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) Aي دفترچه(مريم شميراني : دهندهپاسخ

 )137و  96هاي ، صفحه19و  13هاي درس ،2 ادبيات فارسي، لغت(»  3«ي گزينه -1
: قفا/ ته، تك، گودي و ته چيزي : قعر: هاي غلطمعني درست واژه
سر سر، دنبال، پشتپشت گردن، پس

 » 1«ي گزينه -2
 )143ي حهصف و ، فهرست واژگان3ادبيات فارسيلغت، ( 

: هاي ديگرتشريح گزينه
گناه، بزه : گره ـ جنحه: عقده: »3«ي گزينه/ بلند : باسق: »2«ي گزينه

 گرداندنروي: ضب ـ اعرامرك: برحِ: »4«ي گزينه/ 
 )فهرست واژگاندانشگاهي، پيش ادبيات فارسيلغت، ( » 4«ي گزينه -3

به شتاب دو،  :پويه: اندهايي كه نادرست معني شدهمعني درست واژه
فرومايه شدن، پست و ذليل شدن، پستي، فرومايگي، : دنائت/  رفتن
آب خواستن، طلب آب كردن، باران خواستن، : استسقا/ فطرتي پست

: قاوتش. / كندالعاده احساس مينوعي بيماري كه بيمار عطش فوق
 دليبدبخت شدن، بدبختي، سخت

 )130ي فحهص، 18 درس، 3فارسي ، زبانامال ( » 2«ي گزينه -4
 روزه/ حالوت  ← هالوت :اند ازعبارتط هاي غلامالي درست واژه

روضه  ←
 )95ي صفحه ، 21 درس، دانشگاهيپيشادبيات ، امال( » 4«ي گزينه -5

فروگذارم  ←فروگزارم 
 » 3«ي گزينه -6

 )و بخش اعالم 89، 29ي هاصفحه، 11و  5هاي درس، 2 ادبيات فارسي، تاريخ ادبيات( 
/ الدين عبدالرزاق كاشاني كمال: االخوانتحفة/ نظامي : اسكندرنامه

 آبادييحيي دولت: شهرناز
 » 1«ي گزينه -7

 )و بخش اعالم 36 ي، صفحه4 درس ،3ادبيات فارسيتاريخ ادبيات، ( 
 داستايوسكي: ي امواتخانه/ ميثاق امير فجر : اشراق

 »4«ي گزينه -8
 )23ي  ، صفحه4درس ، دانشگاهيپيشادبيات تاريخ ادبيات، (

در قرن پنجم شاعراني چون عنصري، فخرالدين اسعد گرگاني و 
وع پرداختند ولي كمال اين ن ي عاشقانهعيوقي به سرودن منظومه

 .جو كردوشعر را بايد در آثار نظامي، شاعر قرن ششم جست
               » 2«ي زينهگ -9

، 13ي ، صفحه2، درس 3، ادبيات فارسي 103ي ، صفحه14، درس 3آرايه، زبان فارسي (
 )129و  128، 5، 4هاي ، صفحه17و  1هاي ، درس2ادبيات فارسي

چشم : بيت ج.) / شب قدر استزلف شكن ما، پردل(تشبيه : بيت د
و مقاومت ما از كوه هم  بردباري: اغراق: بيت هـ / استعاره : جهان
اشاره به آتش طور كه راهنماي : تلميح: بيت الف. / تر استبيش

ي گوشه كلهي، كالهپارادوكس، بي: بيت ب. / بود) ع(حضرت موسي 
. ماست

                » 1«ي گزينه -10

 )5و  4هاي ، صفحه1، درس 2، ادبيات فارسي 103ي صفحه، 14درس زبان فارسي،  ،آرايه(
) 1: شيرين: ايهام/ ي فرهاد و شيرين اشاره به داستان عاشقانه: يحتلم

: كنايه/ گفتار شيرين : آميزيحس/  ، نيكوزيبا) 2نام معشوق فرهاد 
 در حالت آوردن كنايه از به رقص آوردن

 » 2«ي گزينه -11

 )13ي ، صفحه2، درس 3و ادبيات فارسي 103 ي، صفحه14درس  ،3فارسيزبان آرايه، ( 
و  »هزار غم بر دل مورچه بودن «/برداشتن كنايه از آشكار كردن پرده 

/ مجازاً دل : سينه/ اغراق : »هزار غم از كمري به باريكي مو بر دل داشتن«
 تشبيه: »موي كمر« و» كوه غم«/ جناس: مو و مور

 )94ي صفحه، 13درس  ،3فارسي زبان(               » 3«ي گزينه -12
سكوت  ،سكوت سنگين ،ل معتدلصف  ،شل خوصف« :هاي وصفيتركيب

 5 ←» ك درخت، يزمستاني
 ،چيدن شكوفه ،ي ماباغچه ،درخت به ،سكوت خود«: هاي اضافيتركيب

 7 ←» هاي منسرگرمي ،ي بهشكوفه ،خوردن شكوفه
 )89و  88هاي ه، صفح12 درس، 3فارسي زبان(                » 1«ي گزينه -13

. ي تضاد برقرار استدو به دو رابطه» 1«ي هاي گزينهميان واژه
: هاي ديگرتشريح گزينه

 ← »مضرات و منافع« ،»جزر و مد« ،»عزل و نصب«: »2«ي گزينه
ترادف  ← »هزاهز و غريو« / تضاد

ت و سسال« / تضاد ← »مدح و ذم«،»ايجاز و اطناب«: »3«ي گزينه
ترادف  ← »ينبوع و چشمه«، »رواني
 »انقباض و انبساط« ،»افراط و تفريط« ،»بدو و ختم«: «4«ي گزينه
ترادف  ←» ابطال و الغا« / تضاد ←

 )66تا  62هاي فحهص، 9، درس 3فارسي  بانز(»  3«ي گزينه -14
: عبارت صورت سؤال چهارجزئي گذرا به مفعول و متمم است

هاي به وزن/ مفعول: اياوزان تازه/ نهاد : عروض و اوزان شعري عربي
) فعل(افزوده است / متمم : شعر ما

: هم چهارجزئي گذرا به مفعول و متمم است» 3«ي و عبارت گزينه
: الهام/ متمم : ي كشورهاي مهم اروپاييبه ادب همه/ نهاد : ايران

فعل : بخشيده است/ مفعول 
: هاي ديگرتشريح گزينه

: وسعت چنداني/ نهاد : ادبيات و اشعار تركي و فارسي: »1«ي گزينه
جزئي گذرا به مفعول سه ←فعل : نداشت/ مفعول 

/ نهاد : از رمز و راز هندهاي سرزمين پر شگفتي: »2«ي گزينه
 ←فعل : گرديده است) / متمم اسم: در آثار ادبي ما(مسند : منعكس

جزئي گذرا به مسند سه
هاي ايراني و شرقي مانند سندبادنامه، شاهنامه و افسانه: »4«ي گزينه

جزئي سه ←فعل : نفوذ كرده است/ متمم : در ادب اروپا/ نهاد : …
گذرا به متمم 

 92سراسري هنر 
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 )15ي ، صفحه2، درس 3فارسي  زبان(»  2«ي گزينه -15
/ دل / يِ /  ه/ پهن / ـِ / ان / دلير / و / ي /نام/ ـِ/ ان/ مرد/ آزاد/ آن 
/ بر / خاك / ـِ / زندان / از / دامن /  φ/ است / ي / دير / ي / ور 

تكواژ  30 ←اند / ه / چيد 
 )121ي ، صفحه17، درس 3فارسي  زبان(  » 4«ي گزينه -16

واژه  3 ← »كارخانه ،رندسوز ،سبوكش«: اند ازهاي مركب عبارتواژه
: هاي ديگرتشريح گزينه

ي گزينه/ چهر شب، گلنيم: »2«ي گزينه/ گلبن، خوشخوان : »1«ي گزينه
دان و نرگس گلرخ :»3«

 )77ي ، صفحه9درس  ،2ادبيات فارسيمفهوم، (   » 1«ي گزينه -17
مدارا با دشمنان موضوع اصلي است ولي در » 4و  3، 2«هاي در گزينه

مفهوم محوري اين است كه نبايد از مردم انتظار » 1«ي گزينه
 .رفتاري داشتخوش

 )111ي ، صفحه16، درس 2ادبيات فارسيمفهوم، (        » 2«ي گزينه -18
گويد در بيت صورت سؤال از تأثير موسيقي حتي بر حيوانات سخن مي

باد  شنيز شاعر معتقد است كه خاك با وز» 2«ي و در بيت گزينه
پس اگر انساني تحت تأثير اين نسيم زنده  ؛گيردبهاري دوباره جان مي

. بيش نيست نشود، سنگي
: هاي ديگرتشريح گزينه

. ايد خردمندانه سخن گفت وگرنه سكوت بهتر استب: »1«ي گزينه
. دانداي نميراز ميان عاشق و معشوق را هر دون پايه: »3«ي گزينه
. كندال صاحب درد را درك ميدرد كشيده ح: »4«ي گزينه

 )129ي ، صفحه23، درس 2ادبيات فارسيمفهوم، (  » 3«ي گزينه -19
لزوماً نشانگر مقام  در بيت صورت سؤال، شاعر معتقد است باالنشيني

و باالتر بودن جاي ابرو  از آتش طور كه باال رفتن دودبرتر نيست همان
ي در گزينه. تلت آنان نيسزنسبت به چشم بيانگر بلندتر بودن من

د است باال قرار گرفتن كف نشان مقام بلند او نيز شاعر معتق» 3«
ر مقابل نيست بلكه علت اين امر تهي از ارزش بودن كف است ولي د

گهر به دليل پرمحتوا بودن و ارزش داشتن، سنگين است و در صدف 
. گيرد كه جايگاهش عمق درياستقرار مي

: هاي ديگرتشريح گزينه
ها را دهيم و آنها را از دست ميبه دليل نااميدي، فرصت: »1«ي گزينه

. شناسيمنمي
كه تنها  پوشي كرد جز بيداريتوان چشمز مياز هر چي: »2«ي گزينه

. پذير استبا چشم باز امكان
ارد كه گل پند بلبل را به گوش جان گالب نشان از اين د: »4«ي گزينه

. شنيده است
 )2ي ، صفحه1، درس 3ادبيات فارسي مفهوم، (» 4«ي گزينه -20

هرچه از دوست رسد «اين است كه » 3و  2، 1«هاي مفهوم ابيات گزينه
شاعر » 4«ي باشد ولي در گزينه حتي اگر چيزي ناخوشايند» نيكوست

گويد بخشايش تو فزون از گناه ماست بلكه اوج خطاب به خداوند مي
. گناه، نااميدي از غفران توست

 
 

 )3ي ، صفحه1، درس 3ادبيات فارسي مفهوم، (    » 2«ي گزينه -21
در اثر دريافت لذت تجليات : گويددر عبارات صورت سؤال سعدي مي

نيز ديده » 2«ي شدم و اين مفهوم در گزينهخود بيالهي از خود
. شودمي

: هاي ديگرتشريح گزينه
: »3«ي گزينه/ غم را با مستي شراب فراموش كردن : »1«ي گزينه

از دولت عشق، : »4«ي گزينه. / انسان، مرغ باغ ملكوت است
جاودان داشتن  بختيخوش

 )126 ي، صفحه17، درس 3ادبيات فارسي مفهوم، ( » 4«ي گزينه -22
اين مفهوم مطرح است كه » 4«ي در بيت صورت سؤال و نيز گزينه

. هاي شكسته و منقلب جاي داردخداوند در دل
: هاي ديگرتشريح گزينه

اي : »2«يگزينه. / ترسدعاشق از مالمت ديگران نمي: »1«ي گزينه
ي گزينه. / به سامان رسيده را پريشان و آشفته مكنروح  ،محبوب

. هاي روزگار ندارداشق ترسي از گرهگشاست پس عگرهعشق، : »3«
 )36ي ، صفحه8درس  ،دانشگاهيپيش ادبيات فارسيمفهوم، ( » 1«ي گزينه -23

ي كند و در گزينهدر بيت صورت سؤال، شاعر ظاهربيني را مالمت مي
بينند و نيز اعتقاد شاعر اين است كه ظاهربينان فقط نقش را مي» 1«

. انداز نقاش غافل
: هاي ديگرتشريح گزينه

فرزانگاني كه از عشق تو روي گردان هستند، اقبال از : »2«ي گزينه
. انددست داده

خار بين هستم، مژگان را به صورت مشتيچون من كوته: »3«ي گزينه
. اندبه چشمم زده

كرداران هرگز از بداقبالي شكايت نكردند و به خوب: »4«ي گزينه
 .مشكالت خنديدند

 )30ي ، صفحه5درس  دانشگاهي،ادبيات فارسي پيشمفهوم، ( » 3«ي هگزين -24
غيرقابل توصيف بودن فراق يار است و » 3«ي مفهوم بيت اول گزينه

. مفهوم بيت دوم فرا رسيدن ايام وصال است
: هاي ديگرتشريح گزينه

هايش را به جان بخر روي سختياگر به دريا مي: بيت اول: »1«ي گزينه
فداييِ راه عشق از : بيت دوم.) /ها باشعشق، پذيراي رنج در راه(

. هاي فراوان نصيبش شوددارد حتي اگر رنجمقصود خود دست بر نمي
امكان : بيت دوم. / عاشق، صبور نيست: بيت اول: »2«ي گزينه

. شكيبايي در دوران هجران وجود ندارد
دل : ت دومبي. / غم تو در دل من جاي گرفت: بيت اول: »4«ي گزينه

. ي مرا بخر و در آن وارد شوشكسته
    )71ي ، صفحه16 درس دانشگاهي،ادبيات فارسي پيشمفهوم، (  » 1«ي گزينه -25

در عبارت صورت سؤال پيام محوري اين است كه هر كس از دنيا 
» 4و  3، 2«هاي رسد كه در ابيات گزينهبگذرد به مقام بلند معنوي مي

شاعر معتقد است كه » 1«ي ولي در گزينه ،تاين معني مطرح شده اس
. كندنشيني با ياران صميمي انسان را به كمال نزديك ميهم
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 )A يدفترچه( 
 )1درس ، ترجمه، 3عربي (» 1«ي گزينه -26

