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 جزوات كنكور

 درسنامه ها و جزوه هاي كليه دروس

 نمونه سواالت كليه دروس همراه با پاسخنامه تشريحي

(ها كليه رشته)دانلود سواالت و پاسخنامه هاي كنكور سراسري   

(كليه رشته ها)دانلود سواالت و پاسخنامه هاي كنكور سراسري خارج از كشور   

(كليه رشته ها)دانلود سواال و پاسخنامه كنكور كارشناسي ارشد   

 دانلود كتاب هاي درسي ، دانشگاهي و حل المسائل ها

 دانلود نرم افزارهاي درسي

 و خدمات ديگر
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شماره سوال پاسخشماره سوال پاسخشماره سوال پاسخشماره سوال پاسخ

27625122621

27735222732

37845332843

17915442944

48025513025

18115623116

38245733237

28335843348

48415923419

385360135210

186461436211

487262137112

288463338313

389264239114

490365440415

191366241216

192167342117

393268143318

494369344219

295270145120

196171146321

197472347422

498173248423

399174349324

2100475250125

(A) عمومي رشته هنر دفترچه اصلي

wikiazmoon.ir
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شماره سوال پاسخشماره سوال پاسخشماره سوال پاسخ
316141313101
216231321102
216311332103
416431344104
416521353105
116611362106
316731371107
116821382108
116941394109
217011401110
317141414111
117221423112
417321431113
217411442114
417521452115
117611461116
417731471117
317841483118
417931491119
218011504120
318141512121
418231521122
118321534123
218441544124
118541552125
318641563126
218731573127
118831584128
218921593129
419011602130

(A) اختصاصي رشته هنر دفترچه اصلي
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شماره سوال پاسخشماره سوالپاسخشماره سوال پاسخ
225112214191
125242223192
325322231193
325432242194
125522251195
225612263196
325742272197
125812284198
225932294199
426042303200

26142311201
26222323202
26312332203
26432341204
26522351205
26632363206
26722372207
26842384208
26912394209
27032403210
27122411211
27232424212
27342432213
27432442214
27542453215
27622464216
27742471217
27812482218
27912493219
28042501220
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  91سراسري   كانون فرهنگي آموزش    2  

 

 

 

 

  مريم شميراني: و تنظيمتهيه 

  الهام محمدي :ويراستار

  )تركيبي، فهرست واژگان ،دانشگاهي و پيش 2 ادبيات فارسي(     »2«ي گزينه - 1
 :شـباويز / مخذول : زبون / كميت : مواسب سرخ / سوفار : ي تير دهانه

مرغي است مانند جغد كه خود را از درخت آويزان سـازد و   ،مرغ حق
  .؛ چوكفرياد كند

   »3«ي گزينه - 2

  )143ي  صفحه و ان،لغت، فهرست واژگ3ادبيات فارسي( 
   :ها نادرست است هايي كه معناي آن واژه

  انگل  سربار،   ناخوانده،  مهمان: طفيل/ دادگستري : عدليه
  )غت، فهرست واژگانل دانشگاهي، پيش ادبيات فارسي(   »4«ي گزينه - 3

: كـران / مـردان   جوان: فتيان/ هاي شكايت، جمع عريضه  نامه: عرايض
: نظـر / نشيني اختيار كـردن   اعتكاف و گوشه: مجاور بودن/ حد، انتها 

: رعب/ مدد و عنايت الهي، بصيرت باطن، فراست ) اصطالحي عرفاني(
  بيم  فزع كردن، ترس،  ترسيدن،

   »4«ي گزينه - 4

ــان (  ــي، زب ــات فارســي   30ي  ، صــفحه4  درس، 3فارســي امــالي تركيب ، 14، درس 2و ادبي
  )102ي  صفحه

  هاي ديگر تشريح گزينه
  )ادا كردن حق(گزارد حق  ←حق  دگذار: »1«ي  گزينه
  )جمع تبع، پيروان(اتباع  ←اطباع : »2«ي  گزينه
  )زشت نكوهيده، (مذموم  ←مضموم: »3«ي  گزينه
اند و اهميت اماليي  كار رفته هايي كه در اين سؤال درست به واژه: نكته

وان تا: تقاص/ نيرنگ : شعوذه/ حيله و مكر : غدر«: اند از عبارت دارند، 
: غالـب / درد و رنج : الم/ مردانگي : تحمي/ پيروي : مطاوعت/ گرفتن 

  »بخش اخالق رضايت: اخالق مرضي/ چيره : مستولي/ چيره 
   »2«ي گزينه - 5

و  90، 76هاي  ، صفحه19و  18 ،16هاي  درس، دانشگاهي پيش ادبيات فارسيامالي تركيبي، ( 
  )30ي  ، صفحه4  درس، 3فارسي و زبان 97

  )بيهوده: مهمل/ كجاوه : محمل(مهمل و پوچ  ←و پوچ محمل
  )خشمگين و قهرآلود: ارغند(ارغند و قهرآلود  ←ارقند و قهرآلود
كسي كه به دليل سـفاهت از  : محجور(مهجور و دور  ←محجور و دور

  )دور: مهجور. / تصرف در اموال خود منع شده باشد
  )و گشتسير  محلّ: نزهتگه(نزهتگه ارواح  ←نذهتگه ارواح 

  )64ي  صفحه، 8درس ، تاريخ ادبيات،2 ادبيات فارسي(   »1«ي گزينه - 6
غسـان  «توان  به  ي ادبيات مقاومت فلسطين مي هاي برجسته از چهره
اشاره » اثل مانين«و  »جبرا ابراهيم جبرا«، »محمود درويش«، »كنفاني

هاي مهم ادب پايداري آمريكـاي التـين و    از چهره» پابلو نرودا«. كرد
نيـز از مشـهورترين نويسـندگان ادب پايـداري     » هريت بيچراسـتو «

  .سياهان است
   »3«ي گزينه - 7

  )و بخش اعالم 99 و  94 ي ها ، صفحه13و  12هاي  تاريخ ادبيات، درس ،3ادبيات فارسي( 
اثر فخرالدين علي » الطوايف لطايف« واثر مجد خوافي » ي خلد روضه«

 اثر» المحجوب كشف«  و بدياثر رشيدالدين مي» االسرار كشف«/ صفي
  عطار نيشابوري اثر »مختارنامه«/ علي بن عثمان هجويري

ــي (   »4«ي گزينه - 8 ــات فارسـ ــيش ادبيـ ــگاهي پـ ــات،دانشـ ، تاريخ ادبيـ
  ) 173و  127، 111 ، 56هاي   ، صفحه29و  23 ، 21 ، 12هاي  درس

جـزء  » الباطل، انقالب كبير فرانسـه و چهـل سـاعت محاكمـه     ابطال«
  .عبداهللا مستوفي هستندهاي  ترجمه

  )49و  48هاي  صفحه ،7درس ، گروه فعلي،3فارسي زبان(   »1«ي گزينه - 9
  منصـرف شـدن،  «معنـي   در بيت صورت سـؤال بـه  » گرديدن«مصدر 

ـ مف. كار رفته اسـت  به» برگشتن، تغيير عقيده دادن و نقض كردن وم ه
نبايد عهد و پيمان خود را بشـكني  «: بيت صورت سؤال چنين است كه

  »  .سخنت را تغيير دهي و
كار رفته است و  به» برگشتن«در معناي » گرديدن«نيز » 1«ي  در گزينه

من هرگز  ،اگر نظر كردن به دوست نهي شده است«شاعر معتقد است 
چنان  يعني هم(دهم  ام را تغيير نمي گردم و عقيده ها برنمي از نهي شده

  ».)كنم به دوست نظر مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

اي دو  گويد كه اگـر در خانـه   عاقل مي ←شود : »گردد«: »2«ي  زينهگ
  .ماند خانه به جاي نمي) دو نفر فرمانده باشند(، فرمان باشد

فردي زيبارويي را ديـد و از   ←دگرگون شد : »گرديد« :»3«ي  گزينه
  .شور عشق، حالش دگرگون شد

ـ   ← يكن ميتغيير : »گرديب« :»4«ي  گزينه ه اي دوست در يـك لحظ
كنـي و   سخني پيشـه مـي   گاهي خوش ،كند حال تو صدگونه تغيير مي

  .شوي زبان مي گاهي تلخ
  )94ي  صفحه، 13درس ، 1گروه اسمي  ،3فارسي زبان(   »2«ي گزينه -10

هيچ پيشامد / ي احوال همه/ چيز  همه: اند از هاي وصفي عبارت تركيب
ي  همـه / يـك تـن   / ي سـوء   حادثـه / هيچ حادثه / پيشامد جالب / 

  تركيب وصفي 9 ← اين عالم/ ها  دلتنگي
   »2«ي گزينه -11

  )66 تا 61 ي ها صفحه، 9درس ، ي ساده و اجزاي آن جمله ،3فارسي زبان( 
 …، بر مكنت و تجمل رايج )مفعول(، اين فقر اختياري را )نهاد محذوف(او 

  چهارجزئي گذرا به مفعول و متمم ←) فعل(داد  ، ترجيح مي)متمم(
  .است» داد ترجيح مي«مربوط به فعل » بر«ي اختصاصي  فهحرف اضا: نكته

 هاي ديگر تشريح گزينه

فعـل  (شـد   ، مي)مسند(، منادي يك حيات تازه )نهاد(او : »1«ي  گزينه
  سه جزئي گذرا به مسند← )اسنادي
درگيـري دائـم در تنـازع بـراي بقـا را      ، )نهاد محذوف(او : »3«ي  گزينه

كرد  ، تلقي مي)مسند(خالف شأن انساني امري   و… از ، انحراف )مفعول(
  مسندچهارجزئي گذرا به مفعول و  ← )فعل اسنادي(

 91سراسري هنر
 ادبيات
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  3  زشكانون فرهنگي آمو  91سراسري   

. / ي انحـراف اسـت   متمم اسم براي واژه» از خط سير روحاني« :وجهت
  .فعل اسنادي است» پنداشت مي«در معناي » كرد تلقي مي«

، )مفعـول (، راه ديگـر  )نهاد( …گرايي  پرخوري و تجمل: »4«ي  گزينه
  سه جزئي گذرا به مفعول ←) فعل(گذارد  ي نميباق

  )15ي  صفحه، 2درس ، جمله ،3فارسي زبان(   »1«ي گزينه -12
/ يِ / هـا  / سايه / و/ َ - / رو / مي / پايين/ تدريج / به / خورشيد : تكواژها
 َ  د- / شـو  / مي / تر / دراز/ زمين / اين / ِ -  / خاك /  يِ/ رو / ها / ستون 
  تكواژ 24 ←

  هاي ديگر گزينه تشريح
/ هـزار / دو/ از/ بلنـد / و / عظـيم  / يِ/ ها / ستون / اين : »2«ي  گزينه
  تكواژ φ 21← / است/ ه / ماند / جا/بر / پا / هنوز/ كنون/ تا/ سال
/ ه/ خست/ بقا/ يِ/ ادامه/ از/ كه / ناحيه/ اين/  يِ/ اشيا : »3«ي  گزينه

  تكواژ 21 ←بود/ َ ند-/ خواه/ ديگر/ ي/ شب/ ِ-/ ناظر/ اكنون/ اند
/ يِ/ هـا / ستون/ و / ها / در / سر/ ِ ستان- / كوه / اين / در  :»4«ي  گزينه
  تكواژ 21 ←َ د - / شو / مي / ه/ ديد / ه / خورد/ تراش/ ِ- / بزرگ

  )108و  107هاي  ، صفحه15درس، 2گروه اسمي ،3فارسي زبان(   »3«ي گزينه -13
 ←تـر  خـواهر بـزرگ   لبـاس  - 2/ مميـز » سـير « ←دو سير زعفران - 1
» فروند« ←يك فروند هواپيماي جنگي  - 3/ اليه صفت مضاف» تر بزرگ«

تـرين   برجسته - 5/ قيد صفت » نسبتاً« ←لباس نسبتاً نفيس  - 4/ مميز 
كتـاب   - 6/ اليـه  صـفت مضـاف  » ادبي« ←ي المپياد ادبي  كننده شركت

 زنـگ در  -7/ اليـه  اليـه مضـاف   مضـاف » منطقه« ← جغرافياي منطقه
 ←رنگ قرمز تند  -8/اليه مضاف اليه مضاف» ساختمان« ←ساختمان 

  صفت صفت» تند«
  )يي تركيب آرايه ادبيات فارسي،زبان و (   »1«ي گزينه -14

/ جناس » سر و بر«/ ي استعاري و تشخيص  اضافه »تارك هفت اختر«
بر تارك هفـت  «و » فقر و تهيدستي«كنايه از » خشت زير سر داشتن«

در عين فقر «/ »رسيدن به كمال و تعالي«كنايه از » ناختر پاي گذاشت
بر تارك هفت اختـر پـاي   (دراوج كمال بودن ) خشت زير سر داشتن(

  پارادوكس: »)گذاشتن
  )ي تركيبي آرايه ادبيات فارسي،زبان و (   »4«ي گزينه -15

توان بين دو مصـراع   چون مفهوم دو مصراع به هم وابسته است و نمي
اسلوب معادله  جاي دو مصراع را عوض كرد،  يا عالمت مساوي گذاشت

  .شود ي اغراق ديده نمي در بيت آرايه./ ندارد
  هاي ديگر تشريح گزينه

كنايـه از  » سركشـيدن «و » متواضـع «كنايه از » افتاده«: »1«ي  گزينه
  تشبيه: »خاك غبار دل آسمان شود«/ » و برتر شدن باال رفتن«

برداشـتن او   را دست به دعـا شاعر علت بلندي مژگان «: »2«ي  گزينه
: »شـفا و بيمـاري  «/ تعليل حسن: »داند براي شفاي چشم بيمار يار مي

  تضاد
/ تشـخيص  : »شـود  كند و بدخو مي تنبور كه زاري مي«: »3«ي  گزينه

تنبـور  «: رسد در اين بيت تشبيه چنين گرفته شـده اسـت   نظر مي به
  تشبيه: »مانند طفل است

  )ي تركيبي آرايه فارسي، ادبياتزبان و (  »2«ي گزينه -16
اشاره بـه  ): بيت ج/ استعاره و تشخيص : »اي بلبل«و » تبسم گل«): بيت د
المنتهي است و انسان از ملكوت در  سدرةكه جايگاه اصلي روح انسان  اين

 - 1: ايهام دارد» كام«): بيت ب/ تلميح: اين جهان خاكي، غريب افتاده است
از ): بيـت الـف  / تشـبيه : ك راه استدل من خا): بيت هـ/ دهان  - 2آرزو 

  تناقض: خرابي آباد بودن
  )138ي  ، صفحه19درس ، مفهوم ،2ادبيات فارسي(   »1«ي گزينه -17

شاعر، ممـدوح خـود را بـه بزرگـواري و بخشـندگي       »1«ي  در گزينه
از نداشتن يار و دوست  ، شاعر»4و  3، 2«هاي  ولي در گزينه ستايد مي

  . كند ري شكايت ميخوا و نديدن مهرباني و غم
  )95ي  ، صفحه13درس ، مفهوم ،2ادبيات فارسي(    »3«ي گزينه -18

كند كه نبايد در زندان دنيـا اسـير و    ال توصيه مي شاعر در صورت سؤ
ي ماديات زودگذر و ناپايدار شد، بلكه بايد دسـت از تعلقـات    دلبسته

ـ  » 3«ي  در گزينه .برداشت تا جهان حقيقي را بتوان ديد ده نيـز گوين
  چشـم دنيا از فايده بود ولي وقتي  هر چه تالش كرديم بي كه گويد مي

  .، به وارستگي و رهايي رسيديمپوشيديم
 هاي ديگر تشريح گزينه

و بـا حضـور او    چو زندان بدون حضور دوست بهشت هم: »1«ي  گزينه
  .زندان چون بهشت زيباست

وقتـي از   ،سرايي است كـه دو در دارد  جهان مثل كاروان: »2«ي  گزينه
  .بايد از در ديگر بيرون روييك در وارد شوي 

چـو   در اين جهان، اهل بصيرت كـه ارزش افـرادي هـم    :»4«ي  گزينه
داشت اين دنيـا هـم بـا     يوسف را بدانند وجود ندارد كه اگر وجود مي

  .شد نشين مي هايش دل ي تيرگي همه
  )129ي  ، صفحه17، مفهوم، درس 2ادبيات فارسي(    »2«ي گزينه -19

شاعر در صورت سؤال معتقد است كه با تـرك عـادت، كـامروا شـده     
   .است؛ يعني، از طريق پريشاني به جمعيت خاطر رسيده است

يـابي بـه امـري مطلـوب و مثبـت از درون موضـوعي        دسـت (مفهوم 
نيـز  » 1«ي  در گزينـه : هاي ديگر هم وجود دارد  در گزينه) ناخوشايند

طور كه گـل   همان ،بخش است تشاعر معتقد است كه ترك آسايش لذ
» 3«ي  در گزينـه . خوابـد  با وجود نازكي در بستري از خار گزنده مـي 

ـ  در . ت باعـث درمـان او شـده اسـت    شاعر معتقد است كه درد محب
ي من  وقتي غم عشق يار در دل شكسته :گويد شاعر مي» 4«ي  گزينه

ي  قرار يافت، از اين دلشكستگي كارهايم درست شـد، امـا در گزينـه   
گويد كه هر تار موي تو مرا پابسـت   ، شاعر خطاب به محبوبش مي»2«

مفهوم متناقض در ايـن  . (توانم تو را ترك كنم كويت كرده است و نمي
  .)بيت موجود نيست

