را از . شدند طومارها نیز به دو گونه افقی و عمودی تنظیم می. کشیدند در چین، نقاشان تصویرها را روی طومارهای ابریشمی یا کاغذ می 

متر بود  که به آرامی از راست به چپ گشوده   ی چندینبرخی از طومارهای دست. کردند ها تعویض می آویختند و بعضاً با فصول یا مناسبت دیوار منازل می

 .رسید گاه به اهمیت نقاشی روی طومارها نمی دیوارنگاری با مضامین بودایی نیز در چین رایج بود ولی هیچ. شد می

.درستاست4گزینه .112

این گونه . شود ی و پیچیده با حرکات موازی اجرا میصورت منحن طغرا عبارت است نگارش کلمات و عبارات در ترکیبی کمانی شکل که حروف در آن به 

 .ها و نگین انگشترها نقش شد رفت و بعدها روی سکه کار می های حکومتی به ها و فرمان عنوان مهر و امضا و تأیید بر سرنامه تزیینی به
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.درستاست4گزینه .113

کند انسان را در محیطی طبیعی  به ویژه تالش می. آید تصویر در می نمایانه به یا و واقعصورت پو انسان در آثار او به. موضوع اصلی در آثار بهزاد، انسان است 

گیر و  های بهزاد به لحاظ نوآوری چشم این رویکرد در نقاشی. و با حاالت روزمره نشان دهد و برای هرکس عملکردی ملموس و مشخص در نظر بگیرد

 .سابقه است بی

.درستاست3گزینه .114

علت پیدایی این ایراد آن است که احتماالً قبل از عکاسی، نور ضعیفی . شود ور فیلم در عکاسی سیاه و سفید، گاهی نگاتیو شبیه پوزتیو میدر مرحله ظه 

 .به فیلم رسیده است

.درستاست3گزینه .115

ها را به قومی جنگجو تبدیل  طبیعت سرسخت، آزتک. ها، آخرین قومی بودند که پیش از تسلط اسپانیا، مکزیک را مقرّ فرمانروایی خود قرار دادند آزتک 

آور انعکاس یافته  های عظیم و رعب روحیه خشن این قوم در تندیس. های قوم آزتک است های مذهبی، از ویژگی رو انجام قربانی در مکان از این. کرده بود

 .است

.درستاست2گزینه .116

ت او در دوران اوج کاری خود به مقام نقاش درباری منسوب شد و به مادرید نقل مکان کرد و آنجا ترین هنرمندان باروک اسپانیا، والسکوئز اس از معروف 

ای از زندگی  دهد که هم صحنه را نشان می« والسکوئز»تر کار  یافته شیوه تکامل« ها ندیمه»پرده . سازی افراد خاندان پادشاه پرداخت ساکن شد و به چهره

 .ها چنین ترکیبی فراهم نشده است در سایر گزینه. ته جمعیسازی دس روزمره است و هم چهره

.درستاست1گزینه .117

در این شهر گورستان . خام است مصالح اصلی این بناها خشت. های پلکانی و بنای شهر سوخته است دست آمده از شهر سوخته، خانه ترین آثار به مهم 

در این دوره در ساخت بناها، . برای آبرسانی پیدا شده است( تنبوشه)های بزرگ سفالی  لههای نزدیک به گورستان، لو عظیمی وجود دارد و در گودال

 .سازی با خاک و خشت شکسته رواج داشته است اندودکاری آهکی و پی

.درستاست1گزینه .118

او نخست به تجربه در . گرفته استهنرمند تجریدگرای قرن بیستم و از نخستین نقاشانی است که از خوشنویسی خاور دور مایه « هانس هارتونگ» 

 .های موزون روی زمینه رنگ شده را دنبال کرد طراحی انتزاعی دست زد و در ادامه مسیر هنر خود نوعی تندنگاری با خط

.درستاست4گزینه .119

های  همین جهت عکس به. خورد های دیوید هیل و رابرت آدامسون به چشم می کند، در عکس را به ذهن تداعی میاستفاده از نور شدید که شیوه رامبراند  

 .های رامبراند دانسته شده است این دو همکار شبیه نقاشی

.درستاست4گزینه .121

طراف دریاچه وجود دارد که از سنگ الشه و مالت گچ در مجموعه تخت سلیمان واقع در آذربایجان غربی، بقایای ابنیه پراکنده و منفرد فراوانی در ا 

 .این بناها عموماً مربوط به دوره ایلخانی است. اند ساخته شده

.درستاست3گزینه .121

را به ذهن متبادر  ای همچون تلفیق شیر و عقاب های یونانی است که طرح جانوران افسانه معادل مناسبی برای کوزه( ریتون( )تکوک)جام جانوری  

 .سازند های دورتری هستند که ارتباط کمتری با این گونه از ظروف برقرار می منقاری گزینه  سیتوال، ابریق و ظرف. سازند یم

.درستاست1گزینه .122

ان به جوراب ختم گاهی تنب. شد نام شلیته پوشیده می پوشیدند که همراه دامن پرچین کوتاهی به نام تنبان می داری به در دوره قاجار، زنان، شلوار لیفه 

 .پوشیدند نامیدند و بیرون از منزل در زیر چادر می شد که آن را چاقچور می می

.درستاست2گزینه .123

 .ساخته شده است( م.سده دوم)پیکره مفرغی بزرگ معبد شمی در دوره اشکانی . است( م.سده سوم ق)پیکره هرکول در بیستون متعلق به عصر سلوکی  

.درستاست1گزینه .124

شمار  دوران رنسانس به  های برجسته سبب ذهنیت منطقی و دستاوردهایش در زمینه پرسپکتیو علمی و تناسب آرمانی از شخصیت به« پیرو دالفرانچسکا» 

