
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنري ، عصر روز برگزاآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  4ون آزمـ  

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

، آدرس هـا   مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص ايـن آزمـون   هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هاي ارزشمند  شود، ديدگاه از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريد

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  مرحلة اولـ  سنجش پيش

)10/8/1398(  
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@sanjesheduc 

معـاني   واژه  
  ) ها امه

جـايي يـا    ه
ت محسوب 

هم ـ  » كتم
و  46، 8ت  

ن بايـد بـه    

نـام ديگـر   

مرسـل   ي  

cationgroup

هـر سـه و) 4در 
نا واژه+  37و  36

جابه» آالم«در  
 به فارسي صفت

  )     ها مه

كت«. يب جستن
صـفحات: پيش. 

در مـتن. باشـيد   

ن» الطيـور  قامات

بـه جـافنـي  /  

و د. ـي هسـتند  
6صفحات : پيش

.ي مطرح است
ست در ترجمه

نام واژه. (ه است

، نه عيض كردن
.ادب+  165حة 

ت آشنا شـده ب
      

ها

 

 

 
 رار

 ل

مق«يادتان بماند 
  )3م ادب 

بايد مسجع) 3 

/8/1398(  

هم معنـ» انابت«
پ+  4تا  1فحات 

جنبة حركتي ]غَنا
اس فاعل بر وزن 

 هم در نظر بود

فرضيعني ) 3در  
صفح: 3. ادب+  

امال به حد كفايت
: يريد؛ بنابراين

 مالي غلط
ها در گزينه ن

 غرب
بنَياوفتند
 غالب

 - ش
 -ن

 قضا
عمارت

متشابه
اَسرار ـ اصر

- 
- 
الضَزالل ـ 

و ضمناً يا. »نامه
اعالم+  2م ادب 

در.  فني بيايد

2  

10 مرحلة اول( ر

«و » عذر«فقط  
صف: 3ادب . (شند

[»غنا«در . دارند
هم، اوالً، چون» 

ي حرف الفبايي

گرفتن؛ ك چشم
96صفحة : 2. ب

 اين نوع سؤال ا
ها بگي ز نادرستي

ام ح
در متنها ينه

- - 
- - 
- - 

خيش يش
گا ديده گان

- - 
- - 

 آوا هم
 ورتطور ـ مس

]حل  لهِـ بِـ [ّ
 ناييسيي ـ 
- 

اسرارن«را با ) 3 
اعالم+  102حة 

مسجع و  جاي

دبيات فارسي

هنـــرش پيش؛ 

)2در . »احور«و 
الحات عرفاني باش

بة اماليي هم د
»بادي«. ي است

زايشي ـ كاهشي

يكيعني ) 1در 
ادب. (است يدن

ز سر گذرانده با
ها بايد سراغ از ه

امالي صحيح
در گز ر متن
- قُرب

-يوفتند
- قالب

خوي -
ديدگ -
- غزا

- مارت

 زينه
مسط )1
2( بِح
ثناي )3
4( 

97(  

.»بامداد اسالم«
صفح: 3ادب +  9

بهمتكلف / نوع 

 زبان و اد

سنجش

و» حورا«ست از 
و متضمن اصطال

جنب ]فراق[فراغو  
ف سبب نادرستي
طرح آن جنبة افز

د» اَعور«اما . اند
دري ]بر[پردهضاد 

سه آزمونِ تازه از
د، در گزينهگردي

در

بنَي
ق

ام
  )164تا  16

گز

2
3
4

صفحة : 2ادب  

«را با ) 1. كنيد
95، 1صفحات : 

مصن) 2در . ست
  )اعالم

   
 

 .رست است

جمع مكسر اس» 
د، اگر چه هر دو

 .رست است

]ضيا[»ضياع« در 

ر بازي با حروف
؛ ثانياً، در طمس

 .رست است

ا اَبدالهمان » ق
ـ متض  شيدگي

   )ها امه
 .رست است

ه تجربة دو ـ س
هاي درست بگ ت

62، 106ت فحا
 .رست است

+ 7، 6، 3حات 
 .رست است

رد ك» رصادالعباد
:2ادب . ( است 

 .رست است

اسف مرسل آمده
ا+  6صفحة : 3 

www.sanjeshse 

  
  
  
در 3گزينه  
حور«) 1در   

متفاوت دارند
در 1گزينه  

ها نادرستي
به بيان بهتر

نه اشود  مي
در 2گزينه  
خاصان حق«  

پوشكه يعني 
نا واژه + 47

در 3گزينه  
اميدواريم به  

دنبال صورت

صف: 3ادب (  
در 1گزينه  

صفح: پيش(  
در 2گزينه  
مر«را با ) 4  

الطير منطق
در 4گزينه  
تعريف) 1در   

ادب. (بيايد

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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. سره كنـد 
وجـه  حكـم  

و ) 3و ) 1 

كه بشود از 

. كند ي نمي
فـرض اگـر    
ون گيومـه   

 نة معنـوي 

cationgroup

يكس ستعاريا يا 
 تشبيه كامل ح

مدار در يِ بافت

ك تضادي نيست

  ص

 

را نفي  از پويايي
هم بـه فـ) 4در  

ز آن جملـة درو

شده به قرينذف

است تشبيهيي 
ن قرينه در يك

معنا شُدگيي تك

ت) 1؛ در ط كند

 ض الگو
ص م ص ص

- 

- 

كـدانْس
نْدساو 

- 

برخورداريكانِ 
.را وارد دانست

بعد از را؛ آمدنِ 
  )24تا  1

ي حذ]ها[  بخش

  )151و  1

/8/1398(  

ه تركيب اضافي
؛ اين)صاعقه(=  

هاي زمينه. سبا

 را از اعتبار ساقط

ناقض
 ص ص م ص

- 

- 

رِسـپ 

- 

، نفْسِ امكيست
كالي ساختاري ر
؛رفتار اسم كنيد

9صفحات : 3ي 

تكميلت؛ بلكه 

150صفحات : 3

3  

10 مرحلة اول( ر

  )98صفحة 

ف ما را با اين كه
»برق«ويژگي  ن

ت، و نه ايهام تنا
  .م

بتواند تضادود، 
  . ه شده است

صص ص
سـ 

تس 

نْد 

 ستْـ
گر  
 ْرت

- 

پـور 

برخوردار نييايي 
شد بر آن اشك ي

با آن بايد رريد، 
فارسي! (است م

رداني نياز نيست

3فارسي ! (يست

هنـــرش پيش؛ 

ص: 2ادب . (عت

كه تكليف گرفت
جهيدناست، و 

  .است) اعقه

ام در نظر گرفت
ايم شخص نموده

گيرد تا بعد، خو
تشبيه» بازارگان

 مطابق الگو
ص م ص م ص

مر 
بِيس
ليس
سن

  راسـ
سـپ  

 تالْ

سا
بور
كار

- ـتيژْ
سـم 

سو  ـترْ

 ـريزْ

الن پديده از پويا
آن گاه مي» ست

بگذار) گيومه(» 
اسمر باطن خود 

ايي است، بازگر
8(  

نيره است، شعر 

سنجش

طبيعت، نه وصف 

بايد مالك گين 
ا خنده» جهد ي
صا(چون برق  ن

ن براي واژه ايها
مش قرينه عنوان 

شكل بگ ي تضاد
ب«به » دل«) 4 

م
صص مه

 ـبا 

 - 
ر
پ
ـت

 ـت گـ

 - 

م
ـ
ـ

1(  

اين كه فال) 2ر 
تايي برخوردار اس

«»را درون ِ فعل
در جمله ه ظاهر

جملة دوم ند گر
6تا  76صفحات 

بهر ني مطلقاً بي

   
 

 .رست است

است ممدوحت 
 .رست است

 را اساساً براي ا
مي«) 2صرع سومِ 

در جهيدنخنده 
 .رست است

توان است كه مي 
ر خود سؤال به

 .رست است

بر مبنايبايد   مي
در. كس رسيدو

 .رست است

 
گزينه

1(

2(

3(

4(

10و  9صفحات 
 .رست است

د. اي نيست كته
از ايست«: ده بود

ف جملة مختوم به
بهست، چون آن 
 .رست است

سه تاي ديگدر  
ص: 3فارسي (. د

 .رست است

آراية بيا هر نوع

www.sanjeshse 

در 3گزينه  
اين يكي نعت  
در 2گزينه  
قرينة فعلي  

آنچه در مص
خ: دارد شبه

در 2گزينه  .
)2فقط در   

را قبالً د) 4
در 1گزينه  .

نما متناقض
آن به پارادو

در 3گزينه  .1

ص: 3فارسي (  
در 3گزينه  .1

كه نك) 1در   
مثالً آمداگر 

يك قطار ج
اشكال اس بي

در 1گزينه  .1
وقتيطبعاً   

ضرورت دارد
در 4گزينه  .1

چون از ه) 4  
  
  
  

erv.ir
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ـار گزينـه؛    
) 3و ) 1در 

، 3صـفحات  

عقـل  ميان 

 تمام هنوز

 رميـت إذ   

ليلي  خوبي
 با مجنون 

هـم  ) ج. د

: 3ادب . (ي 

ما را  ← 
)هانه

(  چرا كه 

cationgroup

ست در هـر چهـ
م د -. يـاز دارد    

 

ص: 3ادب ! (»ن 

تقابل م) 3ما در 

ه اما [...].فرينم 
   )8صفحة : ش

و مـا« در آيـة  

خبه غير از // ي 
ههر آن عاقل ك

رو كنـار مـي  ) ب  

 از تمام هسـتي

أکرَمنا –) هانه
رد ساير گزين(رد 

زيرا ، ←ألنَّ  

اس» م -]اَ[تو«يِ 
 جـزء اصـلي، ني

 )97صفحة : 2

از بـاطن«هـم   ي 

توان ديد؛ ام  مي

آف مى نايبى را ى
پيش+  164حة 

 162(  

ـ كه  ن هستي

دة مجنون نشيني
«زيرا،  !نظريم م

 ايـن اعتبـار، ب

اي است  عصاره

رد ساير گزين( رد
شاد كر ←) ی 

–) 4و3ي هانه

/8/1398(  

ساختار صوريِ م
، به عنـوانعول

2ادب . (دارند ي

بجـويم از ظاهر 

، آشكارا)3 در 

حضرت خداوندى
صفح: 3ادب (» .

صفحة: 3ادب (

هي بر همة شؤون

اگر در ديد«كه 
دهد هم سبت مي

به! شت به اصل
 

ي، وجود انسان

ج كرما را خار  
ماضی( فّرح  –

رد گزين( ستان 

4  

10 مرحلة اول( ر

ميرهاي پسِ هم
در نقش مفع صل

دن توفيق بندگي

گويد هم رت مي

ين تقابل را، جز

من، در زمين، ح
كنيد سجود را 

. (است حيات» 

ت مطلق ارادة اله
(  

دهد، يعني اين ك
چه به معشوق نس

  )37و  3

بازگشدهد، نه  ي
 )5تا  2ت فحا

در عرفان ايراني. 

←) عل ماضی

–)  4رد گزينه ( 

د ←األيدي  –

بان عربي 

هنـــرش پيش؛ 

ضمالً منظور از 
به ضمير متص) 

  ).راي من

شيدن يا نبخشيد

ر حالي كه عبار

مصاديق اي .رفان

كه م رسيد در ت
او جمله، نشانم،

وديعه«نظور از 

عامليتيا همان 
)99صفحة : 2ب 

د مي» جو عيب«
ق بر سر هر آنچه

36صفحات : ش

ارجاع مي  علوي
صف: پيش. (كند 

.»عالم كبير«برِ 

فع( أخرَجنا  – 
هاتاريكي ←ت 

–) ها ساير گزينه
  . ضافي است

 زب

سنجش

ق نگاه كنيد؛ او
2در » انداخت«

بر(= تمم قيدي 

دة الهي در بخش

، در»ون نجست
45(  

ميان تشرع و عر
  )3حة 

عزّت خطاب«: ت
نش خالفت تخت 

من) 1در  .است 

ي جبرت است از 
ادب. (است الصه

«به » مجنون«ه 
ود كنيم با عاشق

پيش(»  ذكر ليلي

انقطاع از عالمه 
كمي شت به اصل

است، براب» صغير

)4و3هاي گزينه
الّظلمات –) هاه

رد س( وتمندان 
اض) كه (  4و  3

   
 

 .رست است

سؤال خيلي دقيق
«ها فقط  ن فعل

مت) 4ست، و در 
 .رست است

عامليت ارادد بر 
 .رست است

ز درا«گويد  مي 
5، 3صفحات : ش

 .رست است

تقابل مل يعني 
صفح: 3ادب ( .ت

 .رست است

 اين عبارت است
بر را او چون]  

 .رست است

عشق] غمِ[بار » 
 .رست است

عبارت در هر دو 
خال» ن اهللا رمي

 .رست است

ي پيشنهادي كه
وانمون است كه 

يد كردنش جز
 .رست است

ما را منحصراً به
نفي بازگش، قابل

 .رست است

عالم ص«ن عالم، 
(  

  . رست است
رد گ( ا ، خداوند

رد ساير گزينه(ت
  .رست است

اين  ثرو ← نياء
3در گزينه  –)  

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .1
به صورت س  

ثانياً در ميان
اليه اس مضاف

در 1گزينه  .1
تأكيد هر دو  

در 4گزينه  .1
)4بيت در   

پيش+  103
در 3گزينه  .1

صورت سؤال  
است و عشق

در 1گزينه  .2
تداعيگر) 1  

. [...ام نكرده
در 3زينه گ .2

»امانت«آن   
در 2گزينه  .2

مفهوم پايه  
رميت، ولكن

در 2گزينه  .2
نتيجة عملي  

، اين»نبيني
نبا// نشيند 

در 1گزينه  .2
مفهوم اول م  

در تقاساساً، 
در 2گزينه  .2

منظور از آن  
164صفحة 

  
   
