
١

 

 

 

  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  سومجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)3/3/1398(  
  )دوازدهم( ــرنـه  

  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از نظرات ارزشمند هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علم

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

شود، اما هم 

 ةصيل دربار

// ن منور 

ديم فارسي 

ه 
» دام«و » 

عات مرا »

ationgroup

  .دهد مي» برِ او

ش يس و احترام م

با شرح و تفص» ت

محمدبن: لتوحيد

هارم وزن شعرِ قد

  .ظير است

ولِ اين بذر تشبيه
»دد«. است مودن

»ناوك«و » كمان

  .طاقتي است
  .ت

(  

اب« شده و معناي 

ت كه موجب ترس

قاضي بست«درس 

اسرارال// چارد باخ 

  .است شده

چه ةدر گزين. ست
  .شود ساس مي

مراعات نظ ة، آراي

به محصو» جگر« 
حاصل نمن و رنج 

ك«. است كر نشده

ط  كه كنايه از بي
است د اغراق كرده

  .دهند 

3/3/1398 ومس

تشكيل» ــَـ ش

كوه و عظمتي است

  .ل، اشتباه است

شكني در متن د ت

ريچ: به نام آذرباد

درست ذكر ش» ب

اس ، طرح شده1ي 
ها احس در آن وضي

مات در يك بيت،

به بذر و» دل«ن 
 از عشق ورزيدن

ت ذك اين موضوعا

ي دريدن پيرهن
ر اشك چشم خود

خدمتي تكان مي
  

2 

سجامع نوبت (ــر 

ـ«و ضمير » ابر« 

شك» ابهت« .»ب

  .ندارد) گناه

در متن سؤال) جه

بت ةم هند به بهان

اي ب پرنده// حمد 

فوني پنجم جنوب

از كتاب فارسي» 
عرو م فارسي وزنِ

د و آمدن اين كلم

چون ،است) كنيه
كنايه ،دركل» ن

اما دليلي براي» 

يعني» ردن پيرهن
شاعر در مقدار. ت

خ خواهش و خوش
.است  تشبيه شده

  اي سال

دبيات فارسي

ش دوازدهم؛ هنــ

ديگر از ةسه گزين

رقيب بي«يعني » ض

سنگيني بار گ(زر 

داراي دليل و وج

ثار باستاني مردم
  .است ه شده

جالل آل اح: زده ب
   علي صفي

سمف«و » تيرانا« 

ه سار نخل واليت
ه مانند شعر قديم

تناسب وجود دارد

مك(نوع دوم  ةتعار
شتن و جگر درود

  ز فرمان
»كمان«عاشق به 

قبا كر«. است شده
است آرايي داده واج

ي خود را براي خ
ند به لعاب سبز

ها ـ فصل2ب     

 زبان و اد

سنجش

در س.  اسب است

بالمعارض«.  است

وز ةتباطي با كلم

د( موجهو ) تر ش

  ) بنما

ستان و شكستن آ
شرح داده) غزنوي

تابارزيابي ش// ي 
فخرالدين: طويف
،»خورشيد ة خان

در سايه«ي درس 
ديگر كه ةه گزين

تن» عنقا«و » جغد

است ،جگر)  كردن
دل كاش«. است ده

مجاز ا: خط// س 
شبيه شده و قد ع

تابش تشبيه ش رپ
و... و / ش / و / ك 

هاي ي است كه دم
روين خم تبرها مي

هاي كتا ـ فصل1

    
 

 .رست است
نوعي» ابرش«م 

 .رست است
مرادف» رقيب« 

  .نيست» 
 .رست است

ارت) يار ور و دست
 .رست است

خوش( نغزتر ،»جه
 .رست است

ن، سپريبگذرا( 
 .رست است

ركشي به هندوس
پدر مسعود غز(ي 

 .رست است
القضات همداني ين

الط لطايف// ظامي 
دري به«رندگان 

 .رست است
ساس خودآزمايي

برخالف سه. شود ي
 .رست است

ج«، »وحشت«، »
 .رست است

درو ك(و درودنِ » 
به ذكر نشد  مشبه

 
 .رست است
جناس: خط ـ خطا

تش» تير«به » بال«

دلبر به گيسوي پ
هاي ك تكرار واج

 .رست است
هايي مجاز از سگ 

يي كه بر جاي ز
: ايهام دارد» صل

www.sanjeshse

  
  
  
 

در 2گزينه  
دوم ةدر گزين

در 2گزينه  
با» معارض«

ترس«معني 
در 3گزينه  

مشا(» وزير«
در 3گزينه  

خواج«امالي 
در 1گزينه  

بگذارروز را 
در 3گزينه  

ماجراي لشكر
محمود غزنوي

در 1گزينه  
عين: تمهيدات

نظ: هفت پيكر
فقط پديدآور

در 4گزينه  
براساين تست 

احساس نمي
در 1گزينه  

عزلت«ميان 
در 2گزينه  .

»كاشتن دل«
است اما شده

 .دنتضاد دار
در 2گزينه  .

خ: »1«گزينه 
«: »2«گزينه 

  .نظير دارد
د: »3«گزينه 
ت: »4«گزينه 

در 4گزينه  .1
»ها دم«: الف
ها »خزه«: ب
فصل فص«: پ

erv.ir
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ذهن  در 

در زلف +ـه
 »سخن ن

  .رد

  ت

ن بـه دليـل        

هيچ وقت  

ـت صـورت   
ض بخـواه و     

ationgroup

ناي ماه اسفند را

ـ+ بنفش :  است
شيرين«و  » كردار

پذير  مفعول نمي

  ).هستي= ي ( 

نيست عالي پوچن 
  متمم  مسند

ـروعيت حاكمـان

)طبع و ذات بد( 

در بيـ. ص اسـت  
هـا پـولي قـرض ن

(  

معن» ارديبهشت«

ژه وندي ـ مركّب
زشت«چهارم نيز 

دهد و مي» شود ي

عل اسنادي است

  ـ كينِ نامرد4  

  )اليه ف
همچون) اصالً( چ

يد                      م

.  

سـت رفـتن مشـ

 برخوردار نباشد

واقعي با آن شـخص
ي آزمودنشان از آ

3/3/1398 سوم

«وزانيم اما آمدن 

  .آيد  مي

اين واژ. فشه است
چ و ة سومر گزين

آزرده نمي«عناي 

ها فع پايان مصراع

ردـ مهر م3ين  

مضا اليه مضاف( د
هيچ اين .نيست ي

نهاد  قي                

رط ضروري است

ديگـر از دس ةگزين

ز مرغوبيت كافي

دوستي و ةه نشان
براي ،هستند يا نه

3 

سجامع نوبت (ــر 

سو زخم مي  چشم

 كنايه به حساب

هاي گل بنفش  برگ
در. يِ مقلوب است

جا مع اين» نيازارد

در پ» ي« ،ديگر 

ـ عيار كي2ر مهر  
  لي

نامردـ عيار كينِ 
حض خوب و خالي

      مسند            

ها شر ستوري واژه

مفهوم سه گ. ست

اما آهني كه از) ن

  .)موجه

  . من نشد
  .كنم سپري مي

ست كهخودهاي  ي
 دوستان واقعي ه

.  

ش دوازدهم؛ هنــ

كه براي پرهيز از
  .د

دن ماهي است و

ه موهايش مانند
كه تركيب وصفيِ

ن«. نه خود مسند

ةدر سه گزين. ست

  . است

ـ عيار1): ف و نشر
ـ شعر خا3خوب  

2)  اليه يه مضاف
شعر محو  عيار بي
مسند                 

يافتن نقش دس ت

  ـشد3  

 به جاي خوبي اس

تربيت يكسان(ند 

ظاهرِ م(شتن كاله 

هاي ه عمقِ گفته
 را در غم و رنج س

ي از پول و دارايي
يني اطرافيان تو

دانند يا نه ك مي

سنجش

هاي گياه است ك 
يهام تناسب دارد

مرد ةشانن ، از آب

ه معني كسي كه
ك واژه نيست بلك

اند ن  مسند جمله

، از نوع نكره اس3

، منادا محذوف4 

لف ةه معنا و آراي
ـ شعرِ خ2محض  

الي مضاف( مردهرِ 
ب] اين. [مرد است

                 نهاد   

جهتريخته  هم  به
  پدر هر سه مرد

ـ سال2ـ دو  1 

گزين شدن بدي
  .ست

كن كسان عمل مي
 

مهم است نه داش

هيچ كسي متوجه
هاي عمرم لحظه

مندكردن كسي ره
خواهي ببي اگر مي

هايشان شريك رايي

    
 

