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  پيش دانشگاهيادبيات فارسي  و زبان
  

  علي جاللي ويرثق)(  »  1«گزينة  -101
  ها: معناي درست واژه

  عارفان) صوفيان، اهل صورت: متشرّعان (متصوفّه:
  بليغ شدن)، زبان آوري، چيره زباني (بالغت: درستي و شيوايي. فصاحت:

  )70 و 69هاي  ، صفحهلغت( لباس و پوشش خاص هر صنف زي:
----------------------------------------------  

  (رحيم ميرعمادي)  »  2«گزينة  - 102
نينداخته در اين بيت به معني اندازه نكرده و ضرب المثل است. (گـز نكـرده   

  گيري نكرده پارچه را برش نزن). پاره نكن: اندازه
  )67و  66هاي  هلغت، صفح(  

----------------------------------------------  
  جاللي ويرثق)  (علي  »  3« گزينة - 103

  ثواب ←صواب
  )67امالء، صفحة ( ثواب: پاداش صواب: درست،

----------------------------------------------  
  )(رحيم ميرعمادي  »  4«گزينة  - 104

هـاي   پس از انقالب مشروطيت در اثـر آشـنايي بـا علـوم جديـد درون مايـه      
  مي وارد شد.شناسي در اشعار تعلي سياسي و اجتماعي و روان

  )65و  64هاي  تاريخ ادبيات، صفحه(  
----------------------------------------------  

  (رضا عابديني)  »  1«گزينة  -105
 تشخيصـي  هـر . گويـد  مـي  اذان فاختـه  – كند مي ركوع نرگس :تشخيص - 

  .است استعاره
  .است فاخته گويي اذان نرگس، گل كردن ركوع دليل: تعليل حسن -
اَمَواِت َوَما ِيف اْألَرِْض «قرآني  ةاشاره به آي تلميح: -   »يَُسبُِّح لِلَِّه َما ِيف السَّ
  )تركيبي ،آرايه(   »ر«آرايي در صامت  واج - 

----------------------------------------------  
  )حنيف افخمي(  »  2«گزينة  - 106

  عقبي  وتضاد: دنيا »: ب«بيت 
  آميزي: نطق شكرين  حس»: الف«بيت 

  مجاز از مردم عالم است. » عالم«مجاز: »: هـ«ت بي
اول بـوده و بـين   مصراع اسلوب معادله: مصراع دوم مصداقي براي »: ج«بيت 
  تساوي برقرار است.  ،آن دو
ليل شناختن تشبيه ابروي يار به هالل ماه، د حسن تعليل: شاعر با»: د«بيت 

  سته.ماه توسط ديگران را شباهت آن به ابروي معشوق خود دان
 )تركيبي ،آرايه(  

----------------------------------------------  
  )عبدالحميد اماني(  »  4«گزينة  -107

» سنجيده سخن گفـتن «ها به  كم سخني و در ساير گزينه بر» 4«در گزينة 
  )67و  66هاي  ، صفحهمفهوم(   تأكيد شده است.

  )رحيم ميرعمادي(  »  4«گزينة  - 108
گويد يك گوشـه   مي 4 ةا گزينام ،نشيني دارند شهها توصيه به گو باقي گزينه

  ير هم بزرگي را خودت به دست آور!ننشين و حتي شده از دهان ش
  )66مفهوم، صفحة (  

----------------------------------------------  
  )الهام محمدي(  »  1«گزينة  -109

شهادت در راه حق و دادن جان در راه خداونـد، مايـة زيبـايي اسـت و ايـن      
  )71مفهوم، صفحة ( هم آمده است.» 1«مفهوم در بيت گزينة 

----------------------------------------------  
  )كاظم كاظمي(  »  3«گزينة  -110

اشـتياق عارفـان و   «مفهوم مشترك عبارت صـورت سـؤال و ابيـات مـرتبط،     
ا در بيـت    » تابي آنها براي وصـال يـار   عاشقان براي جانفشاني و بي اسـت امـ

  داند.  آفرين مي بخش و نشاط شاعر مصاحبت با اهل دل را حيات» 3« گزينة
  )71 ةمفهوم، صفح( 

----------------------------------------------  
  3و زبان فارسي  3ادبيات فارسي 

  
  )عبدالحميد اماني(  »  2«گزينة  -111

  ها: معناي درست واژه
همل:كالم ارزشمند و زينت شدهم 

  )18و  5، 2هاي  ، صفحهلغت(   ت به سوي خدا: توبه، بازگشابتان
----------------------------------------------  

  )عبدالحميد اماني(  »  4«گزينة  -112
  ثنا »: 1«گزينة 
   صالح»: 2«گزينة 
  )48و  24، 2هاي  ، صفحهلغت( تضرع »: 3«گزينة 

----------------------------------------------  
  )جاللي ويرثقعلي (  »  3«گزينة  -113

 هـا،  سـفرنامه  ها، كلي داستان ةحمد به چهار دستاآثار جالل آل  »:1«ة گزين
  شود. بندي مي ها و مقاالت تقسيم ترجمه
  نامه نوشت.را در قالب فيلم» گاو«عدي داستانغالمحسين سا »:2«ة گزين

ــ ــروده   »:4« ةگزين ــرين س ــي از بهت ــدالرّزاق     يك ــدين عب ــال ال ــاي جم ه
  بند وي در نعت و ستايش پيامبر(ص) است. اصفهاني،تركيب

 )40و  28، 16، 4 هاي تاريخ ادبيات، صفحه(   
----------------------------------------------  

  )محمدرضا عابديني(  »  4«گزينة  -114
  تضاد: شب و روز ،استعاره: صنم اي -1
: اسـت  ايـام  بدعهـدي  رسـم  ديدن بهاري ابرة گري دليل ،استعاره: ديد ابر -2

   تعليل حسن
    معادله اسلوب:  است اول مصراع براي مثالي دوم مصراع ،تشبيه: شرم ةپرد - 3
 . ندارد تعليل حسن ،جناس: مقدم و قدم -4

  )تركيبي ،آرايه(   
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  )عبدالحميد اماني(  »  2«گزينة  -115
  تر شدم. خبر شدم / بديدم / مشتاق  جمالت ساده: صاحب خبر بيامد / من بي

  دهد ز دوست.  ه راه تا كه خبر ميجمالت مركب: گوشم ب
  گفتم (كه) ببينمش (تا) مگر درد اشتياق من ساكن شود. 
  )17دستور زبان، صفحة (   

----------------------------------------------  
  )رحيم ميرعمادي(  »  1«گزينة  -116
قسمتي از جمله است كه راجـع بـه آن سـخن    » قصد گوينده و سرايندة شعر«

  كنيم. شود هجا مي طور كه خوانده مي هاد است، پس آن را همانگوييم و ن مي
  قَص د گو ين د و س را ين د يِ شعر

  )9دستور زبان، صفحة (   4  2 2  3  2 2 2 2 3  2   2   3
----------------------------------------------  

  )رحيم ميرعمادي(  »  1«گزينة  - 117
رد (منِ بيچاره) قابل حذف نيست. ولي در در گزينة يك چون نهاد وابسته دا

  )36 ةدستور زبان، صفح( توان حذف كرد.  ها نهاد را مي ساير گزينه
----------------------------------------------  

  )رحيم ميرعمادي(  »  3«گزينة  -118
  تكواژ)  )12/ دهر / مـ / رنج /  ـِحافظ / از / باد / ـِ / خزان / در / چمن / 

  تكواژ)  11( د  ـَتا / ابد / بو / يِ / محبت / به / مشام / ش / نـَ / رس /  -1
  تكواژ)  10ش / تو / باش / ي (ـ َي / كه / درمان / /  خوش / ا / درد -2
  ) تكواژ 10د (ـ َ/ مشكل / نشين /  / ز / بام / ي / كه / بر / خاست -4

  )9، صفحة دستور زبان(   
----------------------------------------------  

  )رحيم ميرعمادي(  »  2«گزينة  -119
   .كني بدي نكن ها اين است كه اگر خوبي نمي مفهوم همة بيت

  )48مفهوم، صفحة ( كاري است.  پرهيز از طمع» 2«مفهوم بيت گزينة 
----------------------------------------------  

  )محمدرضا عابديني(  »  4«گزينة  - 120
  . است عاشق رازداري 4 ةگزين و سوال بيتمفهوم 
  . خواهد مي شيدا دل عشق :»1«گزينة  بيت مفهوم

  .است روح بي عشق بدون دل :»2« گزينة مفهوم بيت
  .باشد مي ازلي معشوق با باختن عشق :»3«گزينة  بيت مفهوم

  )4ة مفهوم، صفح(   
  )3(عربي   

  
  )مجيد همايي(  »  1«نة گزي -121

   ببخش، لطف كن، خوبي كن :َعلَی  ُجد
   كنند كساني كه توبه مي ذین یتوبوَن:الّ 

  : در روزي كه یومَ 
  اند آنچه را انجام داده ماعملوا:
  (ترجمه) آمادهحاضر،  محرضاً:

----------------------------------------------  
  )ساجد زارع(  »  1«گزينة  -122
  رساند برد از...، تنفع: بهره (سود) مي بهره (سود) مي :تنتفع بـ... 

  )ترجمه(  

  )مجيد همايي(  »  4«گزينة  - 123
  شناخته بودم.  کنُت عرفُت:

  پاسخ داد.  أجاَب:
  عيد؛ ساده بماضي  چون ماضي + ماضي  شناختم 

  ي، موفّق گردان صحيح است. دوست داري و راضي هست»: 1«گزينة 
  او را نزد خود نشاند. »: 2«گزينة 
  )ترجمه(  اين كارگران »: 3«گزينة 

----------------------------------------------  
  )خالد مشيرپناهي ـ دهگالن(  »4«گزينة  -124
دگان صالح من، زمين را گمان بن بي«گويد:  ة داده شده در صورت سؤال ميآي

حــق و حقيقــت و  يعنــي در آينــده تــاريخ و در نهايــت،» د.برنــ بــه ارث مــي
هاي داده شـده   صالح خداوند متعال است؛ كه عبارتاز آن بندگان حاكميت 
همگي با آن در ارتباط هستند، حال اينكـه عبـارت    3 و 2 و 1هاي  در گزينه

كنيـد و   آيا مردم را به نيكوكاري امر مـي «گويد:  ميكه  4داده شده در گزينه
  در ارتباط با آن نيست. » كنيد؟! ا فراموش ميخود ر
  »همانا حق است كه ماندگار و باقي است.: «1ة گزين ةترجم
زمـين قـرار    در خداوند مستضعفان را به عنوان پيشـوايان : «2ة گزين ةترجم

  »خواهد داد.
 »باطل از بين رفتني است (و حق ماندني است.): «3ة گزينترجمة

  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

  )بين محمد جهان(  »  1«گزينة  -125
در صـيغه  اند كه براي مذكر و مونـث   ناقص واوي» تدعون» «یرجون«دو فعل 

نـاقص  » تبکون«و » یسعون«هاي  روند ولي فعل به يك شكل به كار ميجمع 
 بـه كـار  » یـنَ «و براي جمع مؤنـث بـا   » ونَ «لذا براي جمع مذكر با  ،اند يايي
  (تعريب) روند!  مي

----------------------------------------------  
  )ساجد زارع(  »  4«گزينة  -126

  . : ناراحت شدانزعج –نشاند  نمي يُجلس: ... مل يکن
 (تعريب)    

----------------------------------------------  
  ترجمة متن: 

رونـد و   يش مـي سوي خيانت پ كه در زندگي خود به شخاصي وجود دارندا«
 فـوري  آنهـا فقـط بـه منـافع     پـس دهنـد،   آن را بـه امانتـداري تـرجيح مـي    

ها  انديشند، زيرا خيانت در بسياري از اوقات اين منافع زودرس را براي آن مي
اينـان  . سـازد  محقق ميبرايشان هاي فردي را  منفعتفراهم كرده و برخي از 

 به عواقب خيانـت كـم  كنند، براي همين  در زندان حرص و طمع زندگي مي
 ةمشـاهد  از هـاي آنـان را   ها و عقل ، چشمفوريكه منافع  انديشند، چون مي

خـاطر ضـعف ايمـان و عـدم      هاي منفي اين عمل بسته است. اينان به جنبه
كه از  حاليشده است، در دار مردم را عهده ةلهي كه روزي هماتوجه به قدرت 

كننـد و   انت حركت مـي سوي خي ند بههست وجدان و هشدارهاي شرع غافل
د بـر  داري باشـ  امانـت  كه هركس متعهد بـه  حاليافتند، در در دام خيانت مي

   »رود. خالف حركت خائن پيش مي
----------------------------------------------  

  )خالد مشيرپناهي ـ دهگالن(  »  2«گزينة  -127
ت خدا و علم درامانت داري از ايمان و يقين به ق«آمده است كه:  2ة در گزين

  كه چنين چيزي براساس متن درست است.» گيرد. او سرچشمه مي
  ها: ساير گزينه ةترجم
خـدا منجـر    غفلت نمودن از وجدان و هشـدارهاي شـرع بـه حـب    : 1ة گزين
  .شود مي
كه آفريدگار در طلب روزي، عطايش نمـوده توجـه    خائن به قدرتي: 3ة گزين
  .كند مي
كند و آن را به  خود، برخالف امانت حركت ميدار در زندگي  امانت: 4ة گزين

  (درك مطلب)  .دهد خيانت ترجيح نمي
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 )خالد مشيرپناهي ـ دهگالن(  »  4«گزينة  - 128
بعضي اشـخاص منجـر    در كه به خيانت كردن اسبابي«عبارت سؤال:  ةترجم
  »؟چيست ،شود مي

خواستن دستيابي بـه منـافع   «گويد:  آمده است كه مي 4ة پاسخ آن در گزين
  »و مصالح فردي )فوري غير(رس دير

  ا:ه گزينهساير  ةترجم
  .   ها و عشق به دنيا ها و شهوت سغلبه هو: 1ة گزين
   ط يافتن حرص و طمع بر انسانتسلّ: 2ة گزين
هـاي خيانـت در زنـدگي مـادي و      غفلت نمودن از وجدان و نتيجـه : 3ة گزين

  (درك مطلب) معنوي
    

----------------------------------------------  
  خالد مشيرپناهي ـ دهگالن)(  »  1«گزينة  -129

 ،كننـد  كه در جامعه زندگي مـي  اغلب اشخاصي«آمده است كه:  1در گزينة 
  كه چنين چيزي نادرست است.» .كنند سوي خيانت حركت مي بهامروزه 
  ا:ه گزينهساير  ةترجم

 هـا ننگـرد، در دام شـيطان و خيانـت     ركس در زندگي به حقيقت: ه2گزينة 
  د.افت مي

  د.واند از عوامل خيانت باشت تنبلي، راحت طلبي و ضعف اراده مي: 3گزينة 
  .بندد مي ديدن شرّ ازبعضي اوقات منافع فوري، چشم انسان را : 4گزينة 

 )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

  )خالد مشير پناهي ـ دهگالن(  »  2«گزينة  - 130
  گيريم كه ...  ه را مياز متن اين نتيج

قـدرت   كه به منافع زودرس بينديشد و به كسي«آمده است كه:  2در گزينة 
  »د.شو الهي توجه نكند مرتكب خيانت مي

  ا:ه گزينه ساير ترجمه
خيانت از اصولي است كه در اسالم مورد تأكيد قرار گرفته و شـرع  : 1ة گزين

  ت.ما را از امانتداري برحذر داشته اس
ــ ــي دور    :3ة گزين ــاني و بزرگ ــان را از روح انس ــت، انس ــادن در دام خيان افت
  د.كن نمي
ي صحيح به حقوقش دست نيابد، مجبور ها هركس در جامعه از راه: 4ة گزين
  (درك مطلب)  .شود به ديگران خيانت كند مي
  ----------------------------------------------  

  )خالد مشير پناهي ـ دهگالن(  »  3«گزينة  -131
نادرست است؛ چرا كه بايد مجرور » العاِجلةَ « ةگذاري كلم حركت 3در گزينة 

مجـرور اسـت،   » املنـافع«مي باشد و چـون  » املنافع«باشد، چون صفت براي 
 ناَك هُ «گذاري كل عبارت چنين است:  فت آن نيز بايد مجرور باشد؛ حركتص

 ِيف  رونَ كِّـفَ م يُ ، فإنّهُ األمانةِ  یلَ ها عَ ونَ لُ ضِّ فَ يُ  وَ  ةِ خيانَ الْ  وَ حْ م نَ هِ ياتِ  حَ ِىف  ونَ سرُي يَ  أشخاٌص 
  (تشكيل)   ».ةِ لَ العاجِ  عِ نافِ مَ الْ 

----------------------------------------------  
  )خالد مشيرپناهي ـ دهگالن(  »  2«گزينة  - 132

نادرست است؛ چـرا كـه بايـد منصـوب     » بعُض « ةگذاري كلم حركت 2گزينة 
ـتُح«بـراي فعـل   باشد؛ چون نقش آن مفعول به  اسـت و بايـد منصـوب    » ُق قِّ

 م ِيف هُ لَ  رُ فِّ وَ تُ  ةَ خيانَ الْ  نَّ ألِ «گذاري كل عبارت چنين است:  باشد. حركت» بَعَض «

  . »ةِ رديّ الفَ  حِ صالِ مَ الْ  َض عْ م بَ هُ لَ  ُق قِّ تُحو  ةَ لَ العاجِ  عَ نافِ مَ الْ  ههذِ  األوقاِت  نَ مِ  ثريٍ كَ
  )تشكيل(    

  )ي ـ دهگالنخالد مشير پناه(  »  1«گزينة  - 133
  ها: موارد نادرست ساير گزينه

  » مزید ثالثی بزیادة حرف واحد: «2ة گزين
  »متعدّ : «3گزينة 
  (اعراب و تحليل صرفي) »معتل و ناقص: «4ة گزين

----------------------------------------------  
  )خالد مشير پناهي ـ دهگالن(  »  4«گزينة  - 134

  ها: موارد نادرست ساير گزينه
  » نائب فاعل: «1نهگزي

  »صحیح: «2گزينه
  (اعراب و تحليل صرفي) »مجزوم بحذف حرف العلّة: «3گزينه

----------------------------------------------  
  )خالد مشير پناهي ـ دهگالن(  »  2«گزينة  -135

  ها: موارد نادرست ساير گزينه
  » نکرة«و » مذکّر: «1 ةگزين
  »عفاعل و مرفو «و » مفرد: «3 ةگزين
  »نائب فاعل«و » مبنی«و » مشتّق «و » جمع سامل للمذکّر: «4 ةگزين
  )اعراب و تحليل صرفي(    

----------------------------------------------  
  )بين محمد جهان(  »  4«گزينة  - 136

و فعـل ماضـي مثـال    » عـود« ةاز ريش» ُعدنَ «فعل امر أجوف  »1«در گزينة 
  » ودع« ةاز ريش» َدعنَ «

و فعـل نـاقص   » ودع« ةاز ريشـ » یـَدعون«فعل مضارع مثـال   »2« ةگزيندر 
  است » دعو« ةاز ريش» یدعون«

و فعـل أجـوف   » وعـد« ةاز ريشـ » ِعـدنَ «فعـل ماضـي مثـال     »3«ة گزيندر 
  است.» علو«از ريشة » تعالی«است و فعل » جود« ةاز ريش» ُجدن«

» وعـد « ةريشـ از » أِعـدُ «و فعل » ودع« ةاز ريش» تَدعی«فعل  »4« ةگزيندر 
  (قواعد) ل مثالند! هر دو معت

----------------------------------------------  
  )بهزاد جهانبخش(  »  3«گزينة  -137
  صحيح است. » التبیعی«

حرف علّه حذف  صيغة اول 5هاي مضارع اجوف در  در فعلنكتة مهم درسي: 
   شود. نمي

  )قواعد(  
----------------------------------------------  

  )بهزاد جهانبخش(  »  2«گزينة  - 138
ـ       ئيمعتل ناقص يـا » ضونَ یم« صـورت   هاسـت كـه در صـيغه للغائبـات بايـد ب
  (قواعد) بيايد.  » یمضین«

----------------------------------------------  
  )بين محمد جهان(  »  2«گزينة  -139

كار را ببخشـيد و از   زنان گنه! اگر اي مردان مؤمن«با توجه به ترجمة جمله: 
؛ هر »!گذاريد  در راهي كه خدا آن را دوست دارد، قدم مي  ها راضي باشيد، آن

جمع مذكر مخاطب هستند و چون پيش » 2«كار رفته در گزينة  سه فعل به
وا و رَضـوا، تَ عُفـتَ «آمده بايد مجزوم شوند، بنـابراين بـه صـورت    » إن«ها  از آن

  صيغة للمخاطبات است. » ترَضیْنَ «كه  من ايناند. ض صحيح» واشُ متَ 
  (قواعد)  
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  )بين محمد جهان(  »  3«گزينة  - 140
؛ »أجـنبَ «؛ »وجـد«؛ »ِجـدن«؛ »فـوز«؛ »فـزنَ تَ «؛ »عـود»: «ُعـدن«ريشه فعـل  

ل «؛ »ودع«؛ »يدعون«؛ »جوب« ؛ »اُعـُف «و » جـود «؛ »ُجـد«؛ »وصـل«؛ »صـ
اسـت كـه يـائي     »لقي« »یلقـون«ي واوي اند ولي ريشه فعل كه همگ» عفو«

  )قواعد(  است.
  دانشگاهي پيشدين و زندگي 

  

 )حامد دوراني(  »  4«گزينة  -141

پشيماني از گذشته و تصميم بر تكرار نكردن گناه، عادت  ةبا انجام دو مرحل
  رود. به گناه از بين مي

  )72و  71 ي ها ، صفحه7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »  3«گزينة  -142

شود، شخصيت آلوده و  كه اولين گناهان را مرتكب مي اگر انسان هنگامي
جويد و دوري  وحشتناك فرداي خود را ببيند، به شدت از آن بيزاري مي

كه در آن گرفتار آمد و خود را بدان عادت داد، آن  كند، اما پس از آن مي
به آن، از » عادت«گناه و » توجيه«كند.  فراموش ميتنفّر اوليه را نيز 

  هاي خطرناك سقوط در وادي ضاللت است. پرتگاه
  )69 و 68 ة، صفح7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(  »  2«گزينة  - 143