  )2ي  ، صفحه1، مفهوم، درس 3ادبيات فارسي (  »1«ي گزينه -20
گوينده در بيت صورت سؤال معتقـد اسـت، چـون خداونـد منـزه از      

» 1«ي  نشان است، قابل توصيف نيسـت ولـي در گزينـه    و بيچگونگي 
است و قابـل توصـيف   » نيست«دهان تو از غايت كوچكي گويد كه  مي

  .فهمم كه لب و دهان داري كه سخن بگويي مي تنها وقتي. نيست
 هاي ديگر تشريح گزينه

خداوند را با صفات زمانه توصيف نكن كه در اين صـورت  : »1«ي  گزينه
  .اي نه خدا را وصيف كردهزمانه را ت

وصف نيست چون هنگـام توصـيف قلـم     اين حالت قابل: »2«ي  گزينه
  .درد شكند و كاغذ از هم مي مي
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توان خوبي او را وصف كرد، زيرا هر چه شرح بـدهم   نمي: »4«ي  گزينه
  .باز هم كم است

  )149ي  ، صفحه20، مفهوم، درس 3ادبيات فارسي (   »3«ي گزينه -21
چه  گداي عالم عشق به جهان و آن ،شاعر معتقد استدر صورت سؤال 

و در )اشاره به مقـام گـداي اقلـيم عشـق    . (اعتناست بي  ،در آن است
كند كه گـدايي از حضـرت دوسـت     نيز شاعر توصيه مي» 3«ي  گزينه

كس از اين درگاه به اميد چيـز   بهتر از سلطنت در اين دنياست و هيچ
  )ارزش گداي راه عشق اشاره به مقام. (شود ديگري جدا نمي
 هاي ديگر تشريح گزينه

به گدايي گفتم كه دينت را براي به دست آوردن نان اين : »1«ي  گزينه
  .دنيا نفروش

تـر از   آسـوده خيـال    اگر گدا غذاي شبش فراهم باشـد، : »2«ي  گزينه
  .خوابد سلطان شام مي

تـرس  كـافر از   اگر گدايي در صف اول سپاه اسالم باشد، : »4«ي  گزينه
  .گريزد ي چين مي توقعات او تا دروازه

  )150و  149ي  ها ، صفحه20، مفهوم، درس 3ادبيات فارسي (   »4«ي گزينه -22
ترين اصول عرفاني است كه از اين ديـدگاه در   از مهم» وحدت وجود«

ي عـالم   سراسر جهان هستي غير از خدا كسي و چيزي نيست و همـه 
معتقد است وجـود  » 4«ي  گزينه در نيز شاعر. وجود از او حكايت دارد

  .من در خداوند فاني شده است
 هاي ديگر تشريح گزينه

ترسـم از   اي، مـي  كه شروع به سخن گفتن كرده از وقتي: »1«ي  گزينه
  . شوق شوري در جهان برپا كنم

ند ولي اگرتيرانداز تو باشـي،  زگري مردم از مقابل تير مي: »2«ي  گزينه
  .نمز من حتي مژه هم بر هم نمي

زيـرا كشـته    ،كنم خواهي مرا بكشي، موافقت مي اگر مي: »3«ي  گزينه
  . شدن به دست تو ارزشمندتر از زنده بودن و سر بر بدن داشتن است

  )40ي  ، صفحه6مفهوم، درس  ،دانشگاهي پيش ادبيات فارسي(   »4«ي گزينه -23
كه بخواهي در عشق به  در صورت سؤال شاعر معتقد است كه براي آن

. هـا را بپـذيري   ها را به جان بخري و دشواري برسي، بايد سختيكمال 
جور تو  :ي ديگر نيز به نوعي مطرح شده است اين مفهوم در سه گزينه
جفـاي تـو بهتـر از اقبـال و       ،»1«ي  در گزينه ،شيريني و حالوت دارد

، بـدي و خشـم تـو از    »2«ي  در گزينه ،انتقام تو از جان عزيزتر است
ولـي در   ؛»3«ي  در گزينـه  ،گ هـم زيبـاتر اسـت   صداي دلنشين جن

گويد اگر جدايي مـن از تـو    ، شاعر خطاب به خداوند مي»4«ي  گزينه
ي بد، بد نكن كه اين سـزاوار خـدايي    بدي من است، تو با بنده لدلي به

  .تو نيست
، 30و  13، 11هاي  مفهوم، درس ،دانشگاهي پيش ادبيات فارسي(   »3«ي گزينه -24

  )191و  64، 55ي  ها صفحه
  .دهد شادي به آساني دست نمي: بيت اول
  . قدر شادم كه فراق و وصال برايم فرقي ندارد با ياد تو آن: بيت دوم

 هاي ديگر تشريح گزينه
وفـايي يـار را    در هر دو بيت شاعر وفاداري خـود و بـي  : »1«ي  گزينه

  .كند مطرح مي
گيـران   خـرده جويان و  توجهي به عيب در هر دو بيت بي: »2«ي  گزينه

  .مطرح شده است

  درهر دو بيت شاعر معتقد اسـت كـه محـب و عاشـق،    : »4«ي  گزينه
هاي يـار در نظـرش    بيند و تنها حسن هاي محبوب خويش را نمي عيب

  .كند جلوه مي
   )29ي   ، ، صفحه5  مفهوم، درس ،دانشگاهي پيش ادبيات فارسي(  »1«ي گزينه -25

بايـد بـه آزمـايش و      تن حقيقت،براي ياف :گويد بيت صورت سؤال مي
اين مفهوم وجود دارد ولـي  نيز ي ديگر  در سه گزينه. بپردازيامتحان 
خواهد قدرت خود را نشان دهد يـا خـود را    شاعر مي ،»1«ي  در گزينه

در مقابل عشق محك بزند و در صدد سنجش درسـتي يـا نادرسـتي    
  .ادعاي كسي نيست

 هاي ديگر تشريح گزينه

شود كه هـر   مشخص مي  ماه مهر، ا وزيدن باد شديد درب: »2«ي  گزينه
مقابل باد چه اندازه مقاومت دارد و ادعاي چه كسـي   درخت و گياه در

  .ت داردقحقي
  داشته باشـد، د اگر ميزان و محك سنجش و آزمون وجو: »3«ي  گزينه

  .شوند ناخالصان شرمنده مي
طوركـه   همان ،تروز امتحان، فرد بصير، پيروز و شاد اس: »4«ي  گزينه

  .آيد ر كامل بدون ناخالصي از بوته بيرون ميز
  

دانلود از سايت سوال سرا

www.soalsara.ir



  91سراسري   كانون فرهنگي آموزش    2  

  
  
  
 

  احمد طريقي: و تنظيمتهيه 
 فاطمه منصورخاكي :ويراستار

  
  )10، ترجمه، درس 2عربي (  »2«ي  گزينه -26

رد (، )فعــل ماضــي نقلــي(داده اســت، عطــا كــرده اســت :»قَــد أعطَــي«
رد (هـا را   بسـياري از نعمـت  : »كثيراً منَ النِّعمِ«/ ) »4و  3«هاي  گزينه
/ كه بهره ببرد : »أنْ ينْتَفع« /تا بتواند : »حتَّي يستَطيع« /)»1«ي  گزينه

»في حياتدر زندگي خود :»ه  
  )5، ترجمه، درس 2عربي (  »2«ي  گزينه -27

بـا تلخـي   : »يواجهون مـرارة الحيـاةِ  «/ كه  تعداد كساني: »ذينعدد الّ«
: »قهم الـدائمي يطـر «/ با رضايت   :»بالرّضا«/ شوند  مواجه مي  زندگي

/ بيني اسـت  اتّكاء بر خوش: »لاالتّكاء علي التّفاؤ«/  راه هميشگي آنان
  واقعاً كم است  ،باشد بسيار كم مي: »قليلٌ جِداً«

  )7، ترجمه، درس 2عربي (    »3«ي  گزينه -28
»گزينه) (ي شرطي جمله(اگر بخواهي : »إنْ تُرِد أنْ «)/ »4و  2«هاي  رد

پس بايد بپردازي : »بدأفَعلَيك أنْ تَ«/ باشيكه پيشوايي : »تَكونَ إماماً
قَبـلَ أنْ تَنْصـح   «/ به تهذيب خودت : »بِتَهذيب نَفْسك«/ )شروع كني(

  كه ديگران را نصيحت كني قبل از اين: »اآلخَرينَ
  )2، ترجمه، درس 2عربي (   »4«ي  گزينه -29

نـزد خودمـان، در   : »في مكاننـا «/ جا باز كرديم براي او : »لَه تَفَسحنا«
در كنـار  : »إلَـي جانبِنـا  «/ نشـانديم  او را : »أجلَسناه«/ دمان جاي خو
تعجـب   :»كُنّا قَدتَعجبنا«/  آمد گفتيم خوش به او، : »رحبنا بِه«/ خودمان

از دستان : »منْ كَفَّيه الخَشنَتَينِ«/  )معادل فعل بعيد فارسي( كرده بوديم
  خشن او 

  )1درس ، ترجمه، 3عربي (    »1«ي  گزينه -30
، بر تربيـت دائمـي كودكـان،    )ص(پيامبر «ه كدر اين گزينه آمده است 

، »1«ي  ي صحيح عبـارت در گزينـه   كه ترجمه در حالي» .كرد تأكيد مي
همــواره، بــر تربيــت كودكــان، تأكيــد  ) ص(پيــامبر «: گونــه اســت ايــن
سـاير  . نادرست آمـده اسـت   ، »1«ي  ي گزينه بنابراين ترجمه ،».كرد مي

  .ندا ها، درست معني شده گزينه
  )1، درس مفهوم، 3عربي (   »2«ي  گزينه -31

پزشـكي كـه مـردم را    «با توجه به معناي عبارت صورت سؤال، يعنـي  
از جهت » 2«ي  ، گزينه».كه خودش بيمار است يكند، در حال معالجه مي

اگر در جهـان،  «: تناسب و نزديكي ندارد  معني و مفهوم، با اين عبارت،
  .».، هزار درمان وجود دارد)از اين دردها(ت، براي هر يك درد، زياد اس

ها، با عبارت عربي مورد سؤال، از جهت معني  ابيات فارسي ساير گزينه
  . و مفهوم تناسب دارند

  

  )7، درس تعريب، 2عربي (  »3«ي  گزينه -32
/ »أنَّه«: »كه آن: كه«/ هذه معجزة القرآنِ : »ي قرآن است اين، معجزه«
/  فـي كـل زمـانٍ   : »در هر زمـان «/ إلي يومِ القيامة : »تتا روز قيام«
  غَض: »جديد و تازه است«/  لكُلِّ اُمةٍ : »براي هر امتي«

  )7، درس تعريب، 2عربي (  »4«ي  گزينه -33
 ركهو سوف يذكُ اهللاَ رُكُذذا تَإ ،اهللاَ ترَكَإذا ذَ: »هرگاه به ياد خدا باشي«

عين  متضمن معناي شرط است و دركه ظرف زمان » إذا«بعد از (أيضاً 
ورت فعل ص فعل ماضي، به  جازم فعل شرط و جواب شرط نيست، حال، 

صورت مضارع التزامي و جواب يا  فعل شرط به. شود معني مي  مضارع،
بـه يـاد تـو    «/ )شـود  صورت مضارع اخباري، معني مي به  رط،شجزاي 

  سوف يذْكُرُك: »خواهد بود
  مطلب ي متن درك ترجمه

مشـكل  يـافتن بـر آن   دست  ) كه(قيناً دوست باوفا گنج پرارزشي است ي
و  !، در بسياري از مواقع، از برادر بهتر اسـت )دوست باوفا(است و اين 

 در هـدايت و نـوري  ) بـراي (ي آتشـي   او در سختي، يك وسيله و تكه
فقط در صـورتي   و دوستي، . هاست تاريكي روزگار و ياوري در سختي

و دوستي هيچ معني . خالص است  خودخواهي باشد، ي هي از شائبركه عا
 د،تپــاحســاس درد نبــا ، )انســان(كــه قلــب  هنگــامي باارزشــي نــدارد، 

! سـازد  شود كه او را دردمند مي دچار چيزي مي) او(كه دوست  هنگامي
دوست باوفـا فقـط در سـختي     ها، معيار سنجش برادري هستند و سختي

كـه   پس هنگـامي  .شود ياز آزموده ميشود و تنها در هنگام ن شناخته مي
آينـد،   سوي او مي در نعمتي باشد، دوستان از هر طرفي به) غرق(انسان 

هـا   كـه نعمـت   شـود؛ امـا هنگـامي    تبديل مي) او(بلكه دشمن، به دوست 
كنـد در   ي او كم شود، پـس، بـه اطـراف خـويش نگـاه مـي      )ها دارايي(

اي از آنـان را   جـوي آن دوسـتان اسـت، و نشـانه     و كـه در جسـت   حالي
پس ! اندك هستند و چاپلوسان، بسيارند انو به هر حال مخلص! يابد نمي

ي دوستي، هوشيار باشد، و بايد بدانـد كـه دوسـت     انسان بايد در زمينه
كه از  واقعي، كسي است كه هرگاه سخن بگويد، راست بگويد و هنگامي

ايــن ( پــس. بــرآورده ســازد) آن خواســته را(بخواهنــد، ) چيــزي را(او 
شود و حوادث روزگـار آن   ها، سست و لرزان نمي براثر حادثه ،)دوستي

  .كند را تضعيف نمي
  )مطلب ، درك3و  2عربي (   »2«ي  گزينه -34

  … سي است كه كدوست همان 

  . نادرست است  ، مطابق متن،»!بها باشد صاحب گنج گران«
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .، درست است»!نده استكن در حوادث ناگوار، كمك« :»1«ي  گزينه
  .درست است» !است تنهاييدر روزهاي ) انسان(همدم « :»3«ي  گزينه

ي آن، هــدايت  وسـيله  بــه اي اسـت كــه انسـان،    ســتاره« :»4«ي  گزينـه 
  .درست است» !شود مي
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  )مطلب ، درك3و  2عربي (   »1«ي  گزينه -35
 از  انسـان، «شـود كـه    زماني دوست، به دشمن تبديل مي  براساس متن،

  »!مند باشد ها، بهره نعمت
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .نادرست است» !خوي انسان و كارهاي او، خوب باشد« :»2«ي  گزينه
  »!دشمن، در ما، خودخواهي را نديده باشد« :»3«ي  گزينه
كم شده باشد و توقع كمـك مـا را     هاي دشمن، موهبت« :»4«ي  گزينه

  .نادرست است» !داشته باشد
  )مطلب ، درك3و  2عربي (   »4«ي  گزينه -36

 درغيبت و حضور، به مـا، «: در متن، اين وصف از دوست، نيامده است
  »!نهد احترام مي 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .درست است» !برتر از برادر است  براي انسان،« :»1«ي  گزينه
شـنود و   مـي   كه او را براي كاري صـدا بزنـي،   هنگامي« :»2«ي  گزينه

  .درست است  »!كند اجابت مي
  .درست است» !دهد دوست خود را برخودش ترجيح مي« :»3«ي  گزينه

  )مطلب ، درك3و  2عربي (   »1«ي  گزينه -37
نيامـده   ، در متن، »!ي كارها، صادق باشي تو بايد در همه«اين معني كه 

  .و ارتباطي با مفهوم متن ندارد است
  هاي ديگر تشريح گزينه

» !نكوهش يا ستايش كن) او را(ن، پس از آزمايش انسا« :»2«ي  گزينه
  . درست است

) زيـرا كـه  (ها پـاداش خيـر كامـل دهـد،      خداوند به سختي«: »3«ي  گزينه
  .درست است» !ها، دوستم را از دشمنم شناختم ي آن وسيله به

ندارد  در دوستي انسان سست اراده وجود اي هيچ خوبي« :»4«ي  گزينه
 »!كنـد  گرايش پيدا مـي   وزد، د ميباجايي كه كه باد بوزد او به  هنگامي

  .درست است
  )تشكيل ،3و  2عربي (        »3«ي  گزينه -38

القَلْـب بِشُـعورِ األلَـمِ عنـد مـا يصـاب        ال معنَي للصداَقةِ إذا لَم ينْـبضِ «
همؤلديقُ بِما يالص! «  

ي »ال«: »ال«: گونـه اسـت   صحيح عبارت مورد سؤال، اينگذاري  حكت
جــار و : »للصــداقَةِ«/ جــنس ي نفــي»ال«اســم : »ينَــعم« /سنفــي جــن
فعـل مضـارع     :»ينْـبضِ  لَـم «/ فيـه ٌ  مفعـول   ظرف زمان،: »إذا«/ مجرور

ــزوم ــره(  مج ــي داراي كس ــب«)/  ي عارض ــوع : »القَلْ ــل و مرف / فاع
: »نـد ع«/  اليـه و مجـرور   مضـاف : »األلَـمِ «/ جار و مجرور: »بِشُعورِ«

ـ زا: »مـا «/  فيـه و منصـوب   ولٌمفعظرف زمان،  فعـل  : »يصـاب «/  دهئ
جـار و محـالً   : »مـا بِ«/ نايـب فاعـل و مرفـوع    : »الصـديقُ «/ مجهول 
» ــه «فعل مضارع مرفوع و ضمير متصـل مفعـولي    :»همؤلي«/ مجرور

منصوب ه و محالً مبني بر ضم  

  )تشكيل ،3و  2عربي (      »2«ي  گزينه -39
كُلِّ جانبٍ بلْ قَد ينْقَلـب   إلَيه في األصدقاء مةٍ يأتيإذا كانَ المرْء في نع«

