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 )الهام محمدي(     - 1

  معناي واژگان صحيح آمده است.» الف، ج«در قسمت 

  معناي صحيح ساير واژگان:

  ها / د) وخامت: خطرناك بودن، بدفرجامي ب) اكناف: ج كنف، اطراف، كناره

  )نامه واژهلغت، ، 3(فارسي 

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

  )محسن اصغري(                                             - 2

خدنگ: درختي است بسيار سخت كه از چوب آن نيزه و تير سازند. (خلنگ: علف 

 جارو)

  )نامه واژه، لغت، 1فارسي (

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

 )تبريز -مهدي آسمي(     - 3

  معناي پنج واژه صحيح آمده است.

ارزش، گليم درشت و  كماي  جامه :اند از: پالس تها عبار موارد نادرست و صحيح آن

  شرمي  بي :/ وقاحت ، بدانديشبدخواه: زشت، ناپسند / بدسگال: / منكَركلفت

  )نامه واژه، لغت ،1فارسي (

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

 )زماني بخش سعيد گنج(     - 4

 ←اد) / بر همه چيز قالب گشت گذارد (= نهاد، قرار د ←دو قدم را در آن گزارد 

  غالب (= چيره).

  )امال، تركيبي، 3(فارسي  

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

 )كاظم كاظمي(     - 5

  ها: هاي اماليي و شكل درست آن غلط

  اشباه ←فراق / ج) اشباح  ←هـ) فراغ 

  )تركيبي، امال ،1فارسي (

 )الهام محمدي(     - 6

  سين واعظ كاشفي است.از ح» اخالق محسني«
  )118صفحة ، تاريخ ادبيات ،1فارسي (

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

 )كاظم كاظمي(     - 7

بودن/  فشاني آمادة جان ←مردم / كنايه: جان به كف بودن  ←مجاز: جهان 
تشبيه: بازار محبت (اضافة تشبيهي) / جناس: جان و جهان / ايهام تناسب: سودا 

  داد و ستد (با بازار تناسب دارد). -2عشق (معناي موردنظر)  -1 ←
  )آرايه، تركيبي، 3(فارسي  

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

 )اردبيل -مرتضي منشاري(     - 8

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اشاره به داستان حضرت يوسف (ع)»: 2«گزينة 
  »الموت ذائقةكُلّ نَفس «اشاره به »: 3«گزينة 
  اشاره به آفرينش انسان از خاك و گل»: 4«گزينة 

  )127ة صفحآرايه، ، 3(فارسي  

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

 )زماني بخش سعيد گنج(     - 9

  تناسب» مه، مهر (= خورشيد)، نور«تشبيه/ » شمع مه و شمع مهر«
  هاي ديگر تشريح گزينه

ايهام دارد. / مست و باده:  گردش جام، -2روزگار  -1د: دومعنا دار دور»: 1«گزينة 
  تناسب/ بادة ازل: تشبيه

سر، زلف، «و » سر، مو، دست«تشبيه/  :»عمر دراز استمرا تو  زلف«»: 2«گزينة 
  تناسب/ سر مويي: ايهام» دست

خواهد  روان«تناسب/  :تشبيه/ قدم و روان شدن (رفتن)» اقليم وجود»: «4«گزينة 
  خواهد مرد - 2خواهد رفت  - 1: داردايهام  »شد

  )تركيبي، آرايه ،1فارسي (

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

 )كاظم كاظمي(     -10

  ساز: ندارد ساز: و / حرف ربط وابسته  پايه حرف ربط هم
كار رفته و حرف اضافه  به» مثل و مانند«در معناي » چون«و » چو«هاي  توجه: واژه

  .شوند محسوب مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  ساز: و پايه حرف ربط هم -ساز: ار (اگر) حرف ربط وابسته »:1«گزينة 
  ساز: اما پايه حرف ربط هم - )= او اش ساز: كه (كش= كه حرف ربط وابسته »:2«گزينة 
  ساز: ولي پايه حرف ربط هم -ساز: تا حرف ربط وابسته »:4«گزينة 

  )141و  140 هاي هصفح، زبان فارسي، 3(فارسي  

  3و 1فارسي  

ww
w.
ka
no
on
.ir



 

  3: ةصفح  عمومي دوازدهم تجربي، هنر و منحصراً زبان  98 فروردين 30آزمون  -)7( ةپروژ         
    

 

 )الهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(     -11

  تكرار (تكرار مفعول) / بدل يا معطوف ندارد.» لطف»: «3«گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  بدل » خودتو «معطوف / » شكرپر قند و پر « »:1«گزينة 
  بدل» جمله/ « معطوف» تَندل و « »:2«گزينة 
  معطوف ←» ستوانبرگجوشن و «بدل / » تو خود»: «4«گزينة 

  )126ة صفح، زبان فارسي، 3(فارسي  

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

 )اردبيل -مرتضي منشاري(     -12

  3 ←» چنين جاي، اين وقت، خمر بهشتي«اند از:  عبارت» 3«هاي وصفي گزينة  تركيب
  هاي ديگر هنتشريح گزي

  تركيب وصفي 3 ←» نازنين هر سرايي، كدامين سروقد، سروقد«»: 1«گزينة 
تركيب  4 ←» همه شكل، همه جاي، عشوة شيرين، عشوة شكرخاي»: «2«گزينة 
  وصفي
  تركيب وصفي 4 ←» چه دلبند، چه شيرين، چه مطبوع، چه زيبا»: «4«گزينة 

  )115، زبان فارسي، صفحة 3(فارسي   

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

 )يرازش -محسن فدايي(     -13

گوي و پيش ارباب بصيرت گفت«بيت يك جمله است و فعل آن حذف نشده است: 
  »جدا است.  عشق و عقل چون بيداري و خواب گران از هم

  هاي ديگر تشريح گزينه
  به قرينة معنوي حذف شده است.» است«پايان مصراع اول فعل »: 1«گزينة 
  عنوي حذف شده است.به قرينة م» عجب«بعد از واژة » است«فعل »: 3«گزينة 
  در مصراع اول به قرينة معنوي حذف شده است.» باشد«فعل »: 4«گزينة 

  )56صفحة ، زبان فارسي ،1فارسي (

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

 )زماني بخش  سعيد گنج(     -14

است و غم،  همان لبخند است كه از لبان رستم دور گشته» كليد گنج مرواريد«
   آن را گرفته است.جاي 

  )113ة صفح مفهوم،، 3(فارسي 

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

 )شيراز -محسن فدايي(     -15

از بيت  توحيد، وادي »الف«، وادي فنا از بيت »ج«نا از بيت غترتيب وادي است به
  .شود دريافت مي» د«و وادي عشق از بيت » ب«

  )125تا  120 هاي هصفح، مفهوم، 3(فارسي  

 )مريم شميراني(     -16

در كارها به دليل قابل بازگشت  ه كردنمفهوم مشترك ابيات مرتبط: توصيه به انديش

  .هناپذيري عمل انجام شد نبودن و جبران

گويد: اگر صد تير از جانب معشوق به عاشق روانه شود،  شاعر مي، »2«در گزينة 

  ندارد. يهيچ مشكل

  )141ة صفح، مفهوم، 3(فارسي  

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

 )كوهدشت -جمشيد مقصودي(     -17

گاه خداوند  ليججهان هستي و درون انسان ت«صورت سؤال، اين است كه آية مفهوم 

، »2«گزينة . نيز همين مفهوم وجود دارد» 4و  3، 1«هاي  كه در گزينه» است

  .كرد و پنهان شد معاشقنشان داد و  اي كوتاه خود را به من گويد: معشوق لحظه مي

 )127ة صفح، مفهوم، 3(فارسي  

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

 )مريم شميراني(     -18

، در مورد آفرينش مخلوقات گوناگون »1«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة 

  .است كه همگي از فروغ روي اوست

  )10صفحة ، مفهوم ،1فارسي (

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

 )شيراز -محمدرضا زرسنج(     -19

  :»هـ الف، ج، د، « مفهوم مشترك ابيات 

  عزّت پس از ذّلت و فرج بعد از شدت است. 

توانيم هر دو فعل منفي را مثبت كنيم و چنين معني نماييم: چون  ، مي»د«در بيت 

بعدها فرمانش بر همة كشور مصر  ،ه ديد)يوسف از برادران سيلي خورد (رنج و صدم

  جاري شد (پادشاه گرديد).

هاي حضرت يوسف (ع) بدون بيان دوران عزّت و  اشاره به گرفتاري»: ب«مفهوم بيت 

  .كامروايي او

  )54صفحة ، مفهوم ،1فارسي (

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

 )شيراز -محسن فدايي(     -20

(انسان با عشق حيات  ،است.حقيقت، من از عشق زاييده شدمدر»: 4«مفهوم گزينة 
  يابد) مي

چيزي به كه اگر از نگاه عاشقانه به  نفي ظاهربيني و اين» 3و  2، 1«هاي  مفهوم گزينه
زي را يعشق هر چ هكني. (نگاه آميخته ب آن را زيبا تصور مي ظاهر زشت، نگاه كني

  .بيند) زيبا مي
)144صفحة ، مفهوم ،1فارسي (
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 )فاطمه منصورخاكي(     -21
راي مردم / ب»: للنّاسِ«خودش را / »: نَفسه«قرار دهد / »: نَصب«هر كس / »: من«
پيش از / »: قَبلَ«آموزش / »: تَعليمِ«بايد شروع كند / »: يبدأل«پيشوا / »: إماماً«
»(ترجمه)  ديگري»: غَيرِه  

----------------------------------------------  
 )فاطمه منصورخاكي(     -22
» استغفار(«مانند مؤمنان آمرزش بطلبد »: استغفار المؤمنينَ …استَغفَرَ «اگر / »: إن«

عند «از گناهانش / »: من ذُنوبِه«كننده /  توبه»: التّائب«مفعول مطلق نوعي است.) / 
  اش را بهتو»: توبتَه«پذيرد /  خداوند مي»: يقبل اهللا/«نزد خدا »: اهللاِ

  نكتة مهم درسي 
توانيم اولي را به صورت مضارع التزامي  اگر فعل شرط و جواب شرط، ماضي باشند، مي

  (ترجمه)  صورت مضارع اخباري ترجمه كنيم. و دومي را به
----------------------------------------------  

 )بوشهر -اهللا مقصودي نعمت(     -23
»: المحيط«به اعماق / »: إلى أعماقِ«رفت / »: ذَهب«غواصي كه / »: الغواص الّذي«

/  عكسيك گرفتن »: ةٍلتقاطَ صورإ«توانست (فعل ماضي) / »: استطاع«اقيانوس / 
»(ترجمه)  ها  ماهي»: األسماك«آن / »: تلك«/ در نور »: في ضوء  

----------------------------------------------  
 )بوشهر -ابراهيم احمدي(     -24

  هاي ديگرتشريح گزينه
  كس كه آزموده را آزمود، پشيماني بر او فرود آمد!هر»: 2«گزينة 
  كند!داللت مي قلبمهاي زيادي در هاي چشمانم بر اندوه: اشك»3« ةگزين
كند! (و يا وجو مي ها جست: گاهي چشمة روشن زندگي را در تاريكي»4« ةگزين

  (ترجمه)  كني)جو ميو جست
----------------------------------------------  

 )بوشهر -اهللا مقصودي  نعمت(     -25
»: التّعايشِ السلمي«كند (فعل مضارع) /  تأكيد مي»: يؤكّد«موارد اشتباه در ترجمه: 

  (ترجمه)  آميز همزيستي مسالمت
----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهيم احمدي(     -26
ها مانند صورت سؤال در مورد سازگاري با مردم است، اما حديث  گزينهمفهوم همة 

مردم تر از اين نياورد كه  كاري محبوب ندمن بعد از واجبات، نزد خداوؤم» (4«گزينة 
!)، در مورد ارزشمنديِ داشتن اخالق خوب با از اخالق او در راحتي و آسايش باشند

  )مفهوم(  مردم، نزد خداوند است.
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(     -27
يابيم كه مفهوم  ات دراز كن!) درمي المثل (پايت را اندازة جامه با توجه به ترجمة ضرب

  آن و بيت مقابلش اين است كه بايد حد و مرزمان را بدانيم.
  هاي ديگر تشريح گزينه

ست در زمان سختي/ مفهوم بيت: المثل:  شناخته شدن دو مفهوم ضرب»: 1«گزينة 
  بايد اشكاالت دوست را به او گوشزد كنيم.

اي ذات مخصوص به خود دارد. / مفهوم بيت:  مفهوم حديث: هر آفريده»: 3«گزينة 
  بينيم. هر عملي انجام بدهيم نتيجة آن را مي

باعث ماندگاري حكمت است. / مفهوم بيت:  بودن مفهوم حديث: فروتن»: 4«گزينة 
  )مفهوم(  تر است. كه جايگاه باالتري دارد متواضعكسي 

 )بوشهر -اهللا مقصودي نعمت(     -28

يابيم  ترجمة عبارت (جايي كه ميان دو كوه بلند قرار دارد!: مرداب)، درمي به با توجه
  كه تعريف به كار رفته براي مرداب، صحيح نيست.

  هاي ديگر تشريح گزينه
: ضرر شود! بلكه باعث زيانشان ميساند ر مين سودكسي كه به ديگران »: 1«گزينة 
  رساننده
  اي بزرگ از سربازان براي دفاع از كشور!: ارتش مجموعه»: 2«گزينة 
  ماند!: گام، جاي پا كه از پا در جايي باقي مياست قَدم يا اثري »: 3«گزينة 

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

 )شهدم -زاده   حامد مقدس(     -29

نفر اشاره شده  6تعداد همراهان خواسته شده است كه در پاسخ به  »3«در گزينة 
   :نفر هستند 5كه  است در صورتي

  دو برادرم »: أخَواي«دو خواهرم / »: اُختاي«پدرم / »: والدي«
  نكتة مهم درسي

 اول شخص، ضمير اضافه شود (مانند ضمير سالماگر به كلمات مثني يا جمع مذكر
  شود. ها حذف مي حرف (نون) از آخر آن ) حتماً»ي«

  )مفهوم(  والدان + ي: والداي / أختان + ي: أختاي / أخَوان + ي: أخَواي
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(     -30

را  سرنشينانتري از  تر از تاكسي است و تعداد كم اتوبوس بزرگ»: 2« ةمعني گزين
  كند! جا مي جابه

  هاي ديگر تشريح گزينه
  كشتي راهنمايي كند!يك تواند ما را به جاي غرق شدن  دلفين حيواني است كه مي»: 1«گزينة 
  كند! آوري مي جمع را ها دانش از بسياري كه است بزرگ نامة لغت يك نامه دانش»: 3« ةگزين

  شود! مي درست ،كند نان از خميري كه نانوا آن را آماده مي»: 4«گزينة 
  )مفهوم(
----------------------------------------------  

    
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 3 و  1، زبان قرآن عربي

 مطلب: دركمتن  ةترجم

كـرد، بـا    كوچكي وجود داشت كـه بـدون حـاكم زنـدگي مـي      شهرشود كه  حكايت مي«
ت وجود حاكمي را احساس نمودند كه به كارهايشان توجه ضرور شهرگذشت زمان، اهل 

نمايد و به نيازهايشان رسيدگي كند و نگران آسايش ايشان باشـد، پـس شـروع بـه فكـر      
هاي خواسته شده بر او منطبـق باشـند تـا وي را     كردن به شخصي كردند كه همة ويژگي

آمد و به آنان پيشـنهاد داد   كه حكيمي نزد ايشان نامزد كنند، تا اين شهربراي فرمانروايي 
كـه او  بـود  خـاطر   به اينو آن  تعيين كنند،  شهركه مرد محترمي را به عنوان فرمانرواي 

را به شكلي بسيار خوب داراسـت. و هنگـامي كـه     شهروقت كافي، حكمت و قدرت ادارة 
مـن در  آمدند كه از مرد بخواهند بر ايشان فرمانروايي نمايد، مرد پرسيد: حقوق  شهراهل 

ارزد،  درنـگ گفـت: نمـي    گفتند: هزار درهم، پس مرد بـي  شهرماه چقدر خواهد بود؟ اهل 
ارزد اي مـرد؟ پاسـخ    از نپذيرفتنِ مرد متعجب شدند و از او پرسيدند: چرا نمـي  شهراهل 

  »داد: زيرا اگر شما هزار درهم در ماه به من بدهيد، من هرگز نگران چيزي نخواهم بود!
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 (سيدمحمدعلي مرتضوي)     -31
مرد محترم شغل را نپذيرفت و حقوق را دريافت نكرد، زيرا حقوق «صورت سؤال: 

 »مطابق نظر او، زياد است!

جاي خالي اول )؛ در 3و1هاي  نادرست است. (رد گزينه» قَليل«در جاي خالي دوم، 
»2مناسب نيست. (رد گزينة » تسليم نشد«به معناي » ما استَسلَم(  

  نكتة مهم درسي
هاي متفاوت  ها و معني افعال گروه دوم (ثالثي مزيد) كه از يك ريشه هستند، اما وزن

  اند؛ به عنوان مثال: گويي به سؤاالت بسيار مهم دارند، در پاسخ
»ستَلَمستَ«دريافت كرد/ »: ااتسليم شد/ »: سلَم»لَّمسالم كرد، تحويل داد/ »: س
»(درك مطلب)  اسالم آورد »: أسلَم  

----------------------------------------------  
 (سيدمحمدعلي مرتضوي)     -32
كردند كه او پيشنهادشان را رد  هنگامي كه مردم نزد مرد رفتند، گمان نمي«

پس از شنيدن جواب مرد، كامالً متعجب مطابق متن درست است، زيرا » كند! مي
 شدند.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» مردم تنها زمان كمي بدون حاكم زندگي كردند!»: «1«گزينة 
  نادرست است.» هاي حاكم، حكمت و ثروت است! از ويژگي»: «2«گزينة 
وچك ك شهرحكيم همان كسي است كه فرد شايسته براي فرمانروايي »: «4«گزينة 

  (درك مطلب)  نادرست است.» كند! را تعيين مي
----------------------------------------------  

 (سيدمحمدعلي مرتضوي)     -33
كه همراه زياد شدنِ  نشان دادنِ اين«؛ »هدف مرد محترم چه بود؟«صورت سؤال: 

 مطابق متن صحيح است.» مال، زيادي گناهان است!

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» يابي به مال بيشتر! دست»: «1« گزينة
  نادرست است.» قرار دادن فرد مناسب در جايگاه مناسب!»: «3«گزينة 
    نادرست است. » واقعاً دشوار است! شهرروشن ساختنِ اين كه ادارة »: «4«گزينة 

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

  
 وي)(سيدمحمدعلي مرتض     -34
پرسشي است كه در متن پاسخي » كنند؟! درخواستشان را كجا مطرح مي شهراهل «

 به آن داده نشده است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  »حقوق حاكم چقدر است؟!»: «2«گزينة 
  »چرا مرد محترم انتخاب شد؟!»: «3«گزينة 
وايي شروع به جستجويِ كسي كردند كه بر ايشان فرمانر شهرچرا اهل »: «4«گزينة 
  مطلب) (درك   » نمايد؟!