 .کند شعور تجسمی او در بیشتر آثارش بر جنبه روایی موضوع غلبه می. آید می

.درستاست3گزینه .125

بافت  این نوعی دست. پذیر است کار امکان اندازی تنها در یک روی امکان نقش( شیرکی پیچ)ی بافته به نام سوماک های سنتی، در نوع بافت در میان دست 

 .رو است نوعی گلیم یک –در حقیقت 

.درستاست2گزینه .126

ق، . از اواخر سده یازدهم هـ . شد در عهد تیموریان ترقیم آثار معمول. رقم زدن اصطالحی است در معنای امضا کردن اثر هنری توسط پدید آورنده آن 

غالباً نگارگر با استفاده از تشابه اسمی با اولیاء دین یا استادش جمله . وجود آورد ای از ترقیم با استفاده از عبارت مسجع را به محمدرضاخان صورت تازه

 .برد کار می عنوان امضا به ساخت و به آهنگینی می
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.درستاست3گزینه .721

هم پیوسته بود که غالباً بر روی یک لته پیکر شخص اهداکننده و بر روی لته دیگر پیکر مریم عذرا و مسیح کودک و  در نقاشی دولته، دو تخته نگاره به 

 .کردند قدیسان را نقاشی می

.درستاست2گزینه .721

های معماری، هنر، ادبیات و فلسفه پس از  ها در عرصه گونه از گرایش این. مالیسم رخ نمود نیعنوان واکنشی در برابر خصلت انتزاعی می پست مدرنیسم به 

این . است  کند و خواستار نوآوری مداوم و بازگشت صریح و مستقیم به واقعیت پست مدرنیسم تفکرات مدرنیستی را رد می. آغاز شد. م 196دهه 

 .کند مالیسم را رد می وار مینی رویکرد گرایشات خشک و ریاضی

.درستاست7گزینه .721

او به شیوه معماری مآب نسبت به ساخت تندیس و تک چهره اقدام . رت دست یافتشه های از شکل افتاده با حالت بدوی، به اپستین، با ساخت تندیس 

او در دوران فعالیت هنری خود، هجده پیکره نیم برجسته برای . آفرین در اوایل سده بیستم میالدی تبدیل شد همین دلیل به هنرمندانی جنجال کرد و به

 .ه تاریخ هنر ماندگار ساختبنای انجمن پزشکی بریتانیا تهیه کرد و خود را در عرص

.درستاست4گزینه .731

عنوان اثری هنری  لحاظ قدمت و شکوه بلکه به های ریختگی مفرغ و مشهورترین نمونه پیکره جانوری، ماده گرگ کاپیتول است که شهرتش نه به از نمونه 

وجود آوردند از شیر این گرگ تغذیه  عنوان دو برادری که روم را به هس بها روموس و رومولو چرا که مطابق با افسانه. جای مانده است و نماد شهر روم به

 .اند کرده و بزرگ شده


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.درستاست4گزینه .737
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2
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.درستاست3گزینه .732

a سه عدد طبیعی زوج متوالی : فرض  ,a ,a 2 2 

a(a  :در این صورت  ) (a )   2 34 2 3648 

a3  :در نتیجه  a a  34 a a a a       2 26 12 8 3648 6 16 364 

a  :بنابراین  a a
  

     2 4 16 546 4 5476
3 8 182

3 3
 

 :در نتیجه
a

a

a


  

  
 



78
26

4 74 3
713
3

 

a a ,a        26 2 24 2 28 2 8 1 

.درستاست2گزینه .733

AB (x x ) (y y )   2 2
2 1 2 ABقطر مربع ، 1  

AB ( ) ( )       2 23 1 1 2 16 9 5 

/


 
5 5

12 5
2

 هر مربع یک لوزی است مساحت لوزی   

.درستاست2گزینه .734
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.درستاست1گزینه .135
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.درستاست3گزینه .136
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.درستاست2گزینه .137

, : اعداد  , , , , , , , 2 3 22 3 2 5 2 3 7 2 3 2 5 

    3 22 3 5 7  ترین مضرب مشترک اعداد   کوچک252

      252 1 2521 2 5 2 1 1 

.درستاست1گزینه .138

a b a b

b a ab


   

2 2337 337
144 144

 

a :فرض  b b a b a      7 7 

  :در نتیجه 
a (a ) a a a

a(a ) a a

    
  

 

2 2 2 2

2
7 337 14 49 337
7 144 1447

 

)  :بنابراین  a a ) (a a)   2 2144 2 14 49 337 7 

a a a a   2 2288 2 16 7 56 337 2359 

 

a :در نتیجه a a a      2 249 343 7 56 7 144 

a b
(a )(a )

a

    
    

 

9 9 7 16
9 16

16
 

    9 16 25 2 5 7 

.درستاست4گزینه .139
1% %5 =%95 

xتومان   قیمت پیراهن بدون تخفیف  :هنتیج در 
x


   

95 285 285 1
3

1 95
 

2%تخفیف روی پیراهن دوم     %5 =%25 

تومان   مبلغ تخفیف روی پیراهن دوم   
25

3 75
1

 

تومان   قیمت پیراهن دوم  3 75 225 

تومان   قیمت دو پیراهن 225 285 51 

.درستاست3گزینه .141

متر قطارهای دو  مجموع طول 45 3 75 

متر بر ثانیه  = کند  متر حرکت می 1ثانیه  1در هر 


 
6 1 1
36 6

 6 کیلومتر در ساعت 
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 (پیش)گروه هنر

12

y

6

x

84

45

45

48

متر بر ثانیه  = کند  متر حرکت می 15ثانیه  1در هر 


 
9 1 15
36 6

 9 کیلومتر در ساعت 

کنند  متر حرکت می 25ثانیه،  1در هر دو قطار  1 15 25 

 ثانیه    75 25 3 3 6 18 

.رستاستد1گزینه .141

a a b
,

b a b


 