به معناي دانه» ا
ا» اسفند«، لذا د

شدن ماهي قرمز
 .رست است

يك واژه است به» 
يك» كاله زرين«ت، 

  .ي مقلوب است
 .رست است

صفات» درويش«
 .رست است
3 ةن مصراع گزين
 .رست است

در بيت. دا است
 .رست است

با توجه به(ضافي 
ـ شعرِ مح1: وصفي
ـ عيارِ مه1: وابسته

ر و كين مرد و نام
          مسند        

 .رست است
هاي  كردن جمله
كه پد دو سال شد

  هسته ةجمل 
:هستند ةي جمل

 .رست است
گيجا ،3در گزينة 

به ستم و بيداد اس
 .رست است

اجسام فلزي يك ة
 .شود داخته نمي

 .رست است
م) باطن شايسته( 

 .رست است
ه: »1« ةول گزين
ل: »1« ةدوم گزين

 .رست است
كنايه از بهر» ودن

گويد كه ا اعر مي
در مال و دار تو را

www.sanjeshse

اسفندها«: ت
كند تداعي مي

تر ش سبك: ث
در 2گزينه  .1

»زلف بنفشه«
نخست ةگزين

تركيب وصفي
در 2گزينه  .1

«و » ضعيف«
در 3گزينه  .1

در پايان» ي«
در 1گزينه  .1

مناد» صائب«
در 3گزينه  .1

هاي اض تركيب
هاي و تركيب
هاي و وابسته

عيارِ مهر اين
نهاد             

در 1گزينه  .1
مرتّب: توجه

د: مصراع دوم
                  
هاي تعداد واژه

در 3گزينه  .1
د تبي مفهوم

روآوردنشان ب
در 3گزينه  .2

ةصيقل بر هم
صيقلي و پرد

در 3گزينه  .2
شتن عقلدا

در 1گزينه  .2
مفهوم بيت او
مفهوم بيت د

در 3گزينه  .2
كيسه بو هم«

، شانيزسؤال 
ببين كه آيا ت

  

erv.ir
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  .شود مي

د پشيمان 

نداريم ... چ

 منه 

لحاظ (دث 

حفاظت ... 

 اينكه، كه 

كه از بيان 
 كه سخن 

 .شد

ationgroup

ند كشيده من به ب

خو ةناهان گذشت

، هيچ)حاظ نشده

ـ دام) ت ساختار

، أن تحد)ترتيب

.، محصول را)ار

داشت كردند، با

هر انساني ك: ص
انسان هنگامي 

با زينه پاسخ مي

 ) گيرد ي

(  

با دالوري فريدون

ضرّع و زاري از گن

لح(» ما«ـ خدا، 

تفاوت(زرد ... تي

عدم رعايت ت(ن 

تفاوت ساختا(د 

كنند، برد ي مي

ص(و او ...  انسان
:ص... (گويد مي

، و اين گز...شد تا

 يكون ممكنًا

 سر هم قرار نمي

3/3/1398 ومس

 نهايتاً رساند و ي

خواهد با تض مي: د

ـ) لحاظ نشده(

، هر كشت) نشده

تي ـ مس و آهن

كشند مي... شك

ـ كوشا، زندگي) 

ـ هر) جود دارد
سخن مي... ي كه

ور كرده ش شعله

مكن، يتقدموا، ي

دو ساكن پشت

4 

سجامع نوبت (ــر 

به درون قصر مي را

كار، حكمتي دارد

(» به«، )زائد(را 

لحاظ(، و )زائد

براحت، ) ساختار

ش حفظ كند ـ بي

)تفاوت ساختار( 
 ) زائد(نها 

رتي در كالم وج
ـ انساني)  است

آتش ش: ين است

 ) تار

ه، يكون من المم

در عربي دةرِسي ،

  ) توح است
  ) وح است

زبان عربي

ش دوازدهم؛ هنــ

خود ر جا ك از آن

ك بندگان گنه ةتوب

، آن ر)ظ نشده

  ) ت

(رويد، كه   نمي

تفاوت(ع حادثه 
  .ستفاده كنيم

، ح)اوت ساختار

رفته بود... شان
ا وجود اينكه، تن

قدر: ص(شود  ي
ري كند، عاقل

عني عبارت چني

تفاوت ساخت(ع 

نشده لحاظ» نم

الفار: ص( ةسيار

ذكر هميشه مفت
ذكر هميشه مفتو

 ز

سنجش

ر است كه ضحاك

گش در پذيرش ت

لحاظ(» ال«مكن، 

نيست» الدنيا«ي 

كشتها، در آن ـ

، وقوع)ظ نشده
 آهن و مس، اس

تفا(سازند تا  مي
  ) زائد(جنس 

، تراكتور خرابش
ـ درو كردند، با 

ر كالم يافت مي
رود دور  آن مي

 ( 

مع» اُشعلت«عل 

، يجمع)زائد( ها 

دوستان«مير در 

الفا، )»معرَّب«ي 

در اسم جمع مذ
در اسم جمع مذ

    
 

 .رست است
باالي بام قصر» ال

 .رست است
پذير است اما درنگ

  . نمايند

 .رست است
هموار م: ترتيب
  ) ختار

 .رست است
عادل صحيح براي

 .رست است
از همة ك: ترتيب

 .رست است
لحا(» نا«: رتيب

كند ـ از ب نمي
 .رست است

م... قطعا: ترتيب
، ج)فاوت ساختار
 .رست است

محصول: ترتيب
)تفاوت ساختار
 .رست است

قدرت در: رتيب
حتمال دروغ در

...)شود ناخته مي
 .رست است

مجهول بودن فع
 .رست است

محصول،: رتيب
 .رست است

زمالء، ضم: رتيب
 .رست است

، به معنيةمعرَّب: 
 .رست است

تسعونَ، نون د: ص
ثمانينَ، نون د: 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
باال«منظور از 

در 2گزينه  .2
پ خداوند توبه
شوند و توبه

  

در 4گزينه  .2
خطاها به ت 
تفاوت ساخ(

در 1گزينه  .2
مع(در دنيا  

در 2گزينه  .2
خطاها به ت 

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

، خراب)نشده
در 3گزينه  .3

خطاها به ت 
تف(كنند  مي

در 2گزينه  .3
خطاها به ت 

ت(خراب بود 
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
آنچه كه اح

گويد شن مي
در 1گزينه  .3

با توجه به م
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
در 4گزينه  .3

:ص( ةالمعرِب
در 3گزينه  .3

ص(تسعونٌ 
ص(مانينٍ ث
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دهد،  ن مي

نون ( ةوقاي

 ) »كلّ

: ةاألصليفه 

اين گزينه 

گزيند  مي  بر

ationgroup

به انسان را نشان

الوو النون حرف 

ك«فاعله : ص(» 

حروف: ص(ش ر 

 . يه دارند

ا) كست بخوريد

 . ن نيست

 . د

 حق يا باطل را
  .  آن است

(  

  . ست

 شباهت كالغ ب

ـ و) ع ب ر: دته

األفراد«ـ فاعله  

أ ش: ةاألصليوفه 

نون وقاي» عرفني

گيتان بارها شك

ها چنين ة گزينه

باشد حال مي» ت

كه راه ست كسي
حاكي از» ء ربك

3/3/1398 ومس

 گزينه صحيح اس

 . ست

كه) ، له محاكم

ماد: ص(ع ت ر 

)مجرد ثالثي: ص

ـ حرو) ور و خبر

، يع، أمرنيذتني

ر اينكه در زندگ

 . باشد يح مي

ست، اما در بقية

راضيات  نشتاق،

 .  

.  