  

در 1گزينه  .2
خدا ←اهللا 

 گرامي داشت
در 2گزينه  .2

هوالء األغن
4رد گزينه 

erv.ir
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20

21

22

23

24

25

26

27
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د ساير 
 4 (  

 رد گزينه 
  ) 4زينه 

ی نأمن ، 

کانت  ←

گشت دارد  
 تهد توانس

. يد و غيره

 ندارد مكان
 مهمترين 

ن ديگر 

. پردازد
 

ابقتي در 

cationgroup

رد( نداشت  ←
و 1هاي گزينه

(ها همه ملت ←
رد گز( هاو ، آن

حتی ←شيم  با

كرد نگاه مي –

ر دستي پنج انگ
نخواه شود طع
كلي وسيله به در

ام كه دارد ايته
از امروزه شود و

  .ده مي شود

رد كه با انگشتان

 دقيق وظريف بپ
 .و نوشتن است

نگشت هيچ مطا

← ما کان عندها

رد گ( دمت كند 

←کل األمم  –

به آن دو ←ما 

تا در امان –)  4

)  3و2هاي ينه

هر. فرينش است
قط كسي گشتان

د كردن باز ، دن

برجست خطوط 
شو مي استفاده 

ر انگشت استفاد

  
اي دارط برجسته
  .كن نيست

 كه به كارهاي
ن ، تلفن زدن و

اثران - 3. هستيم

/8/1398(  

م –)  1د گزينه 
خد ←ن تخدم 

–) ها ساير گزينه

إليهم -) 2 گزينه

  هايي  

4و2هاي د گزينه

رد گزي( إلی  ←

 شگفتي هاي آف
انگ اگر. هستيم 

كرد تلفن ، حتي

انگشتي هر كه 
افراد شناسايي

ضور و غياب از اثر

! نه همه كارها
ر انگشت خطوط

كاري ممكانجام 

شتاني نياز دارد
ربردهاي انگشتان

 .ين امر باشد
 آن در ارتباط ه

  .شودي

5  

10 مرحلة اول( ر

رد( زن  ←) فه
أن –) ها ر گزينه

رد س( واهد بود 
در( مسيرشان 

هديه ←) کره 

رد( نقّدم  ←يم 

←به  –)  2و1ي 

.  

و آن يكي از. د
غافل آنها سرار

راح به خوردن ذا
  .كند وار

دريافتند دند و
ش براي هاگشت

دارات براي حض

شودت دشوار مي
هر -2. شف شد

بدون انگشتان ا 

هر انساني به انگش
راز مهمترين كا

ه فقط براي همي
ما هر روز با -2

رمين استفاده مي

هنـــرش پيش؛ 

معرف( المرأة – 
سايررد ( ر كرد 

قادر خو..... فقط 
م ←مسيرها  - 

نک( هدايا د  ـ  

كنيتقديم مي –

رد گزينه هاي(  

 ، داناتري است

كنندايفا مي سان
اس از كنيم ولي

غذ ، نوشتن نند
دشو را روزمره ي

كرد كشف زدهم
انگ اثر. باشد ن

 در بسياري از اد

ن داشتن انگشت
ز قرن بيستم كش

-4.  افل بوديم

  .تان است
ه -2. شت دارد

ا - 4. شوده مي

ن است نه اينكه
2. دگي ما دارند

ر شناسايي مجر

سنجش

) 4و  2هاي نه
دار كرد ، مجبور

ف ←) و موّکد 
)3 رد گزينه(  

پرداختند ←بــ 

)  1رد گزينه ( 
4  (  

متعجبة ←) ث 
   

ييالتر از هر دانا

انسا زندگي در ي
ميك استفاده آنها
مان دهد انجام را

كارهاي تواند مي
نوز قرن اواخر ر

و انگشت يكسا
است و جرمين

 

اي ظريف بدون
ر انگشت قبل از
ار اثر انگشت غا

ف نيازمند انگشت
 دست پنج انگش
رات به كار گرفته

ناسايي مجرمين
ش مهمي در زند
 انگشت فقط در

   
 

  .رست است
رد گزين( داشت 

واد ←ألجأت  –
  .رست است

مثبت و( إّال .. 
مسلمان ←مة 

  .رست است
قام ب   ←طاها

  .رست است
( هذه الهدايا ←

4و  1هاي گزينه
  .رست است

حال براي مؤنث
)ها ساير گزينه
  .رست است

باال  ←كريمه  

  :ك مطلب 
مهمي بسيار ش
آ از روز هر كه

ر ظريف كارهاي
م انگشت يك ن
د را انگشت اثر 

حتي در دو ص
مج شناسايي  آن

. رست است
متن انجام كارها

اثر - 1 ←ها ينه
ما از اسرا -3. ت

  .رست است
ي دقيق و ظريف

دو - 1 ←ها نه
شت در تمام ادار

  .استرست 
ي اثر انگشت شن

نقش - 1 ←ها نه
اثر - 4. ندارد ن

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
د ←کان لــ 
–) ها گزينه

در 1گزينه  .2
..لن يقدر  
المسلم –) 2

در 2گزينه  .3
تصحيح خط

در 3گزينه  .3
←اين هدايا  

رد گ( لنأمن 
در 4گزينه  .3

ح( با تعجب 
رد س( تنظر 

در 2گزينه  .3
ترجمه آيه ك

  
ترجمه درك

نقش انگشتان
اينك وجود با

بسياري از ك
نداشتن حتي

دانشمندان
شخص دو در

آ كاربردهاي
در 4گزينه  .3

با توجه به م
ترجمه گزي 

متفاوت است
در 2گزينه  .3

انجام كارهاي
ترجمه گزين

اثر انگش -3
در 4گزينه  .3

از كاربردهاي
ترجمه گزين
بين انگشتان
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خداوند 
  .ت

فعل و / ح 

 –ّد 

 –ّصرف 

فقط با   را

اي را  زنده

  
. ده بده

س خوبي 

cationgroup

ن نعمت هاي خ
 كشف شده است

 

صحيح –عرب 

متعّد – أحرف 

ممنوع من الص –

   )ست 
معلم شاگردان 

هر چيز -3. امه

 اجوف ← )ش
تواني ، وعده مي

هركس -3واند؟  

شتان از مهمترين
اسايي مجرمين

 )به و منصوب 

مع –ّی للمعلوم 

ال بزيادة ثالثة

–نکره  –عرب 

ع مؤنث سالم اس
-3. سالم كردم

  .شدند

 
تاب نخواندهن ك

عيش(ِعْش  -۴
ست من به آنچه

 مراسم قرآن خو

  أن الأنَسی← 

/8/1398(  

انگش -2. ت دارد
ن ابتدا براي شنا

مفعول ب( سراَر 

  ) جرور 

المبنی –متعّد  –

من باب استفعا
  » بصمات

مع - جامد   – 

رعي چون جمع
و خادم مسجد س
كردند ، كوشا ش

 .ه گرفته است
كتابي بهتر از اين

 

۴  اجوف ← )
اي دوس -2. كن

چه كسي در -
  .شودي

←أن الأنَس  -۳

6  

10 مرحلة اول( ر

  .كرده است
خانواده مطابقت
 انگشت از همان

اس ←اسراُر  - 

مضاف إليه و مج

–مجرد ثالثی  

مزيد ثالثی م – 
ب« نائب فاعله 

)إصبع: مفرده 
  یّ 

صوب با كسره فر
به دو -2. كنند

ن معلم گوش ك

لت جّر ، فتحه
تا كنون ك -2. 

 .هايي آراستيم

)عود( ُعْد  -۳
ي برايش طلب نك

  . زندگي كن

  
-2. د، برنده شد

خطايش كم مي

۳َدَعت      ←

هنـــرش پيش؛ 

ه خداوند عطا ك
در بين اعضاي خ

اثر - 4. دانيمي

)به فتحه است 

م( إصبٍع  ← عٌ 

–للغائبة  –رع 
  ر للمبتدأ

للغائبة –ضارع 
عل مجهول و ن

م( مع الّتکسير
االعراب األصلی

مفعول به ومنص( 
كگران كمك مي

گامي كه به سخن

 است و در حال
را از دور شنيدم
ه دنيا را با چراغ

۳  مثال ← )عد
ياور و جايگزيني
دگيت با قناعت

  .ت
. اميه استستفه

قات شركت كرد
خنش كم شود خ

←َدَعوت  -۲  

سنجش

 نعمتي است كه
هي اثر انگشت د
 اثر انگشت را مي

منصرف مجرور ب

إصبع -) لفعل 

فعل مضارع ←
ستتر فيه و خبر

فعل مض ←) 
فع/ صحيح  – 

جم –اسم  ←) 
عل و مرفوع با

التلميذاِت  ← ت 
ن مؤمنان به ديگ

افراد تنبل هنگ 

غير منصرف 
ن شب، صداها ر

و آسمان - 4) م

 
َوع( ِعْد  -۲  ف

م را به دست بي
در زند -4. گرد

شد، معرفه است
است 2 در گزينه 

سي كه در مسابق
هركس سخ -4 

يعفو     ← 

   
 

  .رست است
 اعضاي بدن ما

گاه - 1 ←ها نه
كامال اسرارما  

  .رست است
غير م( أصابَع  

  .رست است
حرف مشبه با( 

  .رست است
) تلعب( رکيب 

المس»  هی« ير
  .رست است

ُتسَتخدم( رکيب 
معرب –جهول 

  .رست است
)أصابع( رکيب 
نائب الفاع/ خر 

  .رست است
التلميذاَت :  طا 
اين - 1 ←ها نه
-4. پذيرفتمي

  .رست است
)مصابيَح (   
آن - 1 ←ها  نه

آفريديم. ( داديم
  . رست است
 :هامعتل گزينه

اجوف ← )وز
علم - 1 ← هانه

زيزم به خانه بر
  . رست است

 اسم موصول باش
شرطيه و  4و 3
كس - 1 ←ها نه
.بينداش را ميه

  . رست است
يعُف -۱ :طاها 
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در 1گزينه  .4
تجزيه و ترک
المبنّي للمج
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در 3گزينه  .4
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در 4گزينه  .4
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ترجمه گزين
از آب قرار د

در 2گزينه  .4
های مفعل 
فو( ُفْز  -۱

ترجمه گزين
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در 1گزينه  .4
اگر) من (  
3در گزينه  

ترجمه گزين
بكارد نتيجه

در 4گزينه  .4
تصحيح خط
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دعوت 

مضارع  

-معلم - 3

رتت را به 

هركس به 
 .بيند

، مفهـوم  »

و «در آيـة  
  .د

سـليم خـدا     
الـي  «عدي 

دي معـين     

شأناه خلقاً 
ن بسـته ـ     

cationgroup

را به ميهماني د
  .شد

:يجتهدون  -عي

3. ه ما هستندس

  )ذوق (  
آخر -3. وار باش

ه -3.  ي بايست
بد آن را زيبا مي

.دارد سـت نمـي     

دة نفي سبيل د
، اشاره دارد».ست

ـس خـود را تس
 دارد و بخش بع
ه سـوي مقصـد

لعظام لحماً ثم انش
نطفه ـ خـون(م 

م خويشاوندان ر
رد اما او راضي نش

مرفوع با واو فرع

آموزان مدرسنش

يذق -۴ )  يع
روردگارت اميدو

  .شودم نمي

ر نماز با فروتني
 دنيا لبخند بزند

ا كـافران را دوس

به قاعد است كه 
ي قرار نداده اس

هر كـ«: »لوثقي
ي در بعد فردي

هدايت بـه  چون

عظاماً فكسونا ال
ضغه، عظام و لحم

/8/1398(  

مادرم -2.   ذرد
 بر مرد حكم كر

مبتدا و م:  )مونَ 

علي و محمد دانش
  .ي فرستاديم

بي( التبع  -۳ 
رزندم فقط به پر

ها تسليمسختي

  ) َيره (  شود
اي دخترم در -
هر كس به -4

شود، قطعـاً خـدا
  . شود ي

ر برابر بيگانگان
ن بر مؤمنان راهي

تمسك بالعروة ال
ه توحيد عبادي
در ربوبيت دارد

 فخلقنا المضعة ع
 نطفه، علقه، مض

7  

10 مرحلة اول( ر

گذي دوستش مي
قاضي - 4.    م

معّلم( معّلمو   
  با فتحه فرعي

ع - 2. كردك مي
 فرعون پيامبري

)  رجو ( ترج 
فر -2. خشا بب

 بچشد در برابر س

آن بايد حذف ش
2. باشدلي نمي
.  شودستگار مي

گردان ش س روي
برداشت مي» .ت

معة اسالمي در
رگز براي كافران

و محسن فقد است
اشاره به» . است

شاره به توحيد د

لقنا العلقة مضغة
سان به ترتيب

ن و زندگي

هنـــرش پيش؛ 

ت كه از خطاي
 را فراموش نكنم

-۳لف فرعي   
مجرور ب: رعوَن 

 بيچارگان كمك
و به سوي -4 

الت -۲ )  عفو 
ر هستم پس مرا
ي و تلخيش را

پس حرف عله آ
ها خالو گرفتاري

در زندگيش رس

؛ پس هر كسينِ
 منزلة كفر است
فظ استقالل جا

و خداوند هر«: »
  

هو جهه الي اهللا و
واري چنگ زده

اش» وي خداست

  )هي

 النطفة علقة فخلق
نش انسخلقت آفري

 دين

سنجش

وانمرد كسي است
پدرم) كار( امر

خبر ومرفوع با ال
فر -۴)  فرعي( 

ستم همواره به
.كنند تالش مي

 
(اعُف  - ۱ ←

دايا من خطاكار
س شيريني زندگي

و مجزوم است پ
ها واز سختييا 

ك انجام دهد، د

 ال يحب الكافري
خدا و پيامبر به
مت اسالمي، حف
» المؤمنينَ سبيالً

)، سال سوم4 

و من يسلم وج«
به ريسمان استو
جام كارها به سو

پيش دانشگاه 3

ثم خلقنا«: نون
مراحل خل »لقين

  .است) گوشت

   
 

