
  نظام قدیم -پاسخ تشریحی هنر

  2: گزینه 1سؤال 

جوال: ظرفی از پشم بافته که چیزها در آن کنند./ خفیه: نهان/ معهود: عهدشده، شناخته شده، معمول/ نطع: سفره چرمی/ یم: 
  دریا

  2: گزینه 2سؤال 

دوخته که بزرگی به کسی بخشد./  بند/ خلعت: جامه: فتراك: تسمه و دوالی که از پس و پیش زین اسب آویزند، ترك1گزینه 
  : بدیع: نو، تازه، دانشی که در آن از صعنت هاي کالم و زیبایی هاي الفاظ نظم و نثر بحث شود.4گزینه 

  1: گزینه 3سؤال 

  هرسه واژه در گزینه سه نوعی پرنده هستند.

  4: گزینه 4سؤال 

  به معناي درد و رنج است.» الم«امالي صحیح کلمه 

  2 : گزینه5سؤال 

  هاست.به معناي رنج» محن«امالي صحیح کلمه 

  3: گزینه 6سؤال 

  رود.از آلن رنه لوساژ است و نخستین رمان فرانسوي به شمار میژیل بالس رمان فرانسوي »: 1«گزینه 

  بانوي انگلیسی نویسنده اثر معروف راه بئر سبع درباره فاجعه فلسطین است.راه بئر سبع: »: 2«گزینه 

  روزي زنان است.نثري احساساتی و آکنده از لغات عربی درباره تیره»: 3«گزینه 

  1: گزینه 7ؤال س

  و مؤلف آن دولتشاه سمرقندي است.تذکره دولتشاه سمرقندي: شرح حال شعرا از رودکی تا قرن نهم »: 2«گزینه 

  روضه خلد به تقلید از گلستان سعدي در قرن هشتم نوشته است.»: 3«گزینه 

  قب به حسان العجم شاعر قصیده سراي قرن ششم هجري است.مل»: 4«گزینه 

  3: گزینه 8سؤال 

  هایی در توضیح و شرح مفاهیم عرفانی، فلسفی و دینی به وجه تمثیلی یا نمادین است.از جمله قصه» عقل سرخ«

  3: گزینه 9سؤال 

   موشی می سراید./ نوا را دیدن: حس آمیزيتشبیه: ساز هستی/ تضاد: آهنگ و خموشی/ ایهام: نوا ایهام دارد./ تناقض: نوا خا
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  4: گزینه 10سؤال 

گزینه یک: عالم مجاز از موجودات عالم/ عالم پرشور یک موج سراب است: تشبیه/ گزینه دو: نرگس استعاره از چشم/ معموري از 
مزه شوري  -2مورد نظر شاعر) اشتیاق و هیجان (معناي  -1خرابی بودن: تناقض/ گزینه سه: ایهام تناسب: شور دو معنا دارد: 

  (تناسب با تلخ)/ حس آمیزي: گریه تلخ

  4: گزینه 11سؤال 

بیت هـ: جام مجاز از شراب/ بیت ج: جام کدورت: تشبیه/ بیت الف: درِ غارت و درزدن حلقه زلف: استعاره/ ب: مردم دو معنا 
  سب با چشم)/ ج: اشاره به عهد الست: تلمیحمردمک چشم (تنا -2مجموعه انسان ها (معناي مورد نظر شاعر)   -1دارد: 

  : 12سؤال 

  مضاف الیه مضاف الیه» شوق«: در رندان شوق: 1گزینه 

  مضاف الیه مضاف الیه» دشمنان«: احتمال جفاهاي دشمنان: 2گزینه 

  مضاف الیه مضاف الیه» م«مضاف الیه مضاف الیه/ آزار دلم: » وي«: نرگس مست وي: 3گزینه 

  2: گزینه 13سؤال 

  فک اضافه است: هم نفس: مسند/ خواجو: مضاف الیه/ بلبل: نهاد» را«مضاف الیه/ هم نفس خواجو: » گل«

  3: گزینه 14سؤال 

  در عبارت صورت سؤال: حذف به قرینه وجود ندارد.

  : بازویی، رعنا، شور: هرسه معطوف هستند و نقش تبعی محسوب می شوند.1گزینه 

  بریز را (مفعول) پشت سر می گذاشت.: نوجوانی (نهاد) شهر ت2گزینه 

  : نقش هاي قیدي درست هستند.4گزینه 

  2: گزینه 15سؤال 

  صفت هاي پیشین: چه پاییز، این برگ، کدام نی، همه نوا، همه نغمه

  صفت هاي پسین: پاییز دلنوازي، برگ خشک، زمین سرد، زمین بی روح، نی روح بخش

  4: گزینه 16سؤال 

بخرامی »: 3«رسدت./ گزینه رسدت کبر و منی: کبر و منی میمی»: 2«ز نظر: چون از نظر بروند/ گزینه چون بروند ا»: 1«گزینه 
  در باغ: در باغ بخرامی
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  4: گزینه 17سؤال 

  کنند.، به جایگاه اصلی انسان (عالم معنا) و بازگشت او به آن مقام داللت می4بیت صورت سؤال و گزینه 

  1: گزینه 18سؤال 

  کنند.به اندیشیدن به معشوق و بی اعتنایی به بهشت اشاره می» 1«سؤال و گزینه بیت صورت 

  3: گزینه 19سؤال 

  کنند.ثباتی دنیا و آن چه در آن است داللت میبه ناپایدار و بی» 3«بیت صورت سؤال و بیت گزینه 

  4: گزینه 20سؤال 

کند و این که مهتر  یک گروه مجموعه به زیردستان داللت می به همدلی و اتفاق و اندیشیدن رئیس یک» کبوتر طوقدار«داستان 
  باید ابتدا به آنان بیندیشد.

  1: گزینه 21سؤال 

  کنند که به دلیل غفلت و جهل، انسان قادر به دیدن و ادراك آن نیست.هر دو بیت به حقیقت آشکاري می

  2: گزینه 22سؤال 

به » 2«کنند اما بیت گزینه خبر، سپري کردن و گذر عمر آدمی اشاره میو بیبه غفلت » 4و  3، 1«هاي بیت صورت سؤال و گزینه
  ناپایداري داللت دارد.

  2گزینه : 23سؤال 

  شود، پس چه بسا دوري خوشتر است.طور که ماه در نزدیکی به خورشید، الغرتر میدیدار معشوق از دور چه بسا بهتر است همان

  1: گزینه 24سؤال 

  : رسیدن به نتیجه بهتر باید سختی کشید1صورت سؤال و بیت گزینه مفهوم مشترك بیت 

  4: گزینه 25سؤال 

  کنند.عشق داللت میبه مخفی نماندن مفهوم کلی: 
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  6906: كد كتاب

  
 )دومعربي سال ترجمه، (  .26

رد گزينه هاي (نازل كرد، فرو فرستاد : »)فعل ماضي صيغة للغائب(أنزل «
رد (آبي : »نكره(ماء «) / 3و2و1رد گزينه هاي (براي شما : »لَكم«) / 3و2

به وسيلة آن : »بِه«) / 1رد گزينه(رويانديم : »أنبتنا«) / 3و1گزينه هاي 
باغ : »)نكره جمع و(حدائق «.) / درست ترجمه شده است 4تنها در گزينة(

    داراي بهجت و سرور : »ذات بهجة«) / 2رد گزينة(هايي 
 )دومعربي سال ترجمه، (  .27

»خرة صعبصعب«مبتدا و » هذه«(اين صخره، سخت است : »هذه الص «
رد .. (و سوراخي كه: »..و الثّقب الّذي«) / 2و1خبر آن است؛ رد گزينه هاي 

در آن ايجاد شده، به : »)فعل مجهول(أُحدث فيها «) / 4و1گزينه هاي 
رد (به من ياد مي دهد، مي آموزد : »يعلّمني«) / 1رد گزينه(وجود آمده 
) / 2و1رد گزينة (كه ارادة قوي : »بأنّ اإلرادة القوية«) / 2و1گزينه هاي 

     ) 2و1رد گزينه هاي (مؤثّر است ) خيلي(بسيار : »مؤثّرةٌ جداً«
 )سومسال ترجمه، عربي (  .28

/  )4و1رد گزينه هاي ( ، خواستيمقصد كرديم: »)متكلّم مع الغير(قصدنا «
) / 4و3رد گزينه هاي (شده است، دگرگون شده است متحول : »قَد تَحول«
ترجمة  4و1در گزينه هاي » آنجا«(آن ) رؤيت(با ديدن : »بمشاهدته«

چون . است» تحول«در اينجا مصدر فعل  »تحوالً«.) / صحيحي نيست
كه در  است) بياني(است، مفعول مطلق نوعي » شديداً«داراي صفت 

  . ترجمه مي شود) سخت(يد ترجمة آن تنها صفت را به صورت ق
 )سال دومترجمه، عربي (  .29

بيايد، به معني ) فئة(در ابتداي جمله هرگاه بر سر يك اسم نكره » هناك«
فئة من الطيور «) / 1رد گزينه(مي باشد » وجود دارد، هست، است«

ال «) / 3رد گزينه(از پرندگان عجيب ) جماعتي(گروهي : »العجيبة
2در گزينه» بهره اي«(نمي كنند، بهره نمي برند  استفاده: »تستفيد 

) / 3و2رد گزينه هاي (از چشم هايشان : »من عيونها«.) / نادرست است
اضافي » هنگام« 1؛ در گزينه3و2و1رد گزينه هاي (در پرواز : »في الطيران«

تُساعدها «.) / اضافي است» خود«ضمير  3و2است و در گزينه هاي 
في «) / 2و1رد گزينه هاي (آنها را ياري مي دهد  گوش هايشان: »آذانُها
  )3و2رد گزينه هاي (در آن : »ذلك

  )تركيبي سال دوم و سومترجمه، (  .30
  :بررسي گزينه هاي نادرست

» در آن«كه يعني » فيها«، »قلب هاي ما«: يعني» قلوبنا«: »1«گزينة 
گردش  طبيعت قلب هاي ما را بعد از«: ترجمة صحيح. ترجمه نشده است

  ».در آن از نشاط پر مي كند
  )ياري نمي كنند(ياري مي كنند : »ال تُمد«: »2«گزينة 
و ديگري در آن خيري «يعني » و اآلخر يري فيه خيراً كثيراً«: »4«گزينة 
     » .مي بيند) خير بسياري(بسيار 

 )تركيبي سال دوم و سومترجمه، ( . 31

  :بررسي گزينه هاي نادرست
صفت » الفضية«(» نور نقره اي ماه«يعني : »أشعة القمر الفضية« :»1«گزينة 

و به معني  درست است» تسعة ليالٍ«همچنين ). »القمر«است نه » أشعة«
  .است» نُه شب«

  »آرزوها«يعني » اآلمال«: »2«گزينة 
  »تأييد كند«يعني » )فعل شرط(يؤيد «: »3«گزينة 

 )تركيبي سال دوم و سوم، تعريب(  .32

) / 3و2رد گزينه هاي (هذه هي معجزة اإليمان : »اين، معجزة ايمان است«
رد گزينه هاي (في كلّ زمانٍ و كلّ مكانٍ : »در هر زمان و در هر مكاني«
مفرد مذكّر » اإليمان«؛ 4و3و2رد گزينه هاي (يقدر : »مي تواند«) / 4و3و2

: »)معرفهجمع و (گناهان و بدي ها «.) / نادرست است» تستطيع«است و 
أن : »حفظ كند... انسان را«) / 4و3و2رد گزينه هاي (الذّنوب و السيئات 

مفرد مذكّر است و » اإليمان«؛ 4و3و2رد گزينه هاي (يحفظ اإلنسان 
    .)نادرست است» تحافظ«

  )و سوم عربي سال دومتركيبي تعريب، (  .33
خير أوقاتهنّ : »بهترين اوقات خود«) / 3و2رد گزينه هاي (هؤالء : »اينان«
 2در گزينة(قضينَ، قَضيا : »گذرانده بودند«) / 4و3و2رد گزينه هاي (
.) / باشد و حرف علّه آن حذف شود» قضوا«نادرست است و بايد » قضيوا«
 لم يكن يجدنَ: »)ماضي استمراري(نمي يافتند «
  

34. 
    

35.  
  

36.  
  

37.  
   

38.  
  

39.  
    

40.  
  