ن فراهم كرده اس
و هوالء من عطاء

مي

5 

سجامع نوبت (ــر 

اين) ةالزّراعيت 

 گزينه صحيح اس

 . باشد سخ مي

،ةالخاصعقوبتها 

ع: ـ مادته) ئدان

ص... (زيد ثالثي

جار و مجرو: شهر

اتّخذ«ترتيب  به 

تان برسيد مگر

زينه جواب صحي

إليه اس ت و مضاف

مشغولين،«يب 

.ها چنين نيست

... و رضوان خير

 دو گروه را يكسا
كلّا نمد هوالء و« 

و معارف اسالم

ش دوازدهم؛ هنــ

حشرات و اآلفات

اين) ةالخاصها 

اين گزينه پاس) 

ع ةجريماه، لكل 

له حرفان زائد: ص

مز ـ) » كلّ«له 

رف جر، من أشه

ها ب هنر بقية گزي

د به راه سعادتت

ل است و اين گز

و بدون صفت» 

ترتي ها به ة گزينه

ه  در بقية گزينه

ي تقوي من اهللا

هاي هر  و هدف
يابد و آية شريفة

 فرهنگ و

سنجش

ثر طعامه من الح

عقوبته ةجريمّل 

...ن األخطاء عند

يقوم بدفن موتا 
 

ص( ةزائدأحرف 

فاعل: ص(» ألفراد

مجرور به حر: ص

جود ندارد، اما در

توانيد شما نمي(

فاعل »عميل«و 

تُطلق«صدر فعل 

دارد، اما در بقية

وجود ندارد، اما

انه علي اسس بني

ها دن به خواسته
ي ق يا باطل را مي

    
 

 .رست است
أكث(عبارت متن 
 .رست است
لكل(عبارت متن 
 .رست است
من(عبارت متن 
 .رست است
(...عبارات متن 

. باشد پاسخ مي
 .رست است

أ ةثالثله : رتيب
 ). ت

 .رست است
األ«فاعله : رتيب

 .رست است
ص... (خبر: رتيب

 

 .رست است
نه نون وقايه وج

 .رست است
( معني عبارت 

 . ت

 .رست است
مفعول و» نا«نه 

 .رست است
مصد» إطالقًا«نه 

 .رست است
نه حال وجود ند

 .رست است
منه و نه مستثني

 .رست است
افمن: فرمايد مي

 .رست است
ات و لوازم رسيد
ت رسيدن به حق

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .3
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در 4گزينه  .4
با توجه به ع
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در 1گزينه  .4
خطاها به تر
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در 2گزينه  .4
خطاها به تر

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

 ) ش هـ ر
 

در 3گزينه  .4
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در 2گزينه  .4
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صحيح است
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در 3گزينه  .4

در اين گزين
در 4گزينه  .4

در اين گزين
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در اين گزين
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@sanjesheduc

  . است »م

 نور هستي 

  "ست تو

  »ضراً

تمام جهان 

اي است  ژه

ر خلقتشان 

 به دين از 

ن مردم به 

 بر جماعت 
 روز شادي 

ه آن سنت 

 خالقيت و 

ويژه  د و به

ationgroup

مستقيماللصراط 

 باالتر است، او

ت  جمله از ايجاد

سهم نفعاً و الض

  

 كه تنها خالق ت

هاي ويژ سرمايهز 
  .كند ي

ف مشترك كه در

 و اعتماد مردم

در ميان) ص(مبر

شنود وم را مي
هان آن روز،. د

ر دنيا مردمي به
  .كم كنند

مان در غضب

افراد مستعد. ست

(  

اهدنا ال«ين ادعا 

ند بسيار برتر و

هستي ما        

نفس ء اليملكون ال 

.هم مفهوم است

ت اوست خداوند

ند كه برآمده از
سان را تضمين مي

 آنان را به هدف
  .د است

شود ي پيدا مي
  .كند اللت مي

ضور اصحاب پيام

رود، سخن مردم
رسدماني فرا مي

كه درد، تا وقتي
دهندة آن كنجام

كردند، ام ييد مي

ن بين مردم نيس

3/3/1398 ومس

مرة صداقت در اي

 نور بودن خداون

   ست   وت داد

م من دونه اولياء

ه»  له كفوا احد

 هستي به دست
  

بين رو مي تر روبه م
ي كه سعادت انس

رزاني داشته، تا
ن در برابر خداوند

ف در تعاليم الهي
دال) ص(بر اكرم 

ه دليل عدم حض
  .ي نبود

رختلف جهان مي
لهي و نداي آسم

معه جاري سازد
ن اينكه از اجر ان

آن مورد را تأيي 

د به ظاهر بودن
  .سازد ر مي

6 

سجامع نوبت (ــر 

يشتري دارند ثم

كند وعرفي مي

بادها و بودها از د

 اهللا قل افاتخذتم

و لم يكن« آية 

 تدبير همة امور
.در اختيار دارد

 با نيازهاي مهم
هاي اساسي  نياز

ها ا كلي به انسان
ناي تسليم بودن

د، امكان انحراف
بر عصمت پيامب 

اشته شد، اما به
ز غلط به سادگي

دارد به نقاط مخ
 ظهور و وعدة ا

 نيكي را در جام
گذارند بدون مي

)ع(كرد، ائمه ي
  .كردند

كه نيازمندشود  ي
 خويش برخوردا

ش دوازدهم؛ هنــ

به خدا محبت بي

ها و زمين معان
 .گيرند او مي

ب"با بيت  »...اهللا

و االرض قل ت

 داللت دارد و با

است كهتياري 
مخلوقات را نيز د

راتر رود، خود را
خ صحيح به اين

وند يك برنامه ك
م دارد كه به معن

ي معصوم نباشد
» يجعل رسالته

بردا) ص(پيامبر 
حاديث صحيح ا

ن مردم حضور د
ود تا اينكه زمان

س سنت و روش
 اين شخص هم

 اسالم عمل مي
ك ن را تأييد نمي

اليت معنوي مي
هاي معنوي داد

سنجش

اند ب  ايمان آورده

دش را نور آسما
وجود خود را از

 انتم الفقراء الي ا

 من رب السماوا

براصل توحيد» 

يعني صاحب اخت
 و پرورش همة م

ندگي روزمره فر
رده است و پاسخ

خداو) فطرت(ك 
برنامه، اسالم نام

يين دين و وحي
لم حيثاهللا اع« 

نوشتن حديث پي
مكان تشخيص اح

جت خدا در ميان
شو و ديده نمي

  .وست

هركس: فرمودند
مال را به حساب

 بر طبق دستور
به هيچ عنوان آن

منحصر به وال) 
ها و امد  از كمك

    
 

 .رست است
كساني كه: مايد

 .رست است
قرآن كريم، خود
تمام موجودات و

 .رست است
ا«ي يا ايها النّاس

 .رست است
قل «: فرمايد مي

 .رست است
»قل هو اهللا احد«

 .رست است
 العالمين است ي
ر طبيعي، تدبير
 .رست است

دكي از سطح زن
به انسان عطا كر

 .رست است
هاي مشترك ژگي

ت، برساند، اين ب
 .رست است

ي در تعليم و تبي
ود و آية شريفة
 .رست است

ها بعد، منع نو ل
ا شهادت آنها ام

 .رست است
حج: فرمايدن مي
بيندكند مي مي

و پيروان او) ع(ي 
 .رست است

ف) ص(ي اسالم 
ند، ثواب آن اعم
 .رست است

 كه درموردي
ب) ص(سول خدا 

 .رست است
عج(ز امام زمان

حبان خويش را

www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
فرم قرآن مي

در 4گزينه  .5
خداوند در ق
است يعني ت

در 2گزينه  .5
عبارت قرآني

در 1گزينه  .5
قرآن كريم م

در 3گزينه  .5
«آية شريفه 

در 1گزينه  .5
ّخداوند رب

طوراست، به
در 4گزينه  .5

انسان اگر اند
كه خداوند ب

در 4گزينه  .6
به سبب ويژ

ارداده استقر
در 2گزينه  .6

اگر پيامبري
دست مي رو

در 2گزينه  .6
كه سا با اين

دليل فوت يا
در 4گزينه  .6

اميرالمؤمنين
مردم سالم

ان عليفرزند
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كننعمل مي
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ان مصداق 