2 2
3 5 

( b) b b
a b b b

b b b


       



2 2 2
23 1

3 5 5 1 2
3 4

 

 : در نتیجه 
b a ( )

b(b )
b

   
   



2 3 2 6
1 2 

a.b  :بنابراین    6 2 12 

.درستاست1گزینه .142

x
sin x    

3
6 6 3

12 2
 

y
cos y    

1
6 6

12 2
 

x y ( )    6 3 6 6 1 3 

 

 

.ستاستدر4گزینه .143

 شعاع  کره 6 12  قطر کره ضلع مکعب 

r ( )     3 34 4
6 288

3 3
 حجم کره 

 312  حجم مکعب 1728

)  :در نتیجه )    1728 288 288  ن مکعب و کرهحجم فضای بی= حجم مکعب  - حجم کره6

 :بنابراین 
( ) 

   
  

288 6 6 6
1

288
 

.درستاست3گزینه .144

 حجم مکعب مستطیل=  مساحت قاعده  ارتفاع  

متر اندازه ضلع مربع قاعده    سانتی     2 8 16 48 16 32 

متر مربع   سانتی   32 32 1  مساحت قاعده24

متر  انتیس   ارتفاع مکعب مستطیل8

متر مکعب  سانتی :در نتیجه   1 24 8  حجم جعبه8192

 

 

.درستاست2گزینه .145

 . است 4های روی آن قطر مربع داخلی برابر  با توجه به شکل و اندازه 

 هاشور خورده وسط  زه ضلع مربعاندا aاگر         : در نتیجه 

aمساحت مربع   a a a      2 2 2 2 24 16 2 16 8 

 

.درستاست4گزینه .146

 حجم مکعب مستطیل= مساحت قاعده ارتفاع 

a  (مربع) مساحت قاعده 2

a ارتفاع مکعب مستطیل 2 قطر قاعده a a a   2 2  (قطر قاعده)2 22

a : در نتیجه  a a  2 32  حجم مکعب مستطیل2

 

 قابل قبول

 غیرقابل قبول

 حجم فضای بین مکعب و کره

 حجم کره
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 (پیش)گروه هنر

O

B

6

A

12

C

B

OA

H

O

.درستاست2گزینه .741

R شعاع دایره R     2 12  محیط دایره  6

h .های مثلث است محل برخورد میانه Oزیرا، نقطة  R h  
2
3

 االضالع  ارتفاع مثلث متساوی 

h : در نتیجه h  
2

6 9
3

 

 
a a

a a h ( ) a      
2

2 2 2 2 29
2 4

 مثلثضلع  

a  :بنابراین  a a    2 23
81 1 8 6 3

4
 

   3 6 3 18  محیط مثلث 3

.درستاست2گزینه .741

 حجم جسم= کره  حجم نیم -حجم مخروط  

 

r

( )



    

3

3

4
23 6 144

2 3
 کره حجم نیم 

مساحت قاعده   ارتفاع 
1
3

 حجم مخروط 

  r ارتفاع مخرط،  6 ( )     2 26  مساحت قاعده مخروط 36

     
1

36 6 72
3

 حجم مخروط 

.درستاست4گزینه .741

( n )   2 4  ضلعی منتظم nمجموع زوایای داخلی  9

) : بنابراین  n ) ( m ) n m            2 4 9 2 4 9 12 9 2 4 2 4 12 

n) : در نتیجه  m) n m n m       2 12 6 6 

 : بنابراین

n(n )

n(n ) (m )(m ) (m )(m )

m(m ) m(m ) m(m ) m(m )



     
   

   

3
3 6 6 3 6 3 52

3 3 3 3 2
2

 

m : در این صورت m m m m m       2 2 22 18 36 5 15 3 33 36 

m
m m (m )(m )

m


        

 

2 12
11 12 12 1

1
 

 .محور تقارن است 21ضلعی، دارای  21 

.درستاست3گزینه .751
  2 1 3 

BOCˆ زاویة مرکزی     12 کمان کوچکتر BC   36 3 12 

BC کمان بزرگتر      2 12 24 

ˆدر چهارضلعی          ˆB̂ C O : ABOC       9 9 12 3 

BACˆ :بنابراین      36 3 6 

ˆ ˆˆOBC OCB OCB
  

      
18 12 6

3
2 2

O مثلث  BC


 .ن استالساقی متساوی 

ˆ :در نتیجه  ˆBAC OCB     6 3 9 

.درستاست2گزینه .757

( n )

n

  
  

2 4 9
 ضلعی منتظم  nاندازة هر زاویه داخلی 162

nضلعی  nتعداد اضالع  : در نتیجه  n n n     18 36 162 18 36 2 

/ :بنابراین 
n(n ) 

    
3 2 17 17

17 8 5
2 2 2

  اصلی nتعداد قطرهای  

 

 قابل قبول

 غیرقابل قبول
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 (پیش)گروه هنر

  .درستاست1گزینه .152

 .آید به دست می 4ها تا به رأس دیگر شش ضلعی مورد نظر برسیم عدد  از یک رأس شش ضلعی منتظم شروع و با شمردن رأس 

.درستاست3گزینه .153

های هاشور خورده داخل آن قطعات نیز تشکیل یک مربع  آید که قسمت ست میبه د 9با درست کنار هم قرار گرفتن قطعات مانند شکل، مربعی به ضلع  

 .دهند می

 

 a  اندازه ضلع مربع هاشور خورده 

aمساحت مربع هاشور خورده  : در نتیجه      2 2 22 3 4 9 13 

 

 

 