 )، تركيبيحركت گذاري(  .41

نادرست است، چرا كه اسم تفضيل از جمله موارد اسم » أطولٌ« 2در گزينة
نمي گيرند و درست  تنوينهاي غير منصرف است و اسم هاي غير منصرف 

مضاف اليه آن » حيوان«است و » مضاف«همچنين چون . است» أطولُ«آن 
  .نمي گيرد» تنوين«و » الـ«است، نمي تواند تنوين بگيرد، چرا كه مضاف 

 )، تركيبيحركت گذاري(  .42

در آن از حروف ناصبه » لـ«حرف نادرست است، زيرا » ليصلْ« 1در گزينة
  .باشد» لَليص«است و بايد 

  )اعراب اسم، عربي سال دوم(  .43
همانطور . نباشد» تقديري«سؤال اسم منقوصي را مي خواهد كه اعراب آن 

كه مي دانيد اسم هاي منقوص در نقش هاي منصوبي داراي اعراب 
اسم منقوص است و چون » ليالي« 1در گزينة. مي باشند» ظاهري اصلي«

  . و منصوب است، داراي اعراب ظاهري اصلي است» يحب«مفعول به فعل 
  : بررسي ساير گزينه ها

است و » هذا«ت نقش در اينجا حركت آن تابع حرك» القاضي«: »2«گزينة 
نيز مجرور به اعراب » القاضي«مضاف اليه و مجرور است، » هذا«چون 
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  .تقديري است
و مرفوع به اعراب تقديري » تُبعد«فاعل فعل » المعاصي«: »3«گزينة 
  . است

» النّهي«. (مبتدا و مرفوع به اعراب تقديري است» الداعي«: »4«گزينة 
    .)آلخر استاسم منقوص نيست، بلكه اسم صحيح ا

  )سوم، عربي سال قواعد مربوط به فعل هاي معتل(  .44
. حذف شده باشد» ي«سؤال فعل معتلّي را مي خواهد كه در آن حرف علّه 

فعل معتل امر اجوف صيغة للمخاطب از ريشة » عش«فعل  2در گزينه
  . حذف شده است» ي«است كه در آن حرف علّه » )اجوف يائي(عيش «

  : بررسي ساير گزينه ها
» )اجوف واوي(فوز «فعل ماضي معتل اجوف از ريشة » فُزت«: »1«گزينة 

  . حذف شده است» و«است كه در آن حرف علّة 
عفو «فعل امر صيغة للمخاطب معتل ناقص از ريشة » اُعف«: »3«گزينة 

  . حذف شده است» و«است كه در آن حرف علّة » )ناقص واوي(
» )اجوف واوي(قوم «فعل ماضي معتل اجوف از ريشة » متقُ«: »4«گزينة 

  .حذف شده است» و«است كه در آن حرف علّة 
 )، عربي سال دوممعلوم و مجهول(  .45

. جملة مجهول به درستي جملة معلوم آن نوشته شده است 2در گزينة
: »المتعلّمينَ«، )با فعل مطابقت دارد(فاعل : »المعلّم«فعل معلوم، : »جمع«

نائب فاعل موقع تبديل به مفعول به به درستي منصوب (مفعول و منصوب 
  .)شده است

  :بررسي ساير گزينه ها
) الرّب(باشد تا با فاعل » أكمل«نادرست است و بايد » أكملت«: »1«گزينة 

  . مطابقت داشته باشد
باشد، » جندياً شجاعاً«نادرست است و بايد » جندي شجاع«: »3«گزينة 
  . مفعول به است و بايد منصوب باشد و صفت از آن تبعيت كند چرا كه
باشد، چرا كه » استخدم«نادرست است و بايد » اُستُخدم«: »4«گزينة 

  .نبايد مجهول باشد و بايد معلوم باشد
 )مبتدا و خبر، تركيبي عربي سال اول و دومقواعد (  .46

در جاي خالي بتواند سؤال گزينه اي را مي خواهد كه با قرار دادن آن 
را در جاي خالي قرار دهيم،  4در گزينة» طير«اگر كلمة . شود» خبر«
  . خبر مي شود» طير«مبتدا است و » هذا«

  : بررسي ساير گزينه ها
در جاي خالي نادرست است، چرا كه براي » طيور«قرار دادن : »1«گزينة 

  . استفاده مي شود» تلك«يا » هذه«اشاره به جمع غير انسان از 
اگر اين دو كلمه را در جاي خالي قرار دهيم، : »3«و » 2«گزينه هاي 

دار بعد اسم اشاره تابع اسم اشاره » الـ«خبر مي شود، چرا كه اسم » يغرّد«
    . است و نقشي غير از صفت يا عطف بيان ندارد

 )، عربي سال دوم»ما«انواع (  .47

در . رفوعي داشته باشدنقش م» ما«سؤال گزينه اي را مي خواهد كه در آن 
آنچه كه در دست «: ترجمه. مبتدا و محلّاً مرفوع است» ما« 3گزينه

  ».خدا است، از آنچه در دست ماست، محكم تر است) قدرت(
  : بررسي ساير گزينه ها

). رستگار نشد: »ما أفلَح«(در اين گزينه حرف نفي است » ما«: »1«گزينة 
  ).مي گيردنقش ن(حرف هم محلي از اعراب ندارد 

  . و محلّاً منصوب است» وجدت«مفعول به فعل » ما«: »2«گزينة 
  . مجرور به حرف جرّو محلّاً مجرور است» ما«: »4«گزينة 

 )سوم، عربي سال )ظرف(مفعول فيه (  .48

. مبتدا و مرفوع است» الدهر«. وجود ندارد) ظرف(مفعول فيه  2در گزينه
 .مفعول فيه هستند» مع«و » أبداً«، »إذا«در ساير گزينه ها به ترتيب 

 )حال، عربي سال سوم( . 49

اوالٌ جامد است و نمي تواند حال باشد، دوماً مفعول به » وقتاً« 4در گزينة
در . است و حال نيست» وقتاً«نيز صفت » مفيداً«. است» ال يضيع«فعل 

  .حال هستند» جامعةً«و » فاقدةً«، »غاصباً«ساير گزينه ها به ترتيب 
 )قواعد مفعول مطلق، عربي سال سوم(  .50

از جهت حركت » مستثني«سؤال گزينه اي را مي خواهد كه در آن 
و » ال يقول«مفعول به فعل » ما« 4در گزينة. متفاوت از ساير گزينه ها باشد

  . محلّاً منصوب است
  : بررسي ساير گزينه ها

  . و محلّاً مرفوع است» ال يعرف«فاعل فعل » من«: »1«گزينة 
  . و مرفوع است» سرَّ«فاعل فعل » األخالق: »2«گزينة 
  . و مرفوع است» ليس«اسم » الفالح«: »3«گزينة 

منصوب است، اما در  4در گزينة» مستثني«همانطور كه مالحظه مي كنيد 
 .است» مرفوع«ساير گزينه ها 
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رشته هنر نظام قدیم        کاری از علی شکوهی 89پاسخ تشریحی آزمون زبان سراسری   

: بسیاری از مردم تنها زندگی کردن را دوست ندارند، زیرا این که هر کاری را خودشان به تنهایی انجام دهند  ( 3) گزینه  -67

 دشوار می یابند.

بیانگر جمله ی مرکب است و نشان دهنده رابطه علت و معلولی است ، بنابراین باید از کلمه ی ربط  ترکیب دستوری سوال،توضیح : 

 است. "چیزی را دشوار یافتن"به معنی  find something difficultعبارت   استفاده کنیم. ضمناً becauseبیانگر دلیل یعنی 

رده ایم ، بیش از هفت میلیون نفر از پارک ملی ما دیدن کرده اند.باز ک5991: از وقتی که ما در را در سال  ( 2) گزینه  -66  

 توضیح : با توجه به رابطه ی دستوری :

 since + هزمان گذشته ی ساد  زمان حال کامل + 

 در جای خالی باید از زمان حال کامل ) ماضی نقلی ( استفاده کنیم.

چون پولی که او به عنوان یک کشاورز در می آورد برای پوشش دادن هزینه ها کافی نیست، تصمیم دارد شغلش :  ( 5) گزینه  -67

 را عوض کند. 

 whichیعنی  moneyتوضیح : ساخت جمله بیانگر جمله واره ی وصفی است ، بنابر این باید از ضمیر موصولی مناسب بعد از 

 است. makeبعد از  it آوردن ضمیر مفعولی ،  5استفاده کنیم. دلیل نادرستی گزینه ی 

 آرزو دارد که درآمد بیشتری کسب کند تا بتواند به یک آپارتمان بزرگتر نقل مکان کند. (  Ann) آن:  ( 3) گزینه  -69

 مقصود  از انجام کاری از الگوی گرامری :منظور و توضیح : برای بیان 

.... + so that + فعل اصلی + فعل وجهی + فاعل  

  استفاده می کنیم.

نقش مهم سازمان بهداشت جهانی بهبود شرایط زندگی مردم بیمار و فقیر دنیاست.:  ( 4) گزینه  -78  

 شرایط( 4  ( رویدادها3   ( الگوها2   ( مسائل5 

قدر چاق باشد.، تعجبی ندارد که آن این دهید می به عنوان غذا: اگر شما به حیوان خانگی خود بیسکوویت  ( 5) گزینه  -75  

 ( تمرکز کردن4  ( تکیه دادن3  ( پیشنهاد کردن2  ( غذا دادن5 

 تجربه ی قبلی برای این شغل یک ضرورت نیست.  ] داشتنِ [: آموزش فراهم است، بنابراین  ( 4) گزینه  -72

 ( ضرورت داشتن4  ( دریافت کردن3  ( طراحی کردن2  ( افزایش دادن5 
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اگر آن ها وقت کافی برای  ]یا نه [پزشکان چگونه می توانند تصمیم بگیرند که آیا فردی شدیداً بیمار است :  ( 2) گزینه  -73

 معاینه ی آن ها نداشته باشند؟

 ( لزوما4ً  ( به طور طبیعی3 ( به طور جدی، شدیدا2ً  ( با نگرانی5 

کننده ای با توجه به نتایج واقعی که ما بعد از انجام  به طور ناامید:  متاسفم که بگویم پیش بینی های ما  ( 2) گزینه  -74 

.مطالعات دقیق بدست آوردیم ، غلط از آب در آمد  

 تکاملی( 4  محتمل( 3  ( حقیقی، واقعی2  کامل، کل( 5 

نیز سرگرمی  می نامند، من می گویم که آن منبع الزم برای اطالعات و "خوره ی زمان  ":  با این که تلویزیون را  ( 3) گزینه  -71

 است.

 ( درگیری، دخالت4  ( سرگرمی، تفریح3  ( بیان، اظهار2   ( کاوش5 

:  چون گزارش های اولیه هنوز کسی را به عنوان مسئول آن تصادف وحشتناک قطار شناسایی نکرده است ،  ( 5) گزینه  -77

 ، در این مرحله از حدس و گمان در مورد علت آن حادثه ، امتناع می کنند. ]با حادثه [مقامات مرتبط 

 ( پا به پای چیزی حرکت کردن2     ( حدس زدن5 

 ( پیش بینی کردن4     ( عمومیت دادن3 

ره کند به چیزی ، مثالً یک کتاب ، یک موضوع یا طرح اشا که تنها به ویژگی های اصلی:  توصیف یا گزارش کلی  ( 4) گزینه  -76

 عنوان خالصه ، شناخته می شود.

 ویژگی، مشخصه( 4   راهنما( 3  ایما و اشاره( 2   عبارت( 5 

cloze test 
 :   ( 4) گزینه   -77

 توضیح: ساخت گرامری سوال ، بیانگر جمله واره ی وصفی کوتاه شده است. اصل عبارت به صورت :

 which is produced by light   بود که بعد از حذف ضمیر موصولی و فعلbe صورت  بعد از آن، بهproduced by light  در

  آمده است.

 :   ( 2) گزینه   -79

بنابر  ؛، اسم هستند در جمله ی سوال استفاده کنیم. تمام کلمات andتوضیح: برای پیوند دادن عبارات همانند باید از کلمه ی ربط 

 بگیرند. ingباید از اسم استفاده کنیم. فعل ها برای تبدیل شدن به اسم مصدر باید  andبعد از  ،این
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 :   ( 3) گزینه   -98

 ( اثبات کردن4  ( سبب شدن3  ( رهبری کردن2  ( انتخاب کردن5 

 :   ( 3) گزینه  -95

این روال  3مناسب استفاده کنیم. تنها گزینه ی توضیح: عبارات قبل از جای خالی ، نقش نهادی دارند ، پس باید بالفاصله از یک فعل 

 دستوری را رعایت کرده است.

