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   «۱»ی  گزینه -67

التحصگل دگ  اسگاواوبگرايدوستمبهتازگیازدانشگاا اگا  »يجمله:ترجمه
«ارستاد اساوچن یندغ تقاضا

خاموشکردن(2تقاضاکردن(1
)براي(نارانبودن(4کمککردن(3

---------------------------------------------- 

  «۳»ی  گزینه -66

 «خواهمکهبهپللسزنگبزنموامدزدی  د  اسا!میدوچرخه»يجمله:ترجمه

 نکات مهم درسي


 نظر steal»اع مو د مف« به نلاز بهیکاع متع ياساو توجه با عولدا دو

هايبلنلمکهااع د جملهوجودن ا د،پسجملهمجهولاساوگزینهجملهمی
باد نظرگراتنایننکتهکهتوانن جواببکهمعلومهستن ،نمی«2و1» ادن و

پسزمانجمله حالادامهدا د، اثرشتا عم دزدی ند گذدتهانجامگراتهو
 صحلحاساو«3»ٔ  يماضینقلیاساود نتلجهگزینه

---------------------------------------------- 

  «۴»ی  گزینه -67

 د،د حالیکهمنتنهگایگکخودوستمیکبشقاببز گغذامی»يجمله:ترجمه
 «خو موسان ویچمی

 نکات مهم درسي


بلنلمکهبلندوجملهتضادمستقلموجوددا دویعنگیباتوجهبهمعنیجمالت،می

«while»تضاديکهب یهیاساودو ازانتظا نلساوبرايتضادمستقلمکلمگات
يکلمگگه«4»يتگگوانلماسگگتفاد کنگگلمکگگهد گزینگگه امگگی«whereas»و
«whereas»کنلمو اکهجواباسا،مشاه  می

---------------------------------------------- 

   «۴»ی  گزینه -67

«خو دم،امااراموشکردموبای دا وام اامروزصبحمی»يجمله:ترجمه
 مهم درسي ی نکته


1»هاي)حذفگزینه،زمانبای گذدتهباد «this morning»يباتوجهبهکلمه

د گذدتهانجامبایساکا يبود کهمی«خو دندا و»جاییکهازآن«(و2و
 د سااساو«4»يپسگزینهاماانجامنش  ،د  ،می

---------------------------------------------- 

   «۲»ی  گزینه -78

مگانبر سگینهگاییماند تمامطول ا تامقص اسبابووسای »يجمله:ترجمه
«ود 
مقص (2موقعلا(1
ا تباط(4بر سی(3

---------------------------------------------- 

   «۱»ی  گزینه -78

«وبا انن  صحبانکن؛دای حواسش ابهجاد پرتکنی»يجمله:ترجمه
ج ا(2پرتکردن(1
دکسا(4جلبکردن(3

---------------------------------------------- 

  «۳»ی  گزینه -78

کن ؟دانستیکهما یادا دازدواجمیالف:می»يجمله:ترجمه
 «دانستموچهجالب!ب:نه،نمی

ج ي(2منطقی(1
محتم (4انالزجالب،دافا(3

---------------------------------------------- 

  «۲»ی  گزینه -78

 «وکردارا میواقعلابا اتنبهسلنماازاوهربع ازظهر»يجمله:ترجمه

واقعلا(2عملکرد(1
ظرالا(4یقلن(3

---------------------------------------------- 

  «۴»ی  گزینه -78

اش ابهبگود ودتابتوانگ وضگعلاسگالمتیاومرتباْبهباداا می»يجمله:ترجمه
 «وبخش 

نجاتیااتن(2آماد کردن(1
بهبودبخشل ن(4تبکردنمر(3

---------------------------------------------- 

  «۱»ی  گزینه -78

انگ ،ازايکگهازآن نگببگرد يصگ مهکودکانبسلا يد نتلجه»يجمله:ترجمه
«وان لحاظعاطفیآسلبدی  

اعاالنه(2ازلحاظعاطفی(1
لزاماْا(4ق  تمن انه(3

---------------------------------------------- 
 

   «۲»ی  گزینه -77

دلل واقعیمرگناگهانیآنبازیارمشهو هنوزمعلومنلسا؛این»يجمله:ترجمه
«ويپزدکیهمیکمعماساحتابرايجامعه

معما(2بلنیپلش(1
اشا (4ااسانه(3

---------------------------------------------- 
 

   «۳»ی  گزینه -76

خواهلگ برايآماد د نبرايیکآزمونازآننوعیکهدمامگی»يجمله:ترجمه
«وب هل ،کا بسلا يالزماسا

انجامدادن(2د نظرگراتن(1
بلنیکردنپلش(4دام د ن(3


---------------------------------------------- 

 :clozeکلمات مهم 
 convectionهمراا: passageعبو :

 currentجریان: expandمنبسطد ن:



   «۴»ی  گزینه -77

آ ایش(2وزن  (1
دما(4نوع،گونه(3

---------------------------------------------- 

   «۱»ی  گزینه -77

اساو«from»آی ،می«formation»ايکهباحرفاضااه


---------------------------------------------- 

  «۲»ی  گزینه -78

کمی،ان کی(2بهطو  احا(1
بهطو عادي(4بههلچوجه(3

  انگليسي زبان
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«۳»ی  گزینه -78
گمد  (1
اطراف(3
 

---------------------

«۱»ی  گزینه -78
بلن د ن(1
انتقالدادن(3
 

---------------------------------------------- 
:1کلماتمهممتن

 tripسفر: postage stampتمبرپستی:

 deliverتحوی دادن: glueچسب:

 hobbyسرگرمی: prepaidازپلشپرداخاد  :

 

   «۳»ی  گزینه -78

اهمل کهارستادننامهبرايااگرادد کشگو هايتوانازمتنمی»يجمله:ترجمه
«دیارحتاقب ازاختراعتمبرپستیوجودداداو

---------------------------------------------- 

  «۱»ی  گزینه -78

«ياولقرننوزدهمبهوجودآم ود نلمه«Penny Black»»يجمله:ترجمه
---------------------------------------------- 

  «۴»ی  گزینه -78

«توسطیکآلمانیبناد و«UPU»»يجمله:ترجمه
---------------------------------------------- 

   «۲»ی  گزینه -77

اطالعاتاینمتنعم تاْبراساستوصلفوقگای بگهترتلگباتفگا »يجمله:ترجمه
 «ودانسازمانیااتهاساااتادن

