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 )اردبيل -مرتضي منشاري(    - 1

  معني درست واژه:
  اندام هيكل و درشت ويژه شتر قوي هيون: شتر، به

  )نامه هواژلغت، ، 3(فارسي 
----------------------------------------------  

 )حنيف افخمي ستوده(   - 2
 است.» كارگزاري«امالي صحيح كلمه 

  )87 صفحة، امال، 3فارسي (   
----------------------------------------------  

 )كوهدشت -جمشيد مقصودي(   - 3
  .، مفعول است و وابسته ندارد»داشتش«و » پنداشتش«در » ش«، »4«در گزينة 

  وجود دارد، ابتدا بايد، شعر را مرتب كرد.» ضمير جهشي«در ابياتي كه 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  گرفت. ]را[يك رند مست گريبانش »: 1«گزينة 
  گرفتند. ]را[كه افتادگان جايــش »: 2«گزينة 
نشانة » را«در اين بيت  .وابستة پسين» سگ«مفعول است و » پشت سگ»: «3«گزينة 

  آمده است.» ـِ«به جاي » را«پشت سگ) يعني  ←است (سگ را پشت » فك اضافه«
  )115و  86 هاي ه، صفحزبان فارسي، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )تبريز -مهدي آسمي(   - 4

  است.» آدابِ ضرب«، در تركيب »1«وابستة پسين در گزينة » ضرب«
  هاي ديگر تشريح گزينه

  وابستة پسين 2 ←» ، دست راستما نامه»: «2«گزينة 
  وابستة پسين  3 ←» سهم جنگ، جنگ شير، جنگ پلنگ»: «3«گزينة 
 5 ←» م، يم قدرت، قـدرت حـق  شجاع غضنفر، وصي نبي، نهنگ ي»: «4«گزينة 

  وابستة پسين
  )115، صفحة زبان فارسي، 3فارسي (   

----------------------------------------------  
 )شيراز -محمدرضا زرسنج(   - 5

مفهـوم دو  و مصـراع دوم، مصـداق و تمثيلـي بـر مصـراع اول نيسـت        »:2«گزينة 
دانـد بايـد بـه     ود را نمـي مصراع، معادل و مساوي نيست: چون بيمار، صالح كار خ

داروهاي تلخ و شور پزشك روزگار راضي باشد. به اين سه دليـل، اسـلوب معادلـه    
تلـخ و  / « »مريض و طبيب« .نظير وجود دارد شود. / در بيت مراعات محسوب نمي

  »ها ناگواري«استعاره از » شور
  هاي ديگر تشريح گزينه

وسـيلة حـرارت از    زيـرا شيشـه را بـه   سنگ و آتش و مينا (« :نظير مراعات»: 1«گزينة 
 :اسـلوب معادلـه  » / نرمـي كـردن سـنگ بـا آتـش     «اسـتعاره:  » / گيرنـد)  سنگ مـي 

شـود   كه دل نسبت بـه دشـمن ماليمـت نشـان دهـد، نـاب و خـالص مـي         هنگامي«
كردن سنگ با آتش، موجب ارزشـمندي آن و تبـديل بـه شيشـه      طور كه نرمي همان

    .»شدن است
نظيـر:   مراعـات  / سازگاري كردن مـوم بـا رشـته   «ستعاره: تشخيص و ا»: 3«گزينة 

دوستي كـردن بـا عـاجزان و تهيدسـتان     «اسلوب معادله: / » موم و رشته و شمع«
وجـب  طور كه سـازگاري ميـان مـوم و نـخ م     شود همان موجب آگاهي و دانايي مي

  »گردد. وجود آمدن شمع مي به
دنـدان  « ،»روزيِ اره«اسـتعاره:   تشـخيص و  » /لقمه و دهن« :نظير مراعات»: 4«گزينة 

طـور كـه    افتد، همان اي كه قسمت كسي نباشد از دهان مي لقمه« :اسلوب معادله/  »اره
  )تركيبي، آرايه، 3فارسي (   »شود. هاي چوب از تماس اره با چوب، ريخته مي ريزه

 )عباس عبدالمحمدي(   - 6

» ج«بيت /  جناس» دل و گل« ←» الف«بيت  / مجازاً قصد» سر« ←» ب«بيت 

ت و عشـق (   -1ايهام تناسـب مهـر:    ← خورشـيد  -2قابـل قبـول)   معنـاي  محبـ 

  .شود ميغم، باعث نشاط دل  ←تناقض » د«بيت  / »آفتابو ، عيوق باتناسب «

  )تركيبي، آرايه، 3فارسي ( 

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

 )مريم شميراني(   - 7

هـاي ديگـر در معنـاي     آمده اسـت و در گزينـه  » دور ش شعله«در معناي  »گرفت«

  .كار رفته است به» اخذ كردن«

  )106و  105 هاي ه، صفحمفهوم، 3فارسي ( 

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

 )كاظم كاظمي(   - 8

آن بـر خواسـت و ارادة    لبـة قدرتمنـدي تقـدير و غ  «مفهوم مشترك ابيات مرتبط 

مخالفت با تقدير، گناهي «آمده است: ، »3«در بيت گزينة است، اما » هاست انسان

  »شود. انديشي نيز گناهي ديگر محسوب مي بزرگ و ترك دعا و چاره

  )114، صفحة مفهوم، 3فارسي ( 

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

 )شيراز -عليرضا جعفري(   - 9

انسان عاشـق بـه   «گران بودن حيران و ناشاره به مفهوم  آمده، بيت »3«گزينة در 

  .دارد و ربطي به لبخند زدن ندارد »معشوق

  هاي ديگر تشريح گزينه

  است. »در جامعه اختناق و تسلّط ظلم و ستم«بيانگر هر دو بيت  »:1«گزينة 

مفهومي اسـت كـه در هـر دو    » درون گويندة آن است. دقصه بيانگر در«»: 2«گزينة 

  بيت اشاره شده است.

  شته شدن مردان به دست نامردان در هر دو بيت اشاره شده است.ك»: 4«گزينة 

  )114تا  109 هاي ه، صفحمفهوم، 3فارسي (

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

 )مريم شميراني(   -10

براي آشـكار شـدن حقيقـت، امتحـان     « :گويد د به پادشاه ميبودر صورت سؤال م

ها،  است كه اگر آزمايش صورت گيرد، ناخالصمعتقد » 2«و شاعر در گزينة  .»كن

  .شوند شرمنده مي

  )100، صفحة مفهوم، 3فارسي ( 

  3فارسي 
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 )الهام محمدي(   -11

ك زدن، كمـين كـردن بـراي شـيطنت /     كلـ سيادت: سروري، بزرگي / قُال كردن: 
  كنان و با ناز راه رونده له: جدال و ستيزه / گرازان: جلوهدامج

  )نامه واژهلغت، ، 2فارسي ( 

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

 )نژاد طباطبايي  سيدجمال(   -12

  .امالي واژة زير غلط نوشته شده است
  هزينة زندگي، خرجي روزانه) :تونمعونت: كمك و پشتيباني (مؤ

  )118، صفحة امال، 2فارسي (

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

 )ستوده افخمي  حنيف(   -13

  .اند ربطنشانة » و«ر اين گزينه هر دو د
  هاي ديگر تشريح گزينه

دريا و كوه در «عطف و در » ضعيف وخسته «و » دريا و كوه«در » و« »:1«گزينة 
  .ربط است »]هستم[من  و ]است[ره 

  .عطف» و«ربط است، اما در مصرع دوم » و«در مصرع اول  »:3«گزينة 
بـه نشـانة   » و«اند، امـا در مصـرع دوم    بطمصرع اول نشانة ر» و«همة  »:4«گزينة 

  ».قهر«معطوف است به » زهر«عطف است و 
  )140، صفحة فارسي زبان ، 2فارسي ( 

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

 )شيراز -محسن فدايي(   -14

  فعل ماضي نقلي است.» گرفته است«
  هاي ديگر تشريح گزينه

  شمت نهفته (مسند) است (فعل).يك كربال شكوه به چ»: 1«گزينة 
  …گفت: پوسيده (مسند) است (فعل) »: 2«گزينة 

  دلِ داغدار من زنده (مسند) است (فعل) …»: 4«گزينة 
  )145، صفحة زبان فارسي، 2فارسي ( 

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

 )اردبيل -مرتضي منشاري(   -15

  هاي ديگر تشريح گزينه

  اه نو و مرغان آواره: رابيندرانات تاگورم »:1«گزينة 
  اي به نام آذرباد: ريچارد باخ پيامبر و ديوانه: جبران خليل جبران / پرنده»: 2«گزينة 
  گوته گانگفولديوان غربي، شرقي: يوهان  »:4«گزينة 

  )153تا  116 هاي ه، صفحتاريخ ادبيات، 2فارسي ( 

 )اردبيل -مرتضي منشاري(   -16

هـا، اكنـون نـاقص     بحر كمال / پارادوكس ندارد. (تضاد: كامـل  بيه:شت »:1«گزينة 

  اند.) ها اكنون كامل شده اند؛ ناقص شده

  هاي ديگر تشريح گزينه

  تشبيه: مزرع سبز فلك، داسِ مه نو» / ةاالخر عةالدنيا مزر«تلميح: اشاره به »: 2«گزينة 

  »ا«ت آرايي مصو واجاستعاره از معشوق / » سرو«استعاره: »: 3«گزينة 

  / جناس: هوش و گوش  مجاز از شنونده» گوش«مجاز:  »:4«گزينة 

  )تركيبي، آرايه، 2فارسي ( 

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

 )عبدالحميد رزاقي(   -17

ن دوســتان در روزهــاي ســخت دآزمــو» 3و  2، 1«هــاي  مفهــوم مشــترك گزينــه

(آرزوي  .رضـاي ماسـت   ،وسـت رضـا و خشـنودي د  »: 4«باشد. مفهـوم گزينـة    مي

  باشد در همه حال) خشنودي و رضاي دوست مي

  )120، صفحة مفهوم، 2فارسي ( 

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

 )مريم شميراني(   -18

  .ت داستان استينظم و ترتيب بودن شخص دهندة بي نشان ،عبارت

  )127تا  122 هاي ه، صفحمفهوم، 2فارسي ( 

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

 )الهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(   -19

و مفهـوم  » بيان تواضع«، »4و  3، 1«هاي  مفهوم منظومة داده شده و ابيات گزينه

  .است» مقام واالي معشوق» «2«بيت گزينة 

  )139، صفحة مفهوم، 2فارسي ( 

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

 )مريم شميراني(   -20

، »2«مفهوم صورت سؤال ترجيح دادن ديگران بر خود است و اين معني در گزينة 

يـابي بـه مـراد خـود دوري كـن اگـر        گويد از دست نيز آمده است. وقتي شاعر مي

  مرادان غمگين نباشي (آنان را بر خود ترجيح بده.) خواهي در ميان بي مي

  )118، صفحة مفهوم، 2فارسي (   

  2فارسي 
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 )مريوان -تودار هيرش صمدي(   -21

كرد (ماضي  مخفي مي»: كانَ يسترُ«دوستدار، عاشق / »: محباً«بود / »: كانَ«
ه / امي نزد خلفاي بني»: اُميةعند خُلفاء بني «عشقش / »: حبه«استمراري) / 

»ا او / »: ولكنّههرَ بِه«امةِ فـي  «آشكار كرد آن را / »: ج سـرانجام، در »: النّهايـ 
  نهايت

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

 )مريوان -تودار هيرش صمدي(   -22

كنـد و در   ها تغذيه مي همانا فكر هميشه از كتاب»: 4«ترجمة صحيح گزينة 
  ها وجود دارند! فقط تجربه ،ها كتاب

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

 )نصورخاكيفاطمه م(   -23

اشاره دارند هر دو به اين نكته » 3«آية شريفه در صورت سؤال و بيت گزينة 
كـافران از رحمـت    فقـط كـه   نااميدي از درگاه خداوند كفر است و ايـن «كه 

  ».شوند خداوند نااميد مي
  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(   -24

 …است. (» أن + ال«مخفّف داريم كه » ألّا«نداريم، بلكه » إلّا«ه در اين گزين
كه در زندگي تنبلـي نكنـد!) بنـابراين در ايـن      …: ةال يتكاسل في الحيا أنْ

  گزينه اسلوب استثناء و مستثني نيز وجود ندارد.
  )استثناء(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(   -25

دهـد كـه در جملـه اسـلوب حصـر داشـته        مي» فقط«معناي » إلّا«هنگامي 
منه ذكـر نشـده اسـت،     مستثني» إلّا«در جملة قبل از » 1«باشيم، در گزينة 

  پس اسلوب حصر داريم.
منـه هسـتند كـه همگـي ذكـر       مسـتثني » جميعأحد، النّاس و «ها:  در ساير گزينه

  )استثناء(  اند.   شده
 ----------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  )درويشعلي ابراهيمي(    -26

  .درست است ←!» شود محسوب ميها  كالغبراي  ياكخور ،كرم«
  هاي ديگر تشريح گزينه

شان را گر چه به يـك بيمـاري مسـري مبـتال     اننوعهم ها  كالغ«»: 1« ةگزين
  نادرست است. ←» !كشند نمي ،شده باشند

و كنـد   احسـاس مـي  گـذرد   در جنگل مـي را همة آن چه  كالغ«»: 2« ةگزين
  نادرست است. ←» !شود پرندگان ناميده ميترين  از باهوش براي همين

» !هاسـت  هـاي آن  تر از ماده كوچكمعموالً بدن نرهاي كالغان «»: 3« ةگزين
  )درك مطلب(    نادرست است. ←

---------------------------------------------- 
  )لي ابراهيميدرويشع(    -27

  درست است. ←» دهد! ها مي آورد و ماده آن را به جوجه نر غذا مي«
  هاي ديگر تشريح گزينه

درست است، ولي  ←» !گذارد ماده در النه دو تا شش تخم مي«»: 1« ةگزين
  گذاري جزء تقسيم وظائف نيست.  تخم

»  !دكنـ  پنهـان مـي   و غيـر آن هاي درخت  كالغ غذايش را با برگ«»: 2«گزينة 
زيرا هر كالغي (چه ماده و چه نـر) ايـن كـار را     ،جزء تقسيم وظايف نيست ←
  كند. مي
همگي به دشمنان  ،قرار بگيرند يها در معرض خطر وقتي كالغ«»: 4« ةگزين

  .نشده استاي  در متن به اين مطلب اشاره ←»  !ندنك حمله مي
  )درك مطلب(   

 ---------------------------------------------- 
  )درويشعلي ابراهيمي(    -28

 ← »!شود يافت نمي )قطب شمال و قطب جنوب(كالغي در دو قارة قطبي «
  نادرست است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  درست است. ←» !دارد يانواع خيلي زياد«»: 1« ةگزين

  درست است. ←» !كند در اغلب مناطق جهان بزرگ ما زندگي مي«»: 2«گزينة 
  درست است. ←» !دهند غذا مي ها هاي عمومي به كالغ در پاركمردم «»: 4«گزينة 

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

  )درويشعلي ابراهيمي(    -29

 ←» كننـد!  ها گرسنه باشند به كشاورزان در مـزارع حملـه مـي    وقتي كالغ«
  .نادرست است

  هاي ديگر تشريح گزينه
اي مختلــف را دور از چشــمان دشــمنان ذخيــره كــالغ غــذاه«»: 1« ةگزينــ
  .درست است ←» !كند مي
خاطر بيماري مسري كه بدان مبتال شده  ش را بهجفتگاه كالغ «»: 2« ةگزين
  .درست است ←» !كشد مي ،است

 ←» !كـه ده تخـم گذاشـته باشـد     ديده نشـده اسـت  ماده كالغي «»: 3«گزينة 
  )درك مطلب(    درست است.

---------------------------------------------- 
  )درويشعلي ابراهيمي(    -30

مفرد مذكر و نكره است كه نقـش (محـل اعرابـي) حـال      ماس» بعيداً«كلمة 
»: 4«و در گزينة » فعل مضارع»: «3«در گزينة  ،»علَم»: «1«در گزينة  .دارد

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  .اند نادرست» مؤنث«

3 ، زبان قرآن عربي

  ترجمة متن درك مطلب:

تر  در بيشكه  شوند يافت مينوع از آن  27كه انواع زيادي دارد حدود است اي  كالغ پرنده«
. نرها معموالً حجم باشند مينواحي جهان جز قارة قطب جنوب و آمريكاي جنوبي پراكنده 

ها و حشرات  ها از محصوالت كشاورزي و ميوه و كرم ها دارند. كالغ مادهبه  نسبتتري  بزرگ
هاي  كنند و آن را با برگ كنند و غذايشان را انبار مي ها و چيزهاي ديگر تغذيه مي و ماهي

  كنند. پرندگان پنهان ميميان شان از نآن به دور از دشمنا غيردرخت و 
كند در معرض يك بيماري مسري قرار  زندگي مي گروهكه در  ييها وقتي يكي از كالغ

كنند تا اين بيماري به بقيه منتقل نشود و اين دليل  ها اقدام به كشتنش مي كالغ ،گيرد
  .باشد پرندگان ميانواع ترين  از باهوش گمان بيبزرگي است بر اين كه كالغ 

نر  ،متولد شونداز تخم هايشان  گذارد و وقتي جوجه ماده در النه بين دو تا شش تخم مي
  !»پردازد ميها  كند و ماده به غذا دادن به آن اقدام به آوردن غذا مي
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 )فاطمه منصورخاكي(   -31

ايمـان  »: آمنّـا «نشـينان /   باديـه »: األعـراب «گفتند (فعل ماضـي) /  »: تقالَ«
ايـد   ايمان نياورده»: لَم تُؤمنوا«بگو (فعل امر) / »: قُلْ«آورديم (فعل ماضي) / 

بلكـه /  »: ولكـنْ «(ماضي نقلي منفي)، ايمان نياورديد (ماضي سادة منفـي) /  
  الم آورديم (فعل ماضي)اس»: أسلَمنا«بگوييد (فعل امر) / »: قولوا«

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

 )دهگالن -خالد مشيرپناهي(   -32

 نكـره اسـت؛ رد گزينـة   » حفلـةٍ («پس از اجراي جشـني  »: حفلةٍبعد اجراء «
به مناسبت سال تحصيلي جديـد  »: العام الدراسي الجديد بـمناسبة) / «»1«

»: ليعرِف طُلّابنا«اضافي است و معادل عربي ندارد.) /  »2« در گزينة» آغاز(«
»: أَنَّ مستقبل الـبالد ) / «»4 و 1«هاي  آموزان ما بايد بدانند (رد گزينه دانش

ة فـي أيـديهم   «كه آينـدة كشـور /    در دسـتان توانمنـد ايشـان (رد    »: القويـ
  )»4 و 2«هاي  گزينه

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

 )دهگالن -خالد مشيرپناهي(   -33

ماضي بعيد اسـت و ترجمـه شـدن آن بـه     » كانَت ... وزعت« ،»3«در گزينة 
» پخش كـرده بـود  «نادرست است و بايد به صورت » كرد پخش مي«صورت 

  ترجمه شود.
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )وانمري -تودار هيرش صمدي(   -34

مدارا كردن با مردم اشـاره   ههم بيت مقابل آن بو در اين گزينه، هم حديث 
  دارند.