ُكلَّ «/ ) ماضي نقلي(اي اي، به من دادهبه من عطا كرده: »قد وهبتني«

غير سزاوار، : »غيرَ مستأهلٍ«/ بودم : »كُنْت«/  چه را كهآنيهمه: »ما

شود شامل مي: »يشملُ«/ لُطف : »فَضْل«/ براي آن : »لَه«/ غيرشايسته

 /»كي بندگان تو را همه: »كُلَّ عباد

 )7درس ، ترجمه، 2عربي (» 2«ي گزينه -27

بعد از (مردم عادت كنند  :»تَعود النّاس«/ كه، هرگاه، اگرهنگامي: »إذا«

رود، لذا، بايد كار ميفعل ماضي در معناي فعل مضارع به» إذا«

/ انجام دهند كه  :»أنْ يعملوا«/ .)صورت فعل مضارع، ترجمه شودبه

»شقّونَ«/ ها را، كارهاي نيك را خوبي: »الحسناتبه زحمت و : »الي

 خودبيهوده، بي: »عبثَاً«/ خودشان را : »أنفسهم«/ اندازند سختي نمي

 )10درس ، ترجمه، 2عربي (» 3«ي گزينه -28

) شخص(: »المتلون«/ )ي نفي جنس»ال«(هيچ ديني ندارد : »ال دين لـ«

كه » إْن«بعد از (تو را بياندازد : »لقاكأ«/ اگر چه : »نْإو «/  دورو

شود، صورت مضارع التزامي ترجمه ميحرف شرط است، فعل ماضي به

كمال «) / جادر اين(تظاهر كند : »تَظاهرَ«.) / چون فعل شرط است

كامل بودن ديانتش، كامل بودن دينداري خويش : »ديانته

 )5درس جمه، ، تر3عربي (» 4«ي گزينه -29

»ن«/ اگر بشكني: »إنْ كَسرْتنك«/كسي را كه : »ماو : »هو أسَفلُ م

و «/ درجاتي، چند درجه، چند رتبه : »بدرجات«/ تر استاز تو پايين

/ را كه  هچآن: »ما«/  )جادر اين(و بر او تحميل كني : »حملْت عليه

/ پس شكسته اي : »فقد كسرت«/  ندارد) آن را(توان : »ال يطيق«

راستي حقيقتاً، در واقع، به: »حقّاً«/خود را : »نفسك«

 )تركيبي، ترجمه، 3عربي (» 3«ي گزينه -30

اين است كه فعل » 3«ي ترجمه در گزينهبودن عّلت نادرست 

، »توقُّع و انتظار ندارند«معني كه مضارع منفي است به» اليتوقَّعوَن«

. ، معني شده است»اندوقُّع نداشتهت«يعني  ،صورت ماضي نقلي منفيبه

 )3درس ، مفهوم، 2عربي (» 4«ي گزينه -31

اهميت تأثيرپذيري از دوستان و «ي عربي صورت سؤال، بر جمله

از جهت مفهوم، با صورت سؤال » 4«ي تكيه دارد، لذا گزينه» معاشران

. ها، نامتناسب استي گزينهو بقيه

 )4درس ، تعريب، 2 عربي(» 1«ي گزينه -32

با هر «/ نشغل أنُفسنا : »خود را مشغول كنيم«/ عَلينا أنْ ال : »ما نبايد«

فإنّ : »هازيرا بعضي از آن«/ بكُلِّ نوعٍ من أنواع المزاحِ : »نوع شوخي

يجرُّنا : »كشاندما را مي«/ بعضه 

 )6درس ، تعريب ،2 عربي(» 1«ي گزينه -33

: »شدم«/ رة الّرابعة للْم: »براي بار چهارم«/ هذا العام : »امسال«

 تسه «/ جائزةٍ واحدةٍ : »يك جايزه«/ حائزاً علي : »برنده«/ أصبح

في مجال الّلغة و : »ي زبان و ادبياتدر زمينه«/ ثالثة كُتبٍ : »كتاب

األدب 

مطلب ي دركترجمه

و ) دهنداهميت نمي(كنند كارهاي كوچك، توجه نميبسياري از ما به«

ه آزار و اذيت بر آنان نازل شود، از خطا و غفلتشان كفقط پس از اين

چه كه براي آنان، پيش آمد، و براي جبران آن. گيرندمي) عبرت(درس 

اي نتيجه) هيچ(كنند و به ولي هيچ توفيقي پيدا نمي. شتابندمي

اند، به اين علّتش اين است كه آنان، كار را مديريت نكرده! رسندنمي

اهميت است و ارزش ، كوچك و بي)كار(ي آنان، آن عّلت كه به عقيده

و بسياري از حوادث تلخي كه در ميان ! عنايت و توجه را ندارد

هايي ناچيز، سرچشمه دهد، غالباً از عّلتدوستان و نزديكان رخ مي

د به نها بزرگ شوكه آنها قبل از اينگيرد، كه اگر صاحبان آنمي

كه اثر گردد، بدون اينرود و ناپديد ميان ميبشتابند، البتّه از مي شانحّل

و مّلت . كه به بدي بزرگي منتهي شوددردناكي را بر جا بگذارد، يا اين

توجهي قرار ، مانند شخص هستند، كه اگر كارهايشان مورد بي)مردم(

شود، در بزرگ، تبديل مي) مشكالت(كوچك به ) مشكالت(گيرد، 

كند، و ديگران نسبت و شكاف نفوذ مي هاي آنان، نگرانينتيجه در صف

  ».ورزندها، طمع ميبه آن
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 )مطلبدرك، 3 و 2 عربي(» 1«ي گزينه -34
شود كه ورزي دشمنان نسبت به ما ظاهر ميبراساس متن، زماني طمع

. هاي اتحاد و همبستگي ما، سست و ضعيف بشودمستحكم بودن صف
 )مطلبدرك، 3 و 2 عربي(» 3«ي گزينه -35

ي ما در مقابل اشتباهات، كوشش براي از بين بردن ن، وظيفهمطابق مت
  .)شوندصادر مي(زنند كه از ما سر ميها و جبرانشان است هنگاميآن

 )مطلبدرك، 3 و 2 عربي(» 3«ي گزينه -36

براساس متن، اگر جلوي خطاهاي كوچك گرفته نشود، بعدها 
حلّ آن،  شود، هر كوششي برايكه به مشكل بزرگ تبديل ميهنگامي

. نتيجه و فايده نخواهد داشت
 )مطلبدرك، 3 و 2 عربي(» 2«ي گزينه -37

ترين گناه، كوچك بزرگ«: آمده است متنچه كه در براساس آن
كه بر لزوم اجتناب از خطا، هر چند هم كوچك و » !شمردن گناه است

. كندناچيز باشد، تأكيد مي
 )تشكيل، 3 و 2 عربي(» 4«ي گزينه -38

لأنَّهم لَم يتَدبروا األمرَ و هو صغيرٌ « :گذاري كامل عبارتحركت
فاتلْتقُّ االتَحسال ي هِمغَيرُ م أنَّه مهقادتاعل.  «

»و مرفوع » أنَّ«خبر براي : »غيُر«/ مجرور به حرف جر : »اعتقاد /
به و منصوب مفعولٌ: »اَاللتفات«/ خبر براي مبتدا و مرفوع : »صغيرٌ«

به اعراب اصلي فتحه 
 )تشكيل، 3 و 2 عربي(» 1«ي گزينه -39

اَألمةُ كَالْفَرْد، إذا اُهملَت شؤونُها تُصبِح « :گذاري كامل عبارتحركت
رابضْطها االفوفنْفذُ في صغائرُ كبيرةً فَيالص. «

/ هول للغائبة ماضي مجفعل : »اُهملَت«/ مبتدا و مرفوع : »االُمةُ«
اسم افعال ناقصه و : »الصغائرُ«/ خبر افعال ناقصه و منصوب: »كبيرًة«

فاعل و مرفوع : »اَالضْطراب«/ مرفوع 
 )تجزيه و تركيب، 3 و 2 عربي(» 3«ي گزينه -40

هاي ديگر تشريح گزينه
. ستا نادرست »مبني« :»1«ي گزينه
. است نادرست» معتلّ و أجوف« :»2«ي گزينه

. است نادرست» من با تفعيل« :»4«ي زينهگ
 )تجزيه و تركيب، 3 و 2 عربي(» 2«ي گزينه -41

هاي ديگر تشريح گزينه
 »»أنت«نائب فاعله ضمير مستتر «و  »مبني للمعلوم« :»1«ي گزينه

. ندانادرست
. است نادرست» معتلّ و ناقص« :»3«ي گزينه
. است نادرست» من باب مفاعلة« :»4«ي گزينه

 )تجزيه و تركيب، 3 و 2 عربي(» 4«ي گزينه -42

 »مؤخّر و الجملة اسمية مبتدأ«و  »معرّف بأل« :»1«ي گزينه

. اندنادرست

. است نادرست» ٌبه و منصوبمفعول« :»2«ي گزينه

 .است نادرست» ممنوع من الصرف« :»3«ي گزينه

 )اعراب فرعي، 2 عربي(» 2«ي گزينه -43

كه جمع مذكّر سالم است، معطوف به » الظّالمونَ«ي گزينه، كلمهدر اين 

جمع . باشد» الظّالمينَ«شده و بايد مجرور به تبعيت، يعني » الظُّلمِ«

و » واو«يعني حالت رفع آن با  مذكر سالم، داراي اعراب فرعي است،

شود و معطوف از نشان داده مي» ي«هاي نصب و جرّ آن، با حالت

. عليه قبل از حرف عطف استمعطوفجهت اعراب، تابع 

 )اعراب فرعي، 2 عربي(» 2«ي گزينه -44

قرار گرفته و » بـ«در اين گزينه، بعد از حرف جر » مصابيح«ي كلمه

ندارد و مضاف نيز واقع نشده » ال«چون يك اسم غيرمنصرف است و 

، عالمت )فتحه به جاي كسره(است، لذا حالت جرّ آن به اعراب فرعي 

.  جرّ آن است

. ، منصوب است»مصابيح«ها، ساير گزينهدر 

 )معتالت، 3 عربي(» 3«ي گزينه -45

بوده، حذف » ي«كه در اصل، » الف«ي ، حرف عله»لَم ينس«در فعل 

 .لَم ينْس ←نَسي، ينْسي : شده است

هاي ديگر تشريح گزينه

. حذف شده است» واو«، »ال تَخُنْ«در : »1«ي گزينه

. حذف شده است» واو«، »بوَنيه«در : »2«ي گزينه

. حذف شده است» واو«، »لَم يدر«در  :»4«ي گزينه

ي آخر فعل مضارع مجزوم، ، حركت كسره»…لَم يدرِ الكالم «در (

) .حركت عارضي است

 )ي فعليهجمله، 1 عربي(» 4«ي گزينه -46

»ي جا، جملهخبر در اين. است و خبر نيست» هذه«، تابع براي »األشجار

است » غَرَسها الفلّاح«ي ليهفع

دانلود از سايت سوال سرا

www.soalsara.ir

 www.soalsara.ir                              دانلود از سايت سوال سرا



  
 

 

3  
 

 

 )معلوم و مجهول، 2 عربي(» 3«ي گزينه -47

است، زيرا از اسماء » الف«ٌبه و منصوب به اعراب فرعي مفعول» أبا«

صورت شود، بايد بهكه نايب فاعل و مرفوع ميخمسه است و هنگامي

جا، اسم ظاهر است، لذا فعل باشد و چون نايب فاعل در اين» أبو«

. باشد» يعرَف«ي غايب، يعني قبل از آن بايد به صيغهمجهول 

 )مفعول مطلق، 3 عربي(» 1«ي گزينه -48

، حال »شفقاًم«ي كار نرفته است و كلمهٌمطلق بهگزينه، مفعولدر اين 

ُشكراً، إحسانَ و «تيب ترها بهدر ساير گزينه هامطلق مفعول. مفرد است

. ندسته» حصوًال

 )تمييز، 3 عربي(» 2«ي گزينه -49

و در اين . تواند تمييز بگيرد تا از آن، رفع ابهام كندمي» يزيد«فعل 

، تمييز »اهتمامًا«ي ، كلمه»يزيدني اهتماماً«ي ي وصفيهگزينه، در جمله

. است

كار نرفته است كه هاي وصفيه، تمييز بهها، در جملهگزينهدر ساير 

. موجب رفع ابهام شود

 )، منادا3 بيعر(» 4«ي گزينه -50

. در اين گزينه، مناداست، اما مناداي مضاف نيست» رحيم«ي كلمه

  .)قَومِإله، إله، . (مناداها از نوع مناداي مضاف هستند ها،در ساير گزينه
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) Aي دفترچه( سكينه گلشني: دهندهپاسخ

 )36و  34ي ، صفحه3سال دوم، درس (»  2«ي گزينه -51
فبّشر عباد اّلذين يستمعون القول فيتبعون «ي ي شريفهبر اساس آيه

شنوند و كه سخن را ميپس بندگان مرا مژده ده آنان: …احسنه 
تشان كرده و اينان اند كه خدا هدايكنند اينانآن را پيروي مي ينبهتر

، خداوند به انسان نيروي عقل داده تا با آن ».خردمندان هستند
با هاي غلط تشخيص دهد و بينديشد و راه درست زندگي را از راه

. درك حقايق از جهل و ناداني دور شود
 )55و  50، 49ي ها، صفحه5سال دوم، درس ( » 2«ي گزينه -52

جهان خلقت كه به انسان  يكي از نتايج بر حق بودن«پاسخ سؤال 
خلق اهللا السماوات و االرض «ي در پيام آيه» شود، چيست؟مربوط مي

در . آمده است» بالحق و لتجزي كلّْ نفس بما كسبت و هم اليظلمون
فرمايد اين آيه ابتدا بر حق بودن خلقت جهان بيان شده و سپس مي

يعني . ودشبيند و به كسي ظلم نميكه هركس جزاي عمل خود را مي
 .ش و جزا قرار داده شده استچون جهان بر اساس حق است نظام پادا

 )67و  66ي ها، صفحه6سال دوم، درس ( » 1«ي گزينه -53
ايحسب االنسان الّن نجمع عظامه «: قيامتسوره 4و  3ي آيات شريفه

به اثبات امكان معاد جسماني از » بلي قادرين علي ان نسوي بنانه
ع، پاسخي است بر قود الهي اشاره دارد و در وامحدناطريق قدرت 

ي منكران معاد جسماني كه امكان آفرينش مجدد جسم براي شبهه
. روح در آخرت ترسيم شده استبه  پيوستن

 )74و  72 71هاي ، صفحه7سال دوم، درس ( » 4«ي گزينه -54
دهد، داراي آثاري است اعمالي كه انسان در زمان حيات خود انجام مي

). آثار ما تأخر(ماند؛ خي از اين آثار بعد از حيات او هم باقي ميكه بر
چنان گشوده ي عملش هميعني با اين كه فرد از دنيا رفته، پرونده

گردد و ارتباط عالم برزخ با دنيا، پس است و آثار عمل در آن ثبت مي
. ماندچنان باقي مياز مرگ هم