جو - 1 ←ها نه
تالش كردم كه 

  . رست است
خ:  )لميذاِن ت(  

(وت نون اعراب 
دو - 1 ←ها نه

ه در آموزش ما
 . رست است
←ها عتلّ گزينه

خد - 1 ←ها نه
هركس -4. وش

  .رست است
جواب شرط و)  

دني - 1 ←ها نه
كند وكارهاي نيك

 .رست است

انَّ اهللاَانَّ تَولَّوا َف
داندن از فرمان خ
ج تشكيل حكوم
ُ للكافرينَ علَي

، درس54و  50
 .رست است

«: بخش اول آيه
كار باشد قطعاً ب

و سرانج«: »مور

3و  2، درس 22
 .رست است

سورة مؤمن 14 
ك اهللا احسن الخال
 ـ استخوان ـ گو

  )دوم 4رس 

www.sanjeshse 
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در 1گزينه  .4
تلميذا -۲ 

مرفوع با ثبو
ترجمه گزين
هاي مدرسه

در 3گزينه  .4
هاي معفعل 

ترجمه گزين
دنيايت نفرو

در 4گزينه  .5
يراه(  فعل

ترجمه گزين
خدا توكّل ك

 
   

  
 

در 2گزينه  .5
فَا... «از آية 

روي برگرد«
يكي از نتايج
لَن يجعلَ اهللاُ

0و  49ص (
در 3گزينه  .5

دقت كنيم ب
كند و نيكوك
اهللا عاقبة اال

  .است
2و  17ص (

در 3گزينه  .5
براساس آيه
آخر فتبارك
پارة گوشت

، در43ص (
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 م احيط بهم
ـد فطـري   

ض بالحقّ ان 
  .گذارد ي

 انديشـه و    
  .ده است

خواندي و  ي
ـود و اُمـي    

ه زدوده معـ 
ر فـردي و       

 اهللا خـالق  

روردگـاري     
ر شماسـت    

cationgroup

و ظنّوا انّهم... « 
مؤيـ» ...خواننـد  

سماوات و االرض
ه جهان تأثير مي

انـد و قـوة شـده  
موصوف واقع شد

اي نمي چ نوشته
درس خوانـده بـ

د آثار آن از جام
ـراي همـة امـور

قل«ت كه با آيه 

 خداونـد بـه پر
ش و پروردگـار

:فرمايد ش كه مي
 را پاكدالنه مي

.  

خلق اهللا الس« آية 
هد و در نگاه او به

ترسـيم ش »...لنا 
م »...عون احسنه

 پيش از آن هيچ
د) ص(بر اسالم 

يز است كه بايد
ينكـه اسـالم بـ

رك در خالقيت

 (  

خود را به جـاي
داوند پروردگـارش

/8/1398(  

آن بخش» ...كم
در آن حال خدا

ها و باليا است ي

ه اين مفهوم در
ده سان جهت مي

فينا لنهدينّهم سـبل
تمعون القول فيتّبع

و«: » المبطلونَ
اگر پيامبر ».ادند
  .شوند

آمي سالمي، شرك
اي. اسـت » اغوت

چند خدايي و شر

)كمال(ت است 
 )ولي(  

  )رب(ست 

ندان و راهبان خ
همانا خد« ؛»دوه

8  

10 مرحلة اول( ر

هو الذي يسيرك«
اند د اصره افتاده

آمدن در سختي

ده شده است كه
ل، به زندگي انس

 الَّذينَ جاهدوا في
ر عباد الَّذين يست

ذا الرتابا ينك
افتا  به شك مي

ن، دچار شك ش

 حكومت غير اس
في حاكميت طا

  .ن است

ي دوگانگي و چ
  .ست

توحيد در مالكيت
 در واليت است

يد در ربوبيت اس

اينان دانشمن« :
ي و ربكم فاعبد

هنـــرش پيش؛ 

«: فرمايد كه مي
كنند كه در محا
ر هنگام گرفتار آ

ت و هدفمند آفريد
اسخ به اين سؤال

و«شوند، در آية 
فبشّر« كه در آية 

 

بٍ و ال تَخُطُّه بِيمي
صورت كجروان

 الهي بودن قرآن

ت طاغوت و هر
واليت الهي و نف

ن از جامعيت آن

يعني» آمده پديد
است در تقابل ا

 

ـ مؤيد ت »الرض
ـ مؤيد توحيد »

ـ مؤيد توحي» ون
  )اهي

:»ن دون اهللاباً م
ان اهللا ربي«ريفه 

  .رد

سنجش

ك) ع(ورة يونس 
و يقين ك... « :»

هر شدن آن در
  )شگاهي

كنيم، حق است ي
پا. ين شده است

  )وم

مند ش غيبي بهره
ست، عقل است

 )، سال دوم3 

ن قَبله من كتابٍ
شتي كه در آن ص
نديشان، دربارة

  )وم

، حكومت)ره(ي 
ضرورت پذيرش و
حكمي دارد، نشا

  )سال سوم

هاي متعدد پد صل
يد در خالقيت ا
 )ش دانشگاهي

وات و ما في اال
»في حكمه احداً
 ام نحن الزّارعو

پيش دانشگا 2 

م و رهبانهم اربا
ك دارد و آية شر
اره به توحيد دا

  )شگاهي

   
 

 .رست است

سو 23و  22آية 
»...صين له الدين

 به خداوند و ظا
پيش دانش 1رس 

 .رست است

ر آن زندگي مي
تبيي »ة للمؤمنين

سال دو 6و 4ص 
 .رست است

كه از امدادهاي غ
ه درست از نادرس

، درس38و  36
 .رست است

و ما كُنت تَتلو من
نوش د آن را نمي

آن بود كه كج ان
، سال سو3رس 

 .رست است

هاي امام خميني
ض«فهوم بيانگر 

سان، برنامه و ح
، س4، درس 55

 .رست است

جهان از اص«كه 
كه دربارة توحي» 

پيش 2درس   ،16
 .رست است

هللا ما في السماو«
و ال يشرك ف«ه 
أانتم تزرعونه«ه 

، درس17و  16
 .رست است

اتّخذوا احبارهم«
ه اشاره به شرك

اشا» بادت كنيد
پيش دانش 3رس 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
با توجه به آ
دعوااهللا مخلص
بودن توجه

، در13ص (
در 3گزينه  .5

دجهاني كه 
في ذلك آلية

، ص1درس (
در 3ه گزين .5

تالشگراني ك
تشخيص راه

6و  34ص (
در 1گزينه  .5

و«طبق آية 
با دست خو
نبود، جاي آ

، در38ص (
در 3گزينه  .5

ه در فرمايش
اين مف. شود

اجتماعي انس
5تا  53ص (

در 2گزينه  .5
اين جمله ك

»...كل شيء
6و  15ص (

در 4گزينه  .6
«آية شريفة 
و آية شريفه
و آيه شريفه

6و  15ص (
در 4گزينه  .6

«آية شريفه 
، كه»گرفتند

پس او را عب
، در22ص (

erv.ir
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شـد، بـر او    

  .ت

نيـازي بـه      
 جام درونـي 

ـه ديـن از     

  .شود ي

انـد كـه    ده

ـي در ذات   

 در حـالي   

ه، نخواهـد  
  .ظيم كند

 بنـدگي و   

را بـه حـق    
ه سـوي او     

cationgroup

 ضرر داشـته باش

وت گرديده است

ريـف نشـود و ن
ان، بيانگر انسج

عتمـاد مـردم بـ

 از مردم سلب مي

هاشاره شد »...س

 تفكر كنيـد ولـ
  .است

 از دسـت داده،

لقت او قرار داده
نيز به خوبي تنظ

كننـد و ك مـي        

ها و زمـين ر ان
ي و حكمـت بـه

، براي شخصي

 موجب ختم نبو

كم و زيـاد و تحر
ر اولية دانشمند

شود و اع يدا مي

و امكان هدايت

فَمنِ اهتدي فَلنَفس

در همه چيز« 
 و تشويق شده ا

ود، عمر خود را

ه خداوند در خل
خود در دنيا را ن

نـد را بهتـر درك

آسما« :» المصير
، هدفـداري»ـت   

/8/1398(  

في واجب است،

 اسالم است كه

كه قرآن كريم ك
برخالف آثار  يل،

  . است

ر تعاليم الهي پي

رسد و  مردم نمي

فَ... «و  »يعقلونَ

:»وا في ذات اهللا
ت الهي ممكن

ن دچار خطا شو

 هدف برتري كه
 زندگي فردي خ

 خـود بـه خداون

ن صوركم و اليه
 بـه سـوي اوسـ

9  

10 مرحلة اول( ر

ن كه بر هر مكلف

زآمد بودن دين

ي، موجب شد ك
 تصحيح و تكميل
جاز محتوايي آن

مكان انحراف د

ي به درستي به

 ..و لَو كانوا ال ي

شيء و ال تفكرو
ي تفكر در صفات

يا در شناخت آن

ب نكند، به آن
نخواهد توانست

ر و نيازمنـدي

 صوركم فاحسن
ست و بازگشت

هنـــرش پيش؛ 

 روزة ماه رمضان

اي پويايي و روز

پرتو عنايت الهي
قرآن از) غناي

هاي اعج ز جنبه

معصوم نباشد، ا

م نباشد، دين الهي

.«ب در عبارات 
  .اند ت گشته

تفكروا في كل ش«
ناممكن است ولي

دست نياورد و ي
  .ياورده است

 زندگي را انتخا
واهد شد، بلكه ن

تر شـوند، فقـر ل
  .شود شتر مي

الرض بالحقّ و
يتان را نيكو آراس

  .مفهومي دارد

سنجش

، اگر»ال ضرر« 

ها  يكي از نمونه
  )وم

ش مسلمانان در 
(نيازي  بي. اشد

ي آن است كه از
  )، سال سوم3

 و تبيين دين م

الغ وحي معصوم
  )وم

ر انسان به ترتيب
با ساير موجودات

  )ال سوم

«: فرمايد كه مي
 ذات ممنوع و نا

  )گاهي

ف حقيقي را به د
ي هم به دست ن
 اگر راه درست
دچار خسران خو

  )وم

اي حقيقي كامل
تر و بيش وند قوي

  )گاهي

ات و االق السماو
هاي كرد و صورت

ر موالنا ارتباط م

   
 

 .رست است

كنندة ة تنظيم
  .ود

كننده، ن تنظيم
، سال سو2س ر

 .رست است

و تالش) ص(بر 
كميل نداشته با
ن نزول تدريجي

3و  2، درس 42
 .رست است

ي در مقام تعليم
  .ود

 در دريافت و ابال
، سال سو2رس 

 .رست است

عقل و اختيار در
هدايت تمايز او با

، سا1، درس 10
 .رست است

ك) ص(مبر اكرم 
رتفكر د» .كنيد

پيش دانشگ 1س 
 .رست است

ند كه اگر هدف
 و خوشبختي را

داند كه سان مي
تنها در آخرت د

سو، سال 1رس 
 .رست است

 قدر كه به معنا
 در پيشگاه خدا

پيش دانشگ 1س 
 .رست است

خلق«آية شريفة 
ا را صورتگري ك
ر اين آيه با شعر

  )دوم 2س 

www.sanjeshse 

در 1زينه گ .6
مطابق قاعد

شو حرام مي
وجود قوانين

در  ،32ص (
در 3گزينه  .6

اهتمام پيامب
تصحيح و تك
قرآن در عين

2و  32ص (
در 4گزينه  .6

اگر پيامبري
رو دست مي
ياگر پيامبر

، در30ص (
در 3گزينه  .6

دو ويژگي ع
سبب نوع ه

0و  17ص (
در 2گزينه  .6

در بيان پيام
خدا تفكر نك

درس 9ص (
در 3گزينه  .6

دا انسان مي
كه سعادت

همچنين انس
رسيد و نه ت

، در12ص (
در 1گزينه  .6

ها هر انسان
عبوديتشان

درس 7ص (
در 4گزينه  .6

با توجه به آ
آفريد و شما
بازگشتن در

درس 17ص (
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سف اسـت  

نـد بـه مـا        
 شده است 
نـي آدم و  
 را گرامـي     
ان خويش 

» يافريـدي 
ـذي خلـق   

  . ت

م وجهـك   
 خدايي كه 

و از «: »ين 
ي دانايـان   

د تـدريجي   

طبيعـت را  
ده معرفـي      

cationgroup

ب هم زنداني يوس

گي دارد و خداون
ي انسان آفريده

لقد كرّمنا بن«ية 
ـا فرزنـدان آدم
سياري از آفريدگا

ينها را بيهوده ني
الّـ«آية شـريفة  

منعكس است» 

فَـاَقم«ية شريفة 
 همان سرشت

      للعـالمي آليـات
بـراي ]امـر نيـز  [

ناظر بر رشـد» 

 است كه يكي ط
 اسـت آفريننـد

دربارة خواب» ..