 :   ( 5) گزینه  -92

 ( دارای آرامش4  ( مایل، مشتاق3  ( مصنوعی2  ( مناسب5 

 

reading1 

 :  موضوع متن چیست؟ ( 5) گزینه  -93

 از بین رفتن زبان

بین زبان ها و انسان ها مقایسه انجام می  "طالعه ای در مورد تاریخ زبان .... هر م ":  چرا نویسنده در جمله ی دوم  ( 3) گزینه  -94

 دهد؟

 ]دچار تغییر می شوند  [زیرا هم زبان ها و هم انسان ها در گذر زمان، یکسان باقی نمی مانند 

 به چه چیز اشاره دارد؟ "این زبان ها  "عبارت :   ( 2) گزینه  -91

 انقراض هستند زبان هایی که به سرعت در حال

 :  این متن احتماالً با بحثی در مورد ..... ادامه می یابد. ( 2) گزینه  -97

 این که برای جلوگیری از انقراض زبان ها چه کار باید کرد

reading2  

 ....... . :  دانشمندان علوم اجتماعی تالش کرده اند در باره ی دالیل کم رویی اطالعات به دست آورند زیرا ( 5) گزینه  -96

 این امر ، مشکلی است که خیلی ها دست به گریبان آن هستند

 می توان نتیجه گرفت که اگر والدین یا اجداد کسی کم رو باشند ، او ..........:  از پاراگراف دوم  ( 4) گزینه  -97

 نیز احتماالً کم رو خواهد شد
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 اشاره دارد به ....... .در پاراگراف دوم  "آن ها  ":  کلمه ی  ( 3) گزینه  -99

 بچه های کم رو در کل

 :  کدامیک از جمله های زیر مطابق متن درست است؟ ( 2) گزینه  -588

 بین بچه های کم رو  و اجتماعی ، تفاوت های فیزیولوژیکی وجود دارد.
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  98پاسخ تشریحی درک عمومی هنر کنکور 

 
 136تاریخ هنر جهان،صفحه _101

این جنبش پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا شکل گرفت و ریشه اش به سوررئاليسم و آبستره باز می 
گردد. این اصطالح ابتدا برای توصيف آثار نقاشی های کاندینسکی به کار رفت اما بعدها به آثار پوالک، 

ر سال های بعد دکونينگ و دیگر هنرمندان اطالق شد. اکسپرسيونيسم انتزاعی نخستين جنبش فردی د
 .از جنگ جهانی دوم و اصيل ترین و متمایز ترین دستاورد تاریخ هنر آمریکاست

 
 120تاریخ هنر جهان، صفحه _102

در زمان اکدی ها هنر سومری(هنر اکدی ریشه در هنر سومری دارد) وظيفه ی تجليل از پادشاه را برعهده 
 .گرفت

 
 18تاریخ هنر ایران، صفحه _103

 .ی خاکستری یا سياه اغلب در نواحی نزدیک به مناطق غربی و متعلق به عصر آهن اول استسفالينه ها
 

است.  1با توجه به تصاویر موجود از انسان در سنگ نگاره ها، تنها گزینه توصيف کننده این آثار گزینه _104
تفاده شده و با چند این تصاویر دوبعدی است و جزئيات ندارد، کامال خطی و در مواردی محدود از سطح اس

 .خط تصویر انسان خلق شده است
 

105_ 
شود. بعضى حروف الفباى فارسى در خط  صورت کشيده نوشته مى معموالً در هر سطر يک يا دو حرف به

صورت کشيده يا مّد نوشته شوند. برخى خروف خود، قابل کشيدن نيستند؛ اما در  توانند به نستعليق مى
صورت کلمٔه 'غم' قابل  شوند. مثل حرف غ وقتى به م متصل شود به ل کشيدن مىاتصال با حروف ديگر قاب

هاى متنوعى به  شوند و شکل ها براى ايجاد توازن و زيبايى استفاده مى کشيدن خواهد شد. کشيده
تواند زيبايى  بخشند. محل قرار گرفتن آنها براساس تشخيص و سليقه و تجربٔه خوشنويس، مى سطر مى
 .برابر کند اثر را چند

در قطعات خوشنويسي، بخصوص نستعليق، بعضى از حروف و کلمات از جاى اصلى خود خارج و باالى 
دهند. سوار کردن حروف  شوند و انسجام بيشترى به سطر مى گيرند و سوار مى کلمٔه قبل از خود قرار مى

شود. البته بعضى از  مى ها در يک اثر خوشنويسى ها و سفيدى و کلمات باعث ايجاد توازن بين سياهى
  .حروف در قواعد خوشنويسى نبايد سوار شوند

 
 

 عکاسی_106
در زمان محمدشاه قاجار، داگرئوتيب در ایران برای اولين بار توسط ژول ریشارد استفاده شد و چند عکس 

 .از محمدشاه قاجار گرفته شد
 

 74تاریخ هنر ایران، صفحه _107

با رنگ های الجوردی تيره روی  ن دوره سده سوم ه.ق رایج ترین سفالينه ها در ای
  .پوشش سفيدرنگ و همچنين رنگ آبی و سبز زمردی ارائه می شد

 
 127مکاتب نقاشی، صفحه -108

هنرمند برجسته فنالندی یان وان ایک اصول عمق نمایی و واقع نمایی را در تجسم چهره افراد به وسيله 
خصيصه های هنری یان وان ایک استفاده او از رنگ روغن به دليل  رنگ روغن تحول بخشيد.از مهمترین

نمایش دقيق تر و ظریفتر سایه روشن ها و ظرافت بيشتر آثار است.ایک از این خصيصه در پرتره هایی که 
ميکشيد به خوبی سود ميجست و همين خصيصه پرتره های او را بسيار به حالت رئاليستی نزدیک 

 .ميکند
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 71ر جهان، صفحه تاریخ هن_109

فن مفرغ کاری در سده اول ميالدی از چين به ژاپن رسيد. بر روی زنگوله های مفرغين مربوط به این دوره 
 .خطوط و تصاویر ساده حک شده با نقوش کم برجسته دیده می شود

 
 21مبانی هنرهای تجسمی، صفحه _110

در این نگاره از خطوط کوتاه و تکرار آن ها در سطح کار، حرکت جمعيت زاری کنندگان و پریشانی آن ها را 
 .در بيان حاالت درونی بيان کرده است

 
 
 
 

112- 
خوان ميرو و ماکس ارنست هردو نقاشان سورئاليست محسوب ميشوند که از خصيصه های هنری 

ات در پيش زمينه به صورت بزرگ اشاره کرد.در مورد این سوال باید مشترک آن دو ميتوان به نمایش موضوع
اضافه کرد که اثار ميرو با نزدیک شدن به قرم های ارگانيک شباهت به نقاشی های کودکان دارد اما 

  .دهد ارنست شود جستن از فضا را در آثارش در اولویت قرار می
 
 

 8مکاتب نقاشی، صفحه _113

وه جواجه تعداد رنگ ها محدود است .ترکيب بندی ها ساده و در دیوارنگاره های ک
سترگ نما و پيکره های اصلی در اندازه ای بزرگ بر زمينه ای با رنگ های تخت و 

  .ساده قرار می گيرد

 
 

114_ 
در دوره رنسانس به دليل تسلط مذهب عمده سوژه های نقاشی مربوط به تصاویر مسيحی ميشوند در این دوره به 

اهميت این موضوع و همچنين توجه به انسان و انسان گرایی توجه زیادی به منظره نميشود و عمدتا بستری  دليل
 .است تا موضوع اصلی درون آن نقش ببندد

 
 
 
 
 

 117بناهای تاریخی، صفحه -115
ر پايان نيز در کاروانسراهای داخل شهرها استحکامات کمتری داشت و فاقد برج و بارو بود، و معموالً فضاي برای چها

 .آنها در نظر نمی گرفتند زيرا در هر شهر يک يا چند محل برای استقرار چهارپايان وجود داشت
 
 

116_ 
اولين چاپخانه ایرانی در ایران با حروف سربی دایر شد و بعد از آن در نقاط دیگر مانند تبریز چاپ خانه هایی 

 .دایر شدند
 

117_ 

به جای  HDR دیناميکی، نسبت روشنی تصویر به تاریکی آن است. برای استفاده ازی  در عکاسی منظور از محدوده
تصویر نياز داریم، هر تصویر با ميزان جذب نور (یا اسکپوژر) متفاوتی گرفته شده و لذا جزئيات  3یک تصویر به 

 .تصویر، متفاوت است 3های تاریک و روشن در این  بخش
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بينيم، قرابت بيشتری دارد و در  است، به آنچه ما توسط چشم خود می HDR معموالً تصویری که حاصل استفاده از
 .های تاریک و روشن آن، بيشتر است واقع جزئيات بخش

طبيعی است که عکاسی با تأخير صورت بگيرد چرا که باید کمی صبر کنيم تا حداقل سه تصویر  HDR با فعال کردن
 ، پردازش و ترکيب شوندگرفته شده

 
 

 
 

 64و  63گویندگی،اجرا و بازیگری، صفحه های _118
گاهی صدای گوینده به لحاظ فيزیکی با چهره ی بازیگر مطابقت ندارد. مثال یک گوینده ی جوان سعی کند 

در به جای یک بازیگر پير صحبت کند یا بازیگری با صدای نازک بخواهد نقش یک فرد تنومند را اجرا کند. 
چنين مواقعی گوینده مجبور است به تناسب ظاهر شخصيت نقش ایفا کند و صدای خودش را تغيير دهد، 

 .در این حالت می گویند نقش را پر کرده است
 13، صفحه 1عکاسی_119

تالبوت با کشف کاربرد ترام ،انتقال تصویر روی صفحات چاپی را ميسر ساخت.او يک بار ديگر از اين تصاوير 
س می گرفت و اين بار عکس نهايی مشابه موضوع ديده می شد. روش تالبوت بعدها پايه و منفی عک

 .اساس عکاسی قرار گرفت. روش او کالوتيپ نام گرفت
 
 

 190صنایع دستی ایران، صفحه _120
ور منبت برجسته(گلپايگان) همه ی نقوش نسبت به زمينه برجسته باقی می ماند و قسمتی از آن ها با 

 .ف عمق کمتر تراشيده می شوداختال
 

عرق سرد، فيلمی به کارگردانی و نویسندگی سهيل بيرقی است که به زنگی کاپيتان تيم ملی _121
فوتسال زنان که عازم سفر به مالزی است و در فرودگاه توسط شوهرش ممنوع الخروج می شود می 

 .پردازد
 

122_ 
 .اده می شوداز ساز رباب برای مجالس مولودی و عرفانی استف

 .از سرنا و دهل نيز کنار هم برای عروسی استفاده می کنند
 .دهک به نام دکر نيز معروف است

 
 9نمایش عروسکی، صفحه _123

در یونان باستان عروسک بازان بزرگی بودند که به آن ها نوروپاست می گفتند و در فضاهای باز به نمایش 
 .پرداختند می

 
124_ 

 ه ای در صدر مسيحيتکاتاکومب:مقابر دخم
 کوفون:قبرهای قدیمی دارای گور پشته در ژاپن

 مصطبه:ابتدایی ترین شکل مقبره به صورت سکویی ساده با وجوه جانبی شيب دار در مصر
 

 90مکاتب نقاشی، صفحه _125
در سده ی چهاردهم در منطقه ی گجرات در هندوستان کاغذ رایج شد و مضامينی از زندگی مهاویرا و 

دیگر اسطوره ها به تصویر درآمد. ترکيب بندی ها ساده و رنگها درخشان بودند. چهره ها به صورت نيم رخ 
 .با بينی کشيده و عقابی و چشمان برجسته و لباس توری نازک ترسيم شده اند

 
 48تاریخ هنر جهان، صفحه _126
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طرح مدور معبد سيبل از کلبه های گرد و روستایی روم و پلکان و نمای زیبای آن از معماری یونان الهام 
 .گرفته شده است

 
127_ 

پرهيز از طرح های واقع گرایانه، استفاده از طرح های ساده و کاریکاتور، کم شدن نقش نقاشی پس زمينه 
ردن موضوعات سياسی و اجتماعی با بيانی طنز و حذف دیالوگ و استفاده از افکت و یا حذف آن، مطرح ک

 .صوتی به جای آن از ویژگی های مکتب انيميشن زاگرب است
 

129_ 
کرده  علی اکبر یاسمی از شاگردان برجسته کمال الملک است که در زمينه رئاليسم و کالسيک کار می

نخستين امپرسيونيست های ایران است. فضا، نور، سهولت در  گوید که از است. آغداشلو درباره او می
 رنگ گذاری و ضربه های آزاد و درشت قلم مو از ویژگی آثار منظره های اوست

 
 
 

130_ 
مصالح مورد استفاده دیوید نش را به صورت عمده چوب تشکيل ميده،با ذکر اینکه اثار بسيار کمی از وی 

  .را صحيح دانست۴ستناد به متریال کاربردی چوب گزینه شبيه به کره هستند ميتوان با ا
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 2گزینه  -131

 شکل ما به این صورت خواهد بود:

 را حساب کنیم: 8تا  1و اما روش دیگر این است که جمع 

 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 =
(1+8)×8

2
= 36 

 

 3گزینه  -132

𝑥 − 𝑦 = 32    . (𝑥 − 3) = 3(𝑦 − 3) → 𝑥 − 3 = 3𝑦 − 9 → 𝑥 = 3𝑦 − 6 

(
𝑥 = 𝑦 + 32
𝑥 = 3𝑦 − 6

→ 𝑦 + 32 = 3𝑦 − 6 → 32 + 6 = 3𝑦 − 𝑦 → 2𝑦 = 38 → 𝑦 = 19 → 𝑥 = 51 

𝑥 + 𝑦 = 51 + 19 = 70 
 133 – گزینه 1

  سرمایه زمان مشارکت سهم  سهم

12000 30𝑥𝑦 6𝑦 5𝑥 نفر اول 

14000 35𝑥𝑦 5𝑦 7𝑥 نفر دوم 

12800 32𝑥𝑦 4𝑦 8𝑥 نفر سوم 

38800 67𝑥𝑦 مجموع 

 بیشترین سهم مربوط به نفر دوم است:

35𝑥𝑦

97𝑥𝑦
× 38800 = 14000 

 134 – گزینه 3
64

100
× 1

1

8
× 𝑥 = 126 →

64

100
×

9

8
× 𝑥 = 126 → 𝑥 =

126 × 8 × 100

64 × 9
→ 𝑥 = 175 

1 + 7 + 5 = 13 

 135- گزینه 1
2

5
 اجاره منزل 

5

6
(1 −

2

5
) =

5

6
(

3

5
) =

1

2
 خوراک 

3

4
(1 −

2

5
−

1

2
) =

3

4
(1 −

4

10
−

5

10
) =

3

4
×

1

10
=

3

40
 پوشاک 

100 × (1 −
2

5
−

1

2
−

3

40
) = 100 ×

40 − 16 − 20 − 3

40
= 100 ×

1

40
= باقیمانده نهایی به  2.5%

 درصد 
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 4گزینه  -136

ضلع با هم برابرند پس شکل حاصل لوزی است، البته هر لوزی متوازی االضالع نیز هست، اما چون لوزی حالت خاصی از  4

 شود لوزی.االضالع است، جواب مورد نظر این گزینه میمتوازی

 

 

 