.درستاست4گزینه .154

 .اند رگ مماس داخلدایره که بر دایره بز 4دایره بزرگ و  1 

.درستاست1گزینه .155

 (.افقی)گذرد  ها می یکی از محورهای تقارن از نقاط تالقی دایره. دارای دو محور تقارن عمود بر هم است

 (.قائم)گذرد  های مماس بر هم می و دیگری از نقاط تماس دایره 

 .محل تالقی محورهای تقارن، مرکز تقارن شکل است  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.درستاست3نهگزی .156

Kبا توجه به رابطة   mV 21
2

به  V2، با نصف شدن سرعت، 
1
4

 . شود درصد کم می 99یابد، یعنی  مقدار اولیه کاهش می 

.درستاست4گزینه .157

کند و این تصویر، مناسب برای اشخاص  عدسی واگرا هم از اجسام دور تصویر در نزدیک ایجاد میدهد که عدسی باید واگرا باشد و  نمرة منفی، نشان می 

 . نزدیک بین است

.درستاست2گزینه .158

 .کند سیم از جنس امواج رادیویی است و با سرعت نور حرکت می موج بی 

.درستاست1گزینه .159

 . شود دن آنها از یکدیگر میبین دو نیمکره ایجاد خأل شده و فشار هوا مانع از جدا ش 

.درستاست3گزینه .161

شود و سرعت قطار هم  متر می 75مجموع طول قطار با طول تونل  
m

s
 :بنابراین. است 15

t ثانیه  
75

5
15

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


.درستاست2گزینه .161

های دو ضلع از مثلثی را به هم وصل کنیم  های اضالع را به هم وصل کنیم چهار مثلث ایجاد شده برابرند، زیرا طبق تالس اگر وسط در هر مثلث اگر وسط

 :خط حاصل موازی و نصف ضلع مقابل خواهد بود یعنی پاره

EF BM MC

EM AF FB

FM AE EC

 

 

 

 

 

 

 درک عمومی فیزیک 

 ترسیم فنی  
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 باشند راین هم مساحت نیز مییعنی چهار مثلث یاد شده به صورت سه ضلع با هم برابرند بناب 

MEF AEF EMC FMB ABC

MEAF ABC

S S S S S

S S

   

 

1
4

1
6

2

 

.درستاست4گزینه .162

AHC AC AH HC   2 2  در مثلث2

 

HC

HC HC HC

AC BC.HC

BC BC

 

     



   

2 2 2

2 2

2

15 12

225 144 81 9

225 9 25

 

.درستاست1گزینه .163

 . رو جواب صحیح است شکل روبه 

 

.درستاست3گزینه .164

 . رو جواب صحیح است شکل روبه 

 

.درستاست4گزینه .165

 . رو جواب صحیح است شکل روبه 

 

.درستاست1گزینه .166

 . رو جواب صحیح است شکل روبه 

 

 

.درستاست3گزینه .167

 . رو جواب صحیح است شکل روبه 

 

.درستاست2گزینه .168

 . رو جواب صحیح است شکل روبه 



.درستاست1گزینه .169

 . رو جواب صحیح است شکل روبه 

 

.درستاست3گزینه .171

 . رو جواب است روبهشکل  

 

.درستاست4گزینه .171

 .  اندسه صفحه به صورت مرئی و دو صفحه نامرئی. در این شکل پنج صفحه افقی وجود دارد 
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 (پیش)گروه هنر

.درستاست2گزینه .172

 . دو صفحه نیمرخ وجود دارد یکی به صورت مرئی و دیگری نامرئی است

.درستاست1گزینه .173

 . شود ب نامیده میصفحه عمود بر صفحه قائم تصویر منتص 

 . اند در شکل هاشور زده شده. دراین شکل دو صفحه منتصب وجود دارد 

 

.درستاست3گزینه .174

 . در شکل هفت خط مواجه وجود دارد شش خط به صورت مرئی و یک خط نامرئی است. شود خط عمود بر صفحه جانبی تصویر مواجه نامیده می 

.درستاست4گزینه .175

 . اند چهار صفحه به صورت مرئی و دو صفحه نامرئی. جود داردشش صفحه نیمرخ و 

.درستاست1گزینه .176

 (. شش صفحه جبهی، پنج صفحه افقی، پنج صفحه نیمرخ و یک صفحه مواجه. )در شکل هفده صفحه خاص وجود دارد 

.درستاست3گزینه .177

 . اند رو با خط چین رسم شده شود در شکل روبه با رسم پنج خط شکل کامل می 

 

 

 

 

 

.درستاست2گزینه .178

  .اند درجه با صفحه تصویر نشان داده شده 3زوایای . ایزومتریک جواب صحیح است 

.درستاست4گزینه .179

 . باشد یک چهارم گردش جواب صحیح می 

.درستاست2گزینه .181

 . شود در اینگونه موارد از برش شکسته استفاده می 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.درستاست3گزینه .181

شود تا کنتراست عناصر پس زمینه نسبت به عناصر پیش زمینه کاهش یابد،  کنند که باعث می وقتی عواملی چون غبار، دود یا مه اتمسفری ایجاد می 

 .گیرد احساس ژرفای تصویری شکل می

.درستاست2گزینه .182

تاریکی و سایه روشن به ( کنتراست)در این نوع از اغراق در تضاد . برهای باالی سرقدیس نمایان استهای روی ردا، لباس چهره و حتی ا اغراق در سایه 

 .شود وضوح دیده می

.درستاست1گزینه .183

 .باشد علت بزرگی جثه و وزن باال نمادی از استقامت و پایداری و وقار می عنوان موجودی کهن نماد طول عمر و به فیل به 

.درستاست4گزینه .184

عدم تعادل نوعی تنش در . کند مشخص میبندی را  باشد اما این موضوع است که نهایتاً نوع ترکیب تعادل یک اصل اساسی در مبانی هنرهای تجسمی می 

