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 به نام خدا

    جدید نظام 89 خارج از کشور کنکور                                      ادبیات تشریحی پاسخ

 استاد امیرمحمد مرادنیا

 

 صحیح است . 4( گزینه 1سوال 
 یکی از آالت زورخانه -کباده از جنس آهن است نه چوب  

 

 صحیح است  1( گزینه  2سوال 
 خایب : بی بهره   -امالی صحیح واژگان :    سهم : ترس    

 

 صحیح است  1( گزینه  3سوال 
 سجیه : عادت , خصلت      جمع : سجایا   -بیرون کشیده       –آخته : برکشیده 

 

 صحیح است 2( گزینه  4سوال 
 اشباه -غاشیه   –شائبه  -امالی صحیح برخی واژگان :  زنخدان  

 

 صحیح است 3( گزینه  5سوال 
 امالی صحیح : مئونت به معنای  خرج , هزینه , لوازم معیشت 

 

 صحیح است  4( گزینه 6سوال 
  خوار : بی ارزش , پستامالی صحیح واژه :   
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 صحیح است 2( گزینه 7سوال 
 منطق الطیر : نظم                    قصه شیرین و فرهاد : نثر                     حمله حیدری : نظم 

 

 صحیح است  4( گزینه 9سوال 
 تشبیه  4میدان عشق       -ذره ای چون من   -ایوان حسن    -چون تو خورشید  :  1گزینه 

 تشبیه  1    زندان عشق :  2گزینه 

 تشبیه  2         رشته طاق  –کر سوزن ف:  3گزینه 

 تشبیه 2      چون کار جهان  -چو زلف  جانان  :  4گزینه 

 

 صحیح است  1( گزینه  8سوال 
 سر به معنای خودش آمده است 1در گزینه 

 : سر مجاز قصد 4: سر مجاز فکر               گزینه  3: سر مجاز از قصد         گزینه  2گزینه 

 

 صحیح است  3( گزینه  11سوال 
 : تشبیه : کمند زلف         تناقض : نجات بخشی کمند  1گزینه 

 : استعاره : بیت تشخیص دارد       تشبیه  : صبح امید ) اضافه تشبیهی (  2گزینه 

 : بیت ایهام ندارد      تلمیح : داستان شیرین  3گزینه 

 تعاره : بیت تشخیص دارد: حسن تعلیل : مصراع دوم      اس 4گزینه 

 

 صحیح است 2( گزینه 11سوال 
 تشبیه : ب : دل مانند کعبه حاجت شده              مجاز : د   : دم مجاز از سخن 

 حس آمیزی : الف  : صحبت رنگین             اسلوب معادله : ج 
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 صحیح است  2( گزینه  12سوال 
 ب است ولی در وابسته های پیشین فلش به سمت جلو میباشد در وابسته های پسین فلش از وابسته به سمت عق

 

 صحیح است  2( گزینه  13سوال 
 نهاد : ضمیر محذوف     مفعول : جان جهان    مسند : خراب           فعل اسنادی  : کنی 

 

 صحیح است  3( گزینه  14سوال 

 

 صحیح است  2( گزینه  15سوال 
 آمده استرا به صورت حرف اضافه  2در گزینه 

 

 صحیح است  4( گزینه  16سوال 
 : بی تاب صفت است نه اسم  1گزینه 

 : شکسته صفت است نه اسم  2گزینه 

 : پرگشوده وندی مرکب است نه وندی  3گزینه 

 

 صحیح است 4( گزینه  17سوال 
 : ناپایداری دنیا و قدرت  4مفهوم مشترک سوال و گزینه 

 

 صحیح است  3( گزینه 19سوال 
 به امید وصال در عشق اشاره میکند  4و  2و  1گزینه 
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 صحیح است4( گزینه  18سوال 

 

 صحیح است  1( گزینه 21سوال 
 : ناپایداری دنیا  1مفهوم گزینه 

 : کمک کردن به دیگران  4و3و2مفهوم گزینه 

 

 صحیح است  3( گزینه  21سوال 
 توجه به خود  –همه ویژگی های خوب درون خود انسان است 

 

 صحیح است  4گزینه  22سوال 
 : تا هنگامی که همه چیز را در اختیار داری از دیگران کمک نگیر  3و2و1مفهوم گزینه های 

 

 صحیح است        3( گزینه  23سوال 
 خدا هرکه را که میخواهد عزت میدهد و هرکه را خواهد ذلت 

 

 صحیح است  3( گزینه  24سوال 
 مفهوم مشترک : حالت معمول همه چیز عوض شده است  

 

 صحیح است  4(گزینه  25سوال 
 : مفهوم خوب ومثبت افتادگی و تواضع  4و3و1گزینه های 
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 آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیز

 امیرمحمد مرادنیا



 بسمه تعالی
های )رشته (جدید )نظام 98  خارج از کشورهای تشریحی درس عربی، کنکورپاسخ    

 ) نیما مروّج (  :ریاضی و تجربی و هنر(
 1( گزینه 26سؤال 

دهنده، امّتی واحد، امّت واحدی/ بَعَثَ: برانگیخت، مبعوث کرد/ النَبیّینَ: پیامبران/ مُبَشِّرینَ: مژده: ةاُمَّة واحِدَ
 آور )حال مفرد(مژده

 2( گزینه 27سؤال 

ةُ النّاسِ: مدرا کردن با مردم/ یَجِبُ عَلَیَّ: بر من واجب است/ اِقامَ ةعَلَیَّ: بر من واجب است، بر من است/ مُدارا
 انجام فرائضالفَرائِضِ: 

 4( گزینه 28سؤال 

/ کندمارا دعوت می خواند،/ تَدعونا: مارا فرا میعقاید ماست که عَقائِدَنا هِیَ الَّتی:تردید/ اِنَّ: همانا، بی
 کنداألعمالِ: نیکوترین کارها/ أسوَئِها: بدترین آنها/ تُبَعِّدُنا: مارا دور میاَحسَنِ

 2( گزینه 29سؤال 

ی: / تُسَمّهای دیگراند )در اینجا(/ لُغاتٍ اُخری: زباندَخَلَت: داخل شده/ که ، واژگانیکه : مفرداتیالَّتی اَلمُفرَداتُ 
 شوند )فعل مجهول(/ اللُّغَتَینِ: دو زبان/ اَلکَلماتُ الدَّخیلةُ: کلمات دخیلمی نامیده

 4( گزینه 30سؤال 

 / کانَت تَقدِرُ:قرن دهمالعاشِرِ: مشهورترین مستشرقان  اِنَّها: قطعا او/ کانَت: بود/ اَشهَرِ مُستَشرِقی القَرنِ
ان : پنج زبهای علمی خود را/ خَمسِ لُغاتٍ عالَمیَّةٍتُلقِیَ: ایراد کند/ مُحاضِراتِها العِلمیَّةِ: سخنرانیتوانست/ اَنمی
 المللیبین

 1( گزینه 31سؤال 

ی إلتا برسم/  حَتّی اَصِلَ:شوم/ اَلسّاعَةِ السّادِسَةِ وَ النِّصفِ: ساعت شش و نیم/ کُلَّ یَومٍ: هر روز/ اَرکِبُ: سوار می
  الثّامِنَةِ إلّا رُبعا: یک ربع به هشت ماندهمان/ بَیتِنا: به خانه

 3( گزینه 32سؤال 
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 دون آنکهبتَقرُبَ اِلَینا: اَن دونَ باشد// یَکفینا: برای ما کافی میترین منبعییافتم/ اَقوَی مَصدَرٍ: نیرومند وَجَدتُ:
 تَبتَعِدَ عَنّا: از ما دور شود )معطوف به فعل قبلی(به ما نزدیک شود/ 

 ها:ترجمه درست سایر گزینه   2( گزینه 33سؤال 

 داد.آموزان پاسخ می: معلّم خوشحالی را دیدم در حالی که به سؤاالت دانش1گزینه 

 نوشت.ای می: دوستم را دعوت کردم در حالی که نامه3گزینه 

 کند.کمک می در حالی که او )مادر( خندان است، : فرزند به مادرش4گزینه 

 2زینه ( گ34سؤال 

دهد رود، اسم خود را مورد تأکید قرار میدر مواردی که برای تأکید به کار می " إنَّ" توضیح نکته درسی: حرف 
م اسغُصونَ  –اَلنّاسَ  –ها که به ترتیب: الفَخرَ و در ترجمه باید قبل از اسم خود ترجمه شود. در سایر گزینه

 است.موارد ترجمه نشدهإنَّ هستند؛ این حرف در ترجمه قبل از این 

 4( گزینه 35سؤال 

 "کُنتُ اُشاهِدُ"دیدم: / می"جَمیعَ مُدُنِ بِالدی" ای کشورم:ی شهره/ همه"لَیتَنی"کاش من: 

 ی متن درک مطلب:ترجمه      
ان، ش، برای دور کردن بدی و تجاوز به قلمروهاتجمع (این)و افراد  کندهای بزرگی زندگی میکالغ در تجمع   
 ه کردن باها پرندگانی ضعیف در مقابلشوند؛ چراکه کالغجمع می به هم روی تعدادی از درختان نزدیک بر

 دشمنان هستند.