ها از مرگ نيز مؤمن از آن چيزي كه بعد 6در مورد ) ع(سخن امام صادق 
ي شود در واقع بيانگر آثار ما تأخر اعمال است و در آيهمند ميبهره

همانا كه ما : انّا نحن نحيي الموتي و نكتب ما قدموا ءاثارهم«ي شريفه
اند و آثارشان را ثبت كنيم و اعمالي را كه پيش فرستادهمردگان را زنده مي

. گرددبه همين موضوع بر مي »ءاثارهم«، عبارت ».كنيممي
 )73و  70ي هاصفحه، 7 درس سال دوم،( » 3«ي گزينه -55

گذارند، اي را در قبر ميكه مردههنگامي«: فرمودند) ع(امام صادق 
سه ) در دنيا(اي فالن، ما : گويدشود و به او ميشخصي بر او ظاهر مي

ين سخن ، ا»…مانم و من كه عمل تو هستم با تو مي …چيز بوديم 
حكايت از عالم برزخ دارد كه حدفاصل دنيا و قيامت است و خطاب 

نيز از جانب فرشتگان به » بما كنتم تعملون الجنةسالم عليكم ادخلوا «

 .خ استبهشتيان در عالم برز

 )107و  104ي ها، صفحه10سال دوم، درس ( » 4«ي گزينه -56

ن بايد در راستاي داند كه انسااي كه اهل معرفت باشد، ميكنندهتوكل

هايش، از ابزار و اسباب بهره جويد زيرا اين راهيابي به نيازها و خواسته

ي ي شريفهآيه. ابزار و اسباب بنابر حكمت الهي قرار داده شده است

نيز حاكي از همين موضوع » …ان ارادني اهللا بضرّ هل هنّ كاشفات «

. كنداست و مبناي توكل بر خداوند را بيان مي

 )114ي ، صفحه11سال دوم، درس ( » 3«ي نهگزي -57

: و البغضاء ابداً حتّي تؤمنوا باهللا وحده ةبدا بيننا و بينكم العداو«عبارت 

ي هميشگي تا آن و آشكار شده است ميان ما و شما دشمني و كينه

، سخن حضرت ابراهيم و ».كه به خداي يگانه ايمان بياوريدزمان

فقط ايمان «: يانگر اين مفهوم است كهيارانش به قوم مشرك بوده و ب

» .هاستي محبت بين انسانبه خداي يگانه، عامل برقراري رشته

 )129و  128هاي ، صفحه11 12درس سال دوم، ( »1«ي گزينه -58

شوند برخي براي توجيه ظاهر نامناسب خود به اين جمله متوسل مي

خوب است  ، اما»!دل بايد پاك باشد، ظاهر چندان اهميتي ندارد«كه 

توجه كنند كه دل پاك و باحيا و عفيف، ظاهر پاك و باعفاف را به 

در بيان تناسب ميان ظاهر و باطن در ) ع(امام علي . آورددنبال مي

» آراستگي از اخالق مؤمنان است«: فرمايندآراستگي مي

 )135ي ، صفحه13سال دوم، درس (     » 3«ي گزينه -59

و زينت خود را : زينتهنّ الّا ما ظهر منهاو اليبدين «با توجه به عبارت 

، حدود »)مانند گردي صورت(چه نمايان است آشكار ننمايند مگر آن

ره و دست تا مچ براي هپوشش براي زنان مشخص شده و پوشاندن چ

. زنان الزم نيست

                » 1«ي گزينه -60

 )31ي ، صفحه4درس دانشگاهي، و زندگي پيش و دين 17ي ، صفحه1سال سوم، درس (
انسان ) حسن فاعلي(ي بلم هر عمل، هم بايد نيت دروني و قدر انجا

حسن (الهي باشد و هم بايد مطابق با شكلي كه خدا فرمان داده است 

ال طور طبيعي حسن فعلي را به دنببه حسن فاعلي. انجام شود) فعلي

ونثي و من عمل صالحاً من ذكر ا«: ي نحلسوره 97ي در آيه. آوردمي

، در همين موضوع است كه ظرف تحقق نتايج آننيز بيانگر » …

. آخرت است

 )33و  32ي ها، صفحه3سال سوم، درس (               » 4«ي گزينه -61

هاي فوري و مقطعي تحوالت و مسائل اجتماعي، نيازمندي به اتخاذ تصميم

هاي هها و شيواختيارات حاكم و نظام اسالمي روش: كندرا ايجاب مي

توجه به : گرددبرخورد با مسائل، مطابق با نيازهاي حادث اعمال مي

 .نيازهاي متغير در عين توجه به نيازهاي ثابت

 )53و  52، 50ي هاصفحه، 4درس  ،سال سوم(           » 3«ي گزينه -62
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اسالم بر پنج پايه استوار است بر نماز و زكات و «: فرمودند) ع(امام باقر 
طور كه به اليت و به چيز ديگري دعوت نشده است، آنروزه و حج و و

كند و ، اين حديث از اهميت باالي واليت حكايت مي».واليت دعوت شده
از جهت داللت بر » …بالبينات و رسلنا لقد ارسلنا «ي ي شريفهبا آيه

. ظاهري در ارتباط است واليت
 )75 ي، صفحه6درس ، سال سوم(                » 2«ي گزينه -63

راهيم از پيروان او همانا اب: البراهيم شيعةو انّ من «ي ي شريفهدر آيه

حضرت ابراهيم خوانده شده و در  اوش، حضرت نوح پي»است) نوح(
هذا «، عبارت »…علي حين  المدينةو دخل «: ي قصصسوره 15ي آيه

ي حضرت موسي، طرفدار او خوانده ، شيعه»من شيعة و هذا من عدوه
 .شده است

 )86و  85 يهافحهص، 7 ، درسسال سوم( » 4«ي گزينه -64
و ما محمد الّا رسول قد خلت من قبله «ي ي شريفهبا توجه به آيه

مگر رسولي كه پيش از او رسوالن ديگري  محمد نيست:…الّرسل 
بودند پس اگر او بميرد يا كشته شود، آيا شما به عقب بر خواهيد 

ه خدا هيچ گزند و زياني نرساند گشت؟ هركس به عقب بازگردد، ب
ي توحيدي، ، خطر انحراف از مسير الهي و دور شدن از جامعه»...

. هم بنا شده، وجود دارد) ص(اي كه به دست پيامبر حتي براي جامعه
 )104و  103، 101، 100، 98ي ها، صفحه8، درس سال سوم( » 1«ي گزينه -65

تبيين معارف  ← »التهذيب و االستبصار«هاي گردآوري مجموعه
) مرجعيت علمي(مرجعيت ديني  ←اسالمي متناسب با نيازهاي نو 

واليت ظاهري  ←بخشي به مردم آگاهي
اليت ظاهري و ←هاي درست مبارزه انتخاب شيوه ←اصل تقيه 

 )134و  133ي ها، صفحه11، درس سال سوم( »2«ي گزينه -66
ال يأتيه الباطل من بين يديه و ال من خلفه «ي ي شريفهبا توجه به آيه

باطل در اين كتاب راه نيابد چه بيش از آن و چه : تنزيل من حكيم حميد
اه گ، هيچ»اي است از سوي خدايي حكيم و ستودهبعد از آن، كه فرستاده

در قرآن باطل راه پيدا نخواهد كرد به همين دليل براي هميشه كتاب 
. هدايت انسان خواهد بود

 )145و  143ي ها، صفحه12درس  ،سال سوم( » 3«ي گزينه -67
ادع الي السبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة «ي ي شريفهبا توجه به آيه

پردازد ردم ميهاي درست و منطقي به روشنگري م، رهبر با روش»…
بيني و بصيرت الزم برسند و راه حق كند كه آنان به روشنو تالش مي

.  ».و مردم نيفتند را از راه باطل تشخيص دهند و در دام دشمنان خدا
 )190و  189ي ها، صفحه15، درس سال سوم(  » 4«ي گزينه -68

قوم ربنا اغفرلي و لوالدي و للمؤمنين يوم ي«ي ي شريفهبر اساس آيه
پروردگارا بر من ببخشاي و پدر و مادرم و بر مؤمنان روزي : الحساب

، فرزند با ايمان، همواره به پدر و مادر خود ».شودكه حساب بر پا مي
. ورزدمحبت مي

 )9ي ، صفحه1، درس هارمچسال (  » 1«ي گزينه -69

هاي او شناخت هستي خداوند، با توجه به شناخت و تفكر در آفريده
خداوند ناممكن است زيرا » چيستي«، ممكن و شناخت )لقتجهان خ(

خداوند حقيقتي نامحدود دارد و چون نامحدود است، در ظرف ذهن ما 
. كندد احاطه پيدا نميگنجد و ذهن به حقيقت خداوننمي

 )16و  15، 5ي ها، صفحه2و  1هاي ، درسسال چهارم(» 2«ي گزينه -70
بخش ه او تنها مبدأ و هستيقيت اين است كلمنظور از توحيد در خا

موجودات همه از او هستند و در كار آفرينش . جهان است) خالق(
هاي متعدد به عبارت ديگر، جهان از اصل. شريك و همتايي ندارد

» …يا ايها النّاس انتم «و » اهللا خالق شيء«آيات . پديد نيامده است
. اكي از همين موضوع هستندنيز ح

 )30و  29ي ها، صفحه4، درس ارمسال چه( » 4«ي گزينه -71
، خداوند گرايش به »…الم اعهد اليكم «ي ي شريفهبر اساس آيه

ي پيامبران و پرستش خود را در خلقت ما قرار داده و به وسيله
هاي آسماني ما را به سوي آن راهنمايي نموده است اما بعضي كتاب

هواي نفس و ي ها اين گرايش فطري را ناديده گرفته و بندهانسان
و هشدار ) ي انسان در تحقق اين گرايشجايگاه اراده(اند شيطان شده

خداوند به انسان براي دستيابي به راه نجات، آراستگي به اخالص 
. است

 )41ي ، صفحه5، درس سال چهارم( » 4«ي گزينه -72
نه : …ال الشّمس ينبغي لها ان تدرك القمر «ي ي شريفهبر اساس آيه
سزد كه به ماه رسد نه شب  بر روز پيشي جويد و همه در خورشيد را 

از قانونمندي خود  ، هيچ يك از موجودات جهان،»اندمداري در گردش
. شودخارج نمي

 )56و  53ي ها، صفحه6درس  ،سال چهارم( » 1«ي گزينه -73
گرا، خود را با نظام حاكم بر جهان كه بر مبناي توفيق الهي، انسان حق

، هماهنگ كرده و در نتيجه نظام خلقت به او كمك نظامي حق است
 96ي آيه. دهدمي ها قدم نتيجهي دهكند و يك قدمش به اندازهمي

ايمان آوردن مردم : ي اعراف نيز به همين موضوع اشاره داردسوره

ها به تقوا شهرها و گرايش آن ← گشوده شدن بركات از
آسمان و زمين 

 )80و  79ي ها، صفحه8درس  ،سال چهارم( » 2«ي گزينه -74

و من ءاياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا «ي ي شريفهبر اساس آيه

هاي او اين است كه از خودتان همسراني و از نشانه: …لتسكنوا اليها 

ها آرام گيريد و ميانتان دوستي و رحمت نهاد براي شما آفريد تا بدان

المي، خانواده جايگاه ممتازي دارد و كانون رشد ي اس، در جامعه»…

). معيار چهارم(هاي بافضيلت است انسان

    )103ي ، صفحه10 درس ،سال چهارم(» 3«ي گزينه -75

قمار حرام است و بازي با وسايل و ابزارهايي كه در جامعه به عنوان 

. اند، اگرچه به قصد قمار نباشد، حرام استشناخته شده رابزار قما

 .باشدشركت در مجالس قمار نيز حرام مي
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) Aي دفترچه( زادهعليرضا يوسف: دهندهپاسخ

 »2«ي گزينه -76
تر خسته گذشت بيشهر چه از زمان پخش فيلم مي«: ي جملهترجمه
» .شدتر ميكننده

  نكات مهم درسي
ختم  ”ing“صفتي است كه از فعل مشتق شده و به  صفت فاعلي

. شودمي
amuse → amusing 
interest → interesting 

 » 3« يگزينه -77
جا را ترك كه او بدون خداحافظي با ديگران آناز اين«: ي جملهترجمه

» .كرد تعجب كردم
  نكات مهم درسي

نظر به . گيرداسم مصدر قرار مي ”without“بعد از حروف اضافه 
 ”.p.pچين مفعول قرار دارد از اسم مصدر مجهول كه بعد از نقطهاين
 +“being كنيماستفاده نمي .

 » 1«ي گزينه -78
 ”Sue“تمام شده بود كه  Mikeبازي تنيس من و «: ي جملهترجمه
» .رسيد

  نكات مهم درسي
ي زماني نسبتاً زياد صورت كه دو عمل در گذشته با فاصلهدر صورتي
ي ساده و عملي كه زودتر اي كه تقدم زماني دارد با گذشتهگيرد جمله

. شودصورت گرفته است با ماضي بعيد بيان مي
 when+ ي ساده ي گذشتهماضي بعيد، جمله) ي كاملشتهگذ(

    »4«ي گزينه -79
را حتماً كسي آن. كيف من نيست و گم شده است«: ي جملهترجمه

» .دزديده است
در گذشته استنباط منطقي براي بيان  .must have + p.pساختار 

. شوداستفاده مي
 » 1«ي گزينه -80

بيمارستان نگه داشتند تا  او را براي معاينه در«: ي جملهترجمه
» .پزشكان تشخيص دهند كه آيا مشكلي دارد

آموزش، تعليم ) 2مراقبت، معاينه ) 1
ارتباط  )4مراحل انجام كار ) 3

 » 2«ي گزينه -81
به قدري دچار درد شديد شدم كه ناچار شدم نصف «: ي جملهترجمه

» .شب پزشك را خبر كنم
واندن خبر كردن، فرا خ) 2براي  متناسب بودن) 1
مراقبت كردن ) 4به تعويق انداختن  )3

 »3«ي گزينه -82
متأسفم كه دير وقت مزاحم شدم، اتومبيلم خراب «: ي جملهترجمه

» .توانم از ماشين شما استفاده كنمخواستم ببينم آيا ميبود و مي
اختصاص دادن ) 2ناديده گرفتن ) 1
حدس زدن ) 4مزاحم شدن ) 3

 »1«ي گزينه -83
و نظر خود را دوباره اعالم كرد كه بايد به سيستم ا«: ي جملهترجمه

» .زمان كافي داده شود تا كار كند
مانع شدن ) 2مجدداً بيان كردن ) 1
فراهم كردن ) 4) حواس(پرت كردن ) 3