 و گوش را 

  .م است

 را متحول 

 ن بـا خـدا     

 جسمي و 

هاي   رشته

شرعي باشد 

ationgroup

يشااند ا ام گرفته

بت اوليه، چشم

هم مفهوم» و اخّر

بش نشست و او
  . درآمد

ـ عهـد بسـتن 2 

شادابي، سالمت

همان ميزان كه

فرسخ ش 4ر از 

  .سازد يك مي

(  

آن آرا شده و به 
  .كنند ش مي

 كه عالقه و محب

ن يومئذ بما قدم و

ون تيري بر قلبش
كار و خداپرست

زم براي حركت

 مناسب باعث ش

به ه. دارد گه مي
  

  .ست

و رفتن او بيشتر

يار ظريف و باري

  .ست

 . گيرد ه مي

3/3/1398 ومس

 دنيوي راضي ش
ارزش كارهاي كم 

كهمواره ديده ايم

شريفة ينبواالنسان

بن حارث چو شر
ك مردان پرهيزك

ـ تصميم و عز1 

م ي شود و زمان

ر حد متعادل نگ
.شود وقارتر مي 

در حوزة علم اس

باشد و) كيلومتر 

براي انسان، بسي

  . گيرد ت مي

 درك انسان اس

ت آنان سرچشمه

هاي ديني

7 

سجامع نوبت (ــر 

ها به حيات  آن
ة خود را هدف ك

ه. س جواني است
  »يصم

، با آية ش»...سازد

 و تأثيرش در بش
ر ماند و در سلك

ماندن به ترتيب

 خلقت انجام مي
  .باشد ي

ستگي خود را در
 ي و پوشش او با

ي تمدن جديد د

ك 45حدود (ي 
  . روزه نگيرد

  . عملي است

دايت و رشد را ب

 .ت

 تفكر مادي نشأت

ت افزايش قدرت

ن بر صدق دعوت

ه معارف اقليت

ش دوازدهم؛ هنــ

ن به تعبير قرآن
 دارايي و سرماية

ر شور و احساس
لشيء يعمي و ي

در جامعه جاري س

السالم استليه
ن خويش وفادار

خدا و ثابت قدم م
  .ت

گويي به قانون
ي از فوايد آن مي

كند و آراس ل مي
ود، نوع آراستگي

هاي منفي ز پيامد

فرسخ شرعي 8ز 
كسته بخواند و

موضوع نظري و

ود انسان راه هد

مان خالص است

 هستي از طرز

ر است و به علّت

 به انبياء و يقين

 فرهنگ و م

سنجش

ي سرگرم شدن
ترين  و با ارزش

ب تسلط كامل بر
حب ا«راند  مي

س روش نيكي را د

 موسي كاظم عل
زنده بود به پيمان

 مسير بندگي خ
رزيابي الزم است

گ طبيعي و پاسخ
س رضايت دروني

، خود را كنترل
شو  مستحكم مي

از زدگي ي و علم

شت او بيشتر از
ايد نمازش را شك

 قرار دارد و دو م

 و مادي، در وجو

عتبار عمل به ايم

 جهان و عوامل

تر لم برزخ كامل

ل از اعتقاد ما،
    

 

 .رست است
هاي مادي به لذت

اند كه بهترين ي
 .رست است

ب همسر مناسب
يهقل را به حاش
 .رست است

هركس «ف نبوي 
 .رست است

نه از امام هفتم
س توبه كرد و تا ز

 .رست است
گام گذاشتن در

ـ محاسبه و ار 4
 .رست است
هاي ط  رفع نياز

 طبيعي، احساس
 .رست است

ف چه مرد و زن
ح انسان قوي و
 .رست است
زدگي عت، مصرف
 .رست است

وعة رفت و برگش
شود و با وب مي

 .رست است
ل شرك توحيد 

 .رست است
دو بعد ملكوتي
 .رست است

لهي، ارزش و اعت
 .رست است

نسان، نسبت به
 .رست است

ّت و درد در عال
 .رست است

معاد در درجة اول
www.sanjeshse
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حديث شريف
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@sanjesheduc

 . ت

 . د

 اين جهان 

ationgroup

 

ر موجودات است

ظم را اثبات كرد

  . ت

ت و نابودي در

(  

. رساند مال مي

 .دهيم جام مي

داري و نظم در ف

هاي نظ  شگفتي

سان مربوط است

د و بعد از نيست

 . د است

3/3/1398 ومس

 . رمادي است

دهد و به كم مي

 . دارند رتري

راساس تدبير انج

بيانگر هدف. شد

 اقتباس نمود و

ژگي اكتسابي انس

نمايد مديريت مي

اد وجودي خود

 . د

 . بق دارد

 . ستند

 . ها است ي

8 

سجامع نوبت (ــر 

ت انسان روح غير

انسان رشد معاد 

 . شود 

كه بر هم ديگر بر

رقرار است كه بر

باش س، گوارش مي

منظومة شمسي

نويسي به ويژ ش

 كرده و آن را م

و شناخت از ابعا

  

دگرد  محقق مي

مفهوم بيت تطاب

خروي ناتوان هس

زه با خودخواهي

ش دوازدهم؛ هنــ

ي بودن حقيقت

رد و به همة ابع

 . ت

ها سنجيده مي

خوردار هستند ك

اي محكم بر بطه

  . است

 . اره دارد

ش خون، تنفس

و كوچك را از م

بوط بوده و خوش

و انسان را خلق
 . 

د شناخت خود و

.ضع سكوت دارد

في اصالت ماده

 . شاره دارد

ين با موضوع و م

حيات اخ  قعيت

 براي خدا، مبارز

سنجش

ر اثبات غيرمادي

گير ان را دربرمي

صورت گرفته است

ه ل و افكار انسان

ب و درجاتي برخ

به ترتيب راب» ه

ي به چيز ديگر

موعة منظم اشا

هايي مانند گرد

هاي بزرگ و لوله

فطري انسان مر

جهان را آفريده و
.رداندگ  زنده مي

 زندگي، نيازمند

زيك و روح موض

صالت حس و نف

 اصلي پديده اش

روط است بنابراي

ك و عظمت و وا

گردانيدن عمل

    
 

 .رست است
شواهد تجربي د

 .رست است
ي همة ابعاد انسا

 .رست است
دت و بندگي ص

 .رست است
 نام دارد و اعمال

 .رست است
بهشتي از مراتب

 .رست است
هي، هدف، برنامه

 .رست است
بردن از چيزي پي

 .رست است
نس اجزا در مجم

 .ت استرس
ه ه داراي دستگاه
 .رست است

كت هماهنگ گل
 .رست است

عدل به ويژگي ف
 .رست است

پايان خود ج بي
يگر دوباره او را
 .رست است

سازي انسان در
 .رست است

ي در برابر متافيز
 .رست است

مادي با قبول، اص
 .رست است

ن به خصوصيت
 .رست است

ها، حضور مشر ه
 .رست است

ها، از درك انسان
 .رست است

الص و خالص گ

www.sanjeshse
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could-w

زمان .  كرد

وارة  ل جمله

شان  ه خانه

لوم از همه 

ationgroup

-would( شرط 

س فعل استفاده

  .نيمك اده مي

ه همراه با فاعل

آموزاني كه دانش

  .شتم

 . د

ن، رياضيات و عل

(  

ه ساده و جواب

 با فاعل و سپس

استفا a few از 

 .د

ي مناسب جمله

 .جام دهد

كنم به د مي) هد

 پست توقف داش

كردن آماده شوند

رزيلي در خواندن

3/3/1398 ومس

لة شرط گذشته

ب  مناسب همراه

مله مثبت است

يد استفاده شود

فعل كمكي. ست

شكل او كاري انج

. 

تعه(حساس دين 

 .بد

 .ت

. 

م و نزديك ادارة

ي براي زندگي ك

  . ين است

آموزان بر  دانش

  

9 

سجامع نوبت (ــر 

زمان فعل جمل. 

 از فعل كمكي

ن كه مفهوم جم

ر زمان گذشته با

ر عكس جمله ا

ست در مورد مش

راث ملي ماست

را ويران كرد، اح 

ياب ل افزايش مي

بيشتر است يه آن

.كند ير تهيه مي

ر را انتخاب كردم

خوبي شند كه به

سانند بسيار پايي

كرد، مقايسه مي

انگليسيزبان 

ش دوازدهم؛ هنــ

.باشد وع دوم مي

wh (است بايد

 جمع است و اين

ت مجهول و در

يا مثبت بودن بر

د، اما واقعاً نتوانس

مت مهمي از مير

شهرهاي زيادي

يليون نفر در سا

ول از سرعت تهي

هاي فقي ي كشور

تر  مسير طوالني

ش خوبي داشته با

ر  را به اتمام مي

را با هم م كشور 

ز

سنجش

ز نوع شرطي نو
  .شود تفاده مي

(h questionل 

م قابل شمارش

 كه فعل به صور

ه از نظر منفي ي
 .د

 او را حمايت كند

مي شهرمان قسم

 در كشورم كه ش
  .م

مي 90زان تقريباً 

 براي اين محصو

ي مناسب را براي

قيماً خانه بيايم،

Cl  

هايشان آموزش ه

 واقعاً دبيرستان

65هايي از  بچه

    
 

 .رست است
، جمله اها گزينه

با فعل ساده است
 .رست است

اينكه جمله اول
 .ساده است

 .رست است
friends كه اسم

 .رست است
دهد ه نشان مي
 .رست است

سؤالي آخر جمله
سازد جمله را مي
 .رست است
كرد د سعي مي
 .رست است

هاي قديمي ختمان
 .رست است

خاطر سيل اخير
دادند، كمك كنم

 .رست است
عيت دنيا به ميز

 .رست است
راً سرعت تقاضا
 .رست است

مان آب نوشيدني
 .رست است

جاي اينكه مستق

loze Test: وم

 .رست است
خواهند بچه  مي

 .رست است
هايي كه صد بچه

 .رست است
يك مطالعه كه ب

 . دند

www.sanjeshse
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با توجه به گ
همراه ب) …

در 3نه گزي .7
با توجه به ا
جمله حال س

در 4گزينه  .7
sبا توجه به 

در 2گزينه  .7
مفهوم جمله

در 4گزينه  .8
واره س جمله

سوالي آخر ج
در 1گزينه  .8

شايد: ترجمه
در 3گزينه  .8

ساخ: ترجمه
در 2گزينه  .8

به خ: ترجمه
را از دست د

در 2گزينه  .8
جمع: ترجمه

در 1گزينه  .8
اخير: ترجمه

در 3گزينه  .8
سازم: ترجمه

در 3گزينه  .8
به ج: ترجمه

  
بخش دو

در 1گزينه  .8
آنها: رجمهت

در 4گزينه  .8
درص: ترجمه

در 3گزينه  .9
در ي: ترجمه
تر بود ضعيف
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آموزان  نش

كه   آنجايي
ي برخوردار 

ationgroup

ت مدرن براي دا

از.  پيامبر است
اي ز جايگاه ويژه

(  

اي و تسهيالت ه

 .  