  هاي ديگر تشريح گزينه
آية شريفه در مورد وفاي به عهد و اهميـت آن اسـت، امـا بيـت     »: 1«گزينة 

  مقابل آن در مورد برتري عمل كردن بر سخن گفتن است.
در  ،روزگار و بيت مقابل آن حديث در مورد يكسان نبودن اوضاع»: 2«گزينة 

  مورد باال رفتن سن و سال و ترك نشدن عادات بد است.
در  ،علم نافع و سودمند و بيت مقابـل آن ارزش يث در مورد دح»: 4«گزينة 

  مورد اهميت سخن گفتن است.
  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(   -35

تعريفي » شود! كنيم وقتي معده از غذاها پر مي ن را احساس ميحالتي كه آ«
  نيست.» جوع: گرسنگيال«درست براي كلمة 

  )مفهوم(  

 )دهگالن -خالد مشيرپناهي(   -36

زمـين بعـد از بـارش    «چنين اسـت:   »3« ترجمة عبارت داده شده در گزينة
   .چنين چيزي نادرست است» شود! هاي مختلف سرسبز مي باران در فصل

  هاي ديگر يح گزينهتشر
آموزي است كه همـراه   شاگردي همان دانش هم«ترجمة عبارت: »: 1« ةگزين

 »پردازد! تو در مدرسه به تحصيل مي

 »گويند! مردم پاكستان به زبان اردو سخن مي«ترجمة عبارت: »: 2«گزينة 

بـراي قـدرداني از   افتخـاري، مـدركي    ايدكتـر «ترجمة عبارت: »: 4« ةگزين
  »است!اي معين  قيقات و تالشش در زمينهفردي براي تح

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

 )دهگالن -خالد مشيرپناهي(   -37

نويسـد؟:   نسخه مي ،آيا پزشك پيش از معاينه«آمده است كه  »2« در گزينة
جواب اين سؤال نادرست است چرا كه » نويسد. بله، پيش از معاينه آن را مي

ال، «شـد:   نويسد و بايد اينگونه جواب داده مي شك بعد از معاينه نسخه ميپز
  » نويسد. يكتُبها بعد الْفَحصِ: نه، آن را پس از معاينه مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
از پزشك پرسيدم اين دارو را از كجـا دريافـت كـنم؟: بـه مـن      »: «1«گزينة 

 »ت كن.گفت آن را در انتهاي راهروي درمانگاه درياف

 »چه زماني نفوذ زبان فارسي در زبان عربي زياد گشت؟: در عصر عباسي.«»: 3«گزينة 

 برخـي حروف فارسي در زبان عربي وجـود دارد؟: نـه،    همةآيا »: «4« ةگزين
  )مفهوم(  »  حروف فارسي در زبان عربي وجود دارد.

----------------------------------------------  
 )قائمشهر -بهزاد جهانبخش(   -38

»مدهد. فعل را تغييري نمي زماناست كه » لماذا«از  مخفّف اسم استفهام» ل  
  هاي ديگر تشريح گزينه

  ماضي ساده هستند.» تمرَّ«و » ما عرفت»: «1«گزينة 
  .است هماضي ساد» تَحملوا»: «2«گزينة 
  )قواعد فعل(  ماضي ساده است.» حاولت»: «3«گزينة 

 ----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(   -39

دانشمندان تالشـگر بايـد گروهـي    «دهد:  مي» بايد«معناي » لـ«»: 3«گزينة 
  »فرهنگي تشكيل دهند كه هدف واالي ما را محقّق گرداند!

  هاي ديگر تشريح گزينه
كـه بـه    بـراي ايـن  «دهد:  مي» تا اينكه، براي اينكه«معناي » لـ«»: 1«گزينة 

  »سخن سخنران به دقت گوش دهيم، در جلوي سالن نشستيم!
هـا كـه    چـه از نعمـت   از آن«دهد:  مي» تا، تا اينكه«معناي » لـ«»: 2«گزينة 

  »كنيم تا ديگران نيز هنگام فقر به ما ببخشند! داريم، انفاق مي
هر كارمندي روزانه هشـت  «دهد:  مي» تا، تا اينكه«معناي » لـ«»: 4«گزينة 

  )قواعد فعل(  »اش در راحتي زندگي كند! كند تا خانواده ساعت كار مي
----------------------------------------------  

 )قائمشهر -بهزاد جهانبخش(   -40

  از افعال ناقصه نيست.» كَأَنَّ«
ــة  ــبِح»: «1«در گزين ــة »تُص ــبِحوا: «»3«، در گزين ــة » تُص »: 4«و در گزين

»انواع جمالت(  از افعال ناقصه هستند.» تُصبِح(  

 2 ، زبان قرآن عربي
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  )پور امين اسديان(   -41
گام و  به هاي شيطان براي كشاندن انسان به شقاوت اين است كه او را گام از روش

ن فرايند تدريجي، متوجه زشتي گناه و آكشاند تا در  آهسته به سمت گناه مي
  .به توبه نكند مقداقبح آن نشود و ا

  )89 ةصفح، 7 درس، 3(دين و زندگي     
----------------------------------------------  

  )سيداحسان هندي(   -42
ام من  خيرٌ رضوانٍ و س بنيانه علي تقوي من اهللافمن اس« :سورة توبه 109آية 
س بنيانه علياس المينهدي القوم الظّال ي اهللا م وفانهار به في نار جهنّ هارٍ شفا جرف«   
  )99ة صفح، 8 درس، 3(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )محبوبه ابتسام(   -43

دهد؛ مصداق رحمت  كند و آن را شست و شو مي توبه گناهان را از قلب خارج مي
به  .مشهود است» انّ اهللا يغفر الذّنوب جميعاً انّه هو الغفور الرّحيم«خدا در آية 

كه از  التّائب منَ الذّنب كمنَ الذنب له: كسي«فرمايد:  همين جهت رسول خدا مي
  »گناه توبه كرده مانند كسي است كه هيچ گناهي نكرده است.

  )88و  87 هاي هصفح، 7 درس، 3(دين و زندگي     
----------------------------------------------  

  )عباس سيدشبستريسيد(   -44
و «است كه آية شريفة » ارتقاء جايگاه خانواده«يكي از معيارهاي تمدن اسالمي 

هاي حضرت خديجه (س) و  مؤيد آن است و حمايت» …من آياته ان خلق لكم 
هاي حضرت زهرا (س) از پيامبر اكرم (ص) نشانة خانوادة گرم و صميمي  همراهي

  .حضرت رسول اكرم (ص) است
  )117و  116 هاي هصفح، 9 درس، 3(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )عباس سيدشبستريسيد(   -45

از جمله معيارهاي تمدن اسالمي، دعوت رسول اكرم (ص) از مردم براي يكتاپرستي 
و » اي مردم بگوييد معبودي جز اهللا نيست تا رستگار شويد.«فرمود:  بود و ايشان مي

معيار دعوت به توحيد و معاد دو در ارتباط با  كه» …اهللا من آمن ب«آية شريفة 
  .دارد »ال اله الّا اهللا« عبارتترين ارتباط را با  نزديك ،است

  )113ة صفح، 9 درس، 3(دين و زندگي    
----------------------------------------------  

  )سيداحسان هندي(   -46
ا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و لقد ارسلنا رسلن« ةو آية شريف (ص) سخن پيامبر

  .طلبي از معيارهاي تمدن اسالمي اشاره دارند عدالتمفهوم هر دو به » …الميزان 
  )115و  114 هاي هصفح، 9 درس، 3(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )كبير مرتضي محسني(   -47

ها  هاي آن كند، يكي از ويژگي زاران را بيان مياوصاف نمازگكه جا  كريم، در آن قرآن
ال خود براي محرومان و فقيران نيز حق معيني مكند كه آنان در  گونه ذكر مي را اين

كند  مياز كساني ياد  ،كند كنندگان دين را معرفي مي جا كه تكذيب اند و آن قرار داده
  .نمايند ين تشويق نميساكمانند و ديگران را به اطعام ر كه يتيمان را از خود مي

  )114ة صفح، 9 درس، 3(دين و زندگي     

  )بقا محمد رضايي(   -48
هاي اخروي، يك زندگي جدي و يك عزم قوي و استوار را طلب  رسيدن به نعمت

تواند انتظار  نمي ،ها و تمايالت نفس خود است كه به دنبال خواسته كند و كسي مي
  .بهشتي را داشته باشد مندي از نعمات سعادتمندي در دنيا و بهره

اي قابل اجراست و هر قدر زندگي بشر  درست است كه اسالم در هر دوره و زمانه
توانند احكام  آيد، فقها و مجتهدين مي تر شود و نيازهاي جديدي پديد پيچيده

اسالمي متناسب با آن شرايط را استخراج كنند، اما اين بدين معنا نيست كه اگر 
ها و تمايالت مخالف با سعادت خود  راف شدند و خواستهجوامع بشري دچار انح

ها را بپذيرد و مطابق با آن حكم كند. در طول تاريخ  پيدا كردند، اسالم آن خواسته
اند، اما پيامبرشان در مقابل آن انحراف ايستاده و  اند كه منحرف شده جوامعي بوده

  )100ة حصف، 8 درس، 3(دين و زندگي     با آنان مبارزه كرده است.
----------------------------------------------  

  )وحيده كاغذي(   -49
بلكه  ،دور شدن از خداوند نيست به معنينه تنها  ،تكرار توبه اگر واقعي باشد

  .شود موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او مي
يز به دنبال آن بلكه اگر ايمان و عمل صالح ن ،كند تنها گناه را پاك ميتوبه نه 

  كند. گناهان را به حسنات تبديل مي ،بيايد
  )88 ةصفح، 7 درس، 3(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )كبير مرتضي محسني(   -50

» واجب كفايي«ما را به حكم » شرايط ويژه«اگر دقت كنيم در اين گزينه كلمة 
هم بايد دقت كرد، چون اين كلمه با حكم » تضرور« ةبه كلم .سازد رهنمود مي

  .آيد مي» كفايي  واجب«
  )106و  104 هاي هصفح، 8 درس، 3(دين و زندگي     

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

  

  )پور امين اسديان(   -51
گران را بر  آورد و سلطه تفرقه و پراكندگي، به سرعت يك حكومت را از پاي در مي

  .كند قوي ميرا همبستگي اجتماعي، كشور  و كند مسلّط ميكشور 
  )147ة صفح، 10 درس، 2(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )بقا محمد رضايي(   -52

همة مؤمنان نبايد و » قومهم لينذروا: «استنتيجة تفقّه، هشدار دادن به مردم 
نفر من كلّ : «اي، گروهي بايد كوچ كنند ر فرقههاز براي تفقه اعزام شوند بلكه 

  .»طائفةمنهم  فرقة
اعزام شوند، پس  ]براي آموزش دين[شود كه مؤمنان، همگي  و نمي«ترجمة آيه: 

 ]طور عميق به[دين را   ها اعزام نشوند تا دانش چرا از هر گروهي، جمعي از آن
ا را هشدار دهند، باشد ه گاه كه به سوي قوم خويش بازگشتند، آن بياموزند و آن

  »بترسند. ]از كيفر الهي[كه آنان 
  )141ة صفح، 10 درس، 2(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )كبير مرتضي محسني(   -53

كه نيكوكاري  : براي كسانيةٌسني و زيادذين احسنوا الحللّ« ةبا توجه به آية شريف
 لطف و فضل الهي به انسان» ستتر ا و چيزي فزونپيشه كردند، پاداش نيك 

علت وجود غبار ذلت و نشستن آن بر چهرة و  است.نيكوكار موجب افزايش پاداش 
ئات يو الّذين كسبوا الس«فرمايد:  قرآن مي خداوند درانسان كسب گناهان است، 

به اندازة  : و آنان كه بدي پيشه كردند، جزاي بدةٌذلّبمثلها و ترهقهم  ئةٍسيجزاء 
  ».نشيند بينند و بر چهرة آنان غبار ذلّت مي عمل خود مي

  )157ة صفح، 11 درس، 2(دين و زندگي     

 2دين و زندگي 

 3دين و زندگي 
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  )عباس سيدشبستريسيد (   -54
همانا بهايي براي جان شما جز بهشت  :الجنّةالنفسكم ثمن الّا انّه ليس «حديث 

و نفروختن  به شناخت ارزش خود» تر از آن نفروشيد. نيست، پس (خود را) به كم
  .اشاره داردخويش به بهاي اندك، 

  )159 و 158هاي  هصفح، 11 درس، 2(دين و زندگي     
----------------------------------------------  

  )محبوبه ابتسام(   -55
خداوند براي شما همسراني از نوع خودتان قرار داد و از همسرانتان «معناي آيه: 

آيا  ،حال .ها به شما رزق و روزي داد هاد و از پاكيزهن يبراي شما فرزندان و نوادگان
  »؟ورزند آوردند و به نعمت الهي كفران مي آنان به باطل ايمان مي

  )169ة صفح، 12 درس، 2(دين و زندگي     
----------------------------------------------  

  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -56
  گروهي از مردم»: 1«رد گزينة 
  آنان حجت امام بر مردمند»: 2« رد گزينة

  طور كامل نه به ،در حد توان»: 3«رد گزينة 
  )143 و 142 هاي هصفح، 10 درس، 2(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -57

 ها و زمين خداوند به انسان وعدة ديدار داده و بهشتي به وسعت همة آسمان
اي فرزند آدم، اين «فرمايد:  برايش آماده كرده است. در همين راستا خداوند مي

ربوط به شناخت اين سخن م» مخلوقات را براي تو آفريدم و تو را براي خودم
  .خويش به بهاي اندك (خودشناسي) است نفروختن وارزش خود 

  )159و  158هاي  هصفح، 11 درس، 2(دين و زندگي     
----------------------------------------------  

  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -58
با كسي است كه قبل از ازدواج طور طبيعي و فطري خواستار ازدواج  هر جوان به

 غيرشرعي با جنس مخالف نداشته باشد. ةپاكدامني خود را حفظ كرده و رابط
هستي بر  گونه باشد زيرا نظام اي دارد، بايد خودش اين خواسته نينكه چ كسي

   عدالت است.
  )174ة صفح، 12 درس، 2(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -59

نباشد كه احكام دين را بداند و براي  ، يعني متخصصياگر مرجعيت ديني ادامه نيابد
  .كنند ل نميوظايف عمخود آشنا نشده و به آن  مردم با وظايف .مردم بيان كند

به متخصص  ،تخصص ندارد چيزيكه در  يتقليد يك روش رايج عقلي است يعني انسان
  كند. مراجعه مي

  )143و  141 هاي هصفح، 10 درس، 2(دين و زندگي     
----------------------------------------------  

  )محبوبه ابتسام(   -60
خداوند زن و  .شود سب مطرح ميپس از تعيين هدف ازدواج، انتخاب همسر منا

ديگر باشند يعني در كنار هم قرار گيرند و  اي آفريده كه زوج يك مرد را به گونه
  ديگر را كامل كنند. يك

  )175و  171 هاي هصفح، 12 درس، 2(دين و زندگي     

  

  
 )علي شكوهي(     -61

ايد بود، ش فوت است. اگر يك فوت بلندتر مي 5/4قد خواهرم فقط «جمله:  ةترجم
  »شد. بسكتباليست خوبي مي

  درسي  مهم ةنكت
ساده  ةساخت اين جمله بيانگر شرطي نوع دوم است، پس در جاي خالي به گذشت

ضماير  ة). در شرطي نوع دوم بهتر است براي هم»4و  2«هاي  نياز داريم (رد گزينه
غلط نيست، اما  ”was“چه در اين جمله كاربرد  اگر .استفاده كنيم ”were“ از

“were”  بر“was” دارد. يتحارج  
  (گرامر)  
---------------------------------------------- 

 )جواد مؤمني(     -62

 ةبودنش براي همكاري در مورد پروژ  از جي. درمورد دردسترس«جمله:  ةترجم
  »تا مدير بتواند بهترين انتخابش را انجام دهد. ه استدش جديد پرسيده

 منبع) 2  توسعه) 1

 بودن  دسترسدر) 4  ميتعمو) 3

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

 )جواد مؤمني(     -63

دكتري دانشجوي پژوهش (تحصيالت) تكميلي  در مقطعدر استراليا «جمله:  ةترجم
د تا استراحت آوري نمي دست بهعمل، وقت آزاد زيادي  كاري دشوار است. در ،بودن
  »كنيد.