آفـرينش بسـتگي
زمين است براي
شاره دارد و با آي

همانـا مـ: ضـيال 
ي داديم و بر بس

پروردگارا تو اي«
در آ» .كند ل مي

پس هدايت كرد

 دروني كه در آي
ن الهي نگهدار،

 ان فـي ذلـك
 قطعـاً در ايـن   

.ن سخن بگوييم
  .اشد

ف آن دو در اين
نيـاز از علـت ـي  

/8/1398(  

.برم  ناني را مي

خـود در نظـام آ
ها و ز  در آسمان

ه اين موضوع اش
 ممن خلقنا تفض

وزييزه به آنان ر

« :»ت هذا باطالً
 خاصي را دنبال

گيري كرد سپس ه

طرت و دريافت
يانه به سوي دين

نتكم و الـوانكم
هاي شماست؛ گ

  . نايان است

شان  اندازة عقل
با ران متعدد مي

 نيست، اختالف
خداوند را كـه بـي

هاي ديني

10  

10 مرحلة اول( ر

م كه روي سرم
  .روح است

ستي و جايگاه خ
ت و آنچه را كه
بهست و اين شعر 
ا هم علي كثير

هاي پاكيز  روزي

ربنا ما خلقت«يه 
 است كه هدف
و كسي كه انداز

انستن؛ يعني فط
گراي  خود را حق

 و اختالف السـن
ها و رنگ ف زبان

هايي براي دان نه

م كه با مردم به
 فرستادن پيامبر

علت  موجود بي
داند و ديگري خ

ه معارف  اقليت

هنـــرش پيش؛ 

بينم من مي ...بزاً
ير مادي بودن ر

ي از حقيقت هس
برتري داده است
سان قرار داده اس
لطّيبات و فَضَّلْنا
شانديم و از انواع

  .ي دارد

در آي »باطالً«ژه 
ي ساخته شده
يد پس آراست و

يافتن است نه د
پس روي«: »..
  .است ر

اوات و االرض
 زمين و اختالف

ها نشا ها و رنگ

ايم ن مأمور شده
ست كه از علل

ر پذيرفتن يك
د علت مي جود بي

 فرهنگ و م

سنجش

ل فوق رأسي خب
ين رؤيا مؤيد غي

هم وي درك و ف
ي از مخلوقات ب
 را در وجود انس
و رزقناهم من ال
كي و دريا بر نش

ارتباط معنايي. »
  )دوم 3 

وجه به كليد واژ
اي جودي به گونه

كسي كه آفريد« 
  )م

يك نوع يا» ...تم
.طر الناس عليها

مذكور» ... است
  )م

 آياته خلق السما
ها و نش آسمان

ه  ناهمگوني زبان

ما پيامبران«: مود
 شرايط زمانه اس

 )26حه 

 منكرين خدا د
ن موجوست هما

  )، دوم2س 

   
 

 .رست است

اني اراني احمل«
 محكوم شد و اي

  )دوم 4ص 
 .رست است

زلت هر كس به
شيده و بر بسياري

مندي از آنها ره
ي البرّ و البحر و
 آنها را در خشك
»شان بخشيديم

درس 36و  35
 .رست است

 عبث بودن با تو
هر موج«و اينكه 

:»ي قدر فهدي
دو 1درس  7و  

 .رست است

يزي ننگريست چ
 فطرة اهللا التي فط
را بر آن سرشته

دوم 3درس  37
 .رست است

و من«  شريفة
او آفرينش ]قدرت
تفاوت و» ست
  )دوم 2س 

 .رست است

كه فرم) ص(بر 
متناسب با مردم

سال سوم ـ صفح

 .رست است

ن خداشناسان و
 نياز و احتياج اس

، درس20صفحة 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .7
«آية شريفة 
كه به اعدام

ص 46ص (
در 4گزينه  .7

ارزش و منز
كرامت بخش
و توانايي بهر
حملنا هم في
بخشيديم و

برتري كاملش
5و  33ص (

در 4گزينه  .7
بيهودگي و

دارد وتجلي 
فسوي و الذ

6و  5ص (
در 2گزينه  .7

و در هيچ«
للدين حنيفاً
همه مردم ر

7و  33ص (
در 4گزينه  .7

براساس آية
[هاي  نشانه

هايي ا نشانه
درس 28ص (

در 2گزينه  .7
حديث پيامب
سطح فكر م

ـ س 2درس (

در 2گزينه  .5
اختالف بين
كه غرق در

ص. (كنند مي
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واننـد نيـاز   
  )وم

ـك طـرح،   
  )نشگاهي

بـه جهـان    
شـناخت او  

ود دارد جـ 
  )دوم

. رانـد   مـي 
، پـيش  2س 

نـزد عقـل   
صفحة . (ت

صوصـيات  
د بـه خـدا     
 طبيعـي و    

وجود خـدا  

ـار داليـل    

عتقـاد بـه   

  

، خـود  ».ت
ـت و ايـن     

cationgroup

تو سـتند و نمـي    
، د18و  17و  1

يـ. كنـد  ض مي
،  پيش دا2و  1

 مكتب نسـبت ب
وجود انسان و ش
ستعدادهاي او و

، د1، درس 3و 

ت درمان جهل
، درس11و  9  

، ن»تر است زرگ
اشد، مردود است

نه هيچ قوه و خص
ـالتي در اعتقـاد

چـون تـرس. د   

ن داليل اثبات و

رة ارزش و اعتبـ
  )هي

اع«دي به اندازة 

)يش دانشگاهي

، در اشتباه است
يـان داشـته اسـ

ـود وابسـته هس
16، صفحة 2س 

  )دانشگاهي

يستند، آن را نقض
 تركيبي درس 

 نگرشي كه هر
 جهان هستي، و
ب از انسان و اس

و 2هاي صفحه (

 كه او را به سمت
هـايصفحه. (د

ل از جزء خود بز
خالفت داشته با

 به خداست و نه
كند هيچ دخـ ي

ش رفتـه باشـند
  )هي

خود را از شنيدن

ي دربـارا نديشـه      
، پيش دانشگاه1

 انديشه و اعتقا

، پي1، درس 2ة 

ي اظهارنظر كند
ظهارنظرش را بي

  )دانشگاهي

/8/1398(  

ها وجـ زيرا پديده
درس. (ده نباشد

، پيش د2درس 

اني كه ترسو ني
،13و  4صفحة 

بيني آمده هانج
اسي مربوط به

ي كه در هر مكتب
.ؤال آمده است

م به جهل است
كنند ن تفسير مي

كل«ن قضيه كه 
ن گونه قضايا مخ

ت موجب اعتقاد
وانات متفاوت مي
ش از انسان پـيش

پيش دانشگاه  

اجويي، اصوالً خ

گونـه بحـث و ان
1، درس 3فحة 

يم ديد كه هيچ

صفحة. (ور است

طع دربارة امري
، اشتباه بودن اظ

،  پيش د1رس 

11  

10 مرحلة اول( ر

است؛ ز» الف« 
جود آيند كه پديد

، د12صفحة . (ش

 وجود خداپرستا
ص. (ن يافت نشود

كه در تعريف ج
كي از مسائل اسا
گيرد، و شناختي
كه در صورت سؤ

ي شود، بلكه علم
س و جهل انسان

مثالً اين. ض باشد
طرحي كه با اين

 ناداني و وحشت
 انسان را از حيو
 در اين راه بيش

 ،2، درس 10ة 

خداگرايي و خد

ـه جـاي هـر گ
صف. (بحث كنند

 بيفكنيم خواهي

آو بخش و يقين

س به نحوي قاط
اطع بودن خود،

، در7و  8هاي ه

هنـــرش پيش؛ 

يح نيست مورد
وجود از جايي به

 لزوماً هم ارزش

ين صورتدر ا 
 خالفي براي آن

زيرا همان طور ك
دهد و چون يك ي

گي  بيني قرار مي
نند اين سؤال ك

جويي كت و چاره
را با ترس» گرايي

عقلي در تناقض
 تفكر ماست و 

اگر واقعاً صرف
 و خالصه آنچه
د باشند و حتي

ةصفح. (ان است

هاي خ گي انگيزه

دهند بـ جيح مي
ب» خداگرايي«ي 

ر خويش نگاهي
   

 داليل اطمينان

 گفت كه هر كس
كند با قا يان مي

صفحه. (انجامد ي

سنجش

صحي» يده بودن
چون باالخره بايد

هم جنسند و نه

»ها ترسويند ت
د مورد نقض و

بيني است، ز هان
ن را تشكيل مي
و مسائل جهان

شود مان ميده مي

واند منشاء حركت
خداگ«ي به نام 

 بديهيات اولية ع
ل اولية تعقل و

  )هي

ا. ت و هم ترس
 و ذوق و ابتكار

د به خدا معتقد
ب بيشتر از انسا

پايگ  با اثبات بي

منكران خدا ترج 
هاي ا و خاستگاه

ي جهان معاصر
. گسترش ندارد
ت خدا براساس

توان ن خاطر مي
ر اين قضيه را بي
ل بودن طرح مي

   
 

 .رست است

پدي« كه دربارة 
زند، چرطرف سا

 .رست است

يخته نه لزوماً ه
 .رست است

همة خداپرست« 
صادق باشد، بايد

 .رست است

ي بخشي از جه
، جهان بيني آن

شناسي جزو سان
ي آن مكتب نام
 .رست است

تو ودي خود نمي
اي پديدهان خدا، 

  
 .رست است

ه باشد، نبايد با
صوي است و از ا

  پيش دانشگاه
 .رست است

، هم جهل هست
قوة تعقل، اگر 

حيوانات هم بايد
هل آنها به مراتب

 .رست است

كنند ا سعي مي
  .د

):3(تي گزينه 
ها دربارة ريشه» 

 .رست است

ه پهنة جغرافياي
هان عموميت و

عتقاد به حقيقت
 .رست است

با اطمينان«: ود
 اطمينان خاطر
به غيرقابل قبول

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
تنها موردي
يكديگر را بر

در 3گزينه  .5
انگيزه و انگي

در 4گزينه  .5
:اگر بگوييم

براي اينكه ص
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@sanjesheduc 

ي مكاني را 
طايي بيش 
يم يكـي از    

ر  يعني اگـ 
د بسـياري  

  )وم

وجود ي به
هـا    پديـده     

. گـردد  مـي  

ن طـرح از   

ن از خـدا و  
 بتواند بـه  

ند و يعني 

  )نشگاهي

ودات غيـر     
ي مـادي را  
ود و نبـود    

ن از خـدا و  
ييم و بـاال    

cationgroup

 موجودات مادي
ر درباره خدا خط
كه بايـد بگـوييم

 را انكار نمايند،
ر اين صورت بايد

، دو1، درس 7 

 بايد آن را چيزي
جزيـي از عـالم

هـا م جهان پديده

ج كجاست، ايـن

  )ش دانشگاهي

از هستي انسان
ه كمال است تا

 و نيازمند هستن

، پيش دان1رس 

 خـدا يـا موجـو
هاي س جز پديده

دربـارة بـو رنظر 

از هستي انسان
مـا ز بـاال/ يـم  

ده و مانند ساير
دانيم اين تصور ي

 همين جاست ك

وانند وجود خدا
ز نخواهد بود، در

صفحة. (ر شويم

يعني. سته است
پديـده باشـد، ج
ه وگرنه جزو جه

دي و هرج و مرج
  )شگاهي

، پيش1، درس 4

آغا . مان جاست
و نيل بهگي الزم 

ي وجود وابسته
  )وم

، در6صفحة . (ت

گز قادر به انكار
 به وسيلة حواس
ت و لذا از اظهـا

مان جاست، آغا
روي  و دريـا مـي   

/8/1398(  

موجود مادي بود
 صورتي كه مي
شناسان نيست

  )، دوم1 

تو ربي هرگز نمي
 نيستي آن چيز
ي علم را نيز منكر

ديده وجود وابس
زيرا اگر پ. يست

نياز از علت بود  

 و مرز ميان آزاد
، پيش دانش1س 

  :ت كه

4صفحة .) (باشد

شت او نيز به هم
ي تحصيل آمادگي

  )، سوم1س 

اند كه همگي رده
، دو2، درس 19

 به آن كلي است

 علم تجربي هرگ
ه است و چون

يعت مادي است
  ) دوم

شت او نيز به هم
ما ز دريـاييم« 

12  

10 مرحلة اول( ر

 معتقدند يك م
ا لمس كرد، در

خدا مورد اعتقاد
درس  ،6صفحة 

ندارد و علوم تجر
واني ما، دليل بر
 از دستاوردهاي

ح است چون پد
ن، خود پديده ني
ن، حتماً بايد بي

چيست» زادي
، درس8صفحة . (

ي پذيرفتني است
  .)يافت نشود

م كرده بظر حك

هي دارد و بازگش
ين جهان براي ا

، درس5و  4اي 

ها پر كر را پديده
9و  18هاي فحه

ت و طرح نسبت

و دانم است مي
ند حس و تجربه
 تجربي تنها طبي

،1، درس 10ة

هي دارد و بازگش
:ت مشهود است

هنـــرش پيش؛ 

كه الهيون به او
توان او را ديد يا
ست كه اساساً م

ص. (بارة خداست

وردهاي علمي ند
ك كنيم اين ناتو
ند و حتي برخي

جملة صحيح» ت
بخش جهانستي
هانبخش جستي

آ«كه مقصود از 
.آن، مبهم است 

كنيم، وقتي ه مي
خالفي براي آن ي

هاي مورد نظ مونه

تصال به عالم اله
نسان در عرصة

هاصفحه. (برسد

مة عالم هستي ر
صفح. (د گذاشت

ع قرار گرفته است

مادي، موضع نم
نماين ستفاده مي

 و مطالعة علوم
صفحة. (ان است

تصال به عالم اله
اين بيت ضوع در

سنجش

يي كه است خدا
ت ي كه حتي مي

 را انكار كرده اس
صور نادرست درب

رتباطي به دستاو
س و تجربه درك
پهناور وجود دارند

ة خودكفا نيست
وند به عنوان هس
نابراين علت هس

  )س دوم

شود ك خص نمي
اي از ت و كلمه

يك قانون عرضه
 مورد نقض و خ
ي دربارة همة نم

ودي است كه ات
داست و ظهور ان
ر رحمت الهي ب

آن است كه هم
نة وجود نخواهد

موضوع»  شناور

 موجودات غير م
ه علوم تجربي اس
و حوزة تحقيق

ناتوا) ي طبيعت

ودي است كه ات
داست و اين موض

  )دوم 1س 

   
 

 .رست است

 جراح فكر كرد
ه است به طوري
 واقع او خدايي
 خدا، داشتن تص

 .رست است

خدا هيچ گونه ار
د چيزي را با حس
 در اين جهان په

 .رست است

جهان پديد«كه 
 بدانيم كه خداو
و نه علت آن، بن

، درس19و  17 
 .رست است

ذكور، چون مشخ
ي برخوردار نيست

 .رست است

كه ما به عنوان ي
يعني. (باشد» ق
يعني. (باشد» ير

 .رست است

هي، انسان موجو
نيز به سوي خد
ويد خود در جوار

 .رست است

 مذكور نشانگر آ
ننباشد پا به صح
 .رست است

اشياي«كر شده، 
 .رست است

تجربي در برابر
زيرا ابزاري كه. ت

ناخت، از اين رو
ماوراي(ير مادي 

 .رست است

هي، انسان موجو
نيز به سوي خد

، درس4صفحة 
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ن خداونـد     
ي خـويش  

 بـا ظـواهر    
 بـه جـاي     
 خويشـتن     

تـر   نزديـك 

شـدن   ور ه  
ن كسـاني  

  .ل است
  ». شيرينند

 

Part A:

 

  .ت

.«  
  .ت هستند

د و سـپس  

cationgroup

 فرامـوش كـردن
خويشتن حقيقي

دهـد، آزار مـي 
زي و ظـاهري،
ـيت حقيقـي و
عر درة نابودي ن

ي غرايـز و غوطـه
چنين. اند تار كرده

  )، سوم2س 

محمول» گرد«و 
همة قندها،«: د

: Grammar

است» ...چه ...  