 3گزینه  -137

متقابل به رأس هستند و زوایای دیگر نیز به دلیل قطع کردن خطوط  Mدو مثلث ایجاد شده با هم متشابه اند چرا که دو زاویه 

 است. 3به  1اند، و نسبت تشابه این دو مثل از روی قطعات اندازه گذاری شده موازی توسط خط مورب با هم مساوی

 .  4به  1شود می ABبه  AMپس نسبت  3به  1شود می BMبه  AMپس نسبت 

 

 4گزینه  -138

 

 

 

 

{
𝐴𝐵||𝐷𝐶

𝐵𝐷 مورب → 𝐵1 = 𝐷2     .  (𝐵𝐷 نیمساز) 𝐷1 = 𝐷2 → 𝐵1 = 𝐷1  → 𝐴𝐵 = 𝐴𝐷 = 3 

𝑆𝐴𝐵𝐶

𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷
× 100 =

ℎ × (3)
2

ℎ × (3 + 5)
2

× 100 =
3

8
× 100 = 37.5% 

 1 گزینه -139

 تقسیم کنیم. 3شود هم جمع کنیم و بعد بر تعدادشان که اینجا می برای میانگین گرفتن باید سه عدد را با

1

3
(

2

√2
+

1

1 − √2
+ (√2√2

3

)

2

) =
1

3
(

√2 × √2

√2
+

1

1 − √2
×

1 + √2

1 + √2
+ (2

3
2)

2
3

  ) 

=
1

3
(√2 +

1 + √2

1 − 2
+ 2) =

1

3
(√2 − (1 + √2) + 2) =

1

3
(√2 − 1 − √2 + 2) =

1

3
 

 140- گزینه 2

کسری که معادل 
9

24
است در واقع معادل   

3

8
مقدار مربع کامل را به دست  باشد پس خواهیم داشت: )برای اینکه که کمترینمی 

 سازی داریم(نیاز به این ساده آوریم
3𝑥

8𝑥
→ 3𝑥 + 8𝑥 = 11𝑥 → 𝑥 = 11 →   8𝑥 − 3𝑥 = 5𝑥 = 55 

A 

C 

B 

D 5 

3 
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 1گزینه  -141

 7(، 641در  1دهد )به ما می 1ضرب شود یکان  3ابتدا باید رقم یکان این عدد پنج رقمی را پیدا کرد، تنها عددی که اگر در 

𝑎𝑏𝑐𝑑7̅̅بوده باشد: عدد پنج رقمی ما :  7رقمی باید 5است، پس رقم یکان عدد ̅̅ ̅̅ ̅̅ 

  cدر 1و  dدر  3شود حاصل جمع ( می4)کنیم: رقم دهگان حاصلبرای پیدا کردن رقم دهگان نیز به همین ترتیب عمل می

 به جا مانده است. 21که از  2و عدد  7یا همان 

3𝑑 + 7 + 2 = 4.14.24 

3𝑑 + 9 = 4 → 3𝑑 = ققغ  5−  

3𝑑 + 9 = 14 → 3𝑑 = ققغ  5  

3𝑑 + 9 = 24 → 3𝑑 = 15 → d = 5 
𝑎𝑏𝑐57̅̅شود: رقمی می 5پس عدد  ̅̅ ̅̅ ̅̅ 

که  2و عدد  5یا همان  dدر  1و  cدر  3( برابر است با حاصل جمع 6دانیم که هزارگان حاصل)نیز می صدگانبرای پیدا کردن 

 به جا مانده است. 24از 

3𝑐 + 5 + 2 = 6.16 

3𝑐 + 7 = 6 → 3𝑐 =  غقق1−

3𝑐 + 7 = 16 → 3𝑐 = 9 → 𝑐 = 3 

 .3برابر است با  Nپس رقم صدگان 

 

 4 گزینه -142

 تا یک برای صدگان ها. 100شود این خودش میاست پس  1رقم صدگان همگی  199تا  100از عدد 

 تا یک هم برای دهگان ها. 10نیز رقم دهگان همگی دوباره یک است پس  119تا  110از عدد 

تا یک برای  10شود نیز یکانشان یک است و این هم می 191و  181، 171، 161، 151، 141، 131، 121، 111، 101اعداد 

 شود.ک استفاده میتا ی 120ها. پس در مجموع یکان

 

 4گزینه  -143

 3xباشد در اینصورت ضلع مربع بزرگ برابر  xکنیم تک تک قطعات روی هر ضلع فرض می

 خواهد بود. 9𝑥2شود و مساحت آن نیز برابر می

 کنیم:برای پیدا کردن ضلع مربع داخل از قضیۀ فیثاغورث استفاده می

√(𝑥)2 + (2𝑥)2 = √𝑥2 + 4𝑥2 = √5𝑥2 = 𝑥√5  
 کنیم.حاال درصد مساحت مربع بیرونی را به مساحت مربع داخلی حساب می

9𝑥2

(𝑥√5)2 
× 100 =

9𝑥2

5𝑥2
× 100 = 180% 

 

x 

2x 𝑥√5 
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 2گزینه  -144

 

ها ارتفاع ایجاد شده یک سوم ارتفاع وارد بر قاعده است. و همچنین های کناری با توجه به تشابه در مثلثدر هر کدام از مثلث

های کناری یک ششم مساحت مثلث قاعده نیز طبق گفتۀ سوال یک دوم قاعدۀ اصلی است پس مساحت هر کدام از این مثلث

پس بدین ضلعی میانی و محدب برابر چهار ششم مساحت مثلث اصلی است. ت پنجتوان نتیجه گرفت که مساحاصلی است و می

 آوریم:ضلعی محدب را به دست میترتیب مقدار درصد مساحت مثلث هاشورزده به پنج
1
6

𝑆

4
6 𝑆

× 100 = 25% 

 

 4 گزینه -145

 توان یافت.االضالع میمتوازی 4مثلث و  8مطابق شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3گزینه  -146

حرکت خواهد بود، یعنی سه حرکت به سمت راست و سه حرکت به سمت پایین که این کار را به طرق  6حرکت  کمترین

توان اول سه بار به راست رفت بعد سه بار به پایین و یا برعکس ابتدا سه تا به پایین و تواند انجام داد، به طور مثال میمختلف می

جایگاه مشخص کنیم و در واقع اگر جایگاه سه تا  6ت )راست و یا پایین( را در این بعد سه تا به راست. پس باید جایگاه هر حرک

شود.( برای های باقیمانده از آن پایین میشود )جایگاهراست را مشخص کنیم، جایگاه سه تا پایین هم خود به خود مشخص می

 نیم.کجایگاه موجود از ترکیب استفاده می 6یافتن سه جایگاه برای راست ها از 

(
6

3
) =

6 × 5 × 4 × 3!

3! × 3!
=

6 × 5 × 4

3!
=

6 × 5 × 4

3 × 2
= 20 

ℎ1 

ℎ2 
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 3گزینه  -147

 ها پس ابتدا باید طول خط المرکزین را بیابیم.کمترین فاصلۀ دو دایره برابر است با طول خط المرکزین منهای مجموع شعاع

 عمود باشد.  ’BOباشد و هم اینکه بر خط  ABکنیم تا هم اندازۀ آن برابر رسم می ABرا موازی  ODخط 

 آوریم.را به دست می ’OOبا استفاده از قضیۀ فیثاغورث مقدار 

 

𝐷𝑂′ = 𝑂′𝐵 − 𝐵𝐷 = 𝑂′𝐵 − 𝑂𝐴 = 7 − 2 = 5 

𝑂𝑂′ = √𝑂′𝐷2 + 𝑂𝐷2 = √25 + 144 = √169 = 13 

 کنیم.کم می 13ها را از حاال مجموع مقادیر شعاع

13 − (7 + 2) = 13 − 9 = 4 

 

 4گزینه -148

 نحوه برش و در کنار هم قرار دادن قطعات در  

 شکل نمایش داده شده است. و میزان برش نیز برابر

6است با  + 6 + 4 = 16 

 

 

 

 

 2گزینه  -149

 بر هم منطبق هستند. Dو  Cو همینطور  Bو  Aهای وجهی رأس 4در این 

 

 2گزینه  -150

 

 4 گزینه -151

 :حجم کل مخروط
1

3
𝜋𝑟2ℎ =

1

3
𝜋42 × 6 = 32𝜋  

 دانیم که شعاع مخروطچون ارتفاع مخروط باالیی نصف ارتفاع مخروط پایینی است با استفاده از تشابه می

 باالیی نیز نصف شعاع مخروط پایینی خواهد بود.

حجم مخروط باالی صفحه: 
1

3
𝜋𝑟2ℎ =

1

3
𝜋22 × 3 = 4𝜋 

32𝜋حجم قسمت پایین صفحه:  − 4𝜋 = 28𝜋 

 

 

O’ 
O 

D 

4 

4 

8 

8 

6 

6 

4 
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 3گزینه  -152

 توان تصویر را پوشاند.لوزی می 10شکل با مطابق 

 

 

 

 

 1گزینه  -153

 نقطۀ سبز نقطۀ تقارن است و خطوط آبی نیز محورهای تقارن هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 1گزینه  -154

 

 مطابق شکل تنها دو مسیر سبز و آبی وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 2گزینه  -155

 نقطه سبز –مرکز تقارن 

 دقت کنید که محورهای آبی محور تقارن نیستند، 

های سفید و طوسی از روی چرا که عبور خط

یکدیگر در باال و پایین خط برعکس صورت گرفته 

 است.
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 2گزینه  -156

افتد. گیرد و سایۀ ماه روی زمین میدهد که ماه بین زمین و خورشید قرار میکسوف یعنی خورشیدگرفتگی و زمانی رخ می

 )مقیاس در تصویر زیر رعایت نشده است.(

گیرند اما هر بار که در یک راستا قرار بگیرند لزوما ماه : درست است که زمین و خورشید و ماه در یک راستا قرار می4رد گزینه

 بین زمین و خورشید قرار ندارد و ممکن است حالت دیگری رخ دهد مثال ماه گرفتگی یا خسوف(

 

 

 

 

 3گزینه  -157

 

 

 

60(6.8) + 50(0.9) + 11.3𝑥 = 1583 → 408 + 45 + 11.3𝑥 = 1583 

11.3𝑥 = 1583 − 408 − 45 → 11.3𝑥 = 1130 → 𝑥 =
1130

11.3
→ 𝑥 = 100𝑔 

 158- گزینه 1

همچنین  تابش به رنگ دو جسم نیز بستگی دارد. تواند گرمای خود را منتقل کند، که البته مقدارجسم گرم از طریق تابش می

یابد، و این یابد و به باال انتقال میاش کاهش میچون دست باالتر از اتو قرار گرفته ، هوای مجاور اتو بعد از گرم شدن چگالی

 تواند گرمایش را به دست منتقل کند.هوای گرم شدۀ انتقال یافته می

 

  

 KJ/g 60 g 6.8 مرغتخم 

 KJ/g 50 g 0.9 فرنگیگوجه

 KJ/g X g 11.3 نان
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 و نظام جدید  نظام قدیم – 98درک عمومی ریاضی و فیزیک سراسری هنر  –  – )مشاور و مدرس کنکور(محمد احمدبیکی

Mohamad.a.beiki@gmail.com - @Mohamad_AhmadBeiki 

 159- گزینه 3

است ولی اگر جسم  مجازیاگر جسم در فاصله کانونی باشد تصویر  مقعرتصویر همواره مجازی است. در آینه  محدبدر آینه 

 .حقیقی خواهد بودخارج فاصلۀ کانونی باشد، تصویر 

 شود.تصویر حقیقی است.  تصویر در مرکز تشکیل می :1گزینه

 تصویر مجازی است. :2گزینه

 شود.کانون تشکیل میتصویر حقیقی است. تصویر روی  :3گزینه

 تصویر مجازی است.: 4گزینه

 

 160- گزینه 4

هرچه انرژی بیشتر باشد، شکست نیز بیشتر است در طیف نور سفید بیشترین انرژی و در نتیجه بیشترین شکست یا بیشترین 

انحراف مربوط به رنگ بنفش است و همچنین کمترین انرژی و در نتیجه کمترین شکست یا کمترین انحراف مربوط به رنگ قرمز 

 است. 
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یح  یه�دی ب�ق�س�م�ن    -   (نظ�م ق�یم و ج�ی�) ۹۸کنک�ر س�اس�ی  یدرس ت�سیم فن یپ�سخ تش�
 

 ه�آن ب� در طبیعت که ه�ییشکل ان�اع از  تقلی� و تبیین و شن�خت و درک در جهت بش�  که است دانشی است ان�ازه معن�ی به که هن�سه -۱۶۱

 )۳ی کشی، صفحهسیم فنی و نقشه�(ت .است گ�اردهن بنی� ب�ده، رو روبه

  

 سف�نه است�ن�ارد نیست)�ت� است.(س�ال متکلی ۲ی صحیح هستن� ولی گ�ینه ۴ و ۳و  ۲ی در این س�ال ه�سه گ�ینه -۱۶۲

 

 

 

 

 

و ... تقسیم  ۲۶، ۱۳م�نن�  ۵/۶غی�اعش�ری ع�د  مض�رب را به L تقسیم کنیم ب�ی� خط کمکی ۵/۳و  ۳ه�ی را به نسبت ABا�� بخ�اهیم خط  -۱۶۳

 کنیم.