----------------------------------------------  
 (سيدمحمدعلي مرتضوي)     -35

 هاي ديگر تشريح گزينه

» يفعلُ«نادرست است؛ فعل مضارع سوم شخص مفرد آن بر وزن » تَفكُّر»: «1«گزينة 
  است.» تَفكير«شود و مصدر آن هم  است، پس از باب تفعيل محسوب مي

+  المواصفَةنادرست است؛ زيرا جمع سالم مؤنّث است. (» جمع التّكسير»: «3«زينة گ
  ات = المواصفات)

نادرست است؛ واضح است كه اسم داده شده بر وزن » مطالَبةمن مصدر »: «4«گزينة 
است و از افعال گروه اول (ثالثي مجرد) ساخته شده است؛ پس مصدر آن » مفْعول«
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  است. » طَلَب«

 )قائمشهر -بهزاد جهانبخش(     -36

هاي  لباس(ترجمة عبارت:  فعل مجهول است كه فاعل ندارد.» تُغسل«، »3«در گزينة 
  )انواع جمله(  شود!). ورزشي قبل شروع مسابقات شسته مي

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

 )مشهد -زاده  حامد مقدس(     -37

( ) ( )17 34 51 90 37 53    

  
  و طرف مساوي در اين گزينه برابر نيستند.د

 هاي ديگر تشريح گزينه

) »:2«گزينة  ) ( )75 25 100 73 27 100       

)»: 3« ةگزين ) ( )82 2 41 39 2 41       
)»:4« ةگزين ) ( )11 6 66 81 15 66       )عدد(  

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

 )فاطمه منصورخاكي(     -38

حال است و مفعول مطلقي در عبارت داده شده به كار نرفته » مهاجِماً«در اين گزينه 
  است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اليه است. مضاف» اآلملينَ«مفعول مطلق نوعي و » اجتهاد»: «1«گزينة 
  مفعول مطلق تأكيدي است.» إخباراً»: «2«گزينة 
  صفت است.» كامالً«مفعول مطلق نوعي و » اناًإطمئن»: «3«گزينة 

  )مفعول مطلق(
----------------------------------------------  

 )رضا معصومي(     -39
جايي كه بعد از آن،  مصدري منصوب از فعل جمله (أدبت) است و از آن» تأديباً«

آيد. اليه نيامده، مفعول مطلق تأكيدي به شمار مي صفت يا مضاف  
  هاي ديگر گزينه تشريح
  مفعول است.» حقّاً»: «1«گزينة 
 تمفعول مطلق نوعي است، زيرا بعد از آن جملة وصفيه (أعجب» ةًقراء»: «2«گزينة 

  ) آمده است.…
 مفعول مطلق نوعي است، زيرا بعد از آن جملة وصفيه (يليقُ» إكراماً»: «4«گزينة 

  )مفعول مطلق(  ) آمده است.…
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(     -40
عنوان مفعول مطلق نوعي در جاي خالي قرار  تواند به مي» محاسبةً«در اين گزينه، 

(انسان در روز قيامت،  ، زيرا مصدر است و بعد از آن هم صفت قرار گرفته است.گيرد
  شود!). دقيق حسابرسي مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  مفعول است.» حمداً»: «1«گزينة 
  مفعول مطلق تأكيدي است.» ةًمجاهد»: «2«گزينة 
  )مفعول مطلق(  حال است.» خاشعاً»: «3«گزينة 
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 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -41

كـه در برابـر   اسـت  سـخن حقـي    ،برترين جهادمطابق فرمايش پيامبر اكرم (ص)، 
نـات و انزلنـا   رسـلنا بالبي  لقـد ارسـلنا  «سلطاني ستمگر به زبان آورده شود كه آيـة  

     .باشد اين مفهوم مي ةكنند بيان» … معهم الكتاب و الميزان
 )115و  114 هاي ه، صفح9، درس 3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(     -42

ر آن اي بنـا نهـد كـه د    رسول خدا (ص) به رسالت برانگيخته شده بـود تـا جامعـه   
جامعه به جاي حكومت ستمگران و طاغوتيان، واليت الهي حاكميت داشته باشد و 

يا ايها الّذين «طبق آية  .نظام اجتماعي بر پاية قوانين و دستورات الهي استوار گردد
الزمة حاكميت واليت الهـي،   ،»آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّسول و اُولي االمر منكُم

  و جانشينان ايشان است.) (صاطاعت از پيامبر 
قُل هل يستوي الّـذين يعلمـون و الّـذين ال يعلمـون إنّمـا يتـذَكَّرُ اُولـوا        «طبق آية 

  ، مقايسة دانايي و ناداني، فقط براي صاحبان خرد پندآموز است.»االلباب
 )119و  114 ،113 هاي ه، صفح9، درس 3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(     -43

هـا علـت برخـي     ممكن اسـت انسـان   كه اشاره داردصورت سؤال به اين مفهوم آيه 
 و خـدا  :گونه ذكر شده اسـت  و در پايان آيه نيز، دليل آن اين احكام را درك نكنند

  دانيد. و شما نمي داند مي
 )102ة ، صفح8، درس 3(دين و زندگي 

 ----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(     -44

مراتبي از و كريم به ما معرفي كرده  هايي كه خداوند بخشي از آن را در قرآن نعمت
سـوره   17خداوند در آية  .در اين دنيا قابل توصيف نيست ،آن هم كه اخروي است

ست ها هايي كه ماية روشني چشم داند چه پاداش هيچ كس نمي«فرمايد:  سجده مي
بـر اسـاس    »دادنـد.  كارهايي است كه انجام مـي   ها نهفته شده؛ اين پاداش براي آن
، تكيـه بـر خداونـد و اعتمـاد بـه      »افمن اسس بنيانه علـي تقـوي مـن اهللا   «عبارت 

     برد. دستورات او، هرگونه نگراني نسبت به آينده را از بين مي
 )99ة ، صفح8، درس 3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(     -45

را ) رالخمـر و الميسـ  (حرمت شراب و قمار » … كبيرٌ قل فيهما اثم«عبارت قرآني 
     .شمارد و آن دو را گناهي بزرگ بر مي كند بيان مي

 )101ة ، صفح8، درس 3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )پور ين اسديانام(     -46

كساني افتـد كـه از    ةدارد نگاهش به چهر كه دوست مي كسي«پيامبر (ص) فرمود: 
اين موضوع در چارچوب مفهـوم   »، به جويندگان علم بنگرد.اند آتش دوزخ در امان

     عنوان يكي از معيارهاي تمدن اسالمي است. به» گرايي لقع«
 )118ة ، صفح9، درس 3(دين و زندگي 

 )ن هنديسيداحسا(     -47

خلـق لكـم مـن انفسـكم ازواجـاً      ان و من آياته « ةصورت سؤال و آية شريفعبارت 
هر دو به ارتقاي جايگاه خانواده و احياي منزلـت زن از معيارهـاي جامعـه و     ،»…

     .تمدن اسالمي اشاره دارد
 )117و  116 هاي ه، صفح9، درس 3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(     -48

هـاي فلسـفي جهـان     تـرين كتـاب   بخش فلسفي كتاب ابن سينا هنوز هـم از مهـم  
… «گويد:  مالصدرا دربارة هماهنگي ميان دين و تفكر عقلي مي .شود محسوب مي

و ائمـه   اي كه قوانينش با كتاب قرآن و سنت رسول خدا (ص) سفهلنيست باد آن ف
  »باشد.اطهار (ع) مطابقت نداشته 

 )120ة ، صفح9، درس 3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(     -49

هـا و   آور روحي و اجتماعي است و انجام آن، حتي در بازي از امور زيان ،بندي شرط
    .باشد هاي معمولي نيز حرام مي ورزش

 )105ة ، صفح8، درس 3(دين و زندگي 
 ----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(     -50

  .حكمشان جايز استهر سه ) جموارد (الف، ب، 
 )105و  104 هاي ه، صفح8، درس 3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(     -51

 استقيامت  تا روزيعني  ،»بعثونالي يوم ي«زمان وقوع و ظرف زمان توقف عالم برزخ 
(لعلّي اعمل  .و گناهكاران از خدا تقاضاي بازگشت دارند تا اعمال صالح انجام دهند

 صالحاً)

  )55ة صفح، 5، درس 1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(     -52

و » حببكم اهللاي«شود  واقع مي كه از خداوند تبعيت كند محبوب خداوند انساني
او را  ،كند (بنا به فرموده امام صادق (ع)) كه از فرمان خدا سرپيچي مي كسي

 »ما احب اهللا من عصاه« .دوست ندارد

  )102ة ، صفح9، درس 1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(     -53

خورد، اگر باطن و چهرة واقعي عمل او در  ناحق مي كه مال يتيمي را به كسي

شود، همگان خواهند ديد كه او در حال خوردن آتش است و همين دنيا برمال 
رود، حقيقت و باطن  ها كنار مي شود و پرده كه او وارد جهان آخرت مي هنگامي

 گاهي پاداش و كيفر محصول .كشد گردد و آتش از درون او زبانه مي عمل عيان مي
توانند آن را تغيير دهند (تغييرناپذير)؛ بلكه  ها نمي طبيعي خود عمل است و انسان

 ةبرنام ،پذير) و با آگاهي كامل از آن هماهنگ كنند (تطبيق بايد خود را با آن
 زندگي خود را تنظيم و سعادت زندگي خود را تأمين كنند.

  )79و  78 هاي ه، صفح7، درس 1(دين و زندگي 

 3و  1 دين و زندگي
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 )احدزادهابوالفضل (     -54

  كند: كريم با تأكيد فراوان اعالم مي قرآن
  .خداوند كسي است كه هيچ خدايي جز او نيست :»اهللا ال اله الّا هو«
  كند. او قطعاً شما را در روز قيامت جمع مي :»القيامةكم إلي يوم ليجمعنّ«
  آن نيست. ]وقوع[كه شكي در  :»ال ريب فيه«
  سي در سخن از خدا راستگوتر است؟و چه ك :»و من أصدق من اهللا حديثاً«

آن را از حالت امري بعيد و غيرممكن  ،كنند معاد را ثابت مي» امكان«هايي كه  استدالل
  سازند. پذير) خارج مي نا (نشدني و امكان

  )46و  45 هاي ه، صفح4، درس 1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(     -55

ها، دنيا را معبود و هدف خود قرار  زيرا، اين افراد به دليل فرو رفتن در هوس
 .شوند دهند و از ياد آخرت غافل مي مي

  )39ة ، صفح3، درس 1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(     -56

پندارد و سوگند  از آدميان مي دهد كه خود را برتر خداوند از عاملي بيروني خبر مي
ياد كرده كه فرزندان آدم را فريب دهد و از رسيدن به بهشت بازدارد كار شيطان 

 .ست و جز اين راه نفوذ ديگري در ما ندارداوسوسه كردن و فريب دادن 

  )28ة ، صفح2، درس 1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )تبريز -ادنجففيروز نژ(     -57

نوع انديشة انسان است. بنابراين براي انتخاب صحيح  ،منشأ اختالف در انتخاب هدف
 يمشخص كنيم و متناسب با ارزشرا ها  ها بايد ارزش هدف بستن به آن ها و دل هدف

 .ها رتبه دهيم آن ،كه دارند

  )16ة ، صفح1، درس 1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(     -58

ها و پيروي از  وجود الگوها و اسوه ،هدفش برسد هشود فرد سريع ب عاملي كه موجب مي
قومي عزم و تصميم  ،شود فرد آسان به هدفش برسد هاست و عاملي كه موجب مي آن

 .است

  )91و  87ة ، صفح8، درس 1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(     -59

ها (مرحلة دوم برپايي قيامت)  زنده شدن همة انسان ←ها  سخت هراسان شدن دل
 .مهيب (مرحلة اول برپايي قيامت) يشنيده شدن صداي ←ناگهاني  ةغافلگيركنند

  )66و  65 هاي  ة، صفح6، درس 1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(     -60

در صورت داشتن عذر شرعي، شخص مكلّف بايد تا سال بعد قضاي روزه را بگيرد و 
گرم گندم و جو و مانند آن) به فقير بدهد. براي  750اگر نگيرد، بايد يك مد طعام (

رفتن او بيش از  - 1مسافر سه شرط دارد:  .شود اين مقدار، اصطالح كفاره استفاده نمي
روز  دهتر از  كم - 2فرسخ باشد  8رعي و مجموع رفت و برگشت او بيش از فرسخ ش 4

 سفر براي انجام كار حرام مانند ستم به مظلوم يا با نهي والدين نباشد. - 3بماند 

 )118ة ، صفح10، درس 1(دين و زندگي 

  
 )علي شكوهي(    -61

اده دوي مدرسه آم ةخودم را براي مسابق كنم كه يازي حس نمين«: جمله ةترجم
  »كنم پيشاپيش در بين همه سريعترين هستم. از آنجايي كه فكر مي كنم. 

  مهم درسي  ةنكت
 پس نياز به صفت عالي داريم. ،در اين جمله گوينده خودش را با همه مقايسه كرده

  (گرامر)    
----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(    -62

عاشق  برد. هميشه آن سگ را با خودش مي ،رود ن مياما وقتي بيرو«: جمله ةترجم
   .»زند يابان اليگن در پارك ويل قدم ميدوروبر خ اش كنم وقتي ياينم كه همراه

  (مونث) خود) 2  مونث)) خودش (1
  ) خودش (مذكر)4  ) خود آن3
  مهم درسي  ةنكت

به نظر  ،) اشاره داردEmmaد و مفعول جمله هر دو به يك شخص (چون نها
استفاده كنيم، اما  ‟herself ”يعني ‟”sheرسد بايد از ضمير انعكاسي مناسب مي

  درست است. »2«ة نياز به ضمير مفعولي داريم، پس گزين ”with“بعد از 
  (گرامر)    

----------------------------------------------  
 )جواد مؤمني(    -63

يابان فليندرز نرسيم. به سمت خ 19م رَعجله كن! ممكن است به ت«: جمله ةترجم
نيم در شوراي پژوهش ما قرار مالقات مهمي با پروفسور كلمنس در ساعت پنج و 

  »داريم. استراليا
  مهم درسي  ةنكت

است. از طرف ديگر،  ‟at’’ مناسب براي ساعت و زمان مشخصة حرف اضاف
  دهيم. نشان مي ‟may’’احتمال انجام كار را با 

  (گرامر)    
----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(    -64

ما، دانشجويان دانشگاه ملبورن آرزومند زندگي بهتر و محيط زيست «: جمله ترجمة
كه  اين اي ندارند جز ها چاره تر در آينده هستيم، بنابراين ما باور داريم انسان مناسب

  »حيوانات در معرض خطر را از منقرض شدن محافظت كنند.
  افزايش دادن )2  فظت كردنمحا )1
  زده كردن شگفت )4  در معرض خطربودن )3

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

 )ميرحسين زاهدي(    -65

آموزان پررو مانند نيا شهرتي را  دهد دانش اجازه نميهرگز دكتر لوو «: جمله ةترجم
  »نابود كنند. وردهطي بيست سال اخير به دست آكه كالج سنت هيلدا 

  ترسيم كردن )2  دست آوردن هب )1
  بردن )4  هديه دادن )3

  )واژگان(    

 انگليسي   بانز
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 )عبدالرشيد شفيعي(    -66

  ) به دنيا آوردن           2) بغل كردن                              1
 ) يافتن4  ) تعمير كردن 3

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

 )بدالرشيد شفيعيع(    -67

  بخش ) لذت2  شده           ) وقف1
  ) ساده4  ) بخشنده3

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

 )عبدالرشيد شفيعي(    -68

» خيلي حيف است/ چه قدر حيف«به معناي  ”It’s a pity“ عبارتنكته: 
   باشد. مي

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

 )عبدالرشيد شفيعي(    -69

  ) كشتن2  ) ياد گرفتن1
 ) ترجمه كردن4  ثير گذاشتن أ) ت3

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

 )عبدالرشيد شفيعي(    -70

  انگيز  طور شگفت ) به2  ثر   ؤطور م ) به1
 طور عمومي ) به4  طور مستقيم  ) به3

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

 )محمد رحيمي نصرآبادي(    -71

 خوبي از تبديل انرژي شيميايي فتن الكتريسيته از گياهان نمونةگر«: جمله ةترجم
  ».به انرژي الكتريكي است

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

 )محمد رحيمي نصرآبادي(    -72

در ها محصول دفعي باكتريهايي هستند كه  بر طبق متن، الكترون«: جمله ةجمتر
  »كنند. هاي گياه زندگي مي اطراف ريشه

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

 )محمد رحيمي نصرآبادي(    -73

اشاره يك از موارد زير به عنوان مزيت الكتريسيته گياهي  به كدام«: جمله ةترجم
  »است؟ نشده

  ».كند وليد ميتبه شكل مقرون به صرفه اي را  آن مقادير مفيدي از الكتريسيته«
  )درك مطلب(    

 )محمد رحيمي نصرآبادي(    -74

گرفتن برق از  ةتوانيم نتيجه بگيريم كه ايد ما از پاراگراف آخر مي«: جمله ةترجم
  »عملي نباشد. تر گياهان ممكن است در مناطق خشك

  )طلبدرك م(    
----------------------------------------------  

 )محمد رحيمي نصرآبادي(    -75

آل ارائه  مكان ايده در متن ذكر شده تا مثالي از» جمزارع برن«عبارت «: جمله ترجمة
 »دهد.

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

 )مهدي محمدي(    -76

ال وجود ؤدر متن براي پاسخ دادن به كدام سكافي اطالعات «ترجمة جمله: 
  »دارد؟

  »؟شوند ميچرا استانداردهاي ارگانيك طراحي «
  )درك مطلب(    

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

 )مهدي محمدي(    -77

  »طبق متن درست است؟ كدام يك از جمالت زير«ترجمة جمله: 
كشاورزي ارگانيك در نيمه هاي  راي سازمانبالمللي  بين چترگون جامع سازمان«

  ».بيستم تأسيس شددوم قرن 
  )درك مطلب(    

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

 )مهدي محمدي(    -78

 ةتوان جايگزين كلمهاي زير را ميكدام يك از گزينه«ترجمة جمله: 
»advocation «معناي آن به وجود كه تغييري در  در پاراگراف اول نمود بدون آن

  »آيد؟
»Recommendation «(توصيه، پيشنهاد)   

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

 )مهدي محمدي(    -79

براي غذاي ارگانيك از قرن  توان از متن فهميد كه تقاضا نمي«ترجمة جمله: 
  »به بعد به سرعت افزايش يافته است. نوزدهم

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

 )مهدي محمدي(    -80

  ».يك سيستم را معرفي كند قصد دارد كهاين متن عمدتاً « ترجمة جمله:

)درك مطلب(    
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  3و زبان فارسي  3 فارسي  دانشگاهي و ادبيات پيشادبيات فارسي  و زبان
  

  )تاري آناهيتا اصغري(  »  1«گزينة  -101
؛ عصـايي  »منتشا« مأخوذ از نام شهر: شانتم: هاي نادرست معناي صحيح واژه

  . / ران بـا خـود دارنـد   دار كه درويشان و قلنـد  هرمخصوص از چوب ستبر و گ
  پسر: پور

  )، تركيبيواژه ،پيش دانشگاهي ان و ادبيات فارسيبز(  
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  »  3«گزينة  - 102
باصـفا،  : چانه زدن، نـزه  :بلند، مكاس: باسق: رستهاي ناد معناي صحيح واژه

  خوش آب و هوا
  )، تركيبيواژه، 3 ادبيات فارسي(  

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

  )تاري آناهيتا اصغري(  »  4«گزينة  - 103
  ت و تندي، شعرِ محضِ خوب، شغاد و رستم رسو: هاي نادرست معناي صحيح تركيب

  )امال، تركيبي(   
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  »  4«گزينة  - 104
 روضه  روزه 

  )، تركيبيامالء، 3 ادبيات فارسي(   
----------------------------------------------  

  )مريم شميراني(  »  3«گزينة  -105
عـزاداران  / رضـا طالقـاني    حميـد : تپة برهاني/ چارلز ديكنز : داستان دو شهر

 سـرخ  رجعـت / خواجه نظام الملـك  : سياست نامه/ غالمحسن ساعدي : يلب
  محمد علي دامغاني: ستاره

  )تركيبي، تاريخ ادبيات، 3 ادبيات فارسي(  
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  »  4«گزينة  - 106
  : هاي ديگر تشريح گزينه

نغمه كه در اين معنـا بـا    -2برگ درخت،  -1: ايهام تناسب دارد» برگ«) 1
  .نيز ايهام تناسب دارد» نوا«چنين  هم. تناسب دارد» نوا«
فعل دعـايي بـه    -2دوري از ديدار سيماي تو، : ايهام دارد» دور از رخت«) 2

  »دور باد«معناي 
  مهاي چش مردمك -2ها،  انسان -1: ايهام دارد »مردمان«) 3

  )، تركيبيآرايه(  
----------------------------------------------  

  )محسن اصغري(  »  3«گزينة  -107
  . تمامي جمالت اين گزينه داراي فعل هستند

عيد هيچ كس همچو عيد ما / عيد مبارك باد  – گويي مي – روي ميخندان 
  .نيستمبارك 

  )68و  67 هاي صفحه دستور، ،3زبان فارسي (  

  )كاظم كاظمي(  »  2«گزينة  - 108
چيرگي ظلم و استبداد : »2«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و بيت گزينة 

  )125ة ، صفحمفهوم ،پيش دانشگاهي  ان و ادبيات فارسيزب(  .بر فضاي جامعه
----------------------------------------------  

  )نژاد طباطباييسيد جمال (  »  3«گزينة  -109
  . مفهوم ضرب المثل زير را دارند 3مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينة 

» كالغه رفت راه رفتن كبك رو ياد بگيره، راه رفتن خودش هم يادش رفت«
  . كه نكوهش تقليد كوركورانه است

  )120 ةصفح، مفهوم، 3 ادبيات فارسي(  
----------------------------------------------  

  )اصغري محسن(  »  1«گزينة  -110
تغييـر ناپـذيري سرشـت و طبيعـت و اصـل      «: مفهوم مشترك ابيات مـرتبط 

مفهـوم مقابـل   » 1«در گزينة . است» انسان«تأثير بودن تربيت  و بي» انسان
  . مطرح شده است »4«و  »3«و  »2«هاي  ابيات گزينه

  )56ة ، صفحمفهوم، 3 ادبيات فارسي(  
----------------------------------------------  

  )93 -هنر سراسري(  »  3«گزينة  -111
سوم، شـعر نـو تغزلـي گسـترش يافـت و زبـان رمزگونـه و ادبيـات          ةدر دور

  .اجتماعي و حماسي كه چندان خوشايند رژيم سلطنت نبود، رواج پيدا كرد
  )102 تاريخ ادبيات، صفحة ان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي،زب(   

----------------------------------------------  
  )95 -انساني سراسري(  »  1«گزينة  -112

به كار نرفته است اما تلميح بـه داسـتان   » جناس« ةآراي» 1« ةدر بيت گزين
  .حضرت يوسف مشهود است

  :ها تشريح ساير گزينه
اسـتعاره  هر سه مورد، (ا دري ةتراوش كردن اسرار، راز گوهر، سين: استعاره) 2

پوش راز  پرخون بودن دل، تراوش كردن اسرار عشق و پرده: كنايه)/ اند مكنيه
  بودن

  » . . .، و »س«هاي  تكرار واج: آرايي واج) 3
  )استعارة مصرحه(يار = سرو روان : استعاره

بگرفت ماه از او : ايهام) 4 ) وشاندپ. (چهره همچون ماه يار را فراگرفت) 1 
  . ماه را دچار خسوف كرد) 2

به در نيست راه از او  رهايي از آن وجـود    راه) 2. مسدود و بسته است) 1 
  .ندارد

  )تركيبي آرايه،(   
----------------------------------------------  

  )94 -سراسري رياضي(  »  3«گزينة  -113
  :اند پايهترتيب بر اين  ها به آرايه
  :»الف«بيت : ايهام/ »وصال«و » دوري«: »د«بيت : تضاد

دام «دوسـت،   ةخـم طـرّ  : »هــ «بيـت  : تناقض/ اميد -2رايحه،  -1 ←بوي  
./ نشـيند  سرو در گلستان از روي حيا مي: »ج«بيت : تشخيص./ است» نجات

اند،  كه اشك چشمانم رهگذارم را گرفته به دليل اين: »ب«بيت : حسن تعليل
  .افتد ه كوي دوست گذارم نميب

