
١

 

 

 

  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  امع اولجـ  دوازدهمسنجش 
)29/01/1399(  

  

  )دوازدهم( ــرنـه
  

  :باشد ير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي ز 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   ظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از ن هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  10 ـونآزمــ  
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@sanjesheduc 

 

  .غوش

ل صـحيح   

ت عشـق و  

و ) جغـد (» 

ـن تـداعي     

  .ت
كنايـه از  » 

منظور  ←

ور عاشـقي   

. ـده اسـت  
ديدآورنـدة  

cationgroup

ست نه سينه و آ

شـكل) كـردن هـا 

  ل جبران

  .ارد
كنايه از شدت» 

»بـوم «، »زاغ«     

بيـت، بـه ذهـر 

ز ترسيدن است
»در گوش كردن

←دن، الغر بودن 

ه از شـوكنايـ » 

خشك تشبيه شـ
د، پد امـر متضـا  

 

  .خص مي شود

  ش
  )ن

آمده اس» حصول

در معني ره(» د

جبران خليل: انه

 حسن تعليل ند
رفتن راه با مژه«

ه دليـل حضـور
  .د

در» هـوس «ور    

در اينجا كنايه از
حلقه د« ←ن 

سنگين بود): ب

»ه چـاك بـودن   

به ساحلِ خ) س
راين تشبيه دو ا

  .)م است

 )29/01/1399ل 

و معنايش مشخ

 جوش و خروش
زبانان و عرب(ن 

بار و مح«معناي 

بگذارند« است؛ 

پيامبر و ديو) 4

اغراق است اما 
« ⇐قت شود 

است امـا بـهده
هام تناسب دارد
بـه دليـل حضـو

د» لرزيدن« ←
ه در گوش كردن

به ترتيب(ه شبه 

سـينه« ←دن 

اقيانوس( محيط 
اند؛ بنابر قع شده

ارد اما فاقد ايها

2  

جامع نوبت اول(ر 

تناسب دارد و) ه

سر شادماني، ز
زبانان رك، فارسي

در م» بر« بيت 

ردن امور مادي

  . است

 

  ر ابراهيمي
   4

⇐شوند  و مي
بايد دق» رفتن ما

آمد» دوباره«ني 
ايه ⇐شود   مي

وس و آرزو كه ب

←لرزيدن :  شبه
حلقه: وجه شبه 

وجه ←. ه است

سينه چاك بود 

درياي. استشده
 و متضاد هم واق
 ايهام تناسب د

ي و نگارش

وازدهم؛ هنـــر

ضربه(» زخم«و 

فرياد از: هلهله) 
غير تر: تازيك) 

فته؛ لذا در اين

عاشقي و رها كر

، نادرست آمده

 .ت آمده است

نادر: سه ديدار) 
 مارودي        

عاشق زيبايي تو
ره ر«و )  كردم

  .جود ندارد
در معن» ازب«. ت

 به ذهن تداعي
هو) 2 و آسمان 

  . شود

وجه ←.  است
←. شده است

تشبيه شده» كاه
  .يگري نيست

:وجه شبه ← 

ه دريا تشبيه ش
مقابل) آبي و بي
در كنار دريا،» 

 فارسي

سنجش د

و» آهنگران«با  

)2  در امري
)4  بت

هاي بارور و شكف

ت كه توصيه به ع

سرسام، -3ن و 

نثار، نادرست -3 

)2  وته
موسوي گرما: ج

تي نوزادان هم ع
جاروب(» رفتم«

سان در بيت وج
در تضاد است» س

هم) عقاب(ري 
هوا) 1: ب دارد

بيت ديده نمي 

يد تشبيه شده
به تشبيه شه كع

تن به ك«و » وه
نايه از مقصود دي
.شبيه شده است

ظ بخشندگي به
آبي واز نظر پر( 
كف«. (است) س

   
 