  »!العدو صديقاً
ظرف زمان مبني بر : »ذاإ«: گونه است اين ،گذاري صحيح عبارت تكحر

/ فاعل و مرفوع : »المرْء«/ فعل ماضي مبني بر ضمه : »كانَ«/ سكون 
ـ  : »نعمـةٍ «/ حرف جر مبني بر سكون : »في« / ه حـرف جـر   مجـرور ب
/ فاعـل ومرفـوع   : »األصـدقاء «/ فعل مضارع تقـديراً مرفـوع    :»يأتي«
»و مجرور به حرف جـر : »كُلِّ في«/ جار و محالً مجرور : »إلَيه جار /
/ حرف عطف مبني بـر سـكون   : »بلْ«/ اليه و مجرور ٌ  مضاف: »جانبٍ«
»حرف تقليل مبني بر سكون : »قَد /»قَنْيلارع و مرفـوع  فعل مض: »ب/ 
»العدفاعل و مرفوع: »و  /»به دوم و منصوب ٌ مفعول: »ديقًاص  

  )تجزيه و تركيب ،3و  2عربي (    »4«ي  گزينه -40
  هاي ديگر تشريح گزينه

فاعلـه   و مبنـي للمجهـول    مزيد ثالثي من بـاب إفعـال،  « :»1«ي  گزينه
  .اند نادرست »المستر» هو«ضمير 
  .است  نادرست »ثالثيمزيد « :»2«ي  گزينه
  .اند نادرست »مجزوم محالً و مبني« :»3«ي  گزينه

  )تجزيه و تركيب ،3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -41
  هاي ديگر تشريح گزينه

از   ايـن فعـل،  . (»المسـتتر » هـي «فاعله ضمير و  مضاف« :»1«ي  گزينه
  .اند نادرست .)است »ضعف«ي  ريشه
  .اند نادرست »»ال« مجزوم بحرف  و من باب تفعل« :»3«ي  گزينه
  .اند نادرست »الزم و  مضاف« :»4«ي  گزينه

  )تجزيه و تركيب ،3و  2عربي (   »3«ي  گزينه -42
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .است  نادرست »»قَلَّ«نائب فاعل لفعل « :»1«ي  گزينه
  .است  نادرست »نائب فاعل« :»2«ي  گزينه
مصـدر   .انـد  نادرسـت  »مصـدر خلـوص   و اسم مفعـول « :»4«ي  گزينه

  .از باب افعال است »إخالص«، »المخلصون«
 )معتالت، 3عربي (  »1«ي  گزينه -43

ي اول فعل امر حاضر از معتل اجوف، حرف عّله براي برطرف  در صيغه
أنْـت عـش    ←أْنت تَعـيش  : مانند. شود شدن التقاي ساكنَين، حذف مي

ي وســط فعــل امــر حاضــر  امــا در چهــار صــيغه ،)زنــدگي كــن تــو، (
ي جمع مؤنث امـر حاضـر    شود و در صيغه حرف عله، حذف نمي وف،اج

  .عشْنَ: شود مخاطب، حرف علّه حذف ميلي ل اجوف نيز، مانند صيغه
  شود را منصوب كنـيم،  اگر فعل مضارع ناقصي كه به حرف عله ختم مي

گردد و حرف عّله از انتهاي فعـل   ظاهر مي» واو«حركت فتحه بر روي 
  …و  أنْ ينْجو، أنْ تَنْجو :گردد ناقص حذف نمي
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 )معلوم و مجهول، 2عربي (    »3«ي  گزينه -44

، فعل مضـارع  »شنيده نشده است شنيده نشد، « معني به» عمسلم ي«فعل 
، نايب فاعل آن »صوت«ي  كلمه كه است» لَم«مجهول مجزوم به حرف 

  .باشد مي
هـاي معلـوم    فعـل » و اُطيعليبادر، اليجالس «هاي  ها، فعل در ساير گزينه

  .هستند
 )اعراب محلي، 2عربي (    »1«ي  گزينه -45

در نقش مبتـدا قـرار دارد و محـالً    » ما«در ابتداي جمله،   در اين گزينه
ي دوم اين گزينه، مجـرور بـه حـرف جـرّ بـه       »ما«البته . (مرفوع است

  .)اعراب محلّي است
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .جرّ است ، در محلّ»ما«: »2«ي  گزينه
، حــرف نفــي اســت و حــروف، نقــش و اعــراب  »مــا«: »3«ي  گزينــه
  .گيرند نمي

  .)محالً منصوب(به و در محل نصب است  ٌ ، مفعول»ما«: »4«ي  گزينه
 )فيه ٌ مفعول، 3عربي (         »1«ي  گزينه -46

اليـه و  ٌ  ، مضـاف »يـومٍ «. كار نرفتـه اسـت   به» فيهٌ  مفعول«در اين گزينه، 
  .فيه ٌ نه مفعول  ، حال مفرد است،»سريعاً«مجرور است و 

  ي ديگرها گزينهتشريح 
  :اند از ها، عبارت فيه ٌ مفعول
 »عـد ب«: »3«ي  گزينه ./فيه هستندٌ  مفعول »و تَحت يتم«: »2«ي  گزينه
  .فيه است ٌ مفعول ».اليوم« :»4«ي  گزينه ./ستفيه ا ٌ مفعول

بنـابراين   ،شده است» في«گزينه، مجرور به حرف جرّ در اين » الصباحِ«
  .فيه نيست ٌ مفعول

 )مطلق  مفعول، 3عربي (      »3«ي  گزينه -47

مطلـق بـراي فعـل     ٌ كه مصدر باب افعال است، مفعـول » إحسانَ«ي  كلمه

زيرا مضاف واقـع شـده    ،است ٌ مطلق نوعي البته مفعول(است » أحسنّا«

  .)است

  هاي ديگر تشريح گزينه

  .حال مفرد است »حسناًم«: »1«ي  گزينه

  .حال مفرد است »حسنينَم«: »2«ي  گزينه

» أحسـنَ «يعنـي   ، تمييز براي اسم تفضيل جملـه » إيماناً«: »4«ي  گزينه

   .نيز در اين گزينه، حال مفرد است» مؤمناً«است و 

 )حال، 3عربي (                »2«ي  گزينه -48

هـر دو،  » مـا تُأنْ«و ضمير منفصل » بارُقْال تَ«كه فعل نهي  با توجه به اين

 ،، لذا فعل مضارع مثناي مذكر غايـب ندستهي مثني و مخاطب  به صيغه

مناسب   عنوان خبر براي مبتدا، ، براي جاي خالي جمله به»يؤمنانِ«يعني 

عنـوان   ها، براي جاي خالي جمله بـه  ساير گزينه. تنيست و نادرست اس

  .مناسب و درست هستند  خبر براي مبتدا،
 )تمييز، 3عربي (             »3«ي  گزينه -49

، »تَقَـدماً «ي  ، اسم تفضـيل اسـت و كلمـه   »خَيرٌ«ي  كلمه در اين گزينه، 

ار كـ  تمييـز بـه    ها، در ساير گزينه. ي ابهام آن است كننده تمييز و برطرف

  . نرفته است

  هاي ديگر تشريح گزينه

  .مطلق است  مفعول» حقيقةً«: »1«ي  گزينه

  .باشد صفت آن مي» كثيراً«ي  به است و كلمه ٌ مفعول» خَيراً« :»2«ي  گزينه

  .به است ٌ مفعول  »خَيرَ«ي  كلمه :»4«ي  گزينه
 )استثناء، 3عربي (             »2«ي  گزينه -50

هم منفي است و هم ناقص و ناتمـام   »إلّا«ل از ي قب در اين گزينه، جمله

مستثناي مفـرّغ  » المديرُ«ي  نيامده است و كلمه  زيرا فاعل در آن، ،است

  .اعراب فاعل است او مرفوع ب

  عم از مثبـت يـا منفـي،   ا ،»إلّا«هاي قبل از  جمله  ها، ولي در ساير گزينه

غيـر  (، از نـوع تـام   هـا   مسـتثني   ها، بنابراين درساير گزينه ،كامل هستند

  .و منصوب هستند) غمفرّ
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  سينا محمودزاده: و تنظيمتهيه 

  كيومرث نصيري :ويراستار
  

 )24و  23ي  ها ، صفحه2، درس 2، دين و زندگي 91كنكور  براساس(      »2« ي گزينه - 51

بـر    اي  پيرامون زمين و بروز آثار ناميمون آن، نشانه ي جو تخريب اليه
ي است و جزر و مد درياها كه معلول تابش نـور  عرضوجود پيوستگي 

ي  ي شمسي و منظومه ما را به فهم جايگاه زمين در منظومهاست،  ماه
اين بخـش  ( .دكن رهنمون مياي از نوع طولي است،   كه رابطهكهكشان 

  .)به بعد، حذف شده است 1389، چاپ 2از كتاب دين و  زندگي 
  )46ي  ، صفحه4، درس 2، دين و زندگي 91براساس كنكور (      »3«ي  گزينه - 52

هـا را بـر بـاد     گيرنـد و سـرمايه   سران پيش ميها راه خ برخي انسان
كنند، علت چنين سـقوطي   دهند و تن خويش را به گناه آلوده مي مي

دهنـد و دل بـه    گناه را در خود پرورش مـي ي  زمينهآن است كه آنان 
اين بخش از كتاب ديـن  (. سپارند هاي باطل دروني و بيروني مي دعوت

  .)است به بعد، حذف شده 1389، چاپ 2و  زندگي 
 )53و  52ي  ها ، صفحه4، درس 2، دين و زندگي 91براساس كنكور (      »4«ي  گزينه - 53

 )46و  45ي  ها ، صفحه4، درس 2، دين و زندگي 92براساس كنكور (      

منظور از ثبات روح اين است كه دست تجزيه و تحليل و فرسـايش و  
 »سـمان قـرات  باني اري سـبع  «ي  استهالك از دامانش به دور است  و آيه

 »ي اراني احمـل فـوق رأسـي خبـزا    انّ«ي  ط به خواب عزيز مصر و آيهومرب
) ع(زنداني محكـوم بـه اعـدام حضـرت يوسـف       مربوط به خواب هم

  .باشد مي
 )73و  71 ، 69 ي ها ، صفحه6، درس 2، دين و زندگي 91براساس كنكور (        »1«ي  گزينه - 54

 )65و  64، 62ي  ها ، صفحه6درس ، 2، دين و زندگي 92براساس كنكور (      

ترتيب در رابطه با ضرورت معـاد   موارد مطرح شده در صورت سؤال به
قـين  ام نجعل المتّ«ي  ي شريفه در پرتو حكمت و عدل الهي هستند و آيه

  .حاكي از ضرورت معاد در پرتو عدل الهي است »كالفجار
 )89تا  87ي  ها ، صفحه8س ، در2، دين و زندگي 91براساس كنكور (       »2«ي  گزينه - 55

 )80و  79، 77ي  ها ، صفحه8، درس 2، دين و زندگي 92براساس كنكور (        

ـ «و  »هاو اشرقت األرض بنور رب«ي  از دقت در آيات شريفه ور نفخ في الص
ترتيب به نفخ صور دوم و اول  به »ماوات و من في األرضفصعق من في الس

بـروز  «بيانگر  »هااشرقت األرض بنور رب و«ي  ي شريفه بريم و آيه پي مي
  . است» واقعيت حوادث گذشته

 )102ي   ، صفحه9، درس 2، دين و زندگي 91براساس كنكور (       »1«ي  گزينه - 56
 )91 ي  ، صفحه9، درس 2، دين و زندگي 92براساس كنكور (        

ش ترتيب در رابطه با كيفر و پادا به» تطبيق قوانين«و » تغيير قوانين«
باشند و رعايت تناسب بين جـرم و جريمـه در    قراردادي و طبيعي مي

  .شود كيفر قراردادي مطرح مي
  

 )113 ي  ، صفحه10، درس 2، دين و زندگي 91براساس كنكور (          »4«ي  گزينه - 57

 )106ي   ، صفحه10، درس 2، دين و زندگي 92براساس كنكور (        

با دوران جواني و وابستگي بـه   ها مرتبط آزادي از تمنيات و وابستگي
ترتيـب   هاي مربوط به دوران بزرگسالي است كه به تمنيات و وابستگي

  . باشند هاي رها شدن و ماندن مي مرتبط با آرمان
 )132و  131ي  ها ، صفحه11، درس 2، دين و زندگي 91براساس كنكور (          »3«ي  گزينه - 58

 )120و  114ي  ها ، صفحه11درس  ،2، دين و زندگي 92براساس كنكور (        

به هر » نه«: مركب از يك نفي و يك اثبات است» ال الـه اال اهللا «ي  جمله

قد كانت «ي  ي شريفه در آيه. به خداي يگانه» آري«چه غيرخدا است و 

و يارانش از قوم كافر خـويش  ) ع(حضرت ابراهيم  »…لكم اسوة حسـنة  

ال «ي  از نفي موجود در جملـه  كنند و در واقع مصداقي ابراز برائت مي

  .باشند مي »اله اال اهللا

 )160و  159ي  ها ، صفحه14، درس 2، دين و زندگي 91براساس كنكور (          »1«ي  گزينه - 59

 )152و  151ي  ها ، صفحه14، درس 2، دين و زندگي 92براساس كنكور (        

ايط، شـرايط، شـر  «ترتيب بيانگر  موارد مطرح شده در صورت سؤال به
  .باشند امر به معروف و نهي از منكر مي ي »ها مراحل و روش

 )19و  18، 16ي  ها ، صفحه2، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (       »3«ي  گزينه - 60

  )14و  13، 9ي  ها ، صفحه1، درس 3، دين و زندگي 92براساس كنكور (        

رابطه بـا   در »هـدي  ثمشيء خلقه  ذي اعطي كلّنا الّرب… «ي  ي شريفه آيه

و … «ي  ي شـريفه  ي خداوند و بيانگر هدف است و آيـه  هدايت عامه

هـدايت   رابطـه بـا   در »مع و االبصار و االفئدة لعلكم تشكرونجعل لكم الس

ي دوم از كتاب دين و    آيه( .ي خداوند و بيانگر هدف خاص است خاصه
  .)، حذف شده است1390، چاپ 3زندگي 

 )35و  31ي  ها ، صفحه3، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (          »4«ي  گزينه - 61

 )27و  22ي  ها ، صفحه2، درس 3، دين و زندگي 92براساس كنكور (        

ذين اوتوا ين عند اهللا االسالم و ما اختلف الّالد انّ«ي  ي شريفه با توجه به آيه

ند و از روي كه از حقيقـت آگـاه شـد    اهل كتاب بعد از آن »… الكتاب

ستم و تجاوز اختالف كردند و منشأ ايـن اخـتالف و چنـد دينـي آن     
اند كه با آمدن پيـامبر جديـد در    دسته از مبلغان ديني و مذهبي بوده

  .اند عنوان پيامبر نپذيرفته مقابل او ايستاده و او را به
 )57و  56 ي ها ، صفحه4، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (          »2«ي  گزينه - 62

 )42ي   ، صفحه3، درس 3، دين و زندگي 92براساس كنكور (       

ي  تأثيرپذيري قرآن كريم از آداب و فرهنگ حاكم بر جامعه و مبـارزه 
سرسخت و جدي با آداب جاهلي و موفـق شـدن در ايـن مبـارزه از     

كـريم اسـت كـه بـاالترين      هاي محتوايي و معنايي اعجاز قرآن نشانه
 . باشد ن نيز ميي اعجاز آ جنبه

 91سراسري هنر 
 دين و زندگي
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 )80ي   ، صفحه6، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (         »4«ي  گزينه - 63

 )50ي  ، صفحه4، درس 3، دين و زندگي 92براساس كنكور (        

آيـا ننگريسـتي بـه    : … الم تـر الـي الـذين   «ي  ي آيه با توجه به ترجمه

 تو نازل شده و به چه بر  اند به آن كنند ايمان آورده گمان مي كه كساني
خواهنـد داوري نـزد طـاغوت برنـد      چه پيش از تو نازل شده، مـي  آن

شـود كـه    اين مطلب دريافـت مـي  » كه بايد به او كافر باشد؟ درحالي
ي داشتن ايمان راستين به استمرار وحي الهي در زمـان نبـوت    الزمه

 .نفي درخواست و طلب داوري از نااهالن و طاغوتيان است  اء،يانب

 )107و  106ي  ها ، صفحه7، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (       »2«ي  ينهگز - 64

از گردانيدن روزهـا بـين مـردم    هدف  چهاري مذكور  ي شريفه در آيه
انـد   كه ايمـان آورده  تعيين كساني -1«: اند از كه عبارتشود  دنبال مي

نابود  -4پاك گردانيدن مؤمنان  -3گرفتن شاهدين از ميان مردم   -2
صـحيح  » 2«ي  كه با توجه به مورد آخر گزينـه » و تباه ساختن كافران

، حـذف شـده   1390، چـاپ  3از كتاب دين و  زنـدگي     آيهاين ( .است
 .)است

        »3«ي  گزينه - 65

 )131و  129، 128، 126ي  ها ، صفحه8، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (  

 )106و  103ي  ها ، صفحه8، درس 3ي ، دين و زندگ92براساس كنكور (        

ـ  تكيه بر آگاهي«ترتيب  به  »انبخشي به مردم براي نجات از ظلم ظالم
رعايت شرايط مناسب با زمان براي نشان «در رابطه با واليت ظاهري و 

ي  واسطه«در رابطه با واليت ظاهري و » هاي سست ظالمان دادن بنيان
نـوي از وظـايف و   مبـين واليـت مع  » بركـت و رحمـت شـدن    خير و