 .کند، تنشی که بر اساس نیاز موضوع انجام گرفته است تصویر ایجاد می

 خالقیت تصویری و تجسمی
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 (پیش)گروه هنر

.درستاست4گزینه .185

 .باشد دهنده ایجاد تصویر، توسط روش حکاکی گراور می رای آن نشاننوع طراحی و وجود خطوط ظریف و منظم و اج 

.درستاست3گزینه .186

این تغییر بافت احساس ژرفا را در . شود تر می گیرد، شکل بافت با فاصله گرفتن از ما فشرده دار با شیب گرفتن از ما فاصله می که سطوح بافت زمانی 

 .کند سطوح ایجاد می

.درستاست1گزینه .187

این به هم پیچیدگی خصوصاً در جهت غیر موافق . دهد صورت مارپیچ و در دو جهت مخالف هم، حول یک محور را نشان می در تصویر، دو فلش به 

 .باشد ورزی و زدوخورد می  نمایانگر نوعی مخالفت، حرکت خالف جهت، غرض

.درستاست4گزینه .188

شوند به  بر این اساس خطوطی که از ما دور می. شود شیا و حرکت اشیا به سوی ما ایجاد میدر پرسپکتیو خطی، ایجاد عمق با حرکت ما به سمت ا 

 .صورت مشترک در دو تصویر ارائه شده وجود دارد رسند که این حالت به ای به هم می ها در نقطه شوند و در دوردست تدریج به هم نزدیک می

.درستاست1گزینه .189

گیرد، چشم ما را شدیداً به  ای در موقعیتی برخالف انتظار ما قرار می که پدیده زمانی. داوری قبلی هستیم ینیم دارای پیشب هایی که می ما نسبت به پدیده 

 .کند سوی خود جلب می

.درستاست3گزینه .191

همچنین حضور ناگهانی . دکن وجود حالت چرخشی که بیضی به دور فرم خالصه شده انسانی به نمایش گذاشته، گردش چشم را برای مخاطب ایجاد می 

 .باشد فضای تیز سفید در درون تیرگی بوجود آورنده حالت تقابل می

.درستاست2گزینه .191

تغییر و حرکت از هرنوعی، مانند دگردیسی یا ریتم، وجود هر نوع تفاوت و تضاد همه و همه بوجود آورندة . باشد تنوع، درآمدن از هرگونه ثبات و تکرار می 

 .باشند عامل تنوع می

.درستاست1گزینه .192

کند  و البته با توجه به نوع  های تصویری از پایین قاب تصویر به سمت باالی قاب چیدمان شوند ایجاد ژرفای تصویری و بُعد می که عناصر و نشانه هنگامی 

ولی تکرار . توزیع مشخصی در تصویر هستند همچنین عناصر دارای چیدمان و. شود قرارگیری عناصر پیوستگی و تداخل بصری نیز به وضوح دیده می

 .در یک راستا و جهت معلوم تصویر را نسبت به بقیه موارد ذکر شده دارای حداقل تنوع کرده است( موتورها)یک فرم مشخص 

.درستاست2گزینه .193

 .د و دارای بیانی آرام، ساکن و روشن استکن ای است که بر یک کلیت متناسب و منظم تأکید می کننده رابطه اصل هماهنگی اصلی است که تعیین 

.درستاست3گزینه .194

در تصویر ارائه شده تغییرات در تراکم نقوش دارای افزایش تدریجی . کند افزایش تراکم ذرات یک نقش در ارزش تاریکی یا روشنی آن تغییر ایجاد می 

 .باشد می

.درستاست2گزینه .195

 .گذارد تر باشد سطح و سطحی بودن را به نمایش می به بیننده القا کرده و هرچه روشن تر باشد عمق بیشتری را رنگ هرچه تیره 

.درستاست4گزینه .196

ها به شکلی عظیم و درهم تنیده از  گاهی بازنمایی. گیرند بندی قرار نمی عنوان عناصر مجزا و تفکیک شده در ترکیب های گوناگون همواره به نقش مایه 

های استعاری یا مجازی، پیام در قالب تغییر شکل یا از چیزی به  جایی در این شیوه، با جابه. آیند وجود می های کامالً متفاوت به ترکیب عناصری با ماهیت

 .شود چیز دیگر تبدیل شدن ظاهر و بازنمود می

.درستاست1گزینه .197

 .شود ها یا ترکیب همه آنها ایجاد می اطع برهم، یا از تجمع نقطهعمق و ژرفا و یا حجم بصری از تکرار موزون خطوط کنار هم یا از ترسیم خطوط متق 
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.درستاست3گزینه .198

در این تصویر چشم مخاطب دچار سرگردانی برای . این ابهام ایجاد شده به توسط خطای باصره بوجود آمده است. تصویر ارائه شده دارای ابهام است 

 .شود میدیدن و انتخاب چهره یک زن جوان یا سر یک پیرزن 

.درستاست4گزینه .199

مثالً ساختار انشعابی بیشتر گیاهان . گیرد نظمی ظاهری طبیعت قرار می الشعاع بی صورت کلی تحت شود و به صورت ظریفی ظاهر می هندسه طبیعی به 

 .مثلثی و متقارن است

.درستاست2گزینه .211

 .کند یجاد میاتصاالت متوالی میان خطوط حس تغییر جهت را در یک حرکت کلی ا 

 

 
 
 
 

.درستاست1گزینه .211

 .های روستایی و دهقانی سرچشمه گرفته است آغاز کمدی به عنوان شکلی از نمایش از جشن. کمدی مانند تراژدی در یونان پدید آمده است 

.درستاست3گزینه .212

از آثار او . او چندین نمایشنامه عروسکی نوشته است. ی بودنویس اسپانیایی از کودکی عاشق نمایش عروسک فدریکو گارسیالورکا شاعر و نمایشنامه 