---------------------------------------------- 
:2کلماتمهممتن

 dominateد ن:چلر  interestمن ي:عالقه

 shyخجالتی: talkativeپرحرف،و اج:

 criticalانتقادي: consistentاستوا :

 admireتحسلنکردن: pursueدنبالکردن:

 

  «۴»ی  گزینه -76

«؟ کنتنعم تاْد مو دچهچلزيبحثمیم»يجمله:ترجمه
 «برايپل اکردندوساچکا بای کرد»

---------------------------------------------- 

   «۲»ی  گزینه -77

بگگهامتحگگانکگگردنتعگگ ادياز2د پگگا اگراف«it»يکلمگگه»يجملگگه:ترجمگگه
«گرددوهایشانبرمیتکنلک

---------------------------------------------- 

  «۱»ی  گزینه -77

«؟کن ذکرمی4 اد پا اگراف«من،من،من»چرانویسن  »يجمله:ترجمه
 و«کنن  د بحثهش ا ده تانبهتنهاطرفصحباتاد  ابطهباتب ی د ن»

---------------------------------------------- 

   

بگگهطبگگممگگتن،هگگلچکگگ امازمگگوا دزیگگربگگهصگگو تم بگگا
دادنبگهدیاگرانبگرايتوصگلفکن ،بهجزتواناییاجگاز 
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   »4«ي گزينه - 101

در اين شيوه ابتدا تمام سطح كليشه با استفاده از . هاي غير مستقيم حكاكي روي فلز است مزوتينت از شيوه
 درجات (Burnisher)دهنده  سپس با ابزارهاي صيقل. شود طور كامل خراش داده مي اي به مغارهاي شانه

، در اين شيوه روند ساخت كليشه، از سياه به سفيد ها برعكس ساير روش. شود روشن و سفيد بر آن ايجاد مي
  . است

   »1«ي گزينه - 102

  . شود  يا خاكستري باعث كاهش شدت نور در عكاسي ميN.Dفيلتر 
   »21«ي گزينه - 103

ي سوم  هستند متعلق به هزاره) استاتيت(تر از جنس سنگ صابون  ي جيرفت كه بيش آثار مكشوفه از منطقه
  . باشند قبل از ميالد مي

   »2«ي هگزين - 104

نخستين آثار هنري دوران آغازين با . باشند مي» يايويي«و » جومون«ي  ترين آثار ژاپن مربوط به دوره قديمي
كه معموالً با شكل جنگجويان و خانه ) هانيوا(هاي گلي  كه با رديف استوانه) كوفان يا كوفون(هاي تدفيني  تپه

  .درست است» 1«ي جش گزينهي سازمان سن  در كليد اوليه.شد، آغاز شد ساخته مي
   »2«ي گزينه - 105

 ميالدي بسياري از شهرهاي تمدن مايا متروك و 900انگيز توانا بودند، در حدود  ماياها در ساخت بناهاي شگفت
شكل چچن ايتسا را در يوكاتان بنا   انتقال دادند و معبد هرمينها به همراه قوم تولتك پايتخت خود را به يوكاتا آن

  . نهادند
   »1«ي هگزين - 106

  . است» يوهان سباستين باخ«اعتدال و تغيير سيستم فواصل موسيقي اروپا از دستاوردهاي 
  

   »1«ي گزينه - 107

سازان معاصر در خلق آثارش تحت تأثير آثار ايران باستان خصوصاً آثار مفرغي لرستان  اصغر محمدي از پيكره
  . و آثار مكشوفه از املش قرار دارد

 »3«ي گزينه - 108

  . جان موضوع آثار كاراواجو، سيمون شاردن، ماتيس و پل سزان است بيمفهوم طبيعت 
   »4«ي گزينه - 109

ي جناس تصويري و رئاليسم  كننده ي سورئاليسم است كه او را ابداع ، هنرمند بلژيكي شيوه»رنه ماگريت«
  .او در برخي آثارش دست به كتمان نام اشياء زده است. دانند جادويي مي

 درك عمومي هنر
 93سراسري 

دانلود از سايت سوال سرا

www.soalsara.ir

 www.soalsara.ir                              دانلود از سايت سوال سرا



 19  ي آموزشانون فرهنگك  93سراسري  هنر ي نامه پاسخ

   »2«ي گزينه - 110

. اي است ي فيروزه ي چهارباغ اصفهان اسليمي به رنگ زرد و سياه بر زمينه ان جنوبي مدرسهو اينقوش گنبد
  . كاري رواج يافت ي قاجار در كاشي الزم به ذكر است كه استفاده از رنگ قرمز از دوره

   »1«ي گزينه - 111

يانه است كه براي آوري در مضمون و پرداختن، موضوعات عام الدين بهزاد نوع ترين اقدامات كمال از مهم
  . اشاره كرد» ساختن كاخ خورنق«توان به تابلوي  نمونه مي

   »3«ي گزينه - 112

پردازي و  هاي نقاشي بيزانسي فاصله گرفت و به مدد قدرت رنگ نا بود از ميثاق گذار مكتب سيه دوتچو پايه
 . هاي مذهبي را به طرزي مهيج و گيرا نشان دهد بندي توانست صحنه تركيب

   »3«ي گزينه - 113

  . باشد مي» مادر و بچه«ي امپرسيونيسم است كه موضوع اغلب آثارش  ماري كاسات از نقاشان شيوه
   »2«ي گزينه - 114

تر فضاي شاد و سرخوش آثار روبنس را به ذهن  اند و بيش بهره ي روكوكو از محتواي عميق بي آثار شيوه
  . شود يده ميگري د در اين شيوه گرايش به تزيين و احساساتي. نمايند متبادر مي

   »2«ي گزينه - 115

، مربوط به تابوت توت عنخ آمون هنرمند مصر پا را از وادي اسطوره و آئين »ها نبرد با سوري«در تصاوير 
ي سازمان سنجش  در كليد اوليه. تري پرداخته است فراتر گذاشته و به دنياي مادي با وسعت بيش

  .درست است» 4«ي گزينه
   »2«ي گزينه - 116

ي ايران است كه در ساخت آن   شده ترين گنبد شناخته قديمي) ردشير خوره، رام اردشيرا(كاخ فيروزآباد 
  . هاي هخامنشي است يين اين بنا برگرفته از تزيينات كاخجزئيات تز. ي سياسي وجود داشته است انگيزه