مك ايمان و عمل صالح، كند، بلكه به ك تنها گناهان را پاك مي  توبه نه
آمن و عمل عمالً صالحاً من تاب و « سازد: ناهان را به حسنات تبديل ميگ

  ».ّدل الله سیّئاتهم حسناٍت یبفاولئک 
 )71و  66 ي ها ، صفحه7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش 

----------------------------------------------  
 )زتبري -فيروز نژادنجف(  »  4«گزينة  -144

، در هنگام ارتكاب ها آورتر، غفلت از نگاه خدا به انسان تر و رنج نكتة تلخ
بيند،  را نمي اگر فكر كني خدا تو«فرمايد:  گناه است. امام صادق (ع) مي

در مقابل او در عين حال بيند و  اگر بداني كه او تو را مي اي، و كفر ورزيده
 .»اي رار دادهدگان به خود قنخوارترين بينگناه كني، او را 

 )69 ة، صفح7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش       
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »  3«گزينة  -145

جواني به اميد توبه كردن  ةگذراني در دور خطرناك شيطان، خوش ةحيل
  در دوران پيري است.
اش كه بدون عمل دل به از كساني مب«فرمايند:  حضرت علي (ع) مي
آرزوهاي طوالني، توبه را به تأخير انداخته است،  ةآخرت بسته و به واسط

  »…دوستان عمل كند چون دنيا هدانه سخن گويد، اما همدرباره دنيا زا
 )74 ةح، صف7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش      

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي -پور امين اسديان(    »1«گزينة  -146

عمل  ين. ادهد يشو م و و آن را شست كند يتوبه گناهان را از قلب خارج م
التّائب من الّذنب کمن ال «حديث نبوي  .گويند يم »يهتخل« يا »يرايشپ«را 

  ناظر بر اين معناست. »ذنب له
  )71و  70 يها   ، صفحه7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش  

 )سيداحسان هندي(  »  3«ينة گز -147

گردانان از من  اي داود، اگر روي«خداي متعال به حضرت داود (ع) فرمود: 
كاران) چگونگي انتظارم براي آنان، مدارايم با آنان و اشتياق مرا به  (معصيت

دانستند، بدون شك از شوق آمدن به سوي من  هايشان مي ترك معصيت
  »گسست. محبت من از هم مي دادند و بند بند وجودشان از جان مي

  )65 ة، صفح7، درس دانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »  1«گزينة  - 148

خواري گناه فردي است و راه اصالح جامعه،  رباخواري گناه اجتماعي و شراب
مان نظارت همگاني است، امر به معروف و نهي از منكر كه ه ةانجام وظيف

  )73و  69 يها  ، صفحه7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش             باشد. مي
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »  3«گزينة  -149

هر كس عمل زشتي انجام دهد و يا به «نساء: ة سور 110از ترجمة آية 
ا طلب آمرزش كند، خداوند را بخشنده و خويشتن ظلم كند، سپس از خد

گردد كه ميان استغفار بنده و يافتن  مفهوم مي» مهربان خواهد يافت
  اي نيست. مغفرت الهي فاصله

  )66 ة، صفح7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش 
----------------------------------------------  

 )محمدحسن فضلعلي(  »  4«گزينة  -150

خداوند است كه پس از  ةآمرزش الهي به انسان، بيانگر توببازگشت لطف و 
برداري از خداوند و  بنده، يعني بازگشت وي از گناه به سوي فرمان ةتوب

 گردد. اصالح وضع گذشته محقق مي
  )70و  66 يها   ، صفحه7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش

   )3دين و زندگي (
  
 

 )پور امين اسديان(  »  1«گزينة  -151

فهميم كه هدايت انسان مشروط  مي ،»…ه و قالوا الحمد للّ «توجه به آية  با
 است. )هال ان هدانا اللّ  لو(بر هدايت كردن خداوند 

  )10 ة، صفح1، درس 3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )سيدهادي هاشمي(  »  4«گزينة  -152

در اگر  : … و إن کنتم فی ریٍب «است: بقره آمده  ةمبارك ةسور 23در آية 
پس » اي مثل آن بياوريد. سوره :…من مثله  فأتوا بسورةٍ ، …هستيد  شك

اين عبارت قرآني از  كريم، علتي براي آوردن شك كردن در حقانيت قرآن
  . بياوريداي مشابه آن  سوره جانب خداوند است كه

به شك افتادن اهل  علت(ص) ، امي نبودن پيامبر »2« ةدقت كنيد در گزين
  باطل است.

  )37 ة، صفح3، درس 3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »  2«گزينة -153

يابيم  درمي »فمن اهتدی فلنفسه و من ضّل فامّنا یضّل علیها«با توجه به عبارت 
ودش است و هر كس به به سود خ ،كه هر كس راه سعادت را انتخاب كند

 خودش است. ةبر عهد ،گمراهي برود
 )11و  10هاي   ، صفحه1، درس 3(دين و زندگي     
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 )محبوبه ابتسام(  »  3«گزينة  -154

ان اقیموا الّدین و ال تتفرّقوا « :كه است گرديده مطرح شريفه آية اين ادامة در

 ه واقام ،پيامبران هدف و است كيي دين اصل كه است آن مقصود كه »فیه
  .است تفرقه عدم و دين برپايي

  )21 ةصفح ،2 درس ،3 زندگي و دين(
----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »  2«گزينة  - 155

 اسالمي مقررات و احكام همة بر كه است قوانيني عالي، بازرسان از منظور
ما جعل « آية. كنند مي ترلكن و داده قرار نظر تحت را ها آن و دارند تسلط

 قرار اضطرار و تنگي شما براي دين در خداوند :علیکم فی الّدین من حرجٍ 
ال رضر و ال : «عبارت كه كنيد دقت. است مفهوم همين بيانگر» است نداده

 بيانگر نيز.» است مخالف رساندن ضرر و ديدن ضرر با اسالم: رضار فی االسالم
 .باشد مي) ص( پيامبر حديث بلكه ،نيست نقرآ آية اما ،است مفهوم همين

  )33 و 32 هاي صفحه ،2 درس ،3 زندگي و دين(  
----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »  1«گزينة -156

 از كريم قرآن« كه است اين گر بيان كريم قرآن محتوايي خاص هاي ويژگي
 دليل كريم، قرآن لفظي اعجاز». است نكرده تراوش دانشمندي هيچ قلم

 آيات شنيدن و) ص( اكرم پيامبر خانة به مردم رفتن از مكه سران جلوگيري
  .بود بعثت اوايل در قرآني

  .است كريم قرآن لفظي اعجاز موارد از كيينيز  شريني بيان
  )42 و 40 هاي صفحه ،3 درس ،3 زندگي و دين(

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »  1«گزينة  - 157

و « ةآي با و است اقوام و جوامع فكر سطح تدريجي رشد دربارة نبوي حديث

د ابا ما کان محم« ةآي اما. دارد مطابقت »…اّال بلسان قومه ما ارسلنا من رسولٍ 

  .نبوت تجديد نه ،است نبوت ختم ةدربار »…من رجالکم  احدٍ 
  )26 و 22 هاي صفحه ،2 درس ،3 زندگي و دين(

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »  1«گزينة  -158

 »و منهم من یستمعون الیک افانت تسمع الّصم و لو کانو ال یعقلون« ةشريف ةآي
را در  حجت ظاهر و حجت باطن يعني عقل است و خداوند آن ةبيانگر رابط

خداوند هر «كه  ر داده تا حق و باطل را تشخيص دهد و اينوجود انسان قرا
   باشد. ، بيانگر هدايت عام مي»موجودي را براي هدفي معين خلق كرده است

 )17و  14ي   ها ، صفحه1، درس 3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »  4«گزينة  - 159

اي هشام، «بن حكم فرمود:  خود، هشام ةشاگرد برجست امام كاظم (ع) به
كه اين بندگان در  سوي بندگان نفرستاد، جز براي آن خداوند رسوالنش را به

پذيرند كه از معرفت برتري  پيام الهي تعقل كنند. كساني اين پيام را بهتر مي
الهي  هاي كه در تعقل و تفكر برترند، نسبت به فرمان  برخوردار باشند و آنان

اش در دنيا و آخرت باالتر  تر است، رتبه داناترند و آن كس كه عقلش كامل
 )14 ة، صفح1، درس 3(دين و زندگي   »است.

 )الهيجان -مرتضي يعقوبي(  »  2«گزينة  - 160

متناسب با هدف   هايي كه خداوند در وجود انسان قرار داده است، ويژگي
هدف خلقت انسان كه باشد. يعني  خلقت او كه تقرب به خداوند است، مي

تقرب به خداست، سبب شده كه از دو ويژگي عقل و اختيار برخوردار باشد 
او از  ةو برخورداري از دو ويژگي عقل و اختيار سبب شده كه هدايت ويژ

 طريق پيامبران صورت گيرد.
 )14 ة، صفح1، درس 3(دين و زندگي    

 دانشگاهي و پيش 3انگليسي  زبان  

 
  

  )نسترن راستگو(  »  3«گزينة  -161
براي نهـار   زميني سرخ شده سيباز  يك ظرف بزرگ اليسون«جمله:  ةترجم

  »خورد.بشقاب ساالد فقط يك  برادرشكه  خورد، درحالي
  مهم درسي تةنك
 “whereas”  كـار   بـراي بيـان تضـاد صـريح بـه     » كه در حالي«به معني

 (گرامر)   .رود مي
----------------------------------------------  

  )سپيده عرب(    »2« گزينة -162
آيـا آن زن در آن لبـاس   توانستم بـه او نگـاه نكـنم.     من نمي«جمله:  ةترجم

  »رسيد؟ داشتني به نظر نمي زيبا، دوست جديد قرمزابريشمي 
  مهم درسي ةنكت

  صحيح است.» 2« ةبا توجه به ترتيب صفات قبل از يك اسم، گزين
اندازه  +  كيفيت    اسم + جنس + مليت + رنگ + شكل + سن +  

beautiful            new           red             silk   dress 
 (گرامر)  
----------------------------------------------  

  )اهللا سعادت حبيب(    »4« گزينة - 163
تواني از  ، مييمهماني را در يك روز شنبه برگزار كناگر «جمله:  ةترجم

زديك و ديگر افراد بزرگسال مشتاق بخواهي تا بيايند دوستان نات،  خانواده
  »و كمك كنند.

  خانگي) 2  گيج) 1
  مشتاق) 4  ) شديد 3

 )واژگان(  
----------------------------------------------  

  )نسرين خلفي(    »3« گزينة -164
توانستم به داخل كالس بروم. دمِ  من ترسيده بودم و نمي«جمله:  ةترجم
يك داستان معقول كردم  تادم، در حالي كه تالش ميحركت ايس در بي

  »ابداع كنم تا به معلم توضيح دهم كه چرا دير كردم.
  ) جلوگيري كردن2  حذف كردن ) 1
  ) مديريت كردن 4  ابداع كردن) 3

  واژگان)(  
----------------------------------------------  

  )جواد مؤمني(    »2« گزينة-165
 در بهتر كه به شانسي است ، براي كودكانيهمدرساين «جمله:  ةترجم

زندگي نياز دارند؛ منظورم اين است كه اين (مدرسه) به طرز خاص براي 
كودكاني است كه آموزششان به دليل بيماري متوقف يا دچار مشكل شده 

  »است.
  خاصصورت  ) به2  ذهني) از نظر 1
  جهانيطور  ) به4  اجتماعيصورت  ) به3

 )واژگان(  
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  )نسرين خلفي(    »4« گزينة-166
با همه آن خاطرات دوست داشتني، بعد از طالقش، او «جمله:  ةترجم

  »ديد. دردناكبازگشت به خانه و تنها زندگي كردن را بسيار 
  ترسيده، نگران ) 2  اميدوار) 1
  دردناك ) 4  واحد، يگانه، مجرد) 3

 )واژگان(  

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

  ) بهرام دستگيري(    »2« گزينة -167
دخترانش كمك كند  ةهم به جايي كه او تصميم گرفت از آن«جمله:  ةترجم

ها را هر روز به تمرين  تا بازيكنان واليبال خوبي شوند، تالش كرد تا آن
 »ببرد.

  ) تمرين2  عالقه ) 1
  رفتار) 4  ) حماقت3

 )واژگان(  

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

  )زاده عليرضا يوسف(    »1« نةگزي - 168
  اجازه ) 2  تحصيالت ) 1
  اكتشاف) 4 اطالعات) 3

 )كلوز تست(  

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

  )زاده عليرضا يوسف(    »4« گزينة -169
  كميته، گروه ) 2  بخت، اقبال) 1
  آموزش ) 4 فشار) 3

 )كلوز تست(  

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

  )زاده عليرضا يوسف(    »2« گزينة -170
  مشاركت كردن ) 2  پافشاري كردن، اصرار كردن) 1
   دور شدن ) 4 كردن سرعت  كم) 3

 )كلوز تست(  

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

  )زاده عليرضا يوسف(  »  3«گزينة  - 171
  كنيم.  استفاده مي ”to“از مصدر با  ”want“پس از 

  )تست كلوز(  
----------------------------------------------  

  )زاده عليرضا يوسف(  »  3«گزينة  -172
  به صورت رنگارنگ) 2  بدون خطر) 1
  ) بدون دقت4 تموفقي با )3

  )كلوز تست(  

  )رضا كياساالر(  »  2«گزينة  -173
بـا توجـه بـه منشـأ (ريشـه) آن، چـه        ”magazine“كلمه «جمله:  ةترجم
  » اي دارد؟ معني

  )درك مطلب( »داري كاالها اني (فضايي) براي نگهمك«
----------------------------------------------  

  )رضا كياساالر(  »  4«گزينة  -174
  »دهد؟ يك از سؤاالت زير پاسخ مي متن به كدام«جمله:  ةترجم

  » اي را با قيمت كمتر بخريم؟ چگونه مجله«
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
  )رضا كياساالر(  »  2«گزينة  - 175

انــد، زيــرا  مجــالت بخشــي از مخاطبشــان را از دســت داده«جملــه:  ةترجمــ
  »هاي ارسال فزوني يافته و تلويزيون يك رقيب قوي است. هزينه

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

  )رضا كياساالر(  »  1«گزينة  -176
   .»آيد ، اولين روز هفته بيرون مي”Time“ ةطبق متن، مجل « :جمله ةترجم

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

  )اناري شهاب(  »  3«گزينة  -177
يـك از   توان فهميد كه كـدام  بر اساس اطالعات متن، مي«جمله:  ةترجم

  »عقرب نتيجه شود؟يك شرايط زير ممكن است از نيش 
  )درك مطلب(  »و مرگ بيهوشي«

----------------------------------------------  
  )اناري شهاب(  »  3«گزينة  -178

 »طبق متن، وقتي ناوي نيش زده شد، روبرتو كنارش نبود.«جمله:  ةترجم
  (درك مطلب)  

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

  )اناري شهاب(  »  1«گزينة  - 179
هـا   عقرب ةو به نظر چه احساسي دارد كه به ناوي دربارروبرت«جمله:  ةترجم

  »»متأسف«نگفته بود؟ 
  »گفتم ولي نگفتم. بايد به تو مي«شود  آخر متن برداشت مي ةاز جمل

 
  (درك مطلب)  

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

  )اناري شهاب(  »  2«گزينة  - 180
ــه:   ــة جمل ــا   ”sparkle“ ةواژ«ترجم ــر معن ــه از نظ ــودن «ب ــان ب » درخش

 »ترين است. نزديك

  (درك مطلب)   
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 )محسن اصغري(     - 1

  اسرا: در شب سير كردن، هفدهمين سورة قرآن كريم

  رويد، پستة وحشي بن: درختي خودرو و وحشي كه در برخي نقاط كوهستاني ايران مي

  ي كه رنگ آن ميان زرد و بور باشد.بكرند: اس

  قدس: پاكي، صفا، قداست

  ل شمسي؛ ماه گرماتموز: ماه دهم از سال روميان، تقريباً مطابق با تير ماه سا

  )نامه واژهلغت، ، 3(فارسي 

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

 )الهام محمدي(     - 2

  است.» دوري و هجران«به معناي » غربت«امالي صحيح كلمه 

و  معناي بيت: از اين دوري سفر كنيد و به خانه رويد كه از اين هجران ناراحت

  .ييد، عزم سفر نماپس يما افسرده

  )84صفحة ، امال، 3(فارسي 

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

 )ستوده حنيف افخمي(     - 3

و در » پيغامي«و » ناله و زاري« ،»الف«بيت مفعول ندارند اما در » هـ«و » ب«هاي  بيت

  شوند. مفعول محسوب مي» مرا«و » بادي« ،»د«بيت و در » قيمتي« ،»ج«بيت 

  )86صفحة ، بان فارسي، ز3(فارسي 

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

 )محسن اصغري(     - 4

 اليه مضاف(وابستة وابسته » غم رويت: غم روي تو«در گروه اسمي » َ ت- «ضمير 

  است. )اليه مضاف

و  است» چشم«اليه  وابسته و مضاف» ميگونت«در » ـَ ت«، ضمير »1«در گزينة 

  )75و  74هاي  صفحه، ، زبان فارسي3(فارسي   .يستن» وابستة وابسته«

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

 )كاظم كاظمي(     - 5

معادله: در دبستان، لوح كودكان سفيد  اسلوب»/ انسان«و » دل«مجاز از » سينه«

طور كه در اين عالم نيز هيچ دلي بدون آه  شود، همان مي ماند و با نوشتن تيره نمي

تضاد: است و نيست/ تشخيص: رو  / شود.) هاي افراد نيز از آه و اندوه تيره مي نيست. (دل

  صفحه، تخته)= (سفيد نماندن لوح 

  )تركيبي، ، آرايه3(فارسي 

 )داود تالشي(     - 6

به داستان دارد آب زندگاني اشاره »: ب«تلميح بيت »/ ر«تكرار واج »: هـ«آرايي بيت  واج
»: الف«شد./ تشبيه بيت  ة حيات را نوشيد و زندة جاودانيخضر نبي (ع) كه آب چشم

آتش دوزخ با داغ دل ما »: ج«اضافة تشبيهي/ اغراق بيت » كمند آه«و » بالش اميدناز«
  »دهان«مجاز از » حلق»: «د«شود و اثر سوزندگي ندارد./ مجاز بيت  خام مي

  )تركيبي، ، آرايه3(فارسي 

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

 )داود تالشي(     - 7

ولي بيت  ،»شته باشايثار دا وبخشندگي  ،درخت بارورمانند «مفهوم عبارت »: 4«گزينة 
نواز است كه ماهي دريا را غذاي  آمده در اين گزينه در توصيف خداوند بخشنده و بنده

  برند.) (از بخشندگي او همة موجودات جهان بهره مي كند. مرغِ هوا مي
  هاي ديگر گزينهتشريح 
  كني = مصراع دوم بيت با عبارت قرابت معنايي دارد. در مقابل بدي، خوبي مي»: 1«گزينة 
با عبارت  ساية درخت پناهگاهي براي افراد خسته است = مصراع دوم بيت»: 2«گزينة 

  قرابت معنايي دارد.
طلوع  مصراع اول بيت،» = طلوع خورشيد زرافشان است« مفهوم عبارت:»: 3«گزينة 

  = طلوع كرد) كند. (آفتاب نيزه كشيد خورشيد را بيان مي
  )87صفحة ، ، مفهوم3(فارسي 

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

 )اردبيل -مرتضي منشاري(     - 8

  .اي پناه بردن است از عزّت به ذلّت افتادن و به گوشهصورت سؤال مفهوم عبارت 
  آمده است كه بيانگر اوج عزّت و عظمت است. »2«مفهوم مقابل آن در گزينة 

  )80صفحة ، ، مفهوم3(فارسي 

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

 )الهيجان-مقدم ابراهيم رضايي(     - 9

اما مفهوم بيت است، » اميدواري«بيان  ،»1«گزينة مفهوم عبارت شعري و بيت 
  است.» نااميدي«بيان  ،»4و  3، 2«هاي  گزينه

  هاي ديگر تشريح گزينه
  گريد، زيرا كه كشت اميد من از بين رفته است. حتي نااميدي هم به احوال من مي»: 2«گزينة 
  سوزد. حتي جگر سنگ به حال نااميدي من مي »:3«گزينة 
  رود، اميدهاي ماست. چه همان ابتدا از بين مي آن »:4«گزينة 

  )86صفحة ، ، مفهوم3(فارسي 

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

 )كاظم كاظمي(     -10

  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: ستايش اهل كرم و توصيه به بخشش و سخاوت است.
   خودستايي شاعر در سخنوري و بيان سخنان ارزشمند است.»: 3«مفهوم بيت گزينة 

  )87صفحة  مشابه ،، مفهوم3(فارسي 

 3فارسي  
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 )محسن اصغري(     -11

/ استسقا: نام مرضي كه بيمار آب  ).ان (جمع منسك استمناسك: جاهاي عبادت حاجي
  بسيار خواهد.

  )نامه واژهلغت، ، 2(فارسي 
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(     -12

  است.» صفير«امالي صحيح كلمه 
  )73صفحة ، ، امال2(فارسي 

----------------------------------------------  
 )اردبيل -رتضي منشاريم(     -13

معناي حرف ربط، با هم  دوم به» كه«و » چه كسي«معناي  اول به» كه«در مصراع دوم 
معناي مورد (شور و هيجان  - 1/ ايهام ندارد. (ايهام تناسب: جناس همسان (تام) دارند. 