  )تركيبي، آرايه(   
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  )93 -سراسري خارج كشور(  »  4«گزينة  -114
  : جمع بستن صفت در فارسي نادرست است

  بلند آواز  بلند آوازيان 
  )19، صفحة دستور ،3زبان فارسي (  

----------------------------------------------  
  )94 -سراسري هنر(  »  1«گزينة  -115

  دو جزئي من دويدم در باغ : اول ةجمل
 كاشت  آواز قناري مي  داشت در پاي چناري غمگين، تخم: چهارم ةجمل

  سه جزئي با مفعول
  دو جزئي ناگهان شوق تپش در دل و جانم جوشيد : پنجم ةجمل

  )66تا  62هاي  هصفح دستور، ،3زبان فارسي (   
----------------------------------------------  

  )96 -سراسري خارج كشور(  »  1«گزينة  -116
 مرغ دل صاحب نظران صاحب نظران ) / مضاف اليه(دل ) / هسته(مرغ  

  )بى مضاف اليه و اسم مركّ وابسته(
 )108 ة، صفحدستور ،3زبان فارسي (   

----------------------------------------------  
  )96 -خارج كشور سراسري(  »  4«گزينة  - 117

تالش براى آگاهى و بيدارى مردم در مقابل ظلم و ستم حاكم بـر جامعـه، و   
 ةانتظار بيهوده كشيدن براى رسـيدن بـه آزادى، مضـمون مشـترك منظومـ     

  .است »4« ةسؤال و گزين
  )105و  104ة ، صفحمفهومان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، زب(  

----------------------------------------------  
  )94 -تجربي سراسري(  »  1«گزينة  -118

انگيز كشته شدن رستم و رخش  به پايان غم» خوان هشتم«مفهوم كلّي شعر 
پهلـوان حماسـي   به دست شغاد، برادر ناتني رسـتم اشـاره دارد كـه رسـتم     

ن چـاه نيرنـگ و غـدر      شاهنامه، سرفراز و پيروز از هفت خوان گذشته و در بـ
  .نابرادرِ خود گرفتار شده است

هم همانند مفهوم كلّي خـوان هشـتم بـه نـامرديِ     » 4و  3، 2«مفهوم ابيات 
، سخن از وفاداري عاشق به معشـوق  1در بيت . هاي پست اشاره دارند انسان
   .است

  )107مفهوم، صفحة ان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، زب(  
 ----------------------------------------------  

  )92 -زبانمنحصرا  سراسري(  »  1«گزينة  -119
گويد كه زمان مي نوشي رسيد و بايد پرواز  گوينده به خود مي» 1«در گزينة 

گزينة ديگر شاعر بـه  از راه رسيد، اما در سه ) محبوبم(كرد زيرا بال و پر من 
  .ها ندارد پشت گرمي و حمايت محبوب خود ترسي از ناماليمات و رنج

  )2ة ، صفحمفهوم ، 3 ادبيات فارسي(  
----------------------------------------------  

  )93-منحصراً زبان  سراسري(  »  4«گزينة  - 120
بـراي   در بيت صورت سؤال مفاهيم حتمي بودن مرگ و لزوم انجام كار خير

گوينده معتقد اسـت كـه   » 4«ة آخرت مطرح شده است ولي در گزين ةذخير
  .كند حقه و نيرنگ روزگار عقل را حيران مي

  )72 ة، صفحمفهوم ، 3 ادبيات فارسي(  

  )3(عربي   
  
  )بين محمد جهان(  »  2«گزينة  -121

، )4و1رد ( آمـوختيم  يـاد مـي گـرفتيم، مـي    : »کّنا نـتعلّم«استمراري ماضي 
بـه معنـاي   ]جملـه  + اسـم  +حرف جرّ علي [»هاأن یعلّمو ...کّل  علی«اسلوب

اسـت و وجـه التزامـي دارد    » پايبنـد بـودن  «و » باد«،»واجب است«، »بايد«
شـعر  دوستداران  ةهم/ دوستداران شعر باد ةبر هم: »علی کّل محبّي الشعر«

 همه:»کّل محبّي الّشعر«، )گزينه ها درست است همة... .(بايد پايبند باشند و
آمـوزش  : تعليم)[ 4 رد(كه ياد دهند: أن یُعلِّموهـا؛ )4و1رد (دوستداران شعر

: جمـع آخَـر  : اآلَخـرین؛ ]يـادگرفتن، آمـوزش ديـدن   : تعلّمدادن، ياد دادن و 
به معني » رخاآل «جمع » اآلِخرینَ «كه  وجه داشته باشيدت و) 3و1رد (ديگران

متمـايز شـده   :»قـدتميز «(فعل تمييز طلب و ماضي نقلـي  . است» آيندگان«
ها درست ترجمه شده  گزينه ةدر هم) است، برتر شده است، ممتاز شده است

  !ها درست است گزينه ةدر هم) فصاحة(و نيز ترجمه تمييز 
  )ترجمه(   
----------------------------------------------  

  )خالد مشيرپناهي(  »  2«گزينة  -122
 حتّـی«) / 4و3و1هاي  رد گزينه(غنيمت شمارد بايد : »فَلیُبادر«: كلمات مهم

رد (فقــط يكبــار : »مــرّة واحــدة«) / 4و3هــاي  رد گزينــه(تــا برســد : »یَنــال
: »الُفـرص«) / 4و1هـاي   رد گزينـه (آرزوهـايش  : »ُمنـاه«) / 4و1هـاي   گزينه
  )3رد گزينه (ها  فرصت

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

  )خالد مشيرپناهي(  »3«گزينة  - 123
در ايـن گزينـه   . درسـت ترجمـه شـده اسـت     3عبارت داده شـده در گزينـه  

اسـت، بـه   ) إنسـان (اليـه   مفعول مطلق نوعي است كه داراي مضاف» عيش«
  .ترجمه شده است» همچون«همين خاطر با لفظ 
  :ها خطاهاي ساير گزينه

» لألقربـاء«نادرسـت اسـت چـرا كـه     » نزديكـانم به «در اين گزينه : 1گزينه 
  .داراي ضمير نيست

» ترين قسـمت از دريـا   در تاريك«يعني » فی أظلم جزء من البحر«: 2گزينه
  .ترجمه شده است كه نادرست است» در قسمت تاريك دريا«كه به صورت 

» گمـان كردنـد  «اسـت و  » كننـد  گمـان مـي  «به معنـاي  » یظّنون«: 4گزينه
 أصـبحت«دقيقي براي ترجمه » نزديك شده است«همچنين . نادرست است

  .باشد مي» نزديك شده است«به معناي » قد أصبحت قریبة«. نيست» قریبة
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

  )خالد مشيرپناهي(  »  2«گزينة  -124
مفهـوم عبـارت   » .دنيا تنها خيالي گـذرا اسـت  «: ترجمه عبارت صورت سؤال

شود بر آن تكيـه   تنها يك خيال گذرا است؛ لذا نميناپايداري دنيا است، دنيا 
نيـز داراي چنـين    2هاي داده شـده بيـت گزينـه    در ميان بيت. و اعتماد كرد

اي بيش نيست و همواره ناپايدار است،  خنده) دنيا(مفهومي است كه گلستان 
  .  پس نبايد به آن دل بست

  : ها بررسي ساير گزينه
خواهد  شاعر در اين بيت مي. گذر سريع عمراين بيت اشاره دارد به : 1گزينه

كه به انسان گوشزد كند كه زندگي و عمر كوتاه تر از آن است كه فكـرش را  
  .بكنيم، لذا قدر عمر و زندگي خود را بدانيم و از آن بهره ببريم

شـاعر  . بيت داده شده اشاره دارد به از دست رفـتنِ قـدرت دنيـايي   : 3گزينه
درت و ثروت اشاره كند كه خيلـي بـه خـود غـره     خواهد كه به صاحبان ق مي

نباشند چرا كه به جاه و مقام دنيا اعتباري نيست و هر لحظـه امكـان دارد از   
  .دست برود

 .خورد در اين بيت شاعر بر جواني از دست رفتة خويش حسرت مي: 4گزينه
 )ترجمه(   
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  )بين محمد جهان(  »  4«گزينة  -125
الذین آمنوا، یا مؤمنون، یا أیّتها املؤمنـاُت یا أیّها «:»ای مؤمنان«برابر مناداي 

بايــد » املــؤمنینَ «بجــاي  4مــي باشــد لــذا در گزينــه » و یــا أیّهــا املؤمنــونَ 
مرفوع مي شود؛ معادل  أيّةو  أيّ مي شد چون اسم أل دار بعد از » املؤمنونَ «
و هـم مفعـول   ) صـادقاٍت، صـادقینَ (در عربي هم حال مي شـود » صادقانه«

لذا در همه گزينه ها درست آمده اسـت؛  ) ینَ ًء صادقاً، صادقدعا(مطلق نوعي
 چون بـه شـكل ماضـي    4رد گزينه(» استغِفروا«: »آمرزش بخواهيد«فعل امر

 اسـت لـذا  » لـیالً« در عربي» شبانه« ؛ برابر قيد زمان)آمده است» استغَفروا«
نيســت و چــون » شــبانه«برابــر خــوبي بــراي » شــبي«يعنــي : »ذاَت لیلــة«

هـاي   توان آورد لـذا جـايگيري آن در گزينـه    ه را هر جاي جمله ميفي مفعول
در اسلوب استثناي مفرّغ فاعل اسـت  » هللاّ « درست است؛ لفظ جالله 3و2و1

  )تعريب(   )1رد(. لذا بايد مرفوع شود» یغفر« براي فعل
----------------------------------------------  

  )بين محمد جهان(  »  1«گزينة  -126
اسـت در ماضـي تنهـا در صـيغه     » فَِعَل «ناقصي كه ماضيشان بر وزن فعلهاي

ــاقص     ــرخالف ن ــوند و ب ــي ش ــذف م ــه ح ــالل ب ــائبين اع ــاي واوي و  للغ ه
بايـد  » فَُعـوا«هسـتند اينهـا بـر وزن   » فََعـوا«كه بروزن) تلَوا،َدَعوا، رَموا(يائي

  )قواعد(   .باشند
----------------------------------------------  

  )بين محمد جهان(  »  4« گزينة -127
مفعـول  : العیـدَ  )2مفعول مطلق نـوعي مضـاف   : اهتاممَ مفعول فيه، : طوَل )1

: مشـارکةمفعـول فيـه،    :بعـدَ ) 3مفعول مطلق نـوعي موصـوفه   :مراجعةفيه، 
  حال: مشتاقاً مفعول فيه، : اليوم )4مفعول مطلق نوعي موصوفه 

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

  )بين محمد جهان(  »  3«گزينة  - 128
ها تمييز ابهام را از مقياس پيمانه برطرف نموده است ولـي در   در همه گزينه

  )قواعد(  ابهام از مقياس مساحت زدوده شده است 3گزينه 
----------------------------------------------  

  )بين محمد جهان(  »  4«گزينة  -129
  !كه مرفوع است 4منصوب است بجز گزينه » إّال «ها اسم بعد در همه گزينه

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

  )خالد مشيرپناهي(  »  2«گزينة  - 130
اي را خواسته است كه در آن حرف ندا محذوف باشد، يعني  سؤال از ما گزينه

  .ما خواسته است كه در آن منادي باشداي را از  در واقع گزينه
اگر من ! اي پروردگارم«. باشد منادي مضاف و منصوب مي» رب«: 2در گزينة
  »!ام، مرا از بخشش خود محروم نساز و مرا از درگاهت مران خطا كرده

  :هاي ديگر تشريح گزينه
پروردگـارت همـواره در مواجـه    «. باشد مبتدا و مرفوع مي» رّب «: 1در گزينه

  »!دهد و هركجا كه باشي، همراه توست شدن با مشكالت تو را ياري مي
پروردگار شما كسـي اسـت كـه    «. باشد  مبتدا و مرفوع مي» رّب «: 3در گزينه

  »!داند آنچه را كه در سينه هايتان است، پس از رحمت وي نااميد نشويد مي
ت كـه  كسي اسـ همان پروردگار ما «. مبتدا و مرفوع است» رّب «: 4در گزينه

  ».آفرينش هرچيزي را بدان عطا نموده است سپس آن را هدايت كرده است
  )قواعد( 

  )96 -سراسري رياضي (  »  2«گزينة  -131
به معني نادرست بودن ايـن دو   3و  1هاي  در گزينه» ما«كار بردن ضمير  به

  .نيز ميعادگاهي است نادرست است» 4«ي  در گزينه. گزينه است
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

  )96-سراسري انساني (  »  1«گزينة  - 132
عنـوان مهمـان    كه به/ کُلَّ یومٍ : هر روز/ تدقُّ باب قلبنا: كوبد درِ قلبمان را مي

سـلطان  / ألنّها: زيرا/ فال تأذنوا لها: به او اجازه ندهيد/ لِتَدُخل ضیفاً : وارد شود
  )تعريب(  َستُصِبُح سلطان قلبکم: قلبتان خواهد شد

----------------------------------------------  
 :متن درك مطلب ةترجم

آيد و تنها با تالش و كوشش  دست نمي ي كارها، آسان به به راستي كه نتيجه
آيـد، پـس آن    دست نمي ها نيز جز با سعي و اقدام به آيد، و عالقه دست مي به

و اين آرزوها ! كنند اي را آسان مي كنند و هر سختي ميدو هر دشواري را رام 
آن تالش و اقدام و كـار   باقي مي ماند وقتي كه صاحبش با ها در عالم خواب

 هخيالي كه زنـدگيش را غرقـ   پس انسان! دن آن برنگزيندرا براي برآورده كر
اسـت تنهـا    بـاد  ةدسـت گيرنـد   همچـون بـه   پس او گذراند  در آرزوهايش مي

  !آورد دست مي شكست را به
كه زندگي پـاك و سـعادتمندي را زنـده     ورزد بر اين و اما امتي كه حرص مي

تـالش و اسـتقامت اسـت     آن شايسـتة گونه كه  كند بايد با حقايق زندگي آن
 -زماني كه از تنبلي و خياالتش بيـدار شـود   -و گرنه خودش را . رو شود روبه

  .وشمزه در دهان حوادث و اتفاقات شده استاي خ خواهد يافت كه لقمه
----------------------------------------------  

  )96منحصراً زبان (  »  3«گزينة  - 133
  .ها كار و تالش و كوشش است بهترين راه براي آسان كردن سختي

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

 )96منحصراً زبان (  »  2«گزينة  - 134
پوشد؟ زماني كه كار و تـالش را روشـي    كي رؤياهايمان لباس حقيقت را مي

  )درك مطلب(   .براي زندگيمان بگيريم
----------------------------------------------  

  )96منحصراً زبان (  »  1«گزينة  -135
هر كس در آرزوهاي شيرين خود غرق شود در حالي كه با آن در شـوخي و  

      .آورد دست نمي را به تباهيكند چيزي جز  جديتش بازي مي
  )مطلب درك(  

----------------------------------------------  
  )96منحصراً زبان (  »  4«گزينة  - 136

شاعر اشاره به برابري طعم مـرگ در كـاري كوچـك كـاري و     » 4« ةدر گزين
  )قواعد(    .بزرگ اشاره دارد كه به موضوع متن ارتباطي ندارد

----------------------------------------------  
  )96منحصراً زبان (  »  3«گزينة  -137

  .عالَمِ صحيح است
   :گذاري كامل عبارت اين چنين است حركت

  آلماُل           تَبَْقی                    فی عالَِم          األحالِم  هذه            ا
  اليه  جار و مجرور       مضاف       فعل و فاعلش    مبتدا و        تابع اسم   

  و مجرور                           اشاره و         ضمير مستتر هي         رفوعم
  مرفوع      محالً  

  !مل یَتَِّخْذ      صاِحبُها       َمَعها           الکدَّ      و اإلقدامَ       حیَن    
  معطوف و    به     مفعول    في مفعول فاعل     فيه   فعل مجزوم  مفعول

  و منصوب                       و مرفوع               و منصوب        منصوب 
  به تبعيت                                                                                

  )تشكيل( 
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  )96منحصراً زبان (  »  2«گزينة  - 138
  .و منصوب است» حیاةً «صفت براي » طیّبةً «

    :گذاري كامل عبارت اين چنين است حركت
        أَْن َعلَی                  تَْحرُِص           الَّتی          األَُمةُ 

  مبتدا و    صفت و        فعل مرفوع و            حرف ناصبه 
  مرفوع      مرفوع         فاعلش ضمير             

  محالً          مستتر هي                              
  تُواِجهَ  أنْ               هافََعلَیْ             طیّبةً            حیاةً          تَْحیا

  و صفت و      جار و مجرور          فعل منصوب      مطلق مفعول   فعل و    
  فاعلش ضمير                       منصوب           و منصوب     فاعلش
  مستتر هي                                                           ضمير

                                                            مستتر هي
  الحیاةِ            حقائَق 
  اليه  مضاف     به      مفعول

  )تشكيل(  و منصوب        مجرور        
----------------------------------------------  

  )96منحصراً زبان (  »  3«گزينة  -139
ل«: »1« ةدر گزين   .نادرست است» باب تفعُّ
  .استنادرست » معتل و مثال«: »2« ةدر گزين
  .نادرست است» معتل و ناقص«: »4« ةدر گزين

  )تحليل صرفي و اعراب(   
----------------------------------------------  

  )96منحصراً زبان (  »  4«گزينة  - 140
  .نادرست است» اسم مبالغة و مصدر التذاذ«: »1« ةدر گزين
  .نادرست است» ممنوع من الرصف«: »2« ةدر گزين

  .نادرست است» مرفوع«: »3«در گزينة 
 )تحليل صرفي اعراب(   

  دانشگاهي و پيش )3(دين و زندگي 
  

 )تبريز -  فيروز نژاد نجف(  »  3«گزينة  -141

 و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عنَد من آمن باهللّ «آية شريفة 
هر كس به خدا و روز قيامت ايمان : خوف علیهم و ال هم یحزنون ربهم و ال
انجام دهد، براي آنان پاداششان نزد پروردگارشان   كار شايستهبياورد و 

ايمان به خدا  به ».شوند هاست و نه ناراحت مي نه ترسي بر آن. هست
  .و معاد، به عنوان اولين و دومين معيار تمدن اسالمي اشاره دارد) توحيد(

  )84و  80 هاي ، صفحه8، درس پيش دانشگاهيدين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )تبريز -  فيروز نژاد نجف(  »  2«گزينة  -142

 از آية ،فرديهاي  تقويت توانايي ةهاي حوز تقويت ايمان و اراده از برنامه
به دست » ...قال موسی لقومه استعینوا باهلل و اصربوا اّن االرض هلل «

  .آيد مي
  )92و  90 هاي ، صفحه9، درس پيش دانشگاهيدين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )سيد احسان هندي(  »  4«گزينة  - 143

تدی ها لنکنّ  و مالهذا  الّذی هدانا قالوا الحمد هللّ و «: گويند اهل بهشت مي
تواند به اعمال و كردار خود متكي  انسان به تنهايي نمي» لوال ان هدانا هللاّ 

  .بلكه نيازمند هدايت الهي استباشد 
  )10ة ، صفح1، درس 3دين و زندگي ( 

 )محبوبه ابتسام(  »  1«گزينة  -144

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

  )30ة صفح ،2  ، درس3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )تبريز -  فيروز نژاد نجف(  »  3«گزينة  -145

ها، رسايي در معنا با وجود ايجاز و اختصار،  ها و جمله ساختار موزون كلمه
زيبايي و شيريني بيان، موزون بودن كلمات و رسايي تعبيرات همگي مربوط 

  .باشد به اعجاز لفظي قرآن كريم مي
  )40ة ، صفح3، درس 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )تبريز -  فيروز نژاد نجف(  »  2«گزينة  -146

لَفی و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل «بر اساس آية مباركة 
تعليم و تبيين تعاليم وحي  ،عامل خروج از گمراهي آشكار» ضالل مبین

  .باشد مي
  )52و  49هاي ، صفحه4، درس 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )عباس سيدشبستري(  »  2«گزينة  -147

را به عنوان ) ع(نام مبارك ائمة اطهار ) ص(در حديث جابر، رسول اكرم 
) ع(امام رضا  هبذّ سلسلة الدر حديث  فرمايد و وا االمر بيان ميمصاديق اول

ال رضر و ال رضار «اساس حديث  فرمايد و بر ائمة پيش از خود را ذكر مينام 
اسالم با وجود » اسالم با ضرر ديدن و ضرر رساندن مخالف است: فی االسالم

  .دهد مي  اي به نيازهاي زمان پاسخ چنين قوانين تنظيم كننده
  )100و  67، 66، 32هاي  ه، صفح8و  2،5، درس 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )زاده ابوالفضل احد(  »  3«گزينة  - 148

لئک و الّصالحات ا او لاّن الّذین آمنوا و عم«: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي
آنان كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند، اينان : ةهم خیر الربیّ 

  » .اند بهترين مخلوقات
 )77ة صفح ،6، درس 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(  »  3«گزينة  -149

ميدان دادن و ) ص(منع نوشتن احاديث پس از رحلت حضرت رسول 
كرد و مردم را مطيع  هايي كه به قدرت آنان كمك مي حاكمان به انديشه

زمينه را براي جعل و تحريف  ،اسالماقدامات مخالف و  ساخت آنان مي
  .كرد آماده) ص(احاديث پيامبر 

 )90و  89 يها ، صفحه7  ، درس3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )عباس سيد شبستري(  »  3«گزينة  -150

م و لو کنت فبام رحمة من هللا لنت له«: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي
غلیظ القلب النفّضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فظاً 

به مهر الهي با  :فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی ّهللا ان ّهللا یحب املتوکلین
شدند پس  آنان نرم شدي اگر تندخو و سخت دل بودي از گرد تو پراكنده مي

شورت كن و چون و در كارها با آنان م آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواهاز 
تصميم گرفتي بر خدا توكل كن، زيرا خداوند توكل كنندگان را دوست 