د از کنند؛ سپس بعها از آن مراقبت میی کالغبقیهرواز کند، شود و نتواند پبیمار هنگامی که یکی از آنها    
کنند ! و انسان همانطور که داستان معروف آن وی را دفن می، شآن بدلیل ترس از منتشر شدن بیماریمرگ 

 در قرآن کریم ذکر شده است، دفن کردن اموات را از کالغ آموخت.

ها دور آن جمع و هنگامی که ماهیاندازد، ها را در رودخانه میس آنکند و سپهای نان را جمع میکالغ تکّه   
 ای باهوش است.شود که کالغ، پرندهچنین برای ما روشن میکند و اینها را با منقارش شکار میشوند، آنمی

 4( گزینه 36سؤال 

ا هرا از کالغ اموات خود ها دفن کردن، انسان( 31)سوره مائده آیه  و آیات قرآنی مرتبط با توجه به متن
 پس وجه تشابه، دفن اموات است و نه دفن مریض !! ی خداوند بود.این به اراده آموختند و

 2( گزینه 37سؤال 
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طور  ها بهشوند؛ بلکه کالغدلیل ضعفشان دور هم جمع می به ضعیفهای ای نشده است که کالغدر متن اشاره
 شوند.برای دفع تجاوز دشمنان، دور هم جمع می شان در دفاع،بدلیل ضعف کلّی

 2( گزینه 38سؤال 

 ها درست اند.دلیل بر باهوشی کالغ شمرده نشده است؛ سایر گزینه دفن میّتدر متن، 

 3( گزینه 39سؤال 

 "های متعدد است. جلوگیری از شیوع بیماری "ها توسط یکدیگر، با توجه به متن، دلیل دفن کالغ

 4( گزینه 40سؤال 

ست فعلی ا "ذُکِرَت  "اند؛ زیرا و مَعَ فاعِلُه نادرستطَبِ لِلمُخا –لِلمُخاطَبةِ  –در سایر گزینه به ترتیب: فاعِلُه 
 چنین لِلغائِبَة است.مجهول که دارای نائب فاعل است و هم

 3( گزینه 41سؤال 

ده اند؛ چراکه این فعل، لِلغائِبَة بوتَجمیع نادرستمَصدَرَه  –لِلمُخاطَبَةِ  –ها به ترتیب: لِلمُخاطَبِ در سایر گزینه
 هم تَجَمُّع از باب تَفَعُّل است. و مصدرش

 2( گزینه 42سؤال 

در از مص، " ةاَلمَشهورَ "اند؛ زیرا مکان نادرستاسم -« ها » ضمیر  –ها به ترتیب: مَصدَرُه اِشتِهار در سایر گزینه
چراکه جامد است و نه مشتق، بعالوه، موصوف آن قِصّة است و نه ضمیر ها، و در نهایت  شودمی ساخته ةشُهرَ

 اینکه اسم مفعول است نه اسم مکان.

 3( گزینه 43سؤال 

 اشد.بحیح میص "یَفتَعِلُ  "است؛ چرا که از باب اِفتِعال و بر وزن  ن صورت درستایبه  "کانَ یَلتَفِتُ  "فعل 

 2( گزینه 44سؤال 

 باشد.نمی " ، کاسهظرف " شود، توضیح مناسبی برای میفقط از چوب درخت گردو ساخته 

 1( گزینه 45سؤال 

 قیام و قعود به معنای ایستادن و نشستن به طور بارزی با یکدیگر تضاد دارند.

 3( گزینه 46سؤال 
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کنیم، باید آنرا به صورت مذکّر به کار ببریم؛ ی میان دو چیز استفاده میرای مقایسههنگامی از اسم تفضیل ب
 حتی اگر آن دو مؤنّث باشند. در اینجا فُضلی نادرست و اَفضَل درست است.

 4( گزینه 47سؤال 

 تواند نون وقایه باشد.اسم تفضیل و بر وزن أفعَل است و نون در آن نمی "أغنی  "در این گزینه 

 1( گزینه 48سؤال 

و نه ال نفی؛ بنابراین نون آخر آن باید حذف گردد:  ال از نوع ال نهی است با توجه مفهوم جمله، در این گزینه
 " یأسواال تَ  "

 4( گزینه 49سؤال 

ا ه)مغرور نشوید( در حالی که در سایر گزینه "ال تَغتَرّوا  "، از ال نهی استفاده شده است: 4عبارت گزینه در 
 نفی استفاده شده است که در هیچ یک معنای نهی وجود ندارد.ال  –نفی جنس ال  –به ترتیب از ال نفی جنس 

 1( گزینه 50سؤال 

ی در سایر در حالی مستثن ؛نابراین با مستثنای مفرّغ رو به روییمدر این گزینه مستثنی منه ذکر نشده است؛ ب 
 نیز مستثنی منه هستند.کُلُّ  –اَلنّاسُ  –ها تامّ بوده و به ترتیب: شَیئا گزینه
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 پاسخ نامه ي تشریحی زبان خارج از کشور ریاضی نظام جدید
 29زبان  3کاربرد مصدر (درس  –گرامر    2)گرینه ي 76

 نکته مهم درسی
 مصدر بکار می رود و هدف را بیان می کند. make sureبعد از عبارت 

 
 )3زبان  3کاربرد زمان گدشته ي کامل (درس  -گرامر   3) گزینه ي 77

 درسینکته مهم 
 می باشد. becauseبه معنی ریرا که بکار رفته است و داراي ساختار  sinceدر این تست 

 . فعل(گدشته ي ساده) + فاعل + because/ since / as ,فعل (گدشته ي کامل) + فاعل 
 که در این تست جاي دو جمله غوض شده است.

 
 )1زبان  2(درس  -ساختار مقایسه اي -گرامر   4) گزینه ي 88

 نکته ي مهم درسی
As-------as   مقایسه یک متغیر را با متغیر دیگر نشان می دهد. بنابراین بعد ازas-----------as   متغیر دیگر اسم

car  درست است 4کلمات در گزینه ي است که بوسیله صفت عالی توصیف شده است. و ترتیب 
 

 )1زبان  4کاربرد حرف اضافه (درس  -گرامر   1)گرینه ي 89
 نکته ي مهم درسی

 بکار می رود. onقبل ار عبارت تاریخ که داراي (سال + روز+ماه) باشد حرف اضافه ي 
 

  3)گزینه ي 80
 »از پلیس خواسته می شود که براي جلوگیري از تصادفات جاده اي بیشتر اقدام فوري انجام دهند.« ترجمه ي جمله:

 حاطه کردن)ا4 )جلوگیري کردن3  )دفاع کردن2  )نجات دادن1 
 

 2)گزینه ي 81
 »استرس می تواند باعث انواع اختالالت جسمانی از سردردها گرفته تا زخم هاي معده شود.« ترجمه ي جمله:

 )توجهات4  )بیماران3  )اختالالت2  )ترکیبات1 
 

 2)گزینه ي 82
می دهد تا از جنگ ي من، هر کسی با ارزش هاي اخالقی هر کار ممکنی را انجام یده عقبه « ترجمه ي جمله:

 »بپرهیزد.
 )مهمان نواز4  )مطلوب3  )اخالقی2   )شجاع1 
 

 1)گزینه ي 83
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عکس هایی که پل می گیرد تقریبا یکنواخت و کسل کننده هستند، اما کلکسیون عکس هاي « ترجمه ي جمله:
 »جدیدش بطور غیر منتظره مهیج و جذاب هستند.