رود مي) مدرسه
ن حالت نادرست

  ».هد
“wha ابتدا نهاد

  صل، مشترك

توان گفـت مي
عني گم كردن خ

 

ته او را آيا ندانس
هاي مجـا  عشق

به جـاي شخصـ
رود، به قع ش مي

د، تنها به ارضاي
لم حيواني گرفت

، درس9صفحة . (

 گردو، موضوع و
 اين صورت باشد

r and Voca

  ».د
چه« به معناي 

(ن دوستم آنجا 
 “since” در اين

خواه چه ميم 
”atمله، بعد از 

  ». كنيم

 ».ت
متص) 4 

/8/1398(  

الم الهي است، م
خود بيگانگي، يع

 )، سوم6و  5ي 

 را كه دانسته يا
 و باالخره همة

ني اين عوامل به
ر چه بيشتر پيش

ه در زندگي خود
خويشتن را در عا

.خبرند ق برتر بي

، گ». گرد هستند
نون فرضاً بايد به

abulary 

وجه خواهيم شد
ر اين تست نيز

بهترين چون: ب
و ”as“ه كنيد 

پرسيد براي شام
 خبري بودن جم

تري پيدا  بزرگ

 مشخص نيست
 ه

13  

10 مرحلة اول( ر

ي منتسب به عا
و خ) ود بيگانگي

هايصفحه. ( آن

أل وجودي خود
عشق به شهوات
رتيب با جايگزين
يبي هولناك هر

ين رو كساني كه
 غفلت نموده، خ
م انساني و حقايق

گ«  همة گردوها،
ت دهيم، اين قان

ي باشد، ما متو
در. رود ه كار مي

چرا؟ ب: الف.  له
توجه. كنيم ده مي

دهد بپ  انجام مي
با توجه به. تيم

بايد خانة ؛دهيم
  .رود كار مي

شدند هنوز چار 
برنامه) 3 

 زبان

هنـــرش پيش؛ 

ي، يعني روح وي
خو. (شتن است

شدن نسبت به

هستي، ناچار خأل
قدرت و مقام، ع

كند و بدين تر ي
 و در اين سراشي

از اي. حيوان است
بعد انساني خود
ستند كه از عالم

در قضية. دارد 
ن درستي به دست

 بيايد يا ايدة بدي
فاهيم شرطي به

بل: سه بروي؟ ب
“becau استفاد

خودش خريد را
رو هست مي روبه

ادامه د زندگي 
 –ing دار به ك

ه اين بيماري دچ

سنجش

 از حيات انساني
موشي خويش، فرا

 انسان و بيگانه ش

 افتاده از مبدأ ه
 مال، عشق به ق
شار الهي، پر مي

شود  بيگانه مي
  )، سوم1

ك انسان با عالم ح
زند، در واقع از ب

معنا حيواناتي هس

»محمول« يك 
همة قندها، قانون

  )انشگاهي

خوبي از كار در
“whet براي مف

 داري آنجا مدرس
”useهميشه از  

تنها وقتي كه خ
واره اسم ك جمله

طور بهنيم اين 
فعل به صورت 

ه افراد زيادي به
 علت) 2 

   
 

 .رست است

ترين جنبه عالي
اي كه دارد،يجه

 اصيل و واقعي ا
 .رست است

 باخته و به دور
ت نظير عشق به

ي و محبت سرش
از خود ي خود، 

1درس   ،6صفحة 
 .رست است

هاي مشترك گي
پرداز  غريزي مي

هر انسانند، در م
 .رست است

و ي» موضوع«ك 
خواهيم دربارة ه

د ، پيش1درس 

 .رست است

ايده خاينكه «: 
”therرف ربط 

 .رست است

دوست: الف«: 
”why“جواب 

 .رست است

ن تاز فرزندتا«: 
ر اين تست با يك

  .رود  مي
 .رست است

توان واقعاً نمي«: 
”go on“د از 

 .رست است

اين كه علت«: 
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واقعي و الهي

ص. (شود مي
در 4گزينه  .7
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  ».ت

  ».كند ي

  ». بروم

ن را بـراي   

 

Part B:

cationgroup

ستن كم كردن ا
  هبي

تر ملزم ميرآمد
  شين

خواستم بيايم و
  ئول

ت، بتوانيم قـوانين

».ي حمل كند
  د مغذي

  وقت

: Cloze Tes

  وقت

  شكل خالصه

  زه دادن

  ل

   
  ي كردن

براي وزن طمئن
مذه) 4 

كا با موتورهاي 
پيش) 4 

توانم هر وقت خ ي
مسئ) 4 

ماستدا تولد ش

“Stretc(  

كسيژن بيشتري
مواد) 4 

 
هرو) 4 

t 

هرو) 4 

به ش) 4 

اجاز) 4 

كانا) 4 

/8/1398(  

 ت كردن
ع به انجام كاري

مطي به وضوح 
 ي، مثبت

هايي يد ماشين
 مد

است، و مي ظيم
 آور ت

ه نظرم چون فرد

ch the rules”

و ا مواد مغذي
 له، مورد

 ».ل فهم است
 د

 تي كه

 شني

 ل كردن

  پسماند

14  

10 مرحلة اول( ر

  ». آب بخوري
مراقبت) 2 
شروع) 4 

نجام دادن روشي
تأييد) 3 

ه طراحي و تولي
كارآم) 3 

طف و قابل تنظ
شگفت) 3  

 نيستند، ولي به

”ترجمه (موردي

متواند   خون مي
مسئل) 3 

 اصطالحاتي قابل
كاركر)3 

از وقت) 3 

به رو) 3 

دنبال) 3  شدن

زائد،) 3 

هنـــرش پيش؛ 

اعت يك ليوان

و ورزش منظم ا
 ك

هاي خودرو را به
  حاد

منعطهاي كارم 
ف و قابل تنظيم

ل مجاز به ورود

نون به صورت م

را تميز كنيم، ن
 ط

مفصل در قالب

 

 

شدن، عريض ش

 د

سنجش

هر سا كنيدت 
  
  

به نحو معقول و
دردناك) 2 

ه ت اكنون شركت
جدي،) 2 

ه تم چون ساعت
منعطف) 2 

 زير هجده سال

 :صدري
ون، شكستن قان

تر بتوانيم خون ع
سرخط) 2 

م توضيحاتيي 
 تكرار) 2 

بعد از) 2 

عميق) 2 

  :صدري
وسيع ش) 2 

كارمند) 2 

   
 

 .رست است

سعي كن عاد«: 
 ن
 ن

 .رست است

غذا خوردن ب«: 
  قابل اتكا

 .رست است

قوانين دولت«: 

 .رست است

من خوشبخت«: 

 .رست است

معموالً افراد«: 
  ».ه بگيريم

در حالت مصها  ه
ستن خالف قانو

  ردن
  دن
  ردن

 .رست است

هر چه سريع«: 
 )يه

 .رست است

هر بند حاوي«: 

 .رست است

 گام
 .رست است

 .رست است

در حالت مصها  ه
 دن

 .رست است

www.sanjeshse 
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Part C:

رو  ـد روبـه   

cationgroup

: Reading C

ي و بـدن از ديـ

Comprehen

. .....  

  است؟ ده

. ....  

  ................. يد 

پاها از ديد جانبي

/8/1398(  

nsion 

..............به جزء 

نبردرل باك نام 

..............ت كه او 
  ست

يف كرده تا بگوي

و غالباً، سر و پا 

15  

10 مرحلة اول( ر

  .ده است

.   

 

شود ب ناخته مي

شده به دست پر
  ) دنيا

بود از اين جهت
نوشته اس استان

“menta توصي

آيد ي به نظر مي

مومي هنر

هنـــرش پيش؛ 

آمد 1 در گزينة 

  .د

................... كه 

 ................... .ن 

مام موارد زير شن

افت شجوايز دري
اب كودك اندر

ر ادبيات امريكا ب
سيار متفاوت دا

ally bifocal”
  اوت آشنا بود

 خشك و رسمي

 درك عم

سنجش

زاي جمله صرفاً

كند صحبت مي 
  د

ماني ايجاد شود
  ده باشد

. ......  
  ي شديد شوند

دي در بدنت ج

مقام نويسندة تم

 زير را از جمله ج
 جايزة ادبي كتا

صيتي خاص در
ة يك فرهنگ بس

”ش را همچون 
ط فرهنگي متفا

ري پيكر انسان

   
 

 .رست است

تيب درست اجز

  :1ة 
 .رست است

..................ربارة 
هاي سردر نرما

 .رست است

 ممكن است زم
خون محدود شد

 .رست است

............ ميگرني 
د باعث دردهاي

 .رست است

 ناشي از مشكالت
 رايج نيستند

  :2ة 
 .رست است

، پرل باك در م

 .رست است

يك از موارد  دام
نخستين(وبري 

 .رست است

، پرل باك شخص
ي گسترده دربارة

 .رست است

، پرل باك خود
ندازه با دو محيط

 .رست است

آشور هاي جسته
  . شده است

 .رست است
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سـومريان   
هـايي   حنه  

ران بـا نـام      

 سـومري  
 مجموعه ن

مربـوط بـه   

 سـكويي ت    

 و عـاج  س 
 آنها طريق

 مفرغـي  س 

هـزارة اول    

 ارائـه  ـوع 
 سـاطيري 

ا برحسـب    
. آمـد   مـي 

  . روند ر مي

cationgroup

سـليقه  است و 
كاري شـده، صـح

يخي فـالت ايـر

سـنت  بـه   كـه 
همان مانده گار
  .ست

م 4، گزينـه  »ي 

بري بـه صـورت

جـنس سـتفاده از 
ط از و كرده اري

سـرديس يك ي

هن مقـارن بـا ه

نـ لـيكن . سـتند 
اس جهان غلبة و 

  .يني است

 انـدازة پيكرهـا
 تر به تصوير در

 ايالمي به شمار

ه تركيب يافته
ك  و صدف معرق

ر هنر پيشـاتاري

عميقي احترام 
ياد به جاودان ر
است يافته تدوين 

طالكـوبي«ط بـه   

مقـا( مصـطبه  

  

اس با را متحرك
كا كنده مواد ين

اكدي دورة اثر ن
  .دارد 

عصر سوم آه 3 

هس متكـي  اطير 
آئيني روح ضور
زمي ملموس گي

مثالً انتخاب. ند
، از همه بزرگ

 اسناد موسيقي

/8/1398(  

جورد ساخته شد
 طال و الجورد

ب شكسته كه د
  .ريايي است

و جنگي الوري
اثر .دانست مي) ش

انسانيت و عقل

مربـوط 2زينـه  

سازي با فرم بره

. نماياند  را مي

م هاي صورتك و 
اي بر روي تمام ت

ترين جالب رفت،
ابهت با و بخش

م، گزينه.هارم ق
  .م است.ق

اسـا و طبيعت ء
نارمر، حض محكم

آشفتگ و آزادي ا

دادن ن نشان مي
غلب فرعون بود

  .كرد سان مي

زستان از جمله

16  

10 مرحلة اول( ر

ساني كه از الج
اين چنگ باسة 

ا يا همان صليب
آر فرهنگ اقوام

دال با كه بود بي
شاماش(شمش  

ع بر متكي شري

، گز»كـاري  بـت 

 از تحول در مقب

نرينگي طبيعت

جانوري آدمي،
ظرافت با را سان

گر عهده به نيز 
ب اطمينان گاهي

رن با هزارة چها
با هزارة پنجم ق

ماوراء  نيروهاي
م و وقار با ستادن

با دنيايي اين رد

 به طرزي نمادين
لي تصوير، كه اغ
ي مخاطبان آس

 دشت ايذه خوز

هنـــرش پيش؛ 

ه گاو و ريش انس
بر روي كاس. هد

شكل چليپا. ارد
يرگذاري هنر و ف

حمورا ابل كهن
يا خورشيد اي

بش قوانين جموعه

منب«مربوط بـه   

ي مصر است كه
  .د

وز است و اصل ن

آ كوچك پيكره 
انس و جانور قش

را از پادشاه ليل
نگ كه كند مي م

سنگ قديم مقا
گ قديم مقارن ب

به حاكم دو هر
ايست و مردگان د

نبر»  عنخ آمون

هاي انتزاعي را
ه شخصيت اصل

ثر را براي و فهم ا

گي كول فره در

سنجش

ه از شهر اور كله
د گون نشان مي

شكسته وجود ند
د، مربوط به تأثير

النهرين عهد با ن
خد برگزيدة پان
مج نخستين ان

1ده در گزينه 

 از اهرام پلكاني
به وجود آمد) ر

دايي به نام تمو

صدها متوالي، ي
نق ريز تصاوير يا 

  .دان كرده حفظ

تجلي وظيفه مري
مجسم را درتمند

عصر مس و س به
عصر مس و سنگ

ه و است دشمن 
اجساد حاكم بر 
توت«جنگ  كه

ه ساسي و كيفيت
بدين معني كه. 
بندي را ممكن 

ش برجستة سنگ

   
 

