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 زبان خارجه 

 

PART A: Vocabulary 

Directions: Choose the word or the phrase (1) , (2) , (3) , or (4) that best completes the blank. 

1. I want your help with my literature review.... to the e- mail are some questions. please answer 

them 

1.Raised    2. Posed   3. Inquired   4. Attached 

2. During the winter storm, the road conditions were so ................ that schools were cancelled for 

a week. 

1.reckless  2. deplorable   3. superficial  4. erratic  

3. People who .................their dreams do what they love and they go for greatness. 

1. chase   2. involve  3. gather   4. require 

4. Attention is essential in achieving anything. If you can’t pay attention, you can’t get the job...... 

. 

1. taken   2. made   3. tried   4. done 

5. Many children have become .............. disturbed as a result of the damage they have suffered. 

1. emotionally   2. actively   3. powerfully  4. necessarily 

6. The real cause of that famous actor’s sudden death is not yet know; it is even a/ n............ to the 

medical community. 

1. forecast   2. mystery   3. legend  4. pressure 

7. To get yourself ready for a test of the type you are going to take ............... hard work. 

1. considers   2. performs  3. involves   4. predicts 

8. The local businessman accused the newspaper of defaming him by publishing an article that 

said his company was ......... managed. 

1. seriously  2. centrally  3. poorly   4. Crucially    



 
 

Part B: Cloze Test 

Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide 

which choice (1) , (2) , (3) , or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

The passage of heat from one place to another by the movement of liquid or gas is called 

convection, and it takes place when the (9) ..........of one part of liquid or gas is different 

(10)............... that of another part. 

I can put my cash card into an ATM anywhere in the world and take (11) a fistful of local currency, 

while the corresponding amount (12) .......... from my bank account at home. I don’t even think 

twice: (13) .................the country , I trust that the system will work. 

9. 1. weight   2. formation  3. sort 4.temperature 

10. 1. from   2. than  3. of   4. with 

11. 1. off    2. of    3. out  4. in 

12. 1. to debit  2.is debited   3. debits  4. debiting 

13. 1. in spite of  2. in relation to  3. no matter       4. regardless of  

Part C: Reading Comprehension 

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four 

questions. Answer the questions by choosing the best choice (1) , (2) , (3) , or (4). 

Then mark your answer sheet. 

PASSAGE 1: 

Sociology is the study of different aspects of society and its members. A sociologist is a person who 

undertakes this study. Sociologists are interested in how social groups are organized, in the 

relationship between different groups in society, and in hoe people behave as members of society.  

They are also interested in social problems and in seeking solutions to those problems. Social groups 

studied by sociologists may be small and compact, such as the family, or large and spread out, such as 

a political organization or a trade union.  

 



 
 

 

Most sociologists collect information and try to explain facts about their own society. But sociologists 

also study societies other than their own. In order to gather information, they rely on official maths 

(such as census data); they interview people who may be experts on the problem being investigated 

in the case of drug addiction, for instance, the police or psychologists: and they interview individuals 

such as drug addicts, criminals, the elderly, and so on. They do not interview every person in the group 

being studied, but rather they take a sample representative, or typical, of the group. Sociologists also 

gather information by observing what is happening around them. They may work together with other 

sociologists, as well as with other specialists in the field for example, demographers (population 

specialists), economists, statisticians, and psychologists. 

14. According to the reading , sociologists are interested in all of the following except........ . 

1. how social groups are formed. 

2. social development of people in a society. 

3. how people behave ad members of a particular society. 

4. social problems and possible solutions to those problems. 

15. According to the reading , which of the following is NOT true about sociologists? 

1. Majority of them focus on their own society. 

2. They rely on statistics published by the government. 

3. They are interested in societies which are different form their own society. 

4. They sometimes collect information from drug sellers. 

16. According to the passage , sociologists collect information by all of the following ways 

EXCEPT.............. . 

1. interviewing the police and victims. 

2. working with population experts. 

3. talking with experts in other fields. 

4. interviewing all the people who are being studied. 



 
 

 

17. Which of the following groups may not work together with other sociologists?   

1. psychologists   2. economists    3. physiologists  4. Statisticians  

PASSAGE 2 

Fashion designer Pierre Cardin was born on July 2 , 1922 , to French parents is San Biagio di Callalta, 

Italy (near Venice). Cardin became interested in fashion early. He eventually went to work for a tailor 

in Vichy, France. There , he began to hone the skills that would make him one of the most successful 

designers of the 20 the centuray. 

Cardin moved to Paris in 1945 , at the end to World War II. During hid first five years in France’s capital 

city. Cardin jumped rapidly from job to job. He found work in the Paquin fashion house, started by 

famous dress designer Jeanne Paquin , who died before Cardin’s time there. He moved from Paquin 

to the Schiaperelli Fashion house that same year. In 1945 , he became acquainted with French film 

director Jean Cocteau. Cocteau hired Cardin to design dresses for his film La belle et la bete (Beauty 

and the Beast) , which premiered in 1946, the same year that Cardin began work at Christian Dior’s 

newly opened fashion house. 

Cardin is credited with helping to design Dior’s “New Look”, a style of dress intended to emphasize 

femininity in women’s clothing after the period of women taking on traditionally masculine roles 

during World War II. 

18. The passage provides sufficient information to answer all of the questions about Pierre Cardin 

EXCEPT............... . 

1. What nationality hid parents were. 

2. Which people he worked with  

3. where he was born 

4. who he married 

19. The word “hone” in paragraph 1 means............ . 

1. refine   2. teach   3. view   4. Mix 



 
 

 

20. during which years did he move from job to job? 

1. 1955-1960    2. 1950-1955     3. 1946-1951  4. 1954-1950    

21. According to the passage, Cardin worked for all of the following fashion houses EXCEPT............ . 

1. Paquin   2. Balmain   3. Schiaperelli         4. Christian Dior 

PASSAGE 3: 

Despite the geographical distance and cultural differences between North American Native Peoples 

and the cultures of New Zealand,  the dilemma of reconciling Western museum concepts with the 

indigenous perspective is similar. 