 .توان به دون کریستوبال و دوناروزیتای سرکش اشاره نمود می

.درستاست3گزینه .213

.درستاست1گزینه .214

 .در آغاز پیدایش تئاتر در یونان دکور وجود نداشت 

 .آرایی همزمان و در عین حال نمادین به وجود آمد نو پدیدار شد، نوعی صحنههای مذهبی از  هنگامی که تئاتر در اروپای قرون وسطی با نمایش 

.درستاست4گزینه .215

 .سه، چهار یا چند نفر که صدای آنها ممکن است در هم آمیخته شود. گویی چند نفره است و پلی لوگ گفت

.درستاست2گزینه .216

 .بازی یعنی هنرهایی که مربوط به ژست و حرکات است مشتق شده است و از رقص و اللبه عقیده ادواردگوردون کریگ تئاتر خاستگاهی ادبی نداشته  

.درستاست4گزینه .217

 .داشتن مواد و مصالح سبک و قابل ارتجاع استفاده کرد توان از آنها برای نگه های سقفی، سرتخت پهنی دارند و می میخ 

.درستاست2گزینه .218

 .توان روی آن را نقاشی کرد این پارچه شبیه توری تئاتر و به رنگ سفید است که می. رود کار می ونولیت بهاین نوع پارچه برای پوشش اسفنج و ی 

.درستاست3گزینه .219

در این حماسه، ویران . اثر هومر است« ایلیاد و اودیسه»این حماسه تقلیدی از حماسه . را سرود« اینی اید»سرای بزرگ روم که حماسة  ویرژیل حماسه 

 .شود دست یونانیان بررسی می به« تروا»شهر شدن 

.درستاست4گزینه .211

شد و با کالغی در  بر خری سوار می( کوسه)در این مراسم مردی بدون ریش . شد کوسه برنشین مراسمی آئینی است که در پایان زمستان برگزار می 

 .آمد های عمومی با شعر و آواز به حرکت در می در مکان( نماد زمستان)دست 

.درستاست1گزینه .211

ها بین مخاطب و بازیگر، نور از باال و راست، همچنین حالت خمیده کارکتر همه به نوعی در خدمت  نوع زاویه رو به باال نسبت به بازیگر، حایل میله 

 .آنکه بدانیم او در چه شرایطی است و چه داستانی برای او اتفاق افتاده است دلسوزی برای کاراکتر است بی

.درستاست4زینهگ .212

اند تا طراحی گرافیکی ایجاد شود مانند موتیف چشم که در  های تصویر خراش داده امولوسیون فیلم را در بعضی از قسمت« تأمالتی در سیاه»تصویر فیلم  

 . سراسر فیلم حضور دارد
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.درستاست2گزینه .213

 .یابد و حجم کاهش میهای عمق  نشانه( تله فوتو)های با فاصله کانونی بلند  در عدسی 

.درستاست1گزینه .214

به چاپ رسید و در آن دوربین ـ قلم ابزاری بود برای تفکر و « الکساندر آستروک»توسط  1741دوربین ـ قلم در مجالی فرانسوی در سال »مقاله  

 .کندتوانست به وسیله آن آزادانه همچون رمان نویس افکار خود را بیان  احساس و نویسنده فیلم که می

.درستاست3گزینه .215

 .ساخت 1721را در سال « صدف دریایی و مرد روحانی»فیلم شبه سورئالیستی « ژرمن دوالک» 

.درستاست4گزینه .216

 شود فید این اتفاق افتاده است و هنگامی که تصویر به تدریج محو شود فید وقتی روی پرده سیاه و یا رنگی، با ظاهر شدن تدریجی یک نما روشن می 

 . پذیرفته است  آوت صورت

.درستاست2گزینه .217

 . سرآغاز تاریخ سینما و در عین حال سرآغاز اقتصاد سینمایی نیز هست« گراند کافه»در زیرزمین  1179دسامبر  21 

.درستاست3گزینه .218

چگونه یاد گرفتم از »، « دکتر استرنج الو»یگر فیلم به ارمغان آورد و نام د« جان شلزینگر»اسکار بهترین کارگردانی را برای « شب کابوی نیمه»فیلم  

 .است« نگرانی دست بردارم و به بمب عشق بورزم

.درستاست1گزینه .219

 . را محمدرضا اصالنی ساخته است« جام حسنلو»فیلم  

.درستاست4گزینه .221

همچنین کازان اقتباس ( بارانداز، اتوبوسی به نام هوس و شرق بهشتهای در  فیلم)دانند  می« جیمز دین»و « مارلون براندو»الیاکازان را به نوعی کاشف  

 .ای توانمند است کننده

 

 

 

 

 

.درستاست2گزینه .221

را معرفی کند مانند  تواند تعداد سازهای مختلفی ها می توان به چهار بخش تقسیم نمود که هریک از این بخش سازهای ارکستر سمفونیک را می 

 .ازهای خودصدا با کوک معین و بدون کوک معین هستندها که شامل س ایدیوفون

.درستاست3گزینه .222

 .کند فونکسیون ارتباط یک صدا یا آکورد را با دیگر صداها و آکوردها مشخص می 

.درستاست4گزینه .223

از )دهای کلیسایی را هرطور که بخواهند البته آهنگسازان عصر حاضر این م. مدهای کلیسایی هرکدام از روی یکی از درجات گام دوماژور بنا شده است 

بنابراین شالوده تمام . شود الزم به یادآوری است که فواصل گام دو ماژور از دو نیم پرده و پنچ پرده تشکیل می. کنند استفاده می( حیث عالئم ترکیبی