 فوري )2  معنادار) 1

 غيرعملي) 4  پرفشار، دشوار) 3

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

 )رضا كياساالر(     -64

احتمال  تر كنند بيش ر زيادي شكر مصرف مييداافرادي كه مق«جمله:  ةترجم
  »هاي مزمن مانند ديابت دچار شوند. دارد كه به چاقي مفرط و ديگر بيماري

  كشيدن خط چيزي زير) 2  كشف كردن) 1

 مصرف كردن) 4  ابداع كردن) 3

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

 )جواد مؤمني(     -65

شد  صورت مشترك صحبت مي خوشبختانه همگي زباني كه به«جمله:  ةترجم
  »م.يم با هم ارتباط برقرار كنيستتوان ين معنا بود كه ميه اانگليسي؛ كه ب ،داشتيم

 صورت مشترك به) 2  صورت فني به) 1

 با احترام) 4  غيرممكنصورت  به) 3

  )واژگان(  

 3انگليسي   زبان
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 )اميرحسين مراد(     -66

  »هدف اين متن چيست؟«جمله:  ةترجم
 »نويسيم. كه چرا ما به شيوة كنوني مي ماجراگفتن اين «

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

 )اميرحسين مراد(     -67

  »ها چه تغييري در الفباي فنيقي دادند؟ يوناني«جمله:  ةترجم
 »ها حروف را به سمت ديگري چرخاندند. آن«

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

 )اميرحسين مراد(     -68

  »آمدند؟ از كجا مي ها اصالتاً فنيقي«جمله:  ةترجم
 »ميانهخاور«

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

 )اميرحسين مراد(     -69

زبان التين، الفبايي با  ة)جمل(غير از  ،جمالت زير درست هستند همة«جمله:  ةترجم
 »وجود آورد. ها به حروف مشابه حروف يوناني

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

 )اميرحسين مراد(     -70

كه زير آن خط » در ارتباط بودن« ”were in touch“عبارت «مله: ج ةترجم
(ارتباط برقرار كردن)  ”communicated“از لحاظ معنايي به كشيده شده 

  »ترين است. نزديك
  )درك مطلب(  

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

  
 

 )عبدالرشيد شفيعي(     -71

  ناتوان) 2  ) منحصر به فرد     1
  ) نگران 4  اهر      ) م3

  )كلوزتست(  
---------------------------------------------- 

 )عبدالرشيد شفيعي(     -72

  ) فلزي2  ) اخالقي      1
  ) افسرده4  ) متعجب     3

  )كلوزتست(  
---------------------------------------------- 

 )عبدالرشيد شفيعي(     -73

  ) صنعت دستي   2  ) رسم       1
  ) كشور4  قاليچه    )3

  )كلوزتست(  

 )عبدالرشيد شفيعي(     -74

عمل در زمان آينده استفاده  ةساختار جمالت شرطي كه براي بيان نتيجنكته: 
در اين حالت (شرطي نوع اول) جملة شرط در  ال آمده است.ؤدر اين س ،شوند مي

  زمان حال ساده و نتيجة شرط در زمان آينده خواهد بود.
  )كلوزتست(  

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

 )عبدالرشيد شفيعي(     -75

(شكل  ”verb+ ed“براي ساخت شكل مفعولي يك فعل بايد از ساختارنكته: 
  .سوم فعل) استفاده كنيم

  )كلوزتست(  
---------------------------------------------- 

 )نصرآبادي محمد رحيمي(     -76

كنيد  راف اول وقتي شما به يك اثر هنري نگاه ميبر طبق پاراگ«جمله:  ةترجم
   ».ن نباشيد چرائممكن است احساس شادي داشته باشيد هرچند مطم

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

 )نصرآبادي محمد رحيمي(     -77

 يهنرهاي  كه گالري جز اين هب ،كند حقايق زير را پشتيباني ميمتن «جمله:  ةترجم
  »كند آرامش يابيد. دهد شما با مردم معاشرت كنيد و به شما كمك مي امكان مي

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

 )نصرآبادي محمد رحيمي(     -78

     »اند؟ يك از كلمات يا عبارات زير در متن تعريف شده كدام«جمله:  ةترجم
  »)2(پاراگراف  كورتيزول«

  )رك مطلبد(  
---------------------------------------------- 

 )نصرآبادي محمد رحيمي(     -79

  »؟باشد نميديدن يا خلق هنر درست  ةيك از موارد زير دربار كدام«جمله:  ةترجم
 »سروتونين كمتري آزاد كند. )هورمون(شود بدن  آن باعث مي«

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

 )نصرآبادي محمد رحيمي(     -80

كه زير آن خط كشيده شده از (افزايش دادن)  ”enhances“كلمه «ترجمة جمله: 
  »ترين است. نزديك(بهبود دادن)  ”improves“نظر معنايي به 

 )درك مطلب(  

 2انگليسي   نزبا
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 ��احان ��وه ��ر
 

 نام طراحان نام درس

 درك عمومی هنر
، علیرضا آزاد، پارسا انصاري، فاطمه پورمقدم، مینا دامغانیان، ارغوان عبدالملکی، دامون فخاري، مهرنوش گلدوست

 فر، نوید میرصادقی محسن مختاري

 و فیزیک درك عمومی ریاضی
بهنام عاطفی، مهرنوش گلدوست، نوید مجیدي،  باد، ن شاهفرد، رامی اصفهانی، سیدعماد حسینی سارا حسنی

 حسن نساري

 زاده مینو معصومحمیدرضا مظاهري، هادي باقرسامانی، نسیم پوراحمد، نرگس ستاري، یاسمن فرازان،  ترسیم فنی

 خالقیت تصویري و تجسمی
  ایی، مهشاد رضائیان،فرد، فرشید حیدري، مینا دامغانیان، احمد رض هادي باقرسامانی، سیدعماد حسینی

 شیدا نجفی

 علیرضا آزاد، مینا دامغانیان، فرشید ذوالفقاري، محسن رحمانی، ارغوان عبدالملکی، دامون فخاري، نوید میرصادقی خالقیت نمایشی

 زاده، احمد رضایی، پارسا فردوسی، امیررضا نصیري بهرنگ حسین خالقیت موسیقی

 مینا دامغانیان، سعید کمالو، رقیه محبی  ی،پارسا انصاري، زهره حسین خواص مواد

 
 
 

 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 فرهیفائزه 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 کشفیشسبنوید ایزدگ بابک کوهستانی احمد رضایی خالقیت موسیقی

 وحید فرهینوید ایزدگشسب،  سعید کمالو 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 ل دفترچهمسئو
 فرد، فرشید حیدري پارسا انصاري، حمیده ترابی، سیدعماد حسینی فیلتر دانشجو

 ایمان رضایی طراحی جلد

 سوران نعیمی ناظر چاپ
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 درك عمومی هنر
  
  
  )نوید میرصادقی(  »4«ي زینهگ - 1

  )هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی -منابع آزاد(

هاي چهاردهم و پانزدهم بود و  المللی، سبک نقاشی رایج در اروپا در سده گوتیک بین

اي خطـی و تزئینـی بـود کـه از هنـر گوتیـک فرانسـوي و بـه خصـوص           عمدتاً شیوه

پیکرهاي ساده و آراسته، انحناهاي نرم . گرفت هاي خطی سرچشمه مصورسازي کتاب

هـاي آن بـه    گرایانـه از ویژگـی   هاي طبیعت کاري هاي جواهرگونه و ریزه ها، رنگ جامه

  ) المعارف هنر، پاکباز دایرة. (آیند شمار می

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

  )97 -سراسري(  »2«ي گزینه - 2

  )46تا  44هاي   حه، صف2سیر هنر در تاریخ (

 هايدوره از معماري بیش در امپراتوري يبلندپروازانه هايطرح ي امپراتوري،دوره در

 هاپلو  نظامی هايمکان باشکوه، بناهاي ساخت رواین از. دهدمی نشان را خود قبل

 ،کولوسئوم، معبـد پـانتئون، حمـام کاراکـاال    . گیردمی شکل مهندسی اصول با همراه

  .از آثار مهم این دوران هستندتیتوس و طاق ي کنستانتین یا نوا باسیلیکا

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

 )فر محسن مختاري(  »4«ي گزینه« - 3

 )73ي   ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

ي کاخ شـارلمانی سـاخته    ویتاله، نمازخانه ي کارولنژي با الهام از کلیساي سن در دوره

  . شد

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »4«ي گزینه - 4

 )97و  96هاي   ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

در حالی کـه در آثـار جوتـو     ،تابد نور از جهت خاصی به صحنه می» مازاتچو«در آثار 

ـ . منبع نور مشخص نبود و نوري خنثی و یکسان در کل صحنه وجود داشت ور منبع ن

رود که بعضی اجسام را روشن  کار می به» مازاتچو«مشخص براي نخستین بار در آثار 

  . گذارد کند و برخی را در تاریکی می می

بازگشـت، ولـی درك علمـی    » جوتـو «آالیـش آثـار    به عظمت ساده و بـی » مازاتچو«

 .ها را بر آن افزود پرسپکتیو و روانشناسی کنش پیکره

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

 )فاطمه پورمقدم(  »1«ي گزینه - 5

  )15ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

تـوان بـه دژ   هاي نظامی داشته که از آثار آن مـی ها توجه خاصی به دژ و پناهگاهمیسنی

ي حساب شده ساخته شـده اسـت   میسنی یا ارگ تیرینس اشاره کرد که بر مبناي نقشه

  .ي شیران استهاي این دوران دروازهريکاو از مشهورترین کنده

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »3«ي زینهگ - 6

 )55ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

بعدي کردن فضاي دوبعدي  کاري، سعی در سه هنرمندان صدر مسیحیت در موزاییک

ومی و ایـن عمـل تنهـا بـراي القـاي عـالم       کاري ر ي موزاییک داشتند، اما نه به اندازه

 )اسفند 3آزمون  –نگاه به گذشته ( .رفت کار می غیرمادي به

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

 )فر محسن مختاري(  »1«ي گزینه - 7

  )62ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

بر خالف آرایـش  (ها، آرایش خشک و منظم  پرهیز از انطباق یا روي هم افتادن شکل

کـارگیري   و بـه  سازي و بازآفرینی دنیاي مـادي  ، پرهیز از طبیعت)سست و غیررسمی

  . است »آپولیناره سانتا«هاي کلیساي  بیان اختصاري و نمادین از خصوصیات نقاشی

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

 )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه - 8

  )75ي  ه، صفح2سیر هنر در تاریخ (

هـاي   بـه هـالل  در زبان التـین  » رومانس«ي  ریشه ازي رومانسک  براي اولین بار، واژه

مدور، دیوارهاي سنگین و شناور و بـا شـباهت بـه معمـاري روم باسـتان، ادبیـات        نیم

  . دهقانی و چوپانی و محلی اطالق شد

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

 )عبدالملکی ارغوان(  »3«ي گزینه - 9

  )71و  70هاي  تاریخ هنر جهان، صفحه(
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 -ساخته شدند، برگرفته از هنـر یونـانی   7و  6هاي  هاي بودا که در سده اولین تندیس

  . گرایانه دارند میالدي گندهارا هستند و سبکی واقع 3تا  1هاي  بودایی سده

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

 )96-ج از کشورخار(  »3«ي گزینه -10

  )هنر یونان -منابع آزاد( 

نـام   »آگـورا «هاي هندسی غیرمنتظم یونانی با کاربردهاي اجتماعی متفاوت،  محوطه

  .داشت

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

 )پارسا انصاري(  »4«ي گزینه -11

  )92ي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

 ،نیدر مشـرق زمـ  ) م. چهـارم ق  يسـده ( یقـدون اسـکندر م  يها ییبعد از کشورگشا

 ی یـا هلنـی  مـآب  یونانینفوذ کرد و تمدن  ونانیها در فرهنگ  تمدن نیفرهنگ و هنر ا

و  يگـر  عـت یطب ،یستیهلن يمانند ساختن آثار دردمندانه رات،یتأث نیا. شکل گرفت

 يهجسمچند م ي هلنی،دورهدر چنین هم .شد ختهیبا هم آم ،یونانی یواقع ییبازنما

 يروزیــالهــه پ يهکــریســاخته شــد؛ ماننــد پ کیکالســ يوهیفــاخر و باشــکوه بــا شــ

 .ساموتراس

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

 )دامون فخاري(  »2«ي گزینه -12

  )79ي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

رکت در فرم سازي از سه منظر درخور بررسی است که در نوع اول آن ح حرکت در مجسمه

  .گیرند در این دسته جاي می »رودن«هاي  مجسمه، پنهان است و مجسمه

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

 )علیرضا آزاد(  »4«ي گزینه -13

 )59ي  ، صفحه2عکاسی (

  .ترین حالت، تنظیم کرد ي دیافراگم را بر روي بسته براي طراحی با نور، باید حلقه

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

  )نوید میرصادقی(  »1«ي گزینه -14

  )هنر پیشاکلومبی -منابع آزاد(

ها نخستین مردمی بودند که برخی از خصوصیات هنري و اجتمـاعی مخـتص    اولمک

به همین علـت گـاهی ایشـان را حـامالن     . ها دیده شد هاي آمریکاي میانه در آن ملت

لـورنزو   ي الونتا و سـان  مسکن اصلی آنان در منطقه. اند فرهنگ مادر آن منطقه نامیده

هاي بازالتی بود کـه دور تـا دور    الونتا یک مرکز دینی با سکوهاي خاکی و ستون. بود

چهار سردیس عظیم از جنس سنگ بازالت از سمت . دو حیاط پهناور برپا شده بودند

نمـایی مالیـم ایـن     برجسـته . انـد  ي اطراف، کار گذاشـته شـده   ها رو به محوطه حیاط

هـا چـه توانـایی و امکانـاتی بـراي کـار بـا مـواد          دهد که اولمک ها، نشان می سردیس

هـاي عظـیم،    که این سردیس با آن. العاده سختی چون بازالت و یشم سبز داشتند فوق

ها هستند، فرهنـگ  ي پیکرتراشی سنگی اولمکي شناخته شدهاحتماالً بهترین نمونه

هاي کوچک سنگی نیز به جا گذاشته است که غالباً ترکیبی کاريمزبور تعدادي کنده

پرستش یوزپلنگ جاگوار جزو اساسی . هاي نوزاد انسان با نوزاد جاگوار هستنداز اندام

 )هنر در گذر زمان، گاردنر(. ها بوده استمذهب اولمک

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

 )يپارسا انصار(  »1«ي گزینه -15

  )99ي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

آمـد کـه هنـر     دیپد لیو تخ ایاصالت دادن به وهم، رو هیبر پا یمکتب ،ستمیدر قرن ب

 الیـ وهـم و خ  يرویبود که از ن نینام گرفت و هدف هنرمند ا سمیئالرسور ایگرا  وهم

. آورد دیـ پد عیبـد  یاشـکال و احجـام   ،ياریهوشـ  مـه یو ن يداریـ در حالت خواب و ب

 »یجـاکومت «شـوند   یشـناخته مـ   سبک نیبه ا آثارشکه  يساز مجسمه نیمشهورتر

  .است

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

  )فاطمه پورمقدم(  »1«ي گزینه -16

 )78ي  آشنایی با میراث فرهنگی و هنري ایران، صفحه(

خواند کـه   اي می نامند، قطعه پیش از شروع نقل، شاگرد نقال که آن را بچه مرشد می

ي شـنیدن نقـل    گوینـد و از ایـن طریـق تماشـاگران را آمـاده      خوانی مـی  به آن پیش

  .کند می

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »4«ي گزینه -17

  )73ي  تاریخ هنر جهان، صفحه(
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هـا آن   بردند، ژاپنـی  ر میکا نگاري به ها نقاشی طوماري را عمدتاً براي منظره اگر چینی

هاي تخـت   هاي سریع و نازك، رنگ گیري قلم. به خدمت رویدادهاي زندگی گرفتندرا 

  . هاي سبک یاماتوئه است ي باال از ویژگی و غالباً درخشان و تجسم فضا از زاویه

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

 )پارسا انصاري(  »4«ي گزینه -18

 )82و  81ي ها    جهان، صفحهتاریخ هنر (

حکومـت   ي،الدیمـ  16و  15 يهـا در سـده  وبودنـد   یجنوب يکایاز اقوام آمر نکاهایا

 دهیکشـ  يها به نـابود ییایوجود آوردند که توسط اسپان در پرو و اکوادر به يقدرتمند

بـدون  (ي معمـاري خشـک   مهندسی ساختمان و شیوه ها به لحاظ مهارت درآن. شد

  .شهرت دارند) مالت

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

 )نوید میرصادقی(  »2«ي گزینه -19

 )هنر رنسانس -دمنابع آزا(

آرایـش پیکرهـاي منفـرد و    . سـاز و معمـار ایتالیـایی بـود     زرگر، پیکره» آندرئا پیزانو«

او . شـود هاي او محسوب مـی تهبرجسي ساده از مشخصات نقشجمعی بر روي زمینه

سازان فلورانسـی چـون   قرار گرفت، بر پیکره »جوانی پیزانو«و  »جوتو«که تحت تأثیر 

ي ساز بـود و مجسـمه  نیز پیکره» نینو پیزانو«پسر او . گیبرتی و دوناتلو تأثیر گذاشت

  .در فلورانس از آثار اوست »مریم عذرا و مسیح کودك«

او با گرایش به اصول کالسـیک راهـی تـازه در    . ایتالیایی بودساز پیکره» نیکال پیزانو«

اي هـاي رومـی بـه شـیوه    برجستهاو با رونگاري از نقش. سازي ایتالیا گشودبرابر پیکره

او بـا تلفیـق صـور    . بندي افقی رو به عمق از مشخصات آن بوددست یافت که ترکیب

کیفیت نمایشی . فراتر نهادسازي مرسوم گامی ي مجسمهگرا از شیوهکالسیک و واقع

هـاي   برجسـته  نقـش . هاي جوتـو قابـل قیـاس اسـت    هاي او با دیوارنگارهبرجستهنقش

ساختند از یک سو توجه به هنـر کالسـیک   » جوانی پیزانو«مرمرینی که او و پسرش 

  . دهند گرایی خاص گوتیک را نشان می باستان و از سوي دیگر تکوین طبیعت

ي  زمینـه » نـیکال پیزانـو  «او و پدرش . از و معمار ایتالیایی بودس پیکره» جوانی پیزانو«

هـاي   برجسته کیفیت عاطفی و مهیج نقش. سازي رنسانس را آماده کردند تحول پیکره

بندي و صور انتخابی او تأثیر هنر گوتیک شمالی را  او بر جوتو اثر گذاشت ولی ترکیب

  .دهد نشان می

. آیـد نا به شـمار مـی  گذار مکتب سیهتالیایی بنیاننقاش ای» نا سیهبوئونیندوتچو دي«

هـاي  گیـري از میثـاق  گرایی جوتو برخوردار نبـود، در فاصـله  اگرچه از قدرت طبیعت

هـاي  موفقیتی که او در رویکرد تازه بـه قالـب  . نقاشی بیزانسی با او قابل مقایسه است

او بـه مـدد   . داشتکهنه کسب کرد، پیروانش را از کاوش در بازنمایی صور طبیعی باز

هاي مذهبی آشنا را به طرزي مهیج بندي توانست صحنهپردازي و ترکیبقدرت رنگ

  )المعارف هنر، پاکباز دایرة( .و گیرا نشان دهد

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

  )96-سراسري(  »2«ي گزینه -20

  )80ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

 تغییـرات  رفتـه  رفته ولی بود معماري تابع پیکرتراشی ناندر گوتیک پیشرفته، همچ

در . داد هنـر  بـه  گرایانـه  واقع ماهیتی ،انسان و طبیعت به توجه و شد حاصل سریعى

 و شـود  مـی  ظـاهر  غربـی  هـاي اروپـاي   انسـان  ویژگـی  با قدیسین ي چهرهاین دوره 

 ي ي دوره هگرایانـ  طبیعـت  سـبک  معیارهـاي  به توجه با اي زنانه هاى پیکره همچنین

  .کند ایستا جلوه می حالتیبا و  باستان

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »2«ي گزینه -21

  )هنر اتروسک و روم -منابع آزاد (

هاي گلین که به عنوان خاکستردان مرده  اتروسک را از روي نمونه هاي نخستین خانه

 ي ها و اندرون خانه هاي تدفینی که در درونشان اتاق روي اتاقکاند و از  رفته ر میکا به

هـاي   در تصـویر مـورد نظـر، نمونـه     .شناسـیم  می ،اند شده شخص متوفی بازسازي می

  .شود هاي مرده به شکل خانه، دیده میخاکستردان

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »3«ي گزینه « -22

  )هنر اتروسک -ابع آزادمن(

. شـد  ها از گل خام و پاالیش نیافته، سـاخته مـی   ي اتروسک هاي اولیه تر سفالینه بیش