 ظهور زرتشت
ي در اين دوره از

  . ت

3/3/1398 سوم

هاي حرفه  معلم

……………

……… .  
 كنند

دانند، مربوط مي
 اين رو موسيقي

 قرار گرفته است

10 

سجامع نوبت (ــر 

  . راري است

آموزش رايگان،

  
 .د

…ه جاز مدرسه 

…… هستند 

ك حضور پيدا مي

……… .  
 گيرد ي

… .  

  دارد؟

  م دهد؟

…… .  

ر به دوره ماد م
ه آواز خواند، از

 بغازكوي تركيه

ك عمومي هنر

ش دوازدهم؛ هنــ

زمان، حال استمر

 سرتاسر برزيل آ

ري انجام دهد؟
شود  محبوب مي

كننده در مسابقه
 كنند را مي

به جاز عالقمند
شود ح  برگزار مي

……د زيرا او 

ارتباط قرار ميدر 

 ……………

يزي را دوست د

ش چه كاري انجام

……… زيرا 

  د

 با احتمال بسيار
هاست كه بايد به

ت كه امروزه در

 درك

سنجش

 جمله بهترين ز

هاي برزيلي در

  لب

كرد چه كار ي مي
 بين افراد جوان

ك هاي شركت روه
در سطح باال اجر

ر مدرسه كيتي ب
ز كه در مدرسه ب

برد سيار لذت مي
كنندگان قديم د

كند كه سعي مي
 ف كند

اش چه چي ندگي
 

رانشكند با همكا
 .ند

كند لند اجرا مي
هايي داشته باشد

نگاران كه تاريخ
ه  زرتشت، گات

هاست  اثر هيتي

    
 

 .رست است
now در ابتداي

 .رست است
ه ياري از شركت

  .نند

درك مطلب: وم 
 .رست است

در متن سعي ي
دهد چگونه جاز
 .رست است

ي باور داشت گر
شان د جه به سن
 .رست است

تر افرادي كه در
هاي ابتدايي جاز

 .رست است
ي از جاز زدن بس

كند با اجرا ك  مي
 .رست است

سنده اين متن س
كاريش را توصيف

 .رست است
سنده در مورد زند

. خودش است
 .رست است

ك سنده تصور مي
رزش صحبت كن
 .رست است

سنده موسيقي بل
ها ك ميكند ايده

 .رست است
ترين وقايعي ك م

ستورهاي ديني
  

 .رست است
ترين مهم» يران

www.sanjeshse

در 2گزينه  .9
wبا توجه به 

در 2گزينه  .9
بسيا: ترجمه

كن فراهم مي
  

بخش سو
در 2گزينه  .9

كيتي: ترجمه
توضيح د) 2

در 3گزينه  .9
كيتي: ترجمه

بدون توج) 3
در 1گزينه  .9

بيشت: ترجمه
ه در دوره) 1

در 4گزينه  .9
كيتي: ترجمه

احساس) 4
در 4گزينه  .9

نويس: ترجمه
زندگي ك) 4

در 1گزينه  .9
نويس: ترجمه

او رئيس) 1
در 4گزينه  .9

نويس: ترجمه
درباره ور) 4

در 3گزينه  .1
نويس: ترجمه

به او كمك) 3
 

 
در 1گزينه  .1

يكي از مهم 
ترين دس مهم

. بوده است
در 4گزينه  .10

دروازه شي« 
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كت كرد يا 
  

  .  كرد

د او چيزي 

هرين قابل 

 . ده است

 . شت

 . گرفت

هايي   موزه

ح يا تمرين 
 . 

ز معماري 

براي » جار

سازي  ساده

. برند ار مي

ationgroup

ت در مسير حرك
. هدف قرار داد

در ايران متداول

د چراكه مقصود

النه هاي بين مدن

سفند آراسته شد

د النبي با زر نوش

ها اوج گ يل مناره

 هستند كه در

پيش طرح(تود 
ست آزاد هستند

متأثر از) تهران

اكبر حج علي«. د

ژنمايي شديد، س

كا اسكرين را به 

(  

ه همراه جمعيت
هاي مناسب را 

سازي را د  فرنگي

پردازد بيعت نمي

ة آن تا عصر تم

مچون قوچ و گوس

 در كتيبه مسجد

ها و مي مقبره  رج

 صاحب آثاري

ات. كند  بيان مي
هاي دس  طراحي

(كيس مقدس 

 . هستند

رت پذيرفته بود

ي واقعيت بر كژ

و چاپ سيلك 
 . 

3/3/1398 ومس

توان به خوب مي
ت، انتخاب سوژه

كساني است كه

ه به تقليد از طب
  . د

  

 است كه سابقة

طور نقوشي هم ن

 تا آخر قرآن را

 دوران ساخت بر

رمند اصفهاني

اي طراح را ظه
د و هر دو جزء

ن كليساي سرك

ستگاه چهارگاه ه

صور» صديقي 

 كه در بازنمايي

)تكه چسباني( 
بل بازيابي است

11 

سجامع نوبت (ــر 

ت تهيه عكس خ
 نمود و درنهايت

جمله نخستين ك

گاه ل چيني هيچ
انديشد يعت مي

.شوند ساخته مي

 از درخت نخل

سوار و همين  ارابه

از سوره شمس

در اين .ج گرفت

اين هنر. ي است

كه احساس لحظ
شود و تكميل مي

 بيستم همچون

هاي دس ن گوشه

خان ابوالحسن«
 . خته بود

ستي آلماني بود
 . كيد داشتند

تاً اسلوب كالژ
قاب» ختن اشتاين

ش دوازدهم؛ هنــ

وز عاشورا، جهت
توقف انتخابت 

وي از ج. ي است

نقاش اصيل. ست
روح و جوهر طبي

ماريونت س  شيوه

السيكي برگرفته

ان بالدار، خدايان

 در صدر اسالم ا

 در معماري رواج

زني رجسته قلم
 . شود

ي سريع است ك
 اسكيس تهيه و

يراني سدهر ا

ترين خي از مهم

يران، پيش از 
ب در تهران ساخ

ن اكسپرسيونيس
هاي عاطفي تأك ت

م بود كه عمدت 
ليخ«و »  وارهل

سنجش

چون عزاداري رو
جمعيت را جهت

 اواخر عصر صفو

يعت ماورايي اس
و به يگانگي با ر

ي در ايران به ش

 نوعي آرايه كال

ده از نقش جانورا

ن كسي بود كه

ق شيوة رازي.هـ

از هنرمندان بر 
ش ن نگهداري مي

نوعي طراحي) ي
شتري نسبت به

ليساهاي معاصر

ي و منصوري بر

رنماي شهري اي
شاه را براي نصب

 گروه از نقاشان
ان پرشور حالت

1960ي دهه 
اندي«پ در آثار 

    
 