 .گیرند مدها با همین فواصل شکل می

.درستاست1گزینه .224

آکورد درجه پنجم به اول را نیز کادانس . گویند این حالت را کادانس می. آید د که موسیقی آرامش گرفته و فرود میشو در پایان یک جمله احساس می 

 .گیرد نامند که معموالً برای اتمام یک جمله یا پایان موسیقی مورد استفاده قرار می پرفکت می

.درستاست1گزینه .225

 .او توانست سه بار جایزه اسکار را دریافت نماید. عنوان تنظیم کننده و آهنگساز وارد سینما شد به (U.C.A.L)یالت در آمریکا پس از تحص 1732متولد « جان ویلیام» 

.درستاست3گزینه .226

طور  وسعت این ساز به. های مختلف ایران متفاوت است در قدیم سه سیم داشت کوک آن در دستگاه. کمانچه در حال حاضر دارای چهار سیم است 

الزم به . و تمام فواصل کروماتیک موسیقی ایرانی است« سل»دو اکتاو باالی حامل با کلید « سل»زیر پنج خط حامل تا « ال»یا « سل»از  معمول
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محکم نیست و نوازنده انگشتان دست راست خود را زیر موهای آرشه انداخته و آن را ( غرب)یادآوری است که آرشه آن مانند آرشه سازهای زهی 

 .کشی میسر گردد تا عمل آرشهکشد  می

.درستاست2گزینه .227

در مصر توسط زنان . م. سال ق 15حدود. النهرین وجود داشته است حدود دو هزار سال قبل از میالد در فرهنگ کهن بین« عود»ترین نمونه  قدیمی 

دیده شده است این ساز در قرن دهم میالدی از طریق . م.سال ق8اویر سفالین ایران بار در تص عود با دسته کوتاه اولین. شد با مضراب نواخته می

، ساخت پیانو (11حدود قرن )پس از پیدایش ارگ . آید آالت موسیقی به حساب می ، اشرف«عود»در نسخ خطی فارسی موسیقی، . اسپانیا وارد اروپا شد

 .شد رواج گیتار به تدریج عود کمتر ظاهر و  باالخره ( 11حدود قرن )

.درستاست4گزینه .228

هستند و ... آکوردها دارای تأثیرات مختلفی مانند شاد، گرم، سرد، غمگین و . شود از قرار گرفتن دو فاصله سوم بر روی هم یا چند صدا آکورد ساخته می 

 .کنندگان موسیقی است های آهنگساز و تنظیم ی از عوامل مهم، خالقیتبدیهی است که یک. های مختلف نیز مشترک باشند توانند در گام می

.درستاست3گزینه .229

توکاتو و فوگ  ر مینور باخ یکی . شود ای مانند پیانو نوشته می ای است که معموالً برای سازهای کالویه یا مقدمه« پرلود»، (یک کلمه ایتالیایی)« توکاتا» 

 .رگ استترین کارهای باخ برای ا از عالی

.درستاست1گزینه .231

الزم به یادآوری است که هرگام ماژور نیز . باشند که هرکدام شامل چهار نت اول و چهار نت دوم گام می. هر گام ماژور دارای دو تتراکورد مساوی است 

نام  تواند با دانگ اول گام ماژور هم می( ت الزمبا تغییرا)دانگ دوم گام مینور ملودیک . است( تئوریک، هارمونیک و ملودیک)دارای سه نوع گام مینور 

 .خود برابر باشد

.درستاست2گزینه .231

های مینور هارمونیک غرب نزدیک فواصل بیات اصفهان  شود که فواصل گام یادآوری می. انگیز و نه خیلی شاد بیات اصفهان آوازی است نه چندان غم 

 .باشد می« الکُرن»است اما در اصفهان « ال بمل»( ادر اینج)با اختالف اینکه درجه ششم مینور . است

.درستاست3گزینه .232

از )البته آهنگسازان عصر حاضر این مدهای کلیسایی را هرطور که بخواهند . مدهای کلیسایی هرکدام از روی یکی از درجات گام دو ماژور بنا شده است 

بنابراین هرگاه سوپرتونیک فریژین فا به . گویند که درجه دوم هرگامی را سوپرتونیک می الزم به یادآوری است. کنند استفاده می( حیث عالئم ترکیبی

 .گردد کُرن تبدیل شود شور فا حاصل می

.درستاست4گزینه .233

و آواز آغاز  «رسیتاتیف»گردد و  شود، صدای ارکستر قطع می قسمت چهارم سمفونیک نهم بتهون بعد از پاساژی که توسط ویلنسل و کنترباس نواخته می 

آنگاه « ها را رها کنیم و آواز خود را بخوانیم تا دلشاد شویم ای دوستان این آهنگ»گوید  رسد که می گوش می ابتدا صدای خواننده باریتون به. گردد می

 .شود ترانه شادی با آواز دسته جمعی خوانده می

.درستاست2گزینه .234

های مهم مانند شاهد و ایست  هایی برای تار و سه تار و سایر سازها مناسب است که نت نوازی کوک ر همنکته قابل توجه برای کوک ساز این است که د 

 .شوند های پدال هستند که باعث ایجاد هارمونی در ساز می ها مانند نت در حقیقت این سیم. باز در اختیار نوازنده باشد صورت دست به

.درستاست1گزینه .235

( روستایی)کند مانند سمفونی پاستورال  پردازد، به نوعی توصیفی است و تصاویر را در ذهن شنوده تداعی می ه نقل داستانی میای که ب موسیقی برنامه 

 .کند تری میان موسیقی، ادبیات و نقاشی برقرار می پردازد و ارتباط نزدیک که بیشتر به بیان احساس یا نقاشی و تقلید آوای پرندگان و می« بتهون»

.درستاست4گزینه .236

وجود آمد  به« سولوی باروک»این فرم از رشد کنسرتوی . گذارد و ارکستر را به نمایش می (solo)کنسرتوهای کالسیک معموالً رقابت بین نوازنده سُلو  