  نمكدان تناسب دارد.) مزة شور (كه با - 2نظر بيت) 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  »دهان«استعاره از » پسته«/ استعاره: » خندة زيبا«كنايه از » شكرخنده«نايه: ك»: 2«گزينة 
 شعله تشبيه (اضافة تشبيهي): آتش هجران / تناقض (پارادوكس): آتش بي»: 3«گزينة 
مصراع دوم در حكم مصداقي براي مصراع اول است و اسلوب معادله دارد. / »: 4«گزينة 

  تضاد: پشت و روي 
  )تركيبي، يه، آرا2(فارسي  

----------------------------------------------  
 )رامسر -احسان برزگر(     -14

  تعليل ندارد.  ، واقعي است و حسن»4«دليل ارائه شده در گزينة 
ناهمواري و  ← 1موضوع، مصراع اول و دوم (ساية سرو سهي كج به نظر رسيد) علّت: مصراع 

  اليواقعي و غيرخي ← علّت و اين كجي زمين
  هاي ديگر تشريح گزينه

  لبل است.ب ةعلت شكفتگي غنچه از شوق نغم»: 1«گزينة 
هاي باران را به منزلة عرق  شاعر با آوردن دليل هنري و غيرواقعي، قطره»: 2«گزينة 

  ريزد. شرم دانسته كه ابر با مشاهدة سخاوت ممدوح مي
به هنگام آفتاب، عشق  ها و گياهان را محو شدن شبنم روي گلعلت شاعر »: 3«گزينة 

  .پوشد گويد به دليل عشق به آفتاب از گل چشم مي داند و مي شبنم به آفتاب مي
  )، آرايه2(فارسي 
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(     -15

  ندارد. مركب وجود - هاي وندي هستند اما واژة وندي واژه »نيكي«و  »خوبي«، »4«در گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  مركب: راز و نياز - هاي وندي: عاقالن، عاشقان/ وندي واژه»: 1«گزينة 
  مركب: سوز و گداز - واژة وندي: مجلسيان/ وندي»: 2«گزينة 
  وگو مركب: گفت - وندية  ي / واژكسوندي:  ةواژ»: 3«گزينة 

  )42صفحة ، ، زبان فارسي2(فارسي 

 )اردبيل -مرتضي منشاري(     -16

  كاروان كولي: آن كوليِ كاروان (آن بي كولي بي - 2آن كولي  - 1هاي وصفي:  تركيب

آن  - 7گير  خاك دامن - 6اين خاك  - 5دشت غبارآلود  - 4اين دشت  - 3كاروان)  بي

  جادة نمناك - 8غمناك 

  روي جاده  - 2طرف دامن   - 1هاي اضافي:  تركيب

  )42صفحة ، ، زبان فارسي2(فارسي 

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

 )الهام محمدي(     -17

  الدين محمد مولوي است. از جالل» غزليات شمس«

  )63صفحة ، ، تاريخ ادبيات2(فارسي 

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

 )كاظم كاظمي(     -18

» لم استعجز فهم و فكر انسان از درك ذات پروردگار عا«مفهوم مشترك ابيات مرتبط 

عقل و اوصاف تو مانند ستارگان روشن و مشخص است، «گويد:  مي» 1«بيت گزينة  اما

  »ها را از ميان بردار. تو با شراب نوراني آن

  )10صفحة ، ، مفهوم2(فارسي 

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

 )مريم شميراني(     -19

سؤال و صورت كند، پيام مشترك عبارت  ها را تقدير مي اين كه خداوند سرنوشت انسان

  است.» 2«بيت گزينة 

  )49صفحة ، ، مفهوم2(فارسي 

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

 )محسن اصغري(     -20

تأكيد دارند اما در بيت » پيشگي قناعت«مشتركاً بر مفهوم » 4و  3، 2«هاي  ابيات گزينه

از كردن عاشق از ديدار معشوق محروم شود، نگاه  اگر بلبل«گويد:  شاعر مي» 1«گزينة 

يا به عبارت ديگر عاشقي كه به ديدار معشوق  بخش خواهد بود دور براي او رضايت

راهي هر چند كوچك براي  ،خرسند و قانع است حتي اگر از ديدار معشوق محروم شود

  )20صفحة ، ، مفهوم2(فارسي   ».يابد ديدار وي مي

 2فارسي  
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 ) كيفاطمه منصورخا(      -21

»ولدر آن / »: فيها«پرورش يافت، رشد كرد / »: نَشأ« متولد شد، به دنيا آمد /»: د»ن أبرزِم:« 
 غـةِ اللّفـي  «ادبي جديـد /   »:الحديثةِ األدبيةِ/ « ها شخصيت »:خصياتالشّ«ترين /  از شاخص

هـايش /   نوشـته  »:هفاُتمؤلّ/ « مشخص شد (فعل ماضي) »:امتازت/ « در زبان عربي »:العربيةِ
ـ «زبانش / »: هاغتلُ«/ با سادگي  »:سهولةِبِ« (فعـل مجهـول ماضـي)    شـناخته شـد  »: رفع  /
»هايش (جمع) ديدگاه»: آرائه« صراحتش / »:صراحته/ « جسارتش با»: رأتهبج 

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 ) احمد طريقي(      -22

»حمدرست آمده است.»2« ةاست كه فقط در گزين» هيمد مياجازه ن«معني  به» ال نَس ،  
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اند. نادرست» و خود ، كاراجازه ندهيم، كه ديگران»: «1« ةگزين
  اند. نادرست» يم، حريم خصوصي، وارد شوند، زيرا و برطرف كردنهاخو نمي»: «3« ةگزين
 اند. نادرست» گشاييم ون، گرِه و مي، چداد هيمخواكسي، اجازه ن به »: «4« ةگزين

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  

 ) مشهد -امير رنجبررضايي(      -23

با توجه به متن، زيارت در سفرهاي ديني اصل است و سياحت و تجارت دو فرع آن به 
 روند!   شمار مي

 هاي ديگر تشريح گزينه

ادات حصر است! طبق متن سفر تنها به دو نوع » فقط«به معناي » ماإنّ»: «1«گزينة 
 شود و انواع ديگري هم دارد! تقسيم نمي

اگرچه مسلمانان عالوه بر سفرهاي معمول ساير مردم جهان، سفرهاي »: 2«گزينة 
 كند! اين گزينه را نادرست مي» جميع«مذهبي هم دارند، اما كلمة 

 شود!رد مي ،ه خط آخر متنبا توجه ب»: 4«گزينة 

  )درك مطلب(  

 ) مشهد -امير رنجبررضايي(      -24

احتياج دارند! در متن اشاره شده بود كه بدان آنچه مسافران »: 1«ترجمة عبارت گزينة 
مسافران در هر نوع سفري وسايل خاصي نياز دارند، اما گفته نشده بود اين ابزارها چه 

  هستند!
 هاي ديگر تشريح گزينه

  انواع سفر»: 2«ة گزين
 رسان سفر مفيد و سفر زيان»: 3«گزينة 

 هاي مسافرانهدف»: 4«گزينة 

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 ) مشهد -امير رنجبررضايي(      -25

شود! بلكه سفرهايي هم هستند كه نه حرامند و  سفر به دو نوع واجب و حرام تقسيم نمي
  نند سفر براي تفريح و با هم بودن!نه واجب! ما
 هاي ديگر تشريح گزينه

  شود!)شود! (در حالي كه تقسيم ميسفر به دو نوع مفيد و مضرتقسيم نمي»: 1«گزينة 
شود! (در حالي كه سفرهايي هم سفر به دو نوع فردي و دولتي تقسيم مي»: 2«گزينة 

 اند مانند سفر خانوادگي!) صورت گروهي هستند كه به

شود! (در حالي كه سفرها سفر به دو نوع ضروري و غير ضروري تقسيم نمي»: 4«ينة گز
 يا ضرورت دارند و يا ضرورت ندارند و حالت سومي وجود ندارد!)

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 ) مشهد -امير رنجبررضايي(      -26

  از متن مورد اشاره قرار نگرفته است! در جايي » 4«مضمون آية شريفه در گزينة 
  »دانم كه خداوند بر هر چيزي تواناست! مي«ترجمة آية شريفه: 

 هاي ديگر تشريح گزينه

از جانب (براي رضاي) خداوند، حج خانه (كعبه) بر «ترجمة آية شريفه: »: 1«گزينة 
 »مردم واجب است!

 »سفر و حركت) كنيد! بگو بر روي زمين سير (و«ترجمة آية شريفه: »: 2«گزينة 

  »رود! خوريد و آبرويتان مي اختالف و كشمكش نكنيد چرا كه شكست مي»: «3«گزينة 
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 ) مشهد -امير رنجبررضايي(      -27

  .ستمذكر ا يهدف: اسم
  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

----------------------------------------------  
 ) سيدمحمدعلي مرتضوي(      -28

دهد كه در آن، واو از نوع  معموالً جملة حاليه را نشان مي» و+ ضمير+...«.....+ ساختار 
  حاليه است.
شود. (ترجمه:  جملة حاليه محسوب مي» و أنا مع ذكرياتي«، »4«گزينة بنابراين در 

  همراه با خاطراتم هستم!)ام، درحالي كه  برادرم را از زماني دراز نديده
  )حال(  

3 ، زبان قرآن عربي

 مطلب: دركة متنترجم

 هاي مختلفشـان  با هدفمتناسب از سفر وجود دارد كه اهل آن (مسافران)  زياديانواع «
اي خريد و فـروش و  ها سفرهايي هستند كه مردم بر گزينند. بسياري از آن برميها را  آن

هـا  هايشان و مانند آن بـه آن هاي) علمي يا درمان بيماريتجارت يا مطالعات (و پژوهش
بـدون هـيچ هـدف    خـانواده  كـه   شود) از ايـن دارد (مانع نميپردازند، اما اين باز نميمي

هـاي   ديگـر! در سـرزمين   نشيني خـانواده بـا يـك    معيني به سفر بروند مانند تفريح يا هم
هـاي  عتبات مقدس يا حرمزيارت هاي ديني مانند حج يا  انان سفرهايي براي هدفمسلم

بينيم و اين (نوع از سفر) چيزي است كه در آن زيارت وگردش و گاهي اوقات  شريف مي
هـدف بـه   عنـوان   بـه شوند! ولي دو مورد اخير (يعني گردش و تجارت)  تجارت جمع مي

  آيند!   شمار نمي
شود، بلكه انواعي از سـفرهاي رسـمي نيـز وجـود دارد      د نميسفر به آنچه گذشت محدو
اما آن بر دو نوع است: نوعي بـراي تعـامالت مفيـد ماننـد     و ها مانند تعامالت بين دولت

هـا و نـوعي ديگـر كـه از     هـا و ملـت  ارتباطات سياسي و تجاري و فرهنگي بين حكومت
در آن سربازان براي ه كگيرد ت ميأهاي مختلف نشها در زمينهكشمكش ميان حكومت

  كنند! جنگيدن سفر  مي
ع سـفر  انويك از او هر رساند  مي به ما سودبايد بدانيم كه سفر در بسياري از اوقات  پس

ww   »شناسند!اسبابي نياز دارد كه اهل آن (مسافران) آن را مي
w.
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 ) سيدمحمدعلي مرتضوي(      -29

  نمايد.  شود و حالت را بيان مي اسم فاعل و نكره است كه حال محسوب مي» مبتسماً«
گيرند،  هاي علم حتّي وقتي تنوين مي اسم علم و معرفه است، اسم» علياً«دقت كنيد كه 

  شوند. مانند و نكره نمي همچنان معرفه باقي مي
  )حال(  

----------------------------------------------  
 ) فاطمه منصورخاكي(      -30

  است و در اين گزينه، حال به كار نرفته است.» تلميذاً«صفت براي » فَرِحاً«
  حال هستند.» ، و أنا أرجومسرورمبشِّرينَ، و هو «ها به ترتيب  در ساير گزينه

  )حال(  
----------------------------------------------  

  
   

 ) فاطمه منصورخاكي(    -31

خودتان /  يابر»: لأنفُسكم«عل مضارع) / از پيش بفرستيد (ف»: تَقَدموا/ « را چه هر »: ما«
نزد »: عند اهللاِ«(فعل مضارع) /  يابيد آن را مي»: تَجِدوه«خوبي (مفرد) / »: خَيرٍ«از / »: من«

  خداوند
  )ترجمه(  

 ----------------------------------------------  
 ) درويشعلي ابراهيمي(      -32

»ؤخذ«ديدم / »: رأيتأشعلنا«ها (جمع بذر) /  دانه»: بذور«شد /  گرفته مي»: ي :«
آلوده كننده، »: ملوث«: هيچ گازي / »غازٍأي «بسوزانيم (فعل شرط= مضارع التزامي) / 

  آلوده ساز
 هاي ديگر تشريح گزينه

سوزاندند، بيرون  دانه، كه، مي«»: 3«و در گزينة  »گيريم، گونه دانة، مي«»: 1«نة در گزي
م، گونه، خارج يسوزاند ت، ميروغني، داشاي  دانهخيلي، «»: 4«و در گزينة  »آمد نمي
  نادرست است. »شد نمي

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 ) ربوشه -اهللا مقصودي نعمت(      -33

فعل شرط (ماضي يا مضارع) به شكل مضارع التزامي و جواب شرط (ماضي يا مضارع) 
  شود. مضارع إخباري (ساده) ترجمه مي صورت به

  هاي ديگر تشريح گزينه
  صحيح است.» انشاء»: «1«گزينة 
  صحيح است.» يتان ها درس: «»2« ةگزين
  آمد. مي» اي ذخيره«، بايد »اش نتيجه«: به جاي »3« ةگزين

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 ) دهگالن -خالد مشيرپناهي(      -34

در خودت مثل آن را چه  بزرگترين عيب آن است كه آن«ترجمة عبارت صورت سؤال: 
مفهومي ارتباط  ايرابا آن د» 1«كه بيت داده شده در گزينة » جويي كني! هست عيب

  ها با عبارت داده شده ارتباط معنايي دارند. ده در ساير گزينههاي داده ش نيست، اما بيت
  )مفهوم(  

 ) درويشعلي ابراهيمي(      -35
شود!) با مفهوم  مفهوم حديث (هر كس پيش از سخن گفتن بينديشد، اشتباهش كم مي

  عبارت مقابل آن (ايراد سخن، طوالني كردن آن است!) سازگار نيست.
  هاي ديگر تشريح گزينه

  رسانند. را مي» دوست به دوستش راهنمايي كردن«هر دو عبارت، مفهوم  »:1«گزينة 
  رسانند. را مي» برتري دشمن دانا بر دوست نادان«هر دو عبارت، مفهوم »: 2«گزينة 
  رسانند. را مي» عمل انسان به خودش ةبرگشتن نتيج«هر دو عبارت، مفهوم »: 4«گزينة 

  )مفهوم(  
 ----------------------------------------------  

 ) مشهد -زاده حامد مقدس(      -36
  اشتباه است (دو مورد)» ه«و » ب«هاي  بخش

ب) مطرح كردن يك سؤال سخت با هدف ايجاد سختي براي مسئول است. (التعنّت: 
  گيري)  مچ

  ) هاي زشت دادن ديگر لقب التنابز باأللقاب: به يكهاي زشت است. ( ه) ناميدن ديگران با اسم
آهسته سخن گفتن /   العجب: خودپسندي / التّجسس: جاسوسي كردن / سوء  الهمس: 

  گيري  : غيبت /  التعنّت: مچالغيبةالظنّ: بدگماني /  
  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

 ) سيدمحمدعلي مرتضوي(      -37
  مفهوم صحيحي ندارد:» 3«با توجه به ترجمه، گزينة 

هاي  اسماعيل: نه، واقعاً از فيلم»/ «آيا دوست داري كه فيلمي تاريخي ببينيم؟! ابراهيم:«
  »آيد! تاريخي خوشم مي

  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

 ) دهگالن -خالد مشيرپناهي(      -38
 هاي ديگر تشريح گزينه

نيد كه اين كلمه به معناي نكره است، دقّت ك» سعيداً«در اين گزينه كلمة »: 2« ةگزين
  جا اسم علَم نيست. در اين» سعيد«باشد و  مي» خوشبخت«

 نكره است. » ألوان«در اين گزينه كلمة »: 3« ةگزين

  نكره است.» مجتمعون«در اين گزينه كلمة »: 4«گزينة 
  )قواعد اسم(  

----------------------------------------------  
 ) سيدمحمدعلي مرتضوي(      -39
  اسم تفضيل و مبتداست.» ترين أعجب: عجيب«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  فعل ماضي است، نه اسم تفضيل.» أكرَم: گرامي داشت»: «1«گزينة 
  فعل ماضي است، نه اسم تفضيل.» أصلَح: اصالح كرد»: «2«گزينة 
  شود.  اسم رنگ است و اسم تفضيل محسوب نمي» األزرق: آبي»: «4«گزينة 

  )اسمقواعد (  
----------------------------------------------  

 ) درويشعلي ابراهيمي(      -40
بوده است كه در اثر آمدن ادات شرط » تتكلَّمينَ«صورت  در اصل به» تتكلَّمي«فعل 

  اش تغيير كرده است. بر سر آن شكل ظاهري» إنْ«
» من / إذا / ما«ات شرط وكه اد هيچ يك از افعال با وجود اين» 4و  3، 2«هاي  در گزينه

  .اند بر سرشان در آمده است، تغيير شكلي پيدا نكرده
  )انواع جمالت(  

2عربي، زبان قرآن  
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  )پور امين اسديان(   -41

ولي تكذيب  :ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون«از دقت در عبارت قرآني 
يابيم  در مي» .شدند چه مرتكب مي كردند، پس آنان را گرفتار ساختيم به (كيفر) آن

  .ها و مشكالت عملكرد خود ماست كه عامل محروميت
  )70 ، صفحة6، درس 3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
  )سيداحسان هندي(   -42

تكرار توبه اگر واقعي باشد نه تنها به معناي دور شدن از خداوند نيست بلكه موجب 
شود خداوند در اين باره  اوند و جلب رحمت او ميمحبوب شدن انسان نزد خد

خداوند كساني را كه زياد انّ اهللا يحب التّوابين و يحب المتطّهرين: «فرمايد:  مي
 »كنند دوست دارد و پاكيزگان را دوست دارد. توبه مي

  )88، صفحة 7، درس 3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -43

اين بيت در بيان اين  ،خواهد انسان را از رحمت الهي مأيوس كند شيطان مي
مفهوم است كه نبايد انسان از كرم و رحمت خدا مأيوس شود و عبارت قرآني 

 .باشد ين مفهوم ميهمبيانگر نيز » اهللا ةرحمالتقنطوا من «

  )89و  88 هاي ه، صفح7، درس 3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -44

الّذين آمنوا باهللا و اعتصموا به فَاَما «فرمايد:  سورة نساء مي 175خداوند در آية 
كه به  ا: و اما كسانيمستقيم و يهديهم اليه صراطً منه و فضلٍ ةرحمفسيدخلهم في 

آنان را در جوار رحمت و  ]خدا[تند، به زودي خدا گرويدند و به او تمسك جس
 »فضلي از جانب خويش آورد و ايشان را به سوي خود، به راهي راست هدايت كند.

  )80، صفحة 7، درس 3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

  )بقا محمد رضايي(   -45

ال  بادي الَّذينَ اَسرَفوا علي اَنفُسهِمقُل يا ع«دهد كه:  خداوند به پيامبرش پيام مي
اهللاِ إنَّ اهللاَ يغفرُ الذُّنوب جميعاً إنَّه هو الغَفور الرَّحيم: بگو اي  رحمةِتَقنطوا من 

ايد، از رحمت الهي نااميد نباشيد،  بندگان من كه زياده به خود ستم روا داشته
 »آمرزندة مهربان است. بخشد، چرا كه او خداوند همة گناهان را مي

  )88، صفحة 7، درس 3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

  )لرستان -فردين سماقي(   -46

مينة مناسب براي رشد و تعالي ، ايجاد ز)توفيق الهي(خاص  امدادهاي  از جلوه
آني و قر ةشركت در يك جلس ،باشد مانند يافتن دوست خوب مؤمن مي يشخص

 .خواندن يك كتاب تأثيرگذار و هدايتگر و پيدا كردن توفيق توبه و استغفار

  )75، صفحة 6، درس 3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

  )وحيده كاغذي(   -47

گاهي خداوند عالوه بر مهلت دادن به گمراهان بر امكانات آنان در سنت استدراج 
تر در فساد فرو  ان بيششها با استفاده از همين امكانات و با اصرار خود آن افزايد و مي
ابدي  هالكتروند و قدم به قدم از انسانيت فاصله گرفته و به تدريج به سوي  مي

  )76و  70 هاي ، صفحه6، درس 3(دين و زندگي   .شوند تر مي نزديك

  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -48

در بيان » 2«است كه گزينة  »بقت رحمت بر غضبس«اين كالم الهي دربارة سنت 
 .آن است

  )75، صفحة 6، درس 3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
  )كبير مرتضي محسني(   -49

گردانان از من  اي داود! اگر روي«خداي متعال به حضرت داود (ع) فرمود: 
كشم و شوق بازگشتشان را دارم، بدون  يها را م دانستند كه چگونه انتظار آن مي

محبت من از  ازدادند و بندبند وجودشان  شك از شوق آمدن به سوي من جان مي
گناه اين است كه:  پيرايش ازتخليه و  (ص) دربارة حديث پيامبر »گسست هم مي

كه از گناه توبه كرده مانند كسي است كه  : كسيله التائب من الذنب كمن ال ذنب«
 »نكرده است. يههيچ گنا

  )87و  84 هاي ه، صفح7، درس 3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
  )سيداحسان هندي(   -50

رود و  كار مي تر براي گمراه كردن جوانان به حيلة كشاندن انسان به تسويف بيش
گام و  به امروش ديگر شيطان براي كشاندن انسان به شقاوت اين است كه او را گ

كشاند تا در اين فرآيند تدريجي متوجه زشتي گناه و قبح  آهسته به سمت گناه مي
 .آن نشود و اقدام به توبه نكند

  )89، صفحة 7، درس 3(دين و زندگي   

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

 )پور امين اسديان(     -51

دارد كه با  بيان مي» …الً منذرين لئرسالً مبشّرين و «شريفة خداوند در آية 
ت را بر بندگان تمام ت و حجراه اعتراض بندگان را بسته اس ،فرستادن پيامبران

  .و اين موضوع معلول عزت و حكمت خداوند است كرده است
 )10 ة، صفح1، درس 2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(     -52

كه برخي ايمان  لعلّك باخع نفسك الّا يكونوا مؤمنين: از اين«سورة شعراء:  3ية آ
  ».از دست بدهي ]شدت اندوه[آورند شايد كه جانت را از  نمي

 )80 ة، صفح6، درس 2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(     -53

است و  »كامل زندگي ةي جامعه بشري براي دريافت برنامآمادگ«اولين عامل ختم نبوت 
  .است» …احل اهللا «قرآني  ةمرتبط با قاعد» پويايي و روزآمد بودن دين اسالم«

 )24و  23هاي  ه، صفح2، درس 2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(     -54