 »4«ي گزينه -84
» .برداري در كليسا بايد اجازه بگيريدقبل از عكس«: ي جملهترجمه

طرز قرار گرفتن بدن ) 2پل هوايي  )1
اجازه ) 4ورد م) 3

  »2«ي گزينه -85
دروس عملي كه در  بهتري را مدارس بايد زمان بيش«: ي جملهترجمه

» .بازار كار مفيدتر هستند اختصاص دهند
اختصاص دادن ) 2وصل كردن ) 1
كردن بيان ) 4شامل شدن ) 3

  »4«ي گزينه -86
تر كارهاي يكنواخت را در حال حاضر در منازل بيش«: ي جملهترجمه

» .توانند انجام دهندها ميدستگاه
اطراف، دور و بر ) 2نامربوط ) 1
يكنواخت، تكراري ) 4مضطرب ) 3

 »3«ي گزينه -87
دوازده تابلوي او نسبتاً خوب فروش رفت خريداران «: ي جملهترجمه

» .ها عمدتاً دوستان و افراد فاميل بودندآن
طور رسمي به) 2اخيراً ) 1
ول منطقي و معقطور به) 4عمدتاً ) 3

C ي متنترجمه loze T est :
 Cisalpineميالن را پايتخت جمهوري ناپلئون بناپارت  1796در سال 

ها اتريشي. پادشاه ايتاليا شد در كليساي جامع 1805كرد و در سال 
به اين شهر برگشتند، اما اهالي  1814پس از شكست ناپلئون در سال 

ل به مركز مبارزه ميالن طعم آزادي را چشيده بودند و اين شهر تبدي
بعد از نبرد  1859باالخره در سال . عليه حكومت خارجي شد

Magenta  شهر ازVictor Emmanualايتالياي  ، اولين پادشاه
بنيتو موسوليني حزب كه به دليل اين .استقبال به عمل آوردمتحد 

در اين شهر ايجاد كرده بود شهر تبديل به  1919فاشيست را در سال 
و متعاقباً در جنگ جهاني دوم تحت شد ين نوع تفكر مركز قدرت ا

. اشغال آلمان نازي درآمد
» 4«ي گزينه -88

برگرداندن ) 2قفل كردن ) 1
برگشتن ) 4راندن ) 3

» 2«ي گزينه -89
آزادي ) 2تعادل ) 1
پاكيزگي ) 4فشار ) 3

» 1«ي گزينه -90
جهاني ) 2خارجي  )1
شهري ) 4مضر ) 3

» 4«ي گزينه -91
“whereas”ايرت صريح، ي مغدهندهربط“whether” ي دهندهربط
ي مغايرت دهندهربط ”although“ي اسميه، شرط و جمله
 .ي دليل استدهندهربط ”because“غيرمنتظره و 
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 »1«ي گزينه -92
اطالع دادن ) 2ايجاد كردن  )1
آموزش دادن ) 4ضبط كردن ) 3

: ي متن اولترجمه
. آن است هاي مختلف جامعه و اعضايشناسي بررسي جنبهجامعه
. گيردشناس فردي است كه اين بررسي و مطالعه را به عهده ميجامعه
هاي مند به اين موضوع هستند كه چگونه گروهشناسان عالقهجامعه

. شونددهي ميهاي جامعه سازماناجتماعي در ارتباط با ساير گروه
 .مند به چگونگي رفتار افراد در جامعه هستندها عالقهآن

مند به مسائل و مشكالت اجتماعي و يافتن راه شناسان عالقهجامعه
هاي اجتماعي مورد گروه. حلي در خصوص معضالت اجتماعي هستند

و جور مثل خانواده و يا  هاي كوچك و جمعمطالعه ممكن است گروه
هاي بزرگ و گسترده مثل سازمان سياسي و اتحاديه تجاري گروه
آوري كرده و سعي عات را جمعشناسان اطالتر جامعهبيش. باشد

شناسان جوامع جامعه. ها را تبيين كنندكنند بر مبناي آن واقعيتمي
ها جهت كسب اطالعات آن. دهندديگر را نيز مورد بررسي قرار مي

ها با آن. هستند) …از قبيل سرشماري (متكي به محاسبات رسمي 
ن است افرادي كه در خصوص موضوع مورد بحث، مواد مخدر، ممك

. كنندشناسان مصاحبه مياز قبيل پليس و روان متخصص باشند
شناسان با افرادي مثل معتادان به مواد مخدر، بزهكاران، افراد جامعه

تك افراد گروه مورد ها با تكآن. كنندمسن و غيره مصاحبه مي
ي آن گروه تيپيك و نمونهبلكه با افراد . كنندمصاحبه نمي بررسي

چه كه ، از آنيشناسان از طريق بررسي ميدانجامعه. نندكمصاحبه مي
ها آن. كنندآوري ميگيرد اطالعاتي جمعها صورت ميدر اطراف آن

شناسان ديگر و ساير افراد متخصص از قبيل ممكن است با جامعه
، اقتصاددانان، كارشناس آمار و )متخصصين جمعيت(شناسان جمعيت

. كنندالعه همكاري ميي مورد مطشناس در زمينهروان
 » 2«ي گزينه -93

جز شناسان به تمام موارد زير بهطبق متن، جامعه«: ي جملهترجمه
» .مندندي اجتماعي مردم در يك جامعه عالقهتوسعه

 » 4«ي گزينه -94
ي هاي زير دربارهيك از گزينهكدامطبق متن «: ي جملهترجمه
» شناسان صحيح نيست؟جامعه

آوري را از فروشندگان مواد مخدر جمع ها گاهي اطالعاتآن«
» .كنندمي

 » 4«ي گزينه -95
هاي شناسان اطالعات را از تمام راهطبق متن، جامعه«: ي جملهترجمه
آوري اند، جمعتمام افرادي كه مورد مطالعهجز مصاحبه با زير به

» .كنندمي
 » 3«ي گزينه -96

ا ديگر هاي زير ممكن است بيك از گروهكدام«: ي جملهترجمه
» .شناسان همكاري نكندجامعه

» هافيزيولوژيست«
: ي متن دومترجمه

مركز دقيق اروپا يكي از شهرهاي بزرگ از قبيل پاريس و ميالن نيست 
ي اروپا از با الحاق چند كشور به اتحاديه. اين محل مكان خاصي است

مركزي كه . قبيل سوئد، فنالند و اتريش اين مركز دوباره تغيير يافت

اين ناحيه . بلژيك است Viroinvalاين افتخار نصيب آن شده است 
Bبين پاريس و  r ussels اي است روستايي و در قرار دارد كه منطقه

كيلومتر  423مركز جغرافيايي در اروپا . باشدروستا مي 8ي برگيرنده
ها كه سالجايي  Saint-Clementاز طرف شمال شهر فرانسوي 

اين . جا شدجا قرار داشت، جابهاجتماع در آني بزرگ بعد از توسعه
ي منطقه در پارلمان و ، نماينده Jean-Mare-Delizeeامر به قول 

مدير انجمن توريستي محلي، درست مثل اين است كه بدون خريد 
ي اين منطقه كليه. اين امر واقعاً عالي است .بليط برنده شده باشيد

مان آن بايد براي يافتن كار به صنايع خود را از دست داده بود و مرد
گردشگري فرصت اين منطقه زيباست و صنعت. رفتندمناطق دور مي

. جديد اقتصادي به آن دارد تواقعي براي دميدن حيا
Chrisstophe Dutailly كند كه يك رستوران محلي را اداره مي

كار كند بايد همين االن دست بهاما اظهار مي. با اين امر موافق است
شوند ممكن ي اروپا ملحق ميكشورهاي جديد كه به اتحاديه. ويمش

است مركز جغرافيايي را بارديگر تغيير دهند و فرصت كسب شهرت 
. براي منطقه از بين برود

 » 4«ي گزينه -97
مطابق با متن مركز جديد اروپا در حال حاضر «: ي جملهترجمه
» .است Viroinvalي بلژيكي منطقه

 » 1«ي گزينه -98
ي اروپا مكاني فهميم كه مركز اتحاديهما از متن مي«: ي جملههترجم

» .بسيار متفاوت است
 » 3«ي گزينه -99

» كدام جمله مطابق با متن صحيح نيست؟«: ي جملهترجمه
» Viroinvalكيلومتري از فرانسه قرار دارد 423ي در فاصله. «

 » 1«ي گزينه -100
ي اروپا پس از اديهكند مركز اتحبيان مي نويسنده«: ي جملهترجمه

شوند، تغيير ي اروپا ملحق ميكه تعدادي كشور به اتحاديهاين
» .كندمي
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   »2«ي گزينه - 101

سپس در زمان هخامنشي . كار رفت يا انسان گاو بالدار ابتدا در تمدن آشور و در دورشاروكين به» الماسو«
  .  الماسو هستيم استفاده ازجمشيد شاهد ي خشايارشا در تخت در دروازه

   »3«ي گزينه - 102

دهي با مواد نرم را برتر از  شكلاو . سازي امپرسيونيست بود ي پيكره ترين نماينده آگوست رودن برجسته
او در بهترين . داد دانست و به نمايش حركت و حالت بسيار اهميت مي كاري روي مواد سخت مي كنده

 به بيان عاطفي قوي ،كرد تمام رها مي ها را ميكل آنژوار نيمه هاي مفرغي و مرمرينش كه غالباً آن مجسمه
  . دست يافت

   »1«ي گزينه - 103

دار  اين كاخ داراي يك ايوان بزرگ طاق.  دختر در فيروزآباد شبيه كاخ فيروزآباد است ي قلعه طرح و نقشه
باز بوده كه به آن گنبد نوك سرگشاده و به طرف آسمان . است كه در پشت اين ايوان گنبدي قرار دارد

  . گويند مي» هورنو«
   »3«ي گزينه - 104

آيند كه به مرور زمان در  ي هند به حساب مي ارهق ترين نوع معماري مذهبي آريايي در شبه استوپاها ابتدايي
در استوپاها . اند تر ساخته شده و به عنوان سبك خاص معماري بودايي مورد توجه قرار گرفته ابعاد بزرگ

هاي  النوع شود و انبوهي از نقوش برجسته و رب خالي ارائه مي) تخت(معموالً حضور نمادين بودا با سرير 
  . شود ا فضاي گياهي در آن ديده مي آميخته بثمذكر و مؤن

   »4«ي گزينه - 105

  .)است» 1«ي كليد سازمان سنجش گزينه(
بريسم گذار تن كاراواجو پايه. ي باروك است اثر كاراواجو، نقاش دوره» شام درامائوس«تصوير داده شده، با عنوان 

زمينه استفاده نموده  سردن پتر كردن حس پيكرها از تاريك ك او در اين تصوير براي بيش. است) نگاري تاريك(
. گذاشت  به نمايش ميفلسفيي  كاراواجو موضوعات مذهبي را به صورتي عاميانه و به دور از مسائل پيچيده. است

خوان  ي رنسانس است و خيلي با مشخصات آثار باروك هم هاي يك اثر دوره هم ويژگي» 2«ي به نظر گزينه
  .اوير توجهي نداشتكاراواجو به آرماني نشان دادن تص. نيست

   »4«ي گزينه - 106

، اگر منظور از سطوح نامنظم »4«ي ها پخش شده است، اما در گزينه متأسفانه جواب درست در بين گزينه
  . است» 4«ي  همان ابزارهاي سنگي باشد، جواب گزينه،طبيعي

 درك عمومي هنر
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   »3«ي گزينه - 107

مق صحنه، زمين را به طور آشوريان براي تجسم ع.  بر روي سنگ است برجسته ترين هنر آشوري نقش شاخص
  . دهند قائم و پيكرها و اشياء را در وضعي طبيعي نشان مي

 »2«ي گزينه - 108

هاي معماري مصري است كه به صورت چهارگوش از سنگ يا آجر با  ترين نمونه ، از ابتدايي»مصطبه«
  . اند شدهدار بر روي مقابر زيرزميني ساخته  ديوارهاي شيب

   »2«ي گزينه - 109

ي  افزون بر گنجينه. هاي جيحون در آسياي ميانه و مربوط به زمان مادها است اليي، از گنجينهي ط اين ارابه
  . باشند ي كردستان و كالردشت مربوط به زمان مادها مي جيحون آثار زرين مارليك گيالن، زيويه

   »1«ي گزينه - 110

  . ند استمايه از خصوصيات نگارگري مغولي ه هاي پر هاي خطي و رنگ  كار بردن طراحي به
   »4«ي گزينه - 111

همچنين به پيراهن مادي . شود ، كاله نمدين به شكل تاج مخروطي است كه در پوشاك مادها ديده مي»تيار«
  .گفتند مي» آكيناس«و به خنجر مادي » ساراپيس«

   »3«ي گزينه - 112

ر مربوط به رام اردشير توسط نخستين فرمانرواي ساساني در شهر گو )اردشيرخوره(كاخ فيروزآباد 
در ساخت اين بنا از . با انگيزه سياسي يعني شورش عليه اردوان پنجم ساخته شده است) فيروزآباد(

. اند، استفاده شده و روي آن سفيدكاري شده است هاي ناصاف كه به كمك مالت به هم متصل شده سنگ
 . هاي هخامنشي اقتباس شده است الزم به ذكر است كه جزئيات تزئينات اين كاخ از كاخ

   »3«ي گزينه - 113

  .)است» 4«ي كليد سازمان سنجش گزينه(
هاي اوليه داراي  اكثر سفال. گون در سفالگري رايج شدي سرخگون و سياه ي كهن يونان دو شيوه  دورهدر

ي سرخ  رنگ روي زمينه گاه سطوح نقوش هندسي و تصاوير زنده با لعابي سياه آن. رنگ بودند ي سرخ زمينه
اين روش در عين . شده است ات طرح انسان يا جانور با نوك سوزن نقش ميايجاد گشته و سپس جزئي

تري  ي مطلوب براي رفع اين مشكل شيوه. شد دشوار بودن در اجرا نيز مانع از پرداخت دقيق به جزئيات مي
هايي كه قرار بود نقش داشته باشد، با  كار گرفته شد، در اين روش جديد كل سطح ظرف به جز بخش به

تر و  توانست نقوش را با جزئيات دقيق گاه هنرمند با دقت و آزادي مي شد، آن رنگ پوشيده مي ياهلعاب س
  . تر ترسيم كند ظريف

   »1«ي گزينه - 114

برجسته و اشكال ساختماني عظيم  ي نقشگامساختن رويدادهاي واقعي همدانه به لحاظ ارزش فتوحات و جاو
در روم شكل گرفت كه براي » امپراطوري«ي  ي در دورهنماهاي پيروز نوع جديدي از بناها به صورت طاق

  . توان به طاق تيتوس و طاق كنستانتين اشاره كرد نمونه مي
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   »2«ي گزينه - 115