هاي اتروریایی، موسوم به بوکرو با سطحی صاف و صیقلی متعلق به  بهترین نوع سفال

  . ي پنجم پیش از میالد است ي هفتم تا آغاز سده اواخر سده

  )اسفند 3آزمون غیر حضوري ( )المعارف هنر، پاکباز دایرة(
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 )فر محسن مختاري(  »3«ي گزینه -23

 )73ي    ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

  .گردد ي کارولنژي باز می بنیان تکامل معماري رومانسک به دوره

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

  )پارسا انصاري(  »3«ي گزینه -24

  )82ي  صفحهتاریخ هنر جهان، (

. مشـهور اسـت   چکویچون کوزکو و ماچوپ يا در مراکز عمده نکایشکوهمند ا يمعمار

 يهـا  گـورات یجهـات بـه اهـرام مصـر و ز     يا ها از پـاره  شکل و مرتفع آن یمعابد هرم

هنرمنـدان معاصـر    ییناآش ،يالدیم 20و  19 يها در سده. شباهت دارند نیالنهر نیب

  .ردیقوم مورد توجه قرار گ نیکه هنر ا دیسبب گرد نکاهایبا هنر و تمدن گذشته ا

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »2«ي زینهگ -25

 )92ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

 عاطفی حاالت هرچند است؛ نمایان خوبی به اثر این در گري جوتو روایت قدرت

 .وارندمجسمه و سنگین هاپیکره رسند، نظر می به شده اغراق و تصنعی ها، پیکره

 جوتو آثار مهم از خصوصیات یکی اثر، بندي ترکیب و روایت موضوع میان هماهنگی

 ايصحنه ساختن جوتو، یعنی يشیوه. است گرفته صورت بار اولین براي که است

 تا و کرده رنسانس رشد ي دوره سراسر در گونهنمایش حالتی و درام یک مثل روایتی

  .یابدمی ادامه مه بعد هاي ه دور

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »3«ي گزینه -26

  )82تا  79ي  ها تاریخ هنر جهان، صفحه(

هـاي   اي جهـات بـه اهـرام مصـر و زیگـورات      شکل و مرتفع اینکاها از پاره معابد هرمی

  . النهرین، شباهت دارد بین

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

 )پارسا انصاري(  »3«ي گزینه -27

  )هنر پیشاکلومبی -منابع آزاد(

  . همزمان با تمدن مایا در ناحیه شمال شهر مکزیکو وجود داشت آکانویتئوتتمدن 

از ) مـار پـردار  مثل (نقوش برجسته موجودات اساطیري از معابد عظیم هرمی سرشار 

قهرمـان  (هـا معبـد کتزالکوآتـل     تـرین آن  هـم این تمدن بر جاي مانده کـه یکـی از م  

  )هنر، پاکبازالمعارف  دایرة. (است) اساطیري آمریکاي مرکزي

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

 )فاطمه پورمقدم(  »2«ي گزینه -28

  )65ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

بـوده و حالـت    تـر محقـر   کلیساهاي ساخته شده در دومین عصر طالیی بیزانس بیش

بازوهاي آن به یـک  . (مقطع این کلیساها به شکل صلیب یونانی است. زاهدانه داشتند

از . شود و در مرکز آن گنبدي قرار دارد این صلیب درون مربعی محدود می.) اند اندازه

در یونـان  » هوسیوس لوکاس«توان به دو کلیساي دیر  هاي این نوع معماري می نمونه

اول تزئین . نمایانند دیر کلیساها دو ویژگی دیگر هنر بیزانس را نیز میاین . اشاره کرد

ي  هاي خارجی بنا، برخالف سادگی و وقاري که قبالً معمـول بـود و دوم عالقـه    بخش

  .ي عمودي شدید به ایجاد تناسبات کشیده

ي تقسیمات تنگ و کشیدگی عمـودي فضـا، تماشـاگر     در این نوع معماري به وسیله

  . شود زدگی و حتی خفقان می ازدحامدچار حالت 

 )اسفند 3آزمون  –نگاه به گذشته (

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي زینهگ -29

  )70ي  تاریخ هنر جهان، صفحه(

 بـا  طبیعـت  بـه  هـا  آن نگـاه  ولـی  انـد،  طبیعـت  ي شـیفته  هـا  چینـی  ماننـد  هـا  ژاپنی

 بر تأکید بافت، به حساسیت ژاپنی هنر در کلی، طور به. است آمیخته گري احساساتی

ي  بندي گیـرا و کوشـش بـراي جلـوه     درخشان، ترکیب هاي رنگ به عالقه فنی، نکات

ي هنـر چـین و ژاپـن صـحیح      ها در مقایسه سایر گزینه. شود تر دیده می تزئینی بیش

  . هستند

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

  )مهرنوش گلدوست(  »4«ي ینهزگ -30

  )90تا  88هاي  آشنایی با میراث هنري و فرهنگی ایران، صفحه(

هـا   هنري روایی است که عمدتاً براي تصویرسازي کتب قـدیمی و دیوارنگـاري   ،نگارگري

در تذهیب از نقوش مـنظم هندسـی و   . شده اما سه هنر دیگر تزئینی هستند استفاده می

معمـوالً در تشـعیر از رنـگ    . قوش جانوري در آن وجود نداردشود و ن گیاهی استفاده می

  . شود ي الجوردي استفاده می ي نخودي و یا رنگ طالیی بر زمینه سفید بر زمینه
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  و فیزیک عمومی ریاضیدرك 

 

 )نوید مجیدي(  »1«ي گزینه -31

  )زوایاي داخلی دایره(

  : است، پس خواهیم داشت 360هاي دایره برابر مجموع کمان







BAˆDAB ( ) BA ( )

ACˆABC ( ) AC ( )


     





       

2 42

22 2 442

 

 

( )     6 186 31   ( ) ( )     130 4 2 44 360     

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

  )مهرنوش گلدوست(    »4«ي گزینه -32

  )ي دایره هندسه(


MPˆMNP MP    2 35 702

   

  :، داریمهاي محصور بین دو وتر موازي، با هم مساوي هستند جایی که کمان از آن

  PQ (MP QN) ( )


       
2180 180 70 70 40 9

      

rکه  با توجه به این 2   :، داریم18

r


     
2 9   PQطول کمان 29

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

 )مهرنوش گلدوست(  »4«ي گزینه -33

  )تبدیالت هندسی(

در واقع هر محور تقارن از فضاي مثبت شکل مورد نظر، محور تقارن فضاي منفی آن 

  . پس نسبت برابر با یک است .نیز هست

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

 )حسن نساري(  »4«ي گزینه -34

  )دایره(

R  
1 محیط دایره23

1
  ABطول کمان3

  .ه استتشکیل شدABي کمان قسمت هاشورخورده از سه کمان به اندازه

( R) R   
13 2 (AB)طول کمان23   محیط قسمت هاشورخورده3

R 2ي بزرگ محیط دایره  

R

R


 


2 12  

  

  

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

 )حسن نساري(    »2«ي گزینه -35

  )ها چندضلعی(

مطـابق بـا    شـکل مـورد نظـر،    ي هـاي هاشـورخورده   دادن قسـمت  ار هـم قـرار  از کن

قسـمت  مسـاحت   .شـود  پوشانده مـی  ،نصف مستطیل بزرگگذاري انجام شده  شماره

  .استمستطیل این صف مساحت هاشورخورده، ن

  

  

  

                               S


 
2 6  هاشورخوردهقسمت 62

  )اسفند 3آزمون  –ه نگاه به گذشت(

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

  )حسن نساري(  »2«ي  گزینه -36

  )دایره(

AB AC BC a    

a
S a a     

2
23 9 3 36 64

  

 OCو AOاالضالع است، پـس محـل همرسـی نیمسـازهاي     چون مثلث متساوي

  . است Oمرکز دایره و

ˆAOC  120

ˆ ˆA C , H  1 1 30 90 

  

  . ي محاطی است زاویه

 . ي ظلی است زاویه

  محیط قسمت هاشورخورده

 ي بزرگ محیط دایره
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  8: ي صفحه  هنر اختصاصی  اسفند 17 آزمون -5 ي پروژه     

    

 طول کمان

ˆ ˆO O  1 2 60  

60 ،3ي الزاویه ضلع مقابل به زاویه در مثلث قائم
  .وتر است 2

AC
HC OC R   

3 3
2 2 2  

R R   
6 3 2 32 2

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

 )حسن نساري(    »2«ي گزینه -37

  )دایره(

  . الزاویه است مطابق شکل طول مستطیل برابر با وتر مثلث قائم

S   2 2 2 aمستطیل4  2 2   طول مستطیل2

 
    

22 2 2 24 2)SمثلثOAB()Sربع دایره(S قطعه  

SقطعهS مستطیلS قسمت هاشورخورده  

S ( )      4 2 6

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

 )حسن نساري(  »2«ي گزینه -38

  )دایره(

 زیـرا اضـالع مثلـث،    ،االضـالع اسـت   یک مثلث متساويABC مثلث، زیردر شکل 

کـافی   ،بـراي تعیـین محـیط شـکل    . باشند میواحد  3عشعااي به  رهـدای هاي عاعـش

  . در چهار ضرب کنیم و دست آورده  ي یک کمان را به است اندازه 

AB
R       

602 2 3
360 360



 
  (AB)طول کمان

 4(AB )   سمت هاشورخوردهمحیط ق4

  

  

  

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

 )حسن نساري(  »3«ي گزینه -39

  )تبدیالت هندسی(

  .نقش داده شده داراي یک محور تقارن بوده و فاقد مرکز تقارن است

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

 )باد رامین شاه( »3«ي گزینه -40

  )تالس(

کنـد، نصـف    خطی که اوساط دو ساق را به هـم وصـل مـی    وزنقه طول پارهدر ذ: نکته

  . هاي دو قاعده است مجموع اندازه

PQ کنیم که ها طوري رسم می را موازي قاعدهPQ وMN     دو سـاق را بـه سـه

  . قسمت مساوي تقسیم کند

AB PQ MN CD
MN AB

MN
MN CD

PQ

    
 



2 2
2

2

AB MN DC MN AB CD
MN

  
   

2 3 2
4 4 4

AB CD
MN


 

2
3

MN
 

  
2 4 8 16

3 3  

  )اسفند 3آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )96 -خارج از کشور(  »1«ي گزینه -41

  )تبدیالت هندسی(

ترین قسمت  هاي بیرونی است؛ از طرف دیگر با توجه به شکلشکل داراي مرکز تقارن 

  .توان کشید آن، تنها دو محور تقارن براي تمام شکل می

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

  )باد رامین شاه(  »3«ي زینهگ -42

  )دوایر محاطی و محیطی(

جـایی کـه چهارضـلعی محـاطی اسـت،       از آن

بـا رسـم ایـن    . گذرد یاي از رئوس آن م دایره

  :دایره داریم

OA OC OB OD OC OC        3 1 6 2  

B

A

C
C

B

D
O

P
T

A
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  9: ي صفحه  هنر اختصاصی  اسفند 17 آزمون -5 ي پروژه     

    

AC AO OC PA      3 2 5 5  

PT PA PC PT PA (PA AC)     2 2  

PT PT    2 5 10 50 50  

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

  )باد رامین شاه(  »3«ي گزینه -43

  )دایره(

لمرکـزین از  ا ي مماس خارج، خط در دو دایره

  . گذرد ي تماس دو دایره می نقطه

  

  

AOقطاع( B1( S4مربعS هاشورخوردهS  

  Sهاشورخورده S مربع Sدایره

(O O ) r ( r) r r ( )        2 2 2 2 2
1 2 2 4  

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

 )فرد سیدعماد حسینی(  »2«ي گزینه -44

  )دایره(

Â  90

BC قطر دایره است


CB
Â CB   1802



( )
S


  

24 rو دایره نیم 82 OA OB OC    4

ABC

BC OA
S 

 
  

4 8 162 2  

S S
S

  
    

8 16 4 82   رنگی2

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

 )فرد سیدعماد حسینی(  »3«ي گزینه -45

  )دایره(

r ي کوچک شعاع دایره  

r  2 2   ي بزرگ شعاع دایره 2

x r r x r x r     2 2 2 2 22 2  

r r x r r r r r         2 2 2 2 2  

r( ) r    1 2 2 2 2 2  

S r   2   Oي کوچک دایره 4

S r ( ) ( )       2 22 2 2 12 8   Oي بزرگ دایره 2

( )
S ( )

 
   

12 8 2 3 2   Oي ربع دایره 24

S ( )        3 2 2 4 2 2 Sي ربع دایره 1 Oرنگی  

  

  

  

  

  

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

 )بهنام عاطفی(  »1«ي گزینه -46

  )جریان الکتریکی(

q
P V.I V. W

t


   

60 50 5060

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

 )95 -خارج از کشور(    »4«ي گزینه -47

  )الکترومغناطیس(

 fو بنامیم و طـول مـوج و بسـامد آن را بـا     xرا tجایی موج در زمان اگر جابه

  :نشان دهیم، خواهیم داشت

x v.t t v
v v.T

x n n f

 
     

 
  

  . شود ي تناوب نامیده می ، همان دورهي جایی موج به اندازه زمان طی شده در جابه

  :بنابراین

/ m


    


8
2

6
3 10 0 5 10 50
6 10

  

 )اسفند 3آزمون غیر حضوري (

O A

B

O

O O

 دایره نیم       مثلث 

A

C B
O

O

B

A
O

r

r

r

x
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  10: ي صفحه  هنر اختصاصی  اسفند 17 آزمون -5 ي پروژه     

    

 )فرد سیدعماد حسینی(  »1«ي گزینه -48

  )جریان الکتریکی(

مانـد و   ي جوش آب ثابت است، در نتیجه دماي آب هم ثابت می در فشار معین نقطه

  .یابد تنها سرعت تبخیر آب افزایش می

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

 )96 -خارج از کشور(  »2«ي گزینه -49

  )جرم حجمی(

m gr1   جسم1200

m gr2   الکل300

Vالکل vجسم  

? 1  

kg

m
 2 3750  

m m
V V    

  
1 2

1 2
1 2 1

1200 300
750  

kg

m
    1 34 750 3000

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

 )باد رامین شاه(  »3«ي گزینه -50

  )امواج(

تـر   شود و هر چـه نیـروي کشـش بـیش     تر می تر باشد، فرکانس بیش چه طول تار کم هر

پس فرکانس با طول تار نسبت عکس و با نیروي کشـش  . شود تر می باشد، فرکانس بیش

  . تار نسبت مستقیم دارد
  

  ترسیم فنی

  

 )هادي باقرسامانی(  »3«ي گزینه -51

  )ي دایره هندسه(

a
AD a R   2 

Cو Bبه نقاط  Oمرکز دایره باشد و از  Oاگر   :وصل کنیم، آنگاه داریم 

ˆ ˆˆOA OB A B O     1 170 40  

ˆ ˆˆOD OC D C O     2 265 50    

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆO O O O O        1 2 3 3 3180 40 50 180 90       

ي  السـاقین اسـت و بنـابر قضـیه     الزاویـه و متسـاوي   قـائم  Oدر رأس  BOCلثمث

  :فیثاغورس داریم

a a
BC OB OC BC ( ) ( )    2 2 2 2 2 2

2 2   

a a a a
BC ( ) BC     

2 2
2 2 22 2 4 2 2

  

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

 )93 -سراسري(  »3«ي گزینه -52

  )ي دایره هندسه(

شود، برابر نصـف مجمـوع    اي که از برخورد دو وتر درون دایره ایجاد می ي زاویه اندازه

  . ي دو کمان ایجاد شده میان دو وتر است ها ه انداز

 AB CD
ˆ

 
   

60 44 522 2
 

  

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

 )هادي باقرسامانی(  »2«ي گزینه -53

  )ي بیضی هندسه(

AO BO ( / / ) ( / / )
S

   
   

1 6 2 6 2 6 3 6
4   ربع بیضی 4

/
/   

26 04 6 514  

OC OD / / /
S /

 
       

2 6 2 6 6 76 1 694 4   ربع دایره 4

S / / /     6 51 1 69 4   خوردهرقسمت هاشو 82

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

 )زاده مینو معصوم(  »2«ي گزینه -54

  )ي بیضی هندسه(
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  11: ي صفحه  هنر اختصاصی  اسفند 17 آزمون -5 ي پروژه     

    

MF MF a

MF MF MF MF

AA a

  
   
   

1 2

1 2 1 2

2
15

2 30
  

F F 1 2 24  

OF OF OF  1 2 1 12  

MFالزاویه در مثلث قائم O


1:  

MF F O OM OM      2 2 2
1 1 225 144 81 9

MB MO  2  قطر کوچک 18

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

 )زاده وممینو معص(  »2«ي گزینه - 55

  )خط و صفحه(

  

  

  

  

  

  ي جبهی صفحه 3                                  رخ      ي نیم صفحه 3

   1: منتصب/  4: افقی/  1: قائم/  3: رخ نیم/  1: مواجهه/  3: جبهی

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

 )حمیدرضا مظاهري(  »2«ي گزینه - 56

  )خط و صفحه(

. یر مـوازي هسـتند  هـاي تصـو   رخ هر یک با یکی از صفحه هاي افقی، جبهی و نیم صفحه

تواند قائم، منتصب، مواجه و یا  ي تصویر را قطع کند می اي که هر سه صفحه پس صفحه

  )اسفند 3آزمون  –نگاه به گذشته ( .غیر خاص باشد

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

 )زاده مینو معصوم(  »3«ي گزینه - 57

  )خط و صفحه(

ي افقی  باشد، صفحه قائم و جانبی خط میتصویر  ي اي که تصویر آن بر صفحه صفحه

اي بـه   صـفحه ) Hي صـفحه (ي تصویر افقی  ي افقی روي صفحه تصویر صفحه. است

  .باشد ي خود آن می اندازه

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

  )نرگس ستاري(  »  2«ي زینهگ -58

  )یابی مجهول(

  

  

  

  

  

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

 )هادي باقرسامانی(  »2«ي گزینه -59

  )یابی مجهول(

  

 

  

  

  

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

 )96 -سراسري(  »4«ي گزینه -60

  )یابی مجهول(

  

  

  

  

 

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

 )نسیم پوراحمد(  »4«ي گزینه -61

  )نما رسم سه(
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  12: ي صفحه  هنر اختصاصی  اسفند 17 آزمون -5 ي پروژه     

    

 )یاسمن فرازان(  »2«ي گزینه -62

  )نما رسم سه (

هـاي اضـافی    بخش. خواهد بود» 2«ي روي صحیح گزینه با توجه به حجم، تصویر روبه

ــه ــاي گزین ــتند» 3«و » 1«ه ــت هس ــدازه. نادرس ــویر   ان ــفحات در تص ــی از ص ي یک