گ به دست آمد
ب حيوانات گوناگ

  . است
 .رست است

 شكل صليب ش
شود شناخته مي
 .رست است

در بين چهره ن
چوپا همچون را 

عنوا به كه ست
 .رست است

عاريف اشاره شد
  .باشد مي» ي

 .رست است

اولين نمونه سر
وه جانبي شيبدا

 .رست است

سومريان نماد خد
 .رست است

هاي سده طي ر
و ساخته چوب
حف را خود قومي

 .رست است

سوم هنر ها، دي
پادشاهي قد هره

 .رست است

مربوط ب 1زينه 
مربوط به ع 4ه 

 .رست است

 با اثر جنگ دو
آئيني نظم ش،
ك صورتي در. ند

 .رست است

مصري صفات اس
قام اشخاص بود
عادل در تركيب

 .رست است

چغاميش و نقش 
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 نظـر  ه، به
 شـده،  ت 

رتبـاط بـا       

برجسـته   ر 

 با بلند هن

 خداي عبد
 بـه  و سـت 

زيويه،  طقه

  .د

  د مورد نظر

x

x

− 75
1

1
2

   

  گروه اول: 
  گروه دوم 
  گروه سوم 

  روه چهارم
  گروه پنجم
  گروه پنجم

cationgroup

بوده باروري و و
دقـت آنها به كمتر

 رصـدخانه در ا

يادگـار .سـاندند  
  .است حياط

پيراه با را اي كه
  .ت

مع دوره اين عابد
اس دهشـ  ساخته 

  .ناميدند ت

منطهاي نقوش  

شود داده مايش

x  :عدد

x

x

×
×

5 6
5 1 

2 
: 4و  6

: 8و  1و  12
گر:  14و  16و  
گ:  22و  24و  2

وع جمالت در گ

جادو آيين از شي
ك در ترسيم كه

ـه بيـانگر يـك

قـدرت رس اوج ه 
ح و ستوندار ي

ملك نشان فارس،
شده است زيين

مع ترين معروف. 
بلند مصنوعي ي

زيگورات را آن شف

ربوط به ويژگي

نم زاويه بهترين 

, =115

( )

x

−
=

91 1
1
2



2
2  18و

3   26و  28و
= مجمو 22+

/8/1398(  

خشب آنها، ايجاد 
ك حيواناتي و وده

اين مجموعـ. ت

بـه را مصـر  گـر 
سردر، تاالرها ي

مي مكشوفه از ان
تز يهاي شرابه با 

است مانده باقي 
سكوي يك روي 

كش موقع در سان

مر 3يويه، گزينه 

از بايد پيكره ها،

6
5

)x
× = 11 


+ +24 26 2

زيك

17  
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از هدف و شته
بو) ولد و زاد ي

است رشت سنگي

ديگ بار كه ستند
رايدا كه است ك

ايالم دوره از ي
باالتنه و يقه ي

نوشته گل و هر
بر اوروك معبد 

شناس باستان. ارد

قه لرستان و زيو

آنه سنت طبق 

× =

1
1 11 1
2

  

+ =8 3 13

فيز -ي رياضي 

هنـــرش پيش؛ 

نداش تزييني جنبه
براي دعا( باروري 

هاي يادماني در

هس سوم و دوم س
االقصر و كارناك 

ا شده زني قلم ن
روي بر پيراهن .د

مه پيكره، عماري،
.است اور شهر ر

دا شهرت نيز يد

حي نقوش منطق
  .باشد تان مي

.توصيفي است 

× =2 1 %1  




 درك عمومي

سنجش

تصاوير ج اين ه
هاي آيين به ط
  

نمونه از اين بناه

رامسس مصر، د
در آمون معابد 

سيمين جام ان،
دهد مي نشان ها

معم آثار مانند هي
در ماه خداي بد
سفي معبد به ،)چ

 به شباهت طراح
هاي منطقه لرست

و بعدي دو آنها 

b a− ←  

%2

   
 

 .رست است

كه است اين بر ه
مربوط ها نقاشي ن

. شكارند جادوي
 .رست است

انگلستان يك ن 
  . رشيد است
 .رست است

قدرتمند نروايان
و ها كاخ آنها د

 .رست است

باستا هاي دوره 
موه روي ربندي

 .رست است

توجه قابل آثار ر
معب و اوروك شهر

گچ(سفيد  ن اندود
 .رست است

مربوط 1گزينه 
ه بوط به ويژگي
 .رست است

برجسته نقوش

 .رست است

←bاز  aل 

 .رست است
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   پنج رقمي

N× =19  

ل را ادامـه    

∗

∗

∗

877
57

82
1 5 2

3
133

  

  مي 

  د كل ارقام

   ماه خرداد

  موع روزها
  .شد

179 7
14 25

39
35
4  

cationgroup

N= عدد

N= ∗ 877
ن، همـين عمـل

19
3
8
7

صفحات يك رقم

(= ×9 تعداد 1

ي باقيمانده در

= +1 مجم 93
باش ميسه شنبه 

7

  يكان
  دهگان
 صدگان

N ∗= 877
19

رقم صدگان تا. م

× =

× =
× =

19 3 57
19 8 15
19 7 13

   = تعداد ص 9

) ( )+ ×9 2

تعداد روزهاي =

+ + =3 6 16
يمانده كه روز س

/8/1398(  

كنيم م حذف مي

7
2

33

حات دو رقمي  ،

( )+ ×876 3

− =31 21 1

=179
روز باقي 4و ) عه

18  

10 مرحلة اول( ر

ست را از تقسيم
  .شود

= تعداد صفح 9

= 2817

روز 

  .شد

همان جمع(مل 

هنـــرش پيش؛ 

رقم از سمت راس
ر تقسيم ظاهر ش

9ه رقمي  ،  

(  
باش مي) روز 16(

هفته كا 25ل 

سنجش

مت راست، هر ر
باشد در مي 7ه 

عداد صفحات سه

× =3 31 93
×3 (و آذر ) 2

باشد كه شامل ي

   
 

 .رست است

از سم ، نظرمورد 
 رقم صدگان كه

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

= −975 تع 9

 .رست است

روز : (و شهريور
=روز: (ن 2 6

صله دو تاريخ مي
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تير، مرداد و  
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روز فاص 179  
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دارد وجود 

  د مورد نظر

( −
1

2 1
  

  

( −1  

− =8  

  ن سه عدد

  سن پدر :
(x
(x

−
 +

3
2

  

x y= 9  
  ع سن آنها

  ن پر شدن

  

  خالي شدن

t
= −1 1

3
2

  

cationgroup

هجده عدد و. رد

تعداد اعداد 1=

( )
) ( )

+×
+

2 1
2 1

) = −22 1
− × =4 2

= ميانگين 2

                x
) (y
) (y )

= −
= +

3 9 3
2 4 2

y=− ⎯⎯⎯→624
x y+  :مجموع

t =1
زمان:  112

t زمان خ:  2=

− 1
9
4

صدگان وجود دار
  .ه است

− =1 19 8 

)
)

+= =
−

2 1
2 1

= −2 2 1
= −2 2
+ + −1 2

3

د            و   
) x
) x

=
  =

9
4

x (⎯→ = ×9 6
y = + =3 6

= 3
2

t


1

=1 92 4 4

/8/1398(  

در ص 7نها رقم 
ن سه تكرار شده
81

  = +2 1

1

− =1 2 2
3


:y سن فرزند
y
y

−


+


9 24 94 6
5

) − =6 24 54
= 36

t t t
= −

1 2

1 1 1

19  

10 مرحلة اول( ر

رد كه در همه آ
در آن 7كه رقم 

  . است

=3
 

y y

y
y

− =

=
=

24 4

5 3
6


− =4 24 3 

هنـــرش پيش؛ 

عدد وجود دار 1
عدد وجود دارد ك

گ تشكيل شده

y + 6

سنجش

8تا    ،1 
رار شده و يك ع

لوزي بزرگ 9ك و 

   
 

 .رست است

 .رست است

7عداد از    ت
ر آن دو بار تكر

 .رست است

لوزي كوچك 3
 .رست است

 .رست است

 .رست است

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .12
 
 
 
 
 
 
 

در 2گزينه  .13
در نوشتن اع

د 7كه رقم 

در 3گزينه  .13
3شكل از  

در 1گزينه  .13

در 1گزينه  .13

در 3گزينه  .13

erv.ir

29

30

31

32

33

34



 
 

 

@sanjesheduc 

t
= −1 2

3  

t = 2 9  

  ساعت 4/

  اويه دوران

°×45 3  

  عدد متوالي
x(x )+1  
  تر دد بزرگ

AQ Q=  

Ac× ×3  

باشد كه ي

بـه  .  اسـت     

طـول مـوج      

يك سـفيد   

cationgroup

−− = =4 6 4
9 9
t = =9 42

/ /= ×5 4 5

حداقل زا =

= °135

x ,(x دو عد:  +
) x= 65
مجموع ارقام عد

  .شود شتر مي

B AQ m c

Bc× = ×5 2

ت منبع صوت مي

محـيط بيشـتر

س افـزايش و ط

 با انواع پالسـتي

 ن

= 2
9

4/ساعت  5
6=قه  27 

°36 

  .گردد بق مي

)+1
x(x )+ =1 2

= + =2 6 م 8

 بادكنك نيز بيش

A Ac mΔθ =

A

B

c
c

× 3

س از خصوصيات

 صـوت در آن م

ش آن، فركـانس

وان روي آن را

داد محور تقارن

/8/1398(  

دقيق

°= 36
8


به خودش منطب

×25 26
8

حتمال تركيدن

B B Bm c Δθ

= = =6 2
15 5

كانسكرده زيرا فر

  .ستقيم دارد
ر باشد، سـرعت

  

ش نيروي كشـش

تو بيشتر مي فت

تعد

20  

10 مرحلة اول( ر

° = °45
اره شكل بهز دوب

65

زايش يافته و اح

/= 4

ركانس تغيير نك

ل موج رابطه مس
ترتر يا متراكمه

.يابدافزايش مي

طع سيم و افزايش

 

 محافظت و نظا

سيم فني

هنـــرش پيش؛ 

نيز 45°ضارب 

= × ×25 2 1

حجم بادكنك افز

 محيط ديگر، فر

س سرعت با طول
 چه ماده فشرد
 هم طول موج

كاهش قطر مقط

 .كند غيير نمي

برايشود و   مي

 ترس

سنجش

باشد و در مض مي

3

 

 كاهش يافته، ح

 يك محيط به

ت ماندن فركانس
باشد، هرمي ده

ب هم سرعت و

ش طول سيم، ك

 انتشار صوت تغ

و صاف ساخته

   
 

 .رست است

م 45°ه دوران 

 .رست است

 .باشد مي 26ر 
 .رست است

تفاع، فشار هوار
 .رست است

 .رست است

ك موج صوتي از
 .ده است

، با ثابتƒل       
ت وابسطه به ماد

ه آبورود صوت ب
 .رست است

مرتعش، با كاهش
  .ابد

يط ثابت سرعت

 .رست است

رسم نسبتاً نرم و

v=
λ

www.sanjeshse 
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در 2گزينه  .13
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سرعت صوت
عبارتي در و

در 4گزينه  .14
در يك تار م
يا كاهش مي
در يك محي
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  مقياس =

ـه آن غيـر     

  .ت

  . شود  مي
ـور عـرض   

حـور طـول       

 (Z)تفاع 

 در تصـوير  

ـتن ابعـاد     
ـول كاغـذ    

 

cationgroup

=

لنـدي باشـد بـه

حه تصوير نيست

م رمشخص ناميده
ت و تنها با محـ

ت و تنهـا بـا مح

تنها با محور ارت

اع،ي بعـد ارتفـ   

ترتيـب بـا دانسـ
و همچنـين طـ 

اي  

 ندازه ترسيمي
 اندازه واقعي

       →

داراي پستي و بل

 و همواري صفح

غيرت غيرخاص و 
صوير موازي نيست

 مـوازي نيسـت

موازي نيست و ت

 در تصوير افقـي

تر است بدين ت ك
A1رض كاغذ 

B هـا در گزينه

ان

/8/1398(  

  :رست با

= مقياس    3

اي د نچه صفحه

هر صفحه صاف

رها ناموازي است
م از صفحات تص

صفحات تصوير،

فحات تصوير، م

دين صورت كه

ل كاغذ كوچك
عر.  دست آورد

 تفاوت صفحه 
  

21  
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قياس نقشه برابر

→28
35


  

توي گويند چنان

باشند ولي ه) ي

ت تصوير و محور
ت، با هيچ كدام

ا هيچ كدام از ص

 هيچ كدام از صف

بد. شود سم نمي
  .شود

ض آن برابر با طو
تر را به گي بزر

بديهي است 3 
.صحيح است 4 

هنـــرش پيش؛ 

 طبق فرمول، مق

→     مقياس   

ي را صفحه مست

مستوي( و هموار 

انبي نيـز   

نبوده و با صفحات 
عمود است) جلو(

  .شود
ي عمود است، با

  .د
 عمود است، با

انه يك جسم رس
ش ل ترسيم نمي

تر و عرض وچك
و عرض كاغذهاي

و 1هاي   گزينه
درست و گزينه

سنجش

متر و ميلي 35

= 1
125

ن پستي و بلندي
  . گويند) ني

ر نيز بايد صاف

خط و نماي جـا
  .د

ه تصويري عمود
(حه تصوير قائم 

شناميده مي صب
حه تصوير جانبي

شود ه ناميده مي
صوير افقيحه ت
  .شود  مي

ز بعدهاي سه گا
 جانبي بعد طول

ر عرض كاغذ كو
توان طول و مي 

 Aنادرستي ،
ناد 2 كه گزينه 

   
 