Maori values appear to parallel those of other aboriginal cultures, and museums with Maori 

collections need to follow a preservation practice and conservation code of ethics. Maori have 

participated in following museum practices since 1974, as directed by the national mandate. 

Maori collections in the New Zealand museums were often brought by Maori themselves, and 

therefore the acquisition process differs greatly from that in North America. As with the beliefs of 

Native American people , Maori are attached to the cultural artifacts which can affect their well – 

being. Interestingly , some artifacts have powers that may adversely affect their custodians. 

22. Which of the following would be the best title for the passage? 

1. Aboriginal Cultures. 

2. Western Museum Concepts. 

3. North American Native Peoples. 

4. The Maori Culture of New Zealand. 

23. The word “indigenous” in paragraph 1 means................ . 

1. suitable   2. original   3. native   4. ancient  

 

 



 
 

24. Which of the following statements is true? 

1. Maori opened their first museum in 1947. 

2. Maori collections were often brought by Maori themselves. 

3. Maori values do not resemble those of other aboriginal cultures. 

4. Museums with Maori collections do not need to follow any conservation code of ethics.  

 

25. Which of the following can be inferred from the passage? 

1. Maori held superstitious beliefs. 

2. Maori opposed the beliefs of Native American peoples. 

3. The custodians of valuable objects were deeply respected people. 

4. The government of New Zealand forced Maori to submit their belongings to museums. 

 

 فرهنگ و هنر و تاریخ ادبیات ایران وجهان 

نقاش وابسته به جنبش امپرسیونیسم با تاکید بر چه موضوعی شکل گرفته اند ؟ « مری کست » اکثر نقاشی های  – 26  

که مورد توجه و تقدیس وی بوده است « زندگی روزمره و روستاییان ( »  1  

که همچون موجودی پری گون و زیبا نمایش داده شده است « زن ( »  2  

از احساساتی گری به تصویر در آمده اند که عاری « مادر و کودک ( »  3  

که با رنگ های درخشان و شاعرانه جان گرفته اند « هنرپیشه های تئاتر ( »  4  

وارد هنر شد ؟ « روکوکو » کدام مورد توسط سبک  – 27  

                                                                ( پایبندی به رنگ های مکمل و پر کنتراست                                                               1

( سرخوشی ، توجه بیشتر به مسائل روحی و احساسی  2  

یجاد فضای ساختاری              ( تحریف ، تغییر در اندازه و مقیاس ها و ا 3  

( گرایش به گذشته کالسیک ، پرداختن به تناسبات و پرسپکتیو  4  

 

 



 
 

محسوب می شود؟ « لوح پیروزی نارمر»از وجوه تمایز آن با « صحنه نبرد توت عنخ آمون با سوری ها»کدام ویژگی  – 28  

پیروزی  ( اتکا به نیروهای ماوراء الطبیت و اساطیر در دستیابی به 1  

( پرهیز از هر گونه نمادگرایی در نمایش آشفتگی های ملموس زمینی  2  

تاریخی ( گرایش به شیوه رسمی و آکادمیک در ثبت واقعه  3  

( تلفیق رویکردهای آزاد و آیینی در پرداختن به موضوع جنگ  4  

در کدام غالب می گنجد ؟ « هانس آرپ » آثار  – 29  

( کالژ ، نقش برجسته و اشعار دادائیستی  2( حرکت نور و تعامل اشیاء با محیط شان                               1  

( جفت کاری با استفاده از فرم های رنگین پیش ساخته    4( اسمبالژ با استفاده از نقوش متاثر از هنر شرق دور                3  

 

ر میان سنگی ، شاهد چه بدعتی در پرداخت موضوعات بوده اند ؟ نقاشی های پناهگاهی عص – 30  

و زنده نمایی جانوران شکاری (  طبیعت پردازی  2            ( ظهور پیکره آدمی و توجه به موضوعات انسانی            1  

( تقدیس مظاهر طبیعت به ویژه حیوانات  4     ر شکل گسترده و دقیق           ( پیدایش جنبه های تزئینی د 3  

وجه بارز کدام کاخ ساسانی است ؟ « هورنو » گنبد سرگشاده موسوم به  – 31  

  ( فیروزآباد  4( سروستان                        3( بیشاپور                2( قلعه دختر            1

کدامیک از ویژگی های اصلی موزائیک های بیزانسی محسوب می شود ؟  – 32  

( عالقه به ریزه کاری ، تزیین و وفاداری به طبیعت   1  

( سنگ های کوچک الوان ، رنگ های درخشان ، شکل های دو بعدی  2  

( شکستن فرم های طبیعی به کمک موزائیک های تیره و روشن رنگین  3  

طبیعت ، کاربست خطوط حلزونی و رنگ های درخشان ( اهمیت به انسان و  4  

 33 – کدام بنا به شیوه ی اصفهانی ساخته نشده است ؟ 

تبریز  –( ارگ علیشاه  2        شیراز                              –( کاله فرنگی  1  

کرمان  –( مجموعه گنجعلی خان  4تهران                               –( خلوت کریم خانی  3  

نسبت به هنر را توصیف می کند ؟ « گوگن » کدام گزینه نگرش  – 34  

( ارجحیت واکنش حس بر عقل و تاکید بر تخیل هنرمند در ساخت اثر  1  

( تمرکز بر طرح و ساختار منسجم شکل و رنگ برای ایجاد پرسپکتیو  2  

عی هنرمند در خلق اثر و نمایش دنیای واق( اهمیت مشاهده و توصیف  3  

( تاکید بر عقل گرایی و نمایش احساسات تند و شدید به کمک رنگ های درخشان  4  



 
 

 

امروزه قالی های بیجار ، معموال به واسطه ی کدام نقش و شیوه بافت بیشتر شناخته می شوند ؟  – 35  