   »2«ي گزينه - 117

توان به آثار  از آثار او مي. ها پيوست ي دادائيسم است كه بعدها به سورئاليست هانس آرپ از هنرمندان شيوه
  . وار اشاره كرد هاي اندام ها و پيكره برجسته چسباني، نقش تكه

   »1«ي گزينه - 118

چنين در اين عصر  هم. براي اولين بار شاهد استفاده از نقش انسان هستيم) مزولتيك(سنگي  ي ميان در دوره
  . آتش اختراع شد

   »1«ي گزينه - 119

سازي با  هاي نازك و چهره پردازي با چين ، اسلوب جامهبود مفهوم انسانصر گوپتا، عتأثير گنداره بر آثار 
  فوق انساني و اسلوب،قهرمانانهدر تناسبات متهورا كه سنت  حال آن. دار بود هاي ساده و سطوح برش حجم

  . دار نمودن بدن ادامه يافت  جاننمادگرايي و
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 93ي سراسري  نامه  پاسخ  انون فرهنگي آموزشك  20

   »2«ي گزينه - 120

اي بنام  سقف بناها سنگي و بناها بر روي پايه. مĤب است يمعماري اتروسك داراي حالتي ساده و روستاي
دار و سقف شيرواني داشتند و پلكان در يك  معابد معموالً مربع ساده با ايوان ستون. اند پوديوم قرار گرفته

  . سوي بنا قرار گرفته است
   »4«ي گزينه - 121

  . ندك آواز بيات ترك در دستگاه شور حال و هواي دوگانه و تركيبي القاء مي
   »4«ي گزينه - 122

ي آشور و  توان به دروازه هاي مشابه آن مي از نمونه. ي شيران در بغازكوي مربوط به قوم هيتي است دروازه
  . ي شيران ميسن اشاره كرد دروازه

   »4«ي گزينه - 123

م آغاز و شاخص . ق1500-1600هاي  هاي جديد در حد فاصل سال ي مينوسي جديد با ساخت كاخ دوره
ترين كاخ اين دوره كاخ كنوسوس است كه در آن شاهد  بزرگ. رود دن كرت به شمار ميعصر طاليي تم

با مضامين زندگي روزمره، مظاهر طبيعت و موجودات دريايي ) فرسك(ي گچي  هاي ديواري بر زمينه نقاشي
  .هستيم

   »3«ي گزينه - 124

  .نمايي زده است د دست به كژي تيموري اولين هنرمند ايراني است كه در آثار خو قلم نقاش دوره محمد سياه
   »1«ي گزينه - 125

  . ق است. ي نهم هـ   شده در سده مصورسازي شده از كتب تهيه» فرهاد«نامه كه توسط  كتاب خاوران
   »4«ي گزينه - 126

ي هشتم ميالدي تهيه شده، جنس صفحات اين كتاب مانند ساير كتب آن  انجيل لينديس فارن در سدهكتاب 
هاي پرندگان و جانوران آراسته  مايه آن را با نقوش درهم بافته شده و نقشزمان، پوست گوساله بود كه 

  . بودند
   »1«ي گزينه - 127

  . گيري از روشنايي گاز، پيشتاز كاربرد نور مصنوعي در عكاسي شد با بهره» نادار«
   »2«ي گزينه - 128

اخت بناهاي ذكر ي س با توجه به دوره. وجود آمده است از تركيب گچ، آجر و كاشي به) درهم(كاشي معقلي 
  .  است كه در عهد شاه عباس صفوي ساخته شده استخواجه اتابك كرمانها، جواب  شده در گزينه

   »4«ي گزينه - 129

و شوند  متن و زمينه بر اساس يك طرح دوربري شده و بر روي زيرساخت الصاق ميي چوب  در معرق زمينه
  .زيرساخت هميشه از جنس چوب است

   »1«ي گزينه - 130

  .پوشيدند آستين مي موري چندين اليه پيراهن بلند و تنگ را در زير قبايي آستين كوتاه يا بيي تي در دوره
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   »3«ي گزينه - 131

  . شده از چاه برابر حجم مكعب مستطيل ساخته شده با آن است حجم خاك تخليه
  : بنابراين

( / )= π × = π20 5 20 rاستوانه5 h V= π   Vاستوانه2⇒
c= × ×8 abcمستطيل مكعب10 V=   Vمستطيل مكعب⇒

cمتر c π π
⇒ π = ⇒ = =

55 80 80   Vاستوانه=Vمستطيل مكعب16

c/متر سانتي /π
= × = × =

3 14100 100 19 616 16  

 »2«ي گزينه - 132

A=وتور اتومبيل در حالت تنظيم نشدهمصرف سوخت م  

A (I)=
3
  مصرف سوخت موتور اتومبيل در حالت تنظيم و بدون ترافيك4

A (II)=
5
  ؟؟؟؟ بدون تنظيم موتور و در ترافيكموتور اتومبيل در مصرف سوخت 4

60%
AI

II A
= = × =

3
34 1005 5

4
  

 »1«ي گزينه - 133

  . تر است  كه مربع كامل است يك واحد كم100رسيم كه از عدد  مي99 به عددA بر5با تقسيم عدد
0/ حدوداً برابر  Aعدد: راه تستي    كمـي (شـود      مـي  20بنابراين معكـوس آن برابـر     ). تر  كمي بيش ( است   05

  . شود تر مي  كم100از) يك واحد( ضرب كنيم كمي 5كه اگر آن را در ) تر كم
 »2«ي گزينه - 134

A=كل قيمت فروش  

A=
1
  .دارد گذار در ابتدا برمي اي كه سرمايه ي اوليه هزينه4

A=
3
  مانده پول باقي4

  

A3
4  

  درك عمومي رياضي و فيزيك
 93سراسري 

A40%A A× = × =
3 8 2 1004 15 5 

A A× =
3 3 9
4 15 60

A A× =
3 4 1
4 15 5

 سهم هنرمند
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 »4«ي گزينه - 135

4×ابتدا كل شكل را به صورت يك مستطيل        هـايي بريـده    ي آن مثلث گيريم كه از چهار گوشه  در نظر مي  9
  .كنيم  مي ها را از كل كم اند و مجموع مساحت آن مثلث شده

× × × ×⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− − − − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

4 2 2 3 4 1 2 536 222 2 2 2  

 »2«ي گزينه - 136

A A A A× − = ⇒ − =
80 3 95 6 1912 12100 2 100 5 20  

A A−
= ⇒ =

24 19 12 4820  

 »3«ي گزينه - 137

{ }A , , , , , , , , , , , , , , , , ,= 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 75 85 95  
كـار رفتـه در        بـه  5ارقامكار رفته است كه تعداد         به 5ها رقم   ي فوق تمامي اعدادي است كه در آن         مجموعه

  .  است19اعضاي اين مجموعه
 »3«ي گزينه - 138

  .كنيم هاي قرارگيري اين چهار المپ را در كنار هم محاسبه مي جايگشتتعداد 
!