ترين  كاري به مهم ي بيزانس موزاييك بعدها در دوره. ها ابداع شد هاي الوان توسط سومري موزاييك با سنگ
كاري استفاده شده  هاي الوان در موزاييك  رنگي و سنگهاي در بيزانس از شيشه. عنصر تزئيني بدل گرديد

از ديگر خصوصيات . شد تري مي ي رنگي باعث تنوع رنگي و شفافيت بيش  از شيشه استفاده. است
هاي بلند و كشيده جهت تأكيد بر ماهيت  توان به حركات خشك و رسمي، اندام مي هاي بيزانس  موزاييك

ها با چشمان درشت، رديف كردن تصاوير در   چهره ها، نمايش  جامهغيرجسماني، نشان دادن چين و چروك
  . پوشاني و نمايش فيگورها به صورت تخت با خطوط محيطي سياه اشاره كرد كنار هم و پرهيز از هم

   »4«ي گزينه - 116

  .براي تثبيت تصوير نياز به سرعت باال دارد» تله«استفاده از لنز 
   »4«ي گزينه - 117

ي  او با كشيدن پرده. گرايي روم باستان بود ي نئوكالسيك تحت تأثير طبيعت  شيوه، نقاش»ژاك لويي داويد«
اي براي صلح و آزادي است، فضايل اخالقي روم باستان را يادآور شد و در  كه بيانه» ها سوگند هوراتيوس«

م و بندي محك در كتاب آشنايي با مكاتب نقاشي ذكر شده كه تركيب. گرايي گام برداشت مسير كالسيك
  . هندسي و محاسبات رياضي دقيق از خصوصيات آثار داويد است

   »2«ي گزينه - 118

ي معماري از زمان مغول آغاز شد، در  اين شيوه. ي معماري آذري است ارگ عليشاه در تبريز مربوط به شيوه
  . ي صفوي ادامه داشت ي تيموري به اوج رسيد و تا اوايل دوره دوره

   »3«ي گزينه - 119

  .ي اسالمي در سمرقند و نيشابور بوده است هاي قرون اوليه نصر مهم تزئين سفالينهخوشنويسي كوفي ع
   »2«ي گزينه - 120

ي ذهني بوتچوني  زماني و پياپي سطوح مشغله پويش هم. ي فوتوريسم است ساز شيوه ، پيكره»امبرتو بوتچوني«
. طمي تجسم بخشيده استبود به همين خاطر براي حركت در فضا، شكل اعضاي بدن را در حالت دائماً متال

  . گرايي كوبيسم براي بيان حركت و زمان استفاده كرده است هاي حجم از ويژگيبوتچوني 
   »1«ي گزينه - 121

در آثار او ارجحيت واكنش حس بر عقل و تأكيد بر تخيل هنرمند در ساخت اثر . گوگن از نقاشان رمزگراست
  . مطرح است

   »1«ي گزينه - 122

  .)است» 3«ي كليد سازمان سنجش گزينه(
) سه سويه(ي هاللي  در صحنه. هاي تئاتر مصداق دارد ها در صحنه ي گزينه بقيه» 1« ي به جز گزينه

شود جلوي  آميز و بزرگ باعث مي استفاده از دكور اغراق. كنند تماشاگران از سه طرف صحنه را تماشا مي
  . ديد گروهي از تماشاگران گرفته شود
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   »1«ي گزينه - 123

مستند . هاي خسرو سينايي است كه در آن به معرفي مسجد امام اصفهان پرداخته استاز مستند» پرستش«
  .، اثر ابراهيم گلستان است»يك آتش«، اثر كامران شيردل و مستند »اون شب كه بارون اومد«

   »4«ي گزينه - 124

شيوه هنرمندان اين . كار رفت  به1340سقاخانه اصطالحي است كه نخستين بار توسط كريم امامي در سال 
هاي سنتي هنر  هنرمندان اين شيوه در كارهاي خود از فرم. خواستند پلي بين سنت و مدرنيسم ايجاد كنند مي

  . كردند ي خام استفاده مي ي شروع و ماده ايران به عنوان نقطه
   »2«ي گزينه - 125

، وسعت صوتي شد اين ساز به شكل ذوزنقه ساخته مي. دهند ابداع ساز قانون را به ابونصر فارابي نسبت مي
چنين به  هم. زمان دو يا حتي سه صداي مختلف را با هم بنوازد توان هم  اكتاو است و مي5/3قانون حدوداً 

توان بسيار سريع و   مي شود، ي ساز نصب مي كه روي صفحه) گردان پرده(كمك دستگاه تغيير كوك موقت 
  . راحت تمام صداهاي كروماتيك موسيقي شرق را از آن حاصل كرد

   »3«ي گزينه - 126

كار رفته و از خط توقيع  خط رقاع، خطي است كه بر اثر نياز به تندنويسي و مختصرنويسي در مكاتبات به
تر از حروف  حروف رقاع ريزتر و لطيف. اقتباس شده است، به همين سبب از آساني و رواني برخوردار است

تو نوشتن حروف در خط رقاع رايج نيست و تداخل و تودر. ارتفاع است حروف رقاع منسجم و كم. توقيع است
شوند و حروف و اشكال آن داراي هماهنگي و تركيب  ها به طور منظم رعايت مي در اين خط فاصله

  . شود كارگيري اعراب و تزئين در خط رقاع به ندرت ديده مي به .اند يكسان
   »3«ي گزينه - 127

گيرند و  ديگر قرار مي ندسي كه پهلوي يكهاي مختلف با اشكال چندضلعي ه هاي كه با طرح و نقش كاشي
  . مشهورند» كشي گره«دهند، به نام  تشكيل نقوش واحدي را مي

   »2«ي گزينه - 128

هاي بيجار است كه با  كار رفته در قالي و ماهي افشان و ميناخواني از نقوش به) ماهي درهم(طرح هراتي 
شود و به  اي بيجار به صورت سه پوده بافته ميه قالي. شوند اي شناخته مي هاي آبي، قرمز الكي و قهوه رنگ

  . معروف است» آيرون راك«فشرده و مقاوم آن به بافت خاطر 
   »3«ي گزينه - 129

 با رنگ نخودي و تصاوير رديفي »كفتري«هاي موسوم به  توان به سفالينه هاي ايالم مي هاي سفالينه از نمونه
  .ه استدست آمد هاي هليان به پرندگان اشاره كرد كه از تپه

   »4«ي گزينه - 130

تر  به نسبت ديافراگم بسته بيش) با سرعت شاتر ثابت(وقتي كه ديافراگم كامالً باز است، مقدار نور ورودي 
شوند كه در چاپ اين  در نتيجه لنزهايي كه غير مرغوب هستند موجب ايجاد چنين كنتراست بااليي مي. است

  . آورد مشكل را به وجود مي
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   »1«ي گزينه - 131

/=
5 0 13537  

  .  خواهد بود1ام بعد از مميز عدد  25رقم 
 »2«ي گزينه - 132

A A A A A= × + = + =
1 7 7 15
2 4 8   اول ماه اول=A                                                         اول ماه چهارم  8

A A A A A A A= × + = + = + =
1 15 15 15 31
2 8 16 16 A                                   اول ماه پنجم    16 A A= + =

1 3
2    ماه دوماول2

A A A A A= × + = + =
1 31 31 63
2 16 32 A        ماه ششم     اول32 A A A A= × + = + =

1 3 3 7
2 2 4    ماه سوماول4

A A= × =
1 63 63
2 32   آخر ماه ششم64

 »3«ي گزينه - 133

 نفـري   9هر گروه در  به طوري كه    .  نفري داريم  9 گروه 6 نفر شركت دارند و به عبارتي      54در اين همايش  
  .  نفر در اين همايش شركت دارند47بنابراين.  نفر غير هنرمند هستند7حداكثر

 »3«ي گزينه - 134

m n /
m n
× ×

= = =
+ +

12 8 96 4 812 8 20  

/دقيقه × =0 8 60 48  
 »2«ي گزينه - 135

× + × + × = + + =5 3 12 2 21 1 15 24 21 60  
40%= =

24 4
60 10  

 »1«ي گزينه - 136

x x x− =24 23  
 در نظـر    ab5 را به صورت   xپس عدد .  باشد 5 بايد x ختم شده پس رقم يكان عدد      475چون اين عدد به   

  .  گيريم مي
a b

( b)
( a)

×

+
+

5 12 3
1 1 5

23
23
4 7 5

  

)پس رقم يكان b)23بايد b ر نتيجهد. باشدb =   . شود پس ضرب به صورت زير بازنويسي مي. 2

  درك عمومي رياضي و فيزيك
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a

( a)
+
+

2 5
2 3

1 1 5
4 6

23
4 7 5

  

)با توجه به رقم صدگان، رقم يكان a)23در نتيجه. باشد 9 بايدa = 3.  
 »4«ي گزينه - 137

  9 تا 1تعداد ارقام صفحات   99 تا 10تعداد ارقام صفحات   425 تا 100 صفحات تعداد ارقام
( ) ( )+ − + × + − + × =9 99 10 1 2 425 100 1 3  

+ + =9 180 978 1167  
 »4«ي گزينه - 138

=   7پذير بر عدد دو رقمي بخشاولين 14
a =1 14  
d = 7  

n na a a (n )d n n n= ⇒ = + − ⇒ = + − ⇒ = ⇒ =198 1 98 14 7 7 91 7 13  
n

n
n(a a ) ( ): S

+ × +
= = = × =1 13 14 98 56 13 7282   7پذير بر مجموع اعداد دو رقمي بخش2

 »2«ي گزينه - 139

A /= 0 296  
A /=1000 296 296  

A =
296
999A = ⇒999 296  

A A
⇒ = ⇒ − = − = =

1 999 1 999 888 111 33296 296 296 296 8  

 »2«ي گزينه - 140

x x× = × −
15 4 5 24 28100 9 6 100  

x x= −
1 1 2815 5  

x x x x−
= − ⇒ = × ⇒ =

3 28 2 15 28 21015  

 »1«ي گزينه - 141

 Gجـا كـه     از آن . انـد    متـشابه  GDE و ABC هستند، پس دو مثلـث     AC و AB موازي GE و GDچون

1، نسبت تشابه دو مثلث)هاست محل تالقي ميانه(مركز ثقل مثلث 
   :بنابراين.  است3
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GDE

ABC

S
( )

S
= =21 1

3 9  

GDE

ABC GDE

S
S S

⇒ = =
− −

1 1
9 1 8  

GDES
/

S
= × =
1 100 12 58 

  »3«ي گزينه - 142

: HB BC=
3
 BHCدر مثلث2

CH AHACH BCH
BH CH

≅ ⇒ =  

CHAH BH CH AH
BH

× = ⇒ =
22  

: AC AB=
1
:،ABC در مثلث2 CH BC=

1
  BCHدر مثلث2

ACH

BCH

AH CH BCS AH CH CH( ) ( ) ( )
S BH BHBHBH CH BC

×
= = = = = = =

×

2 2 2 2
2

1 1
3 12 2

1 3 33
2 2

  

 »4«ي گزينه - 143

ي    روي قاعده  Mي   است و نقطه   لساقينا  مثلث از نوع مثلث متساوي    
از طرفي مجموع فواصل يك نقطه روي قاعده از دو          . مثلث قرار دارد  

 را  پس بايد ارتفاع وارد بر ساق     . ساق برابر ارتفاع وارد بر ساق است      
  . محاسبه كنيم

:ي الزاويه با توجه به شكل و با كمك مثلث قائم AHB  

AH AB BH AH= − ⇒ =2 2 4  
  : ي آن ضلع است، داريم جا كه مساحت مثلث برابر نصف ارتفاع وارد بر يك ضلع در اندازه از آن

SAB AH BC AB CH′= × = ×
1 1
2 2  

( )( ) ( )CH′⇒ =
1 14 6 52 2  

CH /′⇒ = 4 8  
 »4«ي گزينه - 144

  . در هر سه حالت ضايعات مقوا با هم برابر هستند
 »1«ي گزينه - 145

)هاي قطعه خط , )1 ) و 3 , )6   . دهند  يك يال تشكيل مي4

 ي سفيد ناحيه
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 477  انون فرهنگي آموزشك  92سراسري  هنر ي نامه پاسخ

 »3«ي گزينه - 146

  .  يك يال مكعب است4خط   بر روي پاره1خط  پاره
 »3«ي گزينه - 147

  : ها داريم ر مثلثدي تالس  با استفاده از قضيه
h r r r /

h
= ⇒ = ⇒ = = =

+
3 12 3 1 55 4 8 4 8 2  

( / ) /= × π× = = π21 91 5 2 253   حجم مخروط4
  
  

   »4«ي گزينه - 148

= × × π× = π21 4 3    درجه جدا شده 60سطح جانبي66

 = π× = π23    مساحت دايره9
= π + π = π6 9   سطح كل قاچ جدا شده15

 »1«ي گزينه - 149

  
  .  است6ترين عدد در شكل قابل تشخيص است كه بيش

 »2«ي گزينه - 150

هاي حاده كه در اين صورت با دو بار برش و  االضالع با زاويه شد مثلث مختلف در صورت سؤال بايد ذكر مي
يا االضالع   متساوي،لث سطح مقطعاما اگر مث. شود ستطيل حاصل ميكنار هم قرار دادن قطعات، مكعب م

ي مثلث و در جهت   با يك برش از روي ميانهها هم حاده باشند،  آنهاي باشد كه زاويهالساقين  متساوي
 .آيد مستطيل پديد مي عمودي و كنار هم قرار دادن قطعات حاصل يك مكعب

 »3«ي گزينه - 151

= × + × = + =2 10 3 9 20 27   ها تعداد ستاره: تايي 10 دو رديف + تايي9 رديف 3 47
  

   »2«ي گزينه - 152

توان   دو خط ميPي  واقع در صفحهAي با توجه به شكل از نقطه
 قطع 30ي  را با زاويهQي  رسم كرد كه صفحهPي داخل صفحه

  . كند
 

 »4«ي گزينه - 153

  .  است1385 سال 153 اين سؤال تكرار سؤال
  . روي شكل مسيرها را رسم كنيد. بريد  تكه بودن نوارها پي مي4با دنبال كردن هر يك از مسير خطوط، به 
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   »4«ي گزينه - 154

  .)است» 4«ي نهكليد سازمان سنجش گزي(
   مستطيل تكي6 + مستطيل دوتايي7 + تايي3 مستطيل 2+  تايي4 مستطيل 2 + مستطيل كلي شكل= مستطيل18

   »1«ي گزينه - 155

  . دارد مركز تقارن فقطو است  محور تقارن فاقدشكل داده شده، . ير و رو بودن شكل توجه كنيدبه حالت ز
   »2«ي گزينه - 156