 .رست است
ي مذهبي همچ
ب و نه الزاماً پرج

 .رست است
از نقاشان» دار به

 .رست است
ش چيني به طبي

او.  طبيعت است
 .رست است

بازي شب ي خيمه
 .رست است

،)خليش برگ ن
 . ت

 .رست است
 حسنلو، با استفاد

 .رست است
اولين» ي الهياج

 .رست است
ده سوم تا هفتم ه

 .رست است
»مد فيناستيان

رهاي ملي ايران
 .رست است

دداشت تصويري
 مدت زمان بيش

 .رست است
و چندضلعي كل

  . ست
 .رست است

ف، زابل، حصاري
 .رست است

ن تنديس پيكر
ش يكره ناصرالدين
 .رست است

ي پل، نخستين
ها و بيا دت رنگ

 .رست است
هاي هنري  جشن

مشخص هنرپاپ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .10
هاي در آيين 

نقطة مناسب
در 2گزينه  .10

عليقلي جبه«
در 3گزينه  .10

نگرش نقاش 
وراي ظاهر

در 1گزينه  .10
هاي عروسك 

در 4گزينه  .10
نقش(پالمت 

پيگيري است
در 4گزينه  .10

جام تاريخي
در 3گزينه  .10

خالدابن ابي«
در 2گزينه  .1

در اواخر سد
در 2گزينه  .1

احم«استاد 
همچون هنر

در 4گزينه  .11
ياد(اسكيس 
در) طراحي

در 4گزينه  .11
گنبد تيز و
ارمنستان اس

در 2گزينه  .11
مويه، مخالف

در 3گزينه  .11
ساخت اولين
اولين بار، پي

در 2گزينه  .11
گروه آلماني

ها، شد شكل
در 3گزينه  .11

آرت از پاپ
هاي م نمونه
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و » ي ساده

بلند قامت، 

ترين  جسته

دار با  ي موج

 . ت

ني و مردم 
ين ويژگي 

في بر عدم 

ي معماري 

ساخته شده 

ربرد آييني 

يختني كار 
 صنعت را 

 

ationgroup

پذيرايي«، »هايي
 . اند خته شده

هاي بل ت، پيكره
 .هنر چيني

يكي از برج» مز

 .  بودند

وع لباس، مدلي

توجه قرار گرفت

ي موضوعات ديني
د كه ايگرفتن مي

 اساس ليتوگراف

گ از شاهكارهاي

كاري شده س صع

 روي شن، كار

الستيكي دور ريخ
 مرز طبيعت و

(  

هر شب تنها«ي 
ساخ» ن بيگلري

داختن به جزييات
چان به تأثير از ه

آنسل آدا«.  بود

گرايي در ايران

اين نو. واج يافت

هاي گل مورد ت

ي كه در نقاشي
مصنوعي بهره م

در واقع. شود ي

دليل ابعاد بزرگ
 . شود مي

 طالي ناب مرص

ن قبايل، نقاشي

ي چوبي و پال
يي هستند كه

 . كرد زار

3/3/1398 ومس

هاي فيلم. ت شد
احسان«و » يقي

نمايي، پرد  عمق
ي و ابرهاي پيچ

دازهاي طبيعي

يشرو جنبش نوگ

سبك ناپلئوني رو

ه ها و حلقه يچك

وي. شود وب مي
ك منبع نور م

 لوحه ايجاد نمي

شكل دارد و به د
يزانس شناخته م

استفاده از  ن با

يان مردمان اين

در ابتدا با اشيا
ها آثار او پديده 

عاصر تهران برگز

12 
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ساخت»  مؤتمن
ماني حقي«، »لي

ميل به: تند از
اي حيوانات افسانه

اند مناظر و چشم

ين هنرمندان پي

ر دوره احياي س

ياهي همچون پي

ن باروك محسو
ت كه فقط از يك

فتگي در سطح

حن مستطيل ش
 است با عصر بي

ي توت عنخ آمون

در مي. ريكاست

ريتانياست كه د
.روي آورد...  

هاي هنرهاي مع

ش دوازدهم؛ هنــ

فرزاد«گرداني 
رسول صدر عامل

كتب تبريز عبار
ي هنر مانوي، ح

 F«طبيعت، من ،

تري ن از برجسته

خوري در ن چاي

پمپئي، صور گي

 . ود

ر زمرة هنرمندان
هايي داشت حنه

 . است» 

آمدگي يا فرورف

 بوده است، صح
قاشي موزاييك

هاي موعه تابوت

جنوب غربي آمر

برسازي جديد  ه
چوب، شيشه و
ه شگاهي در موزه

سنجش

به كار 1381ل 
ر«ه كارگرداني، 

هاي نگارگري مك
هاي  تداوم سنت

ـ 64«ن گروه 

دو تن»  محصص

يراهنميزبان و پ

ي ديوارنگارهاي پ

شو و شناخته مي

وي است كه در
 به بازنمايي صح

كاراواجو«هاي  ي

هيچ گونه برآ) ي
 .  است

ل نوعي كليسا
 تزيينات غني نق

نه همچون مجم

 سرخپوستي ج

يندگان مجسمه
گچ، پالستيك، چ
مند اخيراً نمايش

    
 

 .رست است
در سال» روشن

ترتيب به به» سرو
 .رست است

ه ن ويژگيتري م
 از هنر بيزانس،

 .رست است
د عالقه عكاسان

  . د
 .رست است

بهمن«و » هوق
 .رست است

ي عصر به نام م
 . س بود

 .رست است
وم شيوة تزييني

 .رست است
سؤال به نام ماكو

 .رست است
نقاش فرانسو» ر

ر داشت عالقه
پذيري از نقاشي

 .رست است
چاپ سنگي(ي 

 و روغن مبتني
 .رست است
ر اصلوفيه كه د

نا كه آراسته به
 .رست است

مصري دوره ميان

 .رست است
و يكي از قبايل

  . ه است
 .رست است

يكي از نماي» گ
عدها به برنز، گ

اين هنرم. كنند ي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .11
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ور و مركز انجام
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(  

 .  قرار دارد

  

 

ه حول يك محو
 ايجاد كرده است
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 واجه 

 

افق ق:  يين خط

.ر نشسته است

. شود اميده مي

صر و بالعكس كه
 مسخ شدگي را

سمي
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.ها نامرئي است

ها نامرئي هستند

و يك صفحه مو

 .  نامرئي است

قطه باال و يا پاي

شود ناظر ده مي

  .ود

يه نقشه، رلوه نا

چك شدن عناص
لود و جادويي و

صويري و تجس

ش دوازدهم؛ هنــ

  . نام دارد
رد كه يكي از آنه

  .داردرخ نام 
د كه دو تا از آنه

  .رد
رخ و ج صفحه نيم

  .جه نام دارد
 . 

  .شود يده مي
 كه يكي از آنها

  .ب نام دارد
 . د

  .د

 .ود

خط افق و يك نق

ي كف اطاق ديد

شو له ناميده مي

باشند و تهي  نمي

و از بزرگ به كوچ
عي حالت وهم آ

تصخالقيت   

سنجش

 

م تصوير، جبهي
جبهي وجود دار

ر بي تصوير، نيم
رخ وجود دارد يم

خاص وجود دار
صفحه افقي، پنج

بي تصوير، مواج
.واجه وجود دارد

تصوير، قائم نامي
قائم وجود دارد

 تصوير، منتصب
وجود داردتصب 

گردد مشاهده مي

شو كل كامل مي

 دو نقطه روي خ

ف بزرگتر از نماي

ف پله، حجم پل

كه داراي نقشه

خشي در طرح و
كشاند، نوع د مي

    
 

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
ي با صفحة قائم
ل هفت صفحه ج

 .رست است
ي با صفحه جانب
ل پنج صفحه نيم

 .رست است
ل هفده صفحه خ
 جبهي، هفت ص

 .رست است
د بر صفحه جانب
ل سه صفحه مو

 .رست است
بر صحفه افقي ت
ل چهارده خط ق

 .رست است
د بر صفحه قائم
ل دو صفحه منت

 .رست است
 هر سه جهت م

 .رست است
شش خط اين شك

 .رست است
اي، د يو سه نقطه
 .رست است

ينكه نماي سقف
 .رست است

قف زير يك رديف
 .رست است

هايي ك ساختمان

 .رست است
ت مقطع و چرخ
سمت داخل خود
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 .دهد  مي

وط افقي و 

آور و  مالل

 .گذارد  مي

راحي است 

به مخاطب 

ال ديگر به 

رفته، باعث 

ه روشن يا 

ب دوگانه و 

باشدكه  مي

ationgroup

ها نشان پيچش

اند كه با خطو ده

والً پس از مدتي

اال را به نمايش

هاي اين طر ژگي

 .د

بودن را ب منفعل

ك منفي و اشكا

گرچك شكل مي

غيير رنگ تيره به

و طرفه، انتخاب

كننده م ي مصرف

(  

 بودن را با اين پ

كرد  استفاده مي

ن باشد، اثر معمو

 .باشد

دي از پايين به با

ژ  هستند و از وي

سازي وجود دارد

ز خونسردي و م

ورت خطوط نازك

ز بزرگ به كوچ

يش و ازدياد، تغ

چون راه دمي 

بون مانند، براي
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گرايي و خجالتي

 از طرح مربعي

ند كه اگر جز اين

ار شخصي مي با

 