! !
=

×
4 62 2  

Gسبز =  
Rقرمز =  

  »3«ي گزينه - 139

.  تكـرار شـده اسـت   120ي مركزي  زاويه هر به ازايكنيم كه شكل با كمي دقت در شكل سؤال مشاهده مي   

  .افتد  مجدداً روي خودش مي120بنابراين با چرخش
 »4«ي گزينه - 140

 اسـت يعنـي سـال تولـد وي بـه            70ي  شـويم اوالً ايـن پـسر متولـد دهـه            متوجـه مـي   » 1«ي  با بررسي گزينه  
} از بين ارقام   ○ است كه رقم   ○137صورت }, , ,9 8 7 كنيم كه اگر سـن       تر درك مي     كه با بررسي دقيق    6

) است كه مجموعه ارقام اين سال      1376 سال باشد، وي متولد سال     17پسر )+ + + =1 3 7 6  برابر سـن    17
  . پسر است

 »1«ي گزينه - 141

a a k a
b b k b

′ ′
= = ⇒ =

′ ′
65 5
91 7  

  : داريم3با ضرب صورت و مخرج كسر در
a
b
′
=

′
3 15
3 21  

GGRR / GRGR / GRRG
RGRG / RGGR / RRGG
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 23  انون فرهنگي آموزشك  93سراسري  هنر ي نامه پاسخ

  :اينبنابر. است) مربع كامل( 36كه مجموع اعداد صورت و مخرج برابر
a

b a
b
= ⎫

⇒ − =⎬= ⎭

15 621  

 »4«ي گزينه - 142

هـايي از دايـره كـه بـه رنـگ سـياه هـستند برابـر مـساحت                     شويم كه مساحت قطاع     با كمي دقت متوجه مي    
هاي سـياه برابـر اسـت بـا نـصف             بنابراين مساحت قسمت  . هايي از دايره است كه به رنگ سفيد هستند          قطاع

  .مساحت مربع بزرگ

= × × =
1 4 4   Sسياه82

 »1«ي گزينه - 143

دهـيم، سـپس حجـم جـسم حاصـل از دوران سـطح                 دوران مـي   ABبراي راحتي كار كل مربع را حول ضلع       
  :كنيم  حاصل از دوران مربع كم ميهاشورنخورده را از حجم جسم

r h ( )= π = π × = π2 21   ABحاصل از دوران مربع حول ضلعي  حجم استوانه1
π

= π× × =21 1 13   AB حول ضلعمخروط حاصل از دوران سطح هاشورنخوردهحجم 3

π π
= π − =

2
3   حجم جسم مورد نظر3

 »1«ي گزينه - 144

  .باشد ارن و يك مركز تقارن كه مركز دايره است مي محور تق4شكل داراي 
 »4«ي گزينه - 145

  . شود ها تبديل به يك مربع مي شكل مورد نظر با چهار برش و كنار هم قرار دادن آن
 »2«ي گزينه - 146

 A مثلـث در رأس     كـه  كنـيم   سؤال فرض مـي   آن   وارد شدن به كليت سؤال و براي راحتي حل            بدون خدشه 
  . قائمه است

×
= =
1 2   Sمثلث هاشورخورده12

×
= =
3 3 9
2   Sمثلث بزرگ2

= − =
9 712   Sچهارضلعي سفيد2

S
S

=
2
7  

 »4«ي گزينه - 147

OH
OB OH BH

OB
= ⎫

= +⎬= ⎭
2 2 23

5  

  زده مثلث سايه
 چهارضلعي سفيد
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BH BH⇒ = + ⇒ =2 2 25 3 4  
AB BH= × =2 8  

  
  

 »4«ي گزينه - 148

A= 23 3
=Aضلعي بزرگ مساحت شش2    بزرگضلعي طول ضلع شش⇒

A AA= × =
21

2 2   هاي سياه مساحت يكي از مثلث4

A A= =
2 26 3

4   هاي سياه مساحت كل مثلث2

A

A
= =

2

2

3 3
2 33
2

  

  
   »1«ي گزينه - 149

= × =
12 ABها شعاع يكي از دايره12 = ×2  

1بنابراين طول آن.  است60 برابرCDچنين كمان هم
  .هاست  محيط يكي از دايره6

( ) π
= × π =
1 2 16   CDطول كمان3

 بـه  ABخـط    برابـر طـول پـاره      6شويم كه مجموع طول تـسمه برابـر اسـت بـا             حال با كمي دقت متوجه مي     
0/ي  به اضافهCD برابر طول كمان6ي اضافه   : واحد يعني08

/ /π
= × + × + =6 1 6 0 8 9   طول تسمه223

  .است» 1«ي ترين عدد به جواب گزينه كه نزديك
 »2«ي گزينه - 150

  .گيريم در نظر مي واحد  يكمساحت هر مثلث را
(I)                      واحد=   هاي سياه مساحت مجموع مثلث12
(II)واحد=   خورده هاي هاشور مساحت مجموع مثلث15

80%(I)
(II)

= × =
12 10015  

  ضلعي بزرگ مساحت شش
 هاي سياه مجموع مساحت مثلث
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 25  انون فرهنگي آموزشك  93سراسري  هنر ي نامه پاسخ

 »4«ي گزينه - 151

 وسط ABاند و چون  موازيCD وEF،ABيها خط دانيم پاره مي. خواهد  را ميCD بهABال نسبتسؤ
. CD وEFي تالس برابر است با ميانگين طول طبق قضيه. كند  وصل ميFD را به وسط ضلعCEضلع
EFدانيم كه چنين مي هم CD=2.  