  )اسفند 3آزمون غیر حضوري (. نادرست است» 4«ي گزینه

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

  )هادي باقرسامانی(    »1«ي زینهگ -63

  )نما رسم سه(

 

  

  

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

 )زاده مینو معصوم(  »1«ي گزینه -64

  )کشی معماري نقشه -125تا  121ي  کشی چاپ قدیم، صفحه ترسیم فنی و نقشه(

ي رفـت و آمـد پیـاده و     گیري شهر، شـبکه  ي شکل هاي شهرسازي معموالً نحوه نقشه

ي  ي توزیع یا شـبکه  هاي سطحی، نحوه ي دفع آب ي کاربرد اراضی، نحوه سواره، نحوه

هـاي مختلـف طـرح     بنـدي اجـراي قسـمت    آب، برق، فاضـالب، گـاز و تلفـن مرحلـه    

  . دهد شهرسازي را نشان می

تونـل، اسـکله و بانـد    سـازي، سدسـازي، سـاخت     سازي، پـل  هاي سیویل در راه نقشه

  .ها کاربرد دارد  فرودگاه

هـا و دیوارهـاي بـاربر بتنـی، دیوارهـاي برشـی، تیرریـزي         سازي، ستون هاي پی نقشه

  . هاي سازه هستند جزو نقشه... ها و  سقف

هاي معماري عموماً براي طراحی ابنیه اعم از منازل مسکونی، تجاري، بهداشتی،  نقشه

  . ودر کار می به... فرهنگی و 

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

 )نرگس ستاري(  »4«ي گزینه -65

  )کشی معماري نقشه -32و  23، 20، 19هاي  کشی معماري، صفحه نقشه(

مقیاس با پالن رسم و با توجه به جهات  اندازه و هم ساختمان معموال همي نماهاي  نقشه

  .شوند جغرافیایی نام گذاري می

هاي ارتباطی شروع و به پالن و نماهـاي   هاي اولیه معموال با ترسیم دیاگرام ي طرح تهیه

  .شود بعدي ختم می خطی و تصورات سه

در پالن پله تصویر کف پلـه هـا و   . گویند برش یا تصویر افقی یک پله را پالن آن پله می

  .شود می ها دیده  پاگرد

هـا را نشـان    ا و تناسـبات آن هاي فاز یک فقط شکل ساختمان، ترکیب فضاه اصوال نقشه

 .دهد می

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

 )نرگس ستاري(  »3«ي گزینه - 66

 )ابزار و تجهیزات - 26و  25  ي ها ختمان، صفحهارسم فنی س(

کشـی اسـتفاده    هـاي نقشـه   کن باید از برس هاي پاك براي تمیز کردن سطح کار از خرده

  .کرد

زیرا با این کار چربی و رطوبت . یز یا نقشه نباید از دست استفاده شودبراي تمیز کردن م

  .گردد کند و باعث کثیفی نقشه می دست به نقشه سرایت می

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

 )هادي باقرسامانی(  »4«ي گزینه - 67

  )ابزار و تجهیزات - 31ي  رسم فنی ساختمان، صفحه(

هـاي راپیـد و انـواع     که در حـال حاضـر بـا وجـود قلـم      مرکبی است گرافوس نوعی قلم 

نوك هاي مختلفـی هسـت    این وسیله داراي. شود نویس استقبال چندانی از آن نمی روان

هـاي   در تصاویر زیر چنـد نمونـه از نـوك   . کند کشی تغییر می که برحسب نوع کار و خط

  .کنید گرافوس را مشاهده می
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  13: ي صفحه  هنر اختصاصی  اسفند 17 آزمون -5 ي پروژه     

    

 )سیم پوراحمدن(    »2«ي گزینه -68

  )ي احجام هندسه(

  :اند از عبارت احجام افالطونی

 

 

  ضلعی منتظم چهاروجهی با هر وجه سه - 

 

  

  ضلعی منتظم وجهی با هر وجه چهار شش - 

 

  

  ضلعی منتظم وجهی با هر وجه سه هشت - 

 

  

  ضلعی منتظم وجهی با هر وجه پنج دوازده - 

 

  

  ضلعی منتظم وجهی با هر وجه سه بیست - 

 

 

 

 

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

 )حمیدرضا مظاهري(  »2«ي  گزینه -69

  )خط و صفحه(

  :اند از ها عبارت هاي ایجاد شده ناشی از برخورد صفحه خط

  . تصویر افقی آن موازي با خط زمین است: خط مواجه افقی و جبهی

  . تصویر افقی آن عمود بر خط زمین است: رخ خط نیم رخ و مواجه نیم

  .سازد تصویر افقی آن با خط زمین زاویه می: خط افقی قائم و افقی

  .تصویر افقی آن موازي با خط زمین است: خط جبهی منتصب و جبهی

  )اسفند 3ون آزم –نگاه به گذشته (

 )نسیم پوراحمد(  »3«ي گزینه -70

  )ي احجام هندسه(

AC AD CD 2 2 2  

AC x x AC x AC x     2 2 2 22 2  

x
AB AC BC AB (x ) ( )    2 2 2 2 2 22 2  

x
AB x 

2
2 22 4  

x x x
AB   

2 2 2
2 8 9

4 4 4  

x
AB x 

29 3
4 2  

 

 

 

 

 

 

 

ب محیط باشد، قطر کره با قطر مکعب برابر است، پـس  اگر یک کره بر یک مکع: نکته

 :شعاع کره نصف قطر مکعب است

AE AC CE AE (x ) x    2 2 2 2 2 22  

AE x  3  

x
R x   

3 3
2 2   شعاع کره 2

x
AB

R
x

  

3
32

3 3
2

  

  
3 3 3 3 333 3

  

 Bتا  Aي  فاصله

  شعاع کره

 مکعب قطر

A

B

x

xx D

ww
w.
ka
no
on
.ir



 

  14: ي صفحه  هنر اختصاصی  اسفند 17 آزمون - 5ي  پروژه  

    

  القیت تصویري و تجسمیخ  

 

  )احمد رضایی(  »1«ي زینهگ -71

  )فنون بصري -منابع آزاد(

از اهمیت ي خالقانه از فضاي مثبت و منفی و تقابل این دو فضا در اثر مورد نظر،  استفاده

 .تري برخوردار است بیش

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

  )فرشید حیدري(  »2«ي زینهگ -72

  )درك تصویر -ع آزادمناب(

از افـراد   یکـ ینـور از   ییقرار گرفته که گو ییاز آثار رامبراند، منبع نور در جا ياریبس در

نـور،   ت؛یـ معنو انیب( يانگریرامبراند، با هدف ب يبصر دیتمه نیا تابد؛ یحاضر در کادر م

ـ ا. انجـام شـده اسـت   .) است یقدس يزیاست و منبع نور، چ تیمعنو ترفنـد در آثـار    نی

 یـی گرا دو، در واقـع  نیـ وجود دارد؛ اما تفاوت برخـورد ا  زین تسیومثل کته کل  ینقاشان

کـه   یمانند مشعل( دهد یرامبراند منبع نور را در کنار فرد مورد نظر قرار م. رامبراند است

و  کنـد  یتر عمل م و آزادانه تر نینماد تس،ی؛ اما کته کل و)قرار گرفته حیمس کریدر کنار پ

مورد نظر را منبع نـور قـرار    ي کرهیکند، پ هیرا توج نورپنهان که  يمنبع نوربدون وجود 

  .تاباند میی منطق هیتوج چیبدون ه کرهیاز پ را و نور دهد یم

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

  )شیدا نجفی(  »4«ي زینهگ -73

  )69ي  صفحه ،خط در گرافیک(

چینـی در معنـاي امـروزي     حـروف . رفته اسـت براي این اثر صورت نگ ،طراحی حروف

هـاي   کـارگیري نوشـته   بـه . بصـري حـروف اسـت    ي همان تایپوگرافی و تقویت جنبـه 

 .اسـت   وجـود آورده  را بـه ) عمودي و افقی( بندي متقاطع ترکیب ، یکعمودي و افقی

تناسـبات طالیـی در   سـوم کـادر،    ي عمـودي در یـک   همچنین قـرار گـرفتن نوشـته   

ي حـروف نیـز    روشـنی و انـدازه   -تضاد تیرگیکاربرد . شان می دهدنرا  بندي ترکیب

 . مشهود است

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

  )شیدا نجفی(  »2«ي زینهگ -74

  )73ي  صفحه ،خط در گرافیک(

نویسـی و   سرعت در نگارش، فاصله گرفتن از الگوهاي رسمی و سنتی حـروف، بداهـه  

  . نویس هستند هاي خط دست ضوع در اجرا، از ویژگینیز تبعیت از احساس مو

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

  )هادي باقرسامانی(  »4«ي زینهگ -75

  )60ي  کارگاه نقاشی، صفحه(

اثر هوکوساي طراحی ) منظره کوه فوجی(پوستر داده شده با الهام از اثر معروف موج بزرگ 

نشـان  ) نماد صـلح (ي کبوتر  ی را در حال تبدیل به دستهشده است که در این پوستر موج

  .دهد می

  

  

  

  

  

  

  

  )اسفند 3آزمون  –نگاه به گذشته (

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

  )مهشاد رضاییان(  »4«ي زینهگ -76

  )مکاتب گرافیک -منابع آزاد(

که  »یوزف هافمن« ، از1905تصویر پوستري است از نمایش آثار کارگاه وین در سال 

یـوزف  «و » مـوزر «هـاي   با شروع قـرن جدیـد ایـده   . از اعضاي اصلی انشعاب وین بود

 1903ي طراحی هندسـی و سـادگی اثـر محقـق شـد و در سـال        در زمینه» هافمن

هـا و دو مسـتطیل    در این پوستر بعـد از چـاپ نوشـته   . کارگاه وین را تأسیس کردند

هندسی ساده به روش استنسـیل دسـتی سـاخته    ي لیتوگرافی، نقوش  پایین به شیوه

  .شد و پوسترهاي مشابهی با نقوش متفاوت مورد استفاده قرار گرفت

مکتب طراحـی بـا رنـگ    . پا گرفت) سبک جوان(» یوگنت اشتیل«آرنوو در آلمان به نام 

  .شود تخت و ساده که در اوایل قرن بیستم در آلمان پدید آمد پالکات استیل نامیده می

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

  )فرد سیدعماد حسینی(  »2«ي زینهگ -77

 )درك تصویر -منابع آزاد(

و تغییــر دادن ) نقطــه، شــکل و خــط(ي هــر عنصــري  گونــه روي کاغــذ آوردن بــازي

شـان   ترین روش براي فهمیدن روابط درونی ها، سریع موقعیت، رنگ، ارزش و بافت آن

تـوان   شماري ساخت، مـی  هاي بی ترکیب ،توان از حروف الفبا گونه که می همان. است

ي  هـاي بصـري سـاخت و از هـر رابطـه      هـا و خاصـه   شماري از مقیاس هاي بی ترکیب

  .مشخص، احساس فضایی متفاوتی کسب کرد

بسته به اینکه روي سطح تصویر، در طرف چـپ یـا راسـت، بـاال یـا       ،ي رنگ یک لکه

یـک   ،ي مشـخص  هر رابطـه . انگیزد ایی متفاوتی برمیهاي فض تجربه ،پایین قرار گیرد

ها در سـطح، احسـاس فضـایی     با افزایش لکه. کند احساس فضایی مشخص ایجاد می

آینـد و پـس    شوند، پیش مـی  ها از هم دور یا به هم نزدیک می یابد و لکه گسترش می

اگـر ایـن   . بندیا روند و انگار وزنی و راستایی متمایل به مرکز یا گریزان از مرکز می می

تـري را ایجـاد    ها در سطح، تغییر رنگ و بعد بدهند، رویـدادهاي فضـایی سـرزنده    لکه

که در ارتباط افقـی، عمـودي و یـا     ها، بسته به این هاي راست و منحنی خط. کنند می

یـابی و کشـف سـطح بـه      ي سطح تصویر باشـند، چشـم را در سـمت    مورب با حاشیه

و منبعـی بـراي انـواع دیگـر احساسـات فضـایی        کننـد  هاي متفاوت هدایت می شیوه

  . شوند می

نـام دارد، بـا   » نه نقطه در حال صعود«اثر کاندینسکی که  ،بندي مورد نظر در ترکیب

. شـود  مـی  ءها با کادر، حـس صـعود القـا    نسبت آن و ها ي لکه توجه به فاصله و اندازه

  )زبان تصویر، جئورگی کپس(
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  15: ي صفحه  هنر اختصاصی  اسفند 17 آزمون - 5ي  پروژه  

    

  )فرشید حیدري(  »3«ي زینهگ -78

  )درك تصویر -بع آزادمنا(

گیـرد؛   مجسمه در همـاهنگی بـا محـیط شـکل مـی      »4«و » 2«، »1«هاي  در گزینه

در  .است آنوابسته به محیط و دیوار اطراف  »1«ي  گزینه ي مجسمهسازي در  مفهوم

انـد، موجـب    ، خطوط موربی که از مجسمه به سمت محیط پرتاب شـده »2«ي  گزینه

ي  گزینـه نیز شاهد اتفاق مشابه » 4«ي  گزینهدر . ارتباط مجسمه با محیط شده است

هـا   هاي بزرگ و کوچک تشکیل شده و همـین کـره   اي که از کره هستیم؛ پیکره» 2«

بینیم  اي را می ، مجسمه»3«ي  گزینهاما در . اند گویی از بدن او به محیط سرازیر شده

  .نیستگیري خود وابسته به محیط  که کامالً مستقل است و در شکل

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

  )فرشید حیدري(  »4«ي زینهگ -79

  )درك تصویر -منابع آزاد(

مفـاهیمی مربـوط بـه    » 3«و » 2«، »1«ي  گزینهانتظار، ابعاد متفاوتی دارد و هر سه 

. کند روشنی، سختی و رنج ناشی از انتظار را القا می-رسانند؛ تضاد تیرگی انتظار را می

شود ذهـن   جز زن، موجب میه عناصر سمت چپ کادر، در سمت راست کادر بتکرار 

ما به دنبال فرد دیگري باشد، تا نظـم و ریـتم در ایـن تصـویر کامـل شـود و همـین        

و تکیدگی فرد . تنهایی است که موجب انتظار شده استمفهوم القاي  موجبمسئله، 

  .دهد را نشان می او و انتظار نیز تنهاییي او به بیرون کادر  نگاه خیره

 انهاي پربرگ و درختـ  شاخهدرها، نشان از نبود کسی است اما وجود  تاریکی ورودي

  . دهد میدواري و استقامت در انتظار را نشان میتنومند ایستاده، ا

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

 )95 -خارج از کشور(  »4«ي گزینه -80

  )فنون بصري -منابع آزاد(

بندي تصویر مورد نظـر   ترکیب. ها بپردازیم االت، باید به بررسی گزینهؤاین تیپ سدر 

سـه سـر بـه    . تعادل هست ولی خنثـی نیسـت  داراي ریتم و . ودي و منتشر نیستعم

. هـا  ها دهان پوشیده شده و در یکـی چشـم   در یکی از آن. اند شکل موزون تکرار شده

. صورت فـرد داخـل تصـویر اسـت     این امر باعث حرکت چشم مخاطب بر روي اجزاي

  .آید تري به نظر می تحلیل صحیح »4« ي بنابراین گزینه

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

  )احمد رضایی(  »1«ي گزینه -81

  )درك تصویر -منابع آزاد(

ــدگان برجســته)1886-1980(» اُســکار کوکوشــکا« » اکسپرسیونیســم«ي  ، از نماین

کسپرسیونیسـت دیگـري تحـت تـأثیر     تر از هـر هنرمنـد ا   اید او کمش. آید شمار می به

نگـاري، جایگـاهی خـاص در     ویژه در منظره گامان نقاشی مدرن قرار گرفت؛ اما بهپیش

  .دست آورد ي بیستم به هنر سده

  . هاي فکري جدید در اروپا بود هنگامی بود که این شهر مرکز جریان  ،آغاز فعالیت او در وین

ایـن تصـویرها حـالتی مالیخولیـایی و     . ا مصورسازي اشعار خـود آغـاز کـرد   او کارش را ب

هایش نیز چنین حال و هـوایی داشـتند و او    نقاشی. دادند حساسیتی رؤیایی را نشان می

مردگـی و   دل. ي ساختار کار و نظـم دادن بـه احسـاس خـویش نبـود      چندان در اندیشه

ط مـواج را، کـه موجـب    اکنـون، خطـو  . هـاي جنـگ شـدت گرفـت     بدبینی وي در سال

هـاي وسـیع    مـدد لکـه    شد، کنار گذاشت و عناصر تصـویر را بـه   چندپارچگی تصویر می

شـور اکسپرسیونیسـتی خـود را حفـظ کـرد، امـا بـا        . هم پیونـد داد  ي غلیظ به ماده رنگ

آورد  دسـت . اش را به فراموشی سـپرد  هاي درونی شادمانِی کشف زیبایی جهان، کشمکش

او به همان روشی در تصویر دورنمـا دسـت یافـت کـه     . تر شد یش کاملها تازه در منظره

ها حـس   در این منظره. آن را آزموده بودند) از آلتدورفر و بروگل تا ترنر(استادان پیشین 

هـاي   کوکوشـکا در سـال  . کران و نیروي طبیعت تجسم یافته اسـت  شگفتی از فضاي بی

تـرین   در مهـم . هاي سیاسی خلـق کـرد   جنگ جهانی دوم، یک سلسله نقاشی با مضمون

در نظري کلی بر هنـر کوکوشـکا،   . اش به مضامین استعاري اساطیري پرداخت آثار بعدي

هـا   او در نخستین پرده. وصف کرد» انرژي«ي  ي اصلی آثارش را با واژه مایه توان درون می

هـاي   منظـره  نمایانـد؛ سـپس در   خویش را می» انرژي عصبی«غالباً ) ها چهره ویژه تک به(

روي » ي زنـدگی  انـرژي چرخـه  «دهد و سرانجام به  را نشان می» انرژي تاریخی«شهري 

ــه مفهــوم حرکــت و تحــول اســت . آورد مــی ــرژي ب ــراي او، ان از کوکوشــکا، اشــعار و . ب

  . جا مانده است هایی نیز به نامه نمایش

  )المعارف هنر، رویین پاکباز دایرة(

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

  )شیدا نجفی(  »4«ي زینهگ -82

  )67ي  صفحه ،طراحی ،فضا ،انسان(

  .یابد تصویر، از هر سمتی که توسط کادر برش داده و بسته شود، امتداد می

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي زینهگ -83

  )75و  74هاي  انسان، فضا، طراحی، صفحه(

ایـن تصــویر  . اسـت » خـاورز «از نقـاش سوئیسـی بـه نـام      اثـري ر مـورد نظـر،   تصـوی 