 .باشند مي) ع(هاي امامان  مسئوليت

 )142ي   ، صفحه9، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (          »3«ي  گزينه - 66

پس از ظهور خورشيد ) عج(ياران واقعي امام زمان «اگر سؤال شود كه 
بهتـرين پاسـخ ايـن    » انـد؟  ي غيبت، چه كساني وجودش از پس پرده
هاي فكري و اجتماعي و نبرد  هاي درگيري صحنهاست كه حاضران در 

ايـن مطلـب از كتـاب ديـن و      (. اند دائمي حق و باطل در زمان غيبت
  .)، حذف شده است1390، چاپ 3زندگي 

 )157ي   ، صفحه10، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (       »1«ي  گزينه - 67

 )125ي   ، صفحه10، درس 3، دين و زندگي 92براساس كنكور (        

توان  ، در رابطه با انتظار ظهور مي)ع(از دقت در كالم اميرمؤمنان علي 
ي انتظار، دعا براي ظهـور امـام عصـر     اين مطلب را دريافت كه الزمه

 .و حضور در پيشگاه اوست) عج(

 )181ي  ، صفحه12، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (        »2«ي  گزينه - 68

 )150ي   ، صفحه12، درس 3، دين و زندگي 92براساس كنكور (        

تـوان راه را از   فقيه چراغ هدايتي كه در پرتو آن مي مرجعيت و واليت
راهه شناخت و واليت و حكومت اسالمي، قلعـه و حصـار متـين و     بي

  .انجامد محكمي است كه به تشكل منتظران مي
 

  )8ي  ، صفحه1، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (     »3«ي  گزينه - 69

ها و زمين مشاهده  اگر اثري از نور وجود و روشنايي هستي در آسمان
اوست كه حقيقتش عـين نـور و روشـنايي    . از خداوند است  شود، مي

وجود او وابسته است، در واقع  است و هر موجودي به نور او روشن و به
ي  دهنـده  ي خود باشـد، نشـان   دهنده كه نمايش هر چيزي پيش از آن

ماوات و اهللا نور الس«ي  ي شريفه است كه اين مطلب پيام آيهخالق خود 

 . باشد مي »األرض

  )19و  18هاي  ، صفحه2، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (     »2«ي  گزينه - 70

ترتيب هر يك از موارد مطرح شده در صورت سـؤال در رابطـه بـا     به 
 ي باشـند و آيـه   مـي » ربوبيـت «و » مالكيـت «، »ربوبيـت «توحيد در 

رابطه  در »و اهللا ما في السماوات و األرض و الي اهللا ترجع االمور«ي  شريفه

 .با مورد دوم يعني توحيد در مالكيت است

  )26و  25هاي  ، صفحه3، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (     »1«ي  گزينه - 71

  و اطاعت از جانشينان آن حضرت،) ص(اطاعت از رسول گرامي اسالم 
از طريـق رسـول   ي است زيرا حكم و فرمان الهي ي توحيد عمل الزمه
ي  توحيـد عملـي نتيجـه   . رسـد  و جانشينانش به مردم مي) ص(خدا 

كـم فاعبـدوه هـذا    ي و رباهللا رب انّ«ي  ي شريفه توحيد نظري است كه آيه

 .حاكي از اين مطلب است» صراط مستقيم

  )37و  35هاي  ، صفحه4، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (     »4«ي  گزينه - 72

ي مذكور، خداوند مردم را تنها به يك  ي شريفه ي آيه با توجه به ادامه
ي اولـين   اسـت و الزمـه  » قيام براي خداوند«دهد و آن  چيز اندرز مي

 .دنبال حسن فاعلي است قدم در اين راه، آمدن حسن فعلي به

  )74و  61هاي  ، صفحه6، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (     »1«ي  گزينه - 73

دررابطه با وجود اختيـار درانسـان بـراي    » 4و  3، 2«هاي  آيات گزينه
ـ «ي  ي شريفه تعيين سرنوشت خويش است ولي آيه ر لكـم  ذي سـخّ اهللا الّ

مند در جهت  در رابطه با وجود نظام قانون» البحر لتجري الفلك فيه بـامره 

 .هاي كمال است عروج و صعود انسان به سوي قله

  )119و  118هاي  ، صفحه8، درس دانشگاهي پيشو زندگي  دين(     »1«ي  گزينه - 74

همت و تالش يك ملت بـراي رفـع نيازهـاي مـادي و معنـوي خـود،       
كه نخستين معيار آن توجـه بـه   . ي تمدن آن ملت است كننده ترسيم

ي تمـدن   باشد و تضاد دين و عقـل شاخصـه   هاي آن مي علم و شاخه
  .قرون وسطايي مسيحيت است

  )172ي  ، صفحه10 ، درسدانشگاهي پيشدين و زندگي (     »4«ي  گزينه - 75

و قال موسي لقومه اسـتعينوا بـاهللا و اصـبروا ان    «ي  ي شريفه ازدقت در آيه

اين مطلـب مفهـوم    »بة للمتقـين قاألرض هللا يورثها من يشاء من عباده و العا

گردد كه محقق شدن اهداف متعالي انساني در گرو اعتقاد راسخ به  مي
 .ي قوي و طهارت نفساني است عزم و اراده  نفس، دين، عزت
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  نسرين خلفي: و تنظيمتهيه 

 زهره جوادي :ويراستار

 
  )5درس ، صفات فاعلي و مفعولي، كاربرد 3زبان انگليسي (   »2«ي  گزينه -76

اي به ما گفت و  كننده هاي سرگرم داستان ممادربزرگ«: ي جمله ترجمه
  ».لذت برديم زياد بسيار )ها از آن(ما همه 

  : نكات مهم درسي
 چون جاي خالي قبل از اسم آمده است نياز به صفت داريـم تـا اسـم   

“story”  دانيـد بـا افـزودن     چه مي چنان. توصيف كندرا“ing”   بـه
توان صفت فاعلي ساخت و قسمت سوم همان افعال  برخي از افعال مي

صفات فاعلي داراي حالت و يـا  . عنوان صفت مفعولي استفاده كرد را به
يعنــي  ”amusing story“مثــل (ي حــالتي هســتند  ايجادكننــده

مفعولي پذيراي آن حالـت   كه صفات درحالي) »كننده داستان سرگرم«
كودكــان «عنــي ي ”amused children“مثــل (باشــند  مــي
فعل هسـتند كـه درايـن جايگـاه     » 4و  3«هاي  گزينه. )»شده سرگرم

 .شوند استفاده نمي

 »2«ي  گزينه -77

  )4رس ها، د تشديدكنندهرو قيدي علت، نتيجه و يپت جمال، كاربرد 1دانشگاهي  پيشزبان انگليسي ( 
توانسـتم   چنان خسته بـودم كـه نمـي    در كالس آن«: ي جمله ترجمه

  ».دارم  چشمانم را باز نگه
  : نكات مهم درسي

 ي جملـه ”such“  و  ”so“گيـري  هاي علت و نتيجه دهنده بعد از ربط
صـحيح  » 4و 1«هـاي   بنـابراين گزينـه  . آيد مي ”that clause“پيرو 

فاعل  ”that“آن است كه بعد از » 3«ي  علت نادرستي گزينه. نيستند
  .نادرست است ،فاقد فاعل ي نيامده است و جمله

  )8، درس  mayوجهي  ، كاربرد فعل2دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (  » 3«ي  گزينه -78
 .ها را چه كسي بـراي مـن فرسـتاد    ن گليدانم ا نمي«: ي جمله ترجمه

  ».شايد جين بود
  : نكات مهم درسي
افعـال   ي ت بايد از گذشتهها در گذشته اتفاق افتاده اس چون فرستادن گل

چـون   ،دنشـو  مي حذف» 2و  1«هاي  وجهي استفاده شود، بنابراين گزينه
ت ساز طرفي گوينده مطمئن ني .آينده است و ها به حال زماني آن ي اشاره

 ؛ يعني ساختار »3«ي  بنابراين گزينه ،چه كسي اين كار را انجام داده است

“may + have + p.p.”  حتمال انجـام كـاري در زمـان    كه براي بيان ا
  . له را كامل كندمتواند اين ج درستي مي هب شود، گذشته استفاده مي

كند كه بهتر بـود   كاري ميه باشاره  ”.should + have + p.p“ ساختار 
  .است انجام نشدهگرفت، ولي  مي صورتدر زمان گذشته 

  )6، درس 3زبان انگليسي (       »1«ي  گزينه -79

براي آن مسئله حلي  ها هر تالشي را كردند كه راه آن«: ي جمله ترجمه

  ».دنپيدا كن

  )Syn: try, effort, attempt, struggle( كوشش ،تالش) 1

  تمرين) 2

  )Syn: training, education( تعليم  آموزش،) 3

  موقعيت) 4

  )5، درس 2دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (       »4«ي  گزينه -80

كـار نادرسـت منـع    هـر  ز انجـام  ما توسط مذهب ا«: ي جمله ترجمه

  ».شويم مي

    مخالفت كردن) 1

 شرمنده شدن) 2

    تأكيد كردن) 3

  )Syn: stop( ، جلوگيري كردنمانع شدن ،منع كردن) 4

  “ doing something fromto prevent somebody”: توجه

  )3، درس 1دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (    »1«ي  گزينه -81

شود آن است كه شما  ي نگراني من مي كه مايه چه آن«: ي جمله ترجمه

  ».شويد كار كافي انجام نگيرد باعث مي

 مباالتي سستي، بي) 2  نگراني) 1

  ، منبعمرجع) 4  فشار) 3

  »be of concern: باعث نگراني«: نكته

  )1، درس 1دانشگاهي  زبان انگليسي پيش(    »3«ي  گزينه -82

دعوت ما  باشد،  دهد تنها اگرچه او معموالً ترجيح مي«: ي جمله ترجمه

  ».را پذيرفت تا تمام بعد از ظهر را با ما باشد

 اجازه دادن) 2  پيشنهاد كردن) 1

  پايين آوردن) 4  پذيرفتن) 3

  )5، درس 2دانشگاهي  زبان انگليسي پيش(    »2«ي  گزينه -83

درتجارت خود ) خطري(گونه ريسكي  تمايلي به هيچ«: ي جمله ترجمه

  ».ندارم

    احتمال) 1

 )”to“ي ا حرف اضافهب(يل، اشتياق ميل، تما) 2

    الزم  ضروري،) 3

  ترسناك) 4

 91سراسري هنر
 زبان انگليسي
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  )7، درس 2دانشگاهي  زبان انگليسي پيش(    »4«ي  گزينه -84
  ».پيش يك دكتر رفت ،چون درد پاي او مداوم بود«: ي جمله ترجمه

 متعدد، مختلف) 2  قبلي) 1

  مداوم) 4  فوري) 3
  )3، درس 1دانشگاهي  زبان انگليسي پيش(    »3«ي  گزينه -85

كمـد را قفـل    ،رويـد  فراموش نكنيد وقتي بيرون مي«: ي جمله ترجمه
  ».كنيد

  روشن كردن) 2  دادن، رد كردن) 1
  چيدن، برداشتن) 4  قفل كرن) 3

  : Cloze Testمتن ي  ترجمه
ها يـا منـاطق   روهواي كشـو  ارزيابي تأثيرات گرم شدن زمين روي آب

زمين افـزايش   رداگرچه دماي كلي و بارش باران  .مختلف دشوار است
خواهنـد    تري نسبت به بقيه خواهد يافت، برخي از مناطق افزايش كم

تـري داشـته    داشت و بعضي از مناطق در واقع ممكن است بارش كـم 
گيـرد تـا    ي دانشـمندان انجـام مـي    وسـيله  به زياديكارهاي . باشند
ند كه تا چه حد گرمايش زمين ادامه خواهد يافت و دقيقاً نبيني ك پيش
  .يرات جانبي اقليمي آن چه خواهد بودتأث

 »1«ي  گزينه -86

  از) 2  يا) 1 
  نه) 4  در) 3

 »4«ي  گزينه -87

  آلودگي )2  فعاليت )1
  باراش باران )4  كيفيت )3

 ،ي صحيح بايد متن را تقريباً تا آخر بخوانيد انتخاب گزينه براي :توجه

 ميزان بارش ،گويد برخي از مناطق  چون در جمالت بعدي، نويسنده مي
ي صـحيح ايـن    توانيم گزينـه  تري خواهند داشت، از اين جمله مي كم

  .انتخاب كنيم را”rainfall“قسمت 
 »2«ي  گزينه -88

  : مهم درسي ي هنكت
ه داسـتفا  ”then“داريـم بايـد از    ”smaller“فت تفضـيلي  ص چون
  .كنيم

 »3«ي  گزينه -89

  قاطعانه )2  اخيراً )1
  دقيقاً )4  در واقع )3
  

 »4«ي  گزينه -90

  حمايت كردن) 2  افزودن بردن، باال ) 1
  بيني كردن پيش)4  حل كردن) 3

  :ي متن اول ترجمه

تـرين جاهـاي روي زمـين     يكي از مرطوب ”cherrapunji“چراپونجي 
بسـيار  بـاران  . هاي خاشي قرار دارد چراپونجي درهند، درباالي تپه. است

 ،1974درسـال  . بـارد  بارد و اغلب آن در تابستان مـي  ها مي زيادي در تپه
ـ . متر باران در چراپونجي باريد سانتي 455,2 بـاالترين   )ميـزان ( ناي

چراپـونجي محـل   . شده در يك محـل بـود   ثبت ي مقدار بارش ساالنه
بنـابراين   ،هاي زيادي دارد ها و دره تپه. اي براي ديدن است العاده فوق

 آبشـارهاي بلنـد و زيبـا و   . روي اسـت  حل بسيار خوبي براي پيـاده م
توانيـد   شما مي. ها دارد ها و صخره اي از تپه كننده اي خيرهاندازه چشم

به اكتشـاف برخـي از    ،داشتني قدم بزنيد هاي سبز و دوست در جنگل
و عميـق  انگيز بپردازيد يا در رودهـاي آبـي    غارهاي قديمي و شگفت

در . بـارد  باران مـي  ها در چراپونجي معموالً شب. ماهيگيري كنيد )آن(
همراه  چتر بهولي يادتان باشد  ،گرم و آفتابي است غلباهوا  ،طول روز

   .تواند تغيير كند هوا هميشه مي. داشته باشيد
 »1«ي  گزينه -91

  »چراپونجي چيست؟ ي ر نويسنده دربارهفكت«: ي جمله ترجمه
  ».او نظر خوبي نسبت به آن دارد«

در تمام جمالت پاراگراف دوم، نويسنده از چراپـونجي تعريـف   : توجه

  .باشد بنابراين نظر او نسبت به اين محل مثبت ميكند،  مي
 »1«ي  گزينه -92

اي در چراپـونجي   بـه گونـه   1974طبق متن، سـال  «: ي جمله ترجمه
  ».غيرعادي بود

كند كه در اين سـال ايـن    مي هاشاراول ي آخر پاراگراف  جمله :توجه

  نسبت به جاهاي ديگـر داشـته اسـت،   را ترين بارش باران  محل بيش
  .اي غيرعادي بود به گونهبنابراين 

 »3«ي  گزينه -93

كـه   يهـاي  عنوان فعاليـت  زير را به )موارد(متن تمام «: ي جمله ترجمه
تماشاي « جز به  كند، ذكر مي ،توانند در چراپونجي انجام دهند مردم مي

  ».حيوانات در طبيعت

هاي درست را  براي پاسخ دادن به اين قبيل سؤاالت بايد گزينه :توجه

اي كه نادرست است يا نويسنده بـه آن   كنيم تا به گزينه در متن چك
تماشـاي منـاظر    هاي ماهيگيري، به فعاليت. برسيم ،اشاره نكرده است

  .ها در متن اشاره شده است روي در جنگل طبيعي و لذت بردن از پياده
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 »4«ي  گزينه -94

در تابسـتان  اغلـب  بـاران   ،در چراپونجي ،طبق متن«: ي جمله ترجمه

  ».بارد اوقات ديگر سال مي تر از بيش

  :كند وم متن دقيقاً به اين موضوع اشاره ميسي  جمله: توجه
and most of it falls in  hillsThere ia a lot of rain in the 

.the summer  
 »2«ي  گزينه -95

رسد كه نويسنده  نظر مي ي آخر متن، به در جمله«: ي جمله ترجمه

  ».دهد دارد به نوعي هشدار مي

دهد كه هوا متغير است و بايد با خود چتر  نويسنده هشدار مي: توجه

  .همراه داشته باشيد
… but remember to pack an umbrella. The weather … .  