  : بنابراين داريم
EF CDAB EF CD+

= = =
3 3

2 2 4  

 »3«ي گزينه - 152

  . ي يكسان كنار هم قرار دارند  قطعه24 حداكثر نظردر شكل مورد
   »1«ي گزينه - 153

  . شكل مورد نظر فقط يك مركز تقارن دارد كه همان محل تالقي قطرهاي مربع است
 »3«ي گزينه - 154

  . كنيم كه شكل مورد نظر مربع است با كمي دقت و تجسم درك مي
   »3«ي گزينه - 155

  
   »2«ي نهگزي - 156

m kg m m kg
v m m

ρ = ⇒ = ⇒ =3 3
1000 11

1000
  

Q mc Q ( ) J KJ= ∆θ⇒ = × × − = =1 4200 35 15 84000 84  
   »1«ي گزينه - 157

  .بيند تر و ماهي، گربه را دورتر مي به دليل كاهش سرعت نور در آب گربه، ماهي را نزديك
 »4«ي گزينه - 158

k mv m( ) m= = =21 1 400 2002 2  

U mgh m m= = × × =10 5 50  
  (Q). سيل برابر است با مقدار انرژي جنبشي كه تبديل به گرما شده استتفاضل مقدار انرژي جنبشي و پتان

Q m= 150  

75%Q m
k m
= × =
150 100200  

   »4«ي گزينه - 159

ها  و در نتيجه اين المپشود   جريان برقرار ميA وD ،Cهاي  در المپz وxبا وصل كردن كليدهاي
  . شوند روشن مي

   »3«ي گزينه - 160

+)طول ميله(   ي ميله تا تصويرش ي دورترين نقطه فاصله=ي ميله تا تصويرش ترين نقطه ي نزديك فاصله2×

= + × =30 2 10 50  
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 »1«ي گزينه - 161

  برابر،ي اين زاويه اندازه.  پديد آمده است،اي است كه از برخورد امتداد دو وتر از يك دايره ، زاويهαي زاويه
  . اي ايجاد شده ميان دو وتر استه ي كمان نصف تفاضل اندازه

M Nˆ − −
α = = =

60 30 152 2  

 »4«ي گزينه - 162

ترين وتر  بزرگ. تر است تر باشد، بزرگ هر چه وتر يك دايره به مركز دايره نزديك
گذرد  ي دلخواه درون دايره، وتري است كه از مركز دايره مي گذرنده از يك نقطه

  . كه همان قطر دايره است
  .  عمود است، نيز، وتري است كه در آن نقطه بر آن قطرترين وتر كوچك

 »1«ي گزينه - 163

اگر دو خط . ديگر برابر هستند ، دو به دو با يكh تاaهاي پس اندازه.  بر دايره مماس هستند، شده هاي رسم خط
با در نظر گرفتن موارد گفته شده، با .  خود به دست خواهند آمدند، دو خط ديگر خود بهواز چهار خط، ترسيم ش

  . ي داده شده، هر چهار خط ترسيم خواهند شد  اندازه8 اندازه از3داشتن 
   »3«ي گزينه - 164

ي دو كمان ايجاد  ه بر نصف مجموع اندازشود، برا اي كه از برخورد دو وتر درون دايره ايجاد مي ي زاويه اندازه
  . شده ميان دو وتر است

AB CDˆ + +
α = = =

60 44 522 2   

   »1«ي گزينه - 165

دو كمان ايجاد شده هاي  اندازه، برابر نصف تفاضل B وAهاي ي ميان دو خط مماس رسم شده بر نقطه زاويه
  . استروي دايره 

ACB BA ( )ˆ − − − −
α = = = =

224 360 224 224 136 442 2 2  

 »2«ي گزينه - 166

  . هاي منتظم هستند ضلعي وجهي منتظم، همگي پنج سطوح يك دوازده
  
  
  
  
  

 ترسيم فني
 93سراسري 
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 »2«ي گزينه - 167

بيضي به روش چهار قوس، قطر بزرگ و  شبهدر رسم 
 a2هاي مفروض كوچك را به ترتيب برابر اندازه

 وصل B بهAاز   رسم كرده و مطابق شكل،b2و
 را طوري در نظر BA روي خطCي نقطه. كنيم مي
BCگيريم كه مي a b=   .  باشد−

 »3«ي گزينه - 168

  . ، چهارضلعي است كه اضالع آن بر يك دايره مماس باشندچهارضلعي محيطي
تواند يك چهارضلعي محيطي   مستطيل هرگز نمي.توانند محيطي باشند  در شرايطي مي،كايت، لوزي و ذوزنقه

  . باشد
  
  
  
  

 »4«ي گزينه - 169

يكتا  حجمي است  به طور كامل و از هر جهت منحني است و در ميان احجام هندسي، بسيار خاص و ،رهكُ
 . اي دارد چون دايره كه در ميان اشكال هندسي جايگاه ويژه است؛ هم

 »4«ي گزينه - 170

  .نويسيم  ميL) طول،ارتفاع، بعد( را به صورت Lاي مانند طول، بعد و ارتفاع نقطه
، طول نقطه Oي مبدأ ي اين خط تا نقطه  را به هم وصل كنيم، فاصلهLي روي نقطه اگر تصويرهاي افقي و روبه

روي نقطه تا خط زمين،  ي تصوير روبه ي تصوير افقي نقطه تا خط زمين، بعد نقطه و فاصله فاصله. شود ناميده مي
  . باشد ارتفاع نقطه مي

طول، بعد و ارتفاع در شكل ي  ي ميان سه اندازه با مقايسه
تر و  شويم كه بعد از همه كوچك داده شده، متوجه مي
» 4«ي پس تنها گزينه. تر است ارتفاع از همه بزرگ

  . تواند پاسخ درست باشد مي
   »2«ي گزينه - 171

) با هم برابر بودهKي طول و بعد نقطه )ع آنارتفاو  4(  عددي 13(
در . اين ويژگي را دارند» 4«و » 2«هاي تنها گزينه. تر است بزرگ
)، بعد نقطهPي نقطه )دو برابر ارتفاع آن 8( از ميان .  است4(
اين ويژگي را دارد كه پاسخ » 2«ي تنها گزينه» 4«و » 2«هاي گزينه

  . درست است
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   »1«ي گزينه - 172

اي است افقي كه با  ، صفحه اين صفحهپس .  خطي است موازي خط زمينABCي روي صفحه تصوير روبه
  .  عمود است،رو و جانبي تصوير هاي روبه زي است و بر صفحه، موا(H)ي افقي تصوير صفحه

 »4«ي گزينه - 173

. رو يا جانبي، از دو طرف كمي شيب دارد شويد كه اين قطعه از نماي روبه با دقت در جسم داده شده، متوجه مي
  . درست است» 4«ي نماي افقي يا ديد از باال، گزينهپس به عنوان 