 .رست است
»پتك« معناي 

 .رست است
كوتاهي كردن د

خواري و مراقب م
 .رست است

ه يعني گل» ه بر
 .رست است

معناي كلي بيت
 

 .رست است
استخوان -2غوز، 

 .رست است
فراغ و -2ضياع، 

 .رست است
گو: ربي ـ شرقي

تون بر شاخ ترنج
 .رست است

گويد حت اعر مي
« تلفظ درست 

ت اما جناس همس
طاووس«با » زاغ

 معناي بازِ شكار
ايهام تناسب» هوا

در ب» تضمين« 
 .رست است

شاعر به بي: شبيه
مجنون به: شبيه

  .ت
غم به كو«: شبيه

 و وجه شبه كنا
ينه به صبح تش

  .ت
 .رست است

از لحاظ) ز دست
حل و اقيانوس

پارادوكس(نما  ض

www.sanjeshse 

 
 
در 2گزينه  

در» دراي«
در 3گزينه  

ك: تفريط) 1
غم: تيمار) 3
در 1گزينه  

هاي به گل«
در 4گزينه  

م با توجه به
 .فعل است

در 2گزينه  
آغ -1امالي 

در 3گزينه  
ض -1امالي 

در 4گزينه  
ديوان غر) 1
پيوند زيت) 3
در 3گزينه  

شا: 1گزينة 
به: 2گزينة 

احترام است
ز«: 3گزينة 

،»طاووس«
ه«: 4گزينة 

اما. شود مي
در 3گزينه  

تش: 1گزينة 
تش: 2گزينة 

بندگي است
تش: 3گزينة 

همين است
آيي: 4گزينة 

داشتن است
در 2گزينه  .

مجاز ا(كف 
در اينجا سا

آراية متناقض

erv.ir
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ـابه ريشـة      

ـي حـذف     

 

ماضـي  : اد

گ نهراسـد    

  جملـة (ت   

كـنم، اگـر    

ـود دارد و  

  

cationgroup

 بـه وطـن، مشـ

ناسـة فعـل قبلـ

 متمم ⇐. ت

د نشـان نمـي  // 

كسـي از مـرگ 

 حق آگـاه اسـت

ا را نصيب تـو ك

ساقي خللي وجـ

  .ريزي نيست

  .ست
.گويد دوست مي

 