مراجعه به طاغوت  ةنتيج» …ون مم تر إلي الّذين يزعال«با توجه به آية شريفه 
 اس آيةباشد و هدف ارسال رسول بر اس مي» بعيداً ضالالً ان يضلهم«براي داوري 

برپايي قسط و عدل توسط » ليقوم الناس بالقسط …لقد ارسلنا رسلنا بالبينات «
  .مردم است

 )50 ة، صفح4، درس 2(دين و زندگي  

 3دين و زندگي 

 2دين و زندگي 
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 )وحيده كاغذي(     -55

لسماء بنيناها و ا«آية در بحث انبساط جهان  ،سابقه  بي نكات علميز موارد ذكر يكي ا
و آسمان را با قدرت خود بر افراشتيم و همواره آن را وسعت  :لموسعون انّا و يدأب

» …رون القرآن و لو كان من عند غيراهللا افال يتدب«آية شريفة  است و »بخشيم مي
ر عين نزول تدريجي از موارد اعجاز محتوايي قرآن موضوع انسجام دروني دبيانگر 
  .است

 )39و  38هاي  ه، صفح3، درس 2(دين و زندگي  

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

 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -56

ترين شما در داوري بين مردم  از نظر پيامبر اكرم (ص) حضرت علي (ع) صادق
إنّ الّذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك «(ع) با آية  است. اين ويژگي حضرت علي

  .باشد مي در ارتباط» البريةهم خير 
 )83 ة، صفح6، درس 2(دين و زندگي  

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

 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -57

ت او را پيامبر اكرم در همان روزهاي ابتدايي، زماني كه هنوز خويشاوندان دعو
را به عنوان امام تعيين  (ع) حضرت علي» انذار« نپذيرفته بودند در جريان نزول آية

  .كرد
 )65و  64 هاي ه، صفح5، درس 2(دين و زندگي  

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

 )پور امين اسديان(     -58

مكان انحراف در اگر پيامبري در تعليم و تبيين دين و وحي الهي معصوم نباشد ا
  .رود شود و اعتماد مردم به دين از دست مي تعاليم الهي پيدا مي

 )53 ة، صفح4، درس 2(دين و زندگي  

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

 )سيداحسان هندي(     -59

داد و بر پيروي از او تأكيد  آمد به آمدن پيامبر بعدي بشارت مي هر پيامبري كه مي
بنابراين وجود دو يا چند دين در يك زمان نشانگر اين است كه پيروان  كرد مي

كار به معناي سرپيچي از   اند و اين پيامبر قبلي به آخرين پيامبر ايمان نياورده
  .فرمان خدا و عدم پيروي از پيامبران گذشته است
 )26 ة، صفح2، درس 2(دين و زندگي  

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

 )سيداحسان هندي(     -60

چگونه زندگي «ابيات سعدي بيانگر كشف راه درست زندگي است كه با سؤال 
  .ارتباط مفهومي دارد »؟كنيم

 )12و  8هاي  ه، صفح1، درس 2(دين و زندگي  

 
 )جواد مؤمني(     -61

م، دادي آواز خواندن ادامه ميبه صداي بلند با اگر ما  ؛واضح است كامالً«ترجمة جمله: 
هاي  مطمئنم كه همسايه داديم، موقع انجام مي كه داشتيم آن يدقت به چنان روش بي

  »بودند. كنند، خوشحال نمي بغلي زندگي مي ةها كه در خان آن ما، خصوصاً
  مهم درسي  ةنكت

پس در  ،ساده استفاده شده است ة، زمان گذشت”if“ در بخش اول جمله بعد از
ساده استفاده كنيم تا شرطي نوع دوم تشكيل  ةتبخش دوم بايد از آينده در گذش

آينده هستند، قطعاً رد  ساده وة كه گذشت »3و  2«هاي  شود. با اين توضيح، گزينه
توانست  داشتيم، مي ”wouldn’t“يا  ”would not“ ،»1« ةشوند. اگر در گزين مي

 درست باشد.

 (گرامر)  

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي(     -62

توانيم براي  اندك دوستانم است كه مي ةگابريل عزيزم در زمر«جمله:  ةترجم
  »سازماندهي اردوي مدرسه به او متكي باشيم.

  مهم درسي  نكتة
“friends” ) به انسان اشاره دارد و بعد از جاي خالي هم با نهادweكار  و ) سر

جا اشاره كنيم  نيست در اينهد بود. بد خوا ”whom“داريم، پس بهترين گزينه 
كه داراي حرف اضافه هستند، اگر بخواهند با  ”rely on“ هايي مانند كه فعل

توان هم قبل از ضمير  ها را هم مي آن ةكار روند، حروف اضاف ضماير موصولي به
 موصولي و هم در آخر جمله ذكر كرد. به اين دو جمله نگاه كنيد:

Is that the classmate (who) you live with? 
  اي) غير رسمي و محاوره؟ (كني زندگي ميباهاش كالسي است كه  آيا اين همان هم

Is that the classmate with whom you live? 
  كنيد؟ (رسمي و نوشتاري) كالسي است كه با او زندگي مي آيا اين همان هم

 (گرامر)  

----------------------------------------------  
 )حسين زاهديمير(     -63

اقدام فوري بزند تا اين يك دولت اياالت متحده الزم است دست به « جمله: ةترجم
وضيعت اقتصادي وحشتناك را مديريت كند؛ در غير اين صورت، منجر به مسائل 

  »خواهد شد. اي اجتماعي و سياسي جدي
  تنوع )2  ثيرأت )1
 درك )4  تيوضع )3

 )واژگان(  

 ----------------------------------------------  
 )مهدي احمدي(     -64

كردند يك كه فكر ميرا اي امروز صبح زود، افراد مسلّح پليس خانه«جمله:  ةترجم
هايشان به  سفانه تالشأمت كردند. قاتل فراري را در خودش جاي داده، محاصره

  »نتيجه نرسيد.
  كردنكردن، حمايت) پشتيباني2  كردنكردن، احاطه) محاصره1
 ) پيشنهادكردن4  كردننظيم) ت3

 )واژگان(  
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 )مهدي احمدي(     -65
وقتي در نبردهايشان موفق بودند، سربازان رومي، سهم نمك اضافي «ترجمة جمله: 

 ة(منشأ) كلم شد. اين واژه، اصلگفته مي» ساالريوم«كردند كه به آن  دريافت مي
   »ست.ا» salary / حقوق«
  ) اصل، منشأ2  ) نظر، عقيده1
 ترتيب )4  ) قالب3

 )واژگان(  

----------------------------------------------  
 )رضا كياساالر(     -66

كه زير آن خط كشيده شده (توان مالي داشتن)   ”afford“ةكلم«جمله:  ةترجم
 )درك مطلب(  »نزديكترين است.(پرداختن)   ”pay for“از نظر معنايي به 

----------------------------------------------  
 )رضا كياساالر(     -67

هايي كه  كه سلول دكتر دو گري بر اساس اين امكان است ةنظري«جمله:  ةترجم
  »شوند. )احياتعمير (توانند  مي ،ندا هدر اثر پيري آسيب ديد قبالً

 )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )رضا كياساالر(     -68

  »يك از جمالت زير صحيح است؟ مطبق متن، كدا«جمله:  ةترجم
  »هزار سال زندگي كنند. ةمشتاق نيستند كه به انداز ها ضرورتاً آدم ةهم«

 )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )رضا كياساالر(     -69

يك از موارد زير در ميان داليلي هست كه چرا برخي از دانشمندان  كدام«ترجمة جمله: 
  »دكتر دو گري هستند؟ ةف ايدلمخا

 »جهان بيش از حد شلوغ خواهد شد. ،دها معتقدند كه اگر پيري درمان شو آن«

 )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )رضا كياساالر(     -70

بند دوم را در ارتباط  ديك از موارد زير به بهترين شكل كاركر كدام«جمله:  ةترجم
  »كند؟ ول توصيف ميبا بند ا

  »كند. (بند اول) را رد مي ق حقايقي ضرورت چالش توصيف شده در آن بندريآن از ط«
 )درك مطلب(  

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

 )عبدالرشيد شفيعي(     -71
  مهم درسي  نكتة

 ورتـص هـل دوم بـعـف »ردنـوقف كـتـم«اي ـعنـم هـب”stop“  لـعـد از فـعـب
“Gerund (+ing)”  د.ـآي مي 

 )كلوزتست(  

----------------------------------------------  
 )عبدالرشيد شفيعي(     -72

  ) متعادل    2  ) فرهنگي      1
  ) پزشكي4  ) ناامن 3

 )كلوزتست(  

 )عبدالرشيد شفيعي(     -73

  مهم درسي  نكتة
كار  آخر بايد به ةپس تنها دو گزين ،قابل شمارش نيست ”information“ ةكلم

  نادرست است.  »4« ةبا توجه به مفهوم جمله گزين روند.
 )كلوزتست(  

----------------------------------------------  
 )عبدالرشيد شفيعي(     -74

  ) در عوض    2  ) با اين حال       1
  رغم ) علي4  ) بنابراين    3

 )كلوزتست(  

----------------------------------------------  
 )عبدالرشيد شفيعي(     -75

       ، استرس گذاشتنكردن تأكيد) 2   نابود كردن) 1
  ) احترام گذاشتن4  ) باريدن   3

 )كلوزتست(  

----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد(     -76

  »شود؟ اي درست مي به تمامي از چه ماده پارثنون تقريباً«جمله:  ةترجم 
 »رمرسنگ م«

 )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد(     -77

  »كند؟ گذار اياالت متحده بحث مي پدران بنيان ةچرا نويسنده دربار«جمله:  ةترجم
  »توصيف كند. ،هاي يوناني بر آن اثر گذاشتند تا چيزي را كه ايده«

 )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد(     -78

دهد كه چرا  جمالت به بهترين شكل توضيح مياين يك از  امدك«جمله:  ةترجم
   »شود؟ يك ساختمان دولتي آمريكايي مانند معماري كالسيك يوناني طراحي مي

  »ثير تعادل و نظم يونان را نشان دهدأتا ت«
 )درك مطلب(  

 ----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد(     -79

  »كه زير آن خط كشيده شده به چه معنايي است؟ ”overflow“ كلمة«ترجمة جمله: 
  »ار خيلي زيادي از چيزي را داشتندمق«

 )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد(     -80

ن است كه پارثنون تعادل و نظمي را كه يونانيان اصلي اين متن اي ةايد«ترجمة جمله: 
   »دهد. نشان مي ،نهادند باستان ارج مي

 )درك مطلب(  

ww 2انگليسيزبان
w.
ka
no
on
.ir



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گروه آزمون

  )وقف عام(چی  بنیاد علمی آموزشی قلم

  

ir.kanoon.www  
 

@honarkanoon   
 

   021- 6463: تلفن 923خیابان انقالب بین صبا و فلسطین پالك : دفتر مرکزي

  

ww
w.
ka
no
on
.ir



  

  ��احان ��وه ��ر
  

  نام طراحان  نام درس

  درك عمومی هنر
  مقدم، مینا دامغانیان، احمد رضایی، ارغوان عبدالملکی، علیرضا آزاد، پارسا انصاري، نسترن برزگر، فاطمه پور

  فر، نوید میرصادقی محسن مختاري

  و فیزیک درك عمومی ریاضی
کیوان موقوفه، رحمت مشیدي،   باد، رامین شاهسجودي،  حمیدرضازاده پاشا،  ادریس تقی  حمید اصفهانی،

  محمدمهدي ناظمی، حسن نساري

  ترسیم فنی
محمدامین امیریان، هادي باقرسامانی، نسیم پوراحمد، نرگس ستاري، بهاره صادقین، فراز قضات، 

  زاده زاده، حمیدرضا مظاهري، مینو معصوم محمدابراهیم گیتی

  خالقیت تصویري و تجسمی
فرد، فرشید حیدري، مینا دامغانیان، احمد رضایی، مهشاد رضاییان،  باقرسامانی، سیدعماد حسینیهادي 

  رحمان طائفی، مهدي مهدیان، شیدا نجفی

  خالقیت نمایشی
، محسن رحمانی، ارغوان عبدالملکی، مونا محمدیاري، محمد معتمد، نوید میرصادقیمینا دامغانیان، علیرضا آزاد، 

  ژاله نساري

  بابک کوهستانی، دریا معتقدي، امیررضا نصیري پارسا فردوسی، زاده، احمد رضایی، یاسر عدل، بهرنگ حسین  یت موسیقیخالق

  خواص مواد
سعید مبینی، کاشانی، پارسا انصاري، آذین جاللی، زهره حسینی، مینا دامغانیان، مهدي رهبر،  داریوش امیري

  رقیه محبی، افشین میرحسینی، برسام نعمتی

  

  

  

  مستندسازي  بازبینی نهایی استاد  مسئول درس  نام درس

  آتوسا ذوالقدریان، مژده عامري  -   ارغوان عبدالملکی  درك عمومی هنر

  فرزانه دانایی، سیدمرتضی سیدمیرزایی  سجاد محمدنژاد  باد رامین شاه  و فیزیک درك عمومی ریاضی

  وحید فرهی، فائزه پیریایی  حمیدرضا مظاهري  هادي باقرسامانی  ترسیم فنی

  آتوسا ذوالقدریان، مژده عامري  -   کاخکی فرزانه امیریان  خالقیت تصویري و تجسمی

  یگانه فائزه پیریایی، بابک کشفی  محسن رحمانی  ارغوان عبدالملکی  خالقیت نمایشی

  یگانه ، بابک کشفینوید ایزدگشسب  بابک کوهستانی  احمد رضایی  خالقیت موسیقی

  وحید فرهینوید ایزدگشسب،   عید کمالوس  زهره حسینی  خواص مواد

  

  

  گروه فنی و تولید
  

  

  

  

  

  شهره جعفري  گروه هنـر مدیر

  مجتبی خلوتی: ، مسئول دفترچهمریم صالحی: مدیر گروه  مستند سازي و مطابقت با مصوبات

  معصومه نوري  آرایی اي و صفحه امور رایانه

  رقیه محبی  مسئول دفترچه

  فرد، فرشید حیدري حمیده ترابی، سیدعماد حسینینسیم پوراحمد، ي، پارسا انصار  فیلتر دانشجو

  ایمان رضایی  طراحی جلد

  سوران نعیمی  ناظر چاپ
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  3: ي صفحه  هنر اختصاصی  بهمن 19 آزمون - 5 ي پروژه    

    

 درك عمومی هنر

  

 )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي گزینه - 1

  )3ي  خوشنویسی، صفحه(

به دلیل سهولت فراگیري خواندن و نوشتن، سبب گسترش سـواد میـان   » نسخ«خط 

  .مسلمانان شد

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

  )96 -خارج از کشور(  »2«ي گزینه - 2

  )4ي  خوشنویسی، صفحه( 

ابداع کردنـد کـه داراي اتصـاالت بـدیع و      تعلیق را ایرانیان خط زیباي ،مدر قرن هفت

  .داشتایرانیان  ي العاده که نشان از توانایی و استعداد فوق بودخطوط منحنی زیبایی 

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي گزینه - 3

  )69ي ان، صفحهآشنایی با میراث هنري و فرهنگی ایر(

 اصـفهان  نـوازي نی ردیف مکتب گذارو پایه نوازي نی مسلم اصفهانی، استاد... نایب اسدا

 انسـانی  نیکـوي  اخـالق  و نـواختن  در مهارت بسیار به او .است بوده ساز این نواختن در

  .بود معروف

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

  )علیرضا آزاد(  »4«ي گزینه - 4

 )6ي کارگاه طراحی نقوش سنتی، صفحه(

مربوط به تمدن لرستان بـا ترکیـب مـدور و    مفرغی نقش مورد نظر، یک سنجاق سر 

  .رو است هي انسانی با نگاه روبمزین به چهره

مفرغی است که بـا اسـتفاده از    ءتر بر روي اشیا کار رفته در این منطقه، بیش نقوش به

چنـین نقـوش انسـانی و     ي انار و هم  برگ و میوهعناصر تزئینی گیاهی، به ویژه نقش 

  سازي، گـردان  ي اجراي این نقوش به صورت قرینه شیوه. جانوري، طراحی شده است

  .تکراري استهاي  و طرح

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »4«ي گزینه - 5

  )هنر پیشاتاریخی جهان -دمنابع آزا(

هـاي ایـن قبایـل بـه     کـاري کنـده . اي از چند قبیله در کنگـو اسـت  نام مجموعه »بالوبا«

اي به هیئت زن زانـو زده یـا   کرسی با پایه. ندا هاي چوبی نیاکان، معروفخصوص تندیس

کروي از دیگر آثار هاي نیمي نشسته و کاسه به دست و صورتکهاي زنانه ایستاده، پیکره

 .آیندهنري آنان به شمار می

، )نمـاد پادشـاهی  (نام قومی است در غنا که کرسی چـوبین بـا روکـش طـال      »شانتیآ«

هـاي مفرغـی   اینـان همچنـین خاکسـتردان   . ي فلزکاري این قوم استمشهورترین نمونه

تندیسـک  . سـاختند هاي آدم و جانور مـی وارههاي زرین به شکل بتبراي مردگان و وزنه

 .کاري چوبین این قوم است ندهي ک ترین نمونه باروري با سر تخت، معروف

بارورترین هنر آفریقاي بـاختري  . نام قومی بزرگ در جنوب باختري نیجریه است» یروبا«

 ءهاي مورد استفاده در محافل سري و اشـیا  با این نام شناخته شده و مشتمل بر صورتک

هـاي   هـاي مـذهبی چـوبی، اشـیاء و جامـه      مقدس عمدتاً مربوط به خداي رعـد، پیکـره  

  .شده است دوزي شده، تیرهاي درباري و درهاي تزئین وقمنج

هـاي  آفریدهدست. قومی از آفریقاي باختري ساکن در پیچ بزرگ رود نیجر است» دگن«

هـاي  شکل نیاکان، صورتک چوبین نرم با شـکل این قوم مشتمل است بر تندیسک دوکی

اثـر کـردن   ور بـی سـازان بـه منظـ   صورتک. برجسته از پیکرهاي نیاکانساده شده و نقش

 .اندها کار گذاشتههاي آهنی در صورتکنیروي حیاتی بر چوب، گاهی قالب

ي نام یک جمهوري در آفریقاي باختري است کـه پـیش از آن کـه مسـتعمره    » داهمی«

هـاي  از نمونـه . کردنـد ي شاهان آبمی، مقتدرانه بر آن حکومـت مـی  فرانسه شود، سلسله

هنـر  . بـود » خـداي جنـگ و آهـن   «ي آهنـی بـزرگ   شاخص هنر درباري آبمی، پیکـره 

  .هاي چوبین یروبا قرار داشتکاريغیردرباري داهمی زیر نفوذ کنده

هـاي  هـا و تنـدیس  در سـردیس . اي از قبایل پرجمعیت در گابن اسـت مجموعه» فنگ«

ي کنند، شـیوه ها را مجسم میفام مربوط به این قبایل که احتماالً نیاکان باستانی آنتیره

  )المعارف هنر، پاکباز دایرة. (خوردندسی مستحکم و پرداخت ظریف به چشم میه

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

 )احمد رضایی(  »3«ي گزینه - 6

  )هاي هنري سبک -منابع آزاد(

تـوان روال خـاص   هایی که کانستابل از یک موضوع معین کشیده اسـت، مـی  در پرده

طرح کوچک رنگ روغنی که ي نخست در چند پیشاو در وهله .کارش را باز شناخت

سپس . پرداختي نور و سایه میکرد، به ثبت مناطق عمدهدر دامان طبیعت تهیه می

ي بعـد،  در مرحلـه . کـرد هاي منظـره را مشـخص مـی   هاي مدادي، شکلطرحبا پیش

تـري را  هـا جزئیـات بـیش   ساخت کـه در آن تري میهاي رنگ روغنی بزرگوارهطرح

ي مورد نظرش را ي تقریباً دو متر منظرههایی به اندازهسرانجام در پرده. دادنشان می

کاست تا کـار را بـه پایـان    افزود یا از آن میکرد و از نو جزئیاتی بر تصویر میاجرا می

 )بهمن 5آزمون  –نگاه به گذشته ( )المعارف هنر، پاکبازةدایر. (رساند

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

  )فر محسن مختاري(  »2«ي گزینه - 7

  )20ي  تاریخ هنر جهان، صفحه(

  .دارد او پیروزي و قدرتمندي بر تأکید شاه، ياندازه بزرگی سیننارام لوح در
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 )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه - 8

  )1ي  ، صفحه2عکاسی (

عکـس   چنـدین  باندنچسـ  و بریدن از خاص اثري ایجاد که براي عکاسی در ايشیوه

  .نام داردفتومونتاژ  ،آید دست می هجداگانه ب

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

 )فاطمه پورمقدم(  »4«ي گزینه - 9

  )31ي   ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

 تأکید حال عین در و یابدمی سزابه اهمیتی فردي هايشباهت ي هلنی،دوره هنر در

 هـاي چـین  و جامـه  بـه  پـرداختن  اسلوب و شودحفظ می جسمانی زیبایی کمال به

  . گرددمی نمایان تريپیچیده صورت به پارچه

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

 )97-سراسري(  »1«ي گزینه -10

  )8ي  تاریخ هنر جهان، صفحه(

. رداختنـد پمـی  نیـز  شـکار  به کشاورزي کار بر عالوه مردها نوسنگی يدوره طول در

 به و داشتند اشتغال نیز کشاورزي و گريسفال بافندگی، به ولد و بر زاد عالوه ها زن

 تـوجهی  قابـل  تعـداد  وجـود  .بودنـد  برخوردار از احترام خانواده نزد در خاطر همین

 زنـدگی  در زنـان  اهمیـت  از نوسنگی نشان يدوره هايمحوطه در زنانه هايتندیس

 ولد و زاد نماد که شودمی تعبیر مادر يالهه عنوان به هایستند این از و دارد روزمره

  .هستند زندگی تداوم و

اي باستانی در نزدیکی شهر کرمانشاه است که آثار بـه دسـت آمـده از     تپه سراب، تپه

  .دانند شناسی این منطقه را متعلق به دوران نوسنگی می هاي باستان کاوش

ي باروري مشـهور بـه ونـوس را     هاي الهه پیکركکه به طور کلی رغم اینراین علیبناب

دانند، در پاسخ بـه ایـن سـوال، بایـد بـه      سنگی میي پارینههاي دورهیکی از شاخصه