تصوير، زاويه ديد

ن، چپ و راست

س اني و نيز قرينه

نده احساسي از

صو  حروف كه به

صر باستان كه ا

ازي، ارتعاش، زا

برگيرنده مفاهيم ر

اي صاب ننده مزه

18 

سجامع نوبت (ــر 

حساسي از درونگ

ن زمين زراعتي

 تباين نيز هستن
 . كند جاد مي

 2ز گزينه 

ش، حسي و بسيا

.ه استفاده شود

كند، تص هدايت مي

ختلف باال، پايين

هوا و فضاي عرفا

دهن در كل نشان

ضاي منفي ميان

مص قام در تصاوير
 .بوده است

هنده رشد، بازسا

باشد، در ري مي

 از هرچيز القاكن

ش دوازدهم؛ هنــ

در دل نوشته، اح

 براي نشان دادن

هنگي در انتظار
قابل انعطاف را ايج

جزگي هستند، به

ز لرزان و مرتعش

از رنگ آبي تيره

سمت باال هد   به

هاي مخ ي جهت
 .شود

، حال و ه)تزاعي

ت كه نهايتاً و د

ه استفاده از فضا

سب اهميت و مقا
ز موارد بصري بو

ي تواند نشان ده
  .دهد شان مي

هاي ديگر  جهت

بيش بيسكويت

سنجش

 سمت داخل و د

ي اوليه درايران،
  . ت

ن جستجوي هما
ي خشك و غيرق

 انعكاس و قرينگي

ن حالت خود نيز

الطم بهتر است ا

خطوط كه نگاه را

 و وسط آن داراي
ش خاطب ديده مي

انت(صر تجريدي 

 بخش آمده است

لوگوي ارائه شده

حسب ها بر ه پيكره
عنوان يكي ا ي به

صورت پلكاني، مي
پارانت بودن را نش

و سر پيكان به

بيبندي  ي بسته
 .ت

    
 

 .رست است
رم نوشته ها به س

 .رست است
هاي زي سفالينه

شده استسيم مي
 .رست است

ر هنري در عين
واهد شد و نظمي

 .رست است
ا به  نوعي داراي

 .رست است
ترين در صاف» ن

 .رست است
دادن درياي متال

 .رست است
وع شكستگي خط

 .رست است
و در ابتدا، انتها

اول به چشم مخ 
 .رست است

زي اسالمي عناص
 .رست است

ائه شده، در دو
 .ند

 .رست است
گيري ل اي شكل

 . د

 .رست است
ي انتخاب اندازه

بندي  در تركيب
 .رست است

صوها به يير اندازه
 حالتي از ترانسپ

 .رست است
ده كه داراي دو

 .ي است

 .رست است
رنگ صورتي برا

اي تبليغاتي است
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وط نسخ و 

اتي مرتبط 

كند،  ك مي

 

خ اسـتفاده  

 .د

ationgroup

بردن خطو كار به

 مناسب موضوعا

 شدن آن كمك

 .د جلب كردند

رخ ي متوسط نـيم 

 .جات دهد ديد

كند سي انتقاد مي

(  

ب. وم بوده است

چيز آن را  از هر

رگتر نشان داده

سياري را به خود

نه پارك از نماي

ند خودش را نج

جتماعي و سياس

3/3/1398 ومس

ها مرسو ي كتاب

ا ه بيننده، بيش

هربار به بزر كه 

ك تماشاگران بس

م بدنام در صحن

 

  .اي داشتند ژه

 

توان م هركس مي

 .گذاشته بودند

د و از شرايط اج
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سجامع نوبت (ــر 

 رنگي در بعضي
 

سي از تحرك به

ط در حول آن
 .ذارد

 .گيرد ده مي

ن و ژرمن دوالك

هيچكاك در فيلم

 .و شيندو است

ريشتر نقش ويژ

 .ت

 . ورويد است

.ابداع كرد 188

توان در فيلم مي

بازي گذ يمه شب

اي سياه دارد هره

 قيت نمايشي

ش دوازدهم؛ هنــ

هاي  از كاغذي
 .ها بوده است ب

كردن احسا و القا

 و چرخيدن خط
گذ  به نمايش مي

عهدش مركب را به

نند ژان اپستاين

ه. شود حدود نمي

 جزيره اثر كانتو

ن لژه و هانس ر

  .سازي، است

 .گيز است

ع و شاداب است

گرفته از شعر نو

89ايخن باخ در 

ركت آهسته را م

ن بر نمايش خي

او چه. باشد ميي 

خالق

سنجش

سنگي، استفاده
هاي اين كتاب صه

بودن آرم وعتي 

از مركز تصوير
ب  ايجاد كردن را

وگرافي، نور نقش

فرانسوي مانست 

ط به نماهاي مح

لوگ مثل فيلم

سازاني چون فرنا

مل عنصر جداس

دوگكشتن دوك 

ضرباهنگ سريع

، عنوان فيلم برگ

تري را هنري را

ن استفاده از حر

ود كه در اصفها

بازي  خيمه شب
    

 

 .رست است
هاي چاپ س  تاب

خصز از ديگر مش
 .رست است

چرخشي و سرع 
 .ي كند

 .رست است
حركت مارپيچ ا
ند رشد، خلق و
 .رست است

پ به وسيله فتو

 .رست است
زان امپرسيونيس

 .رست است
نما فقط گرافيكي

  
 .رست است

ون ديال ناطق بد
 .رست است

 آوانگارد فيلمس
 .رست است

 پيشتاز در تكام
 .رست است

 آهنگساز فيلم ك
 .رست است

لگرو به معناي ض
 .رست است

ها، ترها و الماس
 .رست است

مت ميلي 35دي 
 .است رست

ترين ن و نوآورانه
 .رست است

شت پرده نامي بو
 .رست است

شخصيت اصلي
www.sanjeshse

در 4گزينه  .19
در اولين كت
نستعليق نيز

در 4گزينه  .19
حالت بعلت

با ورزش مي
در 3گزينه  .19

شروع يك ح
مفهومي مانن

در 2گزينه  .2
در شيوه چاپ

 
  

 
 

در 2گزينه  .2
آثار فيلمساز

در 1گزينه  .20
سازماندهي
.كرده است

در 3گزينه  .20
هاي از فيلم

در 2گزينه  .20
در سينماي

در 4گزينه  .20
آبراهام روم،

در 4گزينه  .20
سن ـ سان

در 2گزينه  .20
ضرباهنگ آل

در 1گزينه  .20
فيلم خاكست

در 3گزينه  .20
نوار سلولوئيد

در 2گزينه  .2
ترين برجسته

در 3گزينه  .2
عروسك پش

در 2گزينه  .21
مبارك نام ش
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 بايد حذف 

ك برتولت 

 نمايش و 

ationgroup

 .برد  كار مي

 .ت

ضروري نيست

 نويس اين سبك

سيقي و آواز به

(  

  .در ايران است

ريف تراژدي به

ليل خيانت است

  .ت

اقعاً براي تئاتر ض

 بزرگترين درام

 كه در آن موس

  . م دارد

3/3/1398 ومس

 تاريخ نمايش د

ن كلمه را در تعر

ه بيشتر باشد د

 سليم خان است

 هرچيزي كه و

 . نو است

 توسعه يافت و

 نمايشي است

Ae است .  

 . گيرد مي

 چنگ دوئوله نام
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سجامع نوبت (ــر 

ن كتاب دربارة

سطو اينست و ار

چه سفيدي چهر

چي باشي دربار

به عقيدة او. يد

 اصلي نمايش ن

در آلمان 192

اپرا. ا اپرا است

  . باشد ي

eolian همان 

  . د

سه و پنج قرار م

 به جاي سه تا

قيت موسيقي

ش دوازدهم؛ هنــ

ترين ي هنوز كامل

ب نفس آمده اس

هرچ. رس است

او جارچ. ي است

يا تئاتر فقيد نامي

 رقص دو عنصر

0 است كه در 

سانس در ايتاليا

ر هارمونيك مي

  . باشد ي مي

طبيعي است كه

  . شد

A-B-A-  دارد

 . بي مي باشد

هاي يك و س رب

رب پا اجرا شود

خالق

سنجش

تة بهرام بيضايي

بر معناي تهذيب

ل مكر، تزوير و تر

بازي ي خيمه شب

چيز يا ر تئاتر بي

 است كه آواز و

 روش نمايشي

مايشي دورة رنس
 .ددار

رجه هفتم مينور

صورت جفتي  به

 همانند مينور ط

باشد مي» ينوروتا

C-A-صورت   ه

ه وزن چهار ضرب

آكسان روي ضر 

يك ضربايد در  

    
 