  
  
  
  

   »3«ي گزينه - 174

  
  
  
  
  

   »3«ي گزينه - 175

  
  

  

  
  
  

   »2«ي گزينه - 176

  : توان تصور كرد به صورت زير است  ميي داده شده،جسمي كه با توجه به دو نما
  
  
  
  
  
  

   »2«ي گزينه - 177

  . باشند هاي الزم براي ساخت يك بنا مي ي نقشه ها از مجموعه هاي معماري، اولين نقشه نقشه
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 »1«ي گزينه - 178

ها وجود  ايي بيمار به همراه برانكارد در مواقع اضطراري از پلهج ها، احتمال جابه جايي كه در بيمارستان از آن
  . ها بيش از حد معمول خواهد بود ها در بيمارستان هلدارد، عرض پ

 »2«ي گزينه - 179

هايي  گر خط يا پالن طبقات وجود دارند و نمايانخورده  ها معموالً در پالن برش چين هاي معماري، خط در نقشه
  . اند ه خورده وجود داشته و برداشته شد رشهستند كه در باالي سطح ب

  
  
  
  
  
  

 »4«ي گزينه - 180

اما مشخص كردن . شوند گذاري نشان داده مي ي اندازه  در نقشه،تجهيزات ثابت مانند تجهيزات فضاهاي خدماتي
ي مبلمان به صورت مجزا نمايش  مبلمان متحرك در نقشه. شود  مي مبلمان فضاها، سبب شلوغي و ناخوانايي نقشه

  . شود داده مي
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   »2«ي گزينه - 181

  . كند روشن، تصوير تخت ايجاد مي رو به دليل عدم تشكيل سايه نورپردازي از روبه
   »1«ي گزينه - 182

  .دهد  تقابل فرم و فضا را نشان مي،هاي بودايي كه با استفاده از خطوط نقاشي شني راهبه
   »1«ي گزينه - 183

آرت  كرد، سپس در ارتباط با مكتب پاپي اكسپرسيونيسم انتزاعي كار  ابتدا به شيوه» كالوس اولدنبرگ«
  . اي زد هاي با مواد گچي و يا پارچه دست به ساخت مجسمه

   »1«ي گزينه - 184

  . باشند ي مورد نظر دو اتصال در حال جداسازي مي در نشانه
   »4«ي گزينه - 185

 . نمايي شكل كروي صورت گرفته است در تصوير مورد نظر، حركت نقوش در جهت برجسته

   »4«ي گزينه - 186

اي از سمت باال به پايين و بالعكس را دارا است كه مناسب با روز صلح  ل مورد نظر نوعي حركت مرحلهشك
) حركت رفت و برگشت(و خدمات گردشگري ) بيان حركت(بان  ، شركت راه)القاي آرامش همراه با پرواز(

  .باشد اما با موضوع انجمن شاعران نورپرداز مناسب نيست مي

  »2«ي ها گزينه - 187

  . ار نوشتار مورد نظر بر اساس متمركز صورت گرفته استساخت
 »4«ي گزينه - 188

تر مشاهده   تزلزل در برش و سكون به دليل ايستا بودن در حالت افقي بيش4در خط تصويري شماره 
  . شود مي

   »3«ي گزينه - 189

  . تر است ي عواطف و احساسات مناسب طرح مورد نظر به دليل بيان هيجانات دروني هنرمند با گزينه
   »1«ي گزينه - 190

  . تر دخالت داشته است گيري آرم مورد نظر تركيب خط و حجم كم در شكل
   »3«ي گزينه - 191

تر از حد طبيعي  ها بيش ي نگاتيو سياه و سفيد و فيلتر آبي كنتراست بين رنگ ميوه در عكاسي به وسيله
  . خواهد بود

  

  خالقيت تصويري و تجسمي
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   »3«ي گزينه - 192

 تأسيس 1328در سال » پور جليل ضياء«شد كه توسط با مي» انجمن خروس جنگي«نشان مورد نظر مربوط به 
ي هنرهاي زيبا  زمان با دانشكده اين موج جديدي از جنبش نوگرايي و مدرنيسم در ايران بود كه هم. شد
  . وجود آمد به

   »4«ي گزينه - 193

هاي فلزي ساخته شده  بر اساس نگرش سبك كانستراكتيويسم با ورقه» نائوم گابو«حجم مورد نظر، اثر 
وجود آورده  هاي فلزي، پالستيكي و سيمي آثار متعددي را به وي با استفاده از مصالح نوين نظير ورقه. تاس

ين سبك نقش وجود آمد و از افرادي كه در ا اين مكتب در اصل از روسيه توسط والديمير تاتلين به. است
  . ر و نائوم گابو نام بردتوان از پوسن داشتن مي

   »2«ي گزينه - 194

گر  چنين كه نمايان هاي آن و هم هاي اسالمي و تنوع در شيوه خط كوفي به دليل رواجش در تمام سرزمين
ي  براي استفاده از خوشنويسي در طراحي پوستر جشنواره. اصالت، قدمت، معنويت و عصر پيامبر اسالم است

  . باشد تر مي نقاشي جهان اسالم مناسب
   »3«ي گزينه - 195

  . باشد بندي نامنظم ولي متوازن و متعادل مي ركيبشكل مورد نظر، داراي ت
   »4«ي گزينه - 196

ترين  ، يكي از برجسته)هنرمند روسي(» اُسيپ زادكين«ام اثر دي شهر ويران شده براي شهر رتر مجسمه
ي جنگ جهاني دوم، ويراني شهر و سازندگي پس از  باشد كه در ارتباط با فاجعه سازان كوبيست مي مجسمه
  . ي جنگ ساخته شده است هايي است كه در ارتباط با مسئله رفت و يكي از گوياترين پيكرهكار گ جنگ به

   »2«ي گزينه - 197

تري نموده و  ي بيش در طراحي كاريكاتور مورد نظر طراح از تضاد بين دو نشانه براي بيان بصري استفاده
  . نوعي سردرگمي براي دادن آدرس به شخص درون طرح ايجاد نموده است

   »1«ي گزينه - 198

  . كنند سفيد درخشش باال، نارنجي گرمي خاص و زرد خالص جذابيت بصري باال را بيان مي
   »3«ي گزينه - 199