  )143 يها  صفحه ،12، درس 3دين و زندگي (   ».دارد
  ----------------------------------------------  

 )كتاب زرد(  »  2«گزينة  -151
برقراري حكومت اسالمي در عصر غيبت، عالوه بر ايـن كـه يـك ضـرورت     

در اجراي احكام اسـالمي اسـت، بـه مؤمنـان و منتظـران حضـرت        اساسي
دهد كه آن چه را براي آمادگي ظهـور الزم اسـت،    فرصت مي) عج(مهدي 

  )139ة صفح ،11، درس 3دين و زندگي (          .فراهم سازند
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 )كتاب زرد(  »  3«گزينة  -152
» ... .کلمة ال الـه اّال هللا حصـنی «از بيان اين حديث ) ع(مقصود امام رضا 

بلكـه بايـد در زنـدگي    . اين بود كه توحيد تنها يـك لفـظ و شـعار نيسـت    
اجتماعي ظاهر شود و تجلي توحيد در زندگي اجتماعي با واليت امام كـه  

  )100ة ، صفح8  ، درس3دين و زندگي (     .همان واليت خداست، ميسر است
  ----------------------------------------------  

 )كتاب زرد(  »  4«گزينة  -153
هايي تربيت كند كه در عـين توجـه    نمود انسان تالش مي) ص(رسول خدا 

به رستگاري اخروي به عنوان هـدف اصـلي زنـدگي، بـراي رشـد و تعـالي       
زندگي دنيوي خود نيز تالش كنند و دعوت مكـرر قـرآن بـه خـردورزي و     

از طـرف ديگـر،   ) ص(هاي دائمي رسول خـدا   دانش از يك طرف و تشويق
  .گويي را شكست ليت و خرافهسد جاه

  )86و  85هاي   ، صفحه8، درس پيش دانشگاهيدين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد(  »  2«گزينة -154
اي كه ما را در راه دستيابي به هدف بزرگ تالش براي جامعه و تمـدن   برنامه

سطح الزم از توانمنـدي ارتقـا دهـد و    آرماني اسالم ياري نمايد بايد ما را به 
  .قدرت الزم براي ايفاي نقش در جهان كنوني را به ما ببخشد

  )92ة ، صفح9، درس پيش دانشگاهيدين و زندگي (  
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد(  »  4«گزينة  - 155
الّصالحات لیسـتخلفّنهم وعد هللا الّذین آمنوا منکم و عملوا « ةخداوند در آي

، به ايمان آورندگاني كـه عمـل   »...فی االرض کام استخلف الّذین من قـبلهم
  .دهد جانشيني در زمين را مي ةدهند وعد صالح انجام مي

  )117 ، صفحة10، درس 3دين و زندگي (                    
----------------------------------------------  

 )زرد كتاب(  »  2«گزينة -156
كنند از زيورهاي دنيـا نيـز    مسلمانان در عين حال كه براي آخرت تالش مي

  » ...قل من حرّم زینة هللا الّتی «. كنند استفاده مي
  )81ة ، صفح8 ، درسدانشگاهي پيشدين و زندگي (  

----------------------------------------------  
 )كتاب زرد(  »  4«گزينة  - 157

، بيانگر اتمام حجت خداونـد بـا   »...رسال مبشّرين و منذرين « ةي شريف آيه
  .انسان به دليل ارسال پيامبران و اختياري بودن هدايت است

  )10و  9هاي   ، صفحه1، درس 3دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد(  »  3«گزينة  -158
تمـدن اسـالمي و    ةكننـد  زنـده » تـوانيم  مـي مـا  «كـه   ايمان و باور بـه ايـن  

هاي سخت آن  ترين نيروي محركه، براي پيمودن راه و گذر از گردنه بزرگ
  )تقويت عزّت نفس عمومي(.است

  )94ة ، صفح9، درس پيش دانشگاهيدين و زندگي (                                         
 -------------------------------------------- --  

 )كتاب زرد(  »  4«گزينة  - 159
چــه از  اي پيــامبر آن«: فرمايــد كــه مائــده مــي ةســور 67 ةخداونــد در آيــ

پروردگارت بر تو نازل شده ابالغ كن و اگر انجام ندهي رسـالت او را انجـام   
ي است كـه بـدون ابـالغ آن     ، پس اهميت اين فرمان در حد»…اي  نداده

 ةو در ادام» فام بلغت رسـالته«: به انجام نرسيده است) ص(رسالت پيامبر 
: را از خطرات حفـظ خواهـد كـرد   ) ص(آيه آمده است كه خداوند، پيامبر 

  )خطرات احتمالي منافقان(» یعصمک من الّناس هللا«
  )69و  60هاي  ه، صفح5، درس 3 دين و زندگي(  

 )كتاب زرد(  »  1«گزينة  - 160
قـل بـل ملـة و قالوا کونوا هـودا او نصـاری تهتـدوا «: بقره ةسور 135 ةآي

و گفتند يهودي يا مسيحي باشيد تا : ابراهیم حنیفاً و ما کان من املرشکین
كـنم و او از   گـرا را پيـروي مـي    هدايت شويد بگو فقط آيين ابـراهيم حـق  

  )22و  21هاي  ه، صفح2، درس 3دين و زندگي (                        »مشركان نبود
 

 دانشگاهي و پيش )3( زبان انگليسي     
 
  

  )محمد سهرابي(  »  3«گزينة  -161
: جـا هسـتند؟ ب  هايي را كه روي ميز گذاشـتم ك  نامه: الف«: ترجمة جمله

 ».و به اداره پست بردم ها را برداشتم من آن

  مهم درسي ةنكت
Pick up” “   تـوانيم ضـمير را بعـد از     يك فعل جدا شدني اسـت و نمـي
2و  1«هـاي   گزينـه . شود مي حذف» 4«م بياوريم، پس گزينة قسمت دو «
صـحبت   ”letters“ ةشوند كه چون قبال دربـار  دليل حذف مي نهم به اي
  )گرامر(   .داشته باشد ”the“اين اسم بايد  ،كرديم

----------------------------------------------  
  )فريده اميني(    »3« گزينة -162

طور كـه بـه    يك فوتباليست موفق شدن در زندگي واقعي آن«: ترجمة جمله
  » .خواهد آن تمرين بسياري مي. رسد آسان نيست نظر مي

  بخش) 2  عمل) 1
 مهارت) 4  تمرين) 3

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

  )نسترن راستگو(    »1« گزينة - 163
نتايج ضروري سه مقالة اول در انتهاي  قبلي، برخالف چاپ «: ترجمة جمله

  » .فصل خالصه شده است
  مشاهده كردن) 2  خالصه كردن) 1
  اكتشاف كردن) 4  تمركز كردن) 3

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

  )جواد مؤمني(    »2« گزينة -164
 فرآينـد  كنند كه يك راه حـل بـراي   شناسان سعي مي روان«: ترجمة جمله

پيـدا   ،هاي اعتيـادآور از جملـه سـيگار كشـيدن زيـاد      دچار شدن به عادت
  ».كنند

  اعتيادآور) 2  علمي) 1
 نامربوط) 4  معقول) 3

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

  )محمد سهرابي(    »1« گزينة -165
هـا   ها بر اين اساس كه ممكن است بـراي بچـه   بعضي فيلم«: ترجمة جمله

  ».اند مناسب نباشند منع شدهكامالً 
   دليل) 2  اساس) 1
 واقعه، رويداد) 4   واقعيت) 3

 )واژگان(    
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  )اهللا سعادت حبيب(    »2« گزينة -166
   نقش) 2   عادت) 1
  )واژگان(  سرعت، گام) 4   اثر) 3

----------------------------------------------  
  )اهللا سعادت حبيب(    »1« گزينة -167

  توضيح) 2  فرد) 1
  رفاقت) 4  كميته) 3

 )واژگان(  

----------------------------------------------  
  )اهللا سعادت حبيب(    »3« گزينة - 168

  اتفاق افتادن) 2  ارجاع دادن) 1
  تحسين كردن) 4  تأثير گذاشتن) 3

 )كلوز تست(  

----------------------------------------------  
  )اهللا سعادت حبيب(    »1« گزينة -169

  مقدار) 2  آگاهي، هوشياري) 1
  انكار) 4  آمادگي) 3

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

  )اهللا سعادت حبيب(    »4« گزينة -170
  دليل) 2  ارزش) 1
  منطقه) 4  خدمت) 3

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

  )94سراسري رياضي (    »4« گزينة - 171
پدرم قطعاً به فروشگاه . يخچال پر از ميوه و سبزيجات است«: جمله ةترجم

  ».رفته است
  نكتة مهم درسي

گيري  قطعيت يا نتيجه ةدهند نشان “ˮmust+have+p.p يالگو 
چون يخچال پر است، پس قطعاً پدرم به (منطقي در گذشته است 

  ).فروشگاه رفته
  )گرامر(  
----------------------------------------------  

  )93سراسري تجربي (  »  3«گزينة  -172
ما به قدري در مهماني اوقات خوشي داشتيم كه من «: جمله ةترجم
  ».خواستم آن به پايان برسد نمي

  نكتة مهم درسي
 ،(such a/an)+ صفت + اسم + “ˮthat+با توجه به ساختار جمله  

  .صحيح است» 3« ةگزين
ˮa lot of“  نقش صفت را براي اسمˮfun“ كند ايفا مي.  

  )گرامر(    

  )95منحصراً زبان سراسري (  »  3«گزينة  -173
توان نتيجه گرفت كه افراد زيادي وجود  از اين متن مي«: جمله ةترجم

  » …دارند كه 
  ».قدر بزرگ است قطب جنوب چه ةدانند كه انداز نمي«

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

  )95سراسري منحصراً زبان (  »  2«گزينة  -174
، نويسنده اشاره 2در پاراگراف » اين تفاوت« توسط عبارت «: جمله ةترجم
  » …كند به يك تفاوت در  مي

  )درك مطلب(    »خصوصيات فيزيكي«
----------------------------------------------  

  )95سراسري منحصراً زبان (  »  3«گزينة  - 175
يك از موارد زير در مورد شرايط آب  با توجه به متن، كدام«: جمله ةترجم

  »و هوايي قطب جنوب درست نيست؟
  ».قطب جنوب سردترين بخش جهان بعد از قطب شمال است«

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

  )95سراسري منحصراً زبان (  »  4«گزينة  -176
كند با يك بحث در  اين متن به احتمال زياد ادامه پيدا مي«: جمله ةترجم
  »…مورد 

  »هاي بين گياهان و حيوانات قطب جنوب و شمال بعضي از تفاوت«
  )درك مطلب(    

----------------------------------------------  
  )94سراسري انساني (  »  3«گزينة  -177

زير لئوناردو مهارت ) موارد(از ) يك(طبق متن، در كدام «: جمله ةترجم
  »نداشت؟

  )درك مطلب(    » شيمي«
----------------------------------------------  

  )94سراسري انساني (  »  4«گزينة  -178
  »كند؟ در سطر چهارم به چه چيزي اشاره مي them ةواژ«: جمله ةترجم

  )مطلبدرك (    » موناليزا و شام آخر«
----------------------------------------------  

  )94سراسري انساني (  »  1«گزينة  - 179
  »تواند از متن استنتاج شود؟ زير مي) موارد(از ) يك(كدام «: جمله ةترجم

  ».تري گرفت موناليزا از شام آخر وقت بيش) تابلوي(تمام كردن «
  )درك مطلب(    

----------------------------------------------  
  )94سراسري انساني (  »  2«گزينة  - 180

لئوناردو متوجه  ةزير را دربار) موارد(از ) يك(كدام «: جمله ةترجم
  »شويم؟ مي

  ».هايي براي گرفتن انرژي از خورشيد پيدا كند مند بود كه روش او عالقه«
  )درك مطلب(    
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  گروه آزمون

  )وقف عام(چی  بنیاد علمی آموزشی قلم
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 ��احان ��وه ��ر
 

 نام طراحان نام درس

 علیرضا آزاد، پارسا انصاري، فرشید حیدري، مینا دامغانیان، ارغوان عبدالملکی درك عمومی هنر

 و فیزیک درك عمومی ریاضی
، باد، بهنام عاطفی، احسان محمدي، رحمت مشیدي، محمدمهدي ناظمی مرتضی اسداللهی، حسین حاجیلو، رامین شاه

 ساريحسن ن

 زاده، لیال مهدوي ، مینو معصومزهرا دهقانی، حمیدرضا مظاهريهادي باقرسامانی، نسیم پوراحمد، نرگس ستاري،  ترسیم فنی

 خالقیت تصویري و تجسمی
، مینا دامغانیانفرد، فرشید حیدري،  سیدعماد حسینیسامانی،  هادي باقرکاخکی، عبدالرضا اتحاد،  فرزانه امیریان

 شیدا نجفیحمد موسوي، ماحمد رضایی، 

 ژاله نساريمونا محمدیاري، نوید میرصادقی، محمد معتمد، فرشید ذوالفقاري، علیرضا آزاد،  خالقیت نمایشی

 امیررضا نصیريپارسا فردوسی، کوشان کاشی، شهاب شرفی، احمد رضایی،  خالقیت موسیقی

 افشین میرحسینی  سینی، مینا دامغانیان، وحید ذاکر،زهره ح  آذین جاللی،پارسا انصاري، نوید ایزدگشسب،  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 کشفینوید ایزدگشسب بابک کوهستانی احمد رضایی خالقیت موسیقی

 وحید فرهینوید ایزدگشسب،  - 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 ول دفترچهمسئ
 پارسا انصاري، حمیده ترابی، فرشید حیدري فیلتر دانشجو

 ایمان رضایی طراحی جلد

 سوران نعیمی ناظر چاپ
 

 
 

 ) وقف عام(چی  بنیاد علمی آموزشی قلم
 

ir.kanoon.www 
 

@honarkanoon   
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  3 :ي صفحه  هنر اختصاصی  فروردین 30 آزمون - 7 ي پروژه      

    

 درك عمومی هنر
  
  

  )فرشید حیدري(  »4«ي گزینه - 1

  )101ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

کـاري ظریـف    روشـن  لئونـاردو بـه سـایه    ي هقـ الع ي هتوان نتیج ابهام این چهره را می

منتهـی ایـن    .دیدیم» ها مریم عذرا بر کنار صخره«در تابلوي  الًمهارتی که قب. دانست

زمینه که در مه رقیقی قرار دارد، به جاي  روشن و پس یهبار نگاه پیکره به بیننده و سا

  .آدمی، آن را پنهان ساخته است ي هنمایاندن روحی

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

  )94 -خارج از کشور(  »1«ي گزینه - 2

  )هنرمندان جهان -منابع آزاد(

از » کـاراوادجو «یی به سیاق عمدتاً مشتمل بودند بر تصویرها» والسکوئز«ي  آثار اولیه

او در این آثار به شخصیت و روابط افراد در مواجهـه بـا محـیط    . مردم و اشیاي عادي

  .زندگی توجه داشت

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

  )پارسا انصاري(  »2«ي گزینه - 3

  )57ي  تاریخ هنر جهان، صفحه(

و شونگا است  ي دوره هند در ییعابد بودام نیتر از بزرگ یکی یسانچ میعظ ياستوپا

ي است که بـر رو  يگنبد میاستوپا ن نیا. ساخته شده است یمحل نیسنگ زر از ماسه

از  ییهـا  هـا صـحنه   دروازه ينمـا . حصـار و دروازه اسـت   يمـدور بـوده و دارا   يا صفّه

بـر  را کـه   رهیـ و غ لیـ اسب و ف يرقصنده، سواران بر رو زنان بودا، یزندگ يها رخداد

  .دهند یاند، نشان م سنگ نقش شده

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه - 4

 )هنر چین -منابع آزاد(

هـاي   گانه به قدري است که تشخیص سبک هاي پنج ي هنر سلسله اطالعات ما درباره

. سـازد  تند، میسـر مـی  زیسـ  ي دهم مـی  تک استادان آن دوره را که در اواخر سده تک

حکایت  -زیست ي بعدي می که در اوایل سده –هاي این استادان و آثار کوشی  نقاشی

هایی بسیار متفاوت دارند و در عین حـال، وجـود احساسـی مشـترك در      از شخصیت

یک نقاشـی مخـتص ایـن سـبک، نمـایش      . دهند قبال ساختن آثار بزرگ را نشان می

  . اندکري است که از اواسط تابلو سر به فلک کشیدهپی هاي غول ي کوه عمودي منظره

) مقـرري ثابـت  (کار یا از حمایت دولت  در این دوره از تاریخ هنر چین، هنرمند تفنن

توان ي تومار دستی افقی را می وقفه اش و تکامل بی برخوردار بود یا از حمایت خانواده

و دوستانشـان را در خـود    گونـه هنرمنـدان   اي نسبت داد که این به محیط آزادمنشانه

بایست از راسـت بـه    رسید، می تومار، که گاه طولش به چهار و نیم متر می. گرفته بود

شـد دیـد و آن هـم فقـط      شد؛ در هر بار، فقط بخش کوچکی از آن را می چپ باز می

هـا را بـا تصـنیف سـمفونی      دهی این نقاشـی  سازمان. شد براي دو یا سه نفر میسر می

ند و آن به علت چگـونگی تکـرار موضـوعات و تغییـر حالـت روحـی در       ا مقایسه کرده

بینـی  توالی زمانی تومار، مستلزم به کارگیري حافظـه و ژرف . هاي مختلف است بخش

  . بود؛ یعنی این کار نوعی تأمل درونی و لذت بردن بود

اي از عناصـر   هـایش آمیـزه   کـه منظـره  » فـی  مـی «ترین نقاش تومارساز یعنـی   خالق

ي  ي رابـط سـبک نیرومنـد دوره    هندسی بـود، بـه حلقـه    -ونیستی و معماريامپرسی

ي سـیزدهم   ي دوازدهم و اوایـل سـده   تر سده سونگ آغازین یا شمالی و سبک ظریف

  )هنر در گذر زمان، گاردنر( .تبدیل شد

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

 )فرشید حیدري(  »3«ي گزینه - 5

  )106و  105ي  ، صفحه2خ سیر هنر در تاری(

آنـژ از   اي کـه میکـل    هصحن. آنژ، نقاش رنسانسی است ي آفرینش، اثر میکل دیوارنگاره

دیگر تفسیري سـنتی از آفـرینش نیسـت، بلکـه      آفرینش انسان بازسازي کرده است،

حالت بـدن آدم کـه زمینـی    . اي ازلی است هثسراپا انسانی از حاد تفسیري شجاعانه و

. تر قرار داده شده و در ردایی ابرگونه قـرار دارد االاما خداوند ب. باشد است، سنگین می

ارتباط میان خدایان و قهرمانان  .دمد خدا با نوك انگشتان خود، به بدن آدم حیات می

کـار   هسیک بود، در اینجا به طرزي ملموس بـ الکه از موضوعات آشناي اساطیر عهد ک

. آسـا هسـتند   ماده ساخته شده و هر دو غول دو از یک هر ،گرفته شده و خدا و انسان

دهد که انسان عصر رنسانس با چه جسارتی خداونـد را در مقـام    این نقاشی نشان می

کند و به این ترتیـب، مـا آمیخـتن     میتجسم ها در تفسیري یونانی  فرمانرواي آسمان

 آنـژ در آثـار   بـه طـورکلی میکـل   . و مسیحی را شاهدیم) یونانی(سنن ماقبل مسیحی 

آنـژ   ابهامات سبک میکـل  ها و تنش. گذارد تنش روانی را به نمایش می خود، کشش و

  .راه یافت »منریسم«یا » گرایی شیوه«بعدها به سبک موسوم به 
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  4 :ي صفحه  هنر اختصاصی  فروردین 30 آزمون - 7 ي پروژه      

    

 )پارسا انصاري(  »3«ي گزینه - 6

  )102و  100ي  ها ، صفحه1سیر هنر در تاریخ (

پایتخت رسـمی   گیري هاي چهاردهم تا هفدهم، دوران شکل دوران مینگ شامل سده

دوران بـازآفرینی  . اسـت ) بـی جینـگ  ( چین در شهر پکـن و سـاخت شـهر ممنوعـه    

و  وســایل زنــدگی و مبلمــان چینــی ســازي هنرهــاي پیشــین، تمایــل بــه تزئینــات،

  .حضور هنرمندان زن در امپراتوري چین است وپردازي آبی و سبز  گیري منظره شکل

 )فروردین 16آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )پارسا انصاري(  »3«ي گزینه - 7

  )62ي  تاریخ هنر جهان، صفحه(

 ن،یچـ  ي سلسـله  ي در دوره. شکوفا شـد  یمفرغ يایشانگ و چو ساخت اش يها در دوره

 در .آمـد  دیـ پد یو فرهنگـ  یاسـ یداده اسـت، وحـدت س   نیسرزم نیکه نام خود را به ا

 شـم یابر ي و جـاده  افتیگسترش ) و روم رانیا(با جهان غرب  نچی ارتباط هان، ي دوره

 به اوج ینیو ساخت ظروف چ یشمیابر يها تانگ، بافت پارچه ي دوره در. گشوده شد

ی اسالم يوارد بازارها ینیو ظروف چ شد شروع نیارتباط مسلمانان با چ ،دیرس خود

  .دیبه اوج خود رس یسونگ نقاش ي در دوره. شدند

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

  )فرشید حیدري(  »2«ي گزینه - 8

  )108و  107ي  ها ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

ي جسـتجو در   جاي رجوع بـه طبیعـت و ادامـه    گرایان به هنرمندان منریست یا شیوه

هـا بـرخالف نقاشـان رنسانسـی،      منریسـت . روي آوردنـد  هنـر هاي طبیعی، بـه   پدیده

زیبـایی آرمـانی   . دادنـد  و تزلزل را بر پایـداري و تعـادل تـابلو تـرجیح مـی      ناپایداري