 )با رغبت4 سوس)بطور نامح3  )ناگهان2 )بطورغیر منتظره1 
 

 4)گزینه ي 84
هر وقت که می خواهم یک داستان انگلیسی بخوانم، ابتدا معنی کلمات تازه را از دیکشنري پیدا می « ترجمه ي جمله:

 »کنم و بعد از آن شروع به خواندن داستان می کنم.
 )پیدا کردن لغت 4  )فوت کردن3 )اعالم حضور کردن2  )داللت کردن بر1 
 

 3)گزینه ي 85
. این کار در واقع یه به مدت چند سال پرستار بودن براي ویکتوریا به عنوان یک مادر یک نعمت بود« ترجمه ي جمله:

 »او اجازه داد تا از نوزاد خود بهتر مراقبت کند.
 )سوغات4  )رحمت، نعمت3  )نقش، عملکرد2   )تقاضا1 
 

 1)گزینه ي 86
خودش را از دیگران دور نگه می دارد. من تازه متوجه شدم که حتی اسم پیرمرد پائین این خیابان « ترجمه ي جمله:

 »اورا نمی دانم.
 )دور شدن4  )ترك کردن3  )مراقبت کردن2  )نگهداشتن1 

 بکار می رود. "دور ماندن از دیکران"به معنی   keep to oneselfنکته: 
 

 3)گزینه ي 87
 »پام.مري: این ساعت براي تولد شماست، « ترجمه ي جمله:

 »پام: متشرکم، اما این ساعت بنظرم ارزان است. پس من نمی دانم که آن را قصد دارم بزنم.«             
 »مادر پام: دندان اسب پیش کشی را نمی شمارند.«              
 

 )2زبا  2(درس  -کاربرد زمان حال کامل -گرامر   4)گزینه ي 88
 نکته ي مهم درسی

زملن جمله حال کامل است. نکته ي انحرافی به معنی اخیر در اول جمله نشان می دهد که  recentوجود واژه ي 
 بکار رفته است و تاثیري بر زمان جمله ي قبل ندارد. agoدر جمله ي بعدي است که به خاطر  couldوجود 

 
 2)گزینه ي 89

 )ملزم کردن4  )مقایسه کردن3  )تصور کردن2  )جایگزین کردن1 
 

 1زبان  4درس  -modalsکاربرد  -گرامر   1 )گزینه ي90
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 نکته مهم درسی
 بکار می رود. canمفهوم کلی جمله ایجاد شدن فرصت و وجود توانایی را بیان می کند که در این صورت 

 
 2زبان  1درس  -ساختار جمله  و ترتیب کلمات -گرامر   3)گزینه 91

 نکته مهم درسی
 می باشد. جایگاه کلمات درست 3فقط در گزینه ي 

 
  4)گزینه ي 92

 )بشر، انسان ها4   )میراث3   )رفتار2  )اصول اخالقی1 
 

 4)گزینه ي 93
 saveاز نظر معنی نزدیکتر است به کلمه ي  1به معنی حفظ کردن در پاراگراف  preserveکلمه ي « ترجمه ي جمله:

 »به معنی ذخیره کردن.
 ذخیره کردن)4  )طول کشیدن3  )پیدا کردن2  )نیاز داشتن1 
 

 4)گزینه ي 94
  » چیست؟ 2موضوع پاراگراف « ترجمه ي جمله:

 »تکنیک نگهداري غذا.«             
 

 3)گزینه ي 95
 چیست؟ "انگور به کشمش و آلو به آلو بخارا تبدیل می شود"، نقش مثال، 2در پاراگراف « ترجمه ي جمله:

 »براي توصیف مکانیزم نگهداري غذا می باشد.«             
 

 3)گزینه ي 96
 »متن احتماال با بحثی در مورد چند روش دیگر براي نگهداري غذا ادامه می یافت.« ترجمه ي جمله:

 
 1)گزینه ي 97

 »اساسا می خواهد به کدام سوال زیر پاسخ دهد؟ 1پاراگراف « ترجمه ي جمله:
 »مخترع فیلم ها چه کسی هست؟«             
 

 1)گزینه ي 98
 »اشاره به فیلم ها می کند. 2در پاراگراف  theyکلمه ي « ترجمه ي جمله:

 
 1)گزینه ي 99
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متن به همه ي ومارد زیر به عنوان صحنه ي نشان داده شده در فیلم ها اشاره می کند به جزء اینکه « ترجمه ي جمله:
 »آواز می خواند. یک کسی روي استیج

 
 4)گزینه ي 100

 »نتیجه گیري کرد؟ 40و  1930کدامیک از موارد زیر را می توان در مورد فیلم هاي دهه ي « ترجمه ي جمله:
 »آن ها فقط موسیقیایی بودند.«              
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 «9»ی  گزینه -969

 (82ی  ، صفحهتاریخ هنر جهان)

 .یافتت  اهمیت مقبره ی مصر، ساختهای اولیهی سلسلهدوره در

 و ستاخطد  شتل  مت   مستطیی   هایحفره صورت به را هاقبرهم

 پوشان ه چوب  سقف با را آن روی و داده قرار آن داخ  را مطوف 

 داده قرار مرگ از بع  جهان برای لوازم زن گ  و ه ایا آن درون و

 .کردن م  تزیین حجاری و نقاش  با را آن داخل  سیوح و
------------------------------------------------------ 

 «3»ی  گزینه -961

 (28ی صفحه تاریخ هنر ایران،) 

 درون کته  چهارپر ترنج نوع  با آبادی سلیاندر این دوره، شیوه

 کردن  بته م  پر آهو و گوزن جمله از زن ه بسیار تصاویر با را آن

خط با های شلوفه طرح آن ش . در مب ل ب یع و خاص ایشیوه

 ش .م  اجرا های تاریکزمیده روی آب  باریک های

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

 «4»ی  گزینه -963

 (92ی  ، صفحهجهان)تاریخ هنر 

م  های نمادینبرجسطهنقش بداهای دیواره بر جا همه مایاها در

 فشردگ  و انبوه  هابرجسطهنقش این بارز ساخطد . خصوصیات

 است. هاآن یگونهملعب شل  و و حیوان انسان شبه هایصورت

 حروف یا عالیم میان در آئید  یا مذهب  لباس با هاپیلره معموالً

 شون .م  داده نمایش رمزی

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

 «9»ی  گزینه -964
 (خوشنویسی)

در قیعات خوشدویس ، بخصوص نسطعلیق، بعضى از حروف و کلمتات  
گیرنت  و   قب  از خود قرار مى یهاز جاى اصلى خود خارج و باالى کلم

دهد . سوار کردن حروف  شون  و انسجام بیشطرى به سیر مى سوار مى
هتا در یتک ا تر     هتا و ستفی ى   ن سیاهىو کلمات باعث ایجاد توازن بی

شود. البطه بعضى از حروف در قواع  خوشدویسى نبای   خوشدویسى مى
 .سوار شون 

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

 «1»ی  گزینه -961
 (561ی ، صفحهبا مکاتب نقاشیآشنایی )

ستزان شتل  گرفتت،     یآرا رینخست که تحتت تت     یهدر مرحل

 ابت موضوعات را جست  یو هد سه  ها شل  ساخطمانستیوبک

که   از ش  وجه شیکردن ، عالوه بر نما  ها سعآن. و جو کردن 

پدهان است   یکه از د زیرا ن ی است، پشت و پهلوها  یدر برابر د

از جهتات   جته یبگذارنت . در نط  شیبا هتم و در آن واحت  بته نمتا    

هتا را طبتق ن تر ختود و     داشتطد  و آن  طرح بر مت  ایمخطلف اش

بتود از    بت یدوران ترک نیت کردن . آ ار ا م بیخاص ترک  بان م

از شئ مورد ن ر ن اشت، بللته    سیوح شلسطه، که نه تدها نشان

شت ه بتود. بته     فیو ضع  هیها به ح اق  رسدر آن زیرنگ ن گرید

 .معروف است « لیتحل سمیکوب»به  وهیش نیا ،سبب نیهم
------------------------------------------------------ 

 « »ی  گزینه -960
 (هنر رنسانس)

 

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

 «1»ی  گزینه -961
 (58ی ، صفحهتاریخ هنر ایران)

 ساخت که ی چهارم پیش از میالد در شوشهزاره های سفالیده

رنتگ   چدت   نقتوش  دارای داشتطه،  ت اوم سال 077ح ود  ها آن

 ظروف هسطد . اغلب رنگتک یا و  وسیاه( نارنج  بدفش، )قرمز،

 کوتاه گردن شل ، ایهای دایرهشلم با پهنته هایکوزه شل  به

 برخت   در و ظروف یشانه روی بیشطر هانقش .گشادن  دهان و

 خیتو   شتام   هتا گیرنت . نقتش  برمت   در ظترف را  سیح تمام

 هایبد یتقسیم با که سطد ه چهارخانه و لوزی مثلث، شلسطه،

 در هد ست ،  نقتش  بر ان . افزونش ه ج ا هم از عرض  و طول 

 متاه ،  عقرب، مار، موجودات چون انواع نقش ظروف از تع ادی

 انستان،  طبیع ، گاو، مداظر عقاب، ای،افسانه و دارشاخ حیوانات

 شون .م  دی ه … و پرواز حال در پرن گان معماری، هایسازه

 89 خارج از کشور درک عمومی هنر
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 «9»ی  گزینه -961
 (موسیقی)