  . شود پز مي هاي باالتر ديرتر آب مرغ در ارتفاع ده، لذا تخم پيدا كركاهشي جوش آب  در ارتفاعات باال نقطه
 »4«ي گزينه - 157

V RI=  
P ولت آمپر=ژول بر ثانيه RI VI= =2  

   »1«ي گزينه - 158

xV
t /

− −
−∆ × ×

= = = = × × =
∆ ×

3 3 3150 10 150 10 120 150 10 181 10 5 60 120
  

   »1«ي گزينه - 159

  . باشد تر و مجازي است و آينه مقعر مي تصوير مستقيم، بزرگ
   »3«ي گزينه - 160

( ) J KJ= × − = × = × =3500 400 100 500 300 150 10 150K m(V V ) ( )= − = × −2 2 2 2
2 1

1 1 1000 20 102 2  
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   »3«ي گزينه - 161

1پاسخ برابر است با مساحت
1 دايره منهاي مساحت4

   مربع4

S = × = ×21 120 4004    ربع مربع4

OC OH CH OC= + = ⇒ =2 2 2 200 200  

S ( R ) ( ) /= π = π = π = × =2 21 1 200 50 50 3 14 1574    ربع دايره4

= − =157 100   خوردهمساحت هاشور57
  

  

   »1«ي گزينه - 162

ABCDAB                 :داريم MA , S= =
1 72 23  

AM BC= × =3 72   مساحت مستطيل=طول×عرض2

BC
AM

=
24 2  

S BC DC AM
AM

= × = × × = =
1 1 24 2 72 23 36 2 502 2    مثلث2

 »2«ي گزينه - 163

  .كنيم فرض ميها را واحد  عرض مستطيل. كنيم اده ميتالس استفي  از قضيه

AB AB AB /= ⇒ = ⇒ =
5 40 2 5 1411 118 2

  

  
  
  
  

   »4«ي گزينه - 164

  .مساحت هاشورخورده برابر است با مساحت مربع محاطي منهاي مساحت يك دايره

R R R= × = 22 2    مساحت مربع4

R= π    مساحت دايره2

r R R ( )= − π = − π2 2 24   ⇒ مساحت هاشورخورده4

 ترسيم فني
 92سراسري 
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   »2«ي گزينه - 165

= − =180 112   Cي داخلي زاويه68

= − =180 123   Bي داخلي زاويه57

Â ( )⇒ = − + =180 68 57 55  
 »3«ي گزينه - 166

  . درست است» 3«ي  لذا گزينه.د داشتي تقاطع خواه ه نقطهدوازدحداكثر 
  
  
 

 »1«ي گزينه - 167

هاي متفاوت اين  براي رسم زاويه. كش براي رسم خطوط الزامي است وجود خط
  . ي الزامي استا شكل، نقاله وسيله

  
   »3«ي گزينه - 168

ي اضالع آن با هم   يا اندازهوتر داشته باشد  تر است كه تعداد اضالع بيش هاي برابر، مساحت شكلي بيش با محيط
  . تر است برابر باشد، يعني مساحت مربع بزرگ

   »1«ي گزينه - 169

 بايد دو كمان به 96 است، براي رسم مماسي به قطر 14ي دو مركز كه با توجه به اعداد داده شده و فاصله
 . رسم كرد58 و 28هاي  شعاع

   »2«ي گزينه - 170

خط قائم نيز در 6چنين هم.  قائم به راحتي قابل تشخيص است خط12با دقت در پرسپكتيو داده شده، تعداد 
» حداقل«وجود عبارت .  خط قائم وجود دارد18به عبارت ديگر، در اين شكل حداقل . پشت حجم وجود دارد

  .در صورت سوال الزاميست چرا كه براي پشت حجم كه پنهان است هر شمارشي ميتواند درست باشد
   »1«ي گزينه - 171

بسيار ناچيز » 4«و » 1«ي ي گزينهها تفاوت شكل
) ترسيمي-و نه تشريحي( است كه اين سوال تستي 

  .سازدرا از حالت استاندارد خارج مي
ي است كه البته گزينه» 1«ي پاسخ سنجش گزينه

  .تواند درست باشدنيز مي» 4«
   »2«ي گزينه - 172

  . استABخط  روي پارهMي ها، نقطهاسخها با اعداد پبا توجه به اعداد داده شده و در نظر گرفتن تناسب آن
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 »4«ي گزينه - 173

  شودمثلث تفكيك مي 3 به ضلعي پنجي ترسيمي، اين به طريقه
  . درجه است540يعني مجموعاً 

( )− + + =540 110 80 90 260  
   درجه است260ي ديگر مجموع دو زاويه

   »1«ي گزينه - 174

و يا » متنافر«توانند  ميا با همديگر اي با هم موازي باشد، آن دو خط در فضهرگاه تصوير دو خط بر صفحه
  . اما حتماً صفحات مصورشان موازي خواهد بودباشند، » موازي«

   »3«ي گزينه - 175

بايست از نور مصنوعي هم  گلخانه حتماً بايد از نور طبيعي استفاده كند هرچند كه براي برخي محصوالت مييك
  . بهره جست

   »3«ي گزينه - 176
  

  .ز طرف طراح، در جلب نظر كارفرما بسيار موثر استزيباتر اي نماي بيروني ارائه
  

   »2«ي گزينه - 177

  .است» ذغال« تصوير داده شده مربوط به يك 
 »4«ي گزينه - 178

ترين مدادها  نرمترين و پررنگ. كنندگروه سخت، متوسط و نرم تقسيم مي 3مدادها را با توجه به مغز مداد، به 
B)ي آن باشد كه با باال رفتن شماره ميBمربوط به مدادهاي گروه   .شود به نرمي نوك مداد افزوده مي6(

تر و  تر باشد، سخت بيشHي شوند كه هر چه شماره مشخص مي H با حرفرنگ و البته كممدادهاي سخت
  .معرفي شده است  HB ميانه هم با حرف  متوسط يا مداد. تر خواهد شدرنگكم

 »4«ي گزينه - 179

كنند، پس خط كش تي را با دست راست روي تخته رسم چون با دست چپ مداد را گرفته و خطوط را رسم مي
  . دهند، لذا بهتر است خط كش را در سمت راست تخته رسم يا ميز رسم قرار دهندحركت مي

شود و به  و يا دستگاه درافتينگ، به سمت چپ آن متصل ميTكش ي رسم، خط بر روي يك تختهبه طور معمول 
بايد ها حتماً براي راست دستلذا . كند صورت ريلي، چسبيده به سطح تخته به سمت باال و پايين حركت مي

   .سمت چپ تخته را محافظت كرد
 »4«ي گزينه - 180

با توجه به مستطيل افقي كوچك سمت راست و عدم 
 .درست است» 4«ي چين، گزينهجود خطو
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   »2«ي گزينه - 181

آيند اما در  وجود مي ، نقطه، خط، سطح و آثار رنگي با حداكثر امكان به)ليتوگرافي(در تصاوير چاپ سنگي 
ي موارد   همه،)كاري روي چوب يا لينو فن كنده(يلوگرافي سو ) نما آبرنگ( آكواتينت ،)اچينگ(گراوور تيزابي 

  . آيند وجود نمي ذكر شده با هم به
   »1«ي گزينه - 182

ها و تركيب متقاطع در  كار برده، اما تقابل فرم به) ريتم(آهنگ  كتاب كارگاه هنر اين تصوير را براي ضرب
  .  استتري برخوردار اين تصوير از نمود بيش

   »3«ي گزينه - 183

ي   چيني دوره و حروف) يوگنت اشيتل، فلورئاله(تحت تأثير تصويرسازي آرت نوو » ويل برادلي«پوسترهاي 
  .رنسانس قرار دارند

   »1«ي گزينه - 184

تري  ي درست ي ديد انتخاب شده در اين تصوير، توانايي غلبه بر اشخاص داخل موزه گزينه با توجه به زاويه
  .پيكر به نمايش گذاشته است هاي غول ي ديد حقارت انسان را در مقابل سازه ع زاويه در واقع نو.است

   »4«ي گزينه - 185

التحصيلي و شخصي ديگر با لباس رسمي محل كار ديده  در يكي از تصاوير شخصي با كتاب و نماد فارغ
 .دهد هم رسيدن اين دو شخص، تصوير تالقي تحصيل و كار را نشان مي با توجه به به. شود مي

   »4«ي گزينه - 186

تر نشان دادن  نمايي با بزرگ در اين نوع ژرف. پرسپكتيو مقامي اولين نمود فضا بر روي سطح دو بعدي است
هاي سياسي و مذهبي عالوه بر تأثير بر باورهاي بيننده، برتري شخصيت سياسي يا مذهبي به نمايش  شخصيت

  .شود گذارده مي
   » 4« و  » 2« ي ها گزينه - 187

  .)است» 2«ي سنجش گزينهكليد سازمان (
تغيير (ي هخامنشي نماد دفع نيروهاي اهريمني و تحول و دگرگوني  شير در دوره. سؤال دو جواب اشتباه دارد

  . گانه است چنين شير در آيين مهر يكي از درجات تشرف هفت هم. است) فصل
   »4«ي گزينه - 188

  .)است» 1«ي كليد سازمان سنجش گزينه(
  . ايجاد شده است) چسباني تكه(و كالژ ) چاپ شيشه(پرينت تصوير، با دو تكنيك مونو

  خالقيت تصويري و تجسمي
 92سراسري 

دانلود از سايت سوال سرا

www.soalsara.ir

 www.soalsara.ir                              دانلود از سايت سوال سرا
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   »3«ي گزينه - 189

ي ديد خاص، جايگاه مناسب تيتر، مختصرگيري و كنتراست در اين پوستر باعث ايجاد فضاي هيجان و  زاويه
  . التهاب شده است

   »3«ي گزينه - 190

طريق خأل به مكاشفه و مراقبه هدف نگارگر چيني نوعي از بيان تصويري است كه تالش دارد تا انسان را از 
بنابراين در اين منظره نقاش چيني تالش دارد تا انسان را از طريق خأل به تفكر و به درونيات هدايت . وادارد

  . كند، در مجموع نقاش فضايي شاعرانه و عارفانه را به نمايش گذاشته است
   »3«ي گزينه - 191

ر فضاي شهري از نظر فضاي ايجاد شده با هم وجه سكوت در موسيقي، پاگرد در معماري داخلي و ميدان د
  .اشتراك دارند

   »4«ي گزينه - 192

  . تري دارد ويژگي صوتي ارگ كليسايي با اين تصوير هماهنگي بيش
   »2«ي گزينه - 193

ماتيسم مثل  هنرمندان سوپره. ، نخست احساس و عاطفه، سپس فهم و درك است»گوگن«پيام اصلي و مؤكد 
  . پردازند  احساس از طريق صور هندسي ميمالويچ به بيان صرف و مطلق

   »1«ي گزينه - 194

  . ترين عنصر در نمايش حركت و زمان است ترين عنصر بصري و مهم خط، دومين و مهم
   »4«ي گزينه - 195

بنابراين بيان . جمشيد را در آغوش گرفته است هاي تخت در تصوير شخصي به صورت سمبليك يكي از ستون
  . هاي تاريخي استتر حمايت از بنا اين تصوير بيش

   »4«ي گزينه - 196

  .)است» 2«ي كليد سازمان سنجش گزينه(
 است و سنخيتي با محيط كار  رسمي4گر محيط كار هستند اما نوع پوشش تصوير   بيان3 و 2، 1تصاوير 

  . است» 2«ي صحيح باشد اما پاسخ سازمان سنجش گزينه» 4«ي رسد كه گزينه ندارد و به نظر مي
   »1«ي گزينه - 197

موضوع آثار . را به نمايش گذاشته است) گرايي فرم(هاي فرماليسم  تر ويژگي بندي تصوير بيش تركيب
تر  و فضاي آثار دادائيسم بيشاست  طبقات پايين جامعه يهاي واقعي از زندگ رئاليسم معموالً صحنه

  . گيرد هاي يك عصر را به سخره مي ارزش
   »4«ي گزينه - 198

  . را از روي قصد و نيت زير نظر گرفته استاي است كه كسي  فضاي تصوير به گونه
   »2«ي گزينه - 199

ها به سمت مركز تصوير و سپس امتداد آن در  حركت پله. است» هانري كارتيه برسون«اين تصوير اثر 
   .راستاي حركت دوچرخه گوياي حركت است

   »3«ي گزينه - 200

  . نمايش گذاشته است را بهتر حالت محدوديت  مانند در اين تصوير بيش هاي مربعي و مستطيلي قاب فرم
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   »2«ي گزينه - 201

نام برده شده » بازي خيال«و » شب بازي«اي در ايران تحت عنوان   از نمايش عروسكي سايه،در متون قديم
هاي دستكشي ساده   عروسك نمونه. شدند ها با نخ و رشته حركت داده مي بازي عروسك شب درخيمه. است

اي چوبي كه  گردان درون استوانه عروسك» خم بازي«در . شد  استفاده ميبازي نيز در خم) »4«ي گزينه(
  . داد گرفت و طوري كه ديده نشود دو عروسك دستكشي را با دو دستش حركت مي شبيه خمره بود، قرار مي

   »1«ي گزينه - 202

كه به هجو خدايان و اساطير يوناني و است اي نمايش كمدي متعلق به يونان باستان   گونه،ساتير
ي يك دم پس از سه تراژ. ق5دار بود كه در قرن  شاد و خندهآن قدر . پرداخت هاي تراژيك مي شخصيت

انگيز به حساب  يعني يك جور رفع خستگي پس از ديدن چند نمايش جدي و غم. كردند ساتير اجرا مي
ا اداي كسي را در نوعي كمدي مبتني بر تقليد ي» بورلسك«. آمد و البته وجه انتقادي قوي هم داشته است مي

اي كه آن را عجيب و  توان ديدن دنياي آشنا از زاويه را مي» گروتسك«. استآميز  آوردن با حالتي اغراق
تواند از طريق اغراق  وجه گروتسك مي. يعني خلق آن اساساً بدبينانه است. نماياند تعريف كرد ترسناك مي

هاي آن را  ايجاد شود و بهترين نمونه) هيت ترسناكدار و ما ظاهر خنده(اجزاء و ناهماهنگي و ناهنجاري 
تئاتري است ) معناباختگي(تئاتر ابزورد . مشاهده كرد) مسخ اثر كافكا(توان در ادبيات اكسپرسيونيستي  مي

اين نوع تئاتر گاهي داراي وجه گروتسك است مثالً در . كه پس از جنگ جهاني دوم در فرانسه شكل گرفت
» خنده و ترس « كنند هايي كه در سطل زباله زندگي مي اثر بكت شخصيت» زيآخر با«ي  نامه نمايش