  .شودي نوسنگی توجه ي ذکر شده به دورهتعلق منطقه

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

 )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه -11

  )4ي  ، صفحه2عکاسی (

 کـارگیري  بـه  در تأثیرگـذاري  نقـش  آلمـان،  در باهاوس ي هنري مدرسه نوگراي استادان

 »ناگی موهولی الزلو«کارهاي  باهاوس شاگردان از بسیاري. داشتند هنر معاصر در عکاسی

 بـراي  آنـان  سوي از پیوسته فتومونتاژ، و دادند قرار سرمشق ي فتومونتاژزمینه در را

  .شد می گرفته کار به تنشریا و هاکتاب جلد آرایش

  )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه -12

 )النهرین هنر بین -منابع آزاد(

قوانین حمورابی به طرزي زیبـا روي لـوح بلنـد و نـاهمواري از سـنگ بازالـت سـیاه        

ي او در حـالی کـه الهـام تـدوین      ي برجسـته  حکاکی شده است و بر باالي آن، پیکره

این واقعه . گیرد، کنده شده است وش خورشید میها را از شَمش، خداي شعله بر د آن

اي شکل زیـر پـاي خـداي     هاي دندانه دهد و این از برجستگی بر فراز یک کوه رخ می

ي قدرت خدایی یعنی باتوم و حلقه  هاي ویژه شَمش نشان. شود خورشید استنباط می

احترام مجسم را در دست دارد و قانون را به حمورابی که با حالتی از دقت آمیخته به 

النهرینی بـراي   جا یک بار دیگر با استعداد هنرمند بین در این. کند شده است، انشا می

نوس نماي مرکب أي م شَمش به شیوه. شویم رو می اي روبه هاي استوانه آفرینش شکل

چنان کـه روز بـه    ي خدا و انسان، هم این مواجهه. رو بازنمایی شده است جانبی و روبه

شکلی انسانی بـه خـدایان   ) در بابل(شد و  ي خودآگاهی آدمی افزوده می هروز بر دامن

. تر شدن نیروهاي طبیعی و فوق طبیعـی اسـت   داد، بازتابی از هرچه انسانی نسبت می

  )هنر در گذر زمان، گاردنر(

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

 )نوید میرصادقی(  »4«ي گزینه -13

 )63ي  هنري و فرهنگی ایران، صفحهآشنایی با میراث (

مسـیو   توسـط  شـاه  ناصرالدین زمان در اروپایی سبک به موسیقی ي مدرسه نخستین

 وزیـري  نقـی  علی کلنل او از پس سال پنجاه حدود و شد گذاري لومر فرانسوي بنیان

 ي دوره تـا  هنرسـتان  ایـن . کـرد  تأسیس ایرانی را سبک به موسیقی ي مدرسه اولین

 دوبـاره  کلنـل وزیـري   کوشش به آن از پس .داشت فعالیت اروپایی کسب به پهلوي

 ادامـه  و شـد  معمـول  هنرستان این در دستگاهی ي شیوه به ایرانی موسیقی تدریس

 احیاي براي را ملی موسیقی هنرستان خالقی ...ا روح ،1328 سال در که تا این یافت

 .گذاري کرد پایه ایران موسیقی

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

 )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -14

 )8ي  ، صفحه2عکاسی (

 حسـاس  مواد روي بر شفاف یا شفاف  هنیم کدر، ءاشیا گذاشتن با که تصویري طرح و

 دست به معمول يشیوه به کردن ظاهر و دادن نور و ) عکاسی کاغذ معموالً( عکاسی

اسـتفاده   بـرداري عکس دوربین از یريتصو چنین آوردن دست به براي کهآنبی آید،

  .شود، فوتوگرام نام دارد

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

 )فاطمه پورمقدم(  »3«ي گزینه -15

  )21تا  19ي  ها ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

از عناصر هندسی استفاده شـده، لـیکن بـا خـط منحنـی       ي مورد نظر در گردن کوزه

اي زنده و متحرك تبـدیل   ي یال جانور را مشخص کرده، به پدیده عمودي که حاشیه

  .شده است
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راسـت،   سـطوح  و خطـوط  از متشـکل  هندسی نقوش) ي کوزه بدنه(اي  در بخش کره

لیکن  است آشکار کامالً هانقش هندسی گرچه مبانی. شوند می دیده منحنی و مورب

 نقـوش  و مسـتقیم  خطـوط  و روشن، تیره سطوح میان تضاد ایجاد و نوآوري آزادي،

در  که اندآورده را پدید طرحی هم کمک به همگی عمودي، و افقی هايحرکت مواج،

  . دارد بصري جذّابیت و است دور واختینیک از بودن هندسی عین

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه -16

 )هنر مصر –منابع آزاد (

حسن به ترتیـب  سنگی در بنی آساي رامسس دوم و مقابر تخته سنگی غولمعبد تخته

  . مربوط به پادشاهی جدید و پادشاهی میانه در هنر مصر هستند

 )هنر در گذر زمان، گاردنر(

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

 )فاطمه پورمقدم(  »1«ي گزینه -17

  )21ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

هاي باز و وسیع ظرف، تأکیدي بر نیروي کشش افقی این اثر است که با حرکت هدست

  .ران، هماهنگی مطلوبی داردارابه

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »3«ي گزینه -18

 )12ي    تاریخ هنر جهان، صفحه(

زیـرا در بـاور   . شـد  ناسب ساخته مـی ت ها غالباً بزرگ و بی سر پیکره ،در هنر آفریقایی

  . ترین بخش بدن بود هنرمند، سر جایگاه نیروي زندگی و مهم

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

 )احمد رضایی(  »3«ي گزینه -19

 )17ي  تاریخ هنر جهان، صفحه(

ایـن معبـد بـر    . رودان، معبدي در شهر اریدو است نخستین بناي کشف شده در میان

  .روي یک سکوي طبیعی براي خداي حکمت و آب شیرین، ساخته شد

از » اریدو«جا که معبد  از آن. رودان ذکر شده است میان» ي منطقه«در صورت سؤال، 

اگـر در  . تر است ي بناها قدیمی هاي ماقبل سومر است، بنابراین از بقیه بناهاي سلسله

جـواب  » اوروك«ت، معبـد  رفـ  رودان سـخن مـی    میان» هاي حکومت«سؤال در مورد 

  .صحیح بود

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

  )95-سراسري(  »3«ي گزینه -20

  )12ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

 سفالینه هاينمونه با هااز کاخ پیش يدوره مینوسی، آغازین تمدن یا پیشیني  هدور

 هـاي نمونـه  از تقلیـدي  رسدمی به نظر که است شناخت قابل پراکنده، هايپیکره و

نیامـده اسـت، امـا بـا      موخلـوس هـاي   در کتاب درسی، نامی از سفالینه .باشد مصري

  . توان به سؤال، پاسخ داد توضیحات ذکر شده، می

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

 )نوید میرصادقی(  »1«ي گزینه -21

  )9ي   آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

 .گردیـد  مسـتقل  ارزشِ داراى حدودى تا طراحى) میالدي 15 قرن(رنسانس  از دبع

 یـا  پیشـین  الگوهـاى اسـتادان   و هـا  طـرح  اسـاس  بـر  تـر  بیش هنرمندان آن از قبل

 نگاه مستقل، و خالقه هنر به ما زمان مانند رو، این از کردند؛ مى کار استادکارهایشان

 گـر  نشـان  فقـط  بلکه نیست ها آن کار دنبو ارزش معناى بى به این. نداشتند امروزى

 از قبـل  هـاى  طراحـى  از بعضـى  .اسـت  تـاریخ  طـول  در آثار خلق و ایجاد در نگرش

 در کـه  گرفتنـد  مـى  انجـام  آثار روى رنگى هاى الیه گذاشتن منظور فقط به رنسانس

 .گویندمی» رنگ بی«ها  طرح نوع این به ایران نقاشى یا نگارگرى

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

 )نوید میرصادقی(  »4«ي گزینه« -22

 )هنر پیشاتاریخی جهان -دمنابع آزا(

هـاي معـدود تصـاویر     تصویر مورد نظر، از غار سه برادر به دست آمده است و از نمونه

  .سنگی است هاي غاري عصر پارینه انسانی نقاشی انسانی و شبه

ي انسان در میان انبوه جانوران نقاشـی   یکرهسنگی، پ هاي غاري عصر دیرینه در نقاشی

کم دو مورد استثنایی قابل اما دست. شده بر دیوارها، تقریباً یکسره از قلم افتاده است

آور در غار السکو، مردي الغراندام، نشان در یک نقاشی بسیار شگفت. ذکر وجود دارد

یده، دراز کشیده یـا  درالجثه و شکمداده شده است که در برابر یک گاو وحشی عظیم

شود، نقش زمین شـده  ي کرگدن سمت چپ که از صحنه خارج می احتماالً به وسیله

کـار و نامـاهر،   ماند، بـا دسـت هنرمنـدي تـازه    اي میاش به پرندهمرد که چهره. است

  .کشیده شده است

ي عجیبـی   گونـه  هاي پیرنه، موجـود انسـان   واقع در کوه  »سه برادر«همچنین در غار 

اش نقاب و بر سرش شاخ گـوزن شـمالی زده اسـت و ایـن      شود که بر چهره ه میدید

شود، پـر از   داالنی که این تصویر در آن دیده می. ي احتمالی یک جادوگر است چهره

رود کـه تصـویر مزبـور احتمـاالً خـداي آن       تصاویر جانوران وحشی است و گمان مـی 

و کالبدش را بـا نیـروي حیـوانی    جانوران بوده است که به قالب پزشک ساحر درآمده 

 )هنر در گذر زمان، گاردنر. (خویش انباشته است

  )بهمن 5آزمون غیر حضوري (
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  6: ي صفحه  هنر اختصاصی  بهمن 19 آزمون - 5 ي پروژه    

    

 )فاطمه پورمقدم(  »2«ي گزینه -23

 )66ي    آشنایی با میراث هنري و فرهنگی ایران، صفحه(

ي بلنـدي وصـل   اي یک یا دو کاسه تشدید صوت بـه دسـته  زخمه -در سازهاي زهی

از ابتدا تا انتهاي ساز کشیده شده و تولید صدا با تغییر جاي انگشـتان  ها شده و سیم

هاي کشیده شده بـر  و با نواختن مضراب یا ناخن روي سیمي ساز  روي دستهنوازنده 

  .گیردکاسه انجام می

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

  )نسترن برزگر(  »2«ي گزینه -24

  )29و  28 ي ها صفحهتاریخ هنر جهان، (

 بـه  هازمینه يکلیه در و شاعرانه دارد و حماسی حالتی هاي قدیم،ي سلسلهدوره هنر

 و قواعـد  شده ساخته شده تعیین پیش از طرح یک اساس هنري بر آثار. رسدمی اوج

  .شدمی رعایت آن در دقت به هندسی

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

 )فرن مختاريمحس(  »4«ي گزینه -25

 )28تا  26ي  ها ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

ي دوریک و در ساخت معبد  در ساخت معبد زئوس در المپیا و معبد پارتنون از شیوه

 . ي یونیک استفاده شده است ارختئوم از شیوه

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

 )پارسا انصاري(  »2«ي گزینه -26

  )26ي  رهاي تجسمی، صفحهآشنایی با هن(

. اطـراف او دارد  طیبـا محـ   یمیمسـتق  ي ، رابطهو نقاش طراحیک موضوعات انتخابی 

جان،  یب عتیو طب ءایبه اش »يموراند«و  نانیبه روستانش» بروگل«توجه خاص  لیدل

سـبب،   نیو به همـ  ردیگ یبر م نیمضام نیاست که هنرمند از ا یبه علت لذت خاص

هـاي روشـن و شـفاف در     با اسـتفاده از رنـگ   »ترنر« .دارد اه ناز آ يتر شیشناخت ب

تابلوهـاي  . هـاي رنـگ و نـور داشـت     فضاهاي مه آلود و شاعرانه، سعی در ایجاد بازي

  .دهند هاي زندگی روزمره را نشان می اغلب فضاهاي داخلی و صحنه »ورمیر«

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

 )ید میرصادقینو(  »2«ي گزینه -27

  )هنر اژه و یونان -دمنابع آزا(

پـیش از مـیالد    2000هاي کهن در حدود سال ي مینوسی میانه با تأسیس کاخدوره

گـري  هاي فنی مهم در این دوره، ابداع چرخ کـوزه یکی از پیشرفت. شودمشخص می

و تر را ممکن سـاخت  هاي ظریفتر و شکلهاي نازكبود که ساختن ظروفی با جداره

-مینوسی با سـاختن سـفالینه   يگر هنر سفال. موجب پیدایش صنعتی پررونق گردید

اي از ظرافت رسید که حتی اگر فقط  مرغی به چنان درجهتخمهاي معروف به پوست

ولـی  . ي سـتایش اسـت   سازي توجه داشـته باشـیم، شایسـته   به ظرافت اسلوب سفال

کـه مکمـل سـاخت ظریـف و     هنرمند کرتی در همان حال، سبکی تزئینی پی افکند 

او کـه کـارش را بـا الگوهـاي نسـبتاً سـاده و       . هایش بودي سفالینههاي پیچیدهشکل

ي روشن، آغاز کرده بود، به سوي سبکی تزئینی خطوط منحنی با رنگ تیره بر زمینه

-هاي پرشکوه کشف شده در غار کامارس در دامنهو چندرنگ پیش رفت که سفالینه

در سـطحی برآمـده و برخـوردار از    . آینـد اوج آن بـه شـمار مـی    يي کوه ایدا، نقطـه 

بینـیم  ي سیاه براقی را مـی احساس قدرت و نشاط روحی خاص هنر مینوسی، زمینه

که طرحی شبه هندسی به رنگ زرد مایـل بـه سـفید بـا خطـوط زرد و پراکنـده در       

جا نیز ندر ای. دهدرویش، نقش بسته است و تزئینی رنگین و هماهنگ را تشکیل می

شوند، با این تفاوت که این چون مصر، مضامین هنري از زندگی طبیعی گرفته می هم

شوند که به طرز زیبایی بر شـکل ظـرف،   هایی حلزونی نمایانده میبار به صورت نقش

  )هنر در گذر زمان، گاردنر. (اندمنطبق و با آن یکی شده

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

 )احمد رضایی(  »3«ي گزینه -28

  )هاي هنري سبک -منابع آزاد(

معرف  آمیزي امپرسیونیستی اي دوبعدي و پرکنتراست با استفاده از اسلوب رنگ شیوه

  .است» ویار«ویژگی آثار 

برداشــتی خردمندانــه و دقیــق از دســتاوردهاي امپرسیونیســم ویژگــی آثــار ســزان،  

اوردهاي امپرسیونیسـم ویژگـی آثـار    برداشتی درونـی، احساسـی و هیجـانی از دسـت    

هاي رنگی تخت و درخشان محاط شـده در میـان    هاي ساده و سطح گوگ و شکل وان

 )المعارف هنر، پاکبازةدایر. (خطوط سیاه ویژگی آثار گوگن است

 )بهمن 5آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )اريپارسا انص(  »3«ي گزینه -29

 )16ي    آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

بـا ایـن   . بمباران شهرکی به همین نام در اسپانیا ارتباط دارد ي با فاجعه »گرنیکا«تابلوي 

هـا اثـري    اي از این واقعه در آن بازنمایی نشـده و بـا اسـتفاده از نشـانه     حال، هیچ صحنه

سـال قبـل از آن    130حـدود   »سوم مـاه مـه  «تابلوي . تمثیلی را به تصویر کشیده است

نقاش رمانتیک اسپانیایی خلق شده و اشغال شهر مادرید در اسپانیا را بـه   »گویا«توسط 

  )هنر، پاکباز المعارفةدایر. (کشد دست سربازان فرانسوي به تصویر می

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

 )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه -30

 )22ي  ، صفحه2عکاسی(

با نورهاي تنگسـتن   مناسب براي عکسبرداري براي سنجش میزان قدرت و شدت نور

مترهـا اسـتفاده    هاي کارگـاهی از فـالش   کارگیري فالش از نورسنج دستی و هنگام به

 .ي نور هستند رفلکتورها بازتاباننده. شود می
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  7: ي صفحه  هنر اختصاصی  بهمن 19 آزمون -5 ي پروژه     

    

  و فیزیک درك عمومی ریاضی
 

 

 )محمدمهدي ناظمی(  »3«ي گزینه -31

  )هوش(

  :با توجه به اطالعات مسئله. گیریم در نظر می xy18سال تولد فرد را

xy x y    1887 18 1 8  

( x y) x y     1887 1800 10 9  

x y x y    87 10 9  

x y 11 2 78  

x وy هر دو از ارقام بین  باشـند و  مـی  9تـاx  زیـرا  . (بایسـت زوج باشـد   مـی

x y ( y)   11 78 2 2 39 (  

xتغییر کند، با توجه به تساوي 9تا تواند بین می yچون y 11 78   نتیجه 2

  :گیریم که می

x x       
60 7878 2 9 11 78 11 11  

  .باشد 6تواند برابر با فقط می xبنابراین مقدار

x
x y y y y

         611 2 78 11 6 2 78 2 12 6  

، 1893پـس سـن ایـن فـرد در سـال     . اسـت  1866بنابراین سال تولد این شخص

برابر 1893 1866   . سال خواهد بود 27

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

 )رحمت مشیدي(  »4«ي گزینه -32

  )آنالیز ترکیبی(

  :است، پس 5!رقم برابر با 5جایگشتطبق اصل شمارش 

!      5 5 4 3 2 1 120  

  :نیست، پس ، حالت جدیدي1و 1جایی دو عدد تکراري و چون جابه

! !

! !

  
   
5 5 4 3 2 120 602 2   تعداد ارقام2

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

 )حمید اصفهانی(  »1«ي گزینه-33

  )نسبت و تناسب(

   
        

1 1 1 1 8 4 2 1 15 15 16 15 112 4 8 16 16 16 16 16 16  

1پس تنها
ندوق از شش میلیون و چهارصد هزار تومان پول فروش بلیت موزه به ص16

  :ي آن خواهد رسید ذخیره

تومان      
1 16400000 64 100000 4 100000 40000016 16  

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

 )پاشا  زاده ادریس تقی(    »4«ي گزینه -34

  )ي دوم ي درجه معادله(

  :آوریم ها چند نقطه از نمودار معادله را به دست می با توجه به گزینه

y x x  2 4 1  

x y

x y

x y

  
   
     

1
1 6
1 2



  

xبین دو مقدار yدر نتیجه چون مقدار   وx  1    ،تغییر عالمـت داده اسـت

  . است 1و ها بین پس یکی از ریشه

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

  )حسن نساري(   »2«ي گزینه- 35

 )تبدیالت هندسی(

دسـت   درجـه بـه   360ها را بشمارید و نسبت آن را به یـک دور کامـل یعنـی    تعداد پره

  .آورید

 
360 409



  

  )بهمن 5آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )نساريحسن (  »4«ي گزینه -36

 )مخروط(

  :کنیم ابتدا حجم خاك حاصل از کندن چاه را محاسبه می

V R h ( ) ( )     2 21 3   استوانه3

  :کنیم سپس، ارتفاع مخروط حاصل را حساب می

R / R /     2 2 3 14 12   ي مخروط محیط قاعده56

  دور کاملیک ي  زاویه
 ها تعداد پره
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 8: ي صفحه  هنر اختصاصی  بهمن 19 آزمون -5 ي پروژه  

R m  2 

V R h ( ) h      2 21 13 23 3

h / m  
9 2 254

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

 )حسن نساري(  »3«ي گزینه-37

 )مخروط(

V r h
V r h ( )

V r h

  
   

2
2

2
1
3

r h
:

r h

 
 ي تالس طبق قضیه 

V r
( )

V r

 
  3

x x
( ) V x

V V
    33 1 86 8

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

 )حسن نساري(    »2«ي گزینه-38

  )تبدیالت هندسی(

محور تقارن  4تواند گیرد لذا حداکثر می نقش مورد نظر در قالبی مربع شکل قرار می

  .شکل داراي مرکز تقارن نیز هست. داشته باشد

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

)حسن نساري(  »1« ي گزینه -39

 )معادله(

x   دو عدد طبیعی زوج متوالیxو  2

x(x ) x x x x        
22 9 8 2 9 8

x x (x )(x )        
2 7 8 8 1

x  2 و  10
x

x
x


  

 

8 81  

  1 1تر  ارقام عدد بزرگ  مجموع 

 )حسن نساري(  »3« ي گزینه -40

 )معادله(

x x x
(x ) ( x ) x

           
 

2 2 5 46 3 2 2 2 5 42 3 6 

x x x     3 6 4 10 4 

x            . به ازاي هر عد حقیقی برقرار است x       4 4   

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

)باد رامین شاه(  »2«ي گزینه -41

 )ي فضایی هندسه(

a h Vحجم منشور ارتفاع مساحت قاعده 2 1

a h  21
Vالقاعده حجم هرم مربع 3 2

V V ( a h ) a h    2 2
2 1 2 2 1 1

118 18 3

a a
h h

 1 2
2 16

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

 )93 -سراسري(  »1«ي گزینه -42

  )تقارن(

. شکل مورد نظر فقط یک مرکز تقارن دارد که همان محل تالقی قطرهاي مربع است

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

 )باد ه رامین شا(  »2«ي گزینه -43

  )مخروط(

 :برابر است با hو ارتفاع Rي حجم مخروط با شعاع قاعده

V R h  21
3 

R h
V V R h R h ( )

R h
      2 2 21 2

1 2 1 1 2 2
2 1

1 1
3 3 

R R R h
( ) h h h h

R h

     2 22 21 2
2 1 1 2

2 1

2 14 4

  ق.ق.غ
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 9: ي صفحه  هنر اختصاصی  بهمن 19 آزمون -5 ي پروژه  

 )حمیدرضا سجودي(  »3«ي گزینه- 44

)مثلث(

ˆ ˆABC A B    180 40 140  الساقین مثلث متساوي

ˆ ˆA B   70

ˆ ˆ ˆABF : A B F


   180

       70 80 180 30   

  )بهمن 5آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )باد مین شاهرا(  »3«ي زینهگ-45

 )مخروط(

1دانیم که حجم مخروط برابـر اسـت بـا    می
در . در ارتفـاع  مسـاحت قاعـده ضـرب    3