  .اني است
و پيوند انسـان

  :ت
  .»گوش«

عل به قرينة شن

است اويران براي 

.) /مسـند اسـت  
  .)سند است

]كـه [) وابسـته 

در جوار رحمت

ي يكي از آنهاحت

  گزيني؟ مي
  م 

ست كه در كار س

 بد و محتوم، گر

انكوهش شدهي، 
ي خاك كوي د

 )29/01/1399ل 

اضافة اقتر)  دعا
عرق و(هي است 

است) فك اضافه
«ليه است براي 

از پايان فع» ـ ند

كودكي، طبع امي

م» آمـاده «(اده  
مسن» شناخته«(

جملة پيرو يا و(

ي روح خويش د

توانم ح كنم، نمي
  

ي از من دوري م
نه خودمه است 

  .ود

ود، نشانة اين اس
  

 كه از سرنوشت

ق و انگيزة واقعي
يت، از ارزشمندي

3  

جامع نوبت اول(ر 

دست به نشانة
اضافة تشبيه» د

(» دل از كسره
ال مضاف» يكي« 

ـَـ«شناسة ( ندد

ت، هم با وجود ك

  متمم ⇐ت 

ماضي سـا: نبود
(مضارع التزامي 

(نه ممكن است 
  )ر ساده

به جاودانگي كه 
  

يده در صدف بك
.)برد ش بهره مي

طر چيز مختصري
 به خاطر تو بود
و دارد كه فدا شو

شراب ريخته شو
!هارش پيداست

كيد شده است

يفه، بدون عشق
أكيد دارد اما بي

وازدهم؛ هنـــر

(دست دعا . ست
ندريشة پيو«. ت

 
  . ست

بد«ود كه از نوعِ 
⇐لص رسيد 

و به زنداني نهاد 

  اليه مضاف 
است اوان براي 

  )متمم(ه 
هست، آنِ توست

ن// ضارع التزامي 
م: باشدن// باري 

چگون كه) هسته
غير(ملة مركّب 

)ة پايه يا هسته
)غير ساده(كّب 

رواريدهاي پوشيد
 و روزي مقدرش
ري، چرا به خاط
 از دست دادم،
و هر لحظه آرزو

ماندة شكند، ته ي
كه نكوست از به

بر اين مفهوم تأك

وي عادت و وظي
 به عالم علوي تأ

سنجش د

ضافة تشبيهي اس
فة استعاري است

 .تشبيهي است
ضافة تشبيهي اس

نة يك توجه شو
 از دوستان مخل

) در بند كردند

⇐. آيد مي من
كي، فرهنگ پيرا

نصيب ده ما به 
ه منر چه براي 

مض: بينگارد// ي 
مضارع اخب): شد

جملة پايه يا ه( 
روي هم يك جم

جملة( آن كس 
م يك جملة مركّ

جهان را پر از مر
به اندازة قسمت
ل و جانم جا دار
ت فقر اختيارم را
ه خاطر وجود تو

كه ساقي پر مي
سالي ك ←. ست

 صورت سؤال، بر

عمل كردن از رو
 روح و تعلقش

   
 

 .رست است
اض» محراب ابرو
اضا» دست دهر

  .)ت
ت اضافة» سروِ قد

اض» گوي توفيق
 .رست است

در گزين» را«رد 
ن به گوشِ يكي
 .رست است

او را(كردندش 
  

 .رست است
م تو چون بر زبان
م با وجود كودك
 بيانِ حال خود
سم و جان و هر

 .رست است
ماضي استمراري

باش نمي(نيست / 
 .رست است

زده است حيرت
بر ر):  يا وابسته
هراسد مرگ مي

بر روي هم): ته
 .رست است

اگر بتوانم ج: 1 
هر كسي به(شد 

تو كه در دل: 2 
اگر از شدت: 3 
وجود من به: 4 

 .رست است
همان قدح اول ك
ن ابتدا آشكار اس
 .رست است

يت، مانند بيت
 .رست است

ر هر دو مورد، ع
تن بر جاودانگي

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .
م«: 1گزينة 
د«: 2گزينة 

درخت است
س«: 3گزينة 
گ«: 4گزينة 

در 1گزينه  .1
بايد به كاربر
مگر آواز من

در 4گزينه  .1
بند ك ]عوام[

.)شده است
در 3گزينه  .1

نام: 1گزينة 
هم: 2گزينة 
از: 3گزينة 
جس: 4گزينة 

در 1گزينه  .1
م: بست نمي

//استمراري 
در 4گزينه  .1

دشمن ح) 1
جملة پيرو(
كجا از م) 2

پيرو يا وابست
در 4گزينه  .1

معناي بيت
ات نباش روزي

معناي بيت
معناي بيت
معناي بيت

در 1گزينه  .1
اين كه در ه
اين از همان

در 3گزينه  .1
در هر سه بي

در 2گزينه  .2
در: 1گزينة 
مت: 2گزينة 

erv.ir
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  ! م

رنگـي و  دو

ر علمـي و   
ا قافلة علم 

م جويبـار،  
ـاي طـرح    

ز بـروز آن   

ـاوه رفتـه،        

–)  4و1

–)  4و3ي

هاي 

رد ( ود 

–) ا 

cationgroup

مند نان هستيم

  .ن است

سؤال، دوري از د

 ايرانيان از نظـر
، همراه شدن با

از امواج و تالطم
بـه معنـ 4زينـة  

نيم و خـود را از

تمي كـه بـر كـ
  !گردد ن مي

1هاي رد گزينه 

هايرد گزينه(  
رد گزينه( بايي 

بو←کانَ  - ) ها 

هارد ساير گزينه
  )هاايرگزينه

 