کرب در مازن ران به کَرب یا کارب شهرت دارد؛ در آران کاشتان  

سَدج نامی ه م  شود؛ در ابیانته بته جغجغته معتروف استت و در      

ای استت  سبزوار به آن سدگ م  گوید . کرب، خود ص ای  کوبه

آیت  و جتدآ آن از چتوب و    ص ا در مت  که با ضربه مسطقیم به 

شل  آن سیلد ری یا گل ان  است. ایتن ختود صت ا در قت یم از     

هتا  جدآ سدگ بوده اما به علت شلستطن و خترد شت ن ستدگ    

هدگام نواخطن و آسیب دی ن مجریان و اطرافیان، به ت ریج چوب 

های ظاهری و ساخطاری کرب جایگذین سدگ ش ه است. ویژگ 

توپُر ج ا از هم به شل  گل ان و تا ح ودی  کرب، دو قیعه چوب

مرغ است و یک سمت آن مح ب و ستمت دیگتر   ماند  نیمه تخم

ای آن کامال صاف و تخت استت. در طترف محت ب غالبتا تستمه     

تر قترار  کدد  تا کرب در دست اجرا کدد ه محلمچرم  نصب م 

 .گیرد

ر متاه  زمان اسطفاده از این خود ص ا فقط ایام عزاداری عاشتورا د 

محرم و نوع اسطفاده از آن گروه  است و هیچ ساز دیگری آن را 

همراه  نم  کد . هدگام اجرای گروه  کرب یک یا چد  نوحته  

خوان، گروه اجرا کدد ه را همراه  م  کدد  و گروه نیتز ترجیتع   

بد  نوحه ها را به طور مطداوب با تک خوان تلرار م  کدد . کرب 

مقاوم، ماند  زردآلو و گردو ستاخطه  معموال از چوب های سخت و 

 .م  شود

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

 « »ی  گزینه -961
( ) 

 

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

 « »ی  گزینه -996
 (نمایش عروسکی)

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

 «9 »ی  هگزین -999
 (1ی چاپ دستی، صفحهکارگاه )

 مربو  است ایپارچه ،غرب دنیای در چاپ ینمونه ترینق یم 

 از استطفاده  بتا  کته  شترق ،  ستبک  به و میالدی ششمی س ه به

 شمال  اروپای در گور یک داخ  از و ش ه اجرا چوب  هایقالب

  .است آم ه دست به
------------------------------------------------------ 

 «1»ی  گزینه -991
 (51طراحی نقوش سنتی، صفحه )
-بیت در ترک قیت و محاستبات دق   از تداسبات هد س یریگبهره 

 ریت گچشتم هخامدش  آ ار تم ن  ینقوش بر همه یو اجرا یبد 

  قت یو تلف  انستان  ،یجانور ، اهینقوش با موضوعات گ نیاست. ا

 نیت نقتوش ا   طراحت  .انت  ش ه  با ظرافت و مهارت فراوان طراح

)طال، نقره و مفرغ( بته   یفلز ، سدگ یایاش یبر رو شطریدوران ب

 یدوره استطفاده از خیتو  گتردان بترا     نیت کار رفطه استت. در ا 

 کیت گستطرش   یوهیمطقتارن و شت   ینقوش و روش اجرا  طراح

گتر  نشان  داشطه است. نقوش انسان یادیکاربرد زها نقش  جانب

  اقوام مخطلف در تم ن هخامدش  عو اجطما  فرهدگ یها ژگیو

 و،درخت ستر  :ان  ازبه کار رفطه عبارت یهانقش نیترشیب. است

دار، گاو، بز، گوسفد ، اسب، انسان بال ر،یش لوفر،یگ  دوازده پر، ن

  .قیدار و تلفبال وانیح

   عبارتد  از:نقوش در تم ن هخامدش  مهم طراح یها ژگیو

 ،یجانور ، انسان بیر موضوع به ترتنقوش از ن  نیپرکاربردتر -١

 .است  قیو تلف  اهیگ

  اجطمتتاع یهتتا تیتتتمتت ن در موقع نیتتدر ا  نقتتوش انستتان -۲

 .داده ش ه ان  شیمخطلف نما

 است.  هخامدش یژهیو یگاو و هما از نقوش جانور ر،یش -۳ 

درختت سترو، گت  دوازده پتر و گت         اهینقش گ نیترجیرا -۴

 است.  آب لوفرین

  یو دقت فراوان و تاک   گیچیو با پ  با خیو  مدحد نقوش -۵

 ان .و اجرا ش ه  طراح اتیبر جزئ
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مطقتارن و تلترار    یوهیتم ن به ش نینقوش در ا یروش اجرا -۶

 است.

 یمعمتار   ن م هد ست  ریزمان تحت ت   نیدر ا یبد بیترک -0

 تم ن است. نیا
------------------------------------------------------ 

 «3»ی  گزینه -993
 (12کارگاه نقاشی، صفحه )

پردازی رئالیستط  در کارهتای نقاشتان  چتون     در روسیه، مد ره

 شود.ویطان، دی ه م سرف، شیشلین و له

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

 « 3»ی  گزینه -994
 هنر قرون وسطی()

توان به ستادگ   نم ی وجه اشطراک رومانسک و گوتیک، درباره 
درآم  گوتیک ن ر داد. زیرا بسیاری از محققان، رومانسک را پیش

های زیادی در ایتم دو ستبک، مشتطرک    داند . بدابراین ویژگ م 
ها و مداطق مخطلف، است. از طرف دیگر، خود رومانسک در زمان

های مطفاوت  دارد. به عدوان مثتال، در برخت  از مدتاطق،    ویژگ 
شتل  و در برخت  مدتاطق    ومانسک کامال مستطیی  کلیساهای ر

ی دیگتر ستدگ  بتودن بستیاری از     دیگر به شل  صلیبد . نلطته 
 کلیساهای رومانسک و گوتیک است.

-های هالل  شداخطه م از سوی دیگر همیشه رومانسک به طاق

ها های  از معماری رومانسک، وجود دارد که در آنشود. اما نمونه
 شداخطه ش ه با نام گوتیک وجود دارد.های تیز و جداغ  قوس

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

 «3»ی  گزینه -991
 (هنر ایران)

ای ستاخت و ستاز کمطتری از    خانهنگاری یا نقاش  قهوهدر خیال 

 شود.خورد و از تزئیدات، اسطفاده نم نگارگری به چشم م 
------------------------------------------------------ 

 «1»ی  گزینه -990
 (عکاسی)

-ی بزرگت  از تتک  برانت در طول دوران علاس  ختود، مجموعته  

هتتای شتتاعران، نویستتد گان و هدرمدتت ان معاصتتر ختتود را چهتتره

های ختود را در محییت  قترار    کوشی  م لگردآورد . همواره م 

 ش .ها یا سبک زن گیشان بای آ ار ، ساخطهکدد هده  که ت اع 

-اری به رنگمایههای چاپ برانت که تضادهای آشلعالوه بر شیوه

بخشی ، عام  دیگری کته در محتزون نمتودن    های تصاویر او م 

هتای  های وی نقش داشت این بود که به ن رت از مت ل چهرهتک

گرفتت و تترجیح   خود در حال لبخد  زدن یا خد ی ن علآ م 

تتر زن گیشتان    یهتای جت  روی جدبته  هتا را بتر  داد ذهن آنم 

 .مطمرکز سازد

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

 «9»ی  گزینه -991
 (هنر ایران)

سرا یا خان، بخش  از بازار است که به عدوان انبار و دفطتر کتار از   

فورشان بود. بته طتور   ش  و مح  کار تجار و عم هآن اسطفاده م 

ی پتایین بته   انت  کته طبقته   کل ، سراها بداهای  عموماً دو طبقه

شود. بتا  ی دوم به عدوان دفطر کار، اسطفاده م عدوان انبار و طبقه

هتای  ذکر ش ه و غلط بودن مواردی در گزیدهتوجه به توضیحات 

 ، پاسخ صحیح سوال باش .١ی رس  گزیده، به ن ر م ۴و  ۳و  ۲
------------------------------------------------------ 

 «1»ی  گزینه -991
 (8عکاسی )

 و تتازه  یرسانه یک عدوان به دوم جهان  جدگ از پآ علاس ،

 تحتت  را دیت ن  چگونگ  و ش میرح  تبلیغات در اسطفاده قاب 

 تغییرات  و کردن رتوش با هاعلآ در گرای داد. واقع قرار ت  یر

مت   انجام ح  از بیش کاریدست حط  و ایربراش دسطگاه که با

 دوران، این در .رفتم  بین از ش ،

 و شت ن   گرفطته  کار به تبلیغات یزمیده در مونطاژها از بسیاری

 بترای  بستیاری  و طراحان آوردن  دست به بسیاری هایموفقیت

شیوه و علاس  یادگیری به ج ی ، یرسانه املانات از مد یبهره

 .پرداخطد  آن بیان گرافیل  های

 متیالدی،  ۵7 یدهه از سوئیس  گرافیآ یماهانه یمجله چاپ

 تلمیت   بترای  علاس  هایتلدیک و هد س  هایطراح  از که

www.ka
no

on
.ir



 
 
 

 343 

 هنرسراسری   
89 

 0196کد: 

 ش ه تهیه گرافیک آ ار شبردپی در برد،م  بهره خود تصویری آ ار

 .داشت زیادی سهم علآ با

 نشتریات  شت ، مت   بهطتر  متردم  اقطصتادی  وضعیت که چدانهم

 زمانهم بود، همراه زیادی هایعلآ با که مُ  ج ی  و گوناگون

 ستردبیران  زیاد رقابت .رسی م  چاپ به کشورها از تع ادی در

 مداسب یهافرصت تا ش  سبب خود، نشریات کردن جذاب برای

 .شود فراهم زمیده این در اسطع اد با علاسان برخ  برای
------------------------------------------------------ 

 «3»ی  گزینه -991
 (هنر معاصر ایران)

خط در ایران استت.  ی نقاش از هدرمد ان بعرصهای  نصراهلل افجه

ا در تحصتیالت مقت مات  ر  و  تهران به دنیا آم  ١۳١۲ در سالاو 

تهران گذران ه و موفق به گرفطن دیتللم هدتری شت ه استت. وی     

تمرکتتز بتتر روی هدرخیتتاط  دارد و بتتا  یچدتت ین دهتته ستتابقه

های مخطلف و مصالح و مواد مطدتوع در خوشدویست  نیتز    تلدیک

ای را به وجود آورده است. نصتراهلل افجته   کار کرده و آ ار مطدوع  

هتا  ان وزیگونه تجربهول ایندر میان خوشدویسان ایران  از نس  ا

املانات خوشدویس  بتا مصتالح    و ترکیب کردن و گسطرش دادن 

 نقاش  و سایر تلدیک های طراح  بوده است.