فشرده و مقاوم  –( ماهی افشار  2                                     یک پوده و کلفت    –ماهی درهم (  1  

بی گره بافی  –( گل و بلبل  4گره نامتقارن                                             –( بته قبادخانی  3  

شاخصه ی هنر کدام تپه باستانی به شماره می آیند ؟ « کبوتری » سفالینه های موسوم به  – 36  

   ( ملیان  4( هلیان                       3( خوروین                  2( گیان                     1

است ؟ « بَرَکان » کدام مورد ، بیانگر اصطالح  – 37  

   ( جامه کوتاه و بی آستین از کتان  2( پارچه خشن از پشم و موی بز                                              1

  ( نوعی چادر از پارچه پیچازی سفید و آبی   4( نوعی عمامه کوچک از پارچه ابریشمی                                   3

؟ "ویو" در اساطیر ایران کدام اسطوره هندی است معادل  – 38  

  رودره(  2                               راهما( ب 1

  آگنی(  4                                             وبشنو(  3

کنده کاری های چوبی کدام هنرمند ، تداعی کننده تراشکاری های قبیله ای آفریقایی را القا می کند ؟  – 39  

( کنستانتین برانکوزی  4( کالس اولدنبرگ             3( ماکس بکمان                    2( ژرژ براک                1  

اعتقاد کدام هنرمند به هنر متعادل ، ناب ، آهنگین و عاری از موضوع های گزنده و دلگیر بوده ؟  – 40  

( کازیمیر ماله ویچ  4( پیت موندریان                3( هنری ماتیس              2( فرنان لژ                   1  

ناقشات بسیاری شده است ؟ آثار کدام نقاش ، درگیر مباحث انقالبی بوده و موجب م – 41  

  ( امیل نولده  4( ماکس بکمان            3گوستاو کوربه             (  2( دیوید آلفاروسیکه آیروس             1

خصوصیت آثار کدام نقاش درست ذکر نشده است ؟  – 42  

( صور کژنما و مبالغه آمیز : هیرنموس بوش  2( سایه های اغرغق آمیز و ترسناک : پیرانزی                           1  

( کنکاش در درون آدمی : فراگونار  4( فعالیت آرمیده : میکل آنژ                                               3  

توسط چه کسی ساخته شده است ؟ « انه سان کارلوآله کواترو فونت» بنای  – 43  

( آلبرتی  4( برامانته                 3( بورمینی                  2( برنینی                     1  

 44 – کدام گزینه از ویژگی های نقاشی ای دوره باروک نیست ؟  

( انسان در کانون تصویر قرار گرفته  2          فضاها باز و بیکران هستند                                     (  1  

( صحنه های تئاتر را به ذهن متبادر می کنند   4( احساساتی گری و تفنن در نقاشی دیده می شود                      3  

 



 
 

 

خالق کدام اثر نادرست است ؟  – 45  

رامبراند  –( بازگشت غیر منتظره فرزند  2پوسن                               –( داوری حضرت سلیمان  1  

  آنتوان واتو  –( سفر زیارتی به جزیره الهه عشق  4پیتر بروگل                                           –( برج بابل  3

؟  قتضای حال خود میفهمدم شاعر عارف شعرهایش را به آینه تشبیه کرده است که هر کس بهکدام  – 46  

مولوی(  1  

عطار ( 2  

  عین القضات همدانی( 3

یمحمود شبستر خیش ( 4  

یوسف در مصر و مرگ در ونیز از آثار این نویسنده بزرگ آلمانی زبان است ؟  – 47  

  ( لسینگ  4( شیلر                  3( هرمان هسه                2( توماس مان                      1

مکپث در نمایشنامه شکسپیر چگونه است ؟ شخصیت  – 48  

( ساده لوح و زود باور  2( عاشق پیشه و احساساتی                          1  

  ظن( حسود و دارای سوء  4              ( جاه طلب و حریص                 3

آغاز گر رمان اجتماعی در ادبیات فارسی چه کسی است ؟  – 49  

( محمد علی افغان  4( عباس خلیلی               3( مشفق کاظمی                  2( جالل آل احمد               1  

نخستین برنده جایزه ادبی نوبل در ادبیات کیست ؟  – 50  

( فرانسوا کوپه  4( سولی پرودوم               3دوموپاسان              ( گی 2( امیل زوال                     1  

 نقد هنری و ادبی 

مرحله آیین مربوط به کدام دوره زندگی انسان است و این نظریه الکان را می توان تاثیر گذار بر کدام نحله نقدی دانست ؟  – 51  

ساختارگرایی  –ماهگی  19تا  6( از  1  

پسا ساختارگرایی  –سالگی  4تا  2( از  2  

پسا ساختارگرایی  –ماهگی  19تا  6( از  3  

ساختار گرایی  –سالگی  4تا  2( از  4  

کدام یک مرحله سوم از الگوی سه بخشی نشانه شناسی پیرس است  ؟  – 52  

( انتخاب مفاهیم تقلیدی  2                         ( رفتن از ساختار شناسی به معنا شناختی  1  

( ارجاع آبژه به شکل تصویر ذهنی  4( بازنمایاننده یا مدلول ذهنی                                           3  



 
 

  

کدام از ویژگیهای مدرنیته است ؟  – 53  

( توجه به پوزیتوسیم منطقی و رد روش شناسی تجربی  2( تبین جامعه و طبیعت به شکل انسان مداری                    1  

( اعتقاد به جهانشمول نبودن قوانین  4( اثبات گرایی دینی و پیروی از مذاهب عقیدتی                 3  

طب آن وابسته است و این افق فکری تاریخی است ؟ کدامیک اعتقاد دارد که هر متن به افق فکری مخا – 54  

( یاس  4( گادامر                   3( شالیرماخر                  2( دیلتای                   1  

ناقد جامعه شناختی غیر مارکسیتی که دین را دو نوع می داند دین مبتنی بر زهد و دین مبتنی بر عرفان کدام است ؟  – 55  