 

 :کنیمی مخ�وطی را مح�سبه میح�صل تقسیم ظ�ف مخ�وطی ب� پیم�نه دست آوردن ج�ابب�ای به -۱۶۴

R H ( ) ( )                             V
                             V r h ( ) ( )

π ×π× × ×
= = = = × =

π ×π× × ×

2 2 2

2 2 2

1 1 45 4575 75
3 3 2 2 5 3 751 1 9 925 25
3 3 2 2

 

 

 ۱۸۰ت� از �چککی زوای�ی داخلی چن�ضلعی ا�� همه و مقع�  را چن�ضلعی ب�ش�، درجه ۱۸۰ از  ت� ب�رگ چن�ضلعی داخلی زوای�ی از  یکی ا��  -۱۶۵

 )۲۶ی کشی، صفحهسیم فنی و نقشه�. (تن�من�یم مح�ب را ضلعی�چندرجه ب�ش�، 

 

، مثلث از �ری ق�ئمه ب�اب� ب�شن� و ی� به عبی مج�ور زاویهال�اویه در ح�لتی است که دو زاویهح�ا�ث� مس�حت ب�ای یک مثلث ق�ئم -۱۶۶ تی دیگ�

 الس�قین ب�ش�.ی متس�ویال�اویهمن�ع ق�ئ

 آوریم:ی دو ضلع دیگ� مثلث را به دست میی فیث�غ�رس ان�ازهب� استف�ده از رابطه

A B C a a a a a+ = ⇒ + = ⇒ = ⇒ = ⇒ =2 2 2 2 2 2 2 216 2 256 128 8 2  

S ×
= =
8 2 8 2 64

2

 

 

 

 

 

 درست است. ۴ی گ�ینه ،ی گفته ش�هنصف وت� است. بن�ب� قضیه ،درجه ۳۰ی روی زاویهال�اویه هم�اره ضلع روبهدر مثلث ق�ئم -۱۶۷

 

 خط ق�ئم وج�د دارد.پ�ره ۱۲در جسم داده ش�ه،  -۱۶۸

 

 

  ی مخ�وطی پیم�نه
  مخ�وطی  ظ�ف
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 خط خ�اه� ب�د.پ�ره ۶نم�ی از چپ(نم�ی ج�نبی) ش�مل  -۱۶۹

 

 

 

 دار ب�ش�.ت�ان� دارای سطح شیبجسم داده ش�ه می -۱۷۰

 

 

 

 

 

 

 مکعب ک�چک خ�اه� ب�د: ۸۰مکعب ک�چک است و ا�� به یک مکعب ک�مل تب�یل ش�د ش�مل  ۵/۲۴جسم داده ش�ه، ش�مل  -۱۷۱

× × =5 4 4 80  
ه�ی ک�چک بمکعب ک�مل را از تع�اد مکع ه�ی ک�چِک ه�ی ک�چک مکمل جسم ک�فیست تع�اد مکعبدست آوردن تع�اد مکعبب�ای به

 :جسم م�ج�د کس� کنیم

/ /− =80 24 5 55 5  
 

کشی معم�ری، نقشه( ش�د.بع�ی تقسیم میی تص�وی� دوبع�ی و تص�وی� سهزب�ن تص�ی� است و به دو دسته ،زب�ن غ�لب در معم�ری -۱۷۲

 )۱۲ی صفحه

 

 )۷۵ی کشی عم�می س�ختم�ن، صفحه(رسم فنی و نقشه ب�ش داده ش�ه م�ب�ط به بتن است. -۱۷۳

 

 

    بتن مسلح      بتن

 

 

 

  خ��     آج� مخص�ص

 

 

 

خ(ج�نبی) استف�ده میه�، از نم�ی افقی به نم�ی نیمدرجه ب�ای انتق�ل ان�ازه ۴۵از خط کمکی  -۱۷۴  کنیم.ر
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 ب�ین .است ف�ضی مست�ی یصفحه یک ب� احج�م ب�ش است، ش�ه اب�اع احج�م درون اط�ع�ت یارائه ب�ای که روشی فنی ت�سیم در -۱۷۵

. نم�د مش�ه�ه را داخلی فض�ی ت�انیم )ب�ش از  ح�صل( حجم قسمت دو از  یکی ب�داشتن و ف�ضی صفح�ت ب� بن�ه� و احج�م تق�طع ب� که ت�تیب

  داخلی فض�ی مع�فی ب�ای و ب�شن�یم دارا احج�م ب�ش در  را ک�رب�د بیشت�ین ق�ئم و افقی صفح�ت مختلف، صفح�ت می�ن از 
ً
 این از  عم�م�

،بشی صفح�ت. ش�دیم استف�ده صفح�ت  استف�ده م�رد آین�یم دستهب س�ده احج�م از  که احج�می تص�وی�  دادن دستهب ب�ای بیشت�  دار

 )۸۲ی کشی، صفحه(ت�سیم فنی و نقشه .گی�دیم ق�ار 

 

ی�بی مع�وف ی تص�وی� م�یل ک�رب�د دارد و به روش نقطهب�ای همه ،ش�د) داده ش�هروش ت�سیم دای�ه (در پ�سپکتی� بیضی دی�ه می -۱۷۶

 )۱۱۳و  ۱۱۲ه�ی کشی، صفحهفنی و نقشهاست. (ت�سیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 آوردن ج�اب فقط ک�فی است اع�اد را در ف�م�ل مقی�س ق�ار دهیم:دست ب�ای به -۱۷۷

 مقی�س
                             

= ⇒  مقی�س 
 mm  mm
 m  mm

= = =
320 320 1
24 24000 75

 

 

دست به n−2ی ه� از رابطهه�شکلی که از چن� خط راست بسته تشکیل ش�ه ب�ش�، ق�بل تب�یل به تع�ادی مثلث است. تع�اد مثلث -۱۷۸

 )۹ی کشی، صفحه(ت�سیم فنی و نقشه آی�.می

 

). ط�ل است ۶۵و  ۴۶ک.م.م دو ع�د مشت�ک  یاولین نقطه مت�ی از مب�أ است(س�نتی ۲۹۹۰ی ی مشت�ک م�د و ک�دک ف�صهاولین نقطه -۱۷۹

مت� است پس ب�ی� ب�ای رسی�م س�نتی ۴۶گ�م ب�دارد. ط�ل گ�م ک�دک  ۴۶ی مشت�ک مت� است پس ب�ی� ب�ای رسی�ن به نقطهس�نتی ۶۵گ�م م�د 

 گ�م ب�دارد. ۶۵ی مشت�ک به نقطه

 

 و ان�ازه ب� متع�دی فض�ه�ی دارای معم��ً  معم�ری بن�ه�ی زی�ا. است معم�ری تص�وی�  ت�یناصلی و ت�ینمهمپ�ن ی� ب�ش نم�ی افقی  -۱۸۰

کشی، (ت�سیم فنی و نقشه .است ب�هم ه�آن ارتب�ط�ت چگ�نگی و داخلی فض�ه�ی یدهن�ه نش�ن نقشه این و هستن� مشخص تن�سب�ت

     )۱۲۵ی صفحه

          یه�دی ب�ق�س�م�ن

یمسئ�ل درس ت�سیم فن  

 ان�ازه ت�سیمی

 حقیقیان�ازه 
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  98ر هنر پاسخ تشریحی درس خالقيت تصویری و تجسمی کنکو
  

  دانشجوی نقاشی هنرهای زیبا تهران 1منطقه  280فرشيد حيدری رتبه 
  

های منوچهر معتبر، طراح معاصر ایرانی  ّ(شناخت ابزار و تکنيک): تصویر داده شده از طراحی 181
دهی به این سوال نه  ی پاسخ های درسی هنرستان نيست. پس الزمه باشد. منبع تصویر کتاب می

بار  ها، بلکه شناخت درست ابزارها است. برای شناخت درست ابزارها کافيست یک ازبرکردن تصاویر کتاب
کار متوجه تأثير و کيفيت هر کدام   با ابزارهای مختلف روی کاغذهای مختلف فقط یک خط بکشيم. با این

های نرم و فشرده، زغال مویی یا چوب، مدادهای زغالی و گچی،  خواهيم شد. ابزارهای زغالی (زغال
کنند و از  بی نقش میهای گچی) به دليل گچی بودن، بافت کاغذ و بافت سطح زیر کاغذ را به خو پاستل

توان تشخيصشان داد. زغال ابزار مناسبی برای ترسيم سطح و خط هست. در حالی که  راه این بافت می
سازد.  ژیک برای سطوح یکدست مناسب نيست و مرکب بافت کاغذ یا سطح زیر کاغذ را مشخص نمیما

  باشد. ل و مداد گچی یا زغالی میتر زغا رسيد. البته پاسخ صحيح  »٢ی  گزینه«توان به  از این راه می
  

توان به پاسخ صحيح رسيد. تصویر داده شده اثر پيتر فيليپس،  شناسی): از دو طریق می (سبک 182
توان به پاسخ صحيح  هنرمند پاپ آرت انگليسی است. با شناخت پيتر فيليپس و آثارش به سادگی می

توان مورد استفاده قرار داد.  رمندان مختلف میرسيد؛ دایره المعارف هنر منبعی است که برای شناخت هن
اما باید توجه داشت تنها شناخت تئوری هنرمندان کافی نيست و الزم است کنار این شناخت تئوریک، آثار 

باشد. کينتيک آرت  دهی به این سوال، حذف گزینه می هر هنرمند را نيز شناخت. راه دیگر برای پاسخ
اثر » Standing Wave«ت مکانيکی و فيزیکی اثر مورد توجه است، مانند شود که حرک مربوط به آثاری می

دارد. کيچ  می نائوم گابو که متشکل از یک ميله و آرميچری است که این ميله را همواره در حال حرکت نگه
ی شوند و تقليد ناموفقی از استانداردها شود که در مقياس انبوه توليد می به آثار هنری اطالق میآرت نيز 

. آپ آرت نيز جنبشی است که خطای باصره مورد توجه است. بدین زیباشناسی فرهنگ نخبه هستند
  یعنی پاپ آرت رسيد. »1ی  گزینه«توان به  ها می ترتيب با حذف گزینه

  
شناخت آثار و هنرمندان): برای پاسخ به این سوال نيازی به شناخت یاکوب یوردانس نيست. در ( 183

ها را با تصویر داده شده مقایسه و  ها را شناخت و ویژگی آثار آن واقع باید هنرمندان مطرح شده در گزینه
ی است که منبع نور باشد. مازاتچو اولين هنرمند تطبيق کرد. مازاتچو از هنرمندان آغازگر رنسانس می

کامالً ابتدایی و پریميتيو بود و آثارش با مشخصی در آثارش استفاده کرد. اما این استفاده از نور 
رافائل هنرمند دوران اوج رنسانس وار بود.  شده و هندسی القاگر نظمی ریاضی های حساب بندی ترکيب

پردازی به  آميزی لطيف و رنگ گروح هستند و این خشکی را رن باشد. فيگورهای او خشک و بی می
های رافائل هندسی و غالباً متقارن (از نوع قرینه در  بندی کند. ترکيب ی اسفوماتو جبران می شيوه

باشد که آثار متأخرش سرمشق  دیگر هنرمند شاخص دوره اوج رنسانس میآنژ  قرینگی) هستند. ميکل بی
اشان رنسانس، پرشور و پرحرارت بودند اما نورپردازی در آنژ در بين آثار دیگر نق ها شد. آثار ميکل منریست

ی تيره) نبود. پيتر پل  آثار او منتشر بود (نور در کل کادر یکسان بود) و کياروسکورویی (عناصر روشن، زمينه
های آثار روبنس که در دیگر آثار باروک نيز  ترین ویژگی روبنس نقاش فالندری عصر باروک است. مهم

جوش و توجه به زندگی واقعی  و توجه به نورپردازی کياروسکورویی، توجه به حرکت و جنب توان یافت، می
بنابراین پاسخ صحيح  شود. گرایی) است که هر سه در تصویر داده شده مشاهده می (نوعی واقع

  باشد. می »٢ی  گزینه«
  

دهی به این سوال ابتدا باید شناخت کافی از  آرایی): برای پاسخ مبانی طراحی گرافيک: صفحه( 184
فکری) این است -های هنری هایی (تطبيق آثار گرافيکی با جنبش ها داشت. بنيان طرح چنين سوال سبک

رها را دهی به این سوال باید این معيا که هر جنبشی، معيارهایی بصری ارائه کرده است. برای پاسخ
پردازی) و توجه به واقعيت  پردازی (طبيعت توجه به شبيه  ی متفاوت دارد: شناخت. رئاليسم دو جنبه

اند. سوررئاليسم مربوط به  پردازانه کار شده است که با دقت عکس  گرایی). فتورئاليسم تصاویری (واقع
وجود  خرق عادت) در واقعيت بهالعاده ( کنند و تغييری خارق کاری می تصاویری است که واقعيت را دست

گرایی است. خلوت بودن، کم  رود. مينيماليسم هنر کمينه اند. مانند قطاری که به دل دیوار فرو می آورده
های محدود و کم و اختصاص بخش  ها با استناد به نوشته بودن عناصر و... . تصویر داده شده از بين گزینه
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فوتوریسم تر است. اما  نزدیک» ٣ی  گزینه«یعنی ماليسم  نیزیادی از صفحه به تصاویر ریزنقش به مي
  ها نيست. تری به این سوال است که در بين گزینه صحيح  پاسخ

  
ی آزاد (احتماالً) و کادر مربعی است که  لوگوتایپ داده شده متشکل از واژه (عناصر و کيفيات بصری): 185

پاسخ صحيح است. اما از نظر  ١ی  . با این توصيف، گزینهکند گویی واژه از ميان کادر مربع به بيرون فرار می
داری که کادر مربع را  ی اجرای کل نشانه (خط بافت بصری، حروف واژه ریتمی متناوب دارند و نحوه

پاسخ  ٢ی  اند) اکسپرسيو هستند که از این طریق گزینه های قلمی که حروف را ساخته سازد و تاش می
  صحيح است.