 .رست است
ش در ايران نوشت

 .رست است
در زبان يوناني ب

 .رست است
 در گريم سمبل

 .رست است
هاي  از عروسك
 .رست است

 تئاتر خود را در

 .رست است
تر اشرافي ژاپن
 .رست است

نوعي درام و ي
 

 .رست است
هاي نم از شكل

يشي ارجحيت د

 .رست است
م كاسته روي در

 .رست است
ه سيم دارد كه
 .رست است

رونده يك پايين
 .رست است

ني«ر خوانده اثر 
 .رست است

فرمي به) روندو
 .رست است

 دست مربوط به
 .رست است

( )+ +2 2 آ 3
 .رست است

           ركيبي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .21
كتاب نمايش

در 3گزينه  .21
كاتارسيس د

در 4گزينه  .21
رنگ سفيد

در 2گزينه  .21
داروغه يكي

در 2گزينه  .21
گروتفسكي

 .شود

در 1گزينه  .21
تئاتر نو، تئات

در 4گزينه  .21
تئاتر حماسي

.برشت بود
در 3گزينه  .22

يكي ديگر ا
حركات نماي

 
  

 
 

در 3گزينه  .22
آكورد هفتم

در 2گزينه  .22
ساز بربط ده

در 2گزينه  .22
مينور ملوديك

در 4گزينه  .22
موسيقي پد

در 1گزينه  .22
 Rondo )

در 4گزينه  .22
اين حركت

در 1گزينه  .22
با توجه به 

در 1گزينه  .22
  

در ميزان تر
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F − × − 

پرده  نيم8

#E F G  

 مجدداً به 

سب صنايع 

ها  زي جاده

ationgroup

A B C− −

3  ,6 5 ,7  

G A B C

ساعت 24س از 

د چوب را مناس

  . يابد مي

ها و ديوارساز ي

(  

E F− × − −

3,ن درجات  2

C D E  

 . ل است

كنند و پس  مي

حد معمول باشد

دار تشكيل م وزن

 سنگ پايين پي

3/3/1398 ومس

F  

شود و فاصله بين

پنج در كليد سل

گرم را تركيب 

انچه بيش از ح

هاي رو از صدف

ز آن در ساخت

21 

سجامع نوبت (ــر 

  تيجه 

  . باشد ي

شو هارمونيك مي

  

 . ت دارند

خط پ Eد فا و 

6ت    4به

 الياف است چنا

ي دارد و عمدتاً ا

از. شود سوب مي

 واص مواد

ش دوازدهم؛ هنــ

 . باشند مي

 . ستفاده كرد

 . ند

شوند در نت ف مي

ت غيرهمنام مي

رده باال برود ه

. ها است وم آن

 با يكديگر تفاوت

  ا

 . ت

يدخط يك در كل

 و الكل به نسبت

دارنده ظ و نگاه

كه منشأ دريايي

ي آذرآواري محس

خو

سنجش

 درجات تونال م

را است  تمام پرده 

ودكافونيك گوين

حذف 6و 2هاي 

 
تصال بين دو نت

پر رجه هفتم نيم

 

ون در درجه سو
 

 جديد ربع پرده
 

نين و رنگ صد

ي بدون زبانه است

خ Aداي بين 

ز روغن كرچك
  . كنند ه مي

ف چوب محافظ

ت كلسيم است ك

هاي  و از سنگ

⇐ ارتند از 

    
 

 .رست است
 و چهار و پنج،
 .رست است

ي اولين بار گام
 .رست است

پرده را گام دو م
 .رست است

ه تاتونيك درجه

.درست است 
دونت همنام و ات
 .رست است

طبيعي وقتي در
  

.درست است 

 .رست است
گاه شور و همايو

.درست است 
همايون قديم و

.درست است 
يا تمبر يعني طن

 .رست است
و سازهاي بادي

 .رست است
 تنور وسعت صد

 .رست است
كار، مخلوطي از
ك خالص آغشته

 .رست است
جود در بين الياف

  . سازد  مي
 .رست است

از كربنات شكلي
 .رست است

 توف سبز است
  . شود 

صل شور مي عبا

www.sanjeshse
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درجات يك
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در 1گزينه  .23
در مينور پنت

3گزينه  .23
اتحاد بين د

در 3گزينه  .23
در مينور ط
.خواهد بود

4گزينه  .23
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تفاوت دستگ
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درجه دوم ه
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Timbre ي

در 3گزينه  .23
ترومپت جز
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ساكسيفون

  
 

در 4گزينه  .24
براي اين ك 

روغن كرچك
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توليد كاغذ

در 2گزينه  .24
گل سفيد ش 

در 2گزينه  .24
رنگ سنگ
استفاده مي
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ة چسبنده 

ت چوب در 

ست كه به 

  . يل است

ن سرب به 

 .  شود ده مي

 . نند

رند زيرا به 

 موجود در 

 .ست آيد

ationgroup

وبي ساقه و مادة

 جهت محافظت

اي اس  سلولز ماده

ها ويني ت مركب

 فلزي كه در آن

 . رند

تي از آن استفاد

كن ي آن كار مي

ربرد بيشتري دار

هاي و ناخالصي

 رس پر مايه بد

(  

هاي چو ز قسمت

اي است كه اده

 كاغذ روزنامة،

د اصلي در ساخت

ميز كردن اشياء

د سولفوريك دا

 .د

 مواد و روغن نبا

  .  گربه است

سبانند سپس رو

يمان و بتن كار

رنگ است و  بي

ين شود و خاك

3/3/1398 ومس

خميري، الياف از

يب است تنها ما

گردند مثل ب مي

يكي از مواد. ست

سوزآور جهت تم

 كربنيك و اسيد

ايش حجم دارد

 زياد در تصفيه

وي پشت گردن

 . گيرد ار مي

چس به ديوار مي 

 . كاهند

هاي تيز در سي ه

الص، بلوري و

نشي درشت آن ته

22 

سجامع نوبت (ــر 

تا با عمليات تخ

 16  نوع تركي

تر محسوب غوب

ز همان جنس اس

ن علت از سود س

 با تركيب اسيد

نگام انجماد افزا

 به علت تخلخل

موي سمور و مو

مورد استفاده قرا

شود و ثل مقوا 

ك غوبيت كاال مي

ي به علت گوشه

سنگ گچ خا. ت

 نموده تا ماسه د

  .ت هستند

ش دوازدهم؛ هنــ

دهند ت  قرار مي
  . گويند ي

 داراي بيش از

باشند نامرغ% 5 

هايي از به مركب

 كند و به همين

هاي اسيدي ران

شود و هن ودر مي

آيد و بدست مي

 استفاده از قلم م

هاي فالش م پ

طوري كه مث د به

به عبارتي از مر

هاي مصنوعي سه
   

دار كلسيم است

دار را دوغاب سه

فلدسپات+ وارتز 

سنجش

ب جاري يا راكد
مليات رتينگ مي

گ تيره است و

 چوبي بيش از

نياز ب PVCثل 

 را در خود حل
 . گردد ي

كمي در برابر بار

ت به سهولت پو

هاي قديمي ب ان

هيب و ميناتور

ه در ساخت المپ

زنند  را آهار مي

غوبي نيستند و ب

 و مصنوعي ماس
.چسبند د و مي

س سولفات آبد
 . د

هاي ماس تاز خاك

كو+ يبي از رس 

    
 

 .رست است
فالكس را در آب

به اين عم.  شود
 .رست است

اي رنگ اي قهوه ده
 . شود ه مي

 .رست است
چه داراي الياف

 . افزايد ذ مي

 .رست است
مث وينيليسطوح 

 .رست است
توان سرب  مي

شد استفاده نمي
 .رست است

هكي مقاومت ك
 .رست است

د و شكننده است
 .رست است

خاكستر آتشفشا
 .رست است

مهم در هنر تذه
 .رست است

اثر است كه ي بي
 .رست است

 گچبري كرباس
 .رست است

ها مواد مرغ ننده
 .رست است

ه داريم طبيعي
شوند م تنيده مي
 .رست است

يا ژيپس از جنس
دهد آن رنگ مي
 .رست است

هاي ممت ن سفال
 .رست است

ها تركي ده چيني

www.sanjeshse
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پكتين جدا
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در 2گزينه  .24
كاغذها هر چ
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در 1گزينه  .25
از  بيسموت

در 4گزينه  .25
م از ابزارهاي

در 3گزينه  .25
گازي  آرگون

در 4گزينه  .25
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در 3گزينه  .25
معموالً پركن

در 2گزينه .25
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آساني درهم

در 1گزينه  .25
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به طور عمد
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