   ( هیپولت تن  4( ماکس وبر               3( امپسون                     2هابرماس                 (  1

کدام جمله صحیح نیست ؟ – 56  

می باشد « من زن نیستم » اهپوست و صاحب کتاب یسهوکس فمنیست ( بل  1  

( امر شخصی همان امر سیاسی است     شعار فمنیستها است  2  

را می توان آغازگر موج اول فمنیست دانست « اتاقی از آن خود » ( کتاب  3  

احب کتاب جنس دوم را دریدای مونث لقب داده اند ( هلن سیکسو ص 4  

 57 – کدام درباره آرای » فریزر « صحیح نیست ؟ 

( شاخه طالیی مهمترین اثر فریزر محسوب می شود  1  

و زندگی دوباره می داند  ( هسته ی اصلی اغلب اساطیر را مرگ 2  

زمین می داند ( نقطه مشترک اساطیر و مناسک مقدس را در بار وری  3  

( شاعران بزرگ را کسانی می داند که بینش اساطیری به همان قدرت باستانی فوران کند  4  

 58 – کدام از نویسندگان زیر از نمادهای ادبیات پوچی محسوب نمی شوند ؟  

( اوژن یونسکو  4( ساموئل بکت                3( امیل زوال                     2( ژان ژنه                       1  

کدام از آثار رئالیسم جادویی است ؟  – 59  

( مواجهه  ) بورخس (  2( تپلی ) گی دومو پاسان (                                            1  

( گلهای بدی ) بودلر (  4رای ) فلوبر (                                                ( مادام بو 3  

ه آثاری دیده شد ؟ حلیل عرفانی و معنوی موسیقی در چاولین متن اسالمی در ت – 60  

  ( آثار محمد غزالی  4( آثار بوعلی سینا                 3( آثار اخوان الصفا              2( آثار فارابی                    1

زبان می داند زیرا هنر اراده معطوف به پدیده است و زبان سپاهی از استعاره و مجازها ؟  وی هنر را برتر از – 61  

  ( نیچه  4( دریدا                        3( هایدگر                       2( هگل                     1



 
 

 

به بعد نقد خوانند مدار به سوی کدام نقد رفته است ؟  1980از  – 62  

( بنیادگرایی  4( شالوده شکنی            3ی          رسطوی( نو ا 2( فرویدی و روانشناسی                 1  

 در داستان ارداویراف نامه هنگام سفر اراداویراف به جهان آخرت کدام دو ایزد او را راهنمایی کردند ؟  – 63

 ( بهمن و آذر   4هر             ( بهمن و م 3( سروش و آذر                  2( سروش و مهر                      1

 در مورد نظریه فرمالیستها صحیح نیست ؟ کدام  – 64

 ( فرمالیسم اثر هنری را بیان غیر متعارف و غیر معمول حقیقت می داند  1

 ( مباحث تاریخی و اخالقی و روانشناسی مباحث فرعی در ادبیات هستند  2

  و موضوع  ( در فرمالیست چگونه گفتن مهم است نه معنی 3

 ( فورگرااندنیگ عاملی برای کلیشه و تکرار در زبان ادبی است  4

 پیرس فیلسوف آمریکایی رابطه طبیعی بین نشانه و مدلول را چه می نامند و مثال آن چیست ؟  – 65

1  )index –                                     2دود بر آتش  )index –  دست دادن بر احوال پرسی 

3  )icon –                                       4دود بر آتش  )icon –  دست دادن بر احوال پرسی 

 چه کسی اساطیر را از آسمان به زمین آورد ؟  – 66

  ( آدلر   4( یونگ                            3( نورتروپ وای            2( میرچیا الیاده                  1

 کل هنر پس از رنسانس یاوه است ؟ » این نقل قول از کیست ؟   – 67

 ( ژان بودریار  4( فرانسوا لیو تار                   3( ژاک دریدا                    2( والتر بنیامین                    1 

 ایده ی فرا تاریخیت برای اعالم گذار از فلسفه چه کسی توسط هانری کربن مطرح شد ؟  – 68

 ( مک لوهان  4( فرانسوا لیوتار                    3( نیچه                        2( مارتین هایدگر                    1

 در قصه نمادین شاه و کنیزک مولوی ، زرگر نماد چیست ؟  – 69

 ( دنیا    4( نفس                        3( روح                         2( عقل کل                         1

 فرا نقد یا نقادی خود نقد از دیدگاه های کیست ؟  – 70

 فوکو (  4( اکو                      3( سارتر                        2( روالن بارت                    1

 مبانی عکاسی 

؟ پیشتاز شیوه دلفریب یا  گالمور چه کسی است  – 71  

( وستون   4( پن                         3( بیتون                         2( روسلر                      1  

 



 
 

 

لقب سوژه های بی خانمان کدام عکاس است ؟ « وارفته ها »  - 72  

( تامسون  4( هایی                      3( آنن                                2( ریس                      1  

کدام عکاس بر عامل رنگ در پرتره های گروهی تاکید می کند ؟  – 73  

  ( برسون  4( وپلینگتن                    3( اسالویی                     2( بولتانسکی                1

دوران پسا عکاسی ، از اصطالحات چه کسی است ؟  – 47  

( ویلیام میچل  4 ( روالن بارت                 3( لف مانوویچ                       2( فرد ریچن                            1  

رویکرد کدام عکاس مستند به تصویربرداری و عکاسی از قربانیان جنگ است ؟  – 75  

  ( دیوید داگالس دانکن  4( نیک اوت                    3( ادی آدامز                     2( دان مک کالین                    1

کدام منتقد ، معتقد است که در عصر تکثیر تصویری ، معنای نقاشی قابلیت جابه جایی یافته اند ؟  – 76  

  جان برجر (  4                   سوزان سانتاگ (  3( روالن بارت                       2( والتر بنیامین                  1