:داریم ABOˆي با توجه به قائمه بودن زاویه AOBمثلث

ABˆsin AOB
OA



OAABˆsin AOB sin
OA

   4 3360 2


AB)ارتفاع(   
3 4 3 62

  :طبق فیثاغورس داریم

AB) شعاع قاعده( OB AO OB OB      2 2 2 236 48 12

V R h       21 1 12 6 243 3

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

 )94 -خارج از کشور(  »3«ي گزینه-46

 )گرماي ویژه(

m

VQ mC Q VC


    

Q J kJ      
501000 4200 40 8400000 84001000

)اصفهانی سارا حسنی(  »3«ي گزینه -47

 )گرما -فیزیک (

  :بنابراین خواهیم داشت. آید به جوش می C100آب در دماي

Q mc ( )     2 4200 100 15 

j KJ 714000 714 

 )بهمن 5آزمون غیر حضوري (

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

 )باد رامین شاه(  »4«ي گزینه-48

  )رسانایی(

میزهاي فلزي و چوبی دماي یکسانی دارند، امـا میـز فلـزي بـه خـاطر رسـانا بـودن،        

رسد، ولی در  گیرد و به همین علت سردتر به نظر می میتري از دست ما  گرماي بیش

  . واقع سردتر نیست

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

 )باد رامین شاه(  »2«ي گزینه-49

  )رسانایی گرمایی(

افتـد، زیـرا در    در رادیاتورهاي خانگی، انتقال گرما اکثراً به روش همرفـت اتفـاق مـی   

رادیاتورها هواي اطراف رادیاتور توسط گرماي رادیاتور گرم شـده و جـاي خـود را بـه     

  . دهد هواي سرد محیط می

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

)حسن نساري(  »3«ي گزینه -50

  )چگالی(

 :ي چگالی داریم با توجه به تعریف و رابطه

m
m V

V
     

gگذاري مقادیر با جاي

cm
  Vو 32 cm ي فوق، جـرم مـایع در رابطه 3200

 :آید دست می چنین به

m g  2 200 400 

 :و جرم مایع برحسب کیلوگرم برابر است با

m g / kg  400 1000 0 4 



A

B
F

C

E
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 10: ي صفحه  هنر اختصاصی  بهمن 19 آزمون -5 ي پروژه  

ترسیم فنی 

)نسیم پوراحمد(  »3«ي زینهگ -51

  )ابزار و تجهیزات -45و  44هاي  کشی، صفحه ترسیم فنی و نقشه(

بلکه این . کشی و یا برش کاغذ استفاده کرد وجه نباید براي خط به هیچ از اشل

گذاري است و باید پس از پایان کار، در  گیري و اندازه صراً مختص اندازهوسیله منح

  .جلد مخصوص خود قرار بگیرد

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

 )95 -خارج از کشور( »1«ي زینهگ -52

  )ي چندضلعی هندسه(

 :بنامیم خواهیم داشت Dي برخورد دو قطر عمود بر هم را اگر نقطه

KHN

S HD KN  
1
2 

KMN

S MD KN  
1
2

KHNM KHN KMN

S S S  


 

KN(HD MD) KN HM   
1 1
2 2 

( ) /  
1 13 15 97 52 

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

)هادي باقرسامانی(  »3«ي گزینه -53

)ي چندضلعی هندسه(

  :رجه استد 360هاي خارجی برابر با ضلعی محدب مجموع زاویهnدر هر 

ˆx̂     60 84 68 360    

x̂ (  )      60 84 68 180 140 360      

x̂  108

)حمیدرضا مظاهري(  »2«ي گزینه -54

  )ي چندضلعی  هندسه(

ي  ع دایـره ضلعی منـتظم، برابـر شـعا    طول ضلع شش

. محیطی آن است

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

)محمدامین امیریان(  »3«ي گزینه -55

  )ي چندضلعی هندسه(

 2و  4واضح است که طول و عرض مستطیل به ترتیـب  

توان دریافـت مثلـث    با کمی توجه به شکل می. ندا واحد

1مورد نظر
4  ،مستطیل را پوشانده استسطح   

ت مسـتطیل و  حنصـف مسـا   مساحتشمتوازي االضالعی است که  ABCDچرا که

  :را پوشانده است ABCDمثلث مطلوب نصف سطح

  :بنابراین

( )  
1 4 2 )مساحت مستطیل( 24

1
 لثمساحت مث 4

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

)هادي باقرسامانی(  »1«ي گزینه -56

  )ي چندضلعی هندسه(

AECD.قطــع کنــدEرا در ABکنــیم تــا رســم مــی ADبــه مــوازات  Cاز

 :االضالع است و داریم متوازي

 ˆAEC  100 ،EC  10 ، AE  8

EB   18 8 10 

 :پس، )EB=EC=10(الساقین است متساوي BECحال مثلث

ˆECB= 

 :بنابراین

ˆˆ ˆAEC=ECB+B 

       100 50 

 )بهمن 5 آزمون –نگاه به گذشته (
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 11: ي صفحه  هنر اختصاصی  بهمن 19 آزمون -5 ي پروژه  

 )فراز قضات( »1«ي زینهگ -57

 )ي مثلث هندسه(

  :داریم» تالس«ي  در شکل مورد نظر، طبق قضیه

DF AC DF    
1 1 16 82 2

DFو DEمورب AC

ˆ ˆ ˆA C FDE   45 90 

AB BC AD   8 2 4 2

ˆ ˆˆ ˆA D D A AE DE      1 1 45 4

DEF
S 


  

4 8 162 

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

 )بهاره صادقین(  »3«ي زینهگ -58

  )ي مثلث هندسه(

ˆˆزیر،در شکل کلی  ˆx̂       زیرا در مثلث .استABC ي زاویهx خارجی

ˆˆپس  ،است ˆx    . در مثلثCDEخـارجی   ي زاویه  پـس داریـم   ،اسـت :

ˆ ˆ̂    . 

: بنابراین

ˆ ˆ ˆˆ ˆx x          30 40 30 100   

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

 )هادي باقرسامانی( »4«ي زینهگ-59

 )مثلثي  هندسه(

 :با توجه به قضیه خطوط مورب و موازي داریم

ˆDE AB A
D̂

AD

 
    

 
1 2


 

ˆ ˆADE : DAE D


  1

 .الساقین است متساوي AEDمثلث

DE AE  

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

 )95 -خارج از کشور( »3«ي زینهگ -60

 )ي مثلث  هندسه(

ضـلع  (دانـیم کـه مربـع وتـر      الزاویـه، مـی   ي فیثاغورث در مثلث قائم با توجه به رابطه

اي که ایـن رابطـه در    پس گزینه. هاي دو ضلع دیگر است برابر مجموع مربع) تر بزرگ

. ي درست خواهد بود آن برقرار باشد، گزینه

( , , )
    




2 2

2
4 5 16 25 416 5 4
6 36

  2 2 24 5 6

/ / / / /
( / , / , / )

/ /

    




2 2

2
2 5 3 5 6 25 12 25 18 54 5 3 5 2 5
4 5 20 25

/ / /  2 2 22 5 3 5 4 5

/ / /
( / , , / )

/ /

    




2 2

2
2 5 6 6 25 36 42 256 5 6 2 5
6 5 42 25

/ /  2 2 22 5 6 6 5

( , , )
    




2 2

2
13 15 169 225 39417 15 13
17 289

  2 2 213 15 17

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

)زاده محمدابراهیم گیتی(  »4«ي گزینه -61

 )ي مثلث هندسه(

BC AB AC BC BD       2 2 2 2 23 4 25 5

AD BD AB    5 3 2

ACD : CD AC AD


   2 2 2 2 24 2

CD  2 5 

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

)حسن نساري(  »4«ي گزینه -62

 )نما رسم سه(

 )بهمن 5آزمون غیر حضوري (

ww مورب
w.
ka
no
on
.ir



 12: ي صفحه  هنر اختصاصی  بهمن 19 آزمون -5 ي پروژه  

)نرگس ستاري(  »2«ي زینهگ -63

 )نما رسم سه(

توجه کنید کـه چـون عمقـی بـراي سـوراخ بـاالي جسـم        

مشخص نشده اسـت، لـذا آن سـوراخ سرتاسـري در نظـر      

اگر شیار یا سوراخی سرتاسـري نباشـد، در   . شود گرفته می

 . شود تصویر عمق آن مشخص می

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

 )هادي باقرسامانی( »  4«ي گزینه -64

  )نما رسم سه(

 22ت کـه در مجمـوع شـامل   نماي حجم مورد نظر در زیر نشـان داده شـده اسـ    سه

 .شود خط می پاره

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

 )هادي باقرسامانی( »  1«ي گزینه -65

 )نما رسم سه(

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

 )فراز قضات( »2«ي گزینه -66

 )نما رسم سه(

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

)زاده مینو معصوم(  »3«ي گزینه -67

 )ي احجام هندسه(

 :مساحت جانبی

)مساحت جانبی )   10 4 4  Sجانبی 160

Vحجم ( )   4 4 10 160 

S

V
 

160 1160

)هادي باقرسامانی(  »3«ي گزینه -68

  )احجامي  هندسه(

بـا  . گیـریم  در نظـر مـی   aطول یال مکعـب را  

به صورت زیـر   ABتوجه به شکل، طول ضلع 

 :آید به دست می

a a a
AB AD DE EB a      

2 2 2
2 2 2 2 2 3

4 4 2

 :برابر است با ABCطبق فرض، مساحت مثلث

ABC

a
S AB a a        

2
2 23 2 3 3 3 16 4

4 3 4 2 9 3

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

)زاده معصوممینو (  »2«ي گزینه -69

  )ي دایره هندسه(

. رو مکمل هم هستند هاي روبه در دایره زاویه یدر چهارضلعی محاط

Âˆ ˆ ˆA C C
   110180 70


 

D̂ˆ ˆ ˆB D B
   65180 115


 

ي  بنابراین زاویه. رو است ي محاطی برابر با نصف کمان روبه ي زاویه در هر دایره اندازه

 .است 115برابر با 230محاطی مربوط به کمان

 .صحیح است» 2«ي  پس در نتیجه گزینه

 )بهمن 5 آزمون –نگاه به گذشته (

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

)زاده مینو معصوم(    »2«ي گزینه -70

  )ابزار و تجهیزات -172و  171ي  ها کشی، صفحه ترسیم فنی و نقشه(

ي قلم با خط افـق   قلم راپید را باید به نحوي در دست بگیریم که زاویه ،هنگام ترسیم

ا در جهـت افقـی   سازي قلم قبل از ترسیم، آن ر براي آماده .تر نباشد درجه کم 80از

بـراي تمیـز کـردن    . پس از اتمام کار ترسیم باید قلم راپید را تمیز نمود. تکان بدهید

  .ي آن را زیر فشار آب سرد بگیرید قلم راپید بهتر است قسمت نوك و تنه

ي  گاه با پارچه چنین مخزن قلم را براي مدت ده دقیقه، در آب گرم قرار داده و آن هم

 .دتمیز و نرم، خشک کنی
 جانبی
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  القیت تصویري و تجسمیخ

 

  )رحمان طائفی(    »2«ي گزینه -71

  )درك تصویر -منابع آزاد(

، موضـوع بـه تعویـق افتـادن نمایشـگاه      يدردلیل ایجاد فرم ضـرب  مورد نظر، به تصویر

  .کند را تداعی می) منظور تعمیر  به(ي مونیخ  نقاشی در موزه

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

  )شیدا نجفی(    »4«ي گزینه -72

  )شناسی نشانه -منابع آزاد(

اي  و تقارن آینـه  چرخد حول یک محور می .حرکت و جریان است ،داراي ریتم ،نشانه

  . شوند می  دیدهدر آن صورت جداگانه  فضاي مثبت و منفی بهو 

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

  )مهدي مهدیان(  »1«ي گزینه -73

  )درك تصویر -دمنابع آزا(

کاوانـه در   شکسته شدن تصویر مورد نظر، خود دلیلی بر ماهیت درونی و حیـات روان 

  .)مفاهیم جنگ، فلسفه و دین در تصویر نیست(تصویر است 

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

  )مهشاد رضاییان(  »3«ي گزینه -74

  )فنون بصري -منابع آزاد(

حرکت، پرسپکتیو نیز پارچه به خود گرفته و  حالت یک ،کل و زمینهدر تصویر مورد نظر، ش

  )مبانی هنرهاي تجسمی، محمدحسین حلیمی. (اند و عمق را به نمایش گذاشته

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

  )فرشید حیدري(  »2«ي گزینه -75

  )درك تصویر -منابع آزاد(

تواند  نمی» 3«ي  پس گزینه. گرایانه، چه نمادین واقعهر نوع نورپردازي، بیانگر است؛ چه 

گرایانه نیست، چراکه منبع نوري مشخص  نورپردازي این تصویر واقع. پاسخ صحیح باشد

اي غرق در تاریکی است، در حالی که تمام کادر، نوري منتشر و سراسري  پیکره. ندارد

  . نین تیره و تاریک باشداي چ در این فضاي سراسر نورانی، پیکرهمنطقی نیست . دارد

ي عناصر و اجزاء کادر، به  همچنین نورپردازي، فضایی رازآمیز و مبهم نیافریده و همه

  .خوبی مشخص و واضح هستند

نورپردازي این اثر نمادین است؛ کته کل ویتس، با هدف بیانگري، کودکان و مادر مریض 

در حالی که . تصویر کشیده است اند، در نور و آرامش به   خانواده را که همگی خوابیده

اش است، در تاریکی به تصویر  مرد خانواده که در فکر فرو رفته و نگران وضعیت خانواده

  )بهمن 5آزمون  –نگاه به گذشته ( .کشیده شده است

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

  )مهشاد رضاییان(  »1«ي زینهگ -76

  )درك تصویر -منابع آزاد(

هملت (Hamletmaschine براي نمایش  که »گانتر رمبو«پوستر داده شده، اثر در 

با عمل پاره کردن قسمتی از صورت توسط خـود سـوژه،    است، طراحی شده) ماشین

شود که حس ترسـناکی از گمنـامی    ویرانگري نسبت به خود و اضمحالل برداشت می

  .ایجاد کرده است

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

  )فرشید حیدري(    »4«ي گزینه -77

  )فنون بصري -منابع آزاد(

خـوریم،   بـه آن برمـی  » ژرژ سـورا «هـاي   ترین چیزي که در مواجهـه بـا طراحـی    مهم

کنتراست پایین تصویر و درجات متنوع خاکستري اسـت کـه ایـن دو عامـل موجـب      

زي، مـرز مشـخص   این درهم آمی. هاي تصویري شده است و الیه ها آمیزي پالن  درهم

ي عناصـر،   هاي سـایه  تر مواقع، بخش برد و در بیش میان عناصر مختلف را از میان می

در . شـود  ممکن می دیگر کاري تقریباً غیر عناصر از یک دادنآمیزند و تمیز  در هم می

شـود، فضـاي مثبـت و     دیگري که نادیده گرفتـه مـی   عاملها،  این درهم آمیزي پالن

است پایین که در تصویر شاهدش هستیم، ممکن است تـأثیرات  این کنتر. منفی است

کرد، براي مثال اتاق تاریکی که تنها بـا نـور    نور محیطی باشد که طراح در آن کار می

  .اي مشابه تصویر ایجاد کند تواند جلوه شمعی جلوي سوژه روشن شده باشد، می

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

 )فرد حسینیسیدعماد (  »2«ي گزینه -78

  )28و  27ي ها  خط در گرافیک، صفحه(
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هاي ارتباط نوشتار و تصـویر، تقویـت ویژگـی بصـري حـروف و نزدیـک        یکی از جنبه

در ایـن حـوزه سـعی بـر آن اسـت کـه عناصـر        . کردن نوشتار به وجه تصویري است

ردي تصویري نوشتاري از بیانی بصري برخوردار گردند به همین منظور نوشتار با رویک

اي که ضـمن   مفهومی دارند به گونه ي بخش مهمی از این آثار جنبه. شود طراحی می

  .خوانده شدن عبارت، بار معنایی اثر به راحتی قابل درك است

هاي مساجد در ایران اسـت، از   خوشنویسی کتیبهها  اي دیگر که مثال واضح آندسته

یابـد و   سهم خوانایی حروف کاهش مـی ها  در این نمونه. تجریدي برخوردارند ي جنبه

  .گیرند عهده می نقش انتقال مفهوم را بر  بندي، فرم و رنگ، ترکیب اساساً

به دلیل آن که در ذهن و چشم بیننـده   ،در این موارد حتی اگر حروف خوانده نشوند

  .آورند از شکلی آشنا برخوردارند، دریافتی فراتر از فرم صرف را به وجود می

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

  )احمد رضایی(  »4«ي زینهگ -79

  )8و  7ي   ها ، صفحه1سازي  حجم(

» .شـود  مى استوانه و مخروط، کره به تبدیل هنرمند، ذهن صافى از گذر در طبیعت«

 اسـت،  بـوده  مـدرن  ي دوره از هنرمنـدان  بسـیارى  بخـش  الهام که سزان ي گفته این

حجـم   سـه  در است آن در هرچه و طبیعت این که اول :است مهم ي نکته دو گر بیان

و  هــا مجسـمه  از برخـى  ایـن کــه  دوم شـود و  مـی  خالصــه اسـتوانه  و مخـروط، کـره  

 شـکل  شـده  سـاده  احجـام  و اشـکال  از کـه  نیـز  مـدرن  و قـدیم  هاى دوره هاى نقاشی

  .اند )استیلیزه( شده خالصه طبیعتى گویاى اند، گرفته

است که در آن از ساده کردن و تبدیل بـه    اي نمونه» برانکوزيکنستانتین «این اثر از 

  .احجام اصلی و ثانویه استفاده شده است

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

 )94 -خارج از کشور(  »3«ي گزینه -80

  )شناسی سبک -منابع آزاد(

یـدگی و ابهـام   گونـه پیچ  ن هـیچ ترین روش و بدو مال، بیان منظور به ساده هنر مینی

  .است

ها به دنبال روشی منطقی براي بیان اهـداف   ها برخالف اکسپرسیونیست مالیست مینی

کردنـد و    هاي صنعتی بسیار استفاده می هاي راست و طراحی ها از خط آن. خود بودند

تصویر داده شده، از . استفاده از هنرشان را براي محصوالت تجاري ممنوع کرده بودند

آرت و فوتوریسم تا حدودي بهره بـرده اسـت،    بک اکسپرسیونیسم، پاپهاي س ویژگی

  . مالیسم ندارد گونه ارتباطی با آثار سبک مینی ولی هیچ

  )فرد حسینیسیدعماد (  »1«ي زینهگ -81

  )3ي  صفحه ،1سازي  حجم(

بـرنج   ي از دانـه  ،هایی با ابعـاد بسـیار بسـیار کوچـک و ظریـف      مجسمه ،در شرق دور

  .شودساخته می

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

  )فرشید حیدري(  »4«ي زینهگ -82

  )13تا  8هاي  کارگاه نقاشی، صفحه(

مختلفـی دارد و بـا اهـداف و     هاي جان در آثار هنرمندان مختلف، موقعیت طبیعت بی

گیـري ژانـر    در ابتداي شکل. رسد ي ظهور می مفاهیم متفاوت در آثار هنري به منصه

 ي عنـوان موضـوعی بـراي مطالعـه     جان در آثار کاراواجو، هنرمند صرفاً بـه  یطبیعت ب

در . جـان شـده بـود    هاي متفاوت جذب طبیعت بی تر واقعیت و نمایش جنسیت بیش

سـازي بـا    زوربـاران بـه دنبـال مفهـوم    فرانسیسـکو د  ادامه، هنرمندانی مثل شاردن و 

تراز با دیگـر   جان که آن را هم جان بودند که این نوع نگرش به طبیعت بی طبیعت بی

هـاي مختلـف    هـاي مختلـف در سـبک    کند، تا به امروز به شـکل  موضوعات هنري می

گـوگ، مورانـدي، جورجیـو دي کریکـو،       هنرمندانی مثل وان. کار رفته است هنري به

  .اند جان براي انتقال معنا استفاده کرده از طبیعت بی... آیدین آغداشلو و

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي زینهگ -83

  )11و  10ي  ها ، صفحه2کارگاه هنر(

 که خواهد شد موجب متناوبى تغییرات با بصرى عنصر یک آهنگ تدریجی، در ضرب

حرکت  حس آن ي نتیجه باشد که داشته را دیگرى متنوع تکرار انتظار همواره بیننده

در نگارگري داده شده، تکرار مـنظم در   .بود خواهد بصرى راث در ترى بیش جذابیت و

  .شود ها به صورت تدریجی در جشن اندرونی دیده می چرخش و تغییر حرکت دست

  )بهمن 5آزمون غیر حضوري (

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

  )هادي باقرسامانی(  »2«ي زینهگ -84

  )56ي  انسان، فضا، طراحی، صفحه(

 ي زاویـه  ،ها در صحنه طور در سینما، محل قرار گرفتن شخصیت همینو  تصویرسازيدر 

اي  گاهی نـوع پرسـپکتیو بـه گونـه    . ها نسبت به هم حائز اهمیت است دید و نوع نگاه آن

 . دهد ها قرار می را در محل شخصیت اصلی واقعه یا دیگر شخصیت است که ما
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 آمیزتهدیـد و حـالتی   ت، پیروزي، حاکمیـت توفق، قدربه سوژه، دید از پایین  ي زاویه

  .شود این حالت دیده می» 4«و » 3«، »1«هاي  در گزینه ؛بخشد می

گـاه   و  غلبه بـر آن توانایی  موضوع،باعث کم ارزش کردن  ،دید از باال به پایین ي زاویه

ایـن حالـت دیـده    » 2« ي کـه در گزینـه   شـود  حقیر شدن سـوژه مـی  تو باعث پست 

  . ثر بوده استؤگیري دست نیز در بیان این مفهوم مارحالت قر ؛شود می

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

 )94 -سراسري(  »1«ي گزینه -85

  )درك تصویر -منابع آزاد(

گونه تعبیر کرد که یک اثر نقاشی، نقاش خود را مورد  توان این را می تصویر داده شده

خـود کـرده را   «، »مار در آستین پرورانـدن «هاي  المثل پس ضرب. آزار قرار داده است

، از ایـن تصـویر برداشـت    »کنـی  چـه بکـاري همـان را درو مـی     هر«و » تدبیر نیست