افجه ای نمایشگاه های بسیاری از آ ارش را در داخ  و ختارج از  

 کشور برپا کرده است

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

 «2»ی  نهگزی -916
 (هنر یونان)

 در کطاب هدرسطان طراح  دوخت آم ه است: 

 تا آن مردانه نوع. پوشی ن م  پا مچ تا بلد  پیراهن یونان  زنان

  نام به بزرگ شال  زنان .داشت نام کیطان، پیراهن این بود، زانو

 .پیچی ن م  خود ب ن دور، هیماتیون

تیون استت. امتا   بدا به توضیحات این کطاب، پاسخ صتحیح، هیمتا  

ی مهم این است که هیماتیون، پوشش  مشطرک میان زنتان  نلطه

و مردان بوده است. به عبارت دیگر هیماتیون، انواع زنانه و مردانه 

 داشت.

الدهترین  پاال پوشش زنان روم  و کد یآ، لباس  مربو  به بتین 

تتوان گفتت کته دلفتوس، لبتاس      است. بدابراین با رد گزیده، مت  

 نان یونان است.مخطص به ز

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

 «3»ی  گزینه -919
( ) 

های  ها گوید گ های اول و دوم یک فیلم، بسیاری از نقشدر کدار رُل
بسیار کوتاه در ح  چد  یا یک جمله و یا حط  یک کلمه و آوا و بسیار 

کددت   ها ایفای نقتش مت   جای این رلهگذرا دارن . به گوید گان  که ب
-های  که در اصیالح عامیانه نقششود. چدین نقشگو گفطه م مردی

های سیاه  لشلر فتیلم هستطد  در تتاریخ دوبتالژ ایتران معمتوال بته        
که از لحتا   ان  یا اینگوید گان  که برای اولین بار وارد کار دوبله ش ه

شل  ه دهد  ب که خود ترجیح مفد  فاق  مهارت کاف  هسطد  یا این
 .شودگوش برس  سلرده م ه ها در فیلم بجزئ  ص ای آن

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

 «1»ی  گزینه -911
 (سینما)

-به کمت ی موقعیتت، نزدیتک   « جهتبیخود و ب »و « هیچ»های فیلم

 ترن .
------------------------------------------------------ 

 «4»ی  گزینه -913

 (هنر ژاپن)

نگتاری ژاپدت ، شتهرت    هارو نوبو در چاپ چوب  و موتونوبو در مد تره 
 دارن .

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

 «3»ی  گزینه -914

 (هنر پیشاتاریخی جهان)

گوزن است. در  ،ی مدحصر به فرد و مشخص هدر سلا  ژگیو نیترمهم
ش ، احطماال  مورد پرسطش واقع م یبریس فیطوا نایآغاز، گوزن در م

کهن خود را از دست داده   مذهب تیتا زمان سلاها قسمت اع م اهم
بته    رود که اعطقاد مربو  بته انطقتال روح مطتوف    احطمال م  بود، ول
در سراستر   ایدر اوراست   هدوز بته طتور کلت    گوزن،توسط  گریجهان د
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 0196کد: 

وجود گوزن بتر    یدل  یموضوع شا نی، اباش اول مط اول بوده  یهزاره
را  ی هتا و مملن استت نقتاب   بوده باش  نیمربو  به ت ف یایاش یرو
 .آوردن  پرن ه در م ایکد  که به شل  شاخ گوزن  هیاسب توج یبرا

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

 «9»ی  گزینه -911

 (های هنریسبک)

بتا جتوش    یرا در جفطلتار   ، روش١۵۵7 ز اواخر دههجان چمبرلین ا
. ها، دنبال کرده استت   یمچاله ش ه و رنگارنگ اتومب یدادن قیعه ها

 المعارف هدر، پاکباز()دائره
------------------------------------------------------ 

 «1»ی  گزینه -910
 (هنر روم)

 ی هافردی انیدر متئاتر فالویوس( )آمف  کولوسئومل  ش  یضب یبدا
رار ق دارددجاه هزار تماشاگر را پ شیکه گدجا جیمارپ یهاگاهدطساز نش

 یاز راهروهتا  یا هیت چیساخطمان شبله پ نیا یربدایگرفطه است. در ز
-گاهدطست نگه داشطن نش یبرا  بطون یبد  المرکز با طاقطحو م  شعاع

 است.   هساخطه ش یباال فیرد فیرد یها
کته   یبته طتور   یمعمتار  فضتای  یدت  ب میرا در تقس خالقیت رومیان
 وستئوم کول  رونت یب یاز نمتا  توان م ط ح شود جبغرن یدرخور کاربرد

 عبتور و کته املتان     خروجت  یورود هایطاقبد ی  مشاه ه کرد بعد
 بدتا را فتراهم    درونت  فضتای  یتخلیهماشاگران و تسریع  مرور سه  و

 یرزهاج با  خروج - یورود یهاراه نیا یبیهرا .آورده است م
  رونت یب ینمتا بتود. در  به دقت محاستبه شت ه   درون   یهاگاهدطسنش

  هیت بر یهتا از قیعته ستدگ   ی قوس ها هالل ودن انهدهکولوسطوم با 
چدان که در مورد ها همسدگ نیچهارگوش ساخطه ش ه است. ا یش ه
ت فت ج گریلت  یبته   یفلتز ها و قی های . با بستمی ید  ونانی یمعمار

 )هدر در گذر زمان، گاردنر( ق  مال  است.اف نزشاش ه ان  و در
------------------------------------------------------ 

 

 «4»ی  گزینه -911
های زنان ی پیراهنای، مشخصهرگوش و دامن با فرم زنگولهای چهیقه

 عصر رومانطیک است.

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

 «1»ی  گزینه -911
یتتک استتباب بتتازی نتتوری بتته نتتام      ١700امیتت  ریدتتو در ستتال   

، پراکیدوستلوپ . پراکسیدوسلوپ برای ان اخطن تصویر بر پرده ستاخت 
اما زوتروپ   .بود چیزی کمابیش شبیه زوتروپو  ی گردن هیک اسطوانه

نته از الی   دی نت ، ه مت  دت که تماشاگران تصاویر را در رشتطه ای از آی 
او راه  ابت اع کترد کته بتا استطفاده از یتک        ١77۲در سال  ها.شلاف

فانوس و تع ادی آیده تصاویر مع ودی را روی پترده بطابانت . در ستال    
خیل  بزرگطری از پراکسیدوسلوپ را بته نمتایش    یریدو نمونه ١77۵

های با اسطفاده از نوارهای بلد  و پهد  از قاب ١7۵۲گذاشت و از سال 
داد های عموم  ترتیب مت  مایشطور مد م نه ب  نقاش  ش ه با دست،

هر چد  تصتاویر   ،که نخسطین نمایشهای عموم  تصویر مطحرک بودن 
زحمت زیادی کته نقاشت  روی    روی پرده لرزش داشطد  و کد  بودن .

 ها را باز تولی  کرد.ش  آنها داشطد  به این معدا بود که آسان نم پرده
 ١7۵۵ریدتو در ستال   رسی  و تری به ن ر م نوارهای علآ راه عمل 

هتای  بترای   شروع کترد بته استطفاده از دوربتین بترای ستاخطن فتیلم       
ختاطر رقابتت از ستوی    ه ، او ب ١۵۵7اما مقارن  پراکسیدوسلوپ خود.