 . كنند در بيننده ايجاد ميزمان  هم

   »3«ي گزينه - 203

ي وقايع و عاقبت  اغلب به آينده) هاي مثبت شخصيت(انبياء . پيشگويي يكي از خصوصيات متون تعزيه است
 .كنند خود اشاره مي

   »4«ي گزينه - 204

 رقص) كابوكي و نو(در هر دو نمايش ژاپني .  كوتاه و جدي است تئاتر رسمي و اشرافي ژاپن،،»نو«نمايش 
زنان و مردان اشرافي، راهبان و هاي آن  شود و شخصيت اين نوع نمايش با ماسك اجرا مي. عنصر مهمي است
   .سلحشوران هستند

 »2«ي گزينه - 205

 و »آ مده«هايي مثل  نامه  با نوشتن نمايش17او در قرن . اند گذار تراژدي فرانسوي لقب داده  را بنيان»كورني«
نويسي را كه توسط   اصول كالسيك تراژدي»ال سيد«ي  نامه  در نمايش»راسين«.  به شهرت رسيد»ل سيدا«

تراژدي است اما پايان خوشي دارد، طوري كه منتقدان آن دوره عنوان . ارسطو مطرح شده بود، ناديده گرفت
  .كار بردند نامه به اي اين نمايشتراژدي كمدي را بر

 خالقيت نمايشي
 92سراسري 
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   »4«ي گزينه - 206

 اغلب با يك  رانامه هم همين است و موضوع آن تم اين نمايش.  است »طلبي جاه«ترين صفت مكبث  مهم
مكبث شاه را به طمع قدرت . كنند تعريف مي» كشاند طلبي انسان را به نيستي مي جاه«اي  ي كليشه جمله
فكر اين عمل شوم .  نيست»قتل با خونسردي كامل«اما اين قتل، يك . ندز كشد و بر مسند او تكيه مي مي

  . گيرد كند و آرامش را براي هميشه از او مي هرگز او را رها نمي
   »4«ي گزينه - 207

ي فاشيسم و نازيسم نوشته شده  هايي است كه عليه سلطه نامه ترين نمايش ن كه يكي از مهمدنامه كرگ در نمايش
هاي ابزورد   نامه ي كرگدن خصوصيات كلي نمايش نامه نمايش. شوند تبديل به كرگدن مياست، همه جز يك نفر 

نويس به  نامه هاي سياسي نمايش رسد كه دغدغه  را ندارد و به نظر مي)ايستاربط و ساختار  هاي بي ديالوگ(
  .نامه ساختار هدفمندي داده است نمايش

   »3«ي گزينه - 208

پردازي فراواني برخوردار است و به جاي پوشاندن صحنه آن را  نو از صحنهتئاتر كابوكي در مقايسه با تئاتر 
تغييرات صحنه در مقابل چشم تماشاگران . شود هر مكاني در نمايش كابوكي با يك دكور القاء مي. آرايند مي

يا هاي برقي و شيارهاي كف صحنه  هاي گردان، استفاده از باالكش شود و اين عمل از طريق صحنه انجام مي
  . شود توسط دستياران انجام مي

   »1«ي گزينه - 209

نويس به سازمان يا كمپاني  نامه به قصد بررسي و نهايتاً تأييد يا رد آن توسط فيلم» پالت«نامه يا  ي فيلم خالصه
رويدادها داراي روابط علي و . ها و رويدادها در آن واضح و فاقد ابهام باشد بايد شخصيت. شود فيلمسازي ارائه مي

 يا 3طرح يا پالت فاقد ديالوگ است و اغلب . ها از اعمالشان مشخص باشد هاي آدم يعني انگيزه. علولي هم باشدم
 .تر نيست  صفحه بيش4

   »3«ي گزينه - 210

در اين فيلم اشياء فقط به خاطر ارزش بصري و در . هاي دادائيستي است اين فيلم يكي از مشهورترين فيلم
ي صرفاً بصري از اشياء بدون در نظر گرفتن  استفاده. اند ديگر قرار گرفته جهت خلق ريتم بصري در كنار يك

  . زدايي از اين اشياء ايجاد كرده است ها يك جور آشنايي كاربرد آن
   »4«ي گزينه - 211

توان يك جور اغراق احساساتي به حساب آورد كه نهايتاً دور شدن از واقعيت و عدم  اين طور بازي را مي
سيستم (گرايانه  ي بازي واقع معرف شيوه» 3«و » 1«هاي گزينه. را به دنبال داردباورپذيري بيننده 

اي  ي عرصه  هر نقش براي هر بازيگري به منزله.هم يك امر بديهي است» 2«ي گزينه. است) استانيالوسكي
  . اش به عنوان يك بازيگر است هاي ذاتي براي آزمايش توانايي

   »1«ي گزينه - 212

زده به  يك فيلمساز و پسر خردسالش در مناطق زلزله: پردازد ي رودبار مي راني زلزلهاين فيلم به نمايش وي
. اند بازي كرده) فيلم قبلي كيارستمي(» ي دوست كجاست خانه«هايي هستند كه در فيلم  دنبال بچه

مثالً در يكي . گيرد انگيز زلزله بهره مي زدايي از ابعاد وحشت هاي مبتكرانه براي درام بندي كيارستمي از قاب
  . ريزد  پسرك براي مادري كه بيرون كادر در اتومبيل ديگر است نوشابه مي،از تصويرهاي فيلم
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   »2«ي گزينه - 213

هاي آنتونيوني كه از  توان در فيلم ، را مي)نماهاي طوالني با استفاده از حركت دوربين(اين ويژگي 
   .ترين فيلمسازان سينماي مدرن اروپاست، مشاهده كرد برجسته

   »3«ي گزينه - 214

اين غير منطقي . گيرد ها از طريق غير منطقي بودن رويدادها صورت مي رئاليستتحريف واقعيت در آثار سو
ها تصاويري كه  در حالي كه در آثار دادائيست. رسد گونه هم به نظر مي بودن در عين حال رؤياگونه و خواب

  . اقع ربط بصري دارنداند در و رسد تصادفي در كنار هم قرار گرفته به نظر مي
   »4«ي گزينه - 215

. شمار آورد ي سبك نئورئاليسم ايتاليا به توان اولين فيلم برجسته  را مي»روسليني«اثر » دفاع رم شهر بي«فيلم 
برعكس فيلمسازان رئاليست شوروي . فيلمسازان نئورئاليست به دنبال بازسازي واقعيت خام در سينما بودند

ي سينما گرايش  ا استفاده از انواع مونتاژ به تجزيه و تحليل واقعيت بر پردهب) آيزنشتاين و پودوفكين(
  . داشتند

   »2«ي گزينه - 216

اي براي تهييج و  سينماي انقالبي شوروي كه متأثر از شور و هيجان انقالب كمونيستي بود، فيلم را وسيله
اي بود كه حسي از پويايي و  نهها اغلب به گو بر اين اساس تدوين پالن. كرد ي مردم تلقي مي تحريك توده

 . كرد حركت را ايجاد مي

   »1«ي گزينه - 217

ي چند شهر مهم اروپايي   درباره20ي  چند فيلم كه در دهه: آيد اين فيلم جزو مستندهاي شهر به حساب مي
 گر به حساب هاي تداعي هاي امپرسيونيستي دارند و جزو فيلم  گرايش،هاي مستند  فيلم ي اين همه. ساخته شد

مردي با دوربين . كند  شهر مسكو را معرفي مي،اين فيلم كه توسط ژيگاورتوف ساخته شده است. آيند مي
  . هاي مسكو است فيلمبرداري مشغول فيلمبرداري از خيابان

   »3«ي گزينه - 218

تواند به مبارزه و مرگ اشاره  شمشير هم مي. اي از مرگ يا شخص مرده دانست توان نشانه اسكلت را مي
 .گيردبملت بايد انتقام مرگ پدرش را كه توسط عمويش به قتل رسيده ه: كند

   »2«ي گزينه - 219

محدوديت و ( است، دوربين سرپايين است  اي نشسته در خيابان يكي به ديواري تكيه زده، يكي ديگر بر پله
  . و مرد سمت چپ كادر به حالت مورب ايستاده است) ناتواني

   »4«ي گزينه - 220

هايي زير عكس   از شخصي ديگر با نوشتهي عكس،در درون آن. هايي زير عكس عكس يك شخصيت با نوشته
ي  آيد كه در دل هر روايت، روايت ديگري است كه از زاويه  به نظر مي. . . . ون آن عكسي ديگر او و در در

  . شود ديد شخص ديگري روايت مي
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   »1«ي گزينه - 221

 .  استآمريكاييآهنگساز » ارنست گلد«ي  ساخته» صليب آهني« موسيقي فيلم

    »3«ي گزينه - 222
امل مضاعف است و در بين سازهاي داده ان اين دو كليد همان استفاده از حي هم زم منظور طراح از استفاده

 .توان با اين حامل انجام داد ن را ميونويسي قان  فقط نت،شده

  »3«و » 2«يها  گزينه - 223
  )است» 2«ي كليد سازمان سنجش گزينه(

اگر تئوريك  .باشد» 3«ي گزينه همو  »2«ي تواند هم گزينه ميپاسخ  ،ه نوع مينور چه باشدبسته به اين ك
دقت كنيد كه هميشه اگر اسم . است »2«ي گزينه ،و اگر ملوديك يا هارمونيك باشد» 3«ي باشد گزينه

 در همين راستا در .تواند تغيير كند  و بسته به مورد ميمينور به تنهايي استفاده شود منظور مينور طبيعي نيست
 .د شبهه كند بايد نوع مينور ذكر شوهر مطلبي كه اين مسئله ايجاد

    »4«ي گزينه - 224
 »4«ي  بين سازهاي داده شده در گزينه...  و  رنگي، تنوع ديناميكيهاي داده شده باالنس در بين گزينه

ان معاصر ممكن است از  آهنگساز اما.شده است تري مي ي بيش ي كالسيك استفاده تر است و در دوره بيش
 .ي تركيبات داده شده استفاده كنند كليه

    » 2« و  » 1« يها  گزينه - 225
  .)است» 1«ي كليد سازمان سنجش گزينه(

 .استصحيح » 1«ي گزينهو اگر از نت ال فرض كنيم » 2«ي گزينهاگر پوزيسيون اول را از نت سل فرض كنيم 

    »2«ي گزينه - 226
 .ترين ساز براي اركسترهاي مجلسي ويولن آلتوست  پر كاربرد رايج ترين و،در بين سازهاي داده شده

    »3«ي گزينه - 227
 .است» دو، سل، دو، فا« ، ترين كوك براي اجراي شور سل روي تار مناسب

    »3«ي گزينه - 228
ي  شود يك فاصله ي يك اكتاو است كه مي عالوه ي پنجم به ي بين اين دو نت در واقع يك فاصله فاصله

 ي پس فاصله.  پرده اندازه دارد3ي پنجمي است كه   فاصله،اي دو ديز تا سله ي نت فاصله. دوازدهم
  .درست است) اكتاو + پنجم (دوازدهم

    »2«ي گزينه - 229
توان يك آكورد كاسته  ي هفتم يك گام مينور هارمونيك مي هاي داده شده فقط از درجه در بين گزينه
  .درست كرد

    »4«ي گزينه - 230
 »4«ي گزينه نت دو تا نت سل بمل در ي كورد پنجم كاسته است كه فاصلهمنظور از هارموني پنجم كاسته، آ

 .پنجم كاسته است

 خالقيت موسيقي
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    »4«ي گزينه - 231
باشد كه اين ترتيب فقط در » 8-5-3« آكوردي به شكل پايگي است كه ترتيب فواصل آن به ترتيب

 .شود ديده مي »4«ي گزينه

    »1«ي گزينه - 232
 .دا كردند از اركان اساسي موسيقي قرون وسطي هستندسرودهاي گريگوريان كه بعد از قرن هفتم رواج پي

    »1«ي گزينه - 233
 »يوهان سباستين باخ« ،را به آهنگساز بزرگ دوران باروك) ابداع سيستم اعتدال مساوي( تعديل فواصل

 .دهند نسبت مي

    »2«ي گزينه - 234
 . آلماني است آهنگساز ،»لودويگ ون بتهوون«تيك از آثار ا پاتي) 13اپوس ( سونات پيانوي شماره هشت

    »4«ي گزينه - 235
 .چند صدايي نيستموسيقي فونيك موسيقي است اما خود كلمه به معناي  هاي چند صدايي يا پلي فوگ از فرم

    »3«ي گزينه - 236
  يك»سل بمل« و اگر از نت »سل بمل«ي چهارم افزوده پايين برويم به نت   يك فاصله»دو«اگر از نت 

ر دوبل « و »دو«ي دو نت  فاصله.  خواهيم رسيد»ر دوبل بمل« نت ي چهارم افزوده پايين برويم به فاصله
 .رونده هفتم افزوده است  پايين»بمل

  »4«و » 1«ي ها گزينه - 237
  .)است» 1«ي كليد سازمان سنجش گزينه(

نت ر بمل كه روي "ال گفته شده ؤي دو نت داده شده در حالت عادي پنجم كاسته است، اما در س فاصله
تواند صحيح  هم مي »4«ي گزينه ،ين نتي وجود نداردنجايي كه چ آنز و ا" قرار داردخط پنجم با كليد سل

 .باشد

    »2«ي گزينه - 238
 .درجات تنال درجات يكم، چهارم، پنجم و هشتم هستند

    »3«ي گزينه - 239
چون تنها در . هستند) اكتاو( فواصل كنسونانس كامل فواصل يكم درست، پنجم درست و هشتم درست

ي  با وجود داشتن يك فاصله( بهتري از اين فواصل را مي بينيم دليل انتخاب اين گزينهترتيب  »3«ي گزينه
 .است) چهارم

  »4« و »2«ي ها گزينه - 240
  .)است» 4«ي كليد سازمان سنجش گزينه(

گاه روي نت صحيح است اما از ايست قطعي اين دست» مي كرن« نت ،با توجه به كتاب مباني نظري موسيقي
 .تتوان گذش سل نيز نمي
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   »2«ي گزينه - 241

هاي مورد استفاده در شيشه  ها تقريبا شبيه به خاك شود كه اين خاك ها تهيه مي اي از خاك لعاب از مجموعه
اي از شيشه است كه بر روي بدنه سراميكي قرار گرفته  طور كلي لعاب اليه به. هستند) گدازآورها+ سيليس (

لعاب اُپك ) 2. شود ها ديده مي بدنه در زير اين لعاب: لعاب شفاف) 1: اند از برخي از انواع لعاب عبات. است
  .دهد  اكسيد قلع چنين حالتي به لعاب مي.شود ها درخشان است ولي زير لعاب ديده نميسطح آن: يا كدر

