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 12345: پاسخ

آثار هنری، تنها جنبه همه فعالیت های هنری، به نحوی متوجه تغییر و بازپرداخت چیزها در راستای نیازهای مادی و معنوی انسان هستند.  .1

مصرفی ندارند؛ بلكه برای شناخت جهان هستی و حسّ زیبایی شناسی و در نتیجه، تمامیت بخشیدن به زندگی انسان الزم اند. انسان همواره 

ابسته به به دنبال تحقق عملی و هنری كردن واقعیت عینی خارج از ذهن خود بوده است. تا اواخر قرن نوزدهم كه زندگی شهری، بیشتر، و

 –گی روی كره زمین را یادآور می شد. حتی در قرن بیستم و قرن حاضر حیاتی طبیعت در حفظ و تداوم زند اهمیت ،هنر ؛طبیعت)روستا( بود

چنین  –كه به هر حال، به عصر فنّاوری مشهور هستند و به بهانه فنّاوری و توسعه، بهره برداری های مخرّبی از طبیعت صورت می گیرد 

 ردی در هنر به چشم می خورد.رویك

 كدام مورد را می توان به درستی از متن فوق استنباط كرد؟

 

 ارزشی نسبی است كه در طی زمان همواره در حال تغییر و تكامل است. ،ارزش هنری (1

آن برای تداوم حیات در این كره امروزه نیز برخی هنرمندان، از هنر به مثابه وسیله ای در جهت گوشزد كردن اهمیت طبیعت و حفاظت از  (2

 خاكی استفاده می كنند.

 اثر هنری، آنگاه زیبایی هنری دارد كه انسان از آن برای خلق آنچه در عالم واقعیت باشد، ولی نیست، استفاده كند. (3

 سان بوده است.ترین آثار هنری در زندگی انترین و اثر گذارمایه خلق بزرگطبیعت و زیبایی های آن، همواره دست (4

  

این حكایت عادت كردن های ماست. عادت كردن، همیشه چیز خوبی نیست. عادت « آنقدر درخت زیاد است كه دیگر جنگل پیدا نیست» .2

 كردن، زیادی اش، فراموشی را می اندازد به جان آدم ها و حواسشان را پرت می كند وسط دنیای بی خیالی؛ وسط دنیایی كه باید زور زد تا

فرق دیدن و ندیدن آدم ها را پیدا كرد. مرض عادی شدن، وقتی سر وقتمان می آید كه دیگر موقع چشم انداختن توی دنیای اطراف، اتفاقات 

 را می بینیم. اما یادمان می رود نگاهشان كنیم، چون آنقدر برایمان تكراری شده اند كه دیگر به چشم نمی آیند.

 ترین مفهوم و نقش معنایی را دارد؟كه در جمله اول به كار رفته است، نزدیک« نگل پیدا نیستج»در متن باال، كدام عبارت با 

 

 به جنگل عادت كردن (1

 جنگل را فراموش كردن (2

 جنگل را نگاه نكردن (3

 به جنگل چشم نینداختن (4



  

 عالمت سؤال، كدام كلمه می تواند قرار بگیرد؟ بین كلمات و اعداد در شكل زیر، ارتباط خاص و یكسانی برقرار است. به جای .3

 

 تكریم (1

 

 تاریخ (2

 كارتن (3

 تركان (4

  

كشیدن عبارت است از جستجو برای ارضاء شود و منشأ عادت سیگار اثرات مهم كشیدن سیگار در ابتدا مربوط به بهداشت ذهنی انسان می .4

های اخیر به میزان زیادی افزایش یافته است؛ ممكن است حالت رضایتمندی(. میزان امید به زندگی در جامعه ما در سال)یک خواست

در چنین شرایطی آید طول عمر خیلی از افراد را افزایش دهد كه آرامبخش رضایتمندی و لذتی كه به وسیلة سیگار كشیدن به وجود می

 .سیگار كشیدن سودمند خواهد بود

 كدامیک از جمالت زیر، اگر صحیح فرض شود نتیجه گیری باال را تضعیف خواهد كرد؟

 

 .هیچ یافته پژوهشی ارتباط بین سیگار كشیدن و طول عمر را تائید نكرده است (1

 .دهدكشیدن را پوشش میدلیل بیان شده در اظهارات باال تنها مثالی از اثرات سیگار  (2

 .ای به عوارض جانبی مضر سیگار كشیدن نشده استهیچ اشاره (3

 .تواند از یک عمل مشتاقانه انسان سرچشمه بگیردسیگار به عنوان یک خطر اصلی برای سالمتی انسان نمی (4

  

مساحت كل باشد، نسبت عرض به طول مستطیل  درصد 25شكل زیر دو مستطیل یكسان و یک مثلت را نشان می دهد. اگرمساحت مثلث  .5

 كدام است؟

 

 7به  4 (1

 

 3به  1 (2

 3به  2 (3

 7به  3 (4

 

 

 به برندگان مسابقه به قید قرعه جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

 مدیریت برنامه ریزی فرهنگی واجتماعی
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