  
سان بافتی منتشر در کل کادر اثر  خطوط ریتميک روی بدن حيوان گربهيفيات بصری): (عناصر و ک 186

دليل وجود بافت است، پس  کند. حرکت کادر به اند. این بافت حرکتی بصری نيز القا می تشکيل داده
  ی قوت تصویر است.  نقطه »4ی  گزینه«یعنی توان گفت بافت  می

  
طور کامل  ی داده شده به ): نشانهنشانه: آرم و (مبانی طراحی گرافيک 187

و فرم » تن«ی  توان یافت واژه شود: اما چيزی که به سادگی می خوانده نمی
پاپيونی است که با دو مثلث مقابل هم شکل گرفته است و از این راه 

توان فهميد نشانه برای توليدی یا فروشگاه لباس و پوشاک است. قرینه  می
تشخيص پاپيون نيز نشان از وجود سادگی پيداست.  بهقرینگی در تصویر  در بی

وجود آمدن پاپيون از دو مثلث ساده، نشان از  نماد تصویری است و به
معنای تغيير و دفرمه در فرم است، در طرح دیده  گری در طراحی نشانه است. استحاله که به انتزاع
  پاسخ صحيح است. »۴ی  گزینه«شود و  نمی

  
تصویر داده شده مربوط به تایپوگرافی عبارت رافيک: خط در گرافيک): (مبانی طراحی گ 188 
ای کردن عبارت نشان از این  ای قرار داده شده. این آینه بصورت آینهباشد اما  می» الرحيم الرحمن هللا بسم«

تایپوگرافی دارد که نوشته و مفهوم آن مد نظر طراح سوال نيست و نيازی به رمزگشایی نوشته نيست. 
تر به رنگ زمينه در  ده شده از دو بخش کلی تشکيل شده است: سه عنصر سياه بزرگ، و عناصر کوچکدا

وجود آمده شاهد  اند و در فضای منفی به دل عناصر بزرگ. گویی عناصر کوچک از عناصر بزرگ حذف شده
 »۴ی  گزینه«این ترتيب فضای منفی نقش مهمی در اجرای این تایپوگرافی دارد و  ها هستيم. به نوشته

  پاسخ صحيح است.
  

باشد.  ی نقوش هنرستان می (هندسه نقوش): نقوش داده شده از کتاب هندسه 189
باشد که شبيه قایق کاغذی است اما  می ٣ی  ی انحرافی در طرح این سوال گزینه نکته

ی ابابيل هست. برای پاسخگویی به این سوال باید  در واقع این نقش برگرفته از پرنده
 »٢ی  گزینه«پاسخ صحيح  نقوش را حفظ کرد و راه دیگری وجود ندارد :) اسم
  باشد. باشد که برگرفته از فرم برگ چناری می می

  
  (مبانی طراحی گرافيک: آرم و نشانه): 190

  
ها  ها است که بين گزینه معيار طرح سوال، روحی و جسمی بودن رنگ(شناخت ابزار و تکنيک):  191

ی رقيق (روحی) و  گواش به دو شيوهصورت جسمی استفاده کرد.  توان به است که نمیآبرنگ تنها ابزاری 
ی استفاده از آن در هر شيوه با دیگری متفاوت  تواند مورد استفاده قرار بگيرد و نحوه غليظ (جسمی) می

  ی غليظ مشابه اکریليک است. ی رقيق مشابه آبرنگ و در شيوه است. در شيوه
  

فرضی ذهنی است مبنی بر  ی پيش پاسخ دادن به این سوال الزمهوشنویسی): (سایر مباحث: خ 192
فرض  ی هنر دیجيتال، طرحی خشک، هندسی و عاری از نرمی و لطافت است. با این پيش این که نتيجه

فرض  رسد برای تأیيد این پيش نظر می توان به مشابهت بين هنر دیجيتال و کوفی بنایی رسيد. اما به می
  توان پيدا کرد. اعتنایی نمی منبع قابل
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های  های مرتضی مميز برای داستان : تصویرسازی): تصویر داده از تصویرسازی(سایر مباحث 193
توان رستم و دیو را شناخت و به حماسی بودن مضمون تصویر پی برد.  باشد. به سادگی می شاهنامه می

 پاسخ صحيح است. »١ی  گزینه«پس 
 

ی تاریخ تصویرسازی برای کودکان است. این  این سوال درباره: تاریخ تصویرسازی): (سایر مباحث 194
ای شده نه در دیگر منابع معرفی شده برای کنکور  های درسی به آن اشاره موضوعی است که نه در کتاب

دنبالش گشت. از این گذشته، این سوال  توان به هنر. این چيزی است که تنها در مقاالت تخصصی می
از سال تر بود تا سواالت خالقيت تصویری.  ریخ هنری، اگر در بين سواالت درک عمومی هنر بود، منطقیتا

اى  اولين مجله» سه فندق« ی كودكان در ايران آغاز شد. مجله ی ، فعاليت مطبوعاتى ويژهشمسی ١٣٠٧
جله تقليدى از مجالت بود كه براى كودكان در ايران به چاپ رسيد. تصاوير داخل صفحات و روى جلد اين م

» خواندنى هاى كودكان« ی سه فندق، مجله ی سال از انتشار مجله ٩غربى آن زمان بود. پس از گذشت 
اى از داستان، نمايشنامه، شعر و نت موسيقى بود  به چاپ رسيد كه مجموعه» قى وزيرىعلين«به همت 

به  ١٣٢٣اى كه تا سال  كودكانهمجالت . و از نظر شكل و فرم مشابه مجله سه فندق منتشر مى شد
اولين  ١٣٢٣شدند. در سال  نداشتند و به علل مختلف تعطيل مىرسيدند موفقيت چندانى  چاپ مى

» بازى كودكان«اى با نام  دكان در ايران انجام گرفت و مجلههاى نسبتاً موفق در نشر مجله براى كو تالش
كودكان را به چاپ رسانيد كه نام آن  ی ويژه ی وزارت فرهنگ، اولين مجله  ١٣٢٧منتشر شد. در سال 

. تأسيس کانون پرورش كننده داشت آن رحلى و مطالب آموزشى و سرگرم بود. قطع» آموز دانش ی مجله«
  باشد. می »٢ی  گزینه«باشد. پس پاسخ صحيح  می 1345فکری کودکان و نوجوانان نيز مربوط به سال 

  
ی داده شده با  باشد. مجسمه ین سوال دایره المعارف هنر می(شناخت آثار و هنرمندان): منبع ا 195

لهام زیادی دوناتلو ا ساز رنسانس آغازین بود. مهعنوان مریم مجدليه از آثار متأخر دناتلو است. دناتلو مجس
م را در چهره و های خود گرفت و به دقت احساساتی همانند رنج، شادی و غ از واقعيت برای مجسمه

باشد که  که تندیس مریم مجدليه اوج این ویژگی در آثارش می های خود نشان داد مجسمهحاالت بدنی 
  باشد. می »١ی  گزینه«های عاطفی است. پس پاسخ صحيح  ترین ویژگی در آن تأکيد بر جنبه مهم

  
(مبانی طراحی گرافيک: پوستر): پوستر داده شده مربوط به هشتمين  196

دليل جدی بودن  به ٢ی  باشد. گزینه ) می1964( فستيوال جهانی فيلم فرانسيسکو
ی مفهوم  شود. همچنين عنصری در پوستر نيست که انتقال دهنده پوستر رد می

با استناد به  ۴و  ١ی  شود. از بين گزینه نيز رد می ٣ی  آموزش باشد، پس گزینه
 توان فهميد که طرح جلد های کوچک با سایز کم) می های روی طرح (نوشته نوشته

باشد. در طراحی جلد کتاب، عنوان کتاب مهم و مورد تأکيد  نيست و پوستر می
جای تأکيد بر نوشته، با تأکيد بر تصویر به انتقال  توان به است. اما در پوستر می

  باشد. می »۴ی  گزینه«مفهوم پرداخت. بنابراین پاسخ صحيح 
  

های شاخص واکر اوانز  تصویر داده شده از عکس(عناصر و کيفيات بصری):  197
ی مردم در دوران رکود آمریکا غالب آثارش را  باشد. اوانز عکاس دوران رکود آمریکا است و زندگی روزمره می

ای از درد و رنج  اند و همين امر نوعی بيان عاطفی در بطن آثارش گنجانده است. آثارش آینه تشکيل داده
این عکس نگاه مستقيم سوژه به مخاطب و تأکيد بر این نگاه از طریق  مردم کشورش هستند. در

  پاسخ صحيح است. »۴ی  گزینه«بندی قرینه به بيان عاطفی عکس افزوده است. پس  ترکيب
  

شود به پاسخ صحيح رسيد. فوتوریسم  شناسی): بدون توجه به تصویر و روی سوال هم می سبک( 198
سيسم مربوط به  ست نه انگليس. رمانتی مربوط به ایتالياست نه فرانسه. فوویسم مربوط به فرانسه

نها خودی خود اشتباه هستند و ت انگليس، آلمان و فرانسه است، نه ایتاليا. بدین ترتيب سه گزینه به
که اکسپرسيونيسم را به آلمان مرتبط دانسته، صحيح است. تصویر داده شده اثر فرانتز  »١ی  گزینه«

  خصوص اسب) موضوع اصلی آثار او هستند. مارک، نقاش اکسپرسيونيست آلمانی است. حيوانات (به
  

ی آثار های کل گویی به این سوال الزم است شاخصه (شناخت آثار و هنرمندان): برای پاسخ 199
ها را دانست. پيت موندریان، نقاش نئوپالستيکی است که آثارش متشکل  هنرمندان مطرح شده در گزینه
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ترین هنرمند آپ آرت  های اصلی است. ویکتور وازارلی شاخص از تقسيمات عمودی و افقی کادر با رنگ
های  که مجسمه سازی است اند. کالدر نيز مجسمه است که آثارش براساس خطای باصره شکل گرفته

اندام غالب آثارش  های دراز و باریک ساز سوررئاليستی است که پيکره ساخت. جاکومتی مجسمه جنبا می
پس  های جاکومتی است. اند و تایپوگرافی داده شده از لحاظ دراز بودن مشابه پيکره را تشکيل داده

  پاسخ صحيح است. »٢ی  گزینه«
  

-برانگيزی است. نه کنتراست تاریکی سوال، سوال دشوار و چالشمبانی طراحی گرافيک): این ( 200
نما هست که تنها از یک رنگ مشکی تشکيل شده است).  شود (فرمی ضدنور و سایه روشنی دیده می

  نه مفاهيم سنتی و مدرن قابل تشخيص است. نه حجمی کاذب در قالب فرم سنتی (!).
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 6910كد: 

 

 

 

 »3«ي  گزينه-201

 انواع، ساختار و عناصر نمايش)(

 كشمكش= شخص بازي محوري + هدف + نيروي مخالف

 عبارت است از:در نمايش،  انواع كشمكش

رايج ترين نوع كشمكش است. در ايـن نـوع    :آدمي بر ضد آدمي 

حفـظ منـافع شخصـي     ،هـدف  واختالف بين دو فـرد  ، كشمكش

 است.

هدف و  كندت ميمر برابر جامعه مقاوفرد د :آدمي بر ضد جامعه 

 .عمومي است

-هاي يونان به وفور ديده مـي در تراژدي :آدمي بر ضد سرنوشت 

  شود.

شخص مخالف در اين نوع كشمكش در درون  آدمي بر ضد خود: 

اراده يا بخشي از عواطف فرد است كه در برابـرش عصـيان    وفرد 

  .كندمي

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

 »2«ي  گزينه-202

 )ماسك و گريم(

هاي سـرد بـراي الغـر نشـان دادن و     به طور كلي در گريم، رنگ

هاي مختلف صورت يـا  هاي گرم براي برجسته كردن قسمترنگ

ي الغـر بـه چـاق،    روند. براي تبديل چهـره چاق كردن به كار مي

 كنند.كيب ميرنگ تراندكي رنگ قرمز يا صورتي را در فون كرم

-گزينهرسد كه رنگ قرمز، با توجه به توضيحات فوق، به نظر مي

مد نظر طراح سوال باشد. هرچند كه رنگ اصلي زمينـه، كـرم   ي 

هـر دو اهميـت   » 3«و » 2«هـاي  به عبارت ديگـر، گزينـه   است.

 دارند.