از طرفـی،  . ، تناسبی با موضوع نـدارد »یک دست صدا نداره«المثل  اما ضرب. شوند می

» 4« و »3« ،»2« هـاي  تـوان بـه ایـن شـیوه پاسـخ داد کـه گزینـه        این تست را مـی 

ي دیگـر مغـایرت    به کلی با سـه گزینـه  » 1«ي هیمی مشابه دارند اما مفهوم گزینهمفا

  .باشد می »1«ي گزینه ،ي مورد نظر دارد؛ پس گزینه

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

 )هادي باقرسامانی(  »1«ي گزینه -86

  )19ي  ، صفحه2کارگاه هنر(

ایجاد عمـق از  . شود نیک کالژ محسوب میدکوپاژ در معماري داخلی نیز بخشی از تک

هـاي دکوپـاژ در    یکـی از روش  ،زمینـه  ي تکرار همـان فـرم در پـس    وسیله یک فرم به

  .است) دکوراسیون(تزئینات داخلی 

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

 )هادي باقرسامانی(  »3«ي گزینه -87

  )13 ي ، صفحه2کارگاه هنر(

آهنگ افزایشی از لحاظ انـدازه از درون بـه بیـرون و     حرکت ضربدر ساختار حلزونی 

 .بالعکس به صورت کاهشی از بیرون به درون کل، به وجود آمده است

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

 )فرشید حیدري(  »1«ي گزینه -88

   )23ي  کارگاه نقاشی، صفحه(

: بندي کـرد  ي کلی تقسیم ن در دو دستهتوا ي نقاشی را می آثار سوررئالیسم در عرصه

کنند، مانند آثـار رنـه ماگریـت و     آثار بازنمایانه که عوالم رویا و خیال را تصویر می) 1

گیرنـد،   آثار انتزاعی که از ناخودآگاه هنرمند نشأت و سرچشمه می) 2. سالوادور دالی

از جـنس آثـار    »آیـدین آغداشـلو  «آثـار  . مانند آثار خوان میرو، پال کله و هانس آرپ

دلیـل تأکیـد بـر عناصـري خـاص       همچنین آثار آغداشلو بـه . سوررئال بازنمایانه است

خصـلتی نمـادگرا و   ...) هاي مینیاتوري مچاله شده و مانند آثار سفالین تاریخی، نگاره(

  . سمبلیک نیز دارند

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

  )انمینا دامغانی(  »1«ي  گزینه -89

   )108ي  آرایی، صفحه پایه و اصول صفحه(

هـاي  »سـازي  عیـدي «در تصویر موردنظر، عنوانی دوسطري با تصویرسازي برگرفته از 

در یـک  » سـی «و دو » و«، دو » الـف «شود که قرار گرفتن دو  ي قاجار دیده می دوره

  .راستاي عمودي، ضرباهنگ بصري موزونی ایجاد کرده است

کاري با قالب چـوبی اطـالق    اصطالحی است که به نوعی باسمهسازي در ایران،  عیدي

هاي زنـدگی روزمـره   ها، موضوعات رزمی، بزمی، دینی و گاه صحنه این باسمه. شد می

  .دادند را نشان می

سازي، اصطالحی است بـراي توصـیف الگـوبرداري نـاقص از نقاشـی اروپـایی،        فرنگی 

  )بهمن 5آزمون  –نگاه به گذشته ( .توسط برخی از نگارگران قدیم ایرانی و هندي

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

  )شیدا نجفی(  »2«ي زینهگ -90

  )19و  18ي  ها ، صفحه1سازي  کارگاه حجم(

شـوند،   مـی   شـدن آن  برخالف سطح و حجم که باعث مسدود شدن فضـا و پـر  خط، 

  . پردازد سیم فضایی میتر به تعریف فضا یا تق کند و بیش فضایی را مسدود نمی

  

  خالقیت نمایشی

  

  

 )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي گزینه -91

  )27ي   اصول و مبانی طراحی صحنه، صفحه(

 با همراه خصوصی اقامتگاه یک یا و خانه چند و میدان یک از متشکل ،کمدي دکور

 .بود هاخانه هايپنجره ردیف و هاایوان
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  )90 -سراسري (  »2«ي گزینه -92

  )نماییهاي سی سبک(

، هر سـه  )کاتلین(» نمایش ترسناك«و ) لربیه(» الدورادو«، )ابل گانس(» سمفونی دهم«

در ) 1918(باشد که پس از اتمـام جنـگ جهـانی اول     سازان جنبش آوانگارد می اثر فیلم

اولـین فـیلم مهـم ایـن     . ادامـه داشـت   20ي  هاي آخر دهه فرانسه شکل گرفت و تا سال

دختـرك کبریـت   «فـیلم  . ساخته شـد  1918ه در سال است ک» سمفونی دهم«سبک، 

سـبک رئالیسـم شـاعرانه    . متعلق به سبک رئالیسم شاعرانه است» ژان رنوار«اثر » فروش

  . در فرانسه رواج داشت 1930 – 40هاي  در سال

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه -93

  )11ي ه، صفحهطراحی صحن اصول و مبانی(

 اطـالق  صـحنه  جلـوي  قسـمت  بـه  است امروزي آوانسن معنی به که »پروسینیوم«

  .آمد وجود به تئاترها تکامل و اثر تحول در که شد می

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

 )مونا محمدیاري(  »1«ي گزینه -94

  )هاي سینمایی سبک(

بـه خـود گرفـت کـه روایـت را از بازنمـایی       این مکتب از آن جهت نام امپرسیونیسم 

داد و نه بر رفتار جسمانی و خارجی، بلکه بر  ها شکل می حداالمکان ذهنیت شخصیت

چـون خـاطرات،    براي خلـق تصـاویر ذهنـی و روانـی هـم     . شد کنش درونی تأکید می

هاي اپتیکال چون دیزالـو، سـوپرایمپوز و نمـاي     توهمات، رؤیاها و تخیالت، از تکنیک

ها و تمهیدات نـوري، راهـی بـود کـه بـه       استفاده از حقه. شد دید استفاده می ي هنقط

هـا را بـه تماشـاگر     ها وارد شوند تا بتوانند احساسات شخصیت دنیاي درونی شخصیت

  )پور هاي سینمایی، معدنی مکتب. (انتقال دهند

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

  )انیانمینا دامغ(  »4«ي گزینه -95

  )53ي  اصول و مبانی ماسک و گریم، صفحه(

 آور، خنـده  ظاهري با گروتسک. است ناهماهنگی عنصر ،»گروتسک« ي  خصیصه بارزترین

 و نشـاط  فـرد  در نخست اثر، ي  مشاهده از پس. دربردارد آور را ترس و خوفناك محتوایی

 . شود می ایجاد خنده

 بـازیگر،  بـدن  و چهـره  هـاي اجـزاي   هنگیهمـا  خالل از کند می سعی پرداز، چهره طراح

: مثـال  براي. کند تر برجسته را ها آن اغراق کمی با و دریابد را ها تناسب عدم و ها ناموزونی

 انجـام  را عمـل  ایـن  نیز چهره اعضاي تک تک براي کلی طور به .یا گردتر و درازتر بینی

 مقابل در را شاد هاي رنگگاه  است و چهره در تضاد ایجاد براي رنگ از استفاده. دهد می

 و ناهماهنـگ  هـاي  نقـش  بـا  بـزرگ  و کوچـک  هاي صورتک. دهد می قرار سرد هاي رنگ

 بـدن  بـر  گاه چهره، بر تنها نه ناهماهنگی این. رود می کار به براي بازیگر مانند کاریکاتور

 شـکم  یـک  و یـا  میـز  آ اغـراق  چاقی یک یا بزرگ، نهایت بی پایی مانند شود، می انجام نیز

  )بهمن 5آزمون  –نگاه به گذشته ( .برآمده نهایت بی

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

  )ژاله نساري(  »4«ي گزینه -96

 )هاي سینمایی سبک(

هر چند که سینماي اکسپرسیونیست تحت تأثیر جنگ جهانی اول در آلمـان شـکل   

هـاي   تر شخصـیت  لکه بیشب ؛اما گرایش به نشان دادن وقایع آن دوره نداشت ،گرفت

ي تـاریخی   طور مشخص بـه دوره  پریش، اشباح و دراکوالها را در فضاهایی که به روان

  . داد خاصی اشاره نداشتند، نشان می

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

  )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -97

  )11ي  طراحی صحنه، صفحه اصول و مبانی(

 قـرار  آن دراطـراف  تماشـاگران  کـه  تئـاترون  جلـوي  و قلب در شکل ايمحلی دایره

  .ارکسترا نام داشت ،بود همسرایان محل و مخصوص رقص و گرفتند می

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

  )محمد معتمد(  »2«ي گزینه -98

  )7ي  طراحی شخصیت در پویانمایی، صفحه(

 هاي فرم در و است متفاوت مختلف هايرافیکگ در تضاد و هارمونی از استفاده میزان

 از هاییگونه ترواقعی هايفرم در و تضاد زاگرب، مکتب هايشخصیت مانند ترفانتزي

  .دارد تريبیش يغلبه هارمونی ژاپن، يانیمه

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

  )مونا محمدیاري(  »3«ي گزینه -99

  )هاي سینمایی سبک(

ww
w.
ka
no
on
.ir



 

  17: ي صفحه  هنر اختصاصی  بهمن 19 آزمون -5ي  پروژه  

    

هاي مقطـع و نماهـاي   برش: توان به این موارد اشاره کرد هاي این سینما می ویژگیاز 

کننده، حذف  فیلترهاي تلطیف(برداري سافت فوکوس  نمایی تصاویر، فیلم کوتاه، برهم

کنتراست و اسـتفاده   ، نورپردازي کم)زمینه زمینه یا پس ، عدم وضوح پیشمیدان عمق

ن غیرتـداومی و سـریع، توجـه بـه حرکـات و ریـتم       از نورهاي مالیم و پراکنده، تدوی

ها  این فیلم. هاي پویاي گرافیکی بندي مکانیکی اشیاء و الگوهاي متحرك نور و ترکیب

هـاي داسـتان و    اي شخصـیت  ي لحظـه  به لحاظ انتخاب موضوع بر احساس و عاطفـه 

  . هاي روانشناسانه تأکید داشتند روایت

شناسـی، تـاریخ و    زیبـایی . (نیسـتی اسـت  ویژگـی سـینماي اکسپرسیو  » 3«ي  گزینه

  )هاي تدوین فیلم، ضابطی جهرمی نظریه

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه - 100

  )14ي  اصول و مبانی طراحی صحنه، صفحه(

 اسـتفاده  هـا آن از مختلـف  امـور  جهـت  کـه  چوبی سکوهایی ،در تئاتر یونان باستان

 از بازي از قسمت آن اتمام از پس و شدآورده می صحنه روي به نیاز هنگام و شد می

  .نام داشتند »پراتیکابل« ،شد می خارج صحنه

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

  )نوید میرصادقی(  »3«ي گزینه - 101

  )هاي سینمایی سبک(

وي بـا کمـک و    .آغـاز شـد  » کـارل مـایر  «دوران کالسیک سینماي آلمان بـا ظهـور   

» مطـب دکتـر کالیگـاري   «بـه نگـارش سـناریوي فـیلم     » هانس یانوویتس«همراهی 

» مـایر «سـناریوهاي  . هاي متعدد دیگر خود را به تنهایی نوشت نامه پرداخت، اما فیلم

هـایش را در   او نوشـته . ي رهنمودهاي دقیق کارگردانی را در خود نهفته داشـت  همه

ها طلب  اي از آن ی که همواره مانورهاي نو و پیچیدهیک تماس پیوسته با کارکنان فن

ي  قسمت اعظم کشفیات سینماي صـامت آلمـان در زمینـه   . نمود کرد، تنظیم می می

کـه سـینما را بـه    » مایر«. هاي او بود برداري، مبتنی بر پیشگامی حرکات دوربین فیلم

  .ب شدسوي اکسپرسیونیسم سوق داد، بازگشت آن را نیز از سبک کالیگاري سب

، با استفاده از موضوع ریزش یک معدن در مرز میـان آلمـان   »رفاقت«در فیلم  »پابست«

  . دهد اي از چیرگی طبقاتی و ایدئولوژي ناسیونالیستی را نشان می و فرانسه، آمیزه

گـر   المللـی کـارگران، نمایـان    بستگی بین بینانه نسبت به هم این فیلم در اعتقاد خوش

  . پ آن روزگار استهاي چ رؤیاهاي آلمانی

. هاي اکسپرسیونیستی در تضاد بودند از وجوه گوناگون با درام »کامراشپیل«هاي  فیلم

هـا   شد و بحرانی را که در روابـط آن  فیلم کامراشپیل، روي چند شخصیت متمرکز می

هـاي بـا طمأنینـه و     ها، تأکیـد بـر بـازي    در این فیلم. کاوید آمد، به دقت می پدید می

سـینماي  . گیز و بـازگفتن جزئیـات بـود، نـه بیـان افراطـی عواطـف تنـد        بران احساس

ــانه     ــانتزي و افس ــر ف ــدي از عناص ــور ج ــه ط ــپیل ب ــیلم  کامراش ــه در ف ــاي  اي ک ه

هایی بودند کـه در زنـدگی    ها فیلم این. کرد اکسپرسیونیستی متداول بودند، پرهیز می

کوتـاهی را پوشـش    ي زمـانی  گذشـتند و معمـوالً دوره   هاي معاصر می روزمره و مکان

ي  سـاخته » آخـرین خنـده  «تـرین و مشـهورترین فـیلم کامراشـپیل،      موفق. دادند می

  .بود» مورنائو«

را در هالیوود ساخت اما همکاري او با فالهرتی به فیلم آخرش،  »طلوع«مورنائو فیلم 

  .گردد ، باز می»تابو«

  )پاتاالس -تاریخ سینماي هنري، گرگور/ تامسون  -تاریخ سینما، بوردول(

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

  )محسن رحمانی(  »2«ي گزینه - 102

  )پیدایش سینما -151ي  کتاب سبز خالقیت نمایشی، صفحه(

) فوکوس(ي تمرکز نور و اصل وضوح  در زمینه» راجر بیکن«میالدي،  13در قرن 

  .را ساخت) اکمرا ابسکور(هایی انجام داد و اتاق تاریک  تصویر، آزمایش

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »2«ي گزینه - 103

  )هاي سینمایی سبک(

هـاي مشـابه در   از خصوصیات بسیار مهم میزانسن اکسپرسیونیستی، همنشینی شکل

 )بهمن 5آزمون غیر حضوري . (بندي تصویر است ترکیب

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

  )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه - 104

  )پیدایش سینما(

 براي دوربین عکاسـی خـود   ،سلولوئید بر آن شد که از فیلم جرج ایستمن، 1888 در

برداري ثابت ابداع  فیلم سلولوئید ایستمن که در اصل براي عکس. کداك استفاده کند

عکاسی متحـرك شـد و    تر دراي طبیعی براي تجربیات بیششده بود، تبدیل به ماده

  .برداري را از میان برداشتکم موانع راه فیلمکم
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  )مونا محمدیاري(  »1«ي گزینه - 105

  )هاي سینمایی سبک(

هاي مورد احترام، نظام حاکم، خانواده، کلیسا، پلیس  ي جامعه، سنت هجو نظم تثبیت شده

ي بـارز آن را   ونـه هاي سوررئالیستی است که نم فیلم  مایه هاي درون و ارتش یکی از ویژگی

)سی سال سینما، ضابطی جهرمی. (توان در فیلم عصر طالیی مشاهده کرد می

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

  )91 -سراسري (  »2«ي  ینهگز - 106

  )هاي سینمایی سبک(

، مشـهورترین فـیلم   »مطب دکتر کالیگـاري «توان با تصاویر فیلم  ها را می ویژگی  این

. ي ایـن فـیلم اسـتیلیزه هسـتند     دکورهاي نقاشی شده. یونیست، تطبیق داداکسپرس

در کـادر  . شـود  هـاي بـازیگران دیـده مـی     افتادگی در دکور و ژست اعوجاج و از شکل

گر اغـراق بصـري نیـز     ، نمایان)همانند(خطوط مورب و سطوحی با زوایاي تیز  ،بصري

. اکسپرسیونیسـتی نیسـت   توجه داشته باشید که عدم تقـارن، خـالق فضـاي   . هستند

آمیز بازیگر  هاي اغراق آمیز دوربین، نورپردازي پر کنتراست، گریم و ژست زوایاي اغراق

ــیش   ــه ب ــاي نقاشــی شــده اســت ک ــاي   و دکوره ــک نم ــق ی ــأثیر را در خل ــرین ت ت

  .اکسپرسیونیستی دارد

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

  )محمد معتمد(  »3«ي گزینه - 107

  )41ي  ، صفحهي انیمیشنهمراه هنرجو(

  .شودمی رو روبه آن با قهرمان که است چالشی معناي کشمکش به: »1«ي  گزینه

  .است ي داستانیاولیه موقعیت ایجاد معناي چینی بهمقدمه: »2« ي گزینه

-مـی  طراحـی  گوناگون هايشیوه به صحنه ،چینی ي مقدمهمرحله در: »4« ي گزینه

  .شوندمعرفی می هاشود و شخصیت

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه - 108

  )هاي سینماییسبک(

  . هاي طبیعی و واقعی است لوکیشن هاي نئورئالیستی، تأکید بر استفاده از در فیلم

گیـرد و دوربـین سـعی در     انجام مـی  هاي مستند فیلم سبک معموالً تصویربرداري به

هاي این جنـبش   معروف است که در فیلم. کاري دارد نشان دادن واقعیت بدون دست

امـا در   .شـود  سینمایی، براي ایجاد حس واقعی بودن روایت، از نابازیگران استفاده می

 نمـایش . شود اي و نابازیگران استفاده می واقع در اغلب موارد تلفیقی از بازیگران حرفه

جزئیـات و   يهاي سـینماي نئورئالیسـتی بـر پایـه     فیلم. استبرشی از زندگی روزمره 

تصادف به جـاي   تأکید بر عنصر. شوند تأثیرگرفته از اتفاقات روزمره زندگی روایت می

هاي این نوع سـینما اسـت و بـه ایـن      ترین ویژگی ی، یکی از اصلیروابط علت و معلول

 . تر به زندگی واقعی نزدیک کندقصد دارد خود را بیش ،صورت

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

 )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه - 109

  )44ي  اصول و مبانی ماسک و گریم، صفحه(

 اي  چهـره  زمـان،  مرور به زندگی سختی اثر بر که ریمخو برمی افرادي به اجتماع در ما

 حـالی  در شـود،  می مشاهده ایشان از منفی تصویري و شده منقبض عضالتی با درهم

 دیگـر  پـردازي  شخصـیت  براي غرب در امروزه. است پاك و شریف بسیار انسانی او که

 لکـه ب شـود،  نمی انجام منفی شخصیت دادن نشان براي خاصی طراحی گذشته مانند

 چشـمان  حالـت  روي بر تر بیش ها میمیک و دهند می نشان مثبت ي او را کامالً چهره

  )بهمن 5آزمون  –نگاه به گذشته ( .شود می متمرکز بازیگر

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

 )علیرضا آزاد(  »4«ي گزینه - 110

  )هاي سینمایی سبک(

  .از آثار آنتونیونی است »ماجرا«فیلم 

  

  قیخالقیت موسی

 

 )امیررضا نصیري(  »1«ي  گزینه - 111

  )سازشناسی ایرانی(

مقیــد اســت کــه ) اي زخمــه(یکــی از ســازهاي زهــی مضــرابی ) بــربط(» عــود«

ــع ســازي شــبه ــایین  در واق ــاو پ ــک اکت ــالی محســوب شــده و ی ــت  انتق ــر از ن ت

  . دهد شده صدا می نوشته
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  19: ي صفحه  هنر اختصاصی  بهمن 19 آزمون -5ي  پروژه  

    

دهـد،   تر صـدا مـی  بـاال » دوم بـزرگ «کـه یـک   » ال کـوك «چـه عـود و سـنتور    چنان

  اي برابـر بـا یـک اکتـاو و یـک دوم      زمـان اجـرا کننـد، فاصـله     یک نت نوشـته را هـم  

  .شد ایجاد خواهد ) نهم بزرگ(بزرگ 

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

 )95 -خارج از کشور(  »3«ي گزینه - 112

  )عالئم، اصطالحات و اختصارات(

شـود کـه در واقـع     ر مـد یـا تنالیتـه گفتـه مـی     بـه تغییـ  ) Modulation(مدوالسیون 

بــا تغییــر عالئــم  مدوالســیون معمــوالً. تغییــر گــام یــک قطعــه بــه گــام دیگــر اســت 

تـوان بـا    هـا هـم تغییـر نداشـته باشـند، مـی       شـود، امـا اگـر آن    سرکلید نشان داده مـی 

ــت  ــه ن ــت ب ــد   دق ــا آن را فهمی ــا آکورده ــا ی ــیش . ه ــیون ب ــدف مدوالس ــراي   ه ــر ب ت

مدوالســیون یکــی از . نــواختی و ایجــاد کنتراســت در موســیقی اســتجلــوگیري از یک

گــردد،  تــرین فاکتورهــاي هارمونیــک در گســترش اثــر موســیقایی محســوب مــی مهــم

هـاي اثـر،    کـه یکـی از قسـمت    زیرا معموالً فقط یـا آثـار موسـیقایی کوچـک و یـا ایـن      

نــور چــه گــام از می چنــین توجــه داشــته باشــید کــه چنــان هــم. اي اســت تنالیتــه یــک

  .هارمونیک به مینور ملودیک تغییر کند، مدوالسیون نداریم

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

 )احمد رضایی(  »2«ي گزینه - 113

  )شناسی نت(

گاه بـرروي خـط اول    داشته باشیم، آن» فا«در صورتی که برروي خط سوم حامل نت 

  .را داریم» سی«حامل نت 

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

 )احمد رضایی(  »3«ي گزینه - 114

  )شناسی نت(

دوي «بـراي ایـن صـوت کلیـد      و کلید مورد استفاده» آلتو«ي صوتی بم زنانه  منطقه

  .است» خط سوم

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

 )احمد رضایی(  »4«ي گزینه - 115

  )صوت -14ي  کتاب موسیقی سازمان سنجش، صفحه(

. شـود  اسـتفاده مـی  » سـنج  بل دسی«ي صوت از ابزاري به اسم  گیري دامنه براي اندازه