 .تر بودن  از دور خارج ش های نمایش روی پرده که سادهسایر روش
 ------------------------------------------------------ 

 «1» ی گزینه -911
 (  صنایع دستی)

 ایجتاد  قاشتق، بتا   درون آن دادن قرار و گوی کردن ی سرددر مرحله

 مرحلت   از حاصت   کته گتوی   شودم  سع  دوران  و مطداوب حرکات

 کد  حفظ را خود اولی  شل  بطوان  تا شود سرد کم  قب )گوی دوم(

 شیشته  متذاب  گرانروی مرحله این در .شود آماده بع  مرحل  برای و

 رستی ن  برای ایشیشه گوی دلی  همین است. به کم آن قیر و زیاد

 گیرد.م  قرار قاشق داخ  تر،بیش به یلدواخط 
------------------------------------------------------ 

 «4»ی  گزینه -936
 (هنر معاصر ایران)

برداشتت   یمحمت   نیچتوب  یهتا و مجستمه  هاونیکدسطروکس نیهطرب
از آ ار کهن لرستطان و املتش را نشتان     یامروزساز لرهیپ کیآگاهانه 

 دهد . م
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خی نیمصفحه ۲ی افقی، صفحه ۶، ه ش�هدر حجم داد -۱۶۵ روی وبهی ر ی عم�د ب� صفحهصفحه ۹. در مجم�ع وج�د داردی منتصب صفحه ۱و  ر
)  .�د داردج) وQتص�ی�

 

 د.ق�ار دار )A(روی رأس ق�ئم )h(ه�عی ب�خ�رد ارتف�ال�اویه) نقطهه(ق�ئم�شتگدر ه� مثلث راس -۱۶۶
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لی کن� و، محیط تغیی� میح�کت دهیم Lطخرا روی  A� ا� BCو ث�بت ب�دن  L و D در شکل داده ش�ه، ب� ت�جه به م�ازی ب�دن -۱۷۱

BCدر ارتف�ع ع�هل ض�ب ق�صح�نصف  مس�حت ب�اب� است ب�  در ه� مثلث زی�ا است.مس�حت هم�اره ث�بت  h
( )

×
 A� ش�ن جبهج� و ب� 2

 ت است.هم�اره ث�ب آن (h) عو ارتف�(BC)ق�ع�هی هان�از 

 

 

 

 

 

 

 

  ش�د.ب�ش�، وت� ن�می�ه می ب� دای�ه واقعس� آن  ه� پ�ره خطی که دو -۱۷۲
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 ن�.هست مم�س مشت�ک دو دای�ه م�ازیواصل به نق�ط تم�س  ه�یهم�اره شع�ع -۱۷۳

 

 

 ی هستن�.ت�ک م�ازش، مم�س ه�ی مب�اب� ب�شن�دو دای�ه ب�هم  ا�� : » ۱« ینهگ�ی

 

 

 ستن�.ین یم�ازت�ک ش، مم�س ه�ی مب�شن�نب�اب� دو دای�ه ب�هم  ا�� : » ۲« ینهگ�ی

 

 

 ممکن است شع�ع ه� م�ازی ب�شن� ولی ب� مم�س مشت�ک عم�د نب�شن�.: » ۳« ینهگ�ی

 

 

 

 

 مت� ب�اب� است.میلی ۴/۲۵ه� اینچ ب�  -۱۷۴

 inch /  mm=1 25 4   

inch mm
323 5948    

inch mm
133 8418   

mm×594 ابع�د ک�غ�   است. A1م�ب�ط به ک�غ� 841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۷۵- P ی افقی تص�ی� صفحه ،Q روی تص�ی� و ی روبهصفحهR ۶۱ی کشی، صفحه(ت�سیم فنی و نقشه ی ج�نبی تص�ی� است.صفحه( 
 

 

 

 

 

 نوع کاغذ mmابعاد به 
×1189 841 A0 

×841 594 A1 

×594 420 A2 

×420 297 A3 

×297 210 A4 

×210 148 A5 

×148 105 A6 

×105 74 A7 

×74 52 A8 
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 ه�ی روی مح�ره� ب�اب� است.بین مح�ر ه� و نسبت زاویهدر تص�وی� ای�ومت�یک  -۱۷۶

 

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 ،�ن غ�لب در معم�ریبز -۱۷۷
 )۱۲ی صفحه

 

 

۱۷۸-  

 

 

 

 

 ه�یش�ن�. نقشهت�سیس�ت الکت�یکی تقسیم می ه�ینقشه ت�سیس�ت مک�نیکی و ه�ینقشه ییس�تی به دو دوستهه�ی ت�سنقشه -۱۷۹

 )۱۵ی کشی معم�ری، صفحهنقشه( ستن�.همک�نیکی ت�سیس�ت ه�ی ب و ف�ض�ب ج�و نقشهکشی آل�له
 

 آوردن ج�اب فقط ک�فی است اع�اد را در ف�م�ل مقی�س ق�ار دهیم:دست ب�ای به -۱۸۰

 مقی�س
                             

= ⇒  
                                           

                   /
cm mm

= = ⇒ = =
1 2500 16 66 17150 250 2500 15    

 

          یه�دی ب�ق�س�م�ن

یمسئ�ل درس ت�سیم فن  

 ان�ازه ت�سیمی ان�ازه ت�سیمی ان�ازه ت�سیمی

 حقیقیان�ازه 
 ان�ازه ت�سیمی



 98پاسخ تشريحي خالقيت تصويري و تجسمي كنكور خارج كشور هنر 
 1منطقه  280فرشيد حيدري رتبه 

 

 3ي  گزينه(مباني طراحي گرافيك):  181
 

 
 1ي  گزينه(شناخت تكنيك و ابزار):  182

تصوير داده مربوط به پوستري است كه از طريق تلفيق طراحي و گرافيك شكل گرفته است. طراحي (دراوينگ) با قلم فلزي اجرا 
 شود. خطي است كه در طرح ديده ميي  شيوه هاي مطرح شده فقط قلم فلزي مناسب طراحي به شده است. از بين تكنيك

 
 2ي  گزينه شناسي): (سبك 183

ساز باروك) است. تالش براي نمايش احساسات و توجه به  اي اثر استفانو مادرنو (معمار و مجسمه تصوير داده شده مربوط به مجسمه
رچه و حالت پيكره مشاهده هاي پا حركت و جنبش (حتي در اين مجسمه كه شاهد فردي مرده هستيم، جنبش و حركت در چين

 شود) از خصوصيات باروك اين مجسمه است. مي
 

 4ي  گزينه (عناصر و كيفيات بصري): 184
ها) و نقطه شكل گرفته است و هدف از آن  ي فرم و بدون توجه به بار معنايي آن تصوير داده شده تركيبي از حروف (به مثابه

 رسد. نظر مي تري به  پاسخ صحيح 4ي  ست. پس گزينهرسيدن به تركيبي متعادل از طريق اين عناصر ا
 

 4ي  گزينهشناخت آثار و هنرمندان): ( 185
اي يوناني) است كه به  نيمه حيوان (گاو) هستيم و احتماالً مينوتور (موجود افسانه –در تصوير داده شده شاهد موجودي نيمه انسان 

 شود و با تصويرسازي اساطيري مواجهيم. ي در اين تصوير ديده نميهاي نگارگر شده است. هيچكدام از ويژگي  تصوير كشيده
 

 2ي  گزينه (مباني طراحي گرافيك): 186
شكل گرفته است كه هر دو به خط كالسيك (نستعليق و سريف) نوشته  Youthي جوان و  تايپوگرافي داده شده از تركيب دو كلمه

هاي كالسيك خوانايي واژگان در اولويت بود اما در اين  ي كالسيك، آوانگارد است: در تايپوگرافي اند. اما تركيب او دو كلمه شده
قابل از نظر بصري از تركيب اين دو واژه تركيب، خوانايي اهميت كمتري دارد و نوع تركيب واژگان از خوانايي آن كاسته و در م

 وجود آمده است. جذابيتي در تقابل فضاي مثبت و منفي به
 

 1ي  گزينه(شناخت آثار و هنرمندان):  187
ساز انتزاعي و سوررئاليستي است. او از هنر بومي آفريقا تأثير فراوان گرفته است.  ي داده شده اثر آلبرتو جاكومتي، مجسمه مجسمه

 راز و هندسي از تأثيرات هنر آفريقايي است.صورت د
 

 4ي  گزينه(درك و تحليل تصوير):  188
ايي است. پوستر براي ي كادر القاگر انزوا و تنه بينيم. حضور در گوشه ي كادر مي در پوستر داده شده تصوير كودكي را در گوشه

 ي رفتار با فرزندان خود باشد. ي نحوه راي والدين دربارهتواند آموزش ب رماني مناسب است و موضوع آن ميگفتار دشناسي و  روان
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 (مباني طراحي گرافيك): 189

 
 4ي  گزينه(شناخت تكنيك و ابزار):  190

ي سيلك اسكرين اجرا شده  تصوير داده شده با عنوان تانكر آب اثر الن داركانجلو، هنرمند پاپ آرت آمريكايي است كه به شيوه
 است.