ساز و با استفاده از ديافراگم باز صورت  در عكسبرداري تبليغاتي براي انعكاس نور از فيلترهاي ستاره
  .گيرد مي

   »2«ي گزينه - 200

  . باشد دهد كه در حال از بين رفتن و اضمحالل مي ياي را نشان م بيان بصري تصوير مورد نظر،  چهره
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   »4«ي گزينه - 201

  .دهد را نشان مي» ژان كوكتو«هاي  از ساخته» ي اورفه نامه وصيت«تصوير، پوستر فيلم 
   »2«ي گزينه - 202

 ژانر آوانگارد ي شود تا اين عكس را زيرمجموعه ي آن سبب مي تكرار يك فرم در اين تصوير و بازي با اندازه
رسد  اما به نظر مي. كند يستي بودن تصوير را تقويت ميها ظن امپرسيون از طرفي بازي نور روي سيب. بدانيم
  .باشد» آوانگارد« مورد نظر ي گزينه

   »2«ي گزينه - 203

 ي با انتخاب زاويه.  دوربين در اين نما بياني سمبوليك داردي با توجه به نام و موضوع فيلم، انتخاب زاويه
  .بينيم دوربين، تصويري همانند در شيشه مي

 »3«ي گزينه - 204

ي حس ترديد و دودلي  كنندهءي روي ديوار و تضاد نور و تاريكي روي فيگور، القا شستن فرد و سايهي ن نحوه
  .است

 »4«ي گزينه - 205

پرفورمنس آرت، هنري تركيبي است و از تركيب هنرهاي . آرت است ي سبك پرفورمنس دهنده  نشان،تصوير
سازي، موسيقي،  ؛ مثل نقاشي، مجسمهبرد متفاوت و عناصري كه در آن هنرهاي متفاوت موجود است، بهره مي

  . تئاتر، ويدئو فيلم و يا تركيب اين هنرها
 »3«ي گزينه - 206

بنابراين . است» فريتز النگ «ي هاي سبك اكسپرسيونيسم و ساخته يكي از مشهورترين فيلم» متروپليس«
ريستي وجود دارد اما در پوستر اين فيلم عناصري فتو.  صحيح براي طرح پوستر، اكسپرسيونيستي استي گزينه

  .ال كدام گزينه استؤبايد ديد مقصود طراح س. كند كه ظن فتوريستي بودن آن را تقويت مي
 »1«ي گزينه - 207

 نورپردازي، جايگاه ايستادن فيگورها در سمت راست و چپ و كنتراست ي زاويه ديد سرباالي دوربين و نحوه
  .ثيرگذار تصوير مذكور هستندأتصوير از عوامل ت

   »2«ي گزينه - 208

كيد داشت، به تدريج از مسير أكه در ابتدا بر تصويري بودن، به عنوان اساس سينماي كامل ت» ژرمن دوالك«
او با كارگردان .  روانشناسي دور شد تا به سوي سينماي ناب و سورئاليسم روي آورد-سينماي امپرسيونيستي
را ساخت كه شگردهاي كار دوربين » صدف و مرد روحاني«فيلم » آنتون آرتو «ي نامه فيلمي بر اساس فيلم

  .كند امپرسيونيتي را با روايت از هم گسيخته سورئاليستي تركيب مي

 خالقيت نمايشي
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   »1«ي گزينه - 209

بندي مورب و جداسازي فيگورها  تركيب. كند لول است و هيچ هيجاني ايجاد نمي ي دوربين آي  در تصوير زاويه
  .زمينه، عامل ايجاد هيجان در تصوير است از پس

   »3«ي گزينه - 210

مونتاژ ذهني مونتاژي است كه نماهاي آن نمادين و سمبوليك است و با پيوند دو نما مفهوم سومي به دست 
او به مونتاژ .  عملي مونتاژ ذهني خود را ارائه نمودي ترين نمونه كامل  رزمناو پوتمكين در فيلم آيزنشتاين. آيد مي

 كار او ي شيوه. اي آفرينش استعاره يا تفسير معتقد بودنماها با استفاده از تصاويري با رويدادهاي متضاد بر
  .آميزش ارگانيك تصاوير به شيوه ديالكتيكي به منظور انگيزش تماشاگر براي دريافت و ادراك مفهومي نو بود

   »4«ي گزينه - 211

 توانايي او در خلق دنياي شخصي در فيلم نقش اصلي. هاي فليني، خلق دنياي شخصي است  اصلي فيلمي شاخصه
هاي فليني صريحاً شرح احوال و زندگي خودش  فيلم.  داشت1960 و 1950هاي  را در شهرت او در سال

  .هستند
   »1«ي گزينه - 212

 جديد به تدريج ظاهر ي ، صحنه  به اين ترتيب كه.است ديگر ي اي به صحنه انتقال از صحنهوايپ يا روبش 
فاصل دو رسد كه خطي حد  ند و چنين به نظر ميرا  قبلي را بيرون ميي شود و با فشار يا روبش، صحنه  مي

 روشن تواند از حالت كانوني خارج باشد يعني محو باشد يا كامالً اين خط مي. روبد  قديمي را ميي ، صحنهصحنه
از باال به پايين يا از (، عمودي )از چپ به راست يا از راست به چپ(توان افقي  چنين روبش مي هم. و شفاف باشد
  .قطري، مارپيچي و انواع مختلف ديگر باشد) پايين به باال

  .از اين تكنيك استفاده كرده است» سامورايي هفت«كوروساوا در فيلم 
   »4«ي گزينه - 213

  
  

   »3«ي گزينه - 214

اما . كند ير كمك مينمايي تصو زمينه به نشان دادن عمق ها و تغيير رنگ در پس  تقليل اندازه، همپوشي كناره
  .نمايي تصوير مورد نظر ندارند ها نقشي در عمق سايه

   »1«ي گزينه - 215

هاي نمايش عروسكي كه در آن اوج همراهي و دوستي انسان و عروسك به نمايش گذاشته  يكي از شيوه
 انسان  ماروت تركيبي از.اند هايي كه نيمي انسان و نيمي ديگر عروسك عروسك. ي ماروت است شود؛ شيوه مي

در . شوند ي نقش هماهنگ مي در اين شيوه سرِ عروسك و دست انسان با هم در ارائه. و عروسك است
آيد و در حكم دست عروسك عمل  گردانان از آستين عروسك بيرون مي هاي ماروت دست عروسك عروسك
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در اين روش . دهد ارائه ميبخشد و حركاتي قابل قبول و باورناپذير به تماشاگر  و به آن حياتي تازه مي كند مي
شود و ظرافت موجود در حركات دست در جهت  واسطه ديده مي اش بي دهنده با حركات طبيعي بازي  دست