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

 »1«ي  گزينه-203

 )در ايران نمايش(

پـوش  هاي بازي در نمايش روحوضي و تقليـد را دسـت  شخصيت

 نامند.مي

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

 »2«ي  گزينه-204

 )اسطوره و حماسه(

ــف« ــتين» بيوول ــه نخس ــناختهي حماس ــدش ــايي از ي هش اروپ

ــان  نويســنده ــه زب ــن حماســه ب انگليســي  اي ناشــناس اســت. اي

ـ   تـرين نوشـته   نوشـته شـده و يكـي از برجسـته     كهن  يهـاي ادب

نگـاران نگـارش آن را ميـان     شود. تاريخ شناخته مي آنگلوساكسون

بـه داسـتان    اند. اين رزمنامـه  ي برآورد كردهميالد 1000تا  700

 يپـردازد كـه يـك قبيلـه     مـي  بيوولـف  هلواني بـه نـام  نبردهاي پ

نجـات   گرنـدل  دانماركي را از دسـت جـانور خونخـواري بـه نـام     

را هم بكشد.  مادر آن جانور رود تا مي دهد و سپس در دريا فرو مي

ســرانجام در جنــگ و  شــود خــود مــي يپادشــاه قبيلــه ســپس

مصـراع در   3128بيوولـف در   يهحماسـ  .شود كشته مي اژدها با

 يهموجـود بـه لهجـ    يهنسـخ قرن هشتم سـروده شـده و تنهـا    

است. قهرمانان  ساكسون غربي است كه در قرن دهم نگاشته شده

 ،حماسه هستند. اينهاي حماسه همگي اسكانديناويايي  و صحنه

هـاي جـواني و پيـري بيوولـف      شامل دو داستان مجـزا از دالوري 

اســت و شخصــيت قهرمــان داســتان بــه ايــن دو نيمــه وحــدت  

بيوولف در اين است كه تمام رسـوم   يهاهميت حماس .بخشد مي

شـود. بيـان    مـنعكس مـي   ،شاعر يهدنياي عصر قهرماني به وسيل

هاي قهرمان، سخاوت شاهانه، وفاداري اميران، عطش كسب  ارزش

شــهرت از راه شــجاعت و بردبــاري، الف و گــزاف قبــل و بعــد از 

هـا همگـي بـا     جنگ، افتخار به اصل و نسـب و نظيـر ايـن ارزش   

 ماسه هماهنگند. هاي ح ويژگي

ها مجادالتي را در خصـوص صـاحب    ين شعر حماسي براي مدتا

كه بسياري معتقدند اين اثر تركيبي از  اثر در برداشته است. با اين

خـالق  » تالكين«چندين شعر متفاوت است، برخي ديگر همچون 

 .معتقدند اين اثر تنها به يك نفر تعلق دارد» ها ارباب حلقه«

  شـده  خـود  از پـس  هاي حماسه از بسياري خشب الهام» بيوولف«

 بـه  »بيوولـف « تـاثير  تحـت  شـده  خلـق  آثار مشهورترين از. است

 .كرد اشاره توان مي »ها حلقه ارباب گانه سه «

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

 »1«ي  گزينه-205

 98سراسري  خالقيت نمايشي
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 6910كد:  96 هنرسراسري   

 )عروسكينمايش (

ي عروسـك را  سايه اي بيننده، فقطهاي عروسكي پردهدر نمايش

 يهـر قسـمت از بـدن عروسـك دارا     هـا در اين نمـايش  بيند.مي

را  يمخصوص بـه خـود اسـت كـه امكانـات حركتـ       يثقل ينقطه

 يهـا چـوب  ايها لهيسازد. به نقاط ثقل بدن عروسك ميممكن م

گـردان  ها در دسـت عروسـك  لهيم ايها چوب نيمتصل است كه ا

 نيعروسك توسط ا تيقش و شخصو او با توجه به ن رديگيقرار م

ـ رديگيم يها از عروسك بازچوب ايها لهيم ـ ا ني. ارتباط ب دو  ني

روش فقط  نيگردان در اشود و عروسكيها برقرار متوسط چوب

 .رديبگ يتواند از عروسك بازيم شيهابا استفاده از دست

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

 »1«ي  گزينه-206

 )نمايش در ايران(

پيكـر ايـت كـه در آن،    ابيات مذكور، مربوط بـه بخشـي از هفـت   

دهد كه نظامي، بر تخت نشستن بهرام به جاي پدرش را شرح مي

 ي ساسانيان است.مربوط به دوره

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

 »3«ي  گزينه-207

 )نمايش در ايران(

بـا اهـل    ييارويو خصوصا رو عهيسترش مذهب شگ يبرا انيعيش

 اي »يمناقب خوان«انداختند كه  |به راه  يتسنن نوع خاص از نقال

كرامات و  ينقال« قتيدر حق ينام داشت. مناقب خوان »يسناتب«

 »يمـذهب  يدر قالب حماسه ها امبريمعجزات و غزوات خاندان پ

 .بود

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

 »4«ي  گزينه-208

 )سينماي ملل(

آمريكايي به نويسـندگي،   بعدي سه تخيلي-علمي يك فيلم آواتار

 18كـه در تـاريخ    است جيمز كامرون كنندگي كارگرداني و تهيه

 .به نمايش درآمد 2009دسامبر 

هـاي سياسـي هـيچ     در اين فيلم از گنجاندن اشاره جيمز كامرون

محور فيلم حول موضوع دسـتيابي  . است يي از خود نشان ندادهابا

چرخد كه  مي» آنابتانيوم«نام ه به منابع طبيعي بسيار با ارزشي ب

كه نژاد انساني را براي تصرف  نماديست از حرص و طمع بشري«

 وادار به جنگ با موجودات بومي سـياره پنـدورا كـرده    ،آن منابع

 .است

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

 »4«ي  گزينه-209

 )سينماي ملل(

 است پيكسار اولين انيميشن بلند كامپيوتري، يباز داستان اسباب

د فـرق  چنـ ، بـازي داستان اسـباب  .منتشر شد 1995كه در سال 

 هاي زمان خودش داشـت و همـين باعـث شـد    اساسي با انيمشن

ها به شكل عجيب و غريبي به سـمت اولـين انيميشـن بلنـد     نگاه

تصويرسـازي   يـا  CGI پيكسار برگـردد. اسـتفاده از تكنولـوژي   

-ترين تغييري بود كه در ساخت داستان اسبابكامپيوتري، بزرگ

طراحـي بـا كـامپيوتر از    اتفاق افتاده بود. هرچند اين سبك  بازي

شـد امـا تـا آن موقـع     در سينماي جهان استفاده مي 1973سال 

كس جرات آن را پيدا نكرده بود دست به چنين كاري بزند و هيچ

 .بسازد CGI يك فيلم يا انيميشن بلند را كامال به صورت

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

 »1«ي  گزينه-210

 )حركت و زواياي دوربين -حث فني سينمامبا(

در اين نما دوربين در راستاي افق قرار دارد و نسبت به افق تـراز  

باشد. ارتفاع دوربين بايد متناسب بـا ارتفـاع سـوژه (در اكثـر      مي

 .اوقات چشم بازيگر مورد نظر) تنظيم شود

عبارت ديگر اين  تراز فاقد هر گونه بار احساسي است به نماي هم

بـه دليـل    به تنهايي قادر به دراماتيـك كـردن فضـا نيسـت.     نما

ديـد روزانـه و طبيعـي     ياين نما بـه زوايـه   ينزديك بودن زاويه

 تر است.گيري مخاطب با آن راحتارتباط  ها از محيط خود،انسان

دهد بـيش از ديگـر زوايـا بـه     اين زاويه ديد ارائه مي تصويري كه

ديگـر متغيرهـاي تصـوير     واقعيت نزديك است (در شرايطي كـه 

 ينگـاه روزانـه   ينما به زاويـه  كه ايندليل اين به يكسان باشد).

دهـد،  تر ارائه ميچنين تصويري واقعيها نزديك است و همانسان

ــه حالــت متعــادل نزديــك  ــوده و در نتيجــه در ايــن نمــا ب ــر ب ت
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 6910كد: 

-شود. مـي استفاده مي نگاه ياين زاويه نماهاي يك فيلم از اكثر

-مـي روايت يك فيلم در اين نمـا صـورت    يگفت كه عمدهتوان 

 .گيرد

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

 »4«ي  گزينه-211

 )مباحث فني سينما(

تراز است و ويژگي خاصي ي دوربين در تصوير مورد نظر، همزاويه

ندارد. اعوجاج يا عمق ميدان غيرعادي نيـز در تصـوير بـه چشـم     

خورد. ويژگـي بـارز تصـوير، نـورپردازي آن اسـت. بنـابراين،       نمي

 صحيح است.» 4«ي گزينه

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

 »1«ي  گزينه-212

 مفتولي اسـت. ولـي   اسكلت اسكلت، نوع ترينارزان و ترينساده

  .نـدارد  چنـدان مناسـبي   عملكـرد  مفصلي، هاياسكلت به نسبت

 بـا  حركـات،  دقت و پذيريحالت ايستايي، نظر از كه معنا بدين

 پويانمـايي  هايفيلم در .نيست مقايسه قابل مفصلي هاياسكلت

 لشكر سياهي و فرعي هايشخصيت براي معموالً بلند، عروسكي

 از برخـي  بـراي  چنـين هـم . شودمي استفاده اسكلت نوع اين از

 مفتولي اسكلت از اغلب نيز خميري هايپويانمايي هايشخصيت

 .شودمي گرفته بهره

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

 »2«ي  گزينه-213

 )سينماي ايران(

 فيلم سنگ مادر خاموش، موسيقي متن و گفتار ندارد.

نه صدا  گاهي تصوير: «گويدي اين فيلم ميدرباره فرشاد فداييان

هايي را ، مجموعه ويژگيخواهد و نه موسيقي، چون آن تصوير مي

كند و به بيننده  دارد كه در خودش، آن حس دوگانه را منتقل مي

شونده در ذهن خود را روي فيلم دهد تا صداهاي تداعي امكان مي

تر موسيقي در زمان بعدتر  بگذارد و يا سكوتي براي كاركرد روشن

ه كه بالمآل، امكان خلق صدا يا صداهاي تداعي شونده را به بينند

 ».دهد مي

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

 » «ي  گزينه-214

 )سينماي ايران(

 سـاله  ده پسـر  ، دارابـي  حسـن  مـورد  در بود داستاني »مسافر«

 داشـت  آرزو كـه  ايـران  كوچـك  شـهرهاي  از يكي در بازيگوش

 وي ، ادامـه  در. ببيند را تهران در ايران ملي فوتبال تيم مسابقه

 مـردم  و دوسـتان  زدن گـول  به شروع ، هدفش به رسيدن براي

 بـه  بسـيار  ماجراهـاي  از پس نهايت، در و كندمي اطرافش آشنا

 بـه  رسـيدن  بـراي  حسن تالش فيلم د.رسمي تهران در مسابقه

 در و دادمـي  نمـايش  را اطرافيانش گرفتن نظر در بدون هدفش

 .است ينادرست و درستي بين توازن و انساني رفتار مورد

آنارشيسم نهفته در يك محصل دبسـتاني كـه بـه     »زنگ تفريح«

را در فضايي تلخ و  كستن شيشه پنجره مدرسه تنبيه شدهجرم ش

دارا در راهروي مدرسه بـه ديـوار    كشد.  پر از تنهايي به تصوير مي

است. توپي دارد و بادكنكي كه در حال بـاد كـردن آن    تكيه داده

ــا   ــر ب تــوپ شيشــه پنجــره مدرســه را  اســت. او و دوســتش اكب

كنـد. پـس از بـه صـدا      اند. ناظم مدرسه او را تنبيـه مـي   شكسته

آموزان بـه سـوي    درآمدن زنگ تعطيلي مدرسه دارا و ديگر دانش

اي نوجوان مشغول بـازي   برند. در كوچه عده در مدرسه هجوم مي

كنـد. يكـي از    زند و فرار مي شان مي اي به توپ هستند. دارا ضربه

شـود. وقتـي    اي مـي  كنـد و دارا وارد خانـه   او را دنبال مـي  ها بچه

شود و به  است از آن خانه خارج مي شود كه پسر رفته مطمئن مي

هـا را تماشـا    عبور ماشين ،رود. در كنار جاده سوي خارج شهر مي

ها به راهـش ادامـه    كند، سپس بر خالف جهت حركت ماشين مي

 دهد.  مي

اش دارا كتاب نادر، هم كالسـي » حل براي يك مسئلهراه دو«در 

بيند كتاب دهد نادر مي را قرض گرفته است. وقتي آن را پس مي

كند و بينشان دعـوا   پاره شده است. نادر هم كتاب دارا را پاره مي

شـود   شوند. داستان يك بار ديگر تكـرار مـي   شود و گالويز مي مي

كتابش پـاره  گويد  دهد و مي اين بار نادر كتاب را به دارا نشان مي

 .چسباندشده است، دارا پارگي كتاب او را با چسب مي

اي از حركـات   تقليـد بچـه   يدربـاره كوتاهي فيلم » منم ميتونم«

حيوانات مختلـف اسـت و در ايـن تقليـد كودكانـه او خـود را بـا        
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يابـد   شكست درمي يسرانجام در لحظه .كند حيوانات مقايسه مي

 .در قدرت و تفكر اوستكه توانايي و تمايز اصلي انسان 

با توجه به توضيحات فوق، مشـخص اسـت كـه هـر چهـار فـيلم       

و هر چهـار فـيلم   ي كودكان و مسائل ذهني و عاطفي آنان درباره

ي فعاليت كيارسـتمي در كـانون پـرورش فكـري     مربوط به دوره

ها به عنوان . بنابراين تاكيد بر يكي از آنكودكان و نوجوانان است

 رسد. طقي به نظر نميپاسخ صحيح، من

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

 »4«ي  گزينه-215

 )درك تصوير(

هاي دروني شخصيت، نورپردازي تصوير مورد نظر به نمايش تنش

 كمك كرده است.