 
 1ي  گزينه شناسي): سبك( 191

ساز رئاليست است. بخشي از آثار مونيه به نمايش مشاغل طبقه فقير مردم  تصوير داده شده از آثار كنستانتين مونيه، مجسمه
 دهد. ها است كه مردي را در حال لگد كردن گل نشان مي اند كه اين اثر نيز يكي از آن اختصاص يافته

 
 4ي  گزينه(مباني طراحي گرافيك):  192
دانند و او را در تايپوگرافي، طراحي  باشد. بسياري او را پدر تايپوگرافي مي هاي هرب لوبالين مي ير داده شده از تايپوگرافيتصو

كنند. در اين  گيرند، يا حروف تصويرسازي مي هاي او يا تصاوير جاي حروف را مي دانند. در تايپوگرافي شكن و آوانگارد مي قانون
 كه به معناي ريش هست، در جايگاه ريش پرتره قرار گرفته است. Beardي  تايپوگرافي واژه

 
 1ي  گزينه(مباني طراحي گرافيك):  193

جاي نوشته نشان از  گيري تصوير به كنتراست باالي تصوير با نوشته و زمينه، اختصاص فضاي بيشتري از كادر به تصوير و جاي
 تأكيد طراح بر تصوير است.

 
 2و  1ي  گزينهصوير): (درك و تحليل ت 194

گويي به سوال نقشي ندارد. انتهاي واژه به شكلي رها  ي اكبر نوشته شده است. اما معناي واژه در پاسخ در تايپوگرافي داده شده واژه
سمت شود. گويي نوشته در حال پرواز به  گر رهايي است و در مقابل نوعي تمايل به باال در فرم نوشته ديده مي شده است كه تداعي

 باال است.
 

 2ي  گزينه(خوشنويسي):  195
شود و از ترسيم اشكال  هاي شطرنجي طراحي مي رود كه براساس خانه شمار مي دار به خط بنّايي يا معقلي نوعي خط كوفي زاويه

طور كلي  است كه به شود. اين خط داراي زواياي قائمه و متقاطع حاصل مي خطوط موازي هندسي مانند مربع، لوزي، مستطيل و
 .كند يك طرح كامل هندسي را ايجاد مي

 
 3ي  گزينه(شناخت آثار و هنرمندان):  196

آثاري   درباره كاربرد اين آثار دو فرض كلي وجود دارد:دست آمده.  اي است كه از تپه مارليك به تصوير داده شده مربوط به سفالينه
سرگرمي براي كودكان. براي فرض دوم آثاري مشابه -آثاري آموزشي –شدند)  همراه متوفي قرار داده مي آييني (چون در قبر به

ها الصاق شده  اي ندارند و چهار چرخ نيز به آن دست آمده با اين تفاوت كه اين آثار كاربرد روزمره تصوير داده شده از مارليك به
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C


داري  ي داده شده ريتوني است كه براي نگه الينهدانند. اما سف ها را اسباب بازي كودكان مي ها آن است. كه با استناد به اين ويژگي
 هاي مذهبي كاربرد داشته است. مايعات و استفاده در آيين

 
 2ي  گزينه (مباني طراحي گرافيك: خط در گرافيك): 197

شان در  يدليل مشابهت فرم را به» ك«و » و«شده است. در اين تايپوگرافي طراح حرف   در تايپوگرافي داده شده واژه توكل نوشته
پوشاني، در فرم كلي واژه استحاله  ي اين هم ساني جلوگيري كرده است و در نتيجه يك فرم واحد گنجانده است و از تكرار اين هم

 ايجاد كرده است.
 

 3ي  گزينهي نقوش اسالمي):  (هندسه 198
 اند. ّها با الهام از چوبخط شكل گرفته ، ديگر گزينه3ي  جز آلت گره گزينه به
 

 4ي  گزينهشناخت آثار و هنرمدان): ( 199
 هاي ايستاي الكساندر كالدر است كه با الهام از فرم عقاب شكل گرفته است. تصوير داده شده از مجسمه

 
 2ي  گزينه(شناخت آثار و هنرمندان):  200

ي ليتوگرافي رنگي  كه به شيوه هاي ذكر شده از ويژگي آثار لوترك است. هنري د تولوز لوترك از نقاشان امپرسيونيستي است ويژگي
 و با تأثيرپذيري از نقاشي شرقي پوسترهايي را طراحي كرده است.



 خارج كشور 1398پاسخ تشريحي درس خالقيت موسيقي كنكور 

 98ارشد موسيقي  1و  93كنكور سراسري  1منطقه  1احمد رضايي رتبه 
 

 »2«ي گزينه .221
 (گام)

 است.» ائولين«اي آن شبيه به مد كليسايي  مينور ملوديك باالرونده همان مينور تئوريك است كه ساختار فاصله

 »4«ي گزينه .222
 (گام)
رسيم كه تتراكورد دوم  مي» بمل بمل، ال، سي فا، سل«دست آوريم، به دانگ  آنهارمونيك هر چهار نت را بهچه  چنان

 است.» بمل مينور ملوديك سي«

 »4«ي گزينه .223
 (فواصل)

رسيم.  مي» بمل سي«و با دومين چهارم درست به نت » فا«كنيم، با اولين چهارم درست به نت  شروع مي» دو«از نت 
 بمل هفتم كوچك است. دو و سي ي ميان فاصله

 »1«ي گزينه .224
 هاي غربي و كليسايي) (مدشناسي موسيقي ايران و گام

رسيم. دقت  مي» پرده، پرده، پرده نيم«چه تعديلش كنيم به  كند كه چنان پيروي مي» جـ جـ ط«دانگ دوم شور از فواصل 
تر است تا  كند به نت خاتمه نزديك ايفا ميرا » دهرون محسوس پايين«نوعي نقش  ي دوم كه به داشته باشيد در شور، درجه

 تر از جـ دوم است.] ي سوم [يعني جـ اول كوچك به درجه

 »3«ي گزينه .225
 (گام)

اي درجات دوم و ششم گام ماژور  پرده حاصل بم شدن نيم» هارمونيك دوبل«يا در اصطالح غربي گام » چهارگاه فرنگي«
 است.

 »2«ي گزينه .226
 (آكوردشناسي)

 است.» افزوده«ي سوم مينور هارمونيك و مينور ملوديك باالرونده  شده برروي درجه تشكيلآكورد 

 »1«ي گزينه .227
 (سازشناسي غربي)

روي خط سوم » بمل سي«نويسي  ؛ بنابراين در نتنوازد تر مي شده را يك نهم بزرگ پايين هاي نوشته ساكسوفون تنور نت
صدايي اين دو ساز، ويلنسل  اس خواهد بود. كافي است براي همروي خط پنجم كليد ب» البمل«كليد سل، صدادهي 

 همان نت صدادهي ساكسوفون را بنوازد.

 »3«ي گزينه .228
 (سازشناسي غربي)

 سراسري 227پاسخ 

 »2«ي گزينه .229
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 (سازشناسي غربي)
نت فا و باز سيم سوم ويلن نت ر زير حامل كليد سل است. اولين پوزيسيون آن از نت مي، دومين پوزيسيون از  دست

 شود. همين ترتيب، پنجمين پوزيسيون از نت سي آغاز مي به
 گيرد. پوزيسيون در سازهاي زهي شامل چهار نتي است كه انگشتان نوازنده در هنگام نواختن در جايگاهشان قرار مي

 »3«ي گزينه .230
 (سازشناسي ايراني)

 سراسري 231پاسخ 

 »4«ي گزينه .231
 (آكوردشناسي)

ي ششم اين گام (فا)  چه از درجه كنيم، كه در سركليد عالمتي ندارد. چنان عنوان نمونه بررسي مي بهرا » ال مينور«گام 
 آكوردي ماژور است. شود كه مي» فا، ال، دو«و حاصل  تريادي تشكيل دهيم

 »3«ي گزينه .232
 (هارموني)

يك معنا هستند و شامل حركت از  زن، ديسپتيو و اينتراپتد همگي به هاي بريده، شكسته، فريبنده، فريبا، گول كادانس
 ترين جايگزين است. بهترين و رايج VIاست. در اين ميان آكورد  Iبه هر آكوردي جز  Vي  درجه

 شوند. استفاده مي VIعنوان  بمل ماژور به و مي Vعنوان  در سل مينور، آكورد ر ماژور به
 »3«ي گزينه .233

 (آكوردشناسي)
 است.» كاسته«ي هفتم مينور هارمونيك  شده برروي درجه ترياد تشكيل

 »2«ي گزينه .234
 (سازشناسي غربي)

 94آزمون سراسري  222پاسخ سوال 

 »4«ي گزينه .235
 شناسي) (فرم

ي فرانسوي و ايتاليايي، معني لغوي آن  شهبا ري تلفظ ايتاليايي) رقصي است (به» كورنته«تلفظ فرانسوي) يا  (به» كورانت«
توان اين گزينه را تصديق كرد  ضربي. تنها دليل كه مي است، و رقصي است بسيار تند با متر سه» دوان (در حال دويدن)«

 انتخاب تلفظ فرانسوي آن در صورت سوال است.