  .آيد كار مي ايفاي نقش به عنوان كمكي براي بيان حاالت و رفتارهاي متفاوت عروسك به
 »1«ي گزينه - 216

اين . س پيكابيا براي اين فيلم سناريويي كوتاه نوشتفرانسي. بود فيلم آنتراكت فيلمي سفارشي براي ميان پرده
 .هاي عادي بود ي اشكال گوناگون توليد فيلم فيلم نوعي به مبارزه طلبيدن بيش از حد تماشاگر و تمسخر همه

هايي بود كه فقط به سبب ريتم حركتيشان انتخاب شده  كلر تنها در پي نظم دادن به ريتم تصويرها و سكانس
  .بودند

 »3«ي گزينه - 217

اي كه هوگو بر درام كرامول نوشته   مقدمه.پردازد كرامول درامي منظوم است كه به بخشي از تاريخ انگليس مي
 مكتب رومانتيسم ارائه شده و ي نامه  دارد زيرا در اين مقدمه در واقع مرام اهميت خود كتابي به اندازهاست 

  .تشناخته شده اس استقالل مكتب رومانتيسم ي همين مقدمه به عنوان نشانه
 »1«ي گزينه - 218

ثير اين فيلم بر روي فيلم أت. ديده را مي» تولد يك ملت«نجلس هر هفته فيلم آ چاپلين در زمان اقامتش در لس
  .كارگيري نماد و سمبل، نفوذ گريفيث آشكار است  از لحاظ بهمثالً. توان ديد را مي» پسربچه«

 »4«ي گزينه - 219

  .شود تر شده و از شفافيت آن كاسته مي  منبع نور نزديك شود، تصوير بزرگبازي بازيگر به اگر در نمايش سايه
 »2«ي گزينه - 220

 پردازي، چهره دوران اين در. يابد مي تري بيش رواج ايران در نمايشي هاي فعاليت ميالدي بيستم قرن آغاز از
  .كردند مي درست ها هرنگدان و چربي با را  صورتي زمينه هاي رنگ خود بازيگران، اغلب و نداشته خاصي روش
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   »4«ي گزينه - 221

  .شود    ر گرفته مير فرم استروفيك موسيقي يكساني براي تمام بندهاي شعر در نظد
    »3«ي گزينه - 222

ها به ترتيب شامل  است كه اين بخش) كدا(دهنده  ي قسمت پايان  داراي سه بخش به اضافهفرم سونات غالباً
 .اكسپوزيسون است اكسپوزيسيون، دولپمان و ريكپيتوليشن يا ري

  »4«ي   گزينه - 223
 .واح از متعلقات آواز بيات ترك استاالر ي روح گوشه

  »1«ي گزينه - 224
 .تصنيف مرغ سحر از آثار مرتضي ني داوود است

  »2«ي  گزينه - 225
ي وي  ي باروك است كه تنها آهنگساز هم دوره يوهان سباستين باخ، بزرگ خاندان باخ از آهنگسازان دوره

 .ها جرج فردريك هندل است در بين گزينه

    »1«ي گزينه - 226
A) صورتفرم ترنري به معناي فرم سه بخشي است كه عبارت اختصاري آن به B A)−  . است−

    »4«ي گزينه - 227
 . استرنماي ذكر شده مربوط به چهارگاه  مايه

    »2«ي گزينه - 228
 .هاي دو و فاديز وجود دارد ي چهارم افزوده است كه بين نت تريتون به معناي فاصله

    »1«ي گزينه - 229
ي دوم آن نسبت به  اي درجه  ربع پردهتر بودن تنها تفاوت اشل صوتي درآمد شور با گام مينور تئوريك پايين

 .مينور تئوريك است

    »3«ي گزينه - 230
 .دو، سل ، دو كوك مناسب براي نواختن افشاري سل با ساز تار است

    »2«ي گزينه - 231
در نتيجه براي هم صدا . دهد فلوت پيكولو سازي است انتقالي كه يك اكتاو زيرتر از نت نوشته شده صدا مي

 .هاي پيانو به يك اكتاو زيرتر انتقال پيدا كنند رانتقالي است بايد نتشدن با پيانو كه سازي غي

 خالقيت موسيقي
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    »3«ي گزينه - 232
ي صوتي با ساكسوفون آلتو  هاست از لحاظ انتقال و محدوده ي كالرينت  بمل كه از خانواده باست هورن مي

 .معادل است

    »1«ي گزينه - 233
 .فاگوت يا باسون انتقالي نيست

    »3«ي گزينه - 234
صدايي با سازي  در نتيجه براي هم. دهد تر از نت نوشته شده صدا مي ه چهارم درست بمفلوت آلتو به فاصل

چنين  هم.  چهارم درست زيرتر از آن نوشته شودي هاي آن بايد به فاصله غيرانتقالي مانند ويولن آلتو، نت
 .شود نگاري اين ساز با كليد سل انجام مي نت

    »2«ي گزينه - 235
هاي موجود با سرنا كه آن نيز سازي دو زبانه  ساز آن در بين گزينه ه سرزبانه ك كرآنگله سازي است دو

 .است شبيه است

    »4«ي گزينه - 236
 .اي پوستي يا ممبرانوفون است سازي كوبه  ،تمبك

  » 2«ي  گزينه - 237
ي آن يك   هفتم هر گام مينور هارمونيك فارغ از تناليتهي آكورد چهارصدايي تشكيل شده بر روي درجه

 . استآكورد هفتم كاسته

  »1«ي گزينه - 238
 است كه يك آكورد هفتم نمايان بوده و با قرار گرفتن فاديز » دو– ال - فاديز-ر«آكورد نام برده در حقيقت 

 .گيرد در باس در حالت معكوس اول قرار مي

    »3«ي گزينه - 239
 .تواند ساخته شود  پنجم مي مينور هارمونيك ميي آكورد سي ماژور بر روي درجه

  »4«ي   گزينه - 240
 .ي پنجم به ششم است كه جز در پايان كاربرد فراواني دارد انس شكسته يا فريبنده وصل درجهكاد

دانلود از سايت سوال سرا

                              www.soalsara.ir 

 www.soalsara.ir                              دانلود از سايت سوال سرا


	420-C
	411-C