فی کیست ؟ سرشناس ترین عکاسی در زمینه فتو تایپوگرا – 77  

( استیفن شر  4( پل استرند                       3( پل ستیروئن                   2( موهولی ناگی                    1  

کدام منتقد ، معتقد است که عکاسی ، باعث شد که اثر هنری از اتکای به آیین رهایی یابد ؟  – 87  

( بنیامین  4( بارت                          3( سکوال                         2( سانتاگ                            1  

سوزان سانتاگ ، کدام نوع عکس ها را دارای اصالت می داند و برای آنها نگاهی مقدس گونه قائل است ؟  – 97  

( عکس های درون مجالت                                                       2                                             ( عکس های موزه                          1

( عکس های قدیمی   4( عکس های به نمایش آمده در تلویزیون                                           3  

نوعی تئاتر ابتدایی است ؟  کدام منتقد ، معتقد است که عکاسی – 80  

( روالن بارت  4( آلن سکوال                  3برجر                     (  2( سانتاگ                          1  

در عکس های منظره کدام عکاس ، نوعی شک ورزی در مورد ارتباط بشر با طبیعت همراه شده است ؟  – 81  

( فنتون   4( وستون                3( تیموتی اسا لیوان               2( انسل آدامز                      1  

مقاله آتش و یخ اثر چه کسی است ؟  – 82  

( پیتروولن  4( روالن بارت               3( ویکتور برگین               2( کریستین متز                   1  

کین در اثر معروف خود با نام پیگمالیون از آثار کدام نقاش استفاده کرده است ؟ ویت – 83  

  ( دالکروا  4( انگر                      3( مارسل دوشان               2( پیکاسو                          1

 



 
 

 

از دیدگاه بارت چه چیزی است ؟ « آیدوس عکس »  - 84  

( پونکتوم   4( بازنمایی                   3( شبح                        2( مرگ                              1  

جان تگ کدام ژانر عکاسی را دموکراسی تصویر می نامد ؟  – 85  

  ( عکاسی مستند  3( عکاسی مدرن                  3( تصاویر مونتاژ گونه                     2( پرتره واقعگرا                   1

اشاره بر رویکرد افسردگی فردی و اجتماعی در زندگی آدمها در آثار کدام عکاسان به شدت دیده می شود ؟  – 86  

( استایکن  4( کابورن                      3( استیگلیتز                     2    ( واکر اونز                 1  

از ابداعات چه کسی است ؟  "آمار تصویری »   - 87  

( گلتون  4( المپری                    3( سکوال                        2( بریتون                       1  

کدام یک عاملی در راستای رسیدن به تصاویری با سیاهی باال است ؟  – 88  

  ( چاپ کربن  4( گام بیکرومات                       3( شیوه کاربرو                  2( اوزوبرومی                   1

 

مجموعه آثار کدام عکاس است ؟ « بعد از نور »  - 89  

( آربوس  4( فرویند                      3( کانینگهام                  2    ( النگ                    1  

نخستین عکس رنگی توسط چه کسی گرفته شده است ؟  – 90  

  ( لومیر  4( داگر                       3( بایار                       2( ماکسول                   1

 فن شناسی عکاسی 

. است و کنتراست را ......... می دهد  ، عمر این داروی ظهور ........اگر در داروی ظهوری از سود یا پتاس سوزآور استفاده شده باشد  – 91  

افزایش  –( طوالنی  4افزایش                 –( کوتاه  3کاهش             –( کوتاه  2کاهش                –( طوالنی  1  

 ........................... در تصویر می شود وی ظهور رنگی از حد الزم بیشتر شود باعث پیدایش دومینات دار PHاگر  – 92

 ( ژالتین  4( ژالتین و کولودیون            3( ژالتین و نقره                    2( آبی                          1

 کدام نوع تصویر دیجیتال با اشکال ، قوس ها و خطوط ایجاد می گردد ؟  – 93

 ( وکتوژ  4( موازی                     3( بیتی                           2( رستر                      1

 کدام یک از ویژگی های رنگ محسوب نمی گردد ؟  – 94

  ( کنتراست  4( طول موج                    3یی                ( روشنا 2( درجه خلوص                  1

 چقدر است ؟  LDحداکثر زمان نوردهی فالش  - 95

 ( یک ده هزارم ثانیه  4( یک هزارم ثانیه        3( یک پانصدم ثانیه          2( یک بیست و پنجم ثانیه                 1



 
 

 

96 – Fill flash   در عکاسی جهت ........................ صحنه است ؟ 

  ( نور کلیدی   4یه              ( نور ثانو 3( کامل کننده              2( تعدیل کنتراست              1

 پدیده پالریزاسیون کدام نظریه را ثابت می کند ؟  – 97

 ( مادی بودن نور  4( موجی بودن نور            3( پدیده فتوالتریک در نور          2( پدیده تابش و بازتاب             1

 در روش چاپ مثبت یا ) سیباکروم ( معموال کدام فیلتر صفر می باشد ؟  – 98

 ( قرمز + سبز  4د                  ( سبز + زر 3( زرد                       2آبی + سبز               (  1

 روش چاپ قدیمی که اساس کار آن تغییر  حالت آهن سه ظرفیتی است چه نام دارد ؟  – 99

 ( داگر و تایپ  4پالتینوتایپ                 (  3( اریستوتایپ                2( امبرو تایپ                1

 ......................... عبارت است از تناسب لگاریتمی نور تابنده تقسیم بر نور گذزرنده  - 100

  ( شدت نور  4( دومینات                     3( سانسیته                 2( دانسیته                      1

 اندازه پیکسل ، مشخص کننده کدام قدرت تفکیک است ؟  – 101

 ( روشنایی  4( خطی                      3( فضایی                    2( رنگی                           1

 درجه از ماده شفاف چند درجه است ؟  90انکسار یک شعاع نور با زاویه عبور  – 102

 ( نود  4             ( ده              3( یک                     2( صفر                          1