ي یک روان زنانه است که چهار چشم دارد و به شکل یک صورت رؤیایی  دهنده نشان

  )اسفند 3آزمون غیر حضوري ( .تسخیرکننده و ترسناك ظاهر شده است

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

  )فرد عماد حسینیسید(  »3«ي گزینه -84

  )54و  53هاي  ، صفحه2کارگاه هنر(

 در مـا  قضـاوت  بـراي  مرجعـی  و اسـت  شده شناخته ما براي چهارپایه این تصویر در

 و درسـت  تصـور  مـا  نبود، حجم این کنار در چهارپایه اگر .است کره ي اندازه بزرگی

 امـروز  نیماشی زندگی به حجم این بزرگ قیاسم .نداشتیم کره ي اندازه از مطمئنی

 بـه  و شـده  زدوده آن از مـنِ هنرمنـد   گرایـی،  نـاب  و سـادگی  دنبـال  به. دارد اشاره

  .نشان داده شده است ،شکل ترین ساده
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 )92 -سراسري(  »2«ي گزینه -85

  )درك تصویر -منابع آزاد(

تر از سطح چشم موضوع قرار گیرد، سوژه مسلط بر محیط و پر قدرت  هرگاه دوربین پایین

ایـن  . شـود  اما اگر دوربین باالتر از سطح چشم فرد باشد، سوژه حقیر مـی رسد،  به نظر می

نگاه . ها بررسی کنید نسبت به تصاویر سایر گزینه» 2«ي  تصویر گزینهموضوع را در تفاوت 

  . پسرك در آن جایگاه حالتی معترضانه نیز به خود گرفته است

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

  )هادي باقرسامانی(  »4«ي زینهگ -86

  )143ي  ، صفحه2طراحی(

ها در کلیت طـرح، داراي اهمیـت فـراوان     نقش منحنی ،در طراحی از معماري سنتی

دار  ولی در طراحی از معماري جدید، برعکس، خطوط متقـاطع، درهـم و زاویـه    .است

 قدر که در طراحی از بناهاي سنتی آرامش، سـکون و صـمیمیت   همان. اند مورد توجه

  .کند در اینجا شلوغی، ازدحام و پراکندگی در طرح نقش بازي می ،برفضا حاکم است

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

  )فرد سیدعماد حسینی(  »1«ي زینهگ -87

  )78ي  ، صفحه2کارگاه هنر(

را تشـدید   پیـام  تأثیر توان می تر اهمیت عناصر بی حذف و مهم عناصر دهی سازمان با

 تضاد رنگ، تضاد بافت، تضاد روشنایی، تاریکی و تضاد به توان می تضاد انواع از .دکر

 جملـه  از آثـارش  در رامبرانـد،  .کـرد  اشـاره …  و انـدازه  تضـاد  شکل، تضاد جهت،

 اسـتفاده  تـاریکی  و تضاد روشنایی از اغلب فلزي، هاي چاپ و روغن رنگ هاي نقاشی

 گرفـت،  مـی  کـار  بـه  را سفید و سیاه بین هاي روشن سایه کمی از طیف ولی ،کرد می

 و برجسته حالت آثارش و آورد می وجود به اصلی موضوعات بر زیادي تأکید درنتیجه

 ي العـاده  فـوق  اهمیت دادن نشان براي دلیل بهترین ،وي آثار .کردند پیدا می اي زنده

  . است بصري هنرهاي در تضاد

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

  )هادي باقرسامانی(  »1«ي زینهگ -88

  )فنون بصري -منابع آزاد(

فـن  . دنشـو  دستی و تکـرار دیـده مـی    بینی، ترادفی، یک فنون قابلیت پیش ،در تصویر

  .ارتجال در تصویر وجود ندارد

بینی از نظر فنی، استفاده از نوعی نظم یا نقشه در طراحی است کـه بـه    قابلیت پیش

اي آشـکار دیـده    ارتجال فنی است که در آن نظم یا نقشـه  آسانی قابل فهم باشد ولی

  .شود نمی

بندي است که در آن از یک موضـوع بـه صـورت یکنواخـت      فنی در ترکیب ،یکدستی

  .شود استفاده می

حسـاب خـاص و    ،فنی است که در آن توالی عناصـر در طـرح از روي نقشـه    ،ترادفی

  )یسدناد. یس امبادي سواد بصري، دون. (بیانگر نظمی منطقی باشد
  

  )شیدا نجفی(  »1«ي زینهگ -89

  )شناسی سبک -منابع آزاد(

ایـن   .اسـت  پوستر، اثري از فیلیپو تومازو مارینتی، رهبر جنبش فوتوریسـم ایتالیـایی  

اي بـراي ظهـور طراحـی گرافیـک       ي بیستم زمینه هاي سده جنبش در نخستین دهه

هایش مفاهیم سنتی نظم ادبـی   همارینتی در نوشت. مدرن در این کشور به وجود آورد

ي کلمـات و جاگـذاري    ریختـه  شمرد و بر چیـنش درهـم   نگاري را مردود می و حروف

وي معتقد بود که با تنوع در شکل حروف و موقعیت . ورزید تصادفی حروف تأکید می

توان ماهیتی تصویري به کلمات بخشید که موجـب تقویـت بیـان     ها در صفحه می آن

  ) المعارف هنر، روئین پاکباز یرةدا. (شاعرانه شود

  )اسفند 3آزمون  –نگاه به گذشته (

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

  )هادي باقرسامانی(  »2«ي زینهگ -90

  )فنون بصري و درك تصویر -منابع آزاد(

بـراي بیـان معنـی و    . شـده اسـت  ها اجرا  ارتباط شکل  ي این طراحی با استفاده از قاعده

. پوست اسـتفاده شـده اسـت    ي یک کودك سیاه لت فقر، رنج، گرسنگی و درد از چهرهحا

  . چون طوقی بر گردن کودك است که قسمتی از آن خورده شده است ،بشقاب خالی

ها آن است که دو یا چند شکل را در ارتباط با یکدیگر  ي ارتباط شکل منظور از قاعده

  .هیمدر کنار و مجاور و یا متصل به هم قرار د

آن را در همه جـا و   ،انتخاب یک شکل واحد ازطراح پس  ،ها تعمیم شکل ي در قاعده

  .دهد به هر صورتی تعمیم می

جـدا کـردن شـکل یـا قسـمتی از شـکل از        ازطراح پس  ،ها اتصال شکل ي در قاعده

با استفاده از این  .کند میجایگاه اصلی خویش در طبیعت آن را به جاي دیگري وصل 

  .شوند شکال ابتدا تجزیه و سپس ترکیب میا ،قاعده

متفـاوت را کـه از لحـاظ     طراح دو یا چنـد شـکل کـامالً    ،ها تطبیق شکل ي در قاعده

یا در رابطه با هـم در یـک    ،کند هم مقایسه می ساختمانی شبیه یکدیگر هستند را با

  )ي طراحی ذهنی، ناصر پلنگی شیوه( .دهد ترکیب قرار می
  

  خالقیت نمایشی 

  

  

 )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي زینهگ -91

  )کارگردانان خالق دوران صامت(

دو فـیلم مسـتند   » آمبروزیـو «در ایتالیا فردي بـه نـام    1904براي نخستین بار در سال 

» فـتح رم «نخستین فیلم تاریخی ایتالیا به نـام  » فیلوتئو آلبرینی«یک سال بعد . ساخت

هـاي پرخـرج    لیـدات خـود را بـه فـیلم    هاي متمادي توسینماي ایتالیا تا سال. را ساخت

  . تاریخی محدود کرد

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

  )97 -سراسري (  »1«ي گزینه -92

  )هاي سینمایی سبک(
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تصاویر اسرارآمیز و فضایی رویاگونه دارد و با آثار سوررئالیستی » خون یک شاعر«

هـا را انکـار    کـه خـود کوکتـو آن   هـایی دارد  ، شباهت)به طور مثال سگ آندلسی(

. را ترسیم کنـد  شاعر کند فضاي درونی ذهن سعی میدر این فیلم کوکتو . کرد می

  .هاي روانکاوانه دانستي فیلمتوان متعلق به دستهبنابراین فیلم را می

ي مستند را به عنوان پاسـخ اعـالم   هرچند که در کلید اولیه، سازمان سنجش، گزینه

رسد که طراح سوال به شباهت شخصیت اصلی فـیلم بـا خـود    ر میبه نظ. کرده است

اي اما صرف زندگینامـه . اي بودن فیلم، توجه کرده باشدکوکتو و به عبارتی زندگینامه

ها و تصاویر غریب و رازآلـود  بودن فیلم آن هم در شرایطی که فیلم سرشار از استعاره

 . تواند دلیلی بر مستند بودن آن باشداست، نمی

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »2«ي گزینه -93

  )کارگردانان خالق سینماي صامت(

از چهار فصل جداگانه تشـکیل شـده   » درایر«ي ساخته» هایی از کتاب شیطان برگ«فیلم 

  )پاتاالس - تاریخ سینماي هنري، گرگور. (بود» تعصب«بود و از این نظر تحت تأثیر 

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي زینهگ -94

  )هاي سینمایی سبک(

 ي هایی خودبازتابانه درباره متن ؛اند داراي مفاهیم تماتیک مشترك آنتونیونی هاي فیلم

فقـدان ارتبـاط،   نسبی بودن مفهـوم واقعیـت و حقیقـت، بحـران هویـت و بیگـانگی،       

اي که هرگز به سامان یا بـه   گسستهو  و روابط سرد رانجام، عدم تفاهمس هاي بی عشق

، آنتونیـونی بـا قـرار    »صحراي سرخ«در تصویر انتخاب شده از فیلم . دنرس کمال نمی

  .کند ها تأکید می ها در فواصل مختلف، بر حس بیگانگی آن دادن شخصیت

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه -95

  )هاي سینمایی سبک(

گرایش فیلم نوآر، ریشه در رمان کارآگاهی سرد و غیراحساساتی آمریکـایی دارد کـه   

شـان عمـدتاً    هاي ادبـی  هاي نوآر هم، مانند سرمشق فیلم. شروع شد 1920ي در دهه

والً د؛ معمـ نوبرگـرد مـرد هسـت    بـر  ها بـی  قهرمانان آن. مخاطب مرد را در نظر داشتند

شان بدبینی، بدگمانی به خویش یا نگاهی تلـخ   کارآگاه یا تبهکارانی که وجه مشخصه

انـد؛   پیشه ها معموالً جذاب، اما خیانت ها، زن در این فیلم. و غیراحساساتی به دنیاست

شان از او  کشانند یا براي تحقق اهداف خودخواهانه ها قهرمان فیلم را به مهلکه می آن

محل وقوع ماجراهاي فیلم نوآر معموالً شهرهاي بزرگ اسـت و  . نندک سوءاستفاده می

هـاي   زننـد، کوچـه   روهاي خیس و باران خورده که بـرق مـی   پیاده. زمان، معموالً شب

هاي نـوآر از   بسیاري از فیلم. ها هستند تاریک و بارهاي کثیف محیط معمول این فیلم

هاي زاویه باز  هاي تاریک، عدسی یهزوایاي دوربین سرباال و سرپایین، نورپردازي در ما

  .برند هاي واقعی بهره میبرداري در محل افراطی و فیلم

  )اسفند 3آزمون  –نگاه به گذشته (
  

  )ارغوان عبدالملکی(  »4«ي گزینه -96

 )هاي سینمایی سبک(

هایی تحـت عنـوان تلفـن     توان واکنشی به جریان مبتذل فیلم نئورئالیسم ایتالیا را می

ي باالي جامعه و روابط  رد که هدفشان پرداختن به محیط هاي طبقهسفید قلمداد ک

توان به این موارد اشاره  هاي سینماي نئورئالیستی میاز ویژگی. عاشقانه و مبتذل بود

سازانه بـدون اسـتفاده   اي، کار بدیههاستفاده از نابازیگران در کنار بازیگران حرفه: کرد

هاي واقعـی، اسـتفاده از دوربـین روي دسـت بـراي       برداري در مکان نامه، فیلم از فیلم

هاي ي کم از گریم، استفاده از لباس القاي فضاي مستندگونه، عدم استفاده یا استفاده

  ) پور هاي سینمایی، معدنی مکتب. (برداري در استودیو کهنه و مستعمل و عدم فیلم

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

  )فرشید ذوالفقاري(  »3«ي گزینه -97

 )253ي   کتاب سبز خالقیت نمایشی، صفحه(

بـرداري   تـر فـیلم   ي دیـد عـریض   ، تصاویر افقی بـا زاویـه  »سینما اسکوپ«در تکنیک 

کـه   هایی فیلم نیز هایی که عظمت فضا مورد نظر است و در فیلم این تکنیک. شوند می

تـر   ر دیـد افقـی و وسـیع   و بیننده با تصاوی گذرد طبیعی میي  ها به نوعی در لوکیشن

  .گیرد کند، مورد استفاده قرار می گیري می موضوع فیلم را پی

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه -98

  )کارگردانان خالق سینماي صامت(

 عمـو تـام   ي کلبـه  که از رمـان معـروف  » عمو تام يهکلب«فیلم  1903در سال  پورتر

در این فیلم براي اولین بـار  . را ساخت اقتباس شده بود »بیچر استو هریت« ي هنوشت

  .نوشته استفاده شد در یک فیلم آمریکایی از میان

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »4«ي گزینه -99

 )هاي سینمایی سبک(

ترین بیـان   دهد، خالص نظر می، پرداز فیلم نظریه ،ئرگونه که کراکو آن» رئالیسم نوین«

ظـاهراً هرگونـه برخـورد    . کند ارائه می» نامتداول«هاي  خود را در آثار موسوم به فیلم

بـه هـر   .  ها طرد شـده بـود   شوند از این فیلم هایی که توصیف می عاطفی با شخصیت

ثقل توجه قرار بگیرد حال تصمیم گرفته شده بود که فرد به هیچ وجه نباید در مرکز 

بنابراین، سرنوشت فـرد، تنهـا   . و این توجه باید معطوف به تعداد کثیري از افراد شود

کـرد کـه بـر میـانگین سرنوشـت دیگـران منطبـق        در صورتی ارزش توصیف پیدا می

دادنـد  در واقع همان کاري را نسبت به جمع انجـام مـی  » نامتداول«هاي  فیلم. بود می

  . ي فرد آغاز کرده بود درباره» یلهلم پابستگئورگ و«که آثار 

شود و بـه   ي ثبت میهاي پرشمار گوناگونی به طور مرتب توسط دوربین آمادهصحنه

بـه جـاي ابـداع    . گیـرد کمک مونتاژي ماهرانه در رهگـذر تـداوم تصـویري قـرار مـی     

جـا بـه کمـک موضـوع،     بند بود در ایـن به آن پای» پابست«که  هاي رومانتیک صحنه

. گرددها پیوند ایجاد میها، میان نماها و سکانسها و ضرباهنگهاي اصلی، تداعی یهما

ي کـاملی از نـوع   نمونـه » روتمـان «اثـر  ) 1927(» برلین، سمفونی شهر بزرگ«فیلم 

 . است» نامتداول«هاي فیلم
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در دوران جمهوري وایمـار بـه سـوي تجلیـل و سـتایش      » نامتداول«هاي مسیر فیلم

بـود کـه   » روتمـان «در رونـد حرکـت   . ي کـامالً تصـادفی پیمـوده نشـد    ارتش هیتلر

گر بود و به قدر کافی مدافعه» رئالیسم نوین«. تحقق یافت» رئالیسم نوین«سرنوشت 

آمـد بـه سـوي    که به نظر میشد، به طوريها دور میآشکارا از بازسازي ادبی واقعیت

  .میراث فاشیسم گرایش پیدا کرده است

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

  )نوید میرصادقی(  »4«ي گزینه - 100

 )هاي سینمایی سبک(

شـود کـه عناصـري از    ، مکتب جدیدي در سینماي ایتالیا ثبت مـی »فلینی«با ظهور 

در . هاي فردي شده اسـت در خـود نهفتـه دارد   نئورئالیسم را که دستخوش دگرگونی

مذهبی بـا نگرشـی رئالیسـتی بـه زمـان، بـا        عناصر غیرعقالنی و عرفان» فلینی«آثار 

. شـوند  روانی نگریسته مـی  -هاي آن از نگاهی فرديآمیزند و پدیده یکدیگر در هم می

تیرهـاي تلگـراف،   . همیشه رژه، مهمانی و نمـایش وجـود دارد  » فلینی«هاي در فیلم

ي  ههاي گاز که اغلب در رنگ تیـر هاي خاردار و منبع ها، سیم اسکلت آهنی ساختمان

در » فلینـی «. هسـتند » فلینی«اند، بخش دیگري از زبان تمثیلی  خاکستري فرو رفته

صریحاً شـرح  » فلینی«هاي  فیلم. گیرد هایش از زبان شاعرانه و تجریدي بهره می فیلم

پردازي بر رویدادهایی که کار صحنه» فلینی«تصاویر . احوال و زندگی خودش هستند

ها، دکـور پـرزرق و بـرق و حرکـت      خود را استاد لباس پیچیده دارند استوار است و او

با خرسندي سنت ایتالیـایی دوبلـه و صـداگذاري    » فلینی«. جمعیت نشان داده است

ي  برداري بر همـه  داد بعد از پایان فیلم برداري را ادامه داد؛ زیرا ترجیح می بعد از فیلم

تکرارشـونده در  هـاي  شخصـیت . هاي صـوتی کنتـرل داشـته باشـد    ها و جلوهدیالوگ

  . ...عقل مقدس، مرد خودشیفته، مادر مهربان و  بی: هاي فلینی زیادند فیلم

 .است» آنتونیونی«ي دیگر، ویژگی آثار سه گزینه

  )پاتاالس -تاریخ سینماي هنري، گرگور/ تامسون -تاریخ سینما، بوردول(

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

  )رضا آزادعلی(  »2«ي گزینه - 101

  )کارگردانان خالق سینماي صامت(

شوسـتروم در   .است »شوستروم«از شاهکارهاي سینماي صامت و بهترین فیلم » باد«

 نماهـاي . کنـد  طور اخص بـر عنصـر بـاد تأکیـد مـی      فیلم بر تأثیر عناصر طبیعی و به

چنان پر قدرت و نافذ هستند  جنوب کالیفرنیا خارجی گرفته شده در صحراي سوزان

نخست فیلم هنگـامی کـه    يمثل صحنه .کند که تماشاگر گویی وزش باد را حس می

در فـیلم  . شـود  شود و با هجوم توفان غـافلگیر و درمانـده مـی    گیش از قطار پیاده می