 .بود( البته بدون مینوئت)برابر با سه موومان سمفونی ( سریع –آهسته  –نسبتاً سریع )که دارای سه موومان 

.درستاست3گزینه .237

جای اینکه چند صفحه کاغذ  توانند به بحث و شناخت کلیدهای مختلف موسیقی بسیار ابتدایی اما مهم است زیرا هنرمندان آشنا به کلیدهای مختلف می 

 .انتقال را انجام دهند صورت ذهنی و انتخاب کلید الزم به شکل نظری نت و مدتی از زمان خود صرف نوشتن قطعات مختلفی که نیاز به انتقال دارند، به

.درستاست2گزینه .238

های کشور ایران و مبارک باد که مخصوص  های مرشد زورخانه ملودی. رساند چهارگاه، دستگاهی است بسیار قدیمی و اصیل که حرکت و پیشرفت را می 

 .ها و در تمام نقاط ایران متداول است روی این دستگاه بنا شده است عروسی
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.ستدرستا1گزینه .239

این ساز شامل دو لوله صوتی بلند از جنس چوب که . گیرد است که بیشتر در بلوچستان مورد استفاده قرار می( ایروفون)دونلی از خانواده سازهای بادی  

 .لبک یا فلوت رکوردر است سیستم دمیدن در آن مانند نی. به موازات هم اما جدا از یکدیگرند

.درستاست4گزینه .241

شود  بدیهی است عدم آشنایی نوازندگان از این نوع اصطالحات سبب می. تر باشد تر، مؤثرتر و دلنشین تواند جذاب قی با مفهوم اصطالحات میاجرای موسی 

 .خوبی مفاهیم موسیقی را بیان کنند که نتوانند به

 

 
 
 

.درستاست4گزینه .241

 .کند می هایی مانند آبرنگ و گواش را زیاد عسل و قند زمان خشک شدن رنگ 

.درستاست1گزینه .242

 .دست آورد توان رنگ سفید به شود و همچنین از گل سینکا می از گِل مل یا کربنات کلسیم یا ملح رنگ سفید حاصل می 

.درستاست2گزینه .243

 .کند تر شدن مرکب کمک شایانی می شود که به روان ها ایجاد میفاق شکافی است که در نوک بعضی قلم 

.ستاستدر4گزینه .244

 .شوند مدادهای شمعی ترکیبی از پیگمنت و پارافین است که در برابر آب مقاوم است و ذرات رنگین آن در برابر حرارت ذوب می 

.درستاست3گزینه .245

 .آورند وجود می شده و تصویر سیاه به های نقره بعد از این که نور خوردند و عملیات ظهور انجام شد، تبدیل به نقره متالیک  هالوژن 

.درستاست1گزینه .246

 .توان آزبست و  گرافیت را نام برد های با سختی مشابه آن می شود و از کانی تالک با فشار دست ساییده می 

.درستاست3گزینه .247

 .دهی آن آسان است ها هستند که شکل ترین و پرکاربردترین شیشه ترین، ارزان این گروه شیشه از قدیمی 

.درستاست2گزینه .248

 .جوش هم مقاوم است شود که حتی در برابر آب این نوع چسب به نام سرتوس به بازار عرضه می 

.درستاست1گزینه .249

72ابریشم خام محتوای  19فیبرون و% 8  .صمغ سریسین و مقداری چربی و مواد معدنی و رنگ است% 28

.درستاست4گزینه .251

 .ها و نشاسته تنظیم کرد توان با اضافه کردن موادی مانند بنتونیت صمغ را می  میزان چسبندگی لعاب 

.درستاست2گزینه .251

 .شود دهد و در برابر حرارت نرم می از استحکام خود را از دست می% 9استحکام الیاف کازئین تقریباً شبیه الیاف پشم است، و در حالت خیس  

.درستاست1گزینه .252

 .کنند برای خنثی کردن رنگ آن به گل کاشی اکسید کروم اضافه می. شود شدن رنگ کاشی می ای خاک سفال پس از پخت باعث قهوه 

253. 4گزینهاستدرست.

در کوره قرار  دارد، دوباره دهند سطح شی ترک برمی باره در آب سرد قرار می ای ساخته شده را در مقابل حرارت کوره قرار داده و سپس به یک شی شیشه 

 .ها جوش بخورد دهند تا ترک می

.درستاست3گزینه .254

 .آید دست می نام قرمزدانه به ای به شود و از حشره الک در نجاری برای جالی سطح اشیاء چوبی مصرف می 

.درستاست3گزینه .255

 .ای دارد سازی و کوالژ مصرف عمده ی ماکتآمیزی آبی موجود است و برا های نازک و در رنگ صورت ورقه بلوفوم نوعی فوم است که به 
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.درستاست2گزینه .256

کنند و چنانچه بخواهند باز هم سفیدتر باشند به آن  جای دوده از اسید سیلیسیک و یا سیلیکات آلومینیوم استفاده می های سفید به در تهیه الستیک 

 .کنند رنگ اضافه می
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 .توان استفاده کرد های جوهر و خودکار می رای برطرف کردن لکهاز محلول شیرگرم و الکل ب 
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های گیاه به غیر از ریشه آن رنگ زرد حاصل  اسپرک گیاهی است که میزان رنگ مایه زیاد و قوی دارد رنگ زرد آن بسیار شفاف است از همه قسمت 

 .شود می
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شود مناسب نیست، تنها چسب مناسب  سریشم نیز از استخوان و غضروف حیوانات حاصل می. گونه ارتباطی با معرق ندارد نشاسته و چسب صنعتی هیچ 

 .آید دست می سریش است که از ریشه گیاه به
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