 در کدام عدسی دوربین های تصویربرداری خطای کندی سرعت شدیدتر است ؟  – 103

 ( با زاویه دید معمولی  4( زاویه بسته               3( زاویه باز                      2( ماکرو                         1

 ه تصویری می شود ؟ چدر عدسی ها موجب ایجاد « کوما » خطای  – 104

  ( غیر قرینه از یک موضوع قرینه  4( با هاله در اطراف نقاط           3( با اعوجاج در کناره ها           2( با انحنای خطوط             1

 کدام چاپگر ، رنگ های مداوم در عکس چاپ شده ایجاد می کند ؟  – 105

 ( حرارتی پاشش رنگ  4( جوهرافشان                     3( سوزنی                         2( نوری                            1

 امولسیون کدام یک از کاغذهای عکاسی زیر دارای تُن سیاه سردتری می باشد ؟  – 106

 ( کلروبرمید نقره   4( یدور نقره               3          ( کلرید نقره         2نقره                     ( برمید  1

 در زون سیستم آنسل آدامز کدام وزن معادل پوست سفید قفقازی است ؟  – 107

   8( زون  4                      7( زون  3                       6( زون  2                   5زون (  1

 برای عکاسی سیاه و سفید هوایی که هاله مالیمی در جو وجود دارد ، کاربرد کدام صافی مناسب تر است ؟  – 108

  ( قرمز  4( زرد میانگین                 3( ماوراء بنفش               2( پوالریزه                    1



 
 

 

 گیری کدام چراغ باید تغییر کن ؟ ه ای ، محل قرار برای تغییر از نور پردازی کالسیک به نورپردازی پروان – 109

 ( نور پرکننده  4( نور اصلی                3( نور پشت                        2( نور سر                        1

 توان یک رسانه در بازسازی طیف رنگی چه نام دارد ؟  – 110

 ( الندا  4( گرادیان متوسط                  3( گاموت                   2( گاما                         1

 صنایع دستی 

به کدام نوع پارچه اطالق می شود ؟ « عتابی » اصطالح  – 111  

( نوعی کرباس نازک  4               ( ابریشمی موج دار    3( دوال بافت                    2( پرزدار                    1  

کدام نقش ، در پارچه های قاجاری بافت ابیانه رواج بیشتری دارد ؟  – 112  

( ترکیب منتشر گل و مرغ   2                            ( تصویر پادشاه در حال شکار                   1  

  ( نقش واگیره ای دسته های گل    4نقش پرنده در دو طرف درخت زندگی                                  (  3

کدام پارچه ، در دوره ساسانی نوعی زری نازک و مخصوص بهار بود ؟  – 113  

( منیر رازی   4( حواصیل                      3( دبیقی                      2( توزی                      1  

از تولیدات هنرمندان نساج کرمانی در دوره قاجار است که از آن جهت دوخت قبا و خلعت استفاده می شد ؟  مورد،کدام  – 114  

  ( شاباتای  4( سلسله                        3( دیداری                      2( دبیت                         1

در صورت اجرای درست کدام شیوه رودوزی ، پشت و روی پارچه به طور یکسان نقش دار می شود ؟  – 115  

مضاعف دوزی  (  4( سرمه دوزی                3( خوس دوزی                2( کم دوزی                   1  

رف زیر در ارتباط با نساجی است ؟ کدام یکی از ح – 116  

( جنیبه کش  4( علتقه بند               3( یساولی                     2( عصاری                       1  

کدام یک از بافته های زیر مورد استفاده قوش بازان است ؟  – 117  

سقالطون  ( 4( ملحم                       3( کوفیه                      2( پهله                       1  

تمام اصطالحات ذکر شده در کدام گزینه مربوط به پوشاک است ؟  – 118  

( تونیک ، لچک ، مل چفته ، کونانی ، خاقانی  2( صدریه ، چوقا ، شوال ، ارخالق ، سدره ، کلجه                                        1  

حلق ( خاتمی ، شلیته ، تنبان ، تاپا ، گازر ، ذات ال 4                                   ( مله ، بتوله ، ساغری ، مسند ، کامو ، لی           3  

قالی کنیسه مربوط به کدام کشور اسالمی است ؟  – 119  

( اسپانیا     4( افغانستان                     3( عمان                             2( مصر                         1  

 



 
 

 

مهم ترین مراکز باتیک ، ورشو ، ملیله و ماشته به ترتیب کدام گزینه ذکر شده اند ؟  – 120  

( کهنمو ، زنجان ، کرمان ، خرم آباد  2( اسکو ، شبستر ، کرمانشاه ، سر پل ذهاب                                           1  

( مراغه ، اهر ، بروجرد ، کرمانشاه   4                                    ( باویل ، بروجرد ، زنجان ، بروجرد                3  

می چه می گفتند ؟ ارچه بافی و رئیس آن در دوره اسالبه کارگاه پ – 121  

صاحب الطراز  –( دارالطراز  2سقالطون                                                   –( قالج  1  

گازر  –( گازر گاه  4گازر                                                    –( زندیجی  3  

مل چفته از نقوش معروف گلیم بافی کدام منطقه است ؟  – 122  

( نمین  4( قوچان                          3( بیرجند                               2( هرسین                         1  

آثار مفرغی در زمان اشکانی از کدام منطقه پیدا شده است ؟  – 123  

  ( کردستان  4( لرستان                         3( خوزستان                        2( خراسان                        1

کدام اشیاء دوره ی ساسانی صفات بزرگی و پهلوانی را جلوه می دهند ؟  – 124  

( مفرغی  4( سفالی                            3( زرین                      2( سیمین                             1  

تصویر انسان بر روی ظروف فلزی در آغاز کدام دوران اسالمی در ایران پدید آمد ؟  – 125  

( صفویان  4( تیموریان                    3( ایلخانیان                  2( سلجوقیان                    1  

ظروف جواهر نشان دوره ی صفوی از چه آلیازی ابداع و ساخته شده است ؟  – 126  

  ( آهن و قلع  4( قلع و سرب                  3( مس و قلع                2( مس و سرب                   1