هاي  قهرمان روان شناختی هاي هاي طبیعت، واکنش گرایانه از جلوهتصویر واقع» باد«

خوانی با سبک سـوئدي  ، در همطراحی صحنه داستان و عناصر به کار گرفته شده در

 .اند ال رسیدهشوستروم به کم

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه - 102

  )هاي سینمایی سبک(

فـیلم  «و » سینماي وحشت«دو ژانري که بسیار تحت تأثیر اکسپرسیونیسم قرار گرفتند 

ورسـون ولـز،   کارگردانانی مانند بیلی وایلدر، اُتو پریمینجر، آلفرد هیچکاك، ا. بودند» نوآر

ي چهـل   هـاي جنـایی دهـه    کارول رید و مایکل کورتیز سبک اکسپرسیونیسم را به درام

  .سازي مدرن گسترش دادند وارد ساختند و تأثیر اکسپرسیونیسم را در فیلم

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه - 103

  )هاي سینمایی سبک(

ي  نمونـه . گـو هسـتند   هاي مدرن به شدت داستان مدرن بر خالف فیلم هاي پست فیلم

قابـل بررسـی    »کوئنتین تـارانتینو «و » برادران کوئن«هاي  گویی، در فیلم این داستان

  .است

فـیلم   یهستند که به صورت افراط کسانی مدرن پست اغلب فیلمسازان: »2«ي  گزینه

 يهـا  انـد و سـریال   بـزرگ شـده  ) مصـور  هـاي  داستان(ها  وكب میکها با ک آن. اند دیده

 ي جیم جارموش ساخته» گوست داگ«به طور نمونه، فیلم . بر هستند را از یتلویزیون

ژان «اثـر   »سـامورایی « فیلم به این فیلمآشکارترین ارجاع . پر از ارجاع به سینماست

 هـا عالقـه    است، که قهرمانش همچون گوست داگ تنها بود، بـه پرنـده   »یر ملویل پی

  .خالی به مصاف دشمن رفت ي خر با اسلحهآو دست  داشت

بـه  کـه  در فـیلم اسـت    یهـای  گـذاري، ایجـاد موقعیـت    منظور از فاصله: »3«ي  گزینه

  .تر کند که فقط مشغول تماشاي یک فیلم است نه بیش مخاطب یادآوري می

کاهش تفاوت سنتی بین فرهنگ روشـنفکرانه  مدرن  هاي پست در فیلم: »4«ي  گزینه

ي فرهنگی و تنوع نـژادي   در نتیجه، گستره. شود به وضوح دیده می و فرهنگ عوامانه

 )اسفند 3آزمون غیر حضوري ( .هاست هاي این فیلم سیع از ویژگیو

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »3«ي گزینه - 104

  )هاي سینمایی سبک(

رخی اطالعات در مورد جهان را به بیننده، منتقل کند، سازي قصد دارد که ب اگر فیلم

، »المپیـا «فـیلم  . دهی فیلم او را در اختیارش بگذارند توانند اصول سازمان ها می مقوله

 .اي است یک فیلم مقوله

دهی فیلم است که در آن اجزاي فرم، ادعایی را مطـرح و  اي، نوعی سازمانفرم خطابه

  .اي است ، فیلمی خطابه»هرودخان«. کنند از آن دفاع می

دهی فیلم است که در آن اجزا از طریق تکرارها و تغییرات  فرم انتزاعی، نوعی سازمان

هاي بصري چون شکل، رنگ، ریتم و جهت حرکـت بـا یکـدیگر ارتبـاط پیـدا       ویژگی

  .، فیلمی انتزاعی است»آنتراکت«. کنند می

اجزاي فیلم بـه قصـد القـاي    گر، نوعی ساخت و ساز فرمی است که در آن  فرم تداعی

هـاي احساسـی کنـار هـم قـرار       ها، مفـاهیم، عواطـف وکیفیـت    ها، کنتراست مشابهت

  )تامسون -هنر سینما، بوردول. (گر است ، فیلمی تداعی»مووي«. گیرند می

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

  )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه - 105

  )متکارگردانان خالق سینماي صا(
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تـرین فیلمسـازان تـاریخ     گبـزر  کـه از  اسـت  دانمـارکی  فیلمسـاز  کارل تئودور درایر

در . شـود  فیلمسازان معناگرا و مذهبی محسوب می ي درایر در زمره. شود محسوب می

نابسـامان معاصـر    ي هـاي مسـیحی بـودن در جامعـه     هایش به مضامین سـختی  فیلم

چون تعصب و تحجر مذهبی را نیز مورد نکوهش قرار چنین مسائلی همپردازد، هم می

مصـائب   اسـت،  رین آثارش که منبع الهام براي سینماگران بودهت یکی از مهم. دهد می

  .است ژاندارك

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

  )96 -سراسري(  »2« ي ینهگز - 106

  )کارگردانان خالق سینماي صامت(

 .مجدد است ي گذشت زمان، ابدیت و تولدنشانهي تکان دادن گهواره، تکرار صحنه

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه - 107

  )76ي  اصول و مبانی طراحی صحنه، صفحه(

  .ي جذب نور را بر عهده دارد گویند که وظیفه می »فوندال«ا ي انتهایی صحنه رپرده

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

  )محسن رحمانی(  »3«ي زینهگ - 108

  )مباحث فنی سینما(

پردازي کاهش یافتـه و   تر باشد، اهمیت صحنه هر چقدر نماي مورد نظر در فیلم بسته

 .یابد اهمیت بازیگر افزایش می

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

 )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه - 109

  )هاي سینمایی سبک(

هـاي جـاري    با نیشخندي گزنـده، شـیوه  » ژان ویگو«ي  ساخته  »ي اخالق صفر نمره«

اي آشکار، نیاز نوجوانان و تـالش   فیلم با عالقه. گیرد آموزش و پرورش را به انتقاد می

هـاي   در یکی از زیباترین سکانس. کند بیان می  »مربیان«خودکامگی  ها را در برابر آن

گردنـد   بینیم که چگونه کودکان یکی یکی از صف خـارج شـده و ناپدیـد مـی     آن می

ایـن سـکانس را در فـیلم      »فرانسـوا تروفـو  «. کـه آموزگـار متوجـه شـده باشـد      آن بی

یکـی از   »تروفـو « ثرا) 1959( »چهارصد ضربه« .کار گرفته است به» چهارصد ضربه«

فـیلم از  . بـالغ اسـت   تازهیک نوجوان  ي هاي ساخته شده درباره گذارترین داستان ثیرأت

دوران جوانی خود تروفو الهام گرفته شده است و یک پسر کاردان و متکبـر را نشـان   

ـ   پروا با زنـدگی گنـاه   بی دهد که در پاریس بزرگ شده است و ظاهراً می رو  هکـاري روب

بـه مـا اجـازه داده شـده     . بیننـد  ترها او را به عنوان یک دردسرساز می رگبز. شود می

 .هایی از زندگی خصوصی او را ببینیم است که قسمت

  )اسفند 3آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه - 110

  )71ي  اصول و مبانی طراحی صحنه، صفحه(

 و بـرانگیختن  انسـان  بـر  و تـأثیر آن را  هـا  لتـه  روي بافـت   یر مورد نظر، ایجـاد تصو

 .دهدمتفاوت نشان می هاي حس

  

  قیخالقیت موسی
 

  )احمد رضایی(  »4«ي گزینه - 111

  )رانیا یقیموس خیتار(

دلیل . گذارد ي هارمونی آثارش می بر شیوه» مرتضی حنانه«نامی است که » هارمونی زوج«

ي هارمونی، برخالف هارمونی تنال موسیقی  طور عنوان شده که این شیوه گذاري این این نام

...) دوم، چهـارم و  (بنا شده، با فواصل زوج ...) سوم، پنجم، هفتم و (غرب که بر فواصل فرد 

 .استوار گردیده است

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

 )93 -سراسري(  »4«ي گزینه - 112

  )شناسی فرم(

  .شود    رم استروفیک موسیقی یکسانی براي تمام بندهاي شعر در نظر گرفته میدر ف

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

 )احمد رضایی(  »1«ي گزینه - 113

  )شناسی فرم(

ــان ــاي اول و آخــر  در مووم ــرم  دوره» کنســرتو گروســو«ه ــاروك، از ف ــو«ي ب » ریتورنل

)ritornello که اصطالحاً تم (در این فرم تم اصلی . شد تفاده میاس) به معنی بازگشتی

شود و در بین  نواخته می) کل ارکستر(» توتی«به تناوب توسط ) شود ریتورنلو نامیده می

اي ارائـه   هـاي ملودیـک تـازه    قرار دارد کـه در آن ایـده  ) نواز تک(» سولو«هاي  آن قسمت

 .مندنا نیز می) ripieno(» ریپیِنو«قسمت توتی را . شود می

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

  )امیررضا نصیري(  »3«ي گزینه - 114

  )سازشناسی ایرانی(

 از آن جـنس  و آیـد  درمـی  صدا به ضربه مستقیم با که است اي کوبه خودصدایی چاك،

 مضـاعف  هـاي  صـفحه  بـه  چـاك  هرمزگان در. است اي ورقه یا صفحه آن و شکل چوب

  .دارند رواج بندرعباس و بندرلنگه در تر بیش که شود یگفته م چوبی) دوتایی(

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

  )امیررضا نصیري(  »4«ي گزینه - 115

  )سازشناسی ایرانی(

 ي بیرونـی  جـداره  تمـاس  و هوا در مختلف ءاشیا سریع چرخاندن با آزاد هواصداهاي در

 بنـابراین . شـود  مـی  ایجـاد  صـدا  و آیـد  درمی اشارتع به هوا پیرامون، هواي با ءاشیا این

 کـه  هواصدا نوع این. کنند می ایجاد صدا هوا در شدن با چرخانده فقط آزاد هواصداهاي

 گذشـته  در دارد، وجـود  ها فرهنگ دربرخی و شوند محسوب می بشر ابتدایی سازهاي از

 ایـران  ردیگـ  منـاطق  برخـی  و شـاید  گـیالن  ي رودبـار  منطقه کوهستانی روستاهاي در

  .است بوده معروف وِزوِزك به و بوده متداول
  

ww
w.
ka
no
on
.ir



 

  20: ي صفحه  هنر اختصاصی  اسفند 17 آزمون - 5ي  پروژه  

    

 )بابک کوهستانی(  »2«ي گزینه - 116

  )تاریخ موسیقی ایران(

هایی است که بـر اسـاس    آهنگ »طرائق«در موسیقی مقامی دوران یادشده منظور از 

امـروزه  . هـا غیـرادواري بـوده اسـت     معین قرار ندارند و ارکـان ایقـاعی آن   موزونِ دورِ

قـرار   »دسـاتین «در مقابـل طرائـق،   . نامنـد  می »متر آزاد«ها را داراي  آهنگگونه  این

 »متـر معـین  «هـاي داراي   اند و امـروزه آهنـگ   معین بوده ایقاعیِ دارند که داراي دورِ

  )اسفند 3آزمون  –نگاه به گذشته ( .شوند نامیده می

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

 )رضایی احمد(  »1«ي گزینه - 117

  )تاریخ موسیقی غرب(

بـراي   شـده  تصنیفترین آثار  یکی از اولین و مهم» ادگار وارز«اثر ) 1931(» یونیزاسیون«

اثري دیگر از این آهنگساز است که بـراي  ) 1921(» آمریک«. اي است آنسامبل تماماً کوبه

  .اي مازاد است ارکستري بزرگ به همراهی آنسامبل کوبه

ي دوم قـرن بیسـتم بـاالخص توسـط      اي تنهـا در نیمـه   سـازهاي کوبـه   ي استفاده از ایده

  .سازان مینیمالیست پیگیري شد و تصنیف آثار زیادي را در پی داشت آهنگ

، آهنگساز سـبک مینیمالیسـم   »استیو ریچ«از آثار مهم » کلَپینگ موزیک«و » درامینگ«

اسـت کـه صـرفاً توسـط     طور که از نامش پیداست اثـري   برده همان ي دوم نام قطعه. است

  .خلق شده است) زدن کف(هاي دست  ضربه

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

 )احمد رضایی(  »3«ي گزینه - 118

  )شناسی فرم(

»Climax «ي اوج یک ملودي یا اثر موسیقی است به معنی نقطه.  

پسـند   امـه در موسـیقی جـز و ع  » اُسـتیناتو «بر مفهـوم  » )Riffs(ریف «: »2«ي  گزینه

  .داللت دارد

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

  )پارسا فردوسی(  »2«ي گزینه - 119

  )فواصل، تعاریف و اصطالحات موسیقی ایرانی(

اي  موسیقی قدیم ایران داشته است و بـه گونـه   ایقاع همان نقش عروض شعر فارسی را در

  .کرده است وزن یک قطعه را مشخص می

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

 )93 -سراسري(  »1«ي گزینه - 120

  )تاریخ موسیقی ایران(

 .داوود است تصنیف مرغ سحر از آثار مرتضی نی

  

 )احمد رضایی(  »2«ي گزینه - 121

  )شناسی فرم(

، بسـط و گسـترش   )نمایش یـا اکسپوزیسـیون  (ارائه : داراي این توالی است» سونات«فرم 

در . و کـدا ) نمایش مجـدد، رِاکسپوزیسـیون یـا رکاپیتوالسـیون    (دد ي مج ، ارائه)دولپمان(

ي ثـانوي   گـردد، بـه تنالیتـه    ي اصـلی ارائـه مـی    در تنالیتـه ) A(قسمت ارائه، ابتدا تم اول 

در قسـمت بسـط و   . شـود  ي ثانوي ارائه مـی  در تنالیته) B(شود و تم دوم  مدوالسیون می

تـري   هـاي بـیش   شوند و مدوالسـیون  ه میشوند و در هم تنید ها پرداخت می گسترش، تم

شوند با این تفاوت  ارائه می) Bو  A(ي مجدد همان دو تم  در قسمت ارائه. گیرد صورت می

ي  هـا در تنالیتـه   ي تـم  گیرد و همـه  ها صورت نمی جا هیچ مدوالسیونی میان تم که در این

شـود و   کـوچکی مـی  ي  شـده اشـاره   هـاي ارائـه   در قسمت کدا، به تم. شوند اصلی ارائه می

 .یابد موسیقی خاتمه می

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

  )احمد رضایی(  »1«ي زینهگ - 122

  )تاریخ موسیقی ایران(

حمیـد  «، »پرویـز مشـکاتیان  «ترتیب همگی آثاري از  به» 4«و » 3«، »2«هاي  گزینه

  )اسفند 4آزمون غیر حضوري . (هستند» حسین علیزاده«و » متبسم

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

  )زاده بهرنگ حسین(  »2«ي گزینه - 123

  )فواصل، تعاریف و اصطالحات موسیقی ایرانی(

مانـد   در صورتی که یک سوم از یک سیم مرتعش جدا شود، دو سوم از طول آن باقی می

. کنـد  یکه صدایی با ارتفاع صوتی یک پـنجم درسـت زیرتـر از صـداي اصـلی تولیـد مـ       

 .شده است نامیده می» الخمس ذي«ي پنجم درست در موسیقی قدیم ایران  فاصله

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

 )پارسا فردوسی(  »1«ي گزینه - 124

  )فواصل، تعاریف و اصطالحات موسیقی ایرانی(

پرده  ترین فاصله در موسیقی دستگاهی ایرانی دوم کوچک است که از یک نیم کوچک

  .تر در موسیقی دستگاهی ایرانی وجود ندارد از این فاصله کوچک. تشکیل شده است

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

  )احمد رضایی(  »4«ي گزینه - 125

  )غرب یقیموس خیتار(

و » خـائوس «، »جنـگ «، »مـرگ «موسیقی پس از جنـگ جهـانی دوم مسـتقیماً بـا     

الیویـه  ) 1940(» زمـان  پایـان  براي کوارتت«: ارتباط است قبیل در  این موضوعاتی از

ــدان تصــنیف شــد،   ــه«مســیان در زن ــان هیروشــیما  مرثی ــراي قربانی ) 1960(» اي ب

ي  عرصـه  شـد را بـه   حال در ارکستر زهی دیـده مـی   آن  به ترین اصواتی که تا نامعمول

بازسـازي  مناسـبت   را بـه ) 1962(» رکوییم جنگ«گذارد، بنجامین بریتن  نمایش می

رکـوییم بـراي   «نویسد که در جنگ دوم ویران شده بود، و تاکمیتسو در  کلیسایی می

 .کند اش را بازگو می خاطرات تلخ جوانی» ارکستر زهی
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  )احمد رضایی(  »2«ي گزینه - 126

  )غرب یقیموس خیتار(

  .نفره108اثري است براي یک ارکستر » 108«

»Gruppen « تُرگزمان،  ارکستر هم 3اثري است برايترین آثار پس از جنگ  و یکی از س

  .جهانی دوم است

»The Unanswered Question «   اثري است براي یک ارکستر مجلسی، در ایـن اثـر

هرکـدام بـا تمپـوي    ) چوبی، ترومپـت، آنسـامبل زهـی    کوارتت بادي(هاي متفاوت  سکشن

ز صـحنه  سکشـن زهـی خـارج ا   [انـد   نوازند و در صحنه جداگانه چیـده شـده   متفاوتی می

  ].نوازد می

این سـبک  . ترین آثار سبک شخصی اوست آلفرد اشنیتکه از شاخص اثر »کنسرتو گروسو«

طور  به[اند و اساس آن بر گرد هم آمدن چند ژانر و استایل متفاوت  نامیده» استایل پلی«را 

  .است...] مثال، فوگ و کانن، رقص، موسیقی فولک و 

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

  )احمد رضایی(  »2«ي گزینه - 127

  )143و  142 يها صفحه ،یرانیا یسازشناس(

گونـه و   يهـا  نوسیهـا و سـ   ها به فک ها و از دندان از قاب به دندان )قاووز( زنبورك يصدا

در  ینقـش مهمـ   ها نوسیدهان و س یخال يفضا. شود یم تینوازنده منتقل و تقو یشانیپ

ها و شدت دم و  حرکت لب یساز دارند و چگونگ نیا یگ صوتو رن نیصدا، طن يریگ شکل

زنبورك در هر دو حالـت دم و   يصدا. مؤثر هستند داو ارتفاع ص نیبازدم در نوع رنگ، طن

 شـود  یسـاز اجـرا مـ    نیـ بـا ا  یچه در قلمرو فرهنـگ ترکمنـ   آن. است دنیبازدم قابل شن

  .ندکن یم یمختلف اسب را تداع يها هستند که تاخت ییها تمیر

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

  )احمد رضایی(  »3«ي گزینه - 128

  )188و  171، 169، 166، 161 يها صفحه ،یرانیا یسازشناس(

که نفیر  نظر از این صرف .آید صدا درمی اي به پیالهي  دهانه با هواصداهاي دیگر مانند نیز نفیر