ها زبر و مات شود سطح اين لعاباي وجود دارد كه باعث ميي شيشه ذرات بلوري در زمينه: لعاب مات) 3
هاي ظاهر آن مانند يك اليه نفت بر روي آب است كه ناشي از پراكندگي شعاع: لعاب قازمغازي) 4. باشد

اختالف انبساط بدنه و لعاب در آن باعث : دار يا كراكلهلعاب ترك) 5. هاي آن استنور توسط كريستال
. گذارد باقي مياين لعاب در اثر جمع شدن، بخشي از سطح را بدون لعاب: پوست ماري) 6. ترك شده است

اين لعاب جالي فلزي دارد زيرا اكسيدهاي آن در كوره احيا شده و به فلز خالص تبديل : لعاب زرفام) 7
 .اند شده

 براي ،براي رنگ آبي از تركيبات كبالت: شودبراي رنگي كردن لعاب از مواد معدني مختلفي استفاده مي
، براي سفيد مات از تركيبات قلع، )آورد وجود مي را بهاكسيد مس نيز سبزآبي (رنگ سبز از تركيبات كروم 

اي از تركيبات كروم و آهن و براي قرمز جوهرهاي خانواده سلنيم، كادميوم، گوگرد و طال از  براي رنگ قهوه
  .هاي آلي حيواني در لعاب مرسوم نيست استفاده از رنگ. همه مشهورترند

نشين شدن ذرات لعاب از شود، براي جلوگيري از تهل ميبا افزودن مواد لعاب به آب، دوغاب لعاب تشكي
هاي آلي ديگر براي چسبندگي بهتر لعاب به بدنه از نشاسته يا چسب. توان استفاده كردكائولن يا بنتونيت مي

  .شوندها حين پخت، سوخته و خارج ميبديهي است اين چسب. توان بهره بردمي) يا از بنتونيت(
   »1«ي گزينه - 242

كشي و رودوزي ، نخ...)دوزي و دوزي بلوچ، پتهسوزن(رودوزي : هاي رودوزي سنتي عبارتند ازوشانواع ر
دوزي، دوزي، آينهدوزي، مليلهدوزي، مرواريددوزي، منجوقپولك(دوزي ، آرايه)دوزيدوزي و چشمه سكمه(

هاي تار و پود در شيدن نخكشي و رودوزي پس از كدر روش نخ. و تركيبي....) دوزي و دوزي و سكهگالبتون
دوزي نخ مرسوم ابريشم و پنبه است در سكمه) موشيدندان. (زنندهاي رنگين بخيه ميهاي منظم با نخفاصله

هاي دوزي روي پارچهدر چشمه. شودهاي ستاره با گل اشرفي دوخته مي كشي شده نقشو در قسمت نخ
 .شودهايي دوخته مي رنگ با پارچه، طرح ا ناهمرنگ ي هاي گلدوزيِ هم سفيد يا رنگي كتاني با نخ

  
  
  
  
  

 خواص مواد
 92سراسري 

 دوزيسكمه دوزي چشمه
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   »1«ي گزينه - 243

 و  استگازي با بوي تند و زنندهكه ، باشد  مي نام علمي آن متانالفرمالين نام تجاري فرمالدهيد است و
 به دست دار كربنهاي  فرمالدهيد به آساني از سوخت ناقص تركيب .آيد  به شمار ميآلدهيدترين  كوچك

 و اكسيژن نفرمالدهيد همچنين از آميخت. شود ها و دود خودروها هم پيدا مي  در دود آتش جنگل وآيد مي
ها  وارنيش. رود كار مي  به همكننده است و در ساخت چسب اين ماده ضدعفوني. شود  در هوا ساخته ميمتان

از ) طور ماستيك و همين(دامار . روند كار نمي ها به  چسبي كننده و روغني هستند كه در تهيه مواد براق
  . شوند هاي الكلي استفاده مي  گياهي دارند و در ساخت وارنيشهايي هستند كه منشأ رزين

   »4«ي گزينه - 244

ونيزه براي زدودن تركيبات مس از روي در آب دي) HCOOH( درصد اسيد فرميك 30 تا 5محلولي شامل 
سازي سطح نقره پس از چنين از اسيد فرميك به منظور براقهم. نقره بدون آسيب زدن به آن مناسب است

توان به اين منظور استفاده نيز مي) KCN(از سيانور پتاسيم . شودهاي شيميايي ديگر استفاده ميانجام روش
اره نشده است ولي در اواسط قرن بيستم از محلول رقيق سيانورِ پتاسيم يا كه زياد در منابع اشبا آن. كرد

  .شده است سديم براي تميزسازي نقره استفاده مي
   »2«ي گزينه - 245

ها به مقدار كربنشان بستگي  هاي آن  آهن و كربن هستند و كاربرد و ويژگي،ترين عناصر در فوالد ساده مهم
هر چه مقدار كربن در فوالد . شوندكربن و نرم تقسيم مي كربن، كم مياندارد و از اين لحاظ به انواع پركربن،

آهك . شودتر مي تر و نقطه ذوب كم تر، سختي بيش تر، تردي بيش تر، انعطاف كم تر باشد، استحكام بيش بيش
ها را نيز خارج براي سنگ آهن داشته و ناخالصي) ذوب يا فالكسكمك(در استخراج فوالد نقش گدازآور 

گردد بنابراين در فوالدهاي فنر مقدار سيليسيم باعث افزايش سختي و حالت ارتجاعي در فوالدها مي. كند مي
ها متفاوت از فوالدهاست بنابراين مطالب فوق قابل نقش اين عناصر در چدن. تر از بقيه فوالدها است آن بيش

  .ها نيستتعميم به چدن
   »3«ي گزينه - 246

اين واكنش هيدراتاسيون نام . دهدهاي موجود در آن با آب روي مي يليكاتگيرش سيمان در اثر واكنش س
در روزهاي اول عمر بتن كه رطوبت مورد نياز عمل هيدراسيون در داخل بتن وجود دارد، افزايش . دارد
اما بعد از . كه رطوبت نيز حفظ شود به شرط آندهد  حرارت روند كسب مقاومت بتن را افزايش ميي درجه

 حرارت موجب كاهش رطوبت بتن ي  تكميل شد، افزايش درجهز كه عمليات هيدراسيون نسبتاً رو28
هايي كه پس از ريختن در شرايط مرطوب نگهداري  بتن. يابد شود و روند كسب مقاومت بتن كاهش مي مي

 ي  درجه30 – 35ريزي  ي حرارت مناسب براي بتن درجه. دست خواهند آورد تري به نشوند مقاومت كم
 . ريزي انجام شود  درجه نبايد بتن-40تر از  گراد است و در دماي كم سانتي

   »2«ي گزينه - 247

شود و نوعي از آن كه از بزهاي  هاي جوان تهيه مي اُشترخان از پشم فِردارِ بره
معروفيت جهاني كه شود  تهيه مي) شهري واقع در روسيه( آستاراخان ي هناحي
  .دارد
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   »4«ي گزينه - 248

الياف كتان معموالً نرم و شفاف هستند و هر . تر از پنبه هستند و داراي جالي ابريشمي هستند براقالياف كتان 
ي كتان بايد در جاي  پارچه. تر نيز خواهد شد هاي آن نظير چربي گرفته شود شفافيت آن بيش چه ناخالصي

 ي  كتان جهت تهيهي هاز پارچ. خشك نگهداري شود تا از رشد كپك، قارچ و باكتري در آن جلوگيري شود
  .شودي صورت و روميزي و دستمال سفره استفاده مي روبالشي، ملحفه، حوله

 »4« و »1«يها  گزينه - 249

در چاپ با مواد رنگزاي مستقيم بر روي منسوجات سلولزي، از اوره يا گليسيرين براي كمك به حالليت 
هاي سخت و از  گيري از رسوب آن در آبي رنگزا و جلو ي رنگزا، از فسفات سديم جهت پايداري ماده ماده

  .شود دهنده استفاده مي  عنوان غلظت كتيرا به
   »3«ي گزينه - 250

بر روي پارچه ) يا ابزاري به نام تجانتين( مهر ي همواد مقاوم به وسيل) ايكالقه(در چاپ به روش باتيك 
ها شود برخي از قسمتعث مي مقاوم باي هماد. گيردشود و سپس پارچه در حمام رنگرزي قرار ميكشيده مي

پس . شودهايي روي پارچه چاپ ميترتيب طرحبدين. رنگ جديد را به خود نگيرد و به رنگ قبلي باقي بماند
در صورت استفاده )  برداشتي همرحل.(شود مقاوم به كمك حرارت از روي پارچه جدا ميي هاز رنگرزي ماد

  .شوداز موقعي خواهد بود كه از موم استفاده ميتر از رزين مقدار پارافين مورد استفاده كم
   »1«ي گزينه - 251

ترين عامل مؤثر بر كارايي و رواني بتن مقدار آب است و مقاومت فشاري بتن بيش از هر چيز تحت  مهم
  .ي بتن است هاي مورد استفاده در تهيه تأثير سنگدانه

   »3«ي گزينه - 252

ها و خاكسترهاي  سنگ ها، پوكه يني است كه از كف سنگي سيليسي يا سيليس و آلوم پوزوالن يا تراس، ماده
اما اگر پودر شود و با گرد آهك . خود خاصيت چسبندگي ندارد خوديوجود آمده است و به فشاني به آتش

درصورت كاهش ميزان . گويندكند و به آن سيمان طبيعي مي شكفته مخلوط شود خاصيت چسبندگي پيدا مي
ي  آيد كه در برابر حملهدست ميدن پوزوالن به آن، سيمان پوزوالني بهكلينكر سيمان و جايگزين كر

  .ها مقاوم است سولفات
   »3«ي گزينه - 253

در ساخت سيمان . شوداكسيد آهن باعث كاهش دماي پخت، كاهش سرعت گيرش و تيره شدن سيمان مي
به » 2« ي گزينه. ن استشود كه اكسيد آهن نداشته باشد كه اين رس همان كائوليسفيد از رسي استفاده مي

شود بلكه آهك جزء اساسي جاي آهك استفاده نمياين دليل نادرست است كه در اين سيمان، كائولين به
  .شودجاي رس معمولي استفاده ميكائولين در اين سيمان به. سيمان سفيد است

   »4«ي گزينه - 254

 يا بخار CO2ه شده و گازهايي از قبيلبرخي از مواد معدني موجود در ساخت شيشه در اثر حرارت كوره كلسين
. شوند  شيشه مير يا مات شدندكها در مذاب شيشه باقي مانده و در نهايت باعث   اين حباب.كنند آب آزاد مي

  .دو مات شدن شيشه شوتواند به مرور زمان باعث كدر  عالوه بر اين استفاده زياد از مواد قليايي نيز مي
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   »1«ي ينهگز - 255

يا ) هاي رسيده گياه بزرك دانه(هاي بزرك   است كه از دانهروغن گياهيروغن بزرك و يا روغن كتان، يك 
ن روغن يا مواد ديگري اضافه نشده باشد، روغن خام بزرك روغن بزرك كه به آ. آيد دست مي كتان به

ترين دارو براي درمان سرماخوردگي، سوختگي و درد معده بوده  اين روغن در قديم شناخته. شود ناميده مي
) اشباع نشده(تر اسيدهاي چرب سير نشده  درصد و يا بيش 90اين روغن يك روغن سالم است و . است 

اين اسيد پس از انجام .  از اسيد چرب سير نشده آلفا اسيد لينولنيك است درصد از آن76دارد كه 
تنها موردي كه در  ها در بين گزينه. شود هاي اكسيدي پليمريزه شده و با عث خشك شدن رنگ مي واكنش

  .هاي ديگر كامالً بديهي است روغن برزك موجود است همين گزينه است و غلط بودن گزينه
   »2«ي گزينه - 256

در برابر نور . ي معروف شنگرف است كه امروزه قرمز كادميم جاي آن را گرفته است ن همان رنگيزهورميليو
. شودكند بسيار كند خشك مياين رنگدانه با آن كه روغن زيادي جذب نمي. گرايدظاهراً به تيرگي مي

  .براي اختالط با روغن بايد مقداري موم به آن افزود
   »3«ي گزينه - 257

رنگ سبز است و با ته) تر از آمبر سوختهتيره(ي خاكيِ سمي به رنگ شكالتي سير  ك رنگيزهداي اي وان قهوه
  .قرمز شفاف+ سياه + آمبر سوخته : شودبا اين مخلوط تهيه مي

ترتيب كه  ها را رنگي ساخته است بدين هايي كه آن نا هر سه رس هستند اما حاوي ناخالصي اُخرا، آمبر و سيه
Feاولي حاوي O2 Feو دومي حاوي 3 O2  اكسيد آهن -و سومي حاوي هيدروكسيد MnO2و 3

)آبدار )FeO OH .nH O2 .اما .) ها همگي سيليكات هستند زيرا رس(ها هستند  بنابراين هر سه از سيليكات
  .باشد ها آمبر حاوي منگنز نيز مي  آندار كه در بين هاي آهن سيليكات

   »4«ي گزينه - 258

 .باشد هاي آلكيدي ساخته شده و در انواع فام از سفيد تا مشكي قابل عرضه مي  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 داخل و  .تتوجهي برخوردار اس
لكيدي آجهت مصرف روي سطوح فوالدي اعمال يك اليه آستري  .گيرد خارج ساختمان مورد استفاده قرار مي

  .ت ساعت اس24 و زمان خشك شدن عمقي  ساعت3زمان خشك شدن سطحي . شود توصيه مي
   »1«ي گزينه - 259

كروزوت كه از . هاي روغني مورد استفاده براي چوب هستند كننده ت و پنتاكلروفنل از محافظتكروزو
آيد و  دست مي سنگ به اي است كه از تقطير زغال اي قهوه ي چوب است ماده كننده ترين مواد محافظت قديمي

 كروزوت از پنتاكلروفنل جاي اغلب به. رود كار مي ها در دريا به اي است كه براي محافظت از چوب تنها ماده
  .توان رنگ زد هاي اشباع شده با آن مي شود كه برخالف كروزوت بر روي چوب استفاده مي

   »2«ي گزينه - 260

ها استفاده اي سخت و ساينده است كه از ان در ساخت سنبادهآلومينا يا اكسيد آلومينيوم يا كوروندوم ماده
 سراميكي هستند كه مانند آلومينا در ي هاد سخت و سايندكربنات باريم و كاربيد بور نيز از مو .شودمي

ها آرسنيك، آنتيموان و سرب كه همگي سمي هستند نيز در سنگ سنباده. روندكار مي ها بهساخت سنباده
وينيل  دواليه كه در آن از چسب پليي ه ايمني است يعني شيشي هسكوريت همان شيش. نقش پركننده دارند
  .ه استبوتيرال استفاده شد
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