اب از زمره ی هنر کدام دوران است ؟ از طالی ن« درخت های چنار زرین »  - 127  

( ساسانی ها  4( اشکانی ها و سلوکی ها                    3( هخامنشی ها                    2( مادها                    1  

هنر پارتیان ) اشکانی ها ( چه صورتی داشته است ؟  – 128  

( تحت تاثیر یونان و سکاها  2                             ( صرفا تقلید از هخامنشیان و مادها              1  

  ( کامال ابتکاری و مخصوص به خود  4تحت تاثیر یونان و تقلید از هخامنشیان                                   (  3

در دوره اسالمی چه میگفتند ؟ به کارگاه پارچه بافی و رئیس آن  – 129  

صاحب الطراز  –( دارالطراز  2سقالطون                                          –( قالج  1  

گازر   –( گازر گاه  4گازر                                           –( زندیجی  3  

در کدام  شهر و در چه زمانی بافته شده است ؟ « عمواوغلی » قالی های  – 130  

پهلوی اول  –( تبریز  4پهلوی اول             –( مشهد  3پهلوی دوم             –( کاشان  2قاجار                    –( تبریز  1  



 
 

 

 خواص مواد 

در صنعت چرم با کوبیدن بخش گوشتی پوست به همراه روغن ماهی کدام ماده به دست می آید ؟  – 131  

( جیر   4( شورو                     3( نُبوک                         2( چرم پوستی               1  

رنگ سنگ های آذر آواری ) توف ( موجود در کوه های البرز مرکزی چه رنگی است ؟  – 132  

( خاکستری  4               ( سبز           3( سفید                         2( سیاه                      1  

حالل ماده رنگی کدام شیوه ی نقاشی ، آب و بست آن یک امولسیون طبیعی مثل زرده تخم مرغ است ؟  – 133  

( اکریلیک  4( آبرنگ                    3( گواش                     2تمپرا                    (  1  

ی ضدعفئنی کردن کتاب ها و اسناد تاریخی استفاده می کنند ؟ ماده به صورت بخار برااز کدام  – 134  

  ( سالیسیالنیلید  4( بُوراکس                   3( فرمالین                  2( تیمول                      1

برای شستشوی کدام یک از پارچه های مورد استفاده در تهیه لباس ، بهتر است از روش خشک شویی استفاده شود ؟  – 135  

( روغن بزرگ  4( روغن سندروس          3( یک الیه رنگ ضخیم            2( چسب حیوانی و گچ          1  

کیفیت کار می افزاید ؟  در اجراء تذهیب و میناتور استفاده از کدام قلم مو بر – 136  

  ( سمور  4( فرانسوی                   3( چینی                 2( خز                  1

کدام گاز در ساخت المپ های فالش استفاده می شود ؟  – 137  

( اتان  4( آرگون                    3( بوتان                     2( متان                       1  

استفاده از کرباس در کدام شیوه گچبری مرسوم است ؟  – 138  

  ( پته  4( شیر و شکر                3( تراش                    2( زبره                     1

ماده باعث کاهش قیمت رنگ و فساد آن می شود ؟ کدام  – 139  

( نرم کننده ها  2( نمک های خشک کننده                                    1  

( الیه سازها  4( پر کننده ها                                                 3  

کدام ماسه در تهیه بتن کاربرد بهتری دارد ؟  – 140  

( آبرفتی  4( کوهستانی                 3( مصنوعی                    2( بادی                     1  

همه موارد از مواد تشکیل دهنده چینی هستند به جز :  – 141  

( رُس  4( گچ                   3( فلد سپات                  2( کوارتز                      1  

ن مقاومت و استحکام فوالد بستگی به مقدار کدام ماده ی معدنی موجود در آن دارد ؟ میزا – 142  

( اکسید فلزات  4( سیلیسیم                  3( کربن                     2( آهک                       1  



 
 

 

چیست ؟ « اُشترخان » ی به  کار رفته در پارچه های موسوم به ماده اولیه  – 143  

( نخ پنبه و پشم گوسفند  4( نخ کتان و موی بز             3( پشم بره                    2( پشم شتر                  1  

برای تهیه ی پارچه ای با شفافیت باال و حساس نسبت به آلودگی و باکتری کدام یم پیشنهاد می شود ؟  – 144  

( کتان  4( کنف                        3                ( پشم      2( پنبه                     1  

در چاپ کاالهای سلولزی از فسفات سدیم به چه منظور استفاده می گردد ؟  – 145  

( سختی گیر آب  4( غلظت دهنده                   3( حجم دهنده                 2ثبوت                (  1  

تفاوت ترکیب پارافین و موم با پارافین و رزین به عنوان ماده ی مقاوم در چاپ باتیک ، کدام است ؟  – 146  

( مرحله برداشت مواد مقاوم  2( مقاومت باالی پارافین و موم                                1  

  ه کارگیری مواد مقاوم ( شیوه ی ب 4( استفاده درصد کم تری از پارافین                           3

عامل کدر شدن شیشه سیلیسی ، کدام است ؟  – 147  

( استفاده از ترکیبات آهکی    2( استفاده از براکس                                                 1  

     بسیار کوچک ( وجود حباب های زیاد با قطر  4( ایجاد خراش های نامنظم در سطح شیشه                       3

قرمز درخشان قدیمی یا رنگیزه ی ورمیلیون ، کدام است ؟  – 148  

( زرشکی  4( روناس                     3( شنگرف                    2الکی                        (  1  

از کدام ماده می توان برای شستن قلم موی رنگ روغن ، آبرنگ ، و اکرولیک استفاده کرد؟  – 149  

  ( آب و صابون  4( آب و مواد روغنی                  3( الکل                     2( کُلر                      1