ي  گیري دیرند نیز با هر وسـیله  گیري رنگ ابزار خاصی وجود ندارد و اندازه براي اندازه

 .تواند صورت بگیرد سنجی می زمان

 سراسـر  .دارد قـرار  آن انتهـاي  در اي دسته که U حرف شکل به است ابزاري دیاپازون

 هنگـام  کـه  اسـت  طریقـی  بـه  و شـده  ساخته پارچه یک طور به خاصی فلز از ابزار این

 را هرتـز  440 الي نت صدايو  آید درمی لرزه به هایش شاخه خارجی، جسم با برخورد

 بـدون  دیاپـازون  فرکـانس  ایـن  بـا  صدایی تولید صورت در بالعکس یا[ کند می تولید

 و موسـیقی  آالت کـردن  کـوك  بـراي  دیاپـازون  از]. آیـد  درمـی  لرزه به جسمی تماس

 و دیجیتـالی  دیاپازون از اي تازه انواع امروزه. شود می استفاده صوت ارتفاع گیري اندازه

  .کنند می تولید نیز را دیاتونیک و کروماتیک هاي نت صداي که شده ساخته مکانیکی

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

  )حمد رضاییا(  »3«ي گزینه - 116

  )مدشناسی موسیقی ایرانی(

ي دلکش به شور  از گوشه -1: هاي معمول در دستگاه ماهور از این قرارند مدوالسیون

از  -3ي حصار به ماهور یک چهارم درست بـاالتر   از گوشه -2باالتر   یک پنجم درست

 ي از گوشـه  -4ي کُشته به افشاري یک پنجم درست بـاالتر   ي شکسته و قطعه گوشه

بـه مقـام بیـات اصـفهان     ...) راك هندي، راك کشمیر، راك عبدا(راك و متعلقات آن 

  . شود مدوالسیون می

اولـین  . نامه و کشته از قطعات ضربی انتهاي دستگاه مـاهور هسـتند   نامه، صوفی ساقی

قسمت این قطعات در ماهور است، دومین قسمت به بیات اصفهان و سومین قسـمت  

  . کند درست باالتر مدوالسیون میآن به افشاري یک پنجم 

  )بهمن 5آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )احمد رضایی(  »3«ي گزینه - 117

  )37ي  سازشناسی ایرانی، صفحه(

ي ویلــن در ســازهاي غربــی، عضــو آلتــو  ي قیچــک نیــز ماننــد خــانواده در خــانواده

شـود و عضـو بـاس یـک اکتـاو از عضـو آلتـو         مـی تـر کـوك    یک پنجم درست پایین

  . تر پایین

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

 )احمد رضایی(  »2«ي گزینه - 118

  )41ي  سازشناسی ایرانی، صفحه(
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  20: ي صفحه  هنر اختصاصی  بهمن 19 آزمون -5ي  پروژه  

    

بـاز   زمـان، اگـر یـک نـت، دسـت      زمان و نیـز سـه صـداي هـم     در رباب دو صداي هم

عالئـم مربـوط بـه    . اجـرا هسـتند  قابـل  ) آرپـژ (باشد به صـورت آکـورد و یـا خـراش     

گـذاري، ریـز و دیگـر حـاالت حرکـات ماننـد ایـن عالئـم در          گذاري، انگشـت  مضراب

  .تار هستند

ي صـوتی در   دامنـه  دلیل وجـود وترهـاي ضـخیم و صـداي بـم سـاز و امتـداد کـم         به

هــاي کوچــک  ربــاب اجــراي بعضــی حــاالت معمــول نیســت؛ ماننــد اســتفاده از نــت

  .گلیساندوکاري، استاکاتو، و  ، کنده)تکیه(تزئینی 

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

 )احمد رضایی(  »1«ي گزینه - 119

  )43ي  سازشناسی ایرانی، صفحه(

همـین دلیـل، طـول و قطـر و      شـود و بـه   هاي متفـاوتی سـاخته مـی    تمبک در اندازه

آن تمبـک  تـرین   معمـول . هـاي آن کـامالً مشـخص و اسـتاندارد نیسـت      دیگر انـدازه 

. تــر اســت نــوازي در حجــم بــزرگ تــر و تمبــک گــروه نــوازي در حجــم کوچــک تــک

  .اند انواع تمبک، از جمله تمبک زورخانه در حجم بزرگ نیز معمول

علـت توانـایی اجرایـی اصـوات مختلـف در بـم و زیـر و حتـی اسـتفاده           در تمبک به

ــل و گلیســاندو را در   ــز، تری ــواع حــروف زینــت، ری ــه، ان هــاي  کیفیــت از چــوب بدن

  .توان اجرا کرد متفاوت می

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

 )95 -خارج از کشور(  »2«ي گزینه - 120

  )سازشناسی ایرانی(

باشـد کـه چنـین     می» دو، سل، ال، ر«براي تار » ال«ور کوك مناسب جهت اجراي ش

ان سنجش پاسخ صحیح با توجه به کلید سازم. شود ها یافت نمی کوکی در بین گزینه

  .اند جا تایپ شده به اشتباهاً جا »ر«و  »ال«هاي  باشد، اما نت می» 2«ي گزینه

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

  )امیررضا نصیري(  »4«ي زینهگ - 121

  )سازشناسی - 7و  6هاي  سازشناسی ایرانی، صفحه(

تـر   ایجاد صداي نرم منظور ه بهراصطالحی است که براي نوازندگی بر روي نقا» پوش«

شـود و در طنـین آن    اي بـا مضـراب زده مـی    گاهی نیز زخمه. رود کار می تر به و پخته

یـک صـدا بـا انگشـت      گرفتن طنین. نوازند هاي کوتاه می هاي دست چپ نغمه انگشت

نواختن مضراب راست . شود نامیده می) پیتزیکاتو(» گرفته«بالفاصله بعد از اجراي آن 

  .شود نامیده می» ریز«پ پیاپی نیز اصطالحاً و چ

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

  )دریا معتقدي(    »4«ي گزینه - 122

  )تاریخ موسیقی باستان(

شـد و   که با زخمه نواخته مـی است نوعی لیر یا چنگ ): Phorminx( »فورمینکس«

. وص آواز بـوده اسـت  خصـ بـه  ترین سـازها بـراي همراهـی دیگـر سـازها و       از قدیمی

فورمینکس در ابتدا چهار سیم داشت و اصطالحاً تتراکـوردوس یـا چهارسـیم نامیـده     

  . شد و همین تتراکورد مبناي موسیقی یونان شد می

ترین سازهاي یونان باستان که شباهت زیـادي بـه لیـر     از مهم): Cithara( »کیتارا«

اي آپولـون   نـان آن را سـاز افسـانه   در اسـاطیر یو . تر بـود  تر و پیچیده داشت اما بزرگ

  . دانستند می

آمـده   هاي یونان به حساب مـی  ساز مخصوص تراژدي. یا دوناي): Aulos( »آئولوس«

اي باشـد کـه بـه آتنـا      دلیل این امر شاید افسـانه . نواختند که معموالً زنان آن را نمی

ساز چهره را بد و طبق این افسانه، نواختن این . نسبت داده شده است) ي یونانی الهه(

ترین ساز بـادي یونانیـان بـود کـه در      با این وجود، این ساز مهم. دهد زشت نشان می

  )بهمن 5آزمون غیر حضوري . (شد ها استفاده می مراسم و جشن

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

  )یاسر عدل(  »1«ي گزینه - 123

  )عالئم، اصطالحات و اختصارات(

دال سـنیو  : انـد از  اي آمده در سؤال، به ترتیب از راست بـه چـپ عبـارت   ه نام عالمت

)D.S. al fine( موردانت ،)و فرمات) قالب(، گروپتو )گزش.  

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

  )زاده بهرنگ حسین(  »4«ي گزینه - 124

  )17ي  سازشناسی ایرانی، صفحه(

با سه خط زیر حامل کلید سل تـا نـت   » می« خرك عبارت است از نت وسعت سنتور نُه

  .با سه خط باالي حامل کلید سل» فا«

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

  )زاده بهرنگ حسین(  »1«ي گزینه - 125

  )28ي  سازشناسی ایرانی، صفحه(
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ي صـوتی،   وسعت نی به چهار منطقه. حدو دو اکتاو است» نی«وسعت معمول صداي 

» ذیــل«و صـداي  » غیـث «، صـداي  »اوج«، صـداي  »بـم و بـم نــرم  «شـامل صـداي   

  .شود تقسیم می) غیث پس(

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

 )احمد رضایی(  »1«ي گزینه - 126

  )عالئم، اصطالحات و اختصارات(

  :رود کار می است و به دو معنی مشابه به» طور خالصه به«در لغت به معنی » آالبرِوه«

. شوند هاي طوالنی روي دو ضرب محاسبه و اجرا می هایی که بر خالف ارزش میزان .1

4هاي ها میزان ترین آن معمول
4

شـود و   یا چهارضربی است که روي دو ضرب اجرا می 

آیـد و میـزان از جهـت اکسـان      ها پدید مـی  طبیعی است که تغییر اساسی در آکسان

  .ارضربی را ندارددیگر خصوصیات چه

2به میزان. 2

2
هـاي                               نشـان داده    گوینـد کـه بـا عالمـت     مـی  

  .شود می

  .هاي تند معمول است ها و موومان این اصطالح در مارش

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

  )احمد رضایی(  »2«ي گزینه - 127

  )17ي   سازشناسی ایرانی، صفحه -اسی ایرانیسازشن(

تر  شده، یک اکتاو بم است و از نت نوشته» سل خط دوم«نویسی بربط معموالً با کلید  نت

  .دهد صدا می

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

  )امیررضا نصیري(  »2«ي زینهگ - 128

  )سازشناسی ایرانی(

 جادیو ا يگذار انگشتي برا يقرارداد یمئسازها از عال گریمانند د زیتار ن یدر نوازندگ

  :اند از ها عبارت آن نیتر شود که معمول یخاص استفاده م يها حالت

 =Oصوت مطلق( میعالمت دست باز س(  

  .شود ینواخته م نییزخمه از باال به طرف پا یعنی راست، مضراب عالمت =

  .شود یباال نواخته مبه طرف  نییزخمه از پا یعنی چپ، مضراب عالمت =

=T زیکشش زمان نت با مضراب ر يعالمت اجرا  

  بم میس يعالمت اجرا با انگشت شست دست چپ بر رو =+ 

  )پارسا فردوسی(   »3«ي گزینه - 129

  )مدشناسی موسیقی ایرانی(

شـکلی اسـت    معناي اجراي موسیقی دستگاهی ایران به نوازي به خوانی یا مرکب مرکب

دیگـر مربـوط    ها را به یک اي آن گونه تگاه را اجرا کنیم و بهکه در هنگام اجرا چند دس

این مفهوم شباهتی با مدوالسیون در موسیقی غربی دارد اما تفاوتشـان نیـز   . کنیم می

  .بسیار است

هـاي   هـایی از دسـتگاه   دلیل دربرداشتن گوشه به» پنجگاه راست«و » نوا«هاي  دستگاه

راحتـی   زي هستند و امکان این کـار را بـه  نوا خوانی یا مرکب مختلف خود نوعی مرکب

  )بهمن 5آزمون  –نگاه به گذشته ( .کنند فراهم می

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

 )بابک کوهستانی(  »4«ي گزینه - 130

  )تاریخ موسیقی باستان(

  .اند از سازهاي بادي بوده آئولوس و سیرنیکساي و  ، نوعی ساز کوبهتبیر

  

  وادخواص م  

  

  )مینا دامغانیان(   »3«ي گزینه - 131

  )کاغذ -259ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

. گیـرد  براي بازسازي لینولئوم و پوشه مورد اسـتفاده قـرار مـی   ) نمدي( »نرم«مقواي 

  ،»کـاهی «ي مقواي  ، الیاف چوب سفید بوده و مواد اولیه»چوبی«ي مقواي  مواد اولیه

مقـواي  (» گلیـز «مقـواي  . شـود  پتاسیم پختـه مـی   کاه است که همراه با مواد قلیایی

دار اسـت و بـراي چـاپ روي جلـد      یـک رو لعـاب  ) »کـرم «یا مقواي » طوسی پشت«

  .بندي کاربرد دارد سازي و صنایع بسته کاتالوگ، جعبه

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

 )زهره حسینی(  »3«ي گزینه - 132

  )کاغذ(

  . شود ري از پخش مرکب بر کاغذ به خمیر اضافه میصمغ راتیانج جهت جلوگی

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

  )پارسا انصاري(  »2«ي گزینه - 133

  )فلزات و نافلزات -115ي  شناخت مواد و مصالح، صفحه(
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مـس بعـد از   . اسـت  یفلز صنعت نیتر یمیپرمصرف و قد یآهنریاز فلزات غ یکیمس 

و  میسـ ( یکیدر صنعت ساختمان، در مصارف الکتر این فلز. است فلز نیتر ينقره هاد

 ،يســاز یکشــت ،یصــوت لی، وســا)يســماور، کتــر گ،یــد( ی، مصــارف خــانگ)کابــل

مس  ياژهایدارد، آل یعیسساختمان کاربرد و ناتییو تز یدست عیصنا ،يساز مجسمه

 یاز مـس و انـدک   ياژیـ که آل(ا مفرغ یتوان به برنز  یها م آن انیاند و از م متنوع اریبس

از برنز  یبیترک(برنز  ومینیو آلوم) يمس و رو اژیآل(ها  برنج ،)است کلیقلع، سرب و ن

  .اشاره کرد) ومینیو آلوم

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

  )کاشانی داریوش امیري(  »2«ي گزینه - 134

  )نافلزات -فلزات(

  .آلومینیوم اثر مخرب دارندمایه بر روي  کم ي جوهر گوگرد و جوهر شوره

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

 )سعید مبینی(  »2«ي گزینه - 135

  )صنایع جدید -99ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

اي رنگ است که از دمش بخار با فشار باال به داخل جریان  الیافی قهوه» پشم سنگ«

  )بهمن 5آزمون  –نگاه به گذشته (. شود سنگ مذاب تولید می

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

 )زهره حسینی(  »1«ي گزینه - 136

  )نافلزات(

شود جریـان بـرق    سلنیم وقتی که نورانی و درخشنده می ،سلنیم ترد و شکننده است

گیري نور در حالت  ها براي اندازه کند به همین دلیل در ساختمان سلول را هدایت می

  . شود گیري قدرت نور استفاده می ازهانبساط و اند

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

  )95 -سراسري(  »2«ي گزینه - 137

  )چاپ(

  . امکان چاپ روي سطوح مختلف را داریم ،در چاپ جوهرافشان یا دیجیتال

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

  )زهره حسینی(  »2«ي گزینه - 138

  )چاپ(

  . معروف است» نما سایه«که به  بودهلوئت نوعی گراوور سی

  . معروف است» آبرنگ«که به  باشد می شفاف نوعی گراوورنتیت اآکو: »1«ي  گزینه

  .مزوتینت خراشکاري روي مس است: »3«ي  گزینه

  . شوند روتاتیو نوعی چاپ است که هر دو طرف کاغذ با هم چاپ می: »4«ي  گزینه

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

  )رقیه محبی(  »2«ي گزینه - 139

  )بتن(

کننـد و متـورم شـده و     گاز تولیـد مـی   ،حرارت داده شوند ها اگر انواع خاصی از خاك

از هایدیت به جـاي شـن و   . نامند خاك منبسط شده را هایدیت می. شوند منبسط می

هایدیت را . شود فاده میهاي نسوز دماي پایین است ماسه براي تولید بتن سبک و بتن

  .نامند نیز می» ي صنعتی پوکه«

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

  )افشین میرحسینی(    »1«ي گزینه - 140

  )فلزات و نافلزات(

. شـود  کششی و سماجت زیـاد فـوالد مـی   در فوالدها، باعث افزایش استحکام وانادیم 

  .مقاوم استب دریاها و اسیدها آي  به واسطه  وانادیم در برابر خوردگی،

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

  )آذین جاللی(  »1«ي گزینه - 141

  )فلزات و نافلزات -102ي  شناخت مواد و مصالح، صفحه(

 ؛آهنـی  شامل آلیاژهاي آهنی و فلـزات غیـر   ؛فلزها در صنعت به دو گروه فلزات آهنی

  . وندش شامل آلیاژهاي غیرآهنی تقسیم می

  .ها انواع فوالدها و چدن: فلزات آهنی

آلیاژهـاي   ، نیکل، روي، سرب، قلع، کروم، تیتانیوم و آلومینیوم، مس: آهنی فلزات غیر

  .ها آن

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

 )پارسا انصاري(  »1«ي گزینه - 142

  )بتن -123ي  شناخت مواد و مصالح، صفحه(
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خـوب،   يمقاومـت فشـار   ،يریپـذ  چـون شـکل   ییایمزا يآهن دارابا  سهین در مقاتب

 بیـ معا. کم اسـت  ينگهدار ي نهیو هز ادیدوام ز ،يمقاومت خوب در برابر آتش سوز

استفاده از مواد مختلف  لیبه دل( دیتول ندیاد در فرآیبه کنترل ز ازین: اند از بتن عبارت

 میآهـن، کـه باعـث حجـ    تر نسبت به  کم یششو ک ی، مقاومت برش)آن ي هیجهت ته

  .شود یبزرگ م يها قطعات در دهانه ي شدن اندازه

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

  )مهدي رهبر(  »3«ي گزینه - 143

  )بتن -75ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

CaCl)کلرید کلسیم ریزي  تنرود که ب کار می کننده، هنگامی به به عنوان تسریع 2(

ــاه،     ــان کوت ــی در زم ــاي تعمیرات ــا انجــام کاره ــرد و ی ــایین صــورت گی ــاي پ در دم

  .ناپذیر باشد و مقدار آن معموالً یک تا دو درصد حجم بتن است اجتناب

  )بهمن 5آزمون غیر حضوري (

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

 )زهره حسینی(  »1«ي گزینه - 144

  )چاپ(

ئل قبل از حساس کردن کلیشه این است که کلیشـه کـامالً تمیـز و    ترین مسا از مهم

جـوهر  (ي اسید کلریـدریک رقیـق    هاي جنس روي به وسیله پلیت. بدون چربی باشد

  .شوند هن تمیز و عاري از چربی میي پرکلرور آ هاي مسی به وسیله و پلیت) نمک

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

  )کاشانی داریوش امیري(  »2«ي گزینه - 145

  )120ي  شناخت مواد و مصالح، صفحه(

  سیمان طبیعی= گرد آهک شکفته + پودر پوزوالن 

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

 )92 -سراسري(   »3«ي گزینه - 146

  )سیمان(

اکسید آهن باعث کاهش دماي پخت، کاهش سرعت گیـرش و تیـره شـدن سـیمان     

شود کـه اکسـید آهـن نداشـته      سیمان سفید از رسی استفاده میدر ساخت . شود می

  . باشد که این رس همان کائولین است

جـاي آهـک    به این دلیل نادرست است که در این سیمان، کـائولین بـه  » 2« ي گزینه

کائولین در این سـیمان  . شود بلکه آهک جزء اساسی سیمان سفید است استفاده نمی

  .شود یجاي رس معمولی استفاده م به

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

  )پارسا انصاري(  »2«ي گزینه - 147

  )سیمان -120ي  شناخت مواد و مصالح، صفحه(

 ىکسیدهاو زرد از ا نگر کم قرمزو  قرمز نسیما ؛رومکــکسید از ا سبز نسیماى  تهیه اىبر

 دهستفاا کبالـت کسید ااز  بىآ نسیماو منگنـز   کسیداى از ا هقهوو  هسیا نسیما ؛آهن

  .دنمىشو بسیاآ کلینکر اههمر سنگ رتصو به ادمو ینا که دشو مى

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

  )کاشانی داریوش امیري(  »3«ي گزینه - 148

  )فلزات و نافلزات -150ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

گـدازي، آهـن    هاي آهـن  کورهي آهن ابتدا از طریق گداختن سنگ آهن در  براي تهیه

  .سازند آورند و سپس با استفاده از آن چدن و فوالد می دست می خام اسفنجی به

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

  )مینا دامغانیان(    »2«ي گزینه - 149

  )چسب -149 ي صفحه مواد، تکنولوژي(

  .، کاتالیزور استهگزامین پایدارکننده، نشاسته پرکننده و کلرور آمونیوم

ي خالص چسب بوده، حالل، مسئولیت سیالیت چسـب   الزم به ذکر است، رزین، ماده

  )بهمن 5آزمون  –نگاه به گذشته (. دهنده است را داشته و خاك اره، قدرت

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

  )پارسا انصاري(  »4«ي گزینه - 150

  )اغذک -246ي  تکنولوژي مواد، صفحه(

بـه صـورت    کیسـولفور  دیاست که در اثر واکـنش اسـ   يکاغذ ،یکاغذ مقاوم به چرب

ـ ا. دیـ آ یهمگن در م ـ    نی ) حتـى آب جـوش  (و در مقابـل آب   یکاغـذ در مقابـل چرب

 .پاشد یدهد و از هم نم یمقاومت نشان م
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  کنند؟ خود را چگونه توصیف می ي داوطلبان موفق روش مطالعه

 
کشور در  4ي  و رتبه 1ي  منطقه 4ي  پارسا انصاري، رتبه

 ي هر داوطلبی روش مطالعه ، اعتقاد دارد97کنکور هنر
 ،خود را دارد و اگر بدانیم چگونه با هر درسی مواجه شویم

   .تري خواهیم گرفت مطلوب ي نتیجه
  

  

 :در هر درس به شرح زیر است  براي مطالعه ي او مطالعهروش 

  

 :درك عمومی هنر
 استفاده منظم از جعبه الیتنر 
 در یک فصل مشترك( هاي درسی و کمک درسی موازي خواندن بین کتاب(، 

 مبحث هنر صدر مسیحیت از چند کتاب مختلف ي مطالعه مثالً
 :درك عمومی ریاضی و فیزیک

 ها براي فرمولکارت  استفاده از فلش 
 هاي کنکور به دلیل شباهت همیشگی تست بارهتمرین چند   

  
  .مقطع هنر مراجعه کنید ي توانید به سایت کانون، صفحه ها می ي این روش براي خواندن ادامه

  

www.kanoon.ir 
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