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

 »4«ي  گزينه-216

 )نمايش در شرق(

مورد نظر مربوط به نمايش نو است. واژه نو در زبان ژاپنـي   تصوير

رود و به نوعي از نمايش ژاپنـي اطـالق   به مفهوم بازي به كار مي

شود كه در حدود قرن چهـاردهم مـيالدي ابـداع شـده و بـه      مي

گـذار آن را  شـود. پايـه  عنوان نمايش كالسيك ژاپن شناخته مـي 

را تركيبـي از عوامـل و    داننـد. نمـايش نـو   مي» موتوكيوآميسه«

دانند. اين عوامل شامل رقـص مـذهبي،ميم،   عناصر گوناگوني مي

هاي نو در فضاي بـاز  باشد. نمايشبازي و آواز ميآكروبات، شعبده

شد و متعلق به درباريان، اشـراف و خـواص جامعـه بـود.     اجرا مي

موضوعات نمايش نو، موضـوعات سـنگين، فلسـفي و مربـوط بـه      

-معه است و آن را نمايش غنايي يـا شـاعرانه مـي   فرهيختگان جا

هاي كوتـاه  پردهدانند. براي كاستن فضاي سنگين و فلسفي، ميان

هـاي  هـا از ماسـك  شد. در اين نمايشطنز به نام كيوگن اجرا مي

هـا، شـيته (نقـش    شـود و در آن چوبي و همسرايان استفاده مـي 

 ند. اصلي)، واكي(نقش مقابل) و تسوره(همراه) حضور دار

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

 »3«ي  گزينه-217

 )هاي سينماييسبك(

ــوع پوشــش شخصــيت  ــورپردازي پركنتراســت، ن ــا و حضــور ن ه

 اي از يك فيلم نوآر است.، شبيه به صحنهشخصيت زن در تصوير

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

 »3«ي  گزينه-218

 )سينماي ايران(

اثـر علـي حـاتمي    » دالنسـوته «تصوير مورد نظر مروبط به فيلم 

، كند كه در آن را بيان مي سنتيداستان يك خانواده  ،فيلم است.

سرپرستي خانواده را بـر عهـده دارد و بـرادر     ،برادر بزرگ خانواده

 .دچار اختالالت ذهني است ،تر كوچك

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

 »1«ي  گزينه-219

 )درك تصوير(

 كند.تصوير مورد نظر، حس ترديد و دورانديشي را منتقل مي

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

 »4«ي  گزينه-220

 )سينماي ايران(

زاده ي رضـا عالمـه  پوستر مورد نظر مربوط به فـيلم دار، سـاخته  

 است.
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 »4«ی گزينه .221
 (فواصل)

های دو تا سل يک پنجم درست است و بنابراين  ی ميان نت فاصله
شده  های داده است. نت» پنجم افزوده«ی ميان دوبمل تا سل  فاصله

ی مورد  عالوه بر اين يک اکتاو نيز فاصله دارند و بنابراين فاصله
 است.» افزودهدوازدهم «نظر 

 »1«ی گزينه .222
 (مدشناسی موسيقی ايرانی)

های اين  های دستگاه نواست. از ديگر گوشه ترين گوشه از مهم» نهفت«
 توان به گوشت، نيشابورک، عشيران و بوسليک اشاره کرد. دستگاه می

 »4«ی گزينه .223
 (گام)

صورت عرضی تغيير  هايی که به طور معمول در عالمت ترکيبی، نت به
توانست ابهام  شود و از اين رو سوال می نشان داده نمی کنند می

 ايجاد کند.
(البمل مينور) » بمل«شده شامل سرکليدی با هفت عالمت  های داده عالمت

بکار)؛  پرده زيرتر گرديده است (سل ی هفتم آن نيم درجهاست که 
 است.» البمل مينور هارمونيک«بنابراين گام مورد نظر 

 »2«ی گزينه .224
 صول اجرای موسيقی)(فرم و ا

کار  های متعددی در موسيقی برای نشان دادن ديناميک به عالمت
 .dim(کرشندو)، و  .cresc(فورته)،  f(پيانو)،  pرود؛ مانند  می

 (ديمينوئندو).
 »3«ی گزينه .225

 (مدشناسی موسيقی ايرانی)
ی سوم  ی زابل برروی درجه گاه و چهارگاه، گوشه های سه در دستگاه

 شود. می دستگاه اجرا
 »2«ی گزينه .226

 (سازشناسی غربی)
باز لمس  ی سوم کوچک از سيم دست چه فاصله ی طبيعی، چنان در فالژوله

باز خواهد بود. بنابراين  شود، صوت حاصله، هارمونيک ششم سيم دست
شده، برروی سيم سوم (ر زير پنج خط حامل کليد سل)،  در سوال مطرح

دوم) لمس شود، صدای حاصله نت (بين خطوط اول و » فا«چه نت  چنان
 با چهار خط باالی حامل کليد سل خواهد بود.» ال«

 »2«ی گزينه .227
 (سازشناسی غربی)

 شرح زيرند: های ترومبون به پوزيسيون
 بمل، فا، می بمل، ال، البمل، سل، سل ترومبون تنور: سی
 بمل، ال بمل، ر، ربمل، دو، سی، سی ترومبون باس: می

 »2«ی گزينه .228
 ی غربی)(سازشناس

ای و خودصدا (ايديوفون)، با  سازی است کوبه» ناقوس«يا » چايمز«
 ارتفاع صوتی معين.

 »3«ی گزينه .229
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 (مدشناسی موسيقی ايرانی)
نام آن را بيابيم  ی سرکليد شور، کافی است مينور هم برای محاسبه

جا، در  تر کنيم. در اين پرده بم ی دوم آن را [حدود] ربع و درجه
پرده  ی دوم را ربع بمل) درجه بمل، ال بمل، می مينور (سیسرکليد دو 

 کنيم (رکرن). تر می بم
 »2«ی گزينه .230

 (سازشناسی غربی)
ترين ساز ارکستر سمفونيک است. اين  کنترباسون يا کنترفاگوت بم

تر از نت الی بين  ترين نت پيانو (دو اکتاو بم تواند بم ساز می
 را بنوازد.خطوط اول و دوم کليد فای خط چهارم) 

 »3«ی گزينه .231
 (سازشناسی ايرانی)
 کار نرفته است. تار پوست به در ساختمان ساز سه

 »1«ی گزينه .232
 (سازشناسی ايرانی)

نويسی آن از حامل مضاعف  در موسيقی ايران تنها سازی که در نت
است. در موسيقی غربی نيز اين سازها » قانون«شود  استفاده می

 ».چلستا«و » هارپسيکورد«، »هارپ«، »پيانو«اند از  عبارت
 »4«ی گزينه .233

 (تاريخ موسيقی غرب)
ترين حجم سازبنديی است که  بزرگ» گوستاو مالر« 8ی  سمفونی شماره
ی بيستم تجربه شده بود. اين  وسيقی غرب تا اوايل سدهدر تاريخ م

آسا،  شهرت دارد از يک ارکستر غول» سمفونی هزاره«سمفونی که به 
خوان و حتی تعدادی  ی تک تلف، تعدادی خوانندهسه گروه کر مخ

در نخستين اجرای خود حدود هزار صحنه است و  ی پشت نوازنده
چنينی در  خواننده و نوازنده را گرد هم آورد. از ديگر آثار اين

اثر آرنولد شوئنبرگ » Gurrelieder«توان از  ی بيستم، می اوايل سده
 نام برد.

 »2«ی گزينه .234
 (موسيقی فيلم)

توان به موارد زير اشاره  می» مرتضی حنانه«از آثار موسيقی فيلم 
 کرد:

 (ابراهيم گلستان)» های مارليک  تپه«
ی تلويزيونی  و مجموعه» جعفرخان از فرنگ برگشته«، »باباشمل«
 (احمد حاتمی)» هزاردستان«

 »1«ی گزينه .235
 (تاريخ موسيقی ايران)

نقی  علی«ايران را  نويسی از رديف موسيقی شود اولين نت گفته می
انجام داده است که اما در دست نيست و از بين رفته است. » وزيری

ها سواد  برده در گزينه با توجه به اين که هر سه نفر ديگر نام
رضا  ترين گزينه برای جواب به اين غالم نويسی نداشتند پس محتمل نت

 باشيان است. مين
 »1«ی گزينه .236

 شناسی) (فرم
اعضای اصلی سوييت باروک است. اين رقص ريشه در ژيگ يک رقص و از 

 شده است. فرانسه داشته و با متر ترکيبی اجرا می
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 »3«ی گزينه .237
 (هارمونی)

آکورد ششم فزوده يک آکورد کروماتيک است و حل طبيعی آن به 
ی دو  نمايان گام. اين آکورد چهار شکل اصلی دارد که در تناليته

 زيرند:عبارت  ماژور [يا دو مينور] به
 ی ايتاليايی: البمل، دو، فاديز . ششم افزوده1
 ی فرانسوی: البمل، دو، ر، فاديز . ششم افزوده2
 بمل، فاديز ی آلمانی: البمل، دو، می . ششم افزوده3
 ی سوئيسی: البمل، دو، رديز، فاديز . ششم افزوده4

 »4«ی گزينه .238
 (آکوردشناسی)

مينور هارمونيک شکل ی هفتم گام  آکورد هفتم کاسته برروی درجه
 گيرد. می

 «»ی گزينه .239
 معنی است. سوال کامال بی

 »1«ی گزينه .240
 هستند.» موريس ژار«های موفق  شده از موسيقی فيلم آثار گفته
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 98کنکور-خواص مواد
 
 

درجه است که  45ترين زاويه، برای تراشيدن قلم، مناسب -241
 ميتوان به راحتی به ميدان قلم دسترسی پيدا کرد.

242-  
از نوعی فيبر مشتق شده نشاسته حاصل گياهان سبز و صمغ  -243

ژالتين نوعی پروتئين است که از مواد سنگالی است. درخت صمغ 
درون پوست و استخوان حيوانات بدست می آيد. سريشم دو نوع 
گياهی و حيوانی دارد؛ سريشم گياهی از گياهی به همين نام 

 سريشم حيوانی از ضايعات پوست حيوانات تهيه می شود.سريش و 
 

اگر جذب آب توسط آجر کمتر از حد معمول باشد، اصطالحا  -244
آجر ميسوزد و اگر جذب آب بيشتر از حد باشد، چسبندگی آن در 

 نسبت با مالت کمتر می شود.
 

کنف، از ساقه ی گياه کنف، رامی از دانه ی چتايی و  -245
 بدست می آيد. هانگياه پنبه و سيسال از برگ گيا

 
است که از شاخ حيواناتی مانند بز  ز بادی چوبینفير سا -246

يک بخش اخت آن استفاده ميشود. کرنا، کوهی و گوزن برای س
هورن و شيپور نيز سازهای بادی چوبی و يک بخش برنجی دارد. 

 برنجی هستند.
 

مزوتينت از انواع چاپ فلزی است و مانند تکنيک سياه  -247
توناليته در مزوتينت با دندانه کردن و سخت  عمل ميکند. قلم

کوچک  کردن سطح يک پليت فلزی با توليد هزاران نقطه
(دندانه) به وسيله يک ابزار فلزی دندانه دار کوچک به نام 

 .راکر توليد می شود
 

دی اکسيد منگنز زمان ذوب شيشه را سرعت ميبخشد و باعث   -248
 دوام و شفافيت آن می شود.

 
در هنگام کار با چاپ کالغه ای برای جلوگيری از حرکت  -249

انتقال نقش، پارچه ی پارچه ابريشمی و جابجايی در هنگام 
 توری را به پارچه ابريشمی وصله ميکنند.

 
درصد اکسيد آهن در ترکيبات آجر، رنگ آن 5وجود بيش از  -250

 را قرمز می کند.
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درجه  30تا15دمای اوليه ی پخت پارچه های پنبه ای بين  -251
 است و پخت کامل آن در دمای جوش اتفاق می افتد.

 
در مقادير بسيار کم (به علت وجود بنتونيت ها معموال  -252

درصد در بدنه جهت افزايش  2يا  1ناخالصی های رنگی) در حدود 
درصد در سوسپانسيون  0.5پالستيسيته و به مقدار بسيار کمتر 

موجود در ترکيبات لعاب جهت جلوگيری از ته نشينی مواد 
استفاده از مقدار  .مورد استفاده قرار ميگيرد سراميک،

 .ونيت، باعث تغيير رنگ فرآورده ها می شودبيشتر بنت
 

مراحل تهيه و پخت پارچه های پنبه ای، يکی از مهم در  -253
ترين مراحل، جدا کردن چربی ها و سختی ها از الياف است. 

مواد قليايی مانند هيدروکسيد سديم برای اين منظور از 
 استفاده می شود.)  کاستيک سودا/سودسوزآور/سودپرک(
 

جلدهای طالکوب، شيوه ی مخصوص حک کردن نوشته بر روی  -254
 گالينگور است.

 
 از که است زبانه دو چوبی ابوا از دسته سازهای بادی -255
 .شود می ساخته شکل مخروطی لوله صورت به آبنوس چوب

سانتی متر طول، کليد های فلزی،  60اين ساز تقريبا دارای 
 می توليد درآن دميدن با صدا   سوراخ های مخروطی شکل است که

 .شود
 

قرمز ورميليون و سبز ويريدين از انواع قرمز و سبز  -256
 موجود در رنگ های روغنی است.

257-  
258-  
با يک پله  در رابطه ی بين ديافراگم و زمان نوردهی، -259

 بستن ديافراگم، يک پله در زمان نوردهی بايد افزوده شود.
پودر کاربراندوم، ساينده ی قوی برای مواد فوالدی و  -260

  .آهنی است
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