عبـارتی   ها حاصل تفکر و برداشت شخصی هنرمند و دور از طبیعت است؛ به منریست

این وجه اشتراك منریسـم بـا هنـر بیـزانس     . ها، مفهومی ذهنی است زیبایی منریست

دنبال زیبایی و کمال زمینـی، کـه    در هنر بیزانس نیز هنرمند و تصویرگر، نه به. است

بود که زیبایی الهی نیـز مفهـومی ذهنـی و    ) خدایی(دنبال آفرینش زیبایی روحانی  به

  .گرایی است دور از طبیعت و طبیعت

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »4«ي گزینه - 9

 )هنر چین -منابع آزاد(

را » وي شمالی«به چین رسید که سبک ) هندي(ز هنر گوپتا در دوران تانگ موجی ا

. ها پدیـدار شـد   سازي کامل و پر احساس در پیکره سرانجام نوعی شکل. وجود آورد به

سـتوه بـا پـیچش مالیـم پیکـر و رداي چسـبیده بـه بـدن          هاي مرمرین بدي تندیس

  )، پاکبازالمعارف هنر دایرة(. سازي بودایی این دوران هستند گر مجسمه نمایان

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

 )97-سراسري(  »3«ي گزینه -10

  )18ي  تاریخ هنر جهان، صفحه(

 سـاخته  بلنـد  مصنوعی سکوي یک روي بر اوروك یا معبد) خداي آسمان(معبد آنو 

  .دارد شهرت نیز سفید معبد به ،)گچ( سفید داشتن اندود دلیل به و است شده

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

 )فرشید حیدري(  »2«ي گزینه -11

  )120ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

بزرگترین معمار و پیکرتراش آن سده و ایتالیا  17 ي ههنرمندان معروف سد برنینی از

ایـن   .باروك دانست ي ه اي بارز از شیو توان نمونه اثر وي را می »داوود« ي پیکره. است

اي  نه بـه صـورت پیکـره    )آنژ و وروکیو اثر میکل(هاي پیشین داوود  ف پیکرهالبر خ اثر

تمام در خود، بلکه در حالتی بیان شـده کـه بیننـده را متوجـه حریـف داوود، یعنـی       

فهماند کـه دشـمن را در کجـا     داوود با وضوح کافی به ما می ي هپیکر. کند جالوت می

کـار   رود و فضاي نامرئی پیرامون وي نیـز بـه   تر میترتیب اثر از خود فرا بدین. بیند می

ترین خصوصـیات هنـر    ارتباط فعال و نوظهور پیکره با فضاي مجاورش از مهم. آید می

  .باروك است

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

  )پارسا انصاري(  »3«ي گزینه -12

  )74تا  72ي  تاریخ هنر جهان، صفحه(

هنـر   نیا .گرفت رونق در ژاپن يساز هنر باسمه ،يالدیهم مهفد ي از اواخر سده

براسـاس   ،یهنـر اشـراف   بـرخالف  رایاست، ز یو مردم یهنر بوم نیتر معرّف زنده

 قیـ عم يریتـأث  یرنگ يها باسمه. گرفت شکل ،مردم ي روزمره یموضوعات زندگ

هـا   مهو اوتامارو با باسـ  يهکوسا. گذاشتند يالدیم 19 سده اواخر ییبر هنر اروپا

هنـر   خیتـار  به عنوان اسـتادان بـزرگ   ،یژاپن ياندازها از چشم شانیها یطراح و

  .اند شناخته شده
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  5 :ي صفحه  هنر اختصاصی  فروردین 30 آزمون - 7 ي پروژه      

    

  .نگاري آب مرکبی اشتباه است منظره: »1« ي گزینه

  .دهد مستطیل تشکیل می  هاي مربع پالن معماري ژاپن را اغلب شکل: »2« ي گزینه

  .شود باال تجسم میدید  ي فضا از زاویه ئه-در یاماتو: »4« ي گزینه

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

 )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه -13

 )هنر پیشاکلومبی -منابع آزاد(

ها، قومی جنگجو و خونخوار مسـتقر در مکزیـک مرکـزي و جنـوبی بودنـد و از       آزتک

از قربـانی کـردن انسـان بخشـی     . گرفتنـد  هاي دیگري چون تولتـک بهـره مـی    تمدن

آور  و رعـب  عظـیم هـاي   ي خشن آنان در تندیس روحیه. ها بود هاي پرستشی آن آیین

ي زمـین و   الهه(ي سنگی کوآتلیکوئه  به عنوان نمونه، در مجسمه. انعکاس یافته است

، پیکري نمادین و پر نقش با صوري چون مار، دست و جمجمـه ترکیـب شـده    )مرگ

  . د را نشان دادندها در جواهرسازي نیز مهارت خو آزتک. است

سازي رئالیستی  ي پیکرتراشی آزتک در تعدادي شبیه جویانه خصوصیت عظمت سلطه

هـاي زیسـتی شـامل موجـودات گونـاگونی چـون مارهـا،         با مقیـاس بـزرگ از شـکل   

المعـارف هنـر،   ةدایر. (خـورد  ها نیز به چشم می ها و کاکتوس ها، کدو ها، ملخ خرگوش

 )ردنرهنر در گذر زمان، گا –پاکباز 

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي گزینه -14

 )هنر پیشاتاریخی جهان -منابع آزاد(

هـا اشـاره کـرد     سنگ هاي سنگی عظیم یا درشت از آثار دوران نوسنگی باید به یادمان

  :شوند که به چند دسته تقسیم می

  ن یک دایرههاي بزرگ پیرامو سنگ تخته: لک کرُم

احتمـاالً نـوعی گـور    (چند خرسنگ عمودي و یک تخته سنگ به جاي سقف : دلمن

  )داالنی بوده

احتمـاالً بـراي   (هـاي قـائم و مرتفـع    هاي ممتـد و مـوازي از خرسـنگ    ردیف: هیر من

 ) پرستش مردگان یا خورشید

ــاخص ــه   ش ــده در مرحل ــیده ش ــیاي تراش ــرین اش ــاکی  ت ــه(ي ارینی ــنگیدیرین ، )س

گونـه   ها هـیچ  در این پیکره. هستند» ونوس«هاي سنگی و عاجی موسوم به  سکتندی

  . شود تمایلی به بازنمایی طبیعت دیده نمی

سنگ نیز از ایـن مرحلـه بـاقی     هاي خطی جالبی بر روي قلوه کاري عالوه بر این کنده

پکتیو در کاربست پرسـ (نمایی  ها کوششی براي کوتاهاست که در طراحی برخی از آن

اوج تحول هنـر  . شود دیده می) یک شخص یا شیء واحد به منظور تجسم کامل عمق

 .ي ماگدالنی است خانگی مربوط به مرحله

امـا در  . تـوان تشـخیص داد   هاي مختلفی را در دیوارنگـاري غـار مـی    چنین، شیوه هم

گ ي ماگدالنی نقاشـی چنـدرن   فام و در مرحله ي ارینیاکی طراحی خطی و تک مرحله

هاي دیوارنگـاري ارینیـاکی در غـار السـکو و بهتـرین آثـار         بهترین نمونه. بیشتر است

  )المعارف هنر، پاکباز ةدایر. (نقاشی ماگدالنی در غار آلتامیرا وجود دارد

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

  )فرشید حیدري(  »1«ي گزینه -15

  )97ي  ، صفحهفرهنگی ایرانو هنري آشنایی با میراث (

گــردد کــه از  مــاد و هخامنشــی برمــی ي بــه دورهاحتمــاالً کــاري  قــدمت هنــر ملیلــه

  . کردند استفاده میدر ساخت جواهرات و زیورآالت ي ا هاي طالیی و نقره مفتول

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

 )پارسا انصاري(  »2«ي گزینه -16

  )79ي  تاریخ هنر جهان، صفحه(

وارد  الدیاز مـ  شیپـ سـال   100 و حدود ستندیز یم يمرکز يکایدر شرق آمر اهایام

ها در  آن. دندیخود رس ینیشهرنش یکم به اوج زندگ شدند و کم ینیشهرنش ي مرحله

توانـا   یو نسـاج  يفلزکـار  ،يسـفالگر  ،یسنگ يها ادمانی ز،یانگ شگفت يساخت بناها

. سـاختند  یمـ  نینمـاد  يهـا  سـته برج نقـش بناهـا   ي هواریجا بر د  آنان در همه. بودند

انسـان و    شـبه  يهـا  صـورت  یو فشـردگ  یها انبـوه  برجسته نقش نیبارز ا اتیخصوص

در  ینـ یآئ ای یها با لباس مذهب کرهیپ معموالً. ها است آن ي گونه شکل مکعب و وانیح

  .شوند یداده م شینما يحروف رمز ای میعال انیم

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »3«ي گزینه -17

  )هنر اژه و یونان -منابع آزاد(

این نـام بـه   . ي آترئوس است خانه زنبوري، گنج مانده از مقابر النه ي باقی بهترین نمونه

کردند این بناي پرشـکوه در میـان گروهـی از     اشتباه بر آن نهاده شده، زیرا گمان می

بنـاي مزبـور   . هاي آترئوس، پدر آگاممنون و منالئوس است بناهاي مشابه، مخزن گنج
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اش از یـک گـذرگاه طـوالنی یـا دومـوس       در دل یک تپه سـاخته شـده و راه ورودي  

هاي  زنبوري اتاقک مدور یا گنبد تدفینی که با روي هم چیدن رج شکل النه. گذرد می

انحناي دیـوار  اي مدور به دست آمد، به طرز باشکوهی در ي سنگ بر قاعده آمده پیش

ي کنونی بـه   جاي گرفته و باعث پدید آمدن گنبدي مرتفع شد که ارتفاعش در نمونه

بندي شده بدون استفاده از تیرهاي  ترین ساختمان تاق این بزرگ. رسد دوازده متر می

ي بعد  داخلی در کل جهان باستان تا پیش از ساخته شدن معبد پانتئون رم در هزاره

  )مان، گاردنرهنر در گذر ز. (بود

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

 )فرشید حیدري(  »1«ي گزینه -18

  )100ي  فرهنگی، صفحههنري و آشنایی با میراث (

هاي هنر چوب است که با برش زهوارها و قطعات مختلف چـوبی و   نی از روشچی گره

ه مشـبکی پدیـد   هاي سنتی و هندسی، نقوش یکپارچ ها مطابق طرح درگیر کردن آن

چینی براساس نوع طرح و اجرا به انواع گوناگون توخالی، مشـبک و تـوپر    گره. آید می

  .شود تقسیم می

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

 )پارسا انصاري(  »3«ي گزینه -19

  )58ي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

. ونان باستان به وجود آمـد یدر  )راگ نقاشی طبیعت( نىید عیبا د یش نقاشین گرایاول

 خاصـى  ي عالقـه  شـود  ده مـى یـ چنـان کـه د   عت، آنیش طبیونانى به نمایهنرمندان 

ش یتالش خود را صـرف نمـا   ي و همه بودند طبیعت ستایشگر ها آن واقع در .داشتند

 سـطح  روى بعـدى  سـه  تصـاویر  هـاى  نمونه ها اولین آن .کردند عى مىیهاى طب ییبایز

  .آوردند وجود هب را دوبعدى

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

  )96-خارج از کشور(  »2«ي گزینه -20

  )72ي  تاریخ هنر جهان، صفحه(

تـا   کیـ هـا از   آن يکردند، بناها یم يرویپ ینیچ يها الگو هم از يها در معمار یژاپن

 یدار سفال بیش يها با سقف لیمستط مربع يشکل ها يو اغلب دارا ریچند طبقه متغ

سـاختمان   ينما را در وانیدارند و شکل ا هیتک یچوب يها ها بر ستون بام هستند و رخ

 .هستند دهیبه سمت باال خم ینیچ يمانند بناها زین ها و لبه آن رندیگ یبه خود م

 )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -21

  )100 و 99 ي ها فحهص ،تاریخ هنر جهان(

و  اهري سـاده ظـ و  اردمتمرکـز و گنبـد   ي نقشهراي دااول بیزانس  ي کلیساهاي دوره

 .ویتاله است آن کلیساي سن ي و نمونه درون پرتجمل هستند

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه -22

  )133تا  131و  126، 38هاي   آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

لـو  «آمریکـایى و  » لویـد رایـت   فرانـک «قاجـار   نزمـا  در شـاخص  معماران از تن دو

 کـه  بود ارگانیک یا زنده معمارى قائل به نوعی» رایت«. اند بوده سوئیسى» کوربوزیه

، »رایـت «خالف آراي براما  .باشد داشته تنگاتنگ اى رابطه طبیعت با باید وى زعم به

 بـه  تـر  بـیش  کـه  بـود  معمـارى  در تر تحلیلى و تر علمى روش طرفدار» لو کوربوزیه«

  .شود یکى آن که با این تا دارد، غلبه طبیعت

اي  سوي تشکیل مدرسه به را راه معماران مدرنیست، ي برخی از نظریه: »2«ي  گزینه

 و عملـى  نگرش نوعى نیز صنعت و و هنر پیوند آن هدف که گشود »باهاوس«به نام 

  .بود هنر به کاربردى

 خالقـه،  ترکیـب  با و امروزى به صورتى خواست می» آنتونی گائودي«: »3«ي  گزینه

  .را ادامه دهد» گوتیک«میانه  هاى سده معماران بزرگ آثار

 باسـتان  روم معمـارى  الگـوى  بـه  مجدداً) رنسانس(نوزایی  ي دوره در: »4«ي  گزینه

 جدیدى ها ترکیبات آن بر اساس بلکه نبود، ها آن از برگرفته گردید؛ البته کامالً توجه

 .آن نظایر و کالسیک هاى سرستون دایره، نیم هاى قوس گنبدها، مانند شد؛ مى ساخته

 که درآمدند هنرمندانى صورت به و شدند جدا بنا سازندگان از دوره، این از معماران

کردنـد و   فقط سـاختمان را طراحـی مـی    ها آن بلکه نبود، ها آن ي وظیفه بنا، ساختن

 کـه  نمـود  تـدوین  را اى نظریه نسانسر معمار» آلبرتی«. ساختند سازندگان آن را می

 بـا  دایـره  و مربـع  چـون  هـم  هندسـى  کامل هاى شکل .دید هندسه مى در را زیبایى

 معمارى .بود خداوند از تصویرى آن کمال و شد مى دیده مرتبط انسان بدن تناسبات

  .شد مى طراحى الهى هماهنگ قوانین این طبق باید نیز

  )فروردین 16آزمون غیر حضوري (

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »4«ي گزینه -23

  )48 ي فحهص ،تاریخ هنر جهان(
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 يسـکو  ،یونانیآن  يها که ستون معبد فورتُونا در شهر رم است ،یروم يبنا نیتر یمیقد

 یمعابد شـامل هشـت   نیا یداخل يفضا. است عیآن وس یداخل يبلند آن اتروسک و فضا

. شـد  یمـ  ينگهـدار  انیخدا سیمعابد تند نیدر ا. خانه است و گنج يتاالر مرکز ،يورود

 گـرد هـاي   کـه طـرح مـدور آن از کلبـه     اسـت  لیبیها معبـد سـ   از معابد آن يگرینوع د

 .الهام گرفته است ونانی يآن از معمار يبایز يروم و پلکان و نما ییروستا

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »2«ي گزینه -24

 )120 ي ، صفحه2 خیهنر در تار ریس(

معمـار   »ینیبـوروم «اثـر   نینخسـت » کارلو آله کواترو فونتانه ن سا« يسایکل ساختمان

 .باروك است و در رم قرار دارد ي دوره

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي زینهگ -25

 )58 ي هنر جهان، صفحه خیتار(

در هند قدرت را بـه دسـت گرفتنـد و عصـر      یاقوام کوشان ت،یحیبا آغاز مس همزمان

بـودا بـا اسـتفاده از     يهـا  سیدوره تنـد  نیدر ا.در هنر شکل گرفت  يگریدرخشان د

 هـا  سیتند نیا. که به سبک ماتهورا معروف است شد یهند ساخته م یبوم يها سنت

 .نازك بود ییو ردا فیلط ي چهره ک،یهن، کمر بارپ يها شانه يدارا

 یهلنـ  يها از سنت قیبه نام گاندهارا با تلف يگریسبک د ونان،یبا نفوذ هنر  یطرف از

 دیـ تأک انـه، یگرا عـت یو طب یعـاطف  يهـا  یژگـ یوجود آمـد کـه بـر و    به يو هند ونانی

 .داشت يتر شیب

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي ینهگز -26

  )31و  26هاي  صفحه ،2عکاسی(

هـاي روي اشـیاء   هـا و نقـش  نورپردازي با یک منبع نور سبب نمایش بهتر برجستگی

-تصویري همچون طراحی محیطی از شیء عکس) نما سایه( شده و نورپردازي ضدنور 

  .دهدبرداري شده به دست می

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

 )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه -27

  )102ي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

را » تـاتلین «و » پوسـنر «، »گـابو «شـفاف، اسـاس کارهـاي     هاي شفاف و نیمـه  حجم

  .دهد تشکیل می

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

 )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه-28

 )هنر مصر -منابع آزاد(

پیکرتراشی مستمر مصر به طور کلی دو مسیر یا مکتب شمالی و جنوبی،  ير زمینهد

پذیر از و الهام اگر مکتب شمالی آرمان. انداي خصوصیات متمایز، شناسایی شدهبا پاره

تر القاي اندیشه و ایمـان را بـر   بود و به عبارت روشن» پادشاهی کهن«آثار کالسیک 

کـه بـه چهـره و    از جملـه ایـن   ؛شـمرد  مرجح می اجراي شباهت و توصیف مشهودات

بخشید و مکتب جنوبی، بـر عکـس،   شخصیت فرعون حالتی آیینی و وقاري ربانی می

نمایی و شـباهت جسـمانی را   داشت و واقعمی ارجحهاي عملی زندگی را جانب جنبه

انسـانی   يسـازي فـردي رفتـه رفتـه جنبـه     پیکرهدر هنر مصر . کردبه شدت اجرا می

  )ي تاریخ هنر، مرزبانخالصه. (دسازي تدفینی بیرون آمتر یافت و از قالب پیکره شبی

 )فروردین 16آزمون  –نگاه به گذشته (

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه -29

    )21ي  ، صفحه2عکاسی(

ماننـد انـواع   (با نـور ممتـد    منابع نور مصنوعی شامل دو گروه اصلی نورهاي تنگستن

هـاي عکاسـی   اي هستند که در کارگـاه هاي کارگاهی با نور لحظهو فالش) هانورافکن

  .گیرندمورد استفاده قرار می

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي گزینه -30

  )98 ي فحهتاریخ هنر جهان ص(

و  يا هـا بـود، در مقـابر دخمـه     اعتقادات آن انگریکه ب یحیمس يریآثار تصو نینخست

 يهـا  یاز لحاظ طرح و اجـرا نسـبت بـه نقاشـ     ها ینقاش نیا. اند شده افتیها  نمازخانه

چون  هم حیحضرت مس یاز زندگ ییها صحنه ها ینقاش نیدر ا. هستند تر فیضعی روم

ن چوپـان  چو ،یحیمس نینماد يها و نقش … کودك و حیمس م،یمادرش حضرت مر

، نشان )دیام ي نشانه( و لنگر) نماد روح( کبوتر، )یجاودانگ ي نشانه( سطاوو کوکار،ین

  .شد یداده م
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  و فیزیک عمومی ریاضیدرك 

 

 )باد رامین شاه(  »2«ي گزینه -31

  )دایره(

به یک فاصله باشند، نقاط یک دایره هسـتند   Aي ثابت نقاطی از صفحه که از نقطه

  . است Aثابت ي طهي نقاط از نق و شعاع آن، فاصله Aکه مرکز آن

و  Aاي به مرکـز  دایرهسطح باشند،  3تر از کم Aها از ي آن س نقاطی که فاصلهپ

  :با است و مساحت آن برابر است 3شعاع

 S r ( )     2 23 9  

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

 )حسین حاجیلو(  »4«ي گزینه-32

  )دایره(

  :داریم ATOي الزاویه در مثلث قائم

  

  

OA
OT ,OA OT (*)   2 4 2  

ر اسـت و  ، نصـف وتـ  30ي رو بـه زاویـه   ، ضلع روبـه  الزاویه جا که در مثلث قائم از آن

   :داریم OAT ي الزاویه در مثلث قائم(*)بالعکس، پس با توجه به

OAT TAT OAT
  

   30 2 60   

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

 )محمدمهدي ناظمی(  »2«ي گزینه-33

  )دایره(

اي  تـرین دایـره   قطر کوچـک  AAگاه شعاع این دایره باشد آن Rمطابق شکل، اگر

 . مماس درون است Cو Cي است که با هر دو دایره

AA R R          2 4 2 2 3 16 2 16 8  

  

  

  

  

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

 )باد رامین شاه(  »2«ي گزینه-34

  )دایره(

OMBطور که در تصویر مشهود است، مثلث همان


دانـیم   الزاویـه اسـت و مـی    قـائم  

ي  کند، پس طبـق قضـیه   شود آن را نصف می میخطی که از مرکز دایره به وتر عمود 

  : فیثاغورس داریم

  

  

  

  

  

  

OB OM MB 2 2 2

AB
r OM ( ) ( m) (m ) ( m )      2 2 2 2 2 22 3 2 42

m m m m m     2 2 24 6 9 4 16 16

m m (m ) m       2 210 25 5 5 

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

  )باد رامین شاه(  »4«ي زینهگ -35

  )معادله(

  .نامیم می zو x،yها را به ترتیب تعداد ماه

x y z

x y z z (x y)

  


      

20 16 25 213
12 12  

x y ( (x y))     20 16 25 12 213  

x y x y x y        20 16 300 25 25 213 5 9 87  

  : است، پس داریم yمجهول سؤال

x
y



87 5

9  

x87عددي صحیح باشد و در نتیجهتعداد ماه است، پس باید  yو چون بایـد   5

x87پذیر باشد، پس مجموع ارقام عدد بخش 9رب   . پذیر باشد بخش 9رباید ب 5

xبه ازاي عدد  yدر نتیجه داریم. شود می 8برابر با yمقدار 3  8.  