  :ي متن دوم ترجمه
. ترين فيلسوفان يوناني بود يكي از بزرگ) BC 470 - 399(سقراط 

دارد  ودوج سقراطي زندگي  هاي اوليه ي سال اطالعات كمي درباره

عنوان سرباز خدمت كرد و  هاي زيادي را به كه او مدت جز اين به

شهر  آنكه  دنيا آمد موقعي او در آتن به. شجاعت زيادي نشان داد

 سقراط تمام نويسندگان و. هنر و دولت در جهان بود  ات،يپيشتاز ادب

ولي خودش هيچ تمايلي ، شناخت دولتمردان مشهور زمان خود را مي

خواست به مردم نشان دهد كه  او فقط مي. شدن نداشت به مشهور

ها را متقاعد كند كه عقل و  چگونه شاد و عاقالنه زندگي كنند و آن

خودت را «قوانين هدايت او  .تر از ثروت و شهرت است صداقت مهم

 سقراط . مردان جوان آتن مشتاق به يادگيري از او بودند. بود» بشناس

جاي  به. ا هيچ سيستم فلسفي ابداع نكردهاي خود را ننوشت ي آموزش

باعث (كرد و  گو مي و ها گفت ديد با آن هر جا مردان جوان را مي ،آن

 برايچه كه  ي آن ها شروع كنند به فكر كردن درباره كه آن )شد مي

نويسنده شدند و  ،بعداً برخي از اين مردان جوان. زندگي خوب است

ترين  افالطون از مهم. وردندي تحرير درآ عقايد سقراط را به رشته

هستند كه در  »گوهايي و گفت«هاي افالطون  نوشته. پيروان سقراط بود

سقراط است كه به مباحثه با دوستان جوان  ،اصلي ي ها گوينده آن

خواست تا نظر خود را  ها مي سقراط از يكي از آن. پردازد افالطون مي

 ،درواقع. پرسيد مي سپس از او سؤاالتي. راجع به موضوعي ارائه دهد

كرد و استدالل خوبي  فكر نمي، خيلي عميق شونده اغلب فرد سؤال

ها  ي آن تر همه  سپس با پرسيدن سؤاالت بيش. براي نظر خود نداشت

اين روش يادگيري حقيقت . كردند به جواب صحيح برسند سعي مي

  .شود ناميده مي» ديالكتيك«يا » سقراطي« ،ي سؤال پرسيدن وسيله به

 »1«ي  زينهگ -96

طبق متن، سقراط، براي  مدتي در زندگيش سرباز «: ي جمله ترجمه

  ».بود

 »1«ي  گزينه -97

كرد به مردم بگويد  بر طبق متن، سقراط، سعي«: ي جمله ترجمه

  ».چگونه خوب زندگي كنند

  : متن با صراحت گفته است: توجه

He only wanted to show people how to like wisely and 
happily.  

ي اول  و سه مورد ديگر را طبق جمالت سوم پاراگراف دوم و جمله

  .پاراگراف سوم رد كرده است

 »4«ي  گزينه -98

 جز بهي افالطون درست است  تمام موارد زير درباره«: ي جمله ترجمه

كه به افكار  استفاده كرد يا وگوكننده آن از گفت در او كتابي نوشت و

  ».كند قراط حمله ميس

   :ي ملهطبق ج :توجه

 “The most important of his followers was Plato.”   
  .صحيح است» 1«ي  گزينه

طون در چه كه افال آن طبق جمالت آخر پاراگراف سوم و » 2«ي  گزينه

  .انجام داده درست است» هاوگو گفت«كتاب 

  :ي طبق جمله
 “some of these young man became writers …”  

  .تصحيح اس» 3«ي  گزينه

 »3«ي  گزينه -99

اي  گوكننده و فتگ دهم بهدر سطر دواز ”him“ي  واژه«: ي جمله ترجمه

  ».كند ميدر كتاب افالطون اشاره 

 »2«ي  گزينه -100

دنيا آمد  فهميد كه سقراط موقعي به توان از متن مي«: ي جمله ترجمه

  ».كه آتن در بهترين زمان خود بود

  :كند روشني بيان مي را بهي آخر پاراگراف اول اين موضوع  جمله :توجه

He was born in Athens when that city was the leader 
of the world in literature, art and government.  
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   »3«ي گزينه - 101

هنرمند در .  كه در فرانسه آغاز و در آلمان به اوج رسيد استهاي مدرن قرن بيستم اكسپرسيونيسم از جنبش
كند كه  اين سبك در مورد هنرمندي مصداق پيدا مي. پردازد اين سبك به بيان عواطف يا حاالت دروني مي

از اين رو . كند  مفاهيم سنتي زيبايي پيروي نميبراي انتقال مستقيم احساس خويش از اصول تعادل طرح و
  . ي كار چنين هنرمندي است اغراق در صور طبيعي، توجه به امكانات بياني خط، شكل و رنگ مشخصه

   »1«ي گزينه - 102

روند كه شدت نور زياد است و نياز به كاهش آن وجود دارد و  كار مي ، زماني به(N.D)فيلترهاي خاكستري 
باز براي هاي كامالً   قصد استفاده از سرعت كم شاتر و يا استفاده از ديافراگم،ر نوريا اگر در محيطي پ

  .توان از آن كمك گرفت كاهش عمق ميدان باشد مي
   »2«ي گزينه - 103

همايون پادشاه مغولي هند كه به دليل شورش مخالفان، ده سال در دربار شاه طهماسب صفوي پناهنده بود، 
 گروهي از ،وي به هنگام بازگشت. ي هنر ايران و هنرمندان ايراني شد فتهدر مدت اقامتش در اصفهان شي

  .  را با خود به هندوستان بردقلم آقا زمان، محمدباقر و زرينهنرمندان از جمله 
   »4«ي گزينه - 104

 پادشاه پس از پيروزي در جنگ، سربازانش را به باالي كوه . است)تمدن اكد(سين  تصوير، لوح پيروزي نارام
  . هديه نمايد) خداي خورشيد(اش را به شمش  كند تا خبر پيروزي  هدايت ميجنگلي

   »3«ي گزينه - 105

 حكايت از ، جاي مانده ي سنگي به ترين ساز مضرابي مقيد ايراني است كه نقوش برجسته ، قديميكنبورت
كبير ابونصر ال ، كتاب موسيقياين سازنخستين مكتوب و مستند مربوط به . ي آن دارد قدمت چند هزار ساله

  .تر از تنبور يا تنبوره در سيستان و بلوچستان رواج دارد اي بزرگ نبورك با كاسهت. فارابي است
   »2«ي گزينه - 106

تر  كه بيشاست  كارگردانان هاليوود  و از مشهورترين بازيگران،)چارلي چاپلين(سر چارلز اسپنسر چاپلين 
 بزرگ چارلي چاپلين در دو نقش متضاد ايفاي نقش در فيلم ديكتاتور. باشد ميهايش كمدي و صامت  فيلم
  . كرد

   »1«ي گزينه - 107

ها ساخته شد و معماري ديني اين دوره در شكل  ها و آتشكده تر در قالب كاخ بناهاي معماري هخامنشي بيش
ي زرتشت   كعبه،ي هخامنشي ترين آتشكده ترين و مهم هاي روباز با پالن مكعب تجلّي يافت كه بزرگ آتشكده

  .  نقش رستم فارس استدر
 »2«ي گزينه - 108

  .است» 2«ي ي سازمان سنجش گزينه كليد اوليه
هاي  جلوه. گيري نمايش كابوكي پديد آمد در اواخر قرن هفدهم در ژاپن همراه با شكل»  يي–اوكيو «جنبش 
ي   طبقهگرديد و از اين حيث مورد اقبال ي هنري منعكس مي ي شهرنشين در اين شيوه  و فرهنگ توده روزمره

 ك عمومي هنردر
 91سراسري 
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 3  انون فرهنگي آموزشك  91سراسري  هنر ي نامه پاسخ

نگاري ژاپني  و نام جنبشي در مردم» تصاوير دنياي جاري« يي به معناي -اوكيو . مرفه و ممتاز جامعه نبود
با توجه به . هاي تصاوير چاپي اين مكتب است نما از ويژگي تأكيد بر طرح خطي و نمايش خطوط كناره. است

  . صحيح باشد» 4«ي رسد كه گزينه توضيحات داده شده به نظر مي
   »4«ي گزينه - 109

بناهاي آجري، پوشش . ي خالفت عباسيان، تحت تأثير ايران ساساني و اشكاني بود معماري عراق در دوره
ايران ) اشكاني و ساساني(ي پارتي  نماهاي ضربي، نشان از تأثير شيوه ها و طاق گچي در تزئين بنا، ساخت طاق

  . در معماري عباسيان دارد
   »1«ي گزينه - 110

داد، براي اولين  تر مورد توجه قرار مي  كه مسائل اجتماعي را در آثارش بيش،پيشگام رئاليسمگوستاو كوربه، 
ي هنرمندان سبك امپرسيونيسم قرار  بار استفاده از كاردك را در نقاشي باب كرد كه بعدها مورد توجه

  . گرفت
   »4«ي گزينه - 111

  .است» 4«ي ي سازمان سنجش گزينه كليد اوليه
هاي مصورسازي، طراحي  وي در زمينه. ي رضا عباسي در مكتب اصفهان بود ان برجستهمعين مصور از شاگرد

آيد كه  شمار مي وي از آخرين نگارگراني به. فراوان داشتنگاري و ديوارنگاري تبحر  با قلم و آبرنگ، قلمدان
كرد كه  كار ميرخ  وي در طراحي از انسان و حيوان به صورت سه. سازي مقاومت كرد در برابر جنبش فرنگي

رخ نشان  است كه حيوان را به صورت سه» زده شتر چمباتمه«ي كارش،  ي اين شيوه هاي برجسته از نمونه
با توجه به توضيحات داده . انسان را به اين شيوه نمايش داده است» جوان خروس در نعل«داده و در طراحي 
  .صحيح باشد» 2«ي رسد كه گزينه شده به نظر مي

   »3«ي گزينه - 112

دست آمده از پمپي و هركوالنيوم از  هاي ديواري فرسك به گراي چين و نقاشي در نقاشي طوماري طبيعت
 . نمايي جوي به جاي پرسپكتيو علمي استفاده شده است عمق

   »1«ي گزينه - 113

ترين  از مهم. ي تيموريان بر ايران است مكتب شيراز از مكاتب نگارگري قرن هشتم هجري و دوران سلطه
گرايانه، حداقل تأثيرپذيري از چين و بيزانس، توجه به  اي اين مكتب توجه به طبيعت با نگاه واقعه ويژگي

كارگيري بيش از حد نقوش گياهي، توجه به مضامين عارفانه و عاشقانه و هماهنگي خط و رنگ  افق رفيع، به
   .است

   »2«ي گزينه - 114

. گويند مي» زمود«شود،   پنجره استفاده ميآالت در و به بخشي از توليدات آهنگران كه به عنوان يراق
. سازد هاي بناهاي قديمي مي  اي است كه الصاقات فلزي را براي اجزاء مختلف در و پنجره زمودگري حرفه

  . سازي از توليدات زمودگري است هاي سنتي و چفت هاي درهاي چوبي خانه يخ، كوبهمساخت گل 
   »2«ي گزينه - 115

شكل پشت جلد  مثلثي) زبانه( برگردان  ان مسلمان در جلدسازي، ابداع لبهترين خدمات صراف يكي از بزرگ
  . و در انتهاي كتاب جهت حفاظت كتاب از گرد و خاك بود

دانلود از سايت سوال سرا

www.soalsara.ir



 91ي سراسري  نامه  پاسخ  انون فرهنگي آموزشك     4

   »1«ي گزينه - 116

اصلي آن از محراب گرفته شده است، به عنوان سجاده و اي كه طرح  فرش جانمازي يا محرابي يا سجاده
ها و گل و  ها و سرستون ها و ستون تزئيناتي از قبيل قنديل. گيرد  ميجانمازي نمازگزاران مورد استفاده قرار

. شود طرح محرابي در انواع درختي، گلداني، ستوني، قنديلي و دورنما كار مي. ها به آن اضافه شده است برگ
  .بافت است نوع گره در فرش جانمازي فارسي

   »1«ي گزينه - 117

.  از اقوام ساكن در جنوب باختري نيجريه استيروياي قوم  آفريده به هنر آفريقايي و دستمتعلق تصوير، 
» خداي رعد«هاي مورد استفاده در محافل سرّي و اشياي مقدس مربوط به  ها مشتمل بر صورتك هنر آن
  . است

   »3«ي گزينه - 118

داز را از ان ها اين بود كه چشم روش خاص آن. اي به استفاده از پرسپكتيو علمي نداشتند  عالقه ها در نقاشي چيني
چون خوشنويسي،  سان در نقاشي هم كردند و بدين ها مجسم مي ها و فراسوي قله ديدگاهي مرتفع، تا دوردست

  . داشتند تماشاگران را به خواندن تصوير وا مي
   »1«ي گزينه - 119

نر ن وسطي از قرن پنجم تا پانزدهم ميالدي در هنر مسيحي و اروپا حادث شد و شامل هرو يا ق هاي ميانه سده
ها و  ميانه براي ايجاد جلوههاي  نقاشان سده. ژي، اوتوني، رمانسك و گوتيك استني ژرمني، كارول دوره

  . كردند زمان نقوش، نقش اصلي را بارها تكرار مي عملكردهاي گوناگون و هم
   »4«ي گزينه - 120

شي، رنگ از طراحي و سيسم معتقد بود در نقا ي رمانتي فرديناند ويكتور اوژن دالكروا، نقاش فرانسوي شيوه
پروراندند و پوسن و  ي فاخر را مي در حالي كه انگر و پيروانش شيوه. تر است خالقيت از دانش بسيار مهم

  . دانستند كردند و خط را بر رنگ ارجح مي رافائل را ستايش مي
   »2«ي گزينه - 121

قرن شانزدهم هستند كه در ) گري شيوه(ي منريسم  ال گركوي يوناني و تينتورتوي ايتاليايي از نقاشان شيوه
، توزيع سراسري روشني و تيرگي، )در كار تينتورتو(هاي نور با استفاده از الگوي مومي  آثارشان تأكيد بر جلوه

نظير تركيب حلزوني در شام واپسين (هاي پويا  بندي متقارن و استفاده از تركيب گيري از تركيب عدم بهره
  . شود هاي شلوغ و پيچيده ديده مي بندي و تركيب) ركوستايش نام مسيح ال گ(و ) تينتورتو

   »1«ي گزينه - 122

نويسان تراژيك را تشكيل  نامه و آشيلوس مثلث نمايشنويس معروف يوناني با سوفوكل  نامه اوريپيد نمايش
رد آ در مو مده. توان نام برد آ را مي ، سيكلوب، الكترا، هلن، اورست و مدهپيديراز آثار معروف او. دادند مي

هاي خودش و  كشد و بعد او را با هوويش، پدر هوويش، بچه اش مي زني است كه برادرش را به خاطر معشوقه
  . كند رساند و در نهايت خودكشي مي هوويش به قتل مي

   »4«ي گزينه - 123

رو  گرا يا سورئاليستي است كه در آن چشم انسان از سمت راست از نماي روبه گر فضاي فراواقع تصوير، بيان
  . رخ به نمايش در آمده است  در سمت چپ به صورت نيمو
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   »4«ي گزينه - 124

» شكل درون شكل«نخستين بار به موضوع )  ميالدي1986 – 1898(ساز انتزاعي  هنري مور انگليسي، پيكره
» زوج«، »زن«ي بزرگ با مضامين  ي او متشكل از دو يا سه قطعه هاي لميده پيكره. سازي روي آورد در پيكره

خواست بنيادي  وي هرگز به دنبال بازنمايي ظاهر جسماني انسان نبود، بلكه مي. خلق شده است» وادهخان«و 
اي شكل دهد كه حالت يك زن را در  خواست سنگ را به گونه وي مي. تزاعي از طبيعت جاندار بيافريندو ان

  . ي لميده القاء نمايد پيكره
   »2«ي گزينه - 125

ابتدا تحت تأثير وي . چاپگر آمريكايي در فرانسه آموزش ديده بودجيمز اَبت مك نيل ويسلر، نقاش و 
هاي ساده و   نقاشي)نقاش باروك(كس اسپانيايي سسپس تحت تأثير وال. گوستاو كوربه به رئاليسم روي آورد

از آثار معروفش . ها را در هم آميخت  و دستاورد امپرسيونيستهاي تزئيني كيفيت. تري كشيد زمخت
ها  ها و رنگ او دوست داشت بينندگان آثارش به هارموني قرار گرفتن فرم. است» در نقاشي ما چهره تك«

چنان كه  هم«: گفت او مي. هاي ماليم بود روشن توجه كنند و در تالش براي رسيدن به توازن رنگي و سايه
ي صدا يا نباشد، نقاشي هم شعر ديدن است و موضوع نقاشي هيچ ارتباطي با هارمو موسيقي شعر صدا مي
  ».رنگ، در يك اثر ندارد

   »3«ي گزينه - 126

خانه كوفمان در «ي آمريكايي است كه از آثار معروفش  رايت معمار برجستهمطلب مورد نظر از فرانك لويد
  . توان نام برد  را مي»پنسيلوانيا

   »3«ي گزينه - 127

 و فرمي پيچيده و بدون تعادل در شباهت داردكه تصوير، به يك انسان نشسته در قالب فرم انتزاعي  وجه به اينتبا 
  . شود قرار القاء مي كار گرفته شده است، فضاي بي فيگور به

   »4«ي گزينه - 128

ها، موجب  ها به كمك سازه هاي نور و ايجاد سايه و تغيير زاويههاي بتني به عمق تصوير  حركت ريتميك سازه
   .تحرك و پويايي در تصوير شده است

   »3«ي گزينه - 129

  . خط در يك فضا، براي تضعيف يا تشديد حاالت رواني يك خط تأثيرگذار استكارگيري چند به
   »2«ي گزينه - 130

ابتدا تحت تأثير . است) تينگ اكشن پين( از پيشگامان نقاشي كنشي ، نقاش آمريكايي، پاالكنجكس
 به ها شد و سرانجام سپس مجذوب آثار پيكاسو، ميرو و سوررئاليست. هاي مكزيكي قرار گرفت ديوارنگاره

تر به  آثارش به لحاظ اجرا و مضمون بيش. داشت) توتم(هنر انتزاعي روي آورد و بستگي فراوان به اساطير 
  . شباهت دارد) نقاشي شني(هاي سرخپوستان آمريكا  نگاره شن