 .رست است

5رست با    

 .رست است

ف و هموار، بدون
اي يا منحن ستوانه
ات تصوير صفح

 .رست است

پاره خ 11داراي 
باشد اره خط مي

 .رست است

كه بر هيچ صفحه
كه فقط بر صفح

ي است و منتصب
كه فقط بر صفح

و مواجه استي 
كه فقط بر صفح 

و قائم ناميده. 
 .رست است

دو بعدي يكي از
ض و در تصوير
 .رست است

تر دو برابر بزرگ
( )×21 297

     594ست با 
 .رست است

تناسبات صفحه
كند مشخص مي

 .رست است

www.sanjeshse 
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اس(مستوي 
هر چند كه  

در 2گزينه  .14
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در 4گزينه  .14
ك Aصفحه 

ك Bصفحه   
(Y) موازي

ك C صفحه  
(X) موازي
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موازي است

در 1گزينه  .14
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در 2گزينه  .14

طول كاغذ ب  
A4(كاغذ 
A2 برابرس

در 4گزينه  .14
با توجه به ت  

نيز م 4و  2
 

در 2گزينه  .14
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همچنـين   

ـي گـالس   

ي است كه 

ص فـرم و  
  .باشد مي

cationgroup

.شـترك اسـت  

نس پالكسـ جـ  

شود اندازه واقعي

ها جهت تشخيص
 به رنگ سفيد م

)C   بـاA (مش

ه نشـان داده        

رود و عمومـاً از

 تعـداد   

  .گيرد  مي

ش قشه نوشته مي

سـوم هـر   

ه شوند و شابلن ي
الستيك فشرده

/8/1398(  

 )D  باB ( و)

آن طـول نقطـه
  .ست

ر ف بـه كـار مـي   

 شده است كـه

 فرجه سوم قرار

اي كه در نق دازه

ه سپس نماي س

رنگ ساخته مي 
هاي مثلثي، پال ل

22  
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ي افقي قطعات
  .ت

  

 اسـت كـه در آ
اس 4ع آن برابر 

هاي مختلف حني

 ضخيم ترسيم

يكايي جسم در

كنند ولي اند  مي

را مشخص كرد

الس شفاف، بي
د اما جنس اشل

هنـــرش پيش؛ 

ده است كه نماي
D (مشترك است

تصـوير جـانبي
و ارتفاع 2ه برابر 

ها و منح م قوس

در شكل زير) ي

در سيستم آمري

مي نقشه تغيير

هاي مرتبط ر س
  .آوريم ت مي

جنس پلكسي گال
شوند ساخته مي

سنجش

ر آن ترسيم شد
B ( و)C  باD

ه شده صفحه ت
ابل، عرض نقطه

 كه براي ترسيم
 

جانبي( Rصوير 

و ددر فرجه اول 

هاي ترسيم دازه
  .ن ندارد

 دو نما ابتدا رأس
وط رابط بدست

ونيا و نقاله از ج
ي گالس رنگي س

   
 

 .رست است

ر حجم در كنار
Bبا  A(طعات 

 .رست است

ير دو بعدي داد
 طبق تصوير مقا

 .رست است

عي شابلن است
 . شوند خته مي

 .رست است

ود بر صفحه تصو
  1ت با 

 .رست است

اروپايي، جسم د
 .رست است

 .رست است

تغيير مقياس، اند
س تأثيري بر آن

 .رست است

طوط رابط بين
متداد دادن خطو

 .رست است

كش، گو ير خط
 شكل از پلكسي

www.sanjeshse 
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پيستوله نوع  

رنگ ساخ بي
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ي افقـي و     
ايـن  . شـود 

همچنـين   

م متنـاوب  

بتـدا بـراي    
  .ه كردند

ـات كـامالً       

ي توصـيف    

cationgroup

 خطـوط كمكـي
ش ـه برقـرار مـي   

.وبي ديده شود

  .د
.  

 شده و اين ريتم

آنهـا در ابت. ردنـد    
ك مثلثي استفاده

خطـوط و قطعـ

ن متقـاطع بـراي

طور مستقيم بـا
درجـ 45كمكي 

به خو شتي حجم

شود اال ديده مي
شود ت ديده نمي

  .ال ديده شود

رن نشانه ايجاد
  

ـل اسـتفاده كر
هاي نوك  از قلم

اخـت اسـت و خ

همچنين. يست

/8/1398(  

به ط  )رخ م و نيم
به وسيله خط ك

ضعيت شيار پش

ه و كف آن از با
ي در اين قسمت
يبدار از نماي با

ت دوراني و متقار
.مك كرده است

ي خود يعنـي گـ
ه قرن بعددود س

ط ثابـت و يكنوا

يق و هندسي ني

 

مي
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قائم(و و جانبي 
 افقي و جانبي ب

  

 

 داده شده تا وض

ين ادامه نداشته
بنابراين سطحي
ايست سطح شي

ميان اجزا حالت
 تنوع بصري كمك

ة طبيعي زندگي
كار بردند اما حد

ضخامت خطوط 

ان دقيكرار چند

 .ا بستگي دارد

ي و تجسمصوير

هنـــرش پيش؛ 

ين نماهاي روبرو
ندازه بين نماي
.يز ممكن است

ظر پشت، نشان
  .ست

يار پشتي تا پايي
 ادامه داشته و ب

با مي 4در گزينه 

 ريتم متناوب م
 ايجاد جاذبه و

ترين ماد سترس
 نوك تيزي را بك

.فاده شده است

 دارند اما اين تك

ها وه چينش فرم

 خالقيت تص

سنجش

 ديگر ارتباط بي
تباط و انتقال ان

ني... ظير كمان و

ها از ديد ناظ زينه
 ترسيم شده اس

، شي1بي گزينه 
 پشتي تا زمين
ب نماي جانبي د

ز نقطه و خط و
اهنگي و هم به

ترين و در دس ساده
بل انعطاف، قلم

هت متضاد استف

راري و كم تنوع
  .سب است

ي داخلي به نحو

   
 

 .رست است

ها و به عبارتي ه
ت ولي ارترار اس
هاي ديگر نظ ش

 .رست است

ر حجم تمام گز
صحيح هر گزينه
نماي جلو و جانب

شيار 3ر گزينه 
خط چين مورب

 .رست است

تفادة همزمان از
اد هارموني و هم
 .رست است

راي نوشتن از س
وي الواح گلي قاب

 .رست است

 دو پيكان با جه
 

 .رست است

وط كيفيتي تكر
ودي و افقي مناس

 .رست است

 نيروهاي بصري

www.sanjeshse 
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در شكل زير  
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با توجه به نم  
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توجه به خ با  
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  .كردند ي

مـا در ايـن   
عت تـابوت      

ت فضـايي      

  .ت

بـه همـين    

. بـدل شـد   

ـمون ايـن   

يج صـداي   
ـداي بلنـد   

cationgroup

س آن را رنگ مي

رود، ام ه كار مي
هـا را در مشـايع

ن آن بـا تغييـرات

ا ايجاد شده است

ص و منحصـر بـ

داخل حـروف ب
  .وند

مضـ. شناسـند  ي 

كه وي به تـدري
گفتارها را با صـ

ي ترسيم و سپس

  .ه استد

ها به حيات پيكره
 و پريشـاني آنه

و همـراه شـدن

ها يرگي و روشن

مختص 3ما گزينه 

دي با تكرار و تد
شو ده، توليد مي

  .كند ه را مي

مـي» تعزيـه «يا 

اند ك  و نقل كرده
نگام اجراي او، گ

/8/1398(  

ا خطوط مدادي

ه حس پرواز شد

ي دروني و روح
كننـدگان  زاري   

سمه با فضا وجم

سط اختالف تير

ام. اي باشد شته
 

بند  توليد تركيب
بارات نوشته شد

ترين جلب توجه

ي» ميستر«چون 
  .باشد ن مي

دهند سبت مي
حنه بايستد و هن

24  

10مرحلة اول (ر 

تند و طرح را با

رمها و در نتيجه

هاي ي بيان حالت
ركـت جمعيـت

ط و هماهنگي م

هاي تصوير توس م

تعليق در هر نوش
 .يل كرده است

ه به يك سبك
عناو خوانايي عب

 شده است بيشت

 با عناويني همچ
د تا مصلوب شد

و بازيگر رومي نس
د تا در كنار صح

ت نمايشي

ش پيش؛ هنـــر

دانست  از هم نمي

ركت و سبكي فر

ط به ندرت براي
 سطح كـار، حر

شتز باعث ارتباط

مام فضا و حجم

گي شكسته نست
 يك نشانه تبديل

ود كه رفته رفته
وجه جدي به مع

 در اقليت واقع

قرون وسطي را
ت مسيح از تولد

نويس و مايشنامه
دارد سي را وا مي
  .مل رسيد

 خالقيت

سنجش

 و نقش را جدا

فزايش حس حر

قاشي ايراني خط
 و تكرار آنها در

  .رد

جسمة ژاك ليپش

ز كاربري خط تم

تواند ويژگ مي 3 
به نگارش ساده

رين نستعليق بو
ه مشق بدون تو

 آن عنصري كه

اي در ق يا دوره 
ه زندگي حضرت

، نم»درونيكوس
همين سبب كس
به تدريج به تكام

   
 

 .رست است

 .رست است

ديم ايران طرح
 .رست است

 خطوط باعث اف
 .رست است

طور معمول در نق
ه خطوط كوتاه

گذار  نمايش مي
 .رست است

اي منفي در مج

 .رست است

سرا با اجتناب از
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

ها غير از گزينه
 و آن را از يك ن

 .رست است

 روشي براي تمر
يبا و پرشور سيا

 .رست است

تضاد ميان اجزا
 .رست است

 .رست است

 .رست است

»سايكل«هاي  
موماً پرداختن به

 .رست است

آند«توميم را به 
ه هست داده و ب

ي ساليان بعد به

www.sanjeshse 
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كينـه  / ت      

گـويي   ـتان  

ما اسـتفاده  
ـف و ذكـر    
كـارگردان       

 جدي، بـه  

» سـوفوكل 
ه آن لقـب    

ح زنـدگي  
پسـر  (برزو 

اي و  حرفـه    
اي  ي حرفه

مچنـين در  

» جنرال«م 
  . است

cationgroup

فـيلم بـوده اسـت

پـدر داسـ«، »ي  

دكوپاژ در سينم
هـاي مختلـ الن  

 توليـد توسـط ك

ژدي سنگين و

س«، از اقـدامات    
رود كـه بـه مـي    

ش اصفهاني، شرح
هاي ب ح پهلواني

كارهـاي نيمـه ح
دارد در سينماي

  .»گيل گمش«

همچ. باشـد   مـي  

منتقدان، فيلم. 
يكا ساخته شده

ـتگاه نمـايش ف

 فـانتزي تخيلـي

نخستين بار از د
هـا و پـال صـحنه   

 مرحلـه پـيش

از پايان يك تراژ

ميـزي صـحنه،
ه او بـه شـمار م

ت نامه اثر سروش
ي رازي، در شرح

ستندسـازي و ك
نوان قطع استاند

«ل گرفته، مثل 

 انتهاي صـحنه

.بوده است» شده
نگ داخلي آمري

  .ري شد

/8/1398(  

ها و دسـ دوربين

پدر سينماي« 

شناسند براي ن ي
 فيلمنامـه بـه ص

كـه در.... ين و

كثر مواقع پس ا

آ ر، اولـين رنـگ   
ترين نمايشـنامه

ارديبهشت/ يعه 
زونامه اثر عطايي

  .ا نسبت داد

ي بيشتر در مس
متري به عن ميلي

ي اساطير شكل

به معناي» دال

 صندوقچه گمش
از جنتان واقعي 

گذار پايه»  سنت

25  
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عام براي اولين د
  .اشد

،»جهان ينماي

مي» اني سينما
خرد كردنن و 

بين، زاويه دوربي

در اك ساتير. نند

نفـر 15يان بـه  
مهمت» ديپ شاه

مبر و بزرگان شي
برز/ اريخ اسالم 

فتم را به سينما

متري ميلي 16طع 
م 35ي، و قطع 

 است و بر مبناي

فوند«كننده،  هيه
  .شد  گفته مي

مهاجمان« در 
اساس يك داست

مك«توسط » 

هنـــرش پيش؛ 

وپ اصطالحي ع
با س اديسون مي

اقتباس ادبي سي

پدر كارگرد«، »
ت از تقسيم كردن
اب، حركت دورب

دا  در يونان مي
  .شده است ي

ت تعداد همسراي
اود«. دانند ن مي

هاي پيام  جنگ
 شرح حوادث تا

ايي لقب هنر هف

تور و كوتاه، قط
با شكوه، حماسي

رين نوع حماسه

به معناي ته» س
به معناي معلم 

خش اسپيلبرگ
اين فيلم برا. ند

مدي خرابكارانه

سنجش

بيوسكو/  كاسلر 
هاي توماس ساخته

پدر ا« همچون 

»پدر فن فيلم« 
 ساده عبارتست
ز جمله اندازه قا

ر نمايش ساتير
ش بخش اجرا مي

به تئاتر و تثبيت
ويس يوناندرام ن

  .اند داده 

رتي توني، شرح
هللا مستوفي، در

پرداز ايتاليا ظريه

 در سينماي آما
متري در آثار ب ي
  .تس

تر ترين و اصيل ي

كوره گوس«گر، 
»ديداسكالوس«

ر كيتون الهام بخ
دانن تر كيتون مي

كم«، »زن بكوب

   
 