  )فروردین 16آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )باد رامین شاه(  »4«ي گزینه -36

  )دایره(

a
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  2طرفین به توان 

AD
a ( ) r a r a r       2 2 2 2 2 2 216 162

a r  2 16

a r r r r r         2 28 16 8 16 8

r ( r)   2 216 8

r r r r      2 216 64 16 16 80

r  
80 516

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

 )96 -خارج از کشور(  »3«ي گزینه -37

  )الگوسازيهوش و (

دهیم که تـار و   میهم تابیده شده را مورد شمارش قرار  بههاي  رشته ،با توجه به شکل

  . شود تا می 12ها مجموع آن تایی هستند و هاي شش پود آن در ردیف

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

 )حسن نساري(  »1«ي گزینه-38

  )احجام(

کره که در داخل  یک نیم ،xحول محوراز دوران شکل داده شده در تست مورد نظر، 

  :پس ،حاصل خواهد شد ،وجود دارد) توخالیبه صورت (آن یک مخروط 

V R h R   2 31 1
3   قسمت سفید3

V مخروطV کره  نیمV خورده  اشورقسمت ه  

V R R R     3 3 32 1 1
3 3   قسمت هاشورخورده3

R
V

V
R


 



3

3

1
3 11
3

  

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

 )حسن نساري(    »1«ي گزینه -39

  )احجام(

فـرض کنـیم، نتیجـه     Rي آن را اعـده و شعاع ق hاگر ارتفاع مخروط بزرگ را برابر

  :شود می

R h R h R h
[ ( ) ] ( )

 
    

2 2
21 1

3 3 2 54 18   حجم مخروط کوچک 3

R h


2

  حجم مخروط بزرگ 3

  .برابر حجم مخروط کوچک است 18بنابراین حجم مخروط بزرگ

  .قاعده و ارتفاع آن نسبت مستقیم داردعاع حجم یک مخروط با مجذور ش: نکته

شعاع مخروط کوچک و ارتفاع آن دو برابر  شعاع مخروط بزرگ سه برابر: راه حل دوم

)لـذا حجـم آن  . ارتفاع مخروط کوچک اسـت  )  23 2 برابـر حجـم مخـروط     18

 .تر است کوچک

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

 )حسن نساري(  »1«ي گزینه -40

  )احجام(

، شـکل مقابـل   مـورد نظـر  فرض کنیـد هـرم   

 OABDCدو هــــــرم .باشــــــد مــــــی

OAو B C D    گاه آن. اند متشابه :  

OA B C D
K

OABCD

   
 

1
2  

OA B D C
K

OABDC

        
 

2
2 1 1

2 4 

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

 )باد شاهرامین (  »1«ي گزینه -41

  )احجام(

  .الزاویه است ي مثلث قائم قاعده با، یک هرم AMLKدر شکل صورت سؤال، هرم

vحجم هرم 1  

vحجم مکعب 2  

aطول یال   

a a

a

v

v a


   

   1
3 32

1 1 2 2
13 3 2 2
48  

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

 )باد رامین شاه(  »3«ي گزینه -42

  )احجام(

باشـند، پـس طـول آن     هاي جانبی مـی  هر سه قطر مربع ACو AB،BCاضالع

  . االضالع است پس مثلث متساوي. است a2برابر با

  

  هاشورخورده
  قسمت سفید

  یال هرم
 یال هرم

جانبی  مساحت
جانبی مساحت

 

مساحت قاعده      ارتفاع

 )طول یال(
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  10: ي صفحه  هنر اختصاصی  فروردین 30 آزمون -7 ي پروژه     

    

 )مرتضی اسداللهی(  »2«ي گزینه-43

  )کار و انرژي -فیزیک(

K mv 21
v و 2 v2 1

1
2  

K K 2 1
1
4 K m v

( ) ( )
K m v

   2 22 2 2
1 1 1

1 1
2 4  

| انرژي تلف شده در اثر ترمز        K | K K K K K     1 2 1 1 1
1 3
4 4  

/km m
v v / (ton) kg

h s

    3 6 1000
1 172 20 1 2 1200

K mV ( ) (J) (kJ)     2 2
1 1

1 1 1200 20 240000 2402 2  

K K kJ   1
3 1804  

kJ s s
x (s)

kJ x


  

60 1 180 1 3180 60

ژي از انـر  kJ180ثانیـه  3شود، پس در از انرژي خودرو کم می kJ60در هر ثانیه

 )فروردین 16آزمون غیر حضوري (. شود خودرو کاسته می

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

 )حسن نساري(    »2«ي گزینه -44

  )تبدیالت هندسی(

هـاي دور نقـش    بـرگ ( نقش مورد نظر، داراي مرکز تقارن و فاقد محور تقـارن اسـت  

  .)شوند که فاقد محور تقارن باشد باعث می

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

 )حسن نساري(   »3«ي گزینه -45

  )تبدیالت هندسی(

نظر، اگر به نقش داده شده دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که با توجه  موردر تست د

محـور  3به سه مثلث کوچک داخل طرح، این نقش فاقد مرکز تقارن اسـت و تنهـا   

  . دتقارن دار

  

  

  

  

  

 )96 -خارج از کشور(   »3«ي گزینه -46

  )قوانین حرکت(

Z r F   

Z Z1 2  

r F r F r r      1 1 2 2 1 250 150  

  . ها یکسان است ها و نسبت قطر نسبت شعاع

r

r
 1

2

150 350  

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

 )محمدمهدي ناظمی(  »1«ي هگزین-47

  )هوش ریاضی(

  .است 8هاي کناري همان شکل تقسیم بر در هر شکل عدد مربع وسطی جمع مربع

:
  


9 7 6 2   )1(شکل  38

:
  


4 5 6 1   )2(شکل  28

:
  


19 13 11 5   )3(شکل  68

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

 )احسان محمدي(  »2«ي گزینه-48

  )قوانین حرکت(

در خـأل  طبق قانون اول نیوتون، براي جسمی که حرکت یکنواخت روي خط راسـت  

دارد، اگر نیرویی به آن وارد نشود، حرکت یکنواخت خود را روي خـط راسـت حفـظ    

  .ماند باقی میي سرعت و جهت آن بدون تغییر  کند و بنابراین اندازه می

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

 )بهنام عاطفی(  »3«ي گزینه-49

  )ها عدسی(

f cm 30  

q
q p

p
  3 3
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  11: ي صفحه  هنر اختصاصی  فروردین 30 آزمون -7 ي پروژه     

    

هاي واگـرا،   گرا مثبت، کانون عدسی هاي هم ها، کانون عدسی ي عدسی در رابطه: نکته

  :چون تصویر مجازي است، پس. شوند منفی و تصاویر مجازي منفی نمایش داده می

p q f p p p p
       

1 1 1 1 1 1 3 1 1
3 30 3 3 30  

p cm
p


   

3 1 1 203 30  

 )فروردین 16 آزمون -نگاه به گذشته(

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

 )رحمت مشیدي(  »1«ي گزینه-50

  )معادالت حرکت(

زمان در حرکت با شتاب ثابت در مسـیري مسـتقیم،    -ي سرعت  با استفاده از معادله

  : توان نوشت می

v m
v at v a a

s

       210 5 2


  

  

  ترسیم فنی

  

  )نرگس ستاري(  »3«ي گزینه -51

  )ي مثلث هندسه(

CN MN
ACD

CD AD CD


   

3 4
12

CD ND


    
3 12 9 64

DN MN
BCD BC

DC BC BC

 
      

6 4 9 4 69 6  

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

 )96 -خارج از کشور(  »4«ي گزینه -52

  )ي مثلث هندسه(

ˆ ˆ ˆB HMB CMH      60 30 180 30 150      

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

  )هزاد مینو معصوم(  »3«ي گزینه -53

  )ي چندضلعی هندسه(

n(n )


3
  ضلعی nمجموع قطرهاي 2

n(n )
n n n n


        2 23 20 3 40 3 402   

n
(n )(n )

n


     

 

88 5 5  

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

 )پوراحمد  نسیم(  »3«ي گزینه -54

  )ي چندضلعی هندسه(

  :ي فیثاغورس داریم بر اساس قضیهدر نظر بگیریم،  aضلعی را شتاگر طول ضلع ه

a x x x  2 2 2 22

a a
a x x     

2 22 22 2

a
a x x a ( ) a a      

22   طول ضلع مربع 22

a

(a a )






28
4 2

 

a a

a a a( )


   

   

2 2 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2

 
      

 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 1  

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

  )حمیدرضا مظاهري(  »2«ي گزینه -55

  )ي چندضلعی هندسه(

 یباشد، آن چهارضلعی، محـاط  180رو از هر چهارضلعی ي روبه اگر مجموع دو زاویه

  . باشد می

ˆ ˆA C
Â

Ĉ

      
 

180 180 80 100
80



  



ˆ ˆB D
D̂

B̂

     
 

180 180 65 115
65



  



 ق.ق.غ

  ضلعی حیط هشتم
 محیط مربع

 کنیم گویا می
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  12: ي صفحه  هنر اختصاصی  فروردین 30 آزمون -7 ي پروژه     

    

 )لیال مهدوي(  »2«ي گزینه -56

  )کشی معماري نقشه(

  .باشند رو می گر خط شیب بام به سمت آب خطوط، بیان

  )فروردین 16آزمون  –نگاه به گذشته (

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

  )هادي باقرسامانی(  »3«ي گزینه -57

  )پرسپکتیو -166ي  رسم فنی ساختمان، صفحه(

هرگـاه پـالن جسـم    . پالن ابلیک و نما ابلیـک : اویر ابلیک در دوحالت قابل ترسیم اندتص

ي تصویر موازي قـرار بگیـرد، تصـویر حاصـل شـده را پـالن        نسبت به پرده) نماي افقی(

  )درجه 60- 30یه وابا ز(پرسپکتیو میلیتري یا نظامی مانند. گویند ابلیک می

 ،ي تصـویر مـوازي قـرار بگیـرد     پـرده  نسبت به )رو نماي روبه(سم هرگاه نماي ج

ماننـد پرسـپکتیو کـاوالیر، جنـرال و     . گوینـد  تصویر حاصل شده را نما ابلیک می

  )درجه 45ي  با زاویه(کابینت 

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

 )هادي باقرسامانی(  »3«ي گزینه -58

  )کشی معماري نقشه(

 در ایـن فـاز معمـوالً   . دیوارهـا مشـخص نیسـت    فاز صفر یا مقـدماتی ضـخامت   هدر نقش

در این مقطع از روند طراحی معمـوال طـرح   . شود هاي کلی طرح به مخاطب ارائه می ایده

  .تر هستند هاي پالن و نما مهم پرسپکتیوها از نقشهو ابهامات زیادي دارد 

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

  )نرگس ستاري(  »2«ي گزینه -59

  )کشی معماري نقشه -128ي  ، صفحهکشی معماري نقشه(

مقیاس  پالن طبقات باید هم. ي همکف است اصول ترسیم پالن طبقات مانند پالن طبقه

گی الزم بـین  ي همکف ترسیم شوند تا بتوانند بر آن منطبق شوند و هماهن با پالن طبقه

هـاي تهویـه و     عمـودي کانـال   هاي ها و داکت ها، دیوارهاي باربر، پله دیوارهاي نما، ستون

  . به وجود آید... هاي آب و فاضالب و  لوله

هاي یک سـاختمان در   اگر پالن. شود معموالً براي هر طبقه یک پالن مستقل ترسیم می

ها یک پالن تیپ طراحی و ترسـیم   ي آن طبقات مختلف دقیقاً عین هم باشند براي همه

تر باشند ترسیم بعضـی از جزئیـات    ف کوچکهاي طبقات از پالن همک اگر پالن. شود می

  . تواند کار مجریان را تسهیل نماید ي آن می ضروري و جداول در و پنجره در حاشیه

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

 )96 -سراسري(  »2«ي گزینه -60

  )111ي  کشی معماري، صفحه نقشه(

سـطح   ارتباط دادن دو فضاي غیر همداري است که براي  ، سطح شیب)شیب راهه(رامپ 

  . رود کار می به

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

 )زاده مینو معصوم(  »1«ي گزینه -61

  )ترسیمات هندسی(

که بتـوان آن  خطی استفاده کنیم  باید از پاره 5و 3هاي خط به نسبت براي تقسیم پاره

  .استفاده کرد... و  16،32مانند 8قسمت مساوي تقسیم کرد و یا از ضرایب 8را به

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

  )یزهرا دهقان(  »2«ي گزینه -62

  )ترسیمات هندسی(

  :روش رسم چهارضلعی منتظم با ضلع معلوم

رسم دو خط عمود بر هم، جدا کردن طول معلوم 

رسم یـک قـوس بـه شـعاع ضـلع      (روي دو خط 

، با رسم دو قوس به شـعاع ضـلع معلـوم از    )معلوم

م بـه  رأس چهـار ) Bو A(نقاط مشخص شده 

 . دهد دست آمده و مربع با ضلع معلوم را شکل می

  )فروردین 16آزمون غیر حضوري (

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

  )نسیم پوراحمد(  »3«ي گزینه -63

  )ي دایره هندسه(

  . باشند خط رسم کرد که بر این دو دایره مماس 3توان مماس خارج میدر حالت 
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  13: ي صفحه  هنر اختصاصی  فروردین 30 آزمون -7 ي پروژه     

    

  )نرگس ستاري(  »3«ي گزینه -64

  )ي دایره هندسه(

x y
x y


   70 1402

x y
x y


   50 1002

x y
x x

x y

     
 

140
2 240 120100

y y   120 140 20

y

x
 

20 1
120 6

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

 )ادي باقرسامانیه(  »1«ي گزینه -65

  )ي بیضی هندسه -45ي  کشی، صفحه ترسیم فنی و نقشه(

بیضی به روش چهار قوس هرچه ابعـاد قطـر بـزرگ و     در استفاده از روش ترسیم شبه

پس . تر است بیضی به بیضی دقیق شبیه تر باشد شبه قطر کوچک بیضی به هم نزدیک

  .درست است 1ي  با توجه به این قاعده گزینه

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

 )زاده مینو معصوم(  »3«ي گزینه -66

  )ي احجام هندسه(

کـه بتـوان بـا آن    شکل حداقل مقدار کاغذ  ي مکعب کردن یک جعبه بندي بستهبراي 

  . ، برابر با مساحت کل مکعب استتمام سطح را پوشش داد

a    26 6 5 5   Sکل 150

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

  )هادي باقرسامانی(  »4«ي گزینه -67

  )ي احجام  هندسه(

تـر اسـت    اي به همان شعاع بیش از نصف مساحت کره rاي به شعاع کره مساحت نیم

  .شود نیز به آن اضافه می) به شکل دایره( کره ي نیم چون مساحت قاعده

لزوما مساحت وجوه جانبی در هرم باهم برابر نیست و همچنین لزوما مساحت وجـوه  

  .جانبی با قاعده نابرابر نیست و ممکن است برابر باشد

  .صفحه نیاز داریم 4براي ایجاد یک حجم محدود حداقل به 

  .چهار وجهی منتظم نوعی هرم است که همه وجوه آن باهم برابر هستند

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

 )هادي باقرسامانی(  »2«ي گزینه -68

  )ي احجام هندسه(

  مساحت جانبی منشور محیط قاعدهارتفاع

( )     1 3 2 3 2 4 44  

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

 )رگس ستارين(  »2«ي گزینه -69

  )یابی مجهول(

  .اي درون آن قرار دارد تصویر حجم یک مخروط است که استوانه

  

  

  

  

  

  )فروردین 16آزمون  –نگاه به گذشته (

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

  )نرگس ستاري(  »1«ي گزینه -70

  )یابی مجهول(
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  14: ي صفحه  هنر اختصاصی  فروردین 30 مونآز - 7ي  پروژه  

    

  القیت تصویري و تجسمیخ

 

  )احمد رضایی(  »2«ي گزینه -71

  )شناسی سبک -63ي کارگاه نقاشی، صفحه(

تکیـه بـر احجـام هندسـی،     (» سـزان «هـاي   با ایجاد تحول در دیـدگاه » ها کوبیست«

یـی در  هـا  بـرش ) موضـوع  یک  رساندنِ عناصر نقاشی و زوایاي دید متفاوت از سطح  به

  .نزدیک سازند» هاي اولیه فرم«ر خویش را به منظره پدید آوردند تا موضوع کا

گـراي دیگـر    اجزاي طبیعت از اهداف برخی مکاتب انتزاعی» تحلیل«و » گري تجزیه«

نیـز بـود امـا در ایـن     » سیسـم  نئوپالسـتی «و » داسـتیل «، »آبستراکسیونیسم«مانند 

  .موضوعیت نداشتند) کره، مخروط و استوانه(» هاي اولیه فرم«مکاتب، 

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

  )فرد سیدعماد حسینی(  »3«ي گزینه -72

  )شناسی نشانه -منابع آزاد(

به عنـوان  شوند که  دیده می »کراوات رسمی«و  »بین ذره«با دقت به نشانه، دو عنصر 

ي مـورد نظـر    بنـابراین نشـانه  . انـد  کار رفته به »استخدام«و  »کارمند«از  هایی استعاره

  .سب یک بنگاه کاریابی استمنا

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

  )فرد سیدعماد حسینی(  »2«ي گزینه -73

  )43ي  صفحه ،خط در گرافیک(

 مواج و پرحرکت خطی ،ثلث. ي مورد نظر مشهود است کارگیري خط ثلث در نشانه به

 کلمـات  و حروف و است روان خط این در قلم گردش .دارد گونه رقص حالتی و است

 خـط  مثـل  آن در حـروف  هـاي  حلقه و دارند پیوسته مه به حالتی درشتی، وجود با

) تشـمیر ( نـازك  و تیـز  هـاي  دنباله به خط این برخی حروف ي دنباله. است باز ،نسخ

نیـز   و )ل ك، ط، ج، ا،( حروف در نیز و آید می وجود به قلم نیش که با شود می ختم

 در. رود مـی  کـار  هب )ترویس( سرك نام به موربی حرکت وف،حر آغاز بلند هاي دندانه

 براي اي ه گسترد کار امکان این و دارد وجود متعددي هاي لشک حرف یک براي ثلث

  .آورد می وجود به متنوع ترکیبات

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

  )شیدا نجفی(  »3«ي گزینه -74

  )فنون بصري -منابع آزاد(

. ار و ریتم اشکال، بافت یک بازار ایجاد شده است و تاکید در قسمت میـانی کـادر اسـت   با تکر

  )ایتن طرح و شکل، یوهانس. (توجه داشته باشید که میان تمرکز و تاکید تفاوت بسیاري است

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي زینهگ -75

  )و فنون بصري شناسی سبک -منابع آزاد(

او بیش از هـر هنرمنـد دیگـري توانسـت از     . است» مودیلیانی«ي مورد نظر اثر  پیکره

اي از جملـه  هـاي مجسـمه  بسـیاري از جلـوه  » مودیلیانی«. هنر آفریقایی الهام بگیرد

او . نمــایی بینــی را در آثــار خــود بــه کــار گرفــتکشــیدگی گــردن، ســر و برجســته

برد ساز و اغراق در آثارش را به آن سبب به کار میهاي شکلهاي صوري، خط تحریف

  . که احساس خویش را نسبت به موضوع بیان کند

  )فروردین 16آزمون  –نگاه به گذشته (

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

  )هادي باقرسامانی(  »3«ي گزینه -76

  )50و  49ي ها  خط در گرافیک، صفحه(

، سـطر و  تـر در قالـب کتابـت    ط نستعلیق که بیشخدر  هجري قمري 13حدود قرن 

رواج یافـت کـه حـروف و     »مشـق  سـیاه «اي خاص بـه نـام    شد، گونه چلیپا نوشته می

اي بـر   شـود و زیباشناسـی ویـژه    صورت متوالی و فشرده تکـرار مـی  ه ب ،کلمات در آن

ا غالمرضـ  میـرزا «مشـق اثـر    اي سـیاه  نـه اثـر داده شـده نمو  . ت آن حاکم اسـت ترکیبا

  .است »اصفهانی

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

  )هادي باقرسامانی(  »1«ي گزینه -77

  )77ي  خط در گرافیک، صفحه(

جنگ  ي کتابی است در ارتباط با کشتار مردم اردوگاه داخائو در دوره ،»تاریخ داخائو«

، سرعت در نگارش درطراحی جلد این کتاب با استفاده از ،مسعود نجابتی. جهانی دوم

 »خشونت و مـرگ «تکنیک مناسب و تشبیه آن به خون به بیان مفهوم  ،هاي تند فرم

  . پرداخته است

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

  )شیدا نجفی(  »3«ي گزینه -78

 )115ي  ، صفحه2کارگاه هنر (
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باشد که  اجزا می ي هکید مساوي همأگیري از ت یکی از انواع خاص تعادل متقارن، بهره

کید بر کل أبه این سبب حس ت .گیرد با تکرار یکنواخت در همه جاي طرح صورت می

در تضـاد فـرم ارگانیـک و هندسـی     . کنـد  بزرگ را ایجاد می ي را دارد و یک مجموعه

  .ایجاد نکرده است را تصویر وجود دارد اما تعادل متقارن

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

  )فرشید حیدري(    »2«ي گزینه -79

  )فنون بصري -منابع آزاد(

مـادر  «اسـت کـه مشـهورترین اثـر او، تـابلوي       »جیمز ویسلر«اثر  ،طراحی داده شده