  :و تنظيمتهيه                 
  اتحادعبدالرضا                 
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 در 111111111اگر عدد مورد نظـر را . پذير باشد    بخش 9پذير است كه مجموع ارقامش بر        بخش 9عددي بر   
  :نظر بگيريم، داريم

123456799111111111 =÷  
3797654321   مجموع ارقام=+++++++=

 »3«ي گزينه - 132

)(x// 15101201507010 +×=×+×  

258170 ×=+ x//  
10%=⇒×= xx/ 2552  

 »1«ي گزينه - 133

4691 33 +=+ a)a(  

469133 2 =++ aa  
1564683 22 =+⇒=+ aa)aa(  

112
1213121561

=−⇒

=⇒×==+⇒ a)a(a
  

 »3«ي گزينه - 134

y=            سن پدر         x=آموز  سن دانش  

⎩
⎨
⎧

=+−
=−

⇒
⎩
⎨
⎧

−=−
=−

⇒
⎩
⎨
⎧

+=+
−=−

142
124

142
124

14282
4164

yx
yx

yx
yx

yx
yx

⇒
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+=+

−=−

)y()x(

y)x(

142
114

444
  

                               13262 =⇒= xx  
 »2«ي گزينه - 135

−×دقيقه 2
=×ساعت11    ساعتهاي ي بين عقربه زاويه30

 بـا هـم در يـك راسـتا           ها صفر است و اگر دو عقربـه         ي بين آن    اگر دو عقربه بر هم منطبق باشند، يعني زاويه        

  .  استo180ها برابر ي بين آن باشند، يعني زاويه

o=− mh 2
1130  

18060322
1130 =++− )xm(h  

  درك عمومي رياضي و فيزيك
 91سراسري 

  :تهيه و تنظيم
 بهاره صادقين
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180602
11322

11
2
1130 =×−×−−

xmh  

434120ثانيه
11180120

111611 =⇒=⇒=+×⇒ xxx  

 »1«ي گزينه - 136

2
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5
1
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1
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1

2
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1

3
1

=
+

+
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⇒=+
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aa  
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)a)(a(

a 4168152
1

53
28 2 +=++⇒=
++

+  

o=−+⇒ 142 aa  
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2
524

2
1

a
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baكنيم كه خللي به سؤال وارد شود، فرض مي بدون اين   .  است>
510222 ++=+ ba)ba(  

5102 2222 ++=++⇒ baabba  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=+⇒=⇒=
=+⇒=⇒=
=+⇒=⇒=

⇒××==⇒=⇒
56515
321715
88853

17532555102
baba
baba
baba

abab  
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tvx =  

80
70

1
1

x/
v
xt ==  

60
30

2
2

x/
v
xt ==  

800
11

80
11

240
33

240
2112

60
30

80
70 xx/x/x/x/x/x/t ===

+
  كل=+=

727211
800

800
11 /x
x

t
xv ====  
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  ) دگانيعني رقم ص(به اولين رقم ) يعني رقم يكان( رقم نسؤال را از آخري
  .كنيم حل مي

  
88عدد مورد نظر و =8381         =⇒=−⇒ aa o  

381a

531

−

o

493
17

51
33a

2−a
−

8
86

8−a
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   »1«ي گزينه - 140

401250
51250 ==⇒==θ=

/
BC/

BC
ACtanشيب خط   

562080
5080 /
/

CB/
CB

ACtan ==′⇒=
′

=θ′  

52240562 //BCCB =−=−′  
   »4«ي گزينه - 141

ساحت سطح شطرنجي كـم  هاي هاشورخورده را از م     دست آوردن مساحت شكل بايد مساحت قسمت        براي به 
  .كنيم

322
21

1 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×
+

=S  

32
32

2 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

=S  

102
54

3 =
×

=S  

2
9

2
91

4 =
×

=S  

524520452
9103359 //)()(S    شكل=×−+++=−=

   »2«ي گزينه - 142

  :ي تالس داريم بنابراين طبق قضيه.  استABC،BCMNدر مثلث

MBAM
MB
AM

NC
AN

=⇒== 1
1  

 يـك مربـع     ، قـرار دهـيم    BCNMضلعيچهاررا كنار    AMNبنابراين اگر مثلث  
در اطراف مربـع هاشـورخورده سـه مثلـث          . برابر مربع هاشورخورده خواهيم داشت    

بنابراين مربع بزرگ   . دارند داريم كه شرايط مشابه      ABCنهشت با مثلث    ديگر هم 
 بنابراين. ها هاشورخورده   تقسيم كنيم كه يكي از آن      مربع كوچك    5توانيم به   را مي 

5سطح هاشورخورده برابر خواهد بود با
  . سطح مربع بزرگ1

 »2«ي گزينه - 143

216964   حجم مكعب مستطيل=××=
=×)2 و عرض6مستطيل با طولمساحت () + 3 و عرض6يل با طولمستطمساحت (   خورده مساحت قسمت برش2

4263622 =×+×=   خورده  مساحت قسمت برش)(
  
  
  
  

θ θ′
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 »1«ي گزينه - 144

  :ايم بنابراين با اين فرض سؤال را حل كرده.  قائمه استÂشد كه  بايد ذكر ميدر صورت سؤال

52543 2222222 =⇒=⇒=+⇒=+ BCBCBCBCABAC  

22
ACABBCAHSABC

×
=

×
=  

2
5

2
43 ×
=

×
=

AHSABC  

42 /AH =⇒  
222 HBAHAB +=  

222 424 HB)/( +=⇒  

233410765162 /HB//HB =⇒=−=⇒  

22
ABHHHBAHSAHB

×′
=

×
=  

9214
2342

2
4

2
2342 ///xx//SAHB =

×
=⇒

×
=

×
=  
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PTPABP ×=2  
PT×= 436  

59 =⇒=⇒ ATPT  

2
5 hSABT
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2
4 hSPAB
×

=  

2514
5
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4
2

5
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S
S

PAB

ABT ==
×

×
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aDC aAB و =2 =  

22
2

2
aaaDCABMN =

−
=

−
=  

MNHM
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EF
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ME
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MBABMMFE 22 =′⇒=

′
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   »3«ي گزينه - 147

باشند و يك  تي از دايره با سه قطعه مي شكل كه قسم4اي و  قطعه5ي اگر با دقت به شكل نگاه كنيد، دو دايره
ي يكسان وجود خواهد   قطعه24پس در مجموع. باشد خواهيد ديد شكل كه قسمتي از دايره با دو قطعه مي

  . داشت

2423452 =+×+×  
   »4«ي گزينه - 148

  . شكل داده شده فاقد محور تقارن و داراي مركز تقارن است
   »3«ي گزينه - 149

9
2

2
1

3
2

3
2

=××=ABCS  

18
5

2
1

3
113

2
=××+= )(SBCDE  

5
4

18
5
9
2
==

BCDE

ABC
S
S  
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o
o

1524
360

=  

   »4«ي گزينه - 151

االضالع به طول  برابر ارتفاع مثلث متساوي (ي كوچك  فرض كنيم، شعاع دايرهrي بزرگ را اگر شعاع دايره

r( r2ضلع
  :هاي اين دو دايره برابر است با بنابراين نسبت مساحت. خواهد بود  3

4
3

2
32

3
2

2

2
==

π

π
)(

r

)r(
  

  
  

   »3«ي گزينه - 152

ي داخلي مربع  ي هر زاويه ه با دقت در شكل و دانستن اين نكته كه انداز

 است و با o60االضالع برابر لث متساويي داخلي مث  و هر زاويهo90برابر
االضالع با هم   طول ضلع مربع و مثلث متساوي،جه به محيط داده شدهتو

  .  در بيرون شكل پيدا كنيدo150ي  زاويه4توانيد برابر است، مي
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   »2«ي گزينه - 153

االضالع در شكل   مثلث متساوي18.االضالع تشكيل شود ند از شش مثلث متساويتوا ضلعي منتظم مي هر شش
ضلعي منتظم هم كه در شكل داريم،  دهند و دو شش ضلعي منتظم مي  شش3شود كه تشكيل مشاهده مي

  .وانيم بسازيمت ضلعي منتظم مي  شش5بنابراين در مجموع
   »4«ي گزينه - 154

  . توان عبور داد اي را نمي از اين سه خط هيچ صفحه
   »4«ي گزينه - 155

  .را بشماريدآن  وجوه  تعدادتوانيد شكل داده شده، يك چهارده وجهي است كه به سادگي مي
   »4«ي گزينه - 156

دروني جسم است و عكس  ناشي از باال رفتن انرژي ،رود و انبساط سم، انرژي دروني آن باال ميبا گرم شدن ج
  .اين موضوع صادق نيست

   »3«ي گزينه - 157

بنابراين هنگامي كه . كند كند و مقداري از آن را بازتابش مي سطح آب مقداري از انرژي صوت را جذب مي
يابد و يا  شود، بخش زيادي از اين انرژي صوت در سطح آب بازتابش مي صدايي در كنار استخر توليد مي

  .  ثابت است آنيابد و فركانس  افزايش مي آن سرعت و طول موج،ود صوت از هوا به آببا ور. شود جذب مي
   »3«ي گزينه - 158

AIIRIV 2510 =⇒×=⇒=  
wattRIP 2025 22 =×==  

   »2«ي گزينه - 159

  . كند موج الكتريكي را به موج مكانيكي تبديل ميبلندگو 
   »1«ي گزينه - 160

cmf 15=  

3=
p
q  
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  )24ي  كشي، صفحه ترسيم فني و نقشه(
اي از خود شكل باشد،  ي شكل، نقطه  در صفحهOي ي هر نقطه از يك شكل هندسي نسبت به نقطه اگر قرينه

  .  را مركز تقارن آن نامندOگاه آن
  

   »4«ي گزينه - 162

» 3«و» 2«هاي پس گزينه. تر داشته باشد تر است كه تعداد اضالع بيش احت شكلي بيشهاي برابر، مس با محيط
ي صحيح باشد، پس دايره  تواند گزينه باشد، نمي چون قسمتي از دايره مي» 1«ي گزينه. شوند مردود اعالم مي

  . باشد ي صحيح مي  ضلعي گزينهnيا
 »2«ي گزينه - 163

112
22

1 ==R 222 و
44

2 2 ==⇒= Rشعاع  

9112242 =+−=⇒ )(xي بين دو دايره فاصله=x  
  

 31اي به قطر  جمع كنيم، دايرهxي  با فاصله1Cحال اگر قطر
 2C و مماس خارجي1Cپس دايره مماس داخلي. خواهد شد
  . خواهد بود

  
   »4«ي گزينه - 164

پس . تواند برابر قطر دايره باشد مي... ضلعي و  ضلعي، هشت قطر چهارضلعي، شش
» 2«ي در گزينه. شوند  مردود اعالم مي)فقط(ي  به خاطر كلمه» 3«و » 1«ي ها گزينه

ي  كه كلمه به دليل اين» 4«ي باشد، اما گزينه رفته غلط ميكار   به)بايد(ي  چون كلمه
  . باشد صحيح مي» 4«ي كار رفته پس گزينه  به)تواند مي(ي  كار نرفته و كلمه  به)منتظم(

  . ي غير مجاور را به هم وصل كند خطي است كه دو زاويه پارهقطر، : توجه
   »2«ي گزينه - 165

  : مربع وتر برابر با مجموع مربعات دو ضلع ديگر يعني:  داريم2COFي الزاويه در مثلث قائم
22222 )OF()CO()CF( +=  

2222 ab)CF( +=  

221222 2 )
FF

(b)CF( +=  

 ترسيم فني
 91سراسري 

 قطر

1F 2F

1C2C

  :ظيمتهيه و تن
 هژبر حامدي
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221222 4
1 )FF(b)CF( +=  

22ها به جاي در گزينه )CF(2باشد، به صورت  كه وتر ميa گرفته شده است در نظر .  
 »1«ي گزينه - 166

 30ي  با دو زاويه، مثلثينيمساز مثلثسه با رسم . باشد  درجه مي60ي االضالع داراي سه زاويه مثلث متساوي
 60ي أس مثلث به دو زاويهي ر با رسم سه عمودمنصف زاويه. شود  درجه تشكيل مي120ي رأس درجه و زاويه

  . باشد شود كه مثلث حاصل مانند شكل زير مي درجه تقسيم مي
باشد كه   همان مركز دايره است، از سه رأس مثلث به يك فاصله ميOمحل برخورد سه عمودمنصف كه: قضيه

2همان شعاع دايره كه برابر
d4.  درجه نصف وتر است30ي ضلع مقابل به زاويه.  است

dOH  و ضلع مقابل =

2× درجه وتر60به زاويه
  . باشد  مي3

22
3 dAH ×=  

2
324

32 dABdABAHAB =⇒×=⇒×=  

16
3

224
3

224
3

2
42

3

2
222 ddd

dd
OHABS

AOB

×
=

××
×

=
××

×
=

×
×

⇒
×

=∆  

16
33

16
333

22 ddAOBS
ABC

=×⇒×=
∆

∆  

 »3«ي گزينه - 167

غلط » 2«ي پس گزينه. نهشت باشند كه در مورد شكل داده شده صادق نيست دو شكل قرينه الزاماً بايد هم
توان گفت مساحت شكل بزرگ دو برابر شكل كوچك  اي قيد نشده، پس نمي  و فاصله  هيچ اندازه  چون.است
زماني دو خط متنافر . هستنددو خط در يك صفحه موازي يا متقاطع . هم غلط است» 4«ي  گزينه، بنابرايناست
  . هم غلط است» 1«ي ، پس گزينهقرار گيرند مجزا ي د كه در دو صفحهنباش مي

   »1«ي گزينه - 168

MD.MCMB.MA =  
 ضرب ها متقاطع باشند، حاصل اگر دو وتر از يك دايره يا امتداد آن: قضيه
  . ي ديگر برابر است ي دو قطعه ضرب اندازه هاي دو قطعه يكي با حاصل اندازه

   »1«ي گزينه - 169

  )29ي  كشي، صفحه ترسيم فني و نقشه(
اگر اقطار عمود بر هم دايره را ترسيم كنيم و از تقاطع يكي از قطرها با محيط 

كند كه دو رأس   قطع مي دايره قوسي به شعاع دايره بزنيم، دايره را در دو نقطه
  . باشد رأس ديگر آن انتهاي قطر ذكر شده مي. باشد االضالع مي مثلث متساوي

2
d

2
d

r
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   »2«ي گزينه - 170

  )183 و 182هاي   كشي، صفحه ترسيم فني و نقشه(

2972104كاغذ ×=A2102باشد كه اگر از طول نصف شود، كاغذ  مي
297

5 ×=A و اگر آيد  دست مي به

1482105 كاغذ ×=A6 از طول نصف شود، كاغذA1481056 آيد دست مي  به ×=A . پس فقط
  . باشد يح ميصح» 2«ي گزينه

   »3«ي گزينه - 171

  ) 178ي  كشي، صفحه ترسيم فني و نقشه(
گالس  ها عموماً از پالكسي جنس شابلون. شوند هاي مورد نياز ساخته مي ها و اندازه ها در مقياس هر گروه از شابلون

   .ها به خاطر تشخيص فرم و موقعيت هر شكل در موقع ترسيم است وجود رنگ در شابلون. باشد رنگي مي
 »1«ي گزينه - 172

 
  
  
  
  
  
  

 »4«ي گزينه - 173

3aV =  
644444 )بدون سوراخ(كل مكعب پر  3 ==××=V  

32161642244مانده  حجم باقي =+=××+× )()(  

2. باشد مي» 4«ي مانده به كل مكعب گزينه نسبت حجم باقي
1

64
32

=  

   »2«ي گزينه - 174

22
56

30 cmcm
==  

55 2 =⇒=⇒ aa2aS =  
  محيط=514

   »4«ي گزينه - 175

سمت . غلط است» 1«ي پس گزينه.  داردپخ سمت چپ زير حجم Fاز طرف
تفاوت . هم غلط است» 2«ي راست قسمت باال يك مستطيل است، پس گزينه

پس . باشد در طول مستطيل وسط سمت چپ مي» 4«و » 3«هاي گزينه
  . باشد هم غلط مي» 3«ي گزينه

  سطح كل
  تعداد مربع

  شروع
 شروع

 شروع
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   »1«ي گزينه - 176

  
  
  
  
  
  
  

   »4«ي گزينه - 177

  
پنج خط جلو، پنج خط پشت . (باشد  عدد مي12تعداد خطوط مواجه

  )و دو خط در باال
  
  

 »3«ي گزينه - 178

  
  . ي رسم شده استصورت مجاز صورت ربع دايره و به جهت بسته شدن در به

  
 »4«ي گزينه - 179

  ) 134ي  كشي، صفحه ترسيم فني و نقشه(
داراي قاب و . ي متفاوتي دارند ها بسته به جنس و نوعشان شكل و اندازه پنجره. ها هستند از ديگر اجزاء بنا پنجره

متر ضخامت داشته   سانتي15 تا7ها ممكن است از  قاب آن. ي متفاوتي دارند اند و نوع باز شدن و اندازه شيشه
  . باشند

 »2«ي گزينه - 180

  ) 125 و 124هاي   كشي، صفحه ترسيم فني و نقشه(
ي اجراي بنا از  ي اطالعات الزم در مورد نحوه هايي هستند كه بايد كليه هاي اجرايي، نقشه  يا نقشه2هاي فاز نقشه
ارائه ... ي مواد و مصالح انتخابي و  چنين مشخصات كليه ي اتصال پنجره به ديوار و هم  گرفته تا نحوهريزي پي