 »2«ي گزينه .236
 شناسي) (فرم

و » مقدمه«، و دو قسمت الحاقيِ »ركاپيتوالسيون«، »دولپمان«، »اكسپوزيسيون«فرم سونات شامل سه قسمت بنيادينِ 
 است:» كدا«
 . مقدمه1
 ها)، شامل: ي تم پوزيسيون (ارائه. اكس2

 ي اصلي در تناليته اول،الف) تم 
 ي فرعي ب) رابط، مدوالسيون به تناليته
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 ي فرعي ج) تم دوم، در تناليته
 د) خاتمه (كُدتا)

 شده هاي ارائه درپي و بسط و گسترش تم هاي پي (بسط و گسترش)، شامل مدوالسيون. دولپمان 2
 ها)، شامل: ي مجدد تم . ركاپيتوالسيون (رپريز، ارائه3

 ي اصلي الف) تم اول، در تناليته
 ي اصلي تناليته جا با بازگشت به ب) رابط، در اين

 ي اصلي ج) تم دوم، در تناليته
 د) خاتمه (كُدتا)

 معني دم) (به . كدا4

 »4«ي گزينه .237
 (تاريخ موسيقي غرب)

 سراسري 233پاسخ 

 »4«ي گزينه .238
تبار. از  ساز فرانسوي، ايراني و آذربايجاني ، آهنگ»اهللا آندره حسين امين«اثري است از » رباعيات خيام«پوئم سمفونيك 
 و غيره نام برد.» سارباناي «، »سمفوني پرسپوليس«، »مينياتورهاي ايراني«توان از  آثار ديگر او مي

 »4«و  »1«ي گزينه .239
 (موسيقي فيلم)

 سازان خود نسبت داده شدند: هاي زير به آهنگ موسيقي متن فيلم
 روان كامبيز روشن –(فريبرز صالح) » سفير«
 مجيد انتظامي –زاده)  (مهدي صباغ» سناتور«
 اسماعيل ماهان و مجيد انتظامي – (مسعود كيميايي)» سفر سنگ«
 روان كامبيز روشن –زاده)  (مجيد قاري» سرزمين آرزوها«

 »2«ي گزينه .240
 (مدشناسي موسيقي ايران)

 از دو دانگ چهارگاه (جـ هـ ب) تشكيل شده است.» چهارگاه«دستگاه 
 »دشتي«و » چهارگاه«اند از  هاي همايون عبارت دانگ
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 »1«ي  گزينه -241

 )هاي هنري ابزار و اسلوب -287ي  كتاب سبز خواص مواد، صفحه(

آيـد و حـالل    دست مـي  پيگمنت و خامه به ،، سفيده تمپرا از زرده

  . ، آب استآن

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

 »2«ي  گزينه - 242

 )هاي هنري ابزار و اسلوب(

شـود   خوشنويسي را بردارند باعـث مـي   كمي از پوست پشت قلم

 .تري را در خود نگه دارد ركب بيشم

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

 »3«ي  گزينه - 243

 )خاك(

هـاي موجـود اسـت و از انـواع خـاك رس       گل اُخرا از اولين كاني

  . باشد مي

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

 »3«ي  گزينه - 244

ي  ، صـفحه تكنولـوژي مـواد   -357ي  كتاب سبز خواص مواد، صـفحه (

 )برها ها و رنگ حالل -213

تربانتين
10 16

(C H اين حالل از مواد رزينـي موجـود در بعضـي     (

رنـگ اسـت كـه داراي     مايعي شفاف و بـي . آيد دست مي ها به كاج

تربانتين حـالل  . محول استبوي تند، قابل اشتعال و در آب غير 

، كـائوچو و مـواد رنگـي    )مصـنوعي (هـا   ها، رزيـن  خوبي براي موم

 . مصنوعي است

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

 «»ي  گزينه -245

 )37ي  ، صفحه1عكاسي (

فرض بر ايـن اسـت كـه اگـر     ) 1( عكاسي 37ي  در جدول صفحه

8fبراي :،60t  هـاي بعـد و قبـل بـا همـين       مناسب باشد پله

شـود و ايـن در حـالي     ميزان نوردهي شامل اعداد نوشته شده مي

در . است كه اين اعداد همه فرضي هستند و حكـم ثـابتي نـدارد   

8fاگر برايشد  صورتي كه نوشته مي ،60t    ،مناسب باشـد

5براي 6f . كدام سرعت شاتر يا(t) مناسب است؟  

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

 »4«ي  گزينه - 246

 )آالت موسيقي(

هـاي برنجـي    و از بادي  ي سازهاي بادي ترومبون و توبا از خانواده

   .هستند

تـا   78هـاي   ، صـفحه 2 شناخت سازهاي اركستر سمفونيككتاب (

86( 

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

 »1«ي  گزينه -247

 )آجر -48 ي ، صفحهمصالح ساختمانكتاب (

ها و ديوارهـاي جداكننـده اسـتفاده     تر در سقف آجر توخالي بيش

بنـابراين  . هنـد بـود  تـر خوا  از نظر صـدا و حـرارت عـايق   . شود مي

 .هاي اين آجرهاست عايق صدا و حرارت از ويژگي ،سبكي

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

 »4«ي  گزينه - 248

 )الياف نساجي -218ي  كتاب سبز خواص مواد، صفحه(

مواد رنگزاي گوگردي عموماً كدر هستند و شفافيت ديگر طبقات 

د ولي بـه دليـل ارزان بـودن در مـواردي كـه      زا را ندارن رنگ مواد

ها و چادرهاي  زيبايي رنگ زياد مطرح نيست مانند رنگرزي لباس

  . كنند ها استفاده مي ارتش و برزنت از آن

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

 »4«ي  گزينه -249

 )الياف نساجي(

و براي پايدار وش ي پخت و شست نقش سيليكات سديم در مرحله

 . ي امولسيون است دارنده كردن نگه

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

 »1«ي  گزينه -250

 )چاپ -250و  244هاي  كتاب سبز خواص مواد، صفحه(

و آب يـا نمـك   ل مل، بـرس  ها از پودر گ كليشهزدايي  براي چربي

 . كنند قلياب استفاده مي

------------------------------------------------------  
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 »2«ي  گزينه -251

 )آجر -52ي  مواد و مصالح، صفحه شناخت(

بندي خشت آجر است و اگر مقدار ماسـه در آجـر    ماسه استخوان

شود، در نتيجه آجري كـه بـه    مقدار خاك رس كم مي. زياد باشد

 . آيد، تُرد و پوك بوده و مقاومتش كم است دست مي

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

 »1«ي  گزينه -252

 )چوب(

كشـيدگي   هـم  ،از داليل چوب كه بايد قبل از مصرف خشك شود

هايي  و از به وجود آمدن عيب باشد مي ،چوب در حين مصرف كم

  . كند مينظير پيچيده شدن و ترك برداشتن جلوگيري 

  )4ي  خشك كردن و نگهداري چوب، صفحه(

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

 »4«ي  گزينه -253

 )خاك -44ي  و مصالح، صفحهشناخت مواد (

هـا و   ي عمل فرسايش و هوازدگي بر فلدسپات ها نتيجه خاك رس

ــزو مهمــي از ســنگ . ميكاهاســت ــواد ج ــن م ــن و  اي ــاي آذري ه

وجود ترين مواد معدني موجود در طبيعت به  اند و از مهم گرگوند

 . آيند مي

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

 »1«ي  گزينه -254

 )هاي هنري ابزار و اسلوب(

برنـگ باعـث جلـوگيري از گنـدزدايي     روغن ميخك در سـاخت آ 

  . شود رنگ ميآب

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

 »3«ي  گزينه -255

 )چاپ(

ي حسـاس بـه نـور     ها جز داليل پـاك شـدن مـاده    ي گزينه همه

از  ،ي كم المپ تا توري شابلون فاصله» 3«ي  گزينههستند به جز 

وشوي توري  شستپاك شدن ماده حساس به نور در زمان داليل 

  .نيستچاپ سيلك 

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

 »2«ي  گزينه -256

 )برها ها و رنگ حالل(

اكســيژنه،  آب -اي آب ژاول هــاي كــاالي پنبــه اد ســفيدكنندهمــو

  .كربنات سديم و هيدروكسيد سديم هستند

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

 »2«ي  گزينه - 257

 )شيمي رنگ(

بـه دسـت    منل رنـگ قرمـز الكـي كـار    يني كوش از كالبد حشره

  .آيد مي

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

 »3«ي  گزينه -258

 )هاي هنري ابزار و اسلوب(

در نقاشي باعث نرم و روان شدن، شفاف  (medium)ي  واسطه

  . شود و كدر شدن و پيوند ذرات رنگيزه مي

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

 »4«ي  گزينه -259

 )الياف نساجي(

پشم براي جلوگيري از شكنندگي و وشوي الياف  در هنگام شست

درصـد از چربـي آن را نگـه     2تـا   5/0خشن شدن پشم حـداقل  

  . دارند مي

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

 »2«ي  گزينه - 260

 )چاپ(

بـراي حكـاكي روي   ي چـوبي و مناسـب    قلم دراي پوينت با بدنه

 .باشد پليت مس مي