آن  درآوردن صـدا  اش، بـه  خـاطر سـاختار ابتـدایی    بهاي باشد یا نباشد،  یالهي پ داراي دهانه

صداي نفیر بستگی به طول و قطر یا بم بودن  زیر. مشکل و همراه با تحمل فشار زیاد است

هاي  صداهاي تولیدشده با این ساز از قانون اصوات هارمونیک در لوله. صوتی شاخ دارد لوله

هـاي پـنجم،    صداهاي دیگر در فاصـله بر صداي مبنا، ایجاد   وهالکنند و ع صوتی پیروي می

اند و در نواختن آن از  صداهاي تولیدشده با نفیر متناوب. نیز با آن میسرند... چهارم، اکتاو و 

  .شود برگردان استفاده نمی تکنیک نفس

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

  )کوشان کاشی(  »2«ي زینهگ - 129

  )شناسی فرم(

، همـان سـونات   »زا سـوناتا داکیـه  «همان سونات مجلسـی اسـت و    ،»سوناتا داکامرا«

ي رقصی مجلل و با شکوه ایتالیایی است که بـا متـري    ، قطعه»پاوان«. کلیسایی است

یا همان تقلیـد، تکـرار یـک عبـارت موسـیقی      » ایمیتاسیون«. شود دو ضربی اجرا می

، یـک  »الـژي «. ها است که قبالً در بخش دیگري بیان شده است توسط یکی از بخش

  . ي موسیقی سازي است که داراي بیانی سوگوار است آغاز یا یک قطعه

  )اسفند 3آزمون  –نگاه به گذشته (

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

  )احمد رضایی(  »3«ي گزینه - 130

  )رانیا یقیموس خیتار -37 ي سازمان سنجش، صفحه یقیموس(

نـوعی   دو نوگراي موسیقی هستند که بـه » فوزیه مجد« و» علیرضا مشایخی اصفهان«

. آینـد  حسـاب مـی   در موسیقی مدرن و آوانگـارد بـه  » اشتوکهاوزن«ي راه  دهنده ادامه

اسـت کـه   » موسیقی نـوي ایـران  «ساز و رهبر ارکستر  مشایخی در حال حاضر آهنگ

  .داراي ترکیبی از سازهاي ملی ایران و سازهاي غربی است
  

  

  خواص مواد  
  

  )سعید کمالو(  »2«ي گزینه - 131

  )شیشه(

 )شیشه -130ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

هـاي تیـز    هـا داراي لبـه   هاي آبدیده، در صورت شکستن، برخالف دیگر شیشـه  شیشه

  .شوند نمی

  .شوند گري تهیه می به طریق ریخته تر دار، بیش هاي توري شیشه: »1«ي  گزینه

دهند ولی پشت شیشه دیـده   از خود عبور می هاي مشجر، نور را شیشه: »3«ي  گزینه

  .شود نمی

ي  هـاي انعکاسـی، بـراي تقلیـل حـرارت ناشـی از تـابش زننـده         شیشه: »4«ي  گزینه

  .رود خورشید و عبور نور به کار می

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه - 132

  )الیاف نساجی -212ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

ــراي در محــیط خنثــی، ) آب ژاول(» هیپوکلریــت ســدیم«محلــول  بهتــرین مــاده ب

الیـاف  » کـوپر آمونیـوم  «الزم به ذکـر اسـت، محلـول    . ریون استسفیدگري ویسکوز

رونـد، بـر    کـار مـی   شویی بـه  هاي آلی که در خشک حالل لیکند و ویسکوز را حل می

  .الیاف ویسکوز اثري ندارند

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

  )زهره حسینی(  »1«ي گزینه - 133

  )و اندودها ها مالت -143ي  مصالح ساختمان، صفحه(
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  22: ي صفحه  هنر اختصاصی  اسفند 17 آزمون - 5ي  پروژه  

    

  .آید دست می زاده، از مخلوط آهک با گل رس و آب به مالت گل حرام: »2«ي  گزینه

  .آید دست می سیمان به و سنگ مالت شفته آهک، از گل آهک، قلوه: »3«ي  گزینه

کیلوگرم پودر یا خمیر آهک  150 مالت خاك شنی با آهک، به نسبت: »4«ي  ینهگز

  . آید دست می آبدیده در یک متر مکعب خاك شنی و آب به

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

  )پارسا انصاري(  »2«ي گزینه - 134

  )ها و اندودها مالت -144و  143ي  ها مصالح ساختمان، صفحه(

: اند از گیرند، عبارت شوند و خود را می ي هوایی که در مجاورت هوا خشک میها مالت

  .ها مالت آبی هستند سایر گزینه. گل، مالت گچ و مالت گچ و خاك مالت کاه

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

 )فرناز شهریاري(    »2«ي گزینه - 135

  )شیشه -122ي   کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

باشند کـه بـا نـام تجـاري      می» پالستیکی«هاي پلیمري  هاي آلی همان شیشه هشیش

  . روند به فروش می» گالس پلکسی«

  )اسفند 3آزمون  –نگاه به گذشته (

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

  )پارسا انصاري(  »2«ي گزینه - 136

  )بتن -86ي  اختمان، صفحهمصالح س(

هـاي سـولفاته و یـا اسـیدي ضـعیف،       ب بـتن، آن را در مقابـل آّ  ها به  افزودن پوزوالن

  .شوند ها به دو صورت معدنی و مصنوعی تهیه می پوزوالن. کند تر می مقاوم

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

 )90 -سراسري(  »2«ي گزینه - 137

  )بتن -163ي  ، صفحهمصالح ساختمان(

به آن الیاف فوالدي و یـا غیرفـوالدي اضـافه شـده     بتن الیافی، بتن معمولی است که 

متر و عـرض   میلی 1ها حدود  متر، ضخامت آن سانتی 5تا  2طول الیاف در حد . است

شوند و باعث  طور یکنواخت در بتن پخش می این الیاف به. متر است میلی 5ها زیر  آن

بانـد   ،سـازي  هجاي بتن مسلح در جـاد   از این نوع بتن به. گردند کاهش تردي بتن می

  . شود سازي استفاده می فرودگاه و محوطه

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

  )سعید کمالو(  »3«ي گزینه - 138

 ،و کتـاب سـبز خـواص مـواد     118و  117ي هـا   صـفحه  ،کتاب شناخت مواد و مصـالح (

 )سیمان -70ي  صفحه

هـا نبایـد    میزان آن. آور را دارند زگدا  ها مانند سدیم و پتاسیم، در سیمان نقش قلیایی

زیرا در صورت افزایش این نسـبت، نظـم زمـان    . بیش از یک درصد وزن سیمان باشد

  .شود گیرش بتن مالت، دشوار می

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

  )زهره حسینی(  »3«ي گزینه - 139

  )سیمان -77ي  مصالح ساختمان، صفحه(

نـد و بـروز رنـگ    کلسـیم در سـیمان، باعـث خـودگیري کُ      فریـت آلومینو ترکیب تترا

  . شود خاکستري می

خودگیري سریع، مقاومت باعث کلسیم سیلیکات در سیمان  وجود تري: »1«ي  گزینه

  . شود زودرس و افزایش سریع دما می

کلسیم سیلیکات باعث خودگیري کنـد، مقاومـت دیـررس و     وجود دي: »2«ي  گزینه

  . شود ر سیمان میافزایش کند دما د

به کمـک   ایجاد کرده و کلسیم آلومینات در سیمان خودگیري آنی تري: »4«ي  گزینه

خودگیري سریع و افزایش سـریع ولـی بـا    چنین  هم. دنده را کاهش می شگچ سرعت

  .استها  سولفات ي برابر حملهدر پذیر  آسیبرا داشته و  مقاومت نهایی اندك

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

 )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه - 140

  )الیاف نساجی -204ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

  :ي پنبه و کتان نکات زیر حائز اهمیت است در مقایسه

  . تر از پنبه است درخشندگی الیاف کتان بیش. 1

  . تر از پنبه است زا توسط کتان کم ي رنگ جذب ماده. 2

  .تر از پنبه است ان بیشاستحکام الیاف کت. 3

  . تر از پنبه است هاي کتانی، کم رفتگی پارچه آب. 4

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

  )پارسا انصاري(  »1«ي گزینه - 141

  )27ي  الیاف نساجی، صفحه(

 یچـوب  اه،یـ گ ي سـاقه  يقسمت مرکـز . شود یشاهدانه استخراج م اهیکنف از ساقه گ

. ساقه قرار دارند یخارج ي پوسته ریو در ز یقسمت چوب نیا يرواست و الیاف کنف 

کتـان   افیـ مشابه استخراج ال یشاهدانه به روش اهیگ ي جدا کردن الیاف کنف از ساقه

  .ردیگ یصورت م فالکس اهیگ ي از ساقه

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

  )پارسا انصاري(  »2«ي گزینه - 142

  )بتن -76ي  صفحه سبز خواص مواد،(
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  23: ي صفحه  هنر اختصاصی  اسفند 17 آزمون - 5ي  پروژه  

    

ي آن از  دهنـده  ي تشـکیل  مـواد اولیـه   در نوعی بـتن اسـت کـه   ) یا پوکه(بتن سبک 

. شـود  استفاده مـی ) پرلیت -پلی استیرن -لیکا -ي معدنی مانند پوکه(هاي سبک  دانه

  .تر از بتن معمولی است وزن فضایی این نوع بتن کم

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

  )سعید کمالو(  »3«ي گزینه - 143

  )ها و اندودها مالت -48ي  واد و مصالح، صفحهشناخت م(

ي آن به جاي کـاه   شده در شمال ایران، به دلیل کاشت برنج، گاهی اوقات از پوست خرد

  .شود گویند و در کارهاي ظریف استفاده می گل می شود که این اندود را فل استفاده می

ي آن کاه اضـافه   اي جلوگیري از ترك خوردن گل، به آخورهگل، بر در اندود کاه: نکته

  .شود از این ترکیب براي اندود دیوارهاي بیرونی و پشت بام استفاده می. کنند می

  ) اسفند 3آزمون غیر حضوري (

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

  )سعید کمالو(  »1«ي گزینه - 144

 )سیمان -70ي  ، صفحهکتاب سبز خواص مواد(

اکسید آهن در سیمان نقش گدازآور دارد و همچنین با دیگر مواد موجود در سـیمان  

  .کند می کلسیم فریتینوشود و تولید تترا آلوم ترکیب می

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

  )زهره حسینی(  »2«ي گزینه - 145

  )شیشه -126ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

» جـام «هـاي پنجـره     شیشـه . انـد  ه از سیلیس، آهک و سودا ساخته شـده هاي پنجر شیشه

ترین اسـتفاده را در سـاختمان دارد و بایـد کـامالً صـاف، شـفاف و عـاري از مـوج و          بیش

  . هاي هوا و یا هر نوع عیب دیگر بوده و ضخامت آن در تمام سطوح یکنواخت باشد حباب

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

  )91 -سراسري(  »2«ي گزینه - 146

  )الیاف نساجی(

مثالی از یک پلیمر است که نـه از ترکیبـات   ) پنبه کوهی یا پنبه نسوز(الیاف آزبست 

به هر حـال کـربن و سیلیسـیم در یـک گـروه از جـدول       . کربن بلکه سیلیسیم است

واننـد  ت کـه هـر دو مـی    هایی با هم دارنـد مـثالً یکـی ایـن     تناوبی قرار دارند و شباهت

  . آزبست نوعی سنگ است. بسازند) اي زنجیره(هاي پلیمري  لکولوم

جملـه آزبسـت    غیرقابل اشتعال و نسوز هستند من) ها سیلیکات(هاي سیلیسیم  پلیمر

هاي ضد حریق و ایرانیت  از آن پارچه. که ترکیب آن سیلیکات منیزیم و کلسیم است

  .ر سمی و خطرناك استبا این حال بسیا. شود تهیه می) سیمان و آزبست(

  

  

  

  

  

  )پارسا انصاري(  »2«ي گزینه - 147

  )شیشه -129ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

هاي رنگین هستند که با افزودن عناصـر   اي، شیشه ترین محصوالت شیشه یکی از مهم

اکسید گوگرد براي ایجـاد رنـگ زرد،   . آیند ي فلزي به مذاب شیشه بدست می واسطه

کربنـات پتاسـیم بـراي سـبز آبـی و        رنگ کردن شیشه، بی بیدي اکسید منگنز براي 

  .شود براي رنگ سبز استفاده می کروماکسید 

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

  )رقیه محبی(  »4«ي گزینه - 148

  )شیشه(

  . کند وجود نیترات سدیم در شیشه از تغییر رنگ شیشه جلوگیري می

  :ها بررسی سایر گزینه

  . شود باعث افزایش مقاومت کششی شیشه می: »1«ي گزینه

  .کند اضافی را از درون مواد مذاب شیشه خارج میهاي  حباب» 2«ي  گزینه

  . کند هاي حرارتی مقاوم می شیشه را در برابر شوك: »3«ي  گزینه

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

  )کاشانی داریوش امیري(  »2«ي گزینه - 149

  )صنایع دستی -308ي  بز خواص مواد، صفحهکتاب س(

ي کرم رنگ و  آستین مردان عشایر بختیاري با زمینه چقا، کت دراز و بی: »1«ي گزینه

  .باشد که از پشم و پنبه درست شده است هاي آبی می حاشیه

ي ضخیم در حوالی استان خراسان است که از کـرك   برك، نوعی پارچه: »3«ي گزینه

  .شود ته میبز یا پشم شتر باف

  .شود شَعر، نوعی پارچه که از مو یا ابریشم بافته می: »4«ي گزینه

  )اسفند 3آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )سعید کمالو(  »1«ي گزینه - 150

 )سیمان -120ي  ، صفحهشناخت مواد و مصالح(

ا آلومینیـوم اکسـید زیـاد و آهـک کـم      ، نوعی سیمان ب)سیمان آلومینا(سیمان برقی 

این سـیمان بسـیار   . ها مقاوم است است که در برابر عوامل شیمیایی خصوصاً سولفات

هـاي بتنـی    ها و لوله گیري بتن سدها، پل به همین دلیل از آن براي لکه. زودگیر است

  .شود استفاده می
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هنر عمومی درک

نمایشی خالقیت

موسیقی خالقیت

کتابهایتخصصیکنکورهنر

در این درس گستردگی کتاب های درسی و غیر درسی و .  تدوین شده استتاریخ هنر جهان و تاریخ هنر ایران کلی دو بخشکتاب در 

کتاب پیش رو به داوطلبان کمک می کند که مهمترین مطالب را در یک کتاب مطالعه . تعدد زیاد آن باعث سردرگمی داوطلبان شده است

در پایان هر فصل تعدادی تست آورده شده تا داوطلب مبحث مورد نظر را بیشتر و بهتر . کنند و از سرگشتگی بین منابع به دور باشد

.یادبگیرد

نکته بارز این کتاب مجزا بودن بخش ها .  با توجه به مطالب موجود در کتاب قابل استفاده برای تمام عالقه مندان است و نه فقط کنکور هنر

توضیحاتی که در کتاب آمده بسیار کامل . بخصوص درک تصویر است و در انتهای هر فصل تست مربوط به همان مباحث آورده شده است

این کتاب می تواند یک کتاب خالصه از تاریخ . می باشدنمایش و سینما، تلویزیون و درک تصویر و پوشش دهنده ی سرفصل های مربوط به 

و مقدمات سینما و تئاتر در بین کتاب های مرجع کتابخانه شما باشد و در دوران دانشجویی و حتی برای کارشناسی ارشد هم می توانید از 

.آن استفاده کنید

شامل تمام مباحث اولیه و مهم در زمینه موسیقی است، همین طور برای مطالعه ارشد و کسانی که عالقه به مباحث تئوری موسیقی دارند 

تصویر مربوط  84در کتاب . در انتهای هر درس یا مبحث تعدادی تست برای تسلط داوطلب بر مطلب آورده شده است .مورد استفاده است

. تصویر مربوط به موسیقیدانان ایران به همراه معرفی کامل آن ها آورده شده است 127به سازهای ایرانی و جهانی، 

 عنوان کتاب مرجع موسیقی 43 عنوان کتاب درسی مربوط به رشته موسیقی و 5بارزترین نکته مورد توجه در این کتاب پوشش مطالب 

.سازبندی و موسیقی فیلم: دو مبحث در این کتاب جدید آورده شده است. است که اسامی این کتاب ها در انتهای کتاب آورده شده است

 هنرستان و غیر درسی در زمینه ی مواد و مباحث مرتبط با کنکور هنر در درس خواص مواد تالیف  عنوان کتاب درسی50این کتاب از 

مبحث درس صنایع دستی در .  فصل دارد، در انتهای هر فصل تعدادی تست برای تسلط بیشتر داوطلبان آورده شده است31. شده است

این کتاب قابلیت این را دارد که .این کتاب به طور کامل آورده شده که شما می توانید از آن برای درس درک عمومی هنر نیز استفاده کنید

.دانشجویان برای کارشناسی ارشد هم از آن بهره ببرند

فاهیم کلی در باب گرافیک، زیبایی ، ممبانی هنرهای تجسمی:  اصلی و کلی در درس خالقیت تصویری است مبحث3این کتاب شامل 

شناسی و درک تصویر

مطالب این کتاب از تمام کتاب های . این کتاب به داوطلب کمک می کند تا درس خالقیت تصویری را راحت تر و کاربردی تر یاد بگیرد

برای تسلط دانش . درسی هنرستان در رشته های نقاشی، گرافیک و سال چهارم هنر به اضافه ی کتاب های غیر درسی تالیف شده است

نقطه قوت کتاب فصل درک تصویر است که به داوطلب این امکان . آموز بر روی مبحث در انتهای هر فصل تعدادی تست طراحی شده است

.را می دهد تا بتواند هر تصویر را در کنکور چگونه تحلیل کند

در ابتدای هر دوره تعداد سوال در هر .   سال اخیر10کنکورهای سراسری مجموعه سوال های کنکور هنر  کتابی است مربوط به تست های 

و در انتهای هر دوره پاسخ تشریحی آن کنکور آورده . درس و مدت زمان پاسخ گویی همانند دفترچه کنکور سراسری آورده شده است

در کنار پاسخ هر سوال . نکته قابل توجه در کتاب زرد هنر اضافه شدن سوال های خارج از کشور به همراه پاسخ تشریحی است. شده است

.آدرس و مبحث سوال مشخص شده است و پاسخ های تشریحی به داوطلب کمک می کند تا از آن به عنوان درس نامه استفاده نماید

این کتاب به شما کمک می کند تا بتوانید تسلط خوبی بر روی سوال های کنکور و مباحث مربوط به کنکور هنر داشته باشید و همچنین 

.باعث می شود زمان پاسخ گویی به سوال های کنکور را تمرین کنید
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