 .دهد

 نماي باال

 جاني چپنماي  جاني راستنماي

 جلونماي

1

4

3 2
5

11
12
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   »3«ي گزينه - 101

 خط به بيرون، فضاي ي حركت المان تصويري مورد نظر، با تكنيك اسكيس اجرا شده است و با توجه به ادامه
  .تر است تصوير اصلي براي آموزش هنر از راه دور مناسب

   »4«ي گزينه - 102

گر  هاي سمت چپ بيان رديف دايره. ي تو پر و تو خالي استفاده شده است در تصوير از دو رديف دايره
) نمايي قعم(نمايي  گر مفهوم عمق هستند، لذا در تصوير مفهوم ژرف مفهوم بعد و رديف سمت راست بيان

  . شود القاء مي
   »1«ي گزينه - 103

در نمايش از چند فضاي مختلف استفاده شده است، نقاشي كودكانه است و مورد نظر، فضاي تصويري 
  . بنابراين فضاي تصوير، تلفيقي است

   »2«ي گزينه - 104

. تشناسي رنگ و اشكال اصلي، مربع به رنگ قرمز، دايره به رنگ آبي و مثلث زرد رنگ اس در بحث روان
چه رنگ قرمز را به دايره اضافه كنيم، بنا بر خاصيت سنگيني و قدرت استحكام رنگ قرمز، دايره نيز  چنان

  .پذيرد اين ويژگي را مي
   »1«ي گزينه - 105

ها  ي نشانه هاي عملي نسبت به بقيه ، اين نشانه براي آموزش)1(كار گرفته در پيكتوگرام  با توجه به عناصر به
 .تر است مناسب

   »3«ي گزينه - 106

اريب بودن چنين  هم و  داريم القاي بافت و حركت،در تصوير، با توجه به مركب ريخته شده در فضاي كادر
  . كند هن بيننده ايجاد ميذ القاي مفهوم حركت را در ،لمان نوشتارياِ

   »2«ي گزينه - 107

رافيك معاصر ي هنرمندان ايران در قالب فرم شمسه از آثار مرحوم مرتضي مميز پدر گ پيكتوگرام خانه
  . ايران است

   »1«ي گزينه - 108

  . گر مفهوم درختكاري است در تصوير، بيانها  و انبوهي آنتنوع فرم درختان جنگلي 
   »2«ي گزينه - 109

ن تصوير پر رنگ و ورمق سمت چپ پيكتوگرام به در رنگ و كم رخ كم با توجه به حركت فلش از نيم
تر مفهوم خدمات  ي راست تصوير، بيش  در ناحيهلمان سمت چپدار سمت راست و در واقع احياء اِ جان

  . شود  القاء مي مشاوره
   »4«ي گزينه - 110

ي فوويسم تعلق  گذار شيوه رخ اين زن، اثر به هنري ماتيس، بنيان ي طراحي خطي از نماي سه با توجه به شيوه
چون  الص، همدر آثارش كاربست رنگ ناب و خساز، طراح و چاپگر فرانسوي،  پيكرهماتيس، نقاش، . دارد

  خالقيت تصويري و تجسمي
 91سراسري 
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ساز و  هاي شكل ها، وضوح و سادگي خط هاي متنوع رنگ معادله براي نور، تجسم فضا با استفاده از جلوه
اتاق «ترين اثر وي تابلوي  معروف.  خوبي مشهود است سازماندهي تصوير به كمك نيروي ذاتي خط و رنگ به

  .است» سرخ
   »4«ي گزينه - 111

  .تر است ها مناسب ي رنگ پزخانه نسبت به بقيهرنگ نارنجي روشن براي محيط و فضاي آش
   »3«ي گزينه - 112

لمان گياهي دو طرف به شكل قرينه كه اسليمي دهن اژدري ، اِخورشيدي  دايره، محيطي پيكتوگرام به نشانه
ي زمين در پيكتوگرام  گوي دانشگاه معرف نماد گنبد است و كرهاست به عنوان عنصر گياهي و محل استقرار لو

  . دوجود ندار
   »1«ي گزينه - 113

خيز شدن براي يافتن راه نجات مفهوم بيكاري و   شدن و نيم با توجه به حالت ايستادن فرد، حالت خم
  . گردد سرگرداني در تصوير القاء مي

   »2«ي گزينه - 114

هاي مختلف آن، مفهوم نابودي و انهدام  ها در بخش آن ها از داخل ميوه وكثرت عددي  با توجه به خروج كرم
  . شود ميالقاء 

   »1«ي گزينه - 115

ميرزا . شد هاي تبليغاتي به چاپ سنگي در عهد قاجاريه و با خط نستعليق نگارش مي نخستين آگهي
  . ي چاپ سنگي اين دوره است محمدرضا كلهر از خوشنويسان برجسته

   »3«ي گزينه - 116

  . شود ها، گسسته شدن شبكه براي پرواز و رهايي القاء مي پاره شدن شبكهبا توجه به 
   »2«ي گزينه - 117

شود و استفاده از فرم قلم   شده، به شكل انتزاعي يك زن در قالب پيكتوگرام مربوط مي المان تصويري داده
  . شود مربوط مي» ي تاريخ زنان ماهنامه«كند كه به عنوان  ي نوشتن را تداعي مي در قسمت پايين بدن، مسئله

   »4«ي گزينه - 118

  . شود كه آگرانديسمان شده است ربوط ميتصوير، به بخشي از اثر انگشت انسان م
   »4«ي گزينه - 119

. اي استفاده شده است  نقاش سورئاليست هلندي، از پرسپكتيو چند نقطه،اثر موريس اشر» نسبيت«در تابلوي 
  . فضاي ايجاد شده در تصوير تنها از يك جهت واقعي و از جهات ديگر غير ممكن و غير واقعي است

   »3«ي گزينه - 120

 صورت نشسته  شود كه بر روي آن نقش انتزاعي حيوان به ي منقوش شوش خوزستان مربوط مي سهتصوير، به كا
  . شود  مفهوم در بند بودن و اسارت القاء مي كار شده است و با توجه به استقرار دو نقش در طرفين حيوان،

  :تهيه و تنظيم                
  عبدالرضا اتحاد                
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   »1«ي گزينه - 101

  )106ي  صفحه، 9فصل كتاب سبز خالقيت نمايشي كانون، (
   موزيكال نيز ناميده زه كمديشود كه امرو وگوي كم اپرت گفته مي به نمايش سبك با آواز فراوان و گفت

  .  روي صحنه رفت»شهرزاد رضا كمال«ع نمايش براي اولين بار در ايران توسط اين نو. شود مي
   »3«ي گزينه - 102

  )106ي  صفحه، 9فصل كتاب سبز خالقيت نمايشي كانون، (
  . دنباش مي» غالمحسين ساعدي«از آثار » ديكته و زاويه«و » ماه عسل«

بر اساس ) مهرجويي (»گاو«م فيل. هاي كوتاهش نيز هست  به خاطر داستان»حسين ساعديغالم«شهرت 
  .ساخته شد» غالمحسين ساعدي«ي  نوشته» عزاداران بيل«داستان كوتاهي از مجموعه داستان 

   »2«ي گزينه - 103

  )92 و 91ي  ها صفحه، 8فصل كتاب سبز خالقيت نمايشي كانون، (
وان آن را ت مي. باشد اساساً رقصي تك نفره و فاقد طراحي صحنه مي. كاتاكالي نمايش سنتي هند است

چرا كه يك رقص نمادين است و حركات بدن و اعضاء چهره هر كدام  اي پانتوميم هم به حساب آورد گونه
  . كنند مفهوم خاصي را القاء مي

   »1«ي گزينه - 104

  )136ي  صفحه، 11فصل كتاب سبز خالقيت نمايشي كانون، (
فرجام بودند تا  بينانه و خوش ها خوش اولين ملودرام.  ظهور كرد18ملودرام، ژانر نمايشي است كه در قرن 

كشمكش در ملودرام اغلب . ها آن را جدي نگرفتند  تا مدت،نويسان بزرگ آن دوران نامه حدي كه نمايش
مثالً سرنوشت و تقدير (ي يك شخص است نه نيروي فوق طبيع) آنتاگونيست(يعني ضد قهرمان . بيروني است
پيشرفت رويداد نمايش اغلب بر اساس عملكرد ). هملت اثر شكسپير (نيا خود قهرما) هاي يوناني در تراژدي

  . شخصيت منفي است كه مظهر شر و پليدي است
 »1«ي گزينه - 105

ئلي چون گرايي و طرح مسا اهميت اوريپيد در گرايش به واقع. نويس مشهور يوناني است  تراژدي»اوريپيد«
يعني . برند  عدالت خدايان را زير سؤال مي»اوريپيد«هاي  شخصيت. هاي زميني در آثارش است عشق

. طلبي خدايان در آثار اشيل مطرح شده است جدال و قدرت. هاي او انسان هستند نه خدايان شخصيت
 از ايرادهايي كه ارسطو يكي. كند را مطرح مي) اثر سوفوكل (»گونه آنتي«ي  نامه مضمون نمايش» 4«ي گزينه

 كه »ارسطو«. هاي اوريپيد است نامه  گرفته است نقش عنصر تصادف و اتفاق در نمايش»اوريپيد«به آثار 
ي ساختار نمايش  دهنده ترين عامل شكل نامه را مهم وجود روابط علي و معلولي بين رويدادهاي يك نمايش

  . داند  بعضي رويدادها فاقد ارزش بااليي مي را به خاطر تصادفي بودن»اوريپيد«داند، آثار  مي

 خالقيت نمايشي
 91سراسري 

  :تهيه و تنظيم
 نساريژاله 
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   »3«ي گزينه - 106

  )60ي  صفحه، 5فصل كتاب سبز خالقيت نمايشي كانون، (
به سبك رئاليسم نوشته ) ي عروسك، دشمن مردم خانه(ترين آثارش  آوازهكه پر  به خاطر اين را»ايبسن«

اما او زماني به . جتماعي قوي دارند اين آثار وجه ا.دانند نويس رئاليست مي نامه ، يك نمايشاند شده
 »رگونتيپ« و »براند«نويسي روي آورد كه سبك غالب بر ادبيات اروپا رمانتيسم بود و او دو اثر  نامه نمايش

وقتي ما مردگان بر «مثل (ي سمبليك پيدا كرد  در اواخر عمرش نيز آثارش روحيه. را در اين سبك نوشت
به بيان شعرگونه هاي آثار سمبوليستي توجه  ترين ويژگي  از مهم دقت داشته باشيد كه يكي.)»خيزيم

  . هاي خيالي وجود ندارد شخصيت »ايبسن«كدام از آثار  در هيچ. باشد مي
   »2«ي گزينه - 107

سو با جريان ضديت رايج با تئاتر رئاليسم در اوايل قرن بيستم، مخالف نمايش كامل يك متن  ها هم فوتوريست
دادند با استفاده از رقص و  ترجيح مي) سنتتيك(ها با اعتقاد به يك تئاتر تركيبي  آن. نمايشي روي صحنه بودند

  . آكروبات و ماشين، جوهر يك موقعيت نمايشي را روي صحنه ارائه دهند
   »4«ي گزينه - 108

 براين نمايش . آيد ، نمايش مردمي و عاميانه به حساب مي و اشرافي نواهاي جدي   با نمايشهكابوكي در مقايس
 ،بازيگر. كنند هاي شخصيت را بيان مي  ويژگي، با كمك موسيقي روايي و توصيفيوي رقص استوار است  پايه

مثالً بادبزن دستي . رود كار مي وسايل صحنه اغلب نمادگرايانه به. گريم بسيار غليظي در حد ماسك دارد
گرايي هم در  اما گاهي گرايش به واقع.  از كمان، طلوع ماه يا گشودن در استرسواري، پراندن تي ي اسب نشانه
هاي مخملي   اسكلتي چوبي شبيه به اسب را كه روي آن پارچه،دو بازيگر. شود ي كابوكي ديده مي صحنه

جالب است كه پاهاي دو . شود كنند و بازيگر ديگري بر آن سوار مي پنهان حمل مي انداخته شده به صورتي نيمه
به عبارتي اصراري بر القاء واقعيت به ! شود دارند ديده مي ت را نگه ميها اسكل بازيگري كه در زير پارچه

  . ي سبك رئاليسم اروپايي ندارند شيوه
   »4«ي گزينه - 109

  .افتند زمان اتفاق مي هاي مختلف هم ي مرتبط با هم كه در مكان هاي دو صحنه تدوين موازي يعني تدوين پالن
پنداري ما را با قهرمان  ذات قهرمان توسط تدوين موازي، همزمان قهرمان و ضد   با نشان دادن هم»هيچكاك«

  .كند زمان ضد قهرمان تا حدي ما را با او همراه مي در عين حال ديدن هم. كند هاي متعدد ضعيف مي اصلي، با وقفه

   »3«ي گزينه - 110

 عناصر ،ها الني بين پ در راستاي پويا كردن رابطه)  ورتوف وآيزنشتاين، پودفكين(سازان سبك مونتاژ  فيلم
ي پويا از  گاهي نيز براي رسيدن به اين رابطه. دادند بصري داخل هر كادر را در تضاد با پالن بعدي قرار مي

  . كردند وارونه كردن تصوير استفاده مي
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   »1«ي گزينه - 111

ان توان به سبك جري سبك روايي اين فيلم را مي. باشد  مي60ي  هاي دهه ترين فيلم  يكي از مهم،»هامون«
 در .يعني سفري به خاطرات قهرمان بدون در نظر گرفتن توالي زماني رويدادها. سيال ذهن نزديك دانست

  . استفاده شده است) بك فالش( از ساختار بازگشت به گذشته  فيلماين
   »4«ي گزينه - 112

  )264ي  صفحه، 18فصل كتاب سبز خالقيت نمايشي كانون، (
با كمي دقت به تصوير .  را به صورت كوبيستي طراحي كرده است»نچاپلي« است كه ي انيميشن،تيتراژ فيلم

  .  قابل تشخيص است»چاپلين«تكه شده، كاله، عصا و سبيل  تكه
   »2«ي گزينه - 113

  )259ي  صفحه، 18فصل كتاب سبز خالقيت نمايشي كانون، (
  . ت اس»آنتونيوني«هاي آثار  ي دوربين يكي از مشخصه نماهاي طوالني همراه با حركت آهسته

ترين آثار او  مضمون مهم. سازان ايتاليايي پس از افول نئورئاليسم ايتاليا است  از مشهورترين فيلم،»آنتونيوني«
لقب » معمار تنهايي«برقراري روابط عاطفي است، تا حدي كه او را تنهايي انسان مدرن و عدم توانايي او در 

  . اند داده
   »2«ي گزينه - 114

 تطبيق ، مشهورترين فيلم اكسپرسيونيست،»مطب دكتر كاليگاري«با تصاوير فيلم توان  هاي را مي  ويژگي اين
هاي  افتادگي در دكور و ژست اعوجاج و از شكل. زه هستنديي اين فيلم استيل دكورهاي نقاشي شده. داد

گر اغراق   نمايان،)همانند(در كادر بصري خطوط مورب و سطوحي با زواياي تيز . شود بازيگران ديده مي
آميز  زواياي اغراق.  فضاي اكسپرسيونيستي نيست، خالقتوجه داشته باشيد كه عدم تقارن. بصري نيز هستند

آميز بازيگر و دكورهاي نقاشي شده است كه  هاي اغراق دوربين، نورپردازي پر كنتراست، گريم و ژست
  . ترين تأثير را در خلق يك نماي اكسپرسيونيستي دارد بيش

   »3«ي گزينه - 115

  )292ي  صفحه، 20فصل  سبز خالقيت نمايشي كانون، كتاب(
اند به   را از ديد چند نفر كه هر كدام شاهد قسمتي از رويداد يا درگير آن بودهقتلاين فيلم ماجراي يك 

  .كشد بك به تصوير مي صورت فالش
   »4«ي گزينه - 116

ي زمين در  طور كره  همين.دهد را نشان ميهاي باز  ي انساني با دست تصوير، استيليزه شده و تكرار شده
 . مينه مشخص استز پس

   »1«ي گزينه - 117

كادر بسته با حذف فضاي . كند دوربين، بين تماشاگر و سوژه ايجاد صميميت مي) وللآي (سطح  ي هم زاويه
زمينه و تأكيد بر اين دو نفر  اهميت شدن پس لنز تله نيز باعث بي. اطراف در ايجاد اين يگانگي مؤثر است

  . شده است
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   »2«ي گزينه - 118

ي  نور در القاء اين حس نقش مهمي ايفا كرده است چرا كه چهره.  تيره و مغموم است،فضاي حاكم بر تصوير
با لنز وايد .  كمي از چهره و دست او را آشكار كرده است، رفته و نور بخشي از موهاومرد در تاريكي فر

ي اين   همه. شود ي او ديده مي ي دورتر از چهره تر و در فاصله زمينه قرار دارد بزرگ دست مرد كه در پيش
 . دور كرده است»همه چي رو به راهه«عوامل تصوير را از 

   »3«ي گزينه - 119

  . است»رامبراند«هاي آثار  كند، از ويژگي نوري كه به حالتي افشاگرانه فضاي تاريك را روشن مي
   »1«ي گزينه - 120

  )193ي  صفحه، 14فصل كتاب سبز خالقيت نمايشي كانون، (
با (تر  در نمايي نزديك. كند شود كه از خيابان عبور مي  مرد از دور ديده مي)2 (شات ابتدا در نماي النگ