 .رست است

ك  ساخته هرمان
 شهرفرنگ از س

 .رست است

س را با عناويني
  .شناسند

 .رست است

 وي را با عنوان
ژ در يك تعريف
 فني هر پالن از

  .گيرد
 .رست است

را مبتكر» يناس
ي خوش و آرامش

 .رست است

سومين بازيگر ب
ي را ماهرترين د
» تراژدي يونان
 .رست است

يرتي اثر مالحير
رنامه اثر حمداهللا

  .باشد ي
 .رست است

ودو، منتقد و نظ
 .رست است

ري بيشترمت لي
7 قطع   ميلي

كاربرد داشته اس
 .رست است

طيري از قديمي
 .رست است

به معني بازيگ» ت
«ن به نويسنده 
 .رست است

شانس اثر باستر
ر سينمايي باست

 .رست است

كمدي بز«ك يا 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .18
موتوسكوپ  

توسكوپ يا
در 1گزينه  .18

ژرژ ملي يس  
ش مي» فيلم

در 2گزينه  .18
گريفيث كه  

دكوپاژ. كرد
خصوصيات
گ صورت مي

در 3گزينه  .18
پراتي«عموماً   

عنوان پاياني
در 4گزينه  .18

وارد كردن س  
وي. باشد مي

ترين كامل«
در 4گزينه  .18

شاهنامه حي  
رظف/ پيامبر 
مي) سهراب

در 3گزينه  .18
ريچيوتو كانو  

در 4گزينه  .19
ميلي 8قطع  

دانشجويي،
و داستاني ك

در 2گزينه  .19
حماسه اساط  

در 2گزينه  .19
هيپوكريت«  

تانيونان باس
در 3گزينه  .19

فيلم هفت ش  
او را شاهكار

در 1گزينه  .19
اسلپ استيك  
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ين كه چاپل
هـاي   ـتگي      

اي شـبيه   ه 
يش گفتـه    

  .د

ه و روابـط   

محسـوب   

 .د

 .د

چهارم نـت  

cationgroup

ن فيلمي است ك
منزلـت و شايسـ

وسـيله»  كلمـا 
حنه اصـلي نمـاي

آميزي كرد  رنگ

 مسابل عاشـقانه

»ايت بـازيگران  

شود  استفاده مي

باشد  ال، سي مي

 سي، مي

و گزينه چ} سوم

سي است و اولين
گـرايش او بـه م

اكي«/ شتن آنها 
به صح» اسكين

  .تآثار اوس

 است كه آن را

زند و بيشتر به
  .است» 

هـدا«سـينما در   

 حامل مضاعف

م ويلن فا، سل،

ي، ال، ر، سل، س

سي اكتاو س{ت 

/8/1398(  

يك اثر سياس» گ
تـرين نمونـه گ

ا معلق نگه داش
«/ كردند  ل مي

از جمله آ» يس

ستين هنرمندي

ز عي را كنار مي
»مناندر«اثر ) ج

گردان بـزرگ س

رشان هستند از

 .اشدب مي} ي

وم در سيم سوم

مي: ير عبارتند از

، گزينه سوم نت
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ديكتاتور بزرگ«
لين است كه بهت

ها و يا شخصيت
ون صحنه منتقل

تي اس تي«. رود

نخس) سخولوس

سياسي و اجتما
لجوج(» بد قلق« 

و نخستين كارگ
 .»لد يك ملت

صداهاي بم و زير

مي{د تنور نت 

پوزيسيون د. ل

گيتار از بم به زي

}فا اكتاو سوم{

 .م

ت موسيقي

هنـــرش پيش؛ 

« جنايي است، 
م آمريكايي چاپل

ي صحنه پرواز 
 را با آن به بيرو

  . بوده است

ر مي به شمار مي

آيس(» اشيل«ولي 

، مسائل س»كهنه
 به دست آمده

شناسي تدوين، و
ولت«و » تعصب«

ده همزمان از ص

و با كليد} سل{

مي، ال، ر، سل: از

 . بالعكس

هاي گ وك سيم

گزينه اول نت 

كنيم محاسبه مي

 خالقيت

سنجش

لين يك كمدي
آخرين فيلم» ت

جرثقيل بوده براي
سدها و يا دكور
 بازيگران اصلي

ژدي نويس روم

دانند، و رتك مي

كمدي ك«خالف 
ثر كمدي نو كه

گذار زيباش ن پايه
«ي او عبارتند از 

 

ه قادر به استفاد
 

ا كليد آلتو نت 
 

 به زير عبارتند ا

 

تر و ا صداي بم
 

باشد، كو اي مي ه
 

گ. باشد مي} دوم
 .شند

 

ه از بم به زير م

   
 

 .رست است

ساخته چاپل» دو
اليم اليت«ف زد، 

  .اني است
 .رست است

اي شبيه ج سيله
ه وسيله آن جس
محل قرارگيري
 .رست است

ترين ترا ، بزرگ»
 .رست است

را مبتكر صور» 
 .رست است

در يونان، بر خ» 
تنها اث. پردازد ي

 .رست است

مچنين به عنوان
هاي ترين فيلم م

 .رست است

 .رست است
ري سازهايي كه

 .رست است
، با}ر{پرانو نت 

 .رست است
هاي ويلن از بم
 .رست است

 .رست است
لند برابر است با

 .رست است
زهي زخمه نوادة

 .رست است
سي اكتاو د{ده 

باش مي}  چهارم
 .است رست

به فاصله هميشه

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .19
موسيو ورد«  

در آن حرف
طبيعت انسا

در 3گزينه  .19
وس» مكين«  
رغون كه بهف

شد كه م مي
در 2گزينه  .19

»سه نه كا«  
در 4گزينه  .19

»تس پيس«  
در 2گزينه  .19

»كمدي نو«  
دگي ميخانوا

در 1گزينه  .2
گريفيث هم  

مهم. شود مي
 
  
  
  
  

در 4گزينه  .2
در 3گزينه  .20

نگار براي نت 
در 3گزينه  .20

با كليد سوپر  
در 4گزينه  .20

ه كوك سيم  
در 2گزينه  .20
در 4گزينه  .20

طول موج بل  
در 2گزينه  .20

گيتار از خانو  
در 2گزينه  .20

نت داده شد  
سي اكتاو{

در 2گزينه  .20
براي محاسب  
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نـوعي  . ـي  

و گزينـه  } 

ي بـزرگ  ا 

ن را پديـد      

وي مقـاوم      

اي  ي قهـوه  

cationgroup

 .بود

سـل، ر، ال، مـ: ز
 

} اكتـاو چهـارم   

هـا ي در مقيـاس  

ت خشـك شـدن

بـر شـرايط جـو

هـاي والً در رنگ
  ك

ثانيه خواهد ب 1

به بم عبارتند از
.ك خواهد شد

مـي{ـوم نـت   

 و براي نقاشـي

ـوند و موجبـات

شـوند و در براب ي  

و معمو  هستند
خاك+ موم عسل 

/8/1398(  

/وب آن  256

نتر باس از زير ب
كوك} سي{و يا 

، گزينه سـ}دوم

 .شند

ي ارزان هستند

شـ ن سـفت مـي   

ت خشـك مـي

لف در دسترس
م+ گريس + تور 
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باشد، دوره تناو 

هاي كن ك سيم
و} دو{نجم نت 

سل اكتاو د{ت 

باش مي} دو{ نت 

هاي كنفي  پارچه

ثر اكسيد شـدن

  .آيد ت مي

ست ولي به سرعت

هاي مختل سختي
روغن موت= ني 

اص مواد

هنـــرش پيش؛ 

)دور بر ثانيه(ز 

كوك. باشد ي مي
ن حالت سيم پن

. 

گزينه اول نت. شد
 .دهند ي

و گزينه سوم} 

 .باشد  مي

اما. اند ي نقاشي

وغن هنري در اث

  .آورند
تن برزك به دس

ه رنگ روغن اس

 هستند كه با س
گل روغن ⇐ 4

 خوا

سنجش

 

هرتز 256صوتي 
 

ا وادة زهي آرشه
د دارد كه در اين

 

.باشد ي امواج مي
 

باش مي} و سوم
را نشان مي} رم

 

}ال{نه دوم نت 
 

ي دوره رنسانس

ها براي ن پارچه

ر نقاشي رنگ رو

آ غ به دست مي
ن زغال در روغن

 آلكيد، شبيه به

يري غير چرب
4گزينه .  هستند

   
 

 .رست است
ثال اگر بسامد ص

 .رست است
ترين ساز خانو م

نج سيمه وجود
 .رست است
هاي  از مشخصه
 .رست است

سل اكتا{د نت 
سل اكتاو چهار{

 .رست است

 .رست است

 .رست است
، گزين}مي{ت 

 .رست است
هنگساز ايتاليايي

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

كتاني جز بهترين
 

 .رست است

مورد استفاده در

 .رست است

ه را از دودة چراغ
ي نيز از خيساند

 .رست است

هاي دانه با رنگ

 .رست است

خمي ⇐ 2و  1
مز يا گل ماشي

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .2
به عنوان مث  

در 3گزينه  .2
كنتر باس بم  

كنتر باس پن
در 3گزينه  .21

دوره تناوب  
در 2گزينه  .21

نت داده شد  
{چهارم نت 

در 1گزينه  .21
در 1گزينه  .21
در 4گزينه  .21

گزينه اول نت  
در 3گزينه  .21

پالسترينا آه  
در 3گزينه  .21
در 2گزينه  .21
در 3گزينه  .22

  
  
  
 
 

در 4گزينه  .22
هاي ك پارچه

 .اند مناسب
در 4گزينه  .22

هاي م روغن
  .آورند مي

در 1گزينه  .22
زغال فشرده
زغال روغني

در 2گزينه  .22
تركيب رنگد

  .هستند
در 3گزينه  .22

هاي  گزينه
مايل به قرمز
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 بـه وجـود         

گ روميـزي      
 

 گيـاهي و  

ف و سـنگ     

مـو كـه    لم

cationgroup

  . است

وردن بعـدي را

ه و روي سـنگ
 .نمايد خت مي

هاي چسب 4و  

  .آيد ت مي

ق، يشـم، صـدف

  .ردند

أكيد يا ايست قل

  . به بتن است

ن چوب تجاري

 و پـوليش خـو
  .آورند 

  سباننده اصلي

خي تعبيـه شـد
اي را پرداخ شيشه

3و  2هاي  زينه

خت بلوط به دست

هاي عقيـق سنگ

كرآن آغشته مي

تأ ⇐ 4گزينه 

  ويسي

/8/1398(  

بتن قابل اتصال

ترين ضمن سبك

ابليـت سـنباده
دگار بوجود مي

چس ⇐ 4زينه 

مركز آن سـوراخ
تيكي، فلزي و ش

آيد گز دست مي

وب پنبه از درخ

شود و س اده مي

روغن كمان بر آ

گ. ن سطح كاغذ

ست قلم خوشنو
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  .شود ته نمي
ب ⇐ 4 گزينه 

آيد و در ض ت مي

 نفوذ دارنـد و قا
هاي خوب و ماند

گز. كننده فعال 

خته شده و در م
قطعات پالستي  ش،

ام حيوانات به د

چو. باشند ها مي

  نفت+ روغن 

و سريشم استفا 

گي، پوششي از ر

صاف كردن ⇐

  .شد

نوك سمت را ⇐

هنـــرش پيش؛ 

م زده شود كشته
گچ ضد آب ⇐

به دست» آكروما«

اي و غيرقابل ه
ه  صفحه شاسي

⇐ 2گزينه . ف

كه روي هم دوخ
هنگام چرخش 

جوشانده شير خا

ه نشان دادن تپه

رنگ ر+ شاسته 

سل، لعاب، برنج
  .وند

  حرارت
خوردگ د از ترك

كشي  مهره ⇐
 .شود  خط مي

باش ي امروزي مي

⇐سي، وحشي 

  .ست

سنجش

ضافه شود و هم
⇐ 3گزينه . ست

«درختي به نام 

ستر، سطح شيشه
 را براي ساخت

افكننده الي حكم

اي مدور ك  پنبه
اكس مخصوص

ي است كه از ج

و نط به جغرافيا 
 

نش+ نگ دلخواه 
 

ي، نشاسته، عس
شو  استفاده مي

ح+ روغن برزك  
حكام كمان خود

⇐ 3گزينه . دي
رنگي در انتهاي

 

كب خوشنويسي

پ قلم خوشنويس

است» مومرنگ«، 

   
 

 .رست است

 به گچ مولدانو ا
سنگ گچ اس ⇐

 .رست است

 همان بالسا از د
 .رست است

ا روكش پلي اس
سطحي مناسب
 .رست است

اسكلت و مح ⇐
 .رست است

اي فحات پارچه
ود و به وسيله و

 .رست است

ب حيواني و آلي
.  

 .رست است

توپوگرافي مربوط
.درست است
 .رست است

ر+ كاغذ  ⇐ 
.درست است

دن از گل ختمي
كشي كاغذ مهره

 .رست است

+سندروس =  
 قديم براي استح

 .ست استر

توليد بوم دو ⇐
 تيرگي يا لكه ر
.درست است

مربوط به مرك ⇐
 .رست است

نوك سمت چپ
 .رست است

شي انكاستيك،

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .22
هر قدر آب

⇐ 1گزينه 
در 4گزينه  .22

چوب بالزايا
در 3گزينه  .22

هاي با چوب
آورند و س مي

در 3گزينه  .22
⇐ 1گزينه 

در 1گزينه  .23
صف: گيالنس
شو بسته مي

در 1گزينه  .23
كازبين چسب

.آلي هستند
در 2گزينه  .23

هاي تو ماكت
د 3گزينه  .23
در 4گزينه  .23

بوم ابر و باد
د 3گزينه  .23

براي آهار زد
مهره براي م

در 4گزينه  .23
روغن كمان
جنگجويان

د 1گزينه  .23
⇐ 2گزينه 

سبب ايجاد
د 3گزينه  .23

⇐ 2گزينه 
در 4گزينه  .23

ن ⇐اُنسي 
در 2گزينه  .24

ديگر نقانام 
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