اي کـه کنـار پنجـره     بـر پیکـره   به چند طریقویسلر در این طراحی . باشد می» ویسلر

چشـم مخاطـب را بـه    کـه  ) پرسپکتیو(تأکید کرده است؛ خطوط دورشونده   ایستاده،

دهد، تیرگی فضاي کار در مقابل روشـنایی اطـراف پیکـره کـه      سمت پیکره سوق می

و تضـاد  ) جـایی کـه پیکـره در آن قـرار دارد    (تأکیدي است بر قسمت روشـن کـادر   

هـاي انسـانی مثـل     سـاخته  هاي صاف و خشک دیوارها یا دست فرم(هاي هندسی  فرم

هاي ارگانیک، طبیعی و منحنـی پیکـره و بـرگ     در مقابل فرم...) بشقاب، کمد، بیل و

  .شود درختان که از پنجره دیده می

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

  )95 -سراسري(  »3«ي گزینه -80

  )شناسی سبک -منابع آزاد(

ساده، هندسی و مختصر؛ سه ویژگی مهم آثار مینیمال است که در تصویر مورد نظـر  

  . شود دیده می

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

  )محمد موسوي(  »2«ي گزینه -81

  )فنون بصري -منابع آزاد(

هاي بزرگ، فرم تیزي ایجاد شـده کـه بـا     در تصویر مورد نظر، با ایجاد برش در دایره

  .هاي کوچک متضاد است فرم دایره

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

  )مینا دامغانیان(    »4«ي گزینه -82

  )43و  42هاي   ، صفحه2عکاسی (

 گونـه تصـاویر،   ایـن  در عکاسی شـده اسـت،  ) نور ضد( نما ي سایه به شیوه این عکس

 مـورد  حجـم،  و بافـت  مانند دیگرش هاي ویژگی رفتن بین از دلیل به نظر مورد شکل

رآمـده  د» عالمـت سـؤال  «به دلیل فرم فیلم عکاسی که به شکل  .گیرد می قرار تأکید

ي عکاسـی مناسـب    هـایی دربـاره   است، این تصویر براي طرح پوستر سمینار پرسـش 

آن است که در تصویر، فـیلم نگـاتیو عکاسـی    » 2« ي علت صحیح نبودن گزینه. است

  .برداري شود نه فیلم دیده می

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي زینهگ -83

  )96ي  قاشی، صفحهکارگاه ن(

فرانسوا میله، چیزي فراتر از واقعیت زندگی و   اثر ژان» چینان خوشه«بندي  در ترکیب

جـا اشـاراتی    در ایـن . ي نوزدهم به نمایش درآمده است فرساي دهقانان سده کار توان

ي  بندي پـرده  ي شکل تلویحی به ارزش اخالقی کار مطرح است و این تلویح به واسطه

هـاي   زمینـه، تکـرار شـکل    انـداز پـس   شـکوه چشـم  . یابد اشاگر انتقال مینقاشی به تم

هاي  هاي مبهم فعالیت و نشانه) اي از تالش و کار کمرشکن استعاره(ي سه زن  خمیده

. برند ي مستقیم فراتر می ها در افق دور، همگی تماشاگر را از حدود تجربه تولیدي آدم

هاي توصیف موضوع اهمیت دارند  حد ارزشهاي انتزاعی نقاشی به  در آثار میله ارزش

  .شود گري احساساتی مستحیل نمی و بازنمایی موضوع در روایت

  )فروردین 16آزمون غیر حضوري (

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

  )فرشید حیدري(  »4«ي گزینه -84

  )103ي  ، صفحه2کارگاه هنر (

طراحـی   یرا در حالتی آرام با کشش افقـ ، شیر وحشی مورد نظررامبراند در طراحی 

گوید که ایـن شـیر    قلم تیره به ما می نموده است که البته نگاه نافذ شیر و چند ضربه

هـا   همچنـین خاکسـتري   .)نـوعی تعـادل از نظـر محتـوایی    (همیشه آرام نخواهد بود 

اند؛ سطح بزرگ خاکستري روشن در قسمت راست کادر و  صورت قرینه توازن یافته به

انـد و تعـادل    تر، در قسمت چـپ کـادر قـرار گرفتـه     طوط ضخیم و تیره اما کوچکخ

 .صورت گرفته است  بصري از طریق پخش سطوح خاکستري شده

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

  )96 -خارج از کشور(  »4«ي گزینه -85

  )شناسی سبک -منابع آزاد(
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پـوش مجنـون، او را بـه     رد رنگ آبی در تندر نگارگري دوران تیموري و صفوي، کارب

توجه کنیـد در نگـارگري ایرانـی رنـگ     . عنوان سالک طریق عرفان معرفی کرده است

به عشـق الهـی مجنـون اشـاره     » 4«آبی همواره نشان معنویت بوده و تنها در گزینه 

  .شده است

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

  )کاخکی یریانفرزانه ام(  »1«ي زینهگ -86

  )فنون بصري -منابع آزاد(

پارچگی و وحدت در تصـویر، اتصـال عناصـر موجـود در آن      هاي ایجاد یک یکی از راه

دهد که اشـکال اصـلی    را نشان میجاناتان کالوگی از  پوستريتصویر مورد نظر . است

  . به یک کل واحد تبدیل شده اند دیگر متصل و ي خط به یک آن به وسیله

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

  )عبدالرضا اتّحاد(  »3«ي زینهگ -87

  )شناخت تکنیک -منابع آزاد(

که به  دهد را نشان می، هنرمند اسپانیایی »پابلو پیکاسو«اثر » سر گاو«اثر مورد نظر، 

بـا  (ایجاد شده اسـت  ) دیگر یک  کردن و چسباندن اشیا به سرهم(، »اسمبالژ«ي  شیوه

  ). زین و فرمان دوچرخهاتصال 

، هنرمند یک وسیله یا شیء را به عنوان یک اثر هنري، امضا »گزیده ساخته«در روش 

  .کند و معرفی می

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

  )کاخکی فرزانه امیریان(  »4«ي گزینه -88

 )درك تصویر -منابع آزاد(

در ایـن  . آنجلس اسـت  ي هنرهاي معاصر لس مورد نظر، مربوط به موزه ي هنوشت نشانه

براي سه حرف دیگر از اشکال متناسـب و مشـابه اسـتفاده    » C«لوگو به غیر از حرف 

  مخفف MOCAحروف . Aو مثلث براي  O، دایره براي Mشده است؛ مربع براي 

  .هستند Museum Of Contemporary Artعبارت 

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

 )احمد رضایی(  »4«ي گزینه -89

  )20ي  ، صفحه1کارگاه هنر (

 هاي ارزش بر او سبک. ي صفویه است از هنرمندان صاحب سبک دوره» رضا عباسی«

 ي وسـیله  به خطوط تغییر وزن با که بود دستی چیره طراح او .بود استوار بصري خط

 طراحی پر پیچ. دده نشان ظرافت نهایت در را ها و شکن ها حجم توانست می نی قلم

 .نستعلیق دارد خوشنویسی با بارز تجانسی او تاب و

  )فروردین 16آزمون  –نگاه به گذشته (

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

  )فرشید حیدري(  »3«ي زینهگ -90

  )58و  57هاي  ، صفحه1سازي  حجم(

قرارگیري کنار دیـوار و  ي  هاي کاملی هستند که تنها به واسطه ها، حجم برجسته تمام

در معمـاري یونـان و روم ایـن    . انـد  برجسته نام گرفته اي به دیوار، نقش اتصال از نقطه

گونه است؛ یعنـی   آنژ نیز این ي موسی میکل پیکره. برجسته بسیار رایج است نوع نقش

ــه  ــه ب ــاملی اســت ک ــا ســازه  واســطه حجــم ک ــاط ب ي معمــاري،  ي وابســتگی و ارتب

  .شود برجسته محسوب می اماي تم برجسته نقش

ي موسی با این که حجمی مستقل و کامل است، امـا در ارتبـاط بـا بنـایی کـه       پیکره

دیـد   رو نگارانه است؛ یعنی زاویه اي روبه داخل آن قرار دارد، ساخته شده است و پیکره

ترین اهمیت برخوردار است و به این منظور سـاخته نشـده اسـت کـه      رو از بیش روبه

 .گر آن باشد پشت نیز نظاره ي زاویه مخاطب از

  

  خالقیت نمایشی

  

  

  )مونا محمدیاري(    »4«ي گزینه -91

  )تدوین(

و » ژاك تـاتی «هاي  درجه در تدوین فیلم 180توجهی به سیستم  ي افراطی بی  شیوه

در . درجـه نامیـد   360تـوان فضـاي   مبتنی بر چیزي است کـه مـی  » یاسوجیرو ازو«

هـا بـا    زمینه تداوم دارد و نه جهت روي پرده، مسیر نگاه اغلب نه پس» ازو«هاي  فیلم

یکـی از  . درجـه اسـت کـه تـداوم دارد     180خواننـد و تنهـا شکسـتن خـط      هم نمی

ها در سبک تداومی کالسیک قطع روي حرکت ضمن شکسـتن خـط    ترین گناه بزرگ

  . انجام داده است» اول تابستان«فرضی است که ازو این کار را به راحتی در 

  ) کریستین تامسون -سینما، دیوید بوردول  هنر(

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

  )97 -خارج از کشور (  »4«ي گزینه -92

  )تدوین(
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او از رهگذر این نـوع  . گریفیث به خاطر رویداد موازي و یا تدوین موازي شهرت یافته بود

اما در چند فـیلم ، کـه پـیش از     .تدوین بود که نجات در آخرین لحظه را پدید می آورد

 .استفاده گریفیث از تدوین موازي ساخته شده انـد، همـین تـدبیر بـه کـار رفتـه اسـت       

بنابراین، هرچند تدوین موازي به دست گریفیث رواج یافته است، امـا او خـود مبـدع آن    

  .از این تکنیک استفاده کرد) ویالي تنها(گریفیث در ویالي دورافتاده  .نیست

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه -93

  )11 ي، صفحهاصول و مبانی طراحی صحنه(

نشستند و محل بازي ن میآها دور اترون بود که تماشاچیئقسمتی در دل ت  ارکسترا

 .و آواز خواندن همسرایان بوده است

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

  )مونا محمدیاري(  »3«ي گزینه -94

  )تدوین(

کـه  ) متریک(مونتاژ طولی : گروه کلی تقسیم کرد 5هاي مونتاژ را به  آیزنشتاین روش

که مغایر بـا مونتـاژ طـولی    ) ریتمیک(مونتاژ آهنگین . توجهی به محتواي نماها ندارد

بصـري  است، زیرا در این نوع مونتاژ محتواي بصري هر نما و به ویـژه ریـتم حرکـات    

که بر درجـات نـوري، رنگـی و    ) تونال(اي  مونتاژ مایه. کنددرون قاب اهمیت پیدا می

  . روشنایی و تیرگی نماها تأکید دارد

دهـی شـود،    که اگر سه مونتاژ قبلی به درسـتی سـازمان  ) اورتونال(اي مایهمونتاژ فوق

ثیر ذهنی و عقلـی  که تأ) آتراکسیون(دار مونتاژ اندیشه. توان به آن دست پیدا کرد می

گذارد و نوعی هیروگلیف سینمایی است که آن را با تشبیه و اسـتعاره  بر تماشاگر می

  . اند قیاس کرده

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

  )علیرضا آزاد(  »2«ي زینهگ -95

  )50ي  اصول و مبانی ماسک و گریم، صفحه(

هاي لـب بـه    خط لب گرد و کشیده شدن گوشه ي چشم و ابرو از هم، ایجاد افزایش فاصله

  .باال از خصوصیات شخصیت مثبت است

  )فروردین 16آزمون  –نگاه به گذشته ( 

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

  )محمد معتمد(  »1«ي زینهگ -96

  )تدوین(

ش قطعی در سیستم تداومی که یک زمان متداوم از نمایی به نماي دیگر را به نمای

» قطـع تقلبـی  «کنـد،   گذارد ولی وضعیت فیگورها و اشیا با هم مطابقـت نمـی   می

  .شود نامیده می

  :ها سایر گزینه

در قطع متقاطع یا همان تدوین موازي، نماهاي مربوط بـه دو یـا چنـد    : »2«يگزینه

افتـد بـه همـدیگر     خط کنش که در جاهاي مختلف و معموالً در یک زمان اتفاق مـی 

  .شوند تدوین می

ي دور بـه   بنـدي از فاصـله   در درون برش، یک تغییر ناگهـانی در قـاب  : »3«ي  گزینه

  .دهد ي نزدیک بدون تغییر فضا رخ می فاصله

بنـدي آن بـراي نگـه داشـتن فیگـور       نماي ردگیر نمایی است که قـاب : »4«ي گزینه

  .کند متحرك در درون قاب مرتباً تغییر می

  )تامسون -هنر سینما، بوردول(

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه -97

  )14 ي فحهص ،اصول و مبانی طراحی صحنه(

 .هسـتند هـاي یونـان باسـتان    ها جز ابزار ماشـینی صـحنه  سایر گزینه فوندال،به جز 

 .کتاب ذکر شده است 11خصوصیات فوندال در صفحه 

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

  )مونا محمدیاري(    »4«ي گزینه -98

  )تدوین(

کارگردانانی که میزانسن را نه در یک مجموعه نما بلکـه اغلـب در یـک نمـاي واحـد      

ها نه فقط حکم یک صحنه بلکه غالبـاً حکـم    کنند، یک نماي فیلم آنبرداري می فیلم

. گوینـد فصـل مـی  -سـکانس یـا پـالن   -ي کـار آنـان پـالن    یک فصل را دارد، به شیوه

و » روسـلینی «، »افـولس «، »ولـز «، »رنـوار «ترین کارگردانان سبک میزانسن،  معروف

برداري با وضوح  ي فیلم سکانس به شیوه-ي پالن هنگامی که از شیوه. هستند» وایلر«

فـیلم  آن رزش ا ي بـا  گویند که نمونه عمیق استفاده شود به آن تدوین درون قاب می

  . است» همشهري کین«

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه -99

  )32 يفحهص ،اصول و مبانی طراحی صحنه(
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  18: ي صفحه  هنر اختصاصی  فروردین 30 مونآز - 7ي  پروژه  

    

حالـت   تري هستیم و طراحی صحنه عمومـاً میدانی نیازمند حرکت بیش يدر صحنه

 .آن تعزیه است ينمونه .سمبولیک دارد

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي نهگزی - 100

  )تدوین(

فضـایی   گرافیکی، ریتمیک، زمـانی و  شامل روابطاز نگاه بوردول، چهار قلمرو تدوین 

 .است

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

 )ژاله نساري(  »3«ي گزینه - 101

  )حرکت و زوایاي دوربین - 221ي  کتاب سبز خالقیت نمایشی، صفحه(

کـه حرکـات    شود، به خصوص ایـن » دالی«تواند جایگزین حرکات  می» زوم«حرکات 

باعـث از بـین رفـتن    » لنـز زوم «هستند، امـا  » دالی«دردسرتر از  تر و بی ارزان» زوم«

  .شود می» پرسپکتیو«

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

  )فرشید ذوالفقاري(  »3«ي گزینه - 102

  )حرکت و زوایاي دوربین(

نگرد؛ پـس   تري نسبت به انسان قرار دارد و از پایین به انسان می پایین سگ در سطح

» لو انگـل «ي دوربین  ي دید یک سگ، انسانی را نشان دهد، زاویه اگر دوربین از نقطه

 .خواهد بود) سرباال(

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

 )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه - 103

  )طراحی صحنه(

ه در تئاتر یونان باستان همواره به سمت معبدي که نزدیک بـه آن بـوده،   جهت صحن

گرفت و این امر به دلیل آن بود که تئاتر یونانی در آیین و سـتایش خـدایان،    قرار می

 )فروردین 16آزمون غیر حضوري . (ریشه داشت

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

  )يفرشید ذوالفقار(  »3«ي گزینه - 104

  )حرکت و زوایاي دوربین(

بـه صـورت    ،ي دوربـین بـه سـمت بـاال     پایه ، حول محور سه(Boom up)» آپ بوم«

بـردار یـا تصـویربردار     توسط شخص فیلم ،گونه مکانیکی و الکترونیکی با بازوهاي جک

  .گیرد انجام می

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

  )نوید میرصادقی(  »2«ي زینهگ - 105

  )تدوین(

. باشد ساز مشهور جنبش آوانگارد فرانسه می فیلم» ابل گانس«ي  ساخته» چرخ«فیلم 

تـأثیر    تحـت ) امپرسیونیسـم (جنبش آوانگـارد فرانسـه، بـه ویـژه مـوج اول آوانگـارد       

» ابـل گـانس  «. قرار داشتند) »تولد یک ملت«و » تعصب«(هاي او  و فیلم» گریفیث«

هایی به داسـتان ادیـپ، سـیزیف، پرومتـه و      شباهتکه داستان آن (» چرخ«در فیلم 

کـار   مونتاژ استعاري را که از ابداعات گریفیث بود، بسـیار هنرمندانـه بـه   ) مسیح دارد

 . سازان مکتب مونتاژ شوروي تأثیر زیادي گذاشت این فیلم بر فیلم. گرفت

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

  )93 -سراسري (  »1«ي گزینه - 106

  )تدوین(

 ي ، صحنه به این ترتیب که .استدیگر  ي اي به صحنه انتقال از صحنهوایپ یا روبش، 

رانـد و   قبلی را بیرون مـی  ي شود و با فشار یا روبش، صحنه  جدید به تدریج ظاهر می

این . روبد قدیمی را می ي رسد که خطی حد فاصل دو صحنه، صحنه چنین به نظر می

روشـن و شـفاف    یعنی محو باشـد یـا کـامالً    بودهت کانونی خارج تواند از حال خط می

، عمـودي  )از چپ به راست یا از راست به چـپ (افقی  دتوان چنین روبش می هم. باشد

  .قطري، مارپیچی و انواع مختلف دیگر باشد) از باال به پایین یا از پایین به باال(

  .ده کرده استاز این تکنیک استفا» سامورایی هفت«کوروساوا در فیلم 

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

  )کتاب آبی(  »2«ي گزینه - 107

  )27ي   اصول و مبانی طراحی صحنه، صفحه(

دکور تراژدي در دوران رنسانس عبارت بود از یک اتاق، یک یا دو خیابـان و دو طـاق   

ي شاهان  ها و دیگر اشیایی که شایسته ها و مجسمه فرش ها، سنگ در طرفین با ستون

  .ها، رودخانه و سایر مناظر طبیعی بود و بزرگان بود و دکور روستایی متشکل از کوه

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

  )علیرضا آزاد(  »4«ي زینهگ - 108

  )حرکت و زوایاي دوربین(
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  19: ي صفحه  هنر اختصاصی  فروردین 30 مونآز - 7ي  پروژه  

    

توان شود در این صورت میزمان از دالی و زوم استفاده می هم» دالی زوم«در تکنیک 

در این حالت با ثابت نگه داشتن ). و برعکس(به عقب حرکت دالی کرد و زوم به جلو 

  .شودسوژه، موقعیت اطراف او عوض می

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه - 109

  )هاي سینمایی سبک(

یک  ،فیلمفیلم متروپولیس به کارگردانی فریتس النگ فیلم سینماي صامت آلمان است و 

هاي  و از این چارچوب براي بازشکافی کشمکش کند میدر آینده را ترسیم  شهر کالن

هاي نظام  از کشمکش انگلس و مارکس ن و کارفرمایان که به زعماجتماعی میان کارگرا

  )فروردین 16آزمون  –نگاه به گذشته (. گیرد داري است بهره می سرمایه

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

  )علیرضا آزاد(  »4«ي زینهگ - 110

  )36 ي فحهص ،اصول و مبانی طراحی صحنه(

اتر اسـت  ئلحظه بداند که در سالن ت که تماشاگر هربود   ثار برشت اینآاز خصوصیات 

نیاز به مخفـی نکـردن ادوات صـحنه    همین امر نمایش است که یک و در حال دیدن 

آزاد یـا بلـک    ي مانند پرژکتور و سایر اجزا را سبب شد و این مسیر تـا ابـداع صـحنه   

  .باکس پیش رفت

  قیخالقیت موسی

 

 )احمد رضائی(  »3«ي گزینه - 111

  )صوت(

 ،خصوصـی از سـاز   ي صـوتی بـه   شدت تولید هر هارمونیک در یک ساز یا یک منطقه

 .سازد رنگ صوتی آن را می

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

 )93 -سراسري(  »1«ي گزینه - 112

  )هارمونی(

است که یک آکورد هفتم نمایان بوده » دو –ال  -فادیز -ر«آکورد نام برده در حقیقت 

  .گیرد در باس در حالت معکوس اول قرار می »فادیز«رار گرفتن و با ق

  )کوشان کاشی(  »2«ي گزینه - 113

  )آکوردشناسی(

توانـد بـر روي    اسـت کـه مـی   » مـی مـاژور  «آکورد ترسیم شده، معکوس دوم آکـورد  

 . ساخته شود» ال ماژور«ي پنجم گام  درجه

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

 )شهاب شرفی(    »1«ي گزینه - 114

  )سازشناسی غربی(

ي پنجم از  ي ویولن که به فاصله برخالف دیگر سازهاي خانواده» کنترباس«هاي  سیم

  .شوند دیگر کوك می از یک» چهارم«ي  شوند، به فاصله دیگر کوك می یک

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

  )امیررضا نصیري(  »3«ي گزینه - 115

  )40ي  ، صفحه2ي ارکستر سمفونیک شناخت سازها(

یک ششم بزرگ » Ebباست هورن «سازي انتقالی است و مانند » Ebساکسوفون آلتو «

چه این ساز نت نوشته شده روي خـط دوم در کلیـد سـل را     چنان. دهد تر صدا می پایین