 150 – کدام یک از اسامی ، مترادف سنگ سنباده نیست ؟ 

سکوریت  –( آرسنیک  2باریم                                –سنیک ( اکسید آر 1  

      آرسنیک  –( اکسید آلومینیم  4اکسید آلومینیم سکویی                       –( آلومینا  3

 فلسفه و عرفان اسالمی 

الفکوک ، عبهرالعاشقین از چه کسانی است ؟  – 151  

عراقی   –جامی  –( صدرالدین قونوی  2جامی                                                    –( ابن عربی  1  

عراقی   –روزبهان بقلی شیرازی  –( صدرالدین قونوی  4جامی                      –روزبهان بقلی شیرازی  –( ابن عربی  3  

مرحله ای که انسان مستقیما با ذات حق در تماس است و در واقع اتحاد با حقیقت و ویژه مقربان .  – 152  

( وصل الیقین  4( حق الیقین                   3( عین الیقین               2( علم الیقین               1  

 



 
 

 

مباحث عرفان نظری در دوره اسالمی با چه کسی آغاز شد ؟  – 153  

( شیخ فریدالدین عطار نیشابوری    2خواجه نصیرالدین طوسی                              (  1  

( محیی الدین ابن عربی  4( صدرالدین قونیوی                                        3  

پیش خاک می گذارند آمرزیده میشود( ) هر جنازه ای که کتاب اللمع فی التصوف که می گویدطاووس الفقرا  و صاحب  – 154  

( احمد غزالی   4( منصور حالج               3( ابو نصر سراج           2( جنید بغداد               1  

توحید عارف یعنی موجود حقیقی ..................... است و غیر از او همه ................... نه ...............  – 155  

نمود  –بود  –( انسان  4بود         –نمود  –( انسان  3نمود            –بود  –( خدا  2بود            –نمود  – ( خدا 1  

اهل عرفان اگر با عنوان فرهنگ یاد شوند ....................... گویند و اگر به عنوان اجتماعی .............. گویند  – 156  

  عرفا  –( متصوفه  4متکلمین          –( متصوفه  3متصوفه             –( عرفا  2متکلمین               –( عرفا  1

از صوفیان اولیه که گویند داستانی شبیه بودا دارد و گویند پادشاه بلخ بود و بعد تا شب شد و در سلسله ی تصوف قرار گرفت ؟  – 157  

( شقیق بلخی  4( ابوهاشم کوفی                 3( حسن بصری            2( ابراهیم ادهم             1  

استاد سفیان گفته ثوی که سفیان گفته اگر او نبود مرا دقایق ریا را نمیشناختم و بعضی او را اولین کسی خوانده اند که صوفی  – 158

 نامیده شده 

( معروف کرخی   4( مالک بن دینار                3ابوهاشم کوفی                 ( 2( شقیق بلخی         1  

بهاء الدین ولد ) سلطان العلما ( پدر مولوی را از شاگردان او می دانستند  – 159  

گیالنی  ( عبدالقادر 4( نجم الدین کبری                3( احمد جام                2( روز بهان بقلی            1  

که سعدی و کمال الدین اصفهانی مرید او بودند « عوارف المعارف » صوفی معروف و صاحب کتاب  – 160  

( عبدالقادر گیالنی  4( محی الدین عربی          3( ابن الفارض مصری           2( شهاب الدین سهرودی شافعی          1  

از چه کسانی دفاع کرده است ؟ «  هین زبد نامان نباید ننگ داشت      هوش براسرارشان باید گماشت » مولوی ابیات  – 161  

( مالمتیان  4( فیلسوفان               3( خانقاهیان                  2( خراباتیان                       1  

   بنده تحصیل کرده ............ و آنچه از ناحیه خداست مثال القائات ...........از نظر قشیری آنچه از ناحیه بنده است و  – 162

فرق  –( جمع  4جمع             –( فرق  3حضور             –( غیب  2غیب                 –( حضور  1  

در عرفان اسالمی به کدام یک از عوالم پنجگانه اشاره دارد ؟ « دنی  اوا» مقام  – 163  

( ملکوت  4( ملک                  3( عقول                2( ذات              1  

سبق وجود بر عدم در کدام یک از مراتب ذات شی تقرر دارد ؟  – 164  

( قدم ذاتی 4( قدم زمانی               3( حدوث زمانی               2( حدوث ذاتی            1  



 
 

  

مبنای کدام طریقت عرفانی بر مجاهده بوده است ؟  – 165  

( طیفوریه  4( جنیدیه                3( سهلیه                     2( نوریه            1  

ایجاد نسبت میان هفت مرتبت وجودی و هفت پیغمبر درونی با رنگ ها از آن کدام عارف و حکیم مسلمان است ؟  – 166  

( موالنا محمد جالل الدین بلخی  4( عالالدوله سمنانی              3( شیخ اشراق                 2       ( ابن عربی       1  

علت تامه و ناقصه در کدام خصوصیت مشترکند ؟  – 167  

( وجود هریک مستلزم وجود مستلزم وجود معلول است   2( عدم هر یک مستلزم عدم معلول است                           1  

( هیچ یک شرط الزم و کافی وجود معلول نیستند  4( هریک شرط الزم و کافی وجود معلولند                         3  

 

قرآن فارسی را شایسته کدام یک از کتب عرفانی ذیل می دانند ؟ شیخ بهایی اصطالح ترجمان قرآن یا  – 168  

  ( تذکره االولیا  4( دیوان حافظ           3( مثنوی  معنوی          2( دیوان شمس کبیر                 1

 

در بیت ذیل به کدام یک از مراحل سلوک اشاره شده است ؟  – 169  

 طبیب عشق مسیحا دم و مشق لیک                                 چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند 

                                         ( یافتن نقص خویشتن                                  2( طلب                                                                      1

  هدف ( اطمینان قلب و تشخیص   4( پیدا کردن مرشد و راهبر                                               3

غیب الغیوب کدام عالم است ؟  – 170  

( ناسوت  4( صفات                   3( ذات                       2( ملکوت                       1  