، )1 (شود مرد در حال عبور از خيابان ديده مي) شات است  اين نما مديوم،ها ي پالن حفظ تغيير تدريجي اندازه
 .)3(گذاشته است ) محل درد( روي سرش ، مرد دستش را)4(كند  رو برخورد مي سر مرد به سطح روبه

  .هم قرار بگيرد) 4(بعد از ) 3 (تواند نماي مي
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   »1«ي گزينه - 101

fixeeeId«ي  واژه ي يك شخصيت داستاني را در يك اثر  كننده ، ملودي كوتاهي است كه نقش معرفي»′
ي  موسيقي به عهده دارد و با هر بار حضور آن شخصيت در اثر، بسته به حاالت مختلف آن نقش در آن لحظه

آهنگساز (در واقع ابداع هكتور برليوز اين اصطالح . گيرد را مي... هاي مختلف شادي، غم، ترس و  خاص حس
تحت عنوان واگنر اين ايده را  بعدها .كار برد  كه اولين بار براي سمفوني فانتاستيك خود بهاست) فرانسوي

  .كردموتيف استفاده  اليت
    »4«ي گزينه - 102

  . باشد ديز مينور مي ر آن سلي مينو سركليد دارد، سي ماژور و همسايهدر گام ماژوري كه پنج عالمت ديز 
    »2«ي گزينه - 103

ي سومي  اين فاصله، فاصله. رونده است پايين» دو تا البمل«هاي   نت  بين ي ، فاصلهه كه در شكل آمد اي فاصله
  .»ششم كوچك«شود و معكوس آن   مي»سوم بزرگ«نام آن در نتيجه . است كه دو پرده اندازه دارد

    »3«ي گزينه - 104
  .  نغمه است28د در بستر صوتي موسيقي ايراني، ي موجو تعداد نغمه

    »2«ي گزينه - 105
ي ساب دومينانت  براي درست كردن مد ليدين كافي است از نت مورد نظر يك گام ماژور بسازيم و بعد درجه

  .باال ببريم) يكم افزوده(پرده  آن را يك نيم
    »1«ي گزينه - 106

ي پنجم كاسته بين  به دليل داشتن فاصلهقي غرب ي طوالني از تاريخ موسي در دورهمد لوكرين استفاده از 
  .استبسيار كم و غير رايج بوده  درجات اول و پنجم خود

    »4«ي گزينه - 107
  .گاه است  پنج افزا از متعلقات دستگاه راست ي روح گوشه

    »1«ي گزينه - 108
دوم ي  فاصلهقع  اين فاصله در وا.استبه صورت باالرونده » ر كرن«و » دوديز«ي داده شده، بين دو نت  فاصله

  . شود مي» كوچك دوم كم« نام آن در نتيجه.  كه ربع پرده كم شده استباشد ميكوچكي 
    »3«ي گزينه - 109

ديز در سوپرانو است كه در اين  در حل هارموني داده شده، تنها نت غير هارمونيكي كه وجود دارد، سل
  . باشد  ميtonegsinPasحالت نت گذر يا

    »4«ي گزينه - 110
در حل هارموني داده شده، به . هاي مختلف دارد  چهار حالت– آكورد شش ،هاي مختلف هارموني در حل

4دليل حركت
6IVI  . استفاده شده است چهار كادانسي – آكورد شش ←←

 خالقيت موسيقي
 91سراسري 

  :تهيه و تنظيم
 روزبه اسفندارمز
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    »4«ي گزينه - 111
تقسيم )  مكُرّان-بلوچستان(و جنوب )  سرْحد-سيستان(استان سيستان و بلوچستان به دو قسمت شمال 

ر  است و رباب جنوب پنج وتر دارد كه هدارد كه شش وتر آن اصلي   وتر يا سيم18رباب شمال . شود مي
اعالم شده است، منظور سؤال رباب » 4«ي كه كليد سازمان سنجش گزينه با توجه به اين .اند  تا اصلي پنج

  .ستشمال خراسان بوده ا
    »2«ي گزينه - 112

  .باشد قاوال، در آذربايجان شرقي رايج است و بسيار شبيه ساز دايره يا داريه مي
    »1«ي گزينه - 113

  .است» 1«ي ي سازمان سنجش گزينه كليد اوليه
با توجه به توضيحات داده . شود نويسي هورن امروزي با كليدهاي سل، تنور و يا فاي خط چهارم انجام مي نت

  . هر دو صحيح باشند» 2«و » 1«هاي سد گزينهر شده به نظر مي
    »3«ي گزينه - 114

  .كند  را توليد مي»بمل سي« نت ،ي ترومبون تنور پوزيسيون اول و بسته
    »2«ي گزينه - 115

  .كنند تقليد مي را سوژه ملوديك، خطوط پيوسته كه اصلي تمِ يك بر مبتني و فنيك پلي است اثري فوگ،
    »3«ي گزينه - 116

ي حال و هواي دراماتيك اثر  درآمد موسيقي ايراني است و الزاماً بر پا دارنده پيشاوورتور، تقريباً همان 
  . نيست

    »2«ي گزينه - 117
د و از پيشتازان اين نهاي شديد دروني تأكيد بسياري دار  بر بيان هيجان، در موسيقيها اكسپرسيونيست

  .درا نام بر... توان آرنولد شوئنبرگ، آنتوان وبرن، آلبان برگ و  مكتب مي
    »4«ي گزينه - 118

  . گويند  را رسيتاتيف مياوراتورياي اپرا يا كانتات يا  قسمت گفتارگونه
    »1«ي گزينه - 119

  . باشد ي تار مي  داوود از نوازندگان برجسته مرتضي ني
    »3«ي گزينه - 120

هم و توان دو اپراي البو از آثار مهم ديگر اين آهنگساز، مي. توسكا، اثر پوچيني آهنگساز بزرگ ايتاليايي است
  .ماداما باترفالي را نام برد

  

دانلود از سايت سوال سرا

www.soalsara.ir



 91ي سراسري  نامه  پاسخ  انون فرهنگي آموزشك  2

 

  
  
  

   »2«ي گزينه - 101

دولوميت . منيزيم   كربناتمنيزيتكلسيم و   است، كلسيت كربناتمنيزيمسيم و دولوميت كربنات مضاعف كل
جا كه  و از آن) مانند مرمريت و تراورتن(شود  كلسيم دارد نوعي آهك محسوب مي جا كه كربنات از آن

مين أ سيمان و لعاب و شيشه منبع تي در تهيه. شود  استخراج ميمنيزيم دارد از آن منيزيمكربنات 
  .كلسيم است كربنات

   »3«ي گزينه - 102

  :ده استمترتيب آ ها به هاي مهم آهن با مقدار آهن موجود در آن در جدول زير سنگ
 

  درصد آهن  فرمول شيميايي  رنگ  نام سنگ آهن
43OFe 70 تا 60  اكسيد آهن مغناطيسي مشكي  گنتيتام  

32OFe  قرمز  هماتيت 
 اكسيد آهن

  60 تا 40

OH23 322 و OFe  
 اي قهوه  ليمونيت 

 دار اكسيد آهن آب
  50 تا 30

3FeCO  سيدريت  -  
 كربنات آهن

  40 تا 30

2FeS  پيريت    
 نسولفور آه

45  
  

   »4«ي گزينه - 103

توان نوشت و به دليل معدني بودن در   بنابراين با آن روي هر فلزي مي.ترين كاني است سنگ صابون نرم
   .كاري مقاوم است برابر شعله حين شعله

   »3«ي گزينه - 104

يد كه براي رفع و پر كردن آ وجود مي هايي به خورند، كندگي نميرنگي  گاه در كارهايي كه آستري يا هم
با ليسه يا سنباده كردن چوبي از جنس خودِ . شود تا محل زدگي مشخص نباشد ها از اين بتونه استفاده مي آن

دست  چوب به سري ه بتون،يد كه از مخلوط كردن آن با سريشم حيوانيآ دست مي هاي نرمي به كار گرده
  .آيد مي

   »4«ي گزينه - 105

. كنند  دندانه شده را پهن كرده و اتو ميي  پارچهمقاوم ذوب شده وي  ه ماد،اي به روش مهري در چاپ كالقه
زده را درون محلول زاج براي   مهري هپارچ. كنند  مهر زني را آغاز مي، مذاب بردهي هسپس مهر را درون ماد

برند و دوباره پارچه را درون   دلخواه ميي هپس از خشك شدن پارچه را درون رنگ تير. برند تثبيت مي
  .كنند  داده و خشك ميمحلول زاج سفيد قرار

 خواص مواد
 91سراسري 

  :تهيه و تنظيم
 ذاكروحيد 
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   »2«ي گزينه - 106

ها را مواد استخراجي   حاصل از وجود مواد شيميايي، رنگي و مواد ديگري است كه همگي آن،رنگ چوب
تر از چوب بهاره است ولي تغيير  تر از چوب برون و رنگ چوب تابستانه تيره گ چوب درون تيرهنر. نامند مي

  .شود رف ريشه مشاهده نميرنگي در راستاي عمودي از سمت باال به ط
   »4«ي گزينه - 107

 .شود شود و براي تيز كردن مغار از آن استفاده مي سنگ نفت از ماسه و سيليس فشرده تهيه مي

   »1«ي گزينه - 108

برنزي و بعد     ظروف  نقره بر روي  و دادن  قرمز رنگ مس  ترصيع  سلجوقي ي  دوره كاري هنر فلز ترين جالب
 كمال رسيد ي   درجه هجري به  هشتم و نهم ي  در سده، مفرغ كوبي  و نقره كوبيطال هنر.   است  بوده  برنج روي
 جواهر و شمعدان ساخته ي  جعبه، آينه، منقل، قلمدان،  هاون، تنگ، سيني، مانند قدح  آثاري،  دوره اين و در

  .شده است
   »1«ي گزينه - 109

دود فلزاتي است كه حجم آن هنگام انجماد يكي از مع. شود بيسموت بسيار ترد است و به سهولت پودر مي
  . ذوب پاييني هستندي  مانند خودش داراي نقطهبيسموتعموما آلياژهاي . يابد افزايش مي

   »4«ي گزينه - 110

ها به صورت پراكندگي يوني  پراكندگي ذرات آن. گويند مانند نيز مي هاي چسب هاي كلوئيدي را محلول محلول
 قابل تشخيص هستند، ،راحتي از حالل باشد كه به هاي مولكولي مي مجموعهو مولكولي نيست، بلكه به صورت 

هاي  هاي غير حقيقي يا همان محلول طوري كه محلول هت روغن زيتون در آب، بمانند ذرات گچ يا قطرا
 ي ه از اندازتر بزرگها   آني يد يك مخلوط است با ذراتي كه اندازهئكلو .كلوئيدي مخلوط يكنواخت نيستند

. يد به صورت معلق و پراكنده هستندئها در كلو ذره. كنند يدها نور را پخش ميئكلو. ت در محلول استذرا
مثل نشاسته در ( كننده شونده و ديگري فاز پراكنده اند يكي فاز پراكنده يدها حداقل از دو فاز تشكيل شدهئكلو

نشين   است كه در دمايي نسبتاً پايين ته)يديئكلو (مانند ژله وار  يك كاني)چشم گربه( اُپال  سنگ.)آب و شير
  .ها شكل بگيرد سنگ تر تخته ها و درزهاي بيش تواند در شكاف شود و مي مي

   »2«ي گزينه - 111

مثالي از يك پليمر است كه نه ) پنبه كوهي يا پنبه نسوز(الياف آزبست 
به هر حال كربن و سيليسيم در . از تركيبات كربن بلكه سيليسيم است

هايي با هم دارند مثالً  ند و شباهتز جدول تناوبي قرار داريك گروه ا
. بسازند) اي زنجيره(هاي پليمري  توانند ملكول كه هر دو مي يكي اين

 غيرقابل) ها سيليكات(هاي سيليسيم  پليمر. آزبست نوعي سنگ است
جمله آزبست كه تركيب آن سيليكات اشتعال و نسوز هستند من

سيمان و (حريق و ايرانيت  هاي ضد آن پارچهاز . منيزيم و كلسيم است
  .با اين حال بسيار سمي و خطرناك است. شود تهيه مي) آزبست
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  :پذيري مرتب كردتوان از لحاظ چروكالياف طبيعي را به صورت زير مي
   پشم> ابريشم > پنبه >كتان 

   »3«ي گزينه - 113

صرف نيز ابريشم مصنوعي  نخ مورد م. رنگ سرخ استتر به  ابريشمي ساده كه بيشي هوعي پارچنقناويز، 
 ي بافت و تهيه .اي پشمي است  اُرمك بافته.گرفته است عنوان آستر لباس مورد استفاده قرار مي بوده و به

بيده يا اي تا هاي پنبه  نخي  قبيل انواع حوله، چادرشب، سفره، بقچه و لباس زير، به وسيلهمنسوجات مختلف از
دستگاه بافت فرت، چهاروردي است . شود ناميده مي» تُن بافي«يا » ت بافيفر«ابريشم، در استان خراسان، 

 مخصوصي ي شوند و داراي شانه ديگر بسته مي ولي به علت تراكم و تعداد زياد تارها، وردها، دو به دو، به يك
متر   سانتي70 تا 50بافته  عرض اين دست. ورو است، دبافته، مانند جاجيم اين دست. باشد مي) معموالً نئي(

هاي ابريشم   دوال و گاه براي پود، از نخ16اي  نخ مصرفي آن، نخ پنبه. رسد  متر نيز مي70است و طول آن تا 
  ي نوعي وسيله ه هنر ب  اين.باشد  نقوش رايج جودانه، پيچازي و چهارخانه مي.شود مصنوعي نيز استفاده مي

   كوچك  بالش  و يك  است معروف    قالب  به ي مخصوص كه  نام دارد و چند قرقره  جوغن كه   چوبي هاون
 آن   گذاشته و بر روي  جوغن  را روي بالش    كه  است  صورت  اين  كار بهي شود و نحوه  انجام مي يا  پارچه

   با كمك دست  پيچيده شده است هاي قالب دور قرقره    به  را كه  فلزي و نوار خوسي  داراي روكش الياف نخ
  .باشد مي است و در قشم مرسوم نوار تزئيني لباسواقع   شك در.بافند مي

   »3«ي گزينه - 114

چاپ بالشتكي نوعي چاپ گراوور غير مستقيم است كه از يك محمل مياني به نام بالشتك براي انتقال 
 در اين .اي دارد  سه بعدي كاربرد ويژهكند و در صنعت و به ويژه براي چاپ روي اجسام تصوير استفاده مي

 .شود نشيند و سپس بر روي سطح چاپي منتقل مي  مركب ابتدا بر روي بالشتك مي،چاپ

   »1«ي گزينه - 115

در اين روش تصوير مورد نظر را از طريق تابش . هاي پركاربرد چاپ ديجيتال، چاپ نوري است از شيوه
 ي  ايجاد كرده و پس از مرحله)مشابه كاغذ عكاسي(ورهاي نوري روي كاغذهاي ويژه و حساس به ن شعاع

ند در البراتورهاي عكاسي كاربرد ا معروف  Photo Labهاي اين شيوه كه به دستگاه. نمايند ظهور، تثبيت مي
  .فراوان داشته و از كيفيت چاپي بسيار بااليي برخوردارند

   »2«ي گزينه - 116

 زمين .تر قرار گرفته باشد  سستي اي سخت از زمين است كه بين دو اليه  يا اليه چينهدِج، تُرس يا دژ، 
 ي مانند شن و ماسه شود و نياز به كندن با كلنگ ندارد پابيلي زميني است كه با بيل و فشار پا كنده مي

هاي رسي و  زمين.  و از استحكام كافي براي احداث بنا برخوردار نيستهاي زراعي ها و زمين خاكدار مسيل
  .آهكي نيز استحكام كافي ندارند گِل

   »3«ي گزينه - 117

   .شود  تيرها و يكپارچه كردن سقف از ميل مهار ضربدري استفاده ميي داشتن فاصله راي ثابت نگهميل مهار ب
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 .باشد  ساخته شده و در انواع فام از سفيد تا مشكي قابل عرضه ميهاي آلكيدي  رزيني ها بر پايه رنگ اين
هاي مناسب در برابر شرايط جوي و رطوبتي بوده و از ثبات نوري قابل  داراي براقيت بسيار خوب، مقاومت

رنگ فوق قابل استفاده روي سطوح فلزي، چوبي، سيماني و گچي جهت مصارف  .توجهي برخوردار است
جهت مصرف روي سطوح فوالدي اعمال يك اليه  .گيرد مان مورد استفاده قرار ميداخل و خارج ساخت

 ساعت 24 ساعت و زمان خشك شدن عمقي 3زمان خشك شدن سطحي . شود لكيدي توصيه ميآآستري 
  .است

   »2«ي گزينه - 119

، همگي در ايم سازي كرده ي اولين موضوعي كه روي آن واضح ي كانوني لنز و فاصله ي ديافراگم، فاصله اندازه
  . افزايش و كاهش عمق ميدان وضوح نقش دارند

   »4«ي گزينه - 120

هاي طبيعي بوده و  يكي از كاني  (ZnS)سفالريتآندروي يا بال
  همراه آهنسنگ معدن اصلي روي است كه معموالً با مقداري 

 درخشندگي سطح كاني نيز در شناسايي آن سودمند جال يا .است
تابانند و به اصطالح  هاي فلزي نور را به خوبي باز مي كاني. است

نمك ( هاليت . مثالً پيريت جالي فلزي دارد.جالي فلزي دارند
 جالي صمغي ،سفالريتآو  اوپالاي و  و كوارتز، جالي شيشه )عامط

  .دارند
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