  . زیر خطوط حامل در کلید سل را خواهیم شنید» بمل سی«بنوازد، صداي 

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

  )احمد رضایی(  »4«ي زینهگ - 116

  )138ي  ، صفحه2شناخت سازهاي ارکستر سمفونیک (

. در لغت به معنی خیلی نرم و یا زمزمه کردن است) bisbigliando(» بیسبیلیاندو«

شود کـه   گفته می» قانون«و ) چنگ(» هارپ«اما در اصطالح به تکنیکی در سازهاي 

  . صدا است و است که حالتی نجواگونه دارد و بسیار کمنوعی ترمول

خواهد کـه از کـوکی غیـر از     از نوازندگان سازهاي زهی می» scordatura«اصطالح 

  . کوك معمول استفاده کنند و اصطالحاً تغییر کوك دهند

  )فروردین 16آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )94 -خارج از کشور (  »4«ي ینهگز - 117

  )سازشناسی غربی(

پوزیسیون اول یا به عبارتی اولین موقعیت قرارگیري انگشتان بر روي سیم دوم ویلن 

  .است »سی، دو، ر و می«هاي  شامل نت
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  20: ي صفحه  هنر اختصاصی  فروردین 30 مونآز - 7ي  پروژه  

    

  )پارسا فردوسی(  »3«ي گزینه - 118

  )سازشناسی غربی(

» ل مـاژور سـ «دهـد، در نتیجـه هنگـامی کـه      یک پرده باالتر صـدا مـی  » ر«ترومپت 

  .شود نوازد، ال ماژور شنیده می می

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

 )احمد رضائی(  »1«ي گزینه - 119

  )صوت(

هـاي هفـتم،    را رسـم کنـیم، هارمونیـک   » دو«هاي نـت   ي هارمونیک چه دنباله چنان

نسـبت بـه سیسـتم فواصـل     ) اکتاو هارمونیـک هفـتم  (یازدهم، سیزدهم و چهاردهم 

هـایی نزدیـک بـه     ترتیـب نـت   ها به این هارمونیک. موسیقی غرب ناکوك خواهند بود

 .شوند تقریب زده می» بمل سی«و » ال«، »فادیز«، »بمل سی«

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

  )93 -سراسري(  »4«ي زینهگ - 120

  )هارمونی(

که جز در پایان کاربرد  ي پنجم به ششم است کادانس شکسته یا فریبنده وصل درجه

  .فراوانی دارد

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

 )احمد رضائی(  »2«ي گزینه - 121

  )هارمونی(

اسـت کـه از حرکـت    ) منتهـی بـه دومینانـت   (کادانس فریژین نوعی کـادانس نیمـه   

  .گیرد شکل می IV6-Vاي باس در  پرده نیم

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

 )پارسا فردوسی(  »1«ي گزینه - 122

  )سازشناسی غربی(

هـاي   هـا بـر سـیم    نت در سازهاي زهی آن است که هرکدام از نـت  شرط اجراي دوبل

  .مجاور قابل اجرا باشند

در ایـن  . این شـرط را دارا هسـتند  » 1«ي  جز گزینه شده همگی به هاي ارائه در گزینه

  .ساز قابل اجرا هستند) بم(رم گزینه هر دو نت فقط بر روي سیم چها

  )فروردین 16آزمون غیر حضوري (

 )احمد رضائی(  »4«ي گزینه - 123

  )هارمونی(

در صورتی که کادانسـی اوتنتیـک ایـن سـه     . کادانس اوتنتیک کامل سه ویژگی دارد

هـا را   ه حتی یکی از این ویژگیچ شود و چنان لمداد میق» کامل«ویژگی را دارا باشد 

  :شود نامیده می» ناقص«نداشته باشد 

  .هر دو آکورد دومینانت و تونیک پایگی باشند. 1

کادانسی که برروي ضرب قوي خـتم شـود   . [کادانس برروي ضرب قوي ختم شود. 2

  .]شود نامیده می» مؤنث«و در غیر این صورت » مذکر«اصطالحاً 

محسوس در صداهاي بیرونـی همیشـه   . [محسوس در سوپرانو به تونیک حل شود. 3

  .]شود روي تونیک حل می به

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

 )احمد رضائی(  »2«ي گزینه - 124

  )هارمونی(

  :شوند آکوردهاي ششم افزوده به چهار نوع تقسیم می

  .]است» البمل، دو، فادیز«در دو ماژور و دو مینور آکورد [ایتالیایی . 1

  .]است» البمل، دو، ر، فادیز«رد در دو ماژور و دو مینور آکو[فرانسوي . 2

  .]است» بمل، فادیز البمل، دو، می«در دو ماژور و دو مینور آکورد [آلمانی . 3

  .]است» البمل، دو، ردیز، فادیز«در دو ماژور آکورد [سوئیسی . 4

نی و سوئیسی معـادل آنهارمونیـک   اي آلم ذکر است که آکوردهاي ششم افزوده به الزم

 .سبب حل متفاوتشان نامی مجزا دارند ههمدیگر هستند اما ب

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

 )احمد رضائی(  »1«ي گزینه - 125

  )هارمونی(

  .شود همیشه برروي ضرب قوي ظاهر می» آپوژیاتور«یا » تکیه«نت 

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

 )احمد رضائی(  »3«ي گزینه - 126

  )هارمونی(

از تغییر کروماتیک یک درجـه در دو بخـش   » ي تقاطعی رابطه«یا » روالسیون فوس«

  .شود در هارمونی عمومی از آن پرهیز می. آید وجود می صدایی مختلف به
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  21: ي صفحه  هنر اختصاصی  فروردین 30 مونآز - 7ي  پروژه  

    

 )پارسا فردوسی(  »3«ي گزینه - 127

  )سازشناسی غربی(

  :شود سه نوع گلیساندو در سازهاي برنجی نواخته می

اً نیم تا یک پرده، کـه بـه سـبب تغییـر فـرم و فشـار       ي حدود اندازه گلیساندویی به. 1

  .دهد هاي نوازنده رخ می لب

سبب تغییر پوزیسیون با کـولیس در   وسعت حداکثر سه پرده که به گلیساندویی به. 2

ي  ي گایانه از باله» رقص شمشیر«ي  براي نمونه به قطعه. [افتد ساز ترومبون اتفاق می

  .]آرام خاچاطوریان رجوع کنید

نحـوي   هـا بـه   نوع آخر گلیساندویی حقیقی نیست و صرفاً از تغییر فرم و فشار لـب  .3

در منـاطق بـاالیی سـازها کـه     . ها تغییـر کنـد   شود که صدا میان هارمونیک تولید می

 .شود تر هستند به گلیساندوي حقیقی شبیه می هم نزدیک ها به هارمونیک

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

 )پارسا فردوسی(  »1«ي گزینه - 128

  )سازشناسی غربی(

  .کند شده را دو اکتاو زیرتر اجرا می هاي نوشته نت» اشپیل گلوکن«

شده را یک اکتاو و یک ششم  هاي نوشته بمل است و نت در می» ساکسوفون باریتون«

  .کند تر اجرا می بزرگ پایین

  .کنند او زیرتر اجرا میشده را یک اکت هاي نوشته نت» چلستا«و » فلوت پیکولو«

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

  )امیررضا نصیري(  »2«ي گزینه - 129

 )مدهاي کلیسایی(

هاي موجود در مد کلیسایی میکسولیدین، بین درجات سه و چهار و درجـات   پرده نیم

 هاي گام سل ماژور بین درجات سه و چهار و درجات هفـت و  پرده شش و هفت و نیم

، امـا در  »بکار«در مد میکسولیدین ) ي هفتم درجه(» فا« بنابراین نت. باشد هشت می

  )فروردین 16آزمون  –نگاه به گذشته ( .است» دیز«گام سل ماژور 

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

 )پارسا فردوسی(  »4«ي گزینه - 130

  )47ي  ازمان سنجش، صفحهکتاب موسیقی س - سازشناسی غربی و سازشناسی ایرانی(

  .دارد» انبان نی«سازي بادي است و شباهت زیادي به » پایپ بگ«

  .سه سیم دارد که شبیه به گیتار و سازي است روسی» باالالیکا«
  

  خواص مواد  

  

  )نوید ایزدگشسب(  »2«ي گزینه - 131

 )و نافلزات فلزات -160ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

آید کـه بـه دلیـل     به دست می و منگنز منیزیم ،آلومینیوم، مسآلیاژ دورآلومین از ترکیب 

  .سبکی فراوان در هواپیما کاربرد دارد

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

  )پارسا انصاري(  »1«ي گزینه - 132

 )صنایع جدید -179تا  177ي ها  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

 یلیچسب خ نیا کلی طور به. است میسد کاتیلیس ي معدنیها نوع چسب نیتر مهم

  آن کننـد،  تـر  شیدر برابر رطوبت برا  شکه مقاومت آن يبرا و معموالً باشد میدوام  کم

ـ از ا. دهنـد  یبه صورت مخلوط مورد اسـتفاده قـرار مـ    نیبا چسب کازئ را چسـب   نی

صـندوق  ماننـد  ( شده مصرف موقت داشته باشند ساخته لیکه وسا يموارد در تر شیب

چسـب کلیفـون گیـاهی اسـت و      .شـود  یاسـتفاده مـ   )يبنـد  بسـته  يهـا  و جعبهبار 

  .باشند ید مصنوعی میئهاي ایزوسیانات و اوره فرمالد چسب

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

  )زهره حسینی(  »2«ي گزینه - 133

 )دستیصنایع  -317ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

اسـتر و فیبرهـاي    پلیمرهـا، آکریلیـک، پلـی   : عـرق چـوب  مواد مصنوعی مورد مصرف در م

  . باشد مصنوعی می

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

  )افشین میرحسینی(   »3«ي گزینه - 134

  )صنایع جدید(

ي اصلی  هاي اپوکسی در واقع نوعی چسب دوقلو هستند که یک بخش ماده چسب

ایـن  . کننـده اسـت   سـخت دهنـده یـا    چسباننده و بخش دیگر کاتالیزگر یا سـرعت 

ها قدرت چسبانندگی زیـادي دارنـد و در کارهـایی مثـل سـاخت خـودرو و        چسب

  . روند کار می هواپیما نیز به

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

 )پارسا انصاري(  »3«ي گزینه - 135

  )شیمی رنگ -241ي  تکنولوژي مواد، صفحه(
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  22: ي صفحه  هنر اختصاصی  فروردین 30 مونآز - 7ي  پروژه  

    

قرمزدانـه  . سـیاه و آلبـالویی دارد   ي آید که دو گونـه  دست میبغم از پوشال چوب بغم به 

تخم نوعی مگس است که بعضی رنگ بـنفش و بعضـی دیگـر رنـگ قرمـز را بـه وجـود        

. اي بسیار زیباسـت  قهوه - ي یک گیاه پایاست که داراي رنگ قرمز روناس ریشه. آورند می

  .آورد اسپرك چوب درختی است که رنگ زرد را به وجود می

  )فروردین 16آزمون  –به گذشته  نگاه(

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

  )پارسا انصاري(  »4«ي گزینه - 136

  )صنایع دستی -127ي  ، صفحه1آشنایی با صنایع دستی ایران (

کـاري   ها، کنار هم چیـدن و لحـیم   ریزه هاي نقره و طال، ساخت گل دهی و تابیدن مفتول شکل

سازي زیـر   ملیله. گویند می »سازي ملیله«ینی و کاربردي را ء مختلف تزئشیاها براي ساخت ا آن

  .ي روش کوبشی هستند ها زیرمجموعه باشد و سایر گزینه ي روش ساز و بست می مجموعه

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

  )94 -سراسري(  »2«ي گزینه - 137

  )چاپ(

 ... ) +روغن، رزین و (وارنیش ) + پیگمنت(نگدانه ر: مواد مرکب افست تشکیل شده است از

ي مرکب چاپ افست و لترپرس یکی است با ایـن   دهنده مواد تشکیل. ها دهنده غلظت

تر از مرکب چـاپ   تر و میزان رنگدانه در آن کم تفاوت که غلظت مرکب لترپرس بیش

  .افست است

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

  )نوید ایزدگشسب(  »4«ي گزینه - 138

 )چاپ(

امروزه به جاي الیاف طبیعی از مواد پلیمري در توري چاپ سیلک اسـکرین اسـتفاده   

  .شود می

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

  )افشین میرحسینی(    »2«ي گزینه - 139

  )کاغذ و چاپ(

تـر،   دهی بـیش براي تولید کاغذهاي مرغوب چاپی و آماده کردن سطح کاغذ براي باز

. شـود  لـن گفتـه مـی    شود که ایـن روش شـف   سطح کاغذ با مواد پرکننده آغشته می

هاي کاغذسازي آلمان است لن نام یکی از اولین کارخانه فش .  

  )وحید ذاکر(  »  4«ي گزینه - 140

  )صنایع دستی -307ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

. شود راه بافته می وش هندسی و راههایی با نق پارچه) دار ورد(باف  هاي ساده در دستگاه

هاي با نقوش غیرهندسی مانند ترمـه،   توان پارچه هاي دستوري و ژاکارد می با دستگاه

  :هاي زیر است معموالً هر دستگاه بافندگی شامل قسمت. زري و مخمل بافت

هـاي فلـزي    میلـه : هـا  میلـک  میل) 2. بندي تارها را بر عهده دارند کار طبقه: وردها) 1

 یتعـداد معینـ  . ها سوراخی براي عبور تـار وجـود دارد   ریکی هستندکه در وسط آنبا

ي نـخ در   اي اسـت کـه ماسـوره    وسیله: ماکو) 3. گیرد میلک درون وردها قرار می میل

کند به این  صورت رفت و برگشت عبور می گیرد و در عرض تارها به داخل آن قرار می

اي کوچـک اسـت و درون    قرقـره : ماسـوره ) 4 .دهد ترتیب پود را از میان تار عبور می

  کمی بـیش دار و معموالً چوبی یا فلزي و  اي دندانه وسیله: شانه) 5. گیرد ماکو قرار می

ي آن کنتـرل و یکنواخـت کـردن پارچـه و اسـتحکام       اسـت، وظیفـه   از عرض پارچه

 وقتـی بافنـده بـا پـایش آن را فشـار     : پـدال ) 6. بخشیدن به درگیري تار و پود اسـت 

بدین ترتیب تارهـا نیـز دو   . رود دهد یک دسته از وردها پایین و یک دسته باال می می

غلتـک یـا   ) 7. کنـد  مـی هـا عبـور    هاي پود از بـین آن  به کمک ماکو نخ ودسته شده 

اي است کـه دو   گیره: متید) 8. شود شده دور آن پیچیده می  ي بافته پارچه: پیچ پارچه

ي پارچه فرو رفته و عرض آن را ثابت نگه  به دو لبههایی نصب شده که  سر آن سوزن

هـاي   داري اسـت کـه بـا آن بـه قسـمت      ي فلـزي دندانـه   وسـیله : دفتـین ) 9. دارد می

بـراي بافـت   . تر شود هاي تار و پود محکم زنند تا درگیري ي پارچه ضربه می شده بافته

دن نقـوش  کـش بـراي پیـاده کـر     هایی که نقوش غیرهندسی دارند از گوشـواره  پارچه

  .شود استفاده می

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

  )افشین میرحسینی(  »  1«ي گزینه - 141

  )صنایع دستی(

دهـد   هـا را تشـکیل مـی    آالت درهـا و پنجـره   به بخشی از تولیدات آهنگران که یـراق 

ي هاي قیمتی بر زیورآالت فلز کاري هنر نشاندن سنگ مخراج. گویند می» زمودگري«

  . دواتگري فلزکوبی یا فلزکاري به روش سرد است. است

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

  )پارسا انصاري(   »3«ي گزینه - 142

  )هاي هنري ابزار و اسلوب -33ي  ، صفحه1طراحی (
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  23: ي صفحه  هنر اختصاصی  فروردین 30 مونآز - 7ي  پروژه  

    

بـاالتر   Bهرچـه شـماره   . انـد  مناسـب  اریبس یطراح ي، براBنرم با عالمت  يمدادها

 يعالوه حرکت مداد رو به. کند یم جادیا يشتریب یرگیتر است و ت نرم باشد، مغز مداد

 .تـر اسـت   و تاب مناسـب  چیخطوط متنوع و پر پ جادیا يتر و برا آسان ،تر عیکاغذ سر

و مـدادهاي   HB، مدادهاي متوسط در سـري  Fو  Hg ،Hمدادهاي سخت در سري 

  .قرار دارند Bبا مغز نرم در سري 

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه - 143

  )نافلزات -173تا  170ي  ها کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

وجود کربن در فوالد باعث افزایش سختی و استحکام آن شده و قابلیت زنگ زدنـش  

  ) فروردین 16آزمون غیر حضوري (. کند را کم می

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

  )افشین میرحسینی(  »4«ي گزینه - 144

  )و نافلزات فلزات(

فلزي سـبک و  . ترین فلز صنعتی است پرمصرف) کربن+ آهن (آلومینیوم پس از فوالد 

بنـدي   شود و به همـین دلیـل در صـنایع بسـته     سفیدرنگ که به راحتی استرلیزه می

  . رود کار می به) مثالً داروها(

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

  )پارسا انصاري(  »  2«ي گزینه - 145

  )الیاف نساجی -212ي  سبز خواص مواد، صفحه(

. و سـلولزي هسـتند  ) رژنـره (الیاف کوپرآمونیوم ریون از انواع الیاف مصنوعی بازیافتی 

ي  شـود و در تهیـه   ي این الیاف از لینترهاي پنبه و خمیر چوب اسـتفاده مـی   در تهیه

این الیـاف بـه نـام    . اي، رومبلی و البسه کاربرد دارند ي پرده شی، پارچههاي ورز لباس

  . شوند ابریشم مصنوعی نیز شناخته می

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

  )94 -خارج از کشور(  »1«ي گزینه - 146

  )الیاف نساجی(

ستري لبـاس  ي آ اي نرم، نازك و سبک از جنس ابریشم است که در تهیه پونژه پارچه

  .کاربرد دارد

  )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه - 147

  )هاي هنري ابزار و اسلوب -288ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

اي برقـی   وسـیله » اُپـک «. شـود  براي جالدهی تابلوي نقاشی استفاده می» ماستیک«

را بـه  ) غیرشـفاف (هاي معمـولی روي سـطح مـات     تواند تصاویر و نوشته است که می

نیـز  » پانتوگراف«  و» اورهد«. ي سفید منعکس کند اویر بزرگ بر روي پردهصورت تص

  .نمایی تصویر هستند از وسایل بزرگ

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

  )پارسا انصاري(  »4«ي گزینه - 148

  )هاي هنري ابزار و اسلوب -24ي  کارگاه نقاشی، صفحه(

خاکسـتري شـدن رنـگ مـداد گرافیتـی و       تر موجب تر و گرافیت کم خاك رس بیش

تـر سـبب    تر و خـاك رس کـم   برعکس، گرافیت بیش. شود تر شدن مغز آن می سخت

  .گردد تر شدن مغز مداد می تر و نرم پررنگ

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

 )آذین جاللی(  »4«ي گزینه - 149

  )آجر -43و 42هاي  مصالح ساختمان،صفحه(

دانه داخل خاك رس باشد، همراه آجر پختـه شـده بـه آهـک      ک درشتاگر سنگ آه

ایـن آجـر پـس از مصـرف در کـار و مکیـدن آب خـراب        . شود تبدیل می CaOزنده 

در . کنـد  هاي آهک بر اثر جذب و مکیدن آب شکفته شده، بـاد مـی   زیرا دانه. شود می

ا اصـطالحاً  ایـن پدیـده ر  . شـود  هایی از آجر خرد یا دچار پریـدگی مـی   نتیجه قسمت

  )فروردین 16آزمون  –نگاه به گذشته ( .گویند آلوئک می

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

 )افشین میرحسینی(  »1«ي گزینه - 150

  )الیاف نساجی(

ي بـا ظـاهر    کننـده و تولیـد پارچـه    رفصـ معموالً آهارزنی براي به دست آوردن رضـایت م 

ولی ممکن است باعث بروز مشکالتی . شود تر انجام می براق تر، توپرتر یا تر، ضخیم یکنواخت

  .دم لَختی پارچه یا مشکل در جذب آب، مواد رنگزا و تکمیلینیز بشود از جمله ع

ww
w.
ka
no
on
.ir



توانيد مطالب  آشنايي با سينماي جهان از مباحث مهم خالقيت نمايشي است كه مي
اينستاگرام  ي مرتبط با اين درس و دروس ديگر را نيز در سايت، كانال تلگرام و صفحه

  .گروه هنر دنبال كنيد
  
  

 سينماي ساتيا جيت راي 
  
  
  
  
 

توجه خود را بر مسـائل بنيـادين   ) از پاتر پانچالي تا چاروالتا(ي كارش  در نخستين دوره جيت راي
 .انسان متمركز كرده است

هاي هنري جيمز با مالك اشتياقشان به آمـوختن و حساسيتشـان بـه     هاي او مانند رمان شخصيت
 .گيرند گذرد، مورد داوري قرار مي چه پيرامونشان مي آن

ها  هايي بين موقعيت به مشابهت» ...پيش از.../ بعد از«ي  هاي او به شيوه صري نماهاي ب غالباً تركيب
 .كند اشاره مي

 .دهد طينت، او را با رنوار در پيوند قرار مي هاي بد امتناع او از تأكيد بر شخصيت
تـري بـه مسـائل اجتمـاعي      اسـت كـه بـا صـراحت بـيش      1960ي  ي بعدي آثار او اواخر دهه دوره
 .پردازد مي

ي سياسـي   هاي فردي خود را بـا مسـئله   مشغولي هاي آخر عمر خود دل جيت راي توانست در سال
 .معاصر بياميزد

 

 تاريخ سينمابوردول و تامسون، : منابع
  

  )ع هنرقطي م صفحه( ir.kanoon.www: سايت
  honarkanoon: اينستاگرام
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