  .ت

  دستي نگ
ن است و ما نيازم

  .يد
 اشك ديدگانمان

 جملة صورت س

ماندگي س، عقب
ر شدن از خواب

هاي حاصل ا كف
در گز» رنـگ « 

ت كه تظاهر كن

 ـ خود را از سـت
دنبال مسبب آن

(رخواست كنم 

كه←اّلذين  -) 
هاي زيباملمع ←

هرد ساير گزينه 
 

ر( ها را نناميد 
رد سا( دارند مي

 )29/01/1399ل 

استيح داده شده
  .ت

اوج فقر و تن ⇐
شبيه قرص نان 

آي هم به كار نمي
 نداريم و آبمان

، مانند1 گزينة 

ران از سپاه روس
نيز بيدار 4تا  2

ده است، بلكه ك
.ف مطرح است

زده، اين است سر

زندان كاوه بود
گين است و به د

تو بخواهم يا در
  )  3و1هاينه

) 2 رد گزينه(  
←)نکره( جميلة

(يل زبان عربي 
 )3رد گزينه ( 

آن←التسّموهم
ناپسند م ←ون

ن

4  

جامع نوبت اول(ر 

كارانه ترجي افظه
استن اشاره شده

⇐د و ماه نداريم 
)بدر ماه(ص ماه 

 آن لنگة ديگر ه
ايكوزه. ج است

در بيت. ر است

شكست سپاه اير
هاي  ر بيتد. ت

صدف تشبيه نشد
م، سفيدي صدف

گناهي كه از ما
  !)ايم شته

نان از جمله فرز
م و بيداد خشمگ

كه از ت←أسألك
رد گزين( دانشي 

بودند←کانَ –)
ملّمعات–)ها ه

صيتح←لعربّية
(كمتر از ←ِمن

–) ها ير گزينه

يکرهو -)  2ينه 

ي، زبان قرآن

وازدهم؛ هنـــر

ه به زندگي محا
انهاي ديگر عيب

جز نور خورشيد
يم چرا كه قرص
ش، تنگ باشد،
شمان درد و رنج

رنگي و تظاهردو

ست كه علت ش
جهاني بوده است

ل، چشمه به ص
هم 2يت گزينة 

ي پنهان كردن گ
در بروز آن نداش
امل كشتن جوا
از اين همه ستم

أن أ–) 3و1اي 
د←)نکره(علٌم 

)2رد گزينه ( ن 
رد ساير گزينه ( 

دراسة الّلغة ا– 
أقّل م–)  2و1ي 

رد سا( د نكنيد 
رد گزي( تي كه 

 عربي

سنجش د

ندگي سرافرازانه
پردة ع ه بيان بي

خوابي ج  و رخت
بري ي آسمان مي

و لنگة يك كفش
ن نداريم و خورش

كنايه از د» شتن

رت سؤال اين ا
ريان پيشرفت ج

  .، مطرح است

يت صورت سؤال
بي در. است شده

بهترين راه براي
كه هيچ نقشي د
ك ـ كه خود عا

كند كه ا هر مي

هارد گزينه( رم 
–)  4و3هاي نه

روفترين شاعران
)»كانَ« ثير از 

) 3و1هاي زينه
هايرد گزينه( ش 

گران را ريشخند
هاي زشت عنوان

   
 

ر هر دو مورد، ز
ر هر دو مورد، به

 .رست است
وز و شب، لباس

ها را به سوي ست
ر يك لنگه از د
ني براي خوردن

 .رست است
به رو داش) نقاب

  . شده است
 .رست است

سندة عبارت صو
نشدن با جرمراه

ي آينده داشتن،
 .رست است

 باشيد كه در بي
 به صدف مانند

 .رست است
ب:  صورت سؤال

انگار ك(وه دهيم 
نيز، ضحاك 4نة 

دهد و تظا ه مي

  .رست است
بربه تو پناه مي←

رد گزينه( ندارم 
  .رست است

از معر←لّشعراء
با تأث(سرودندمي

  .رست است
رد گز( وع كرد 

سنّش←عمرها–
  .رست است
ديگ←باآلخرين

با←قبيحة اّلتي

www.sanjeshse 

در: 3گزينة 
در: 4گزينة 

در 3گزينه  .2
رو: 1  گزينة

دس: 2گزينة 
اگر: 3گزينة 
ناني: 4گزينه 

در 1گزينه  .2
ن(صورتك «

تظاهر بيان
در 1گزينه  .2

منظور نويس
فناوري و هم
و رو به سوي

در 2گزينه  .2
دقت داشته
در سپيدي

  .است
در 4گزينه  .2

معناي بيت
عصباني جلو
در بيت گزين

خبر جلوه بي
  

 
در 2گزينه  .2

←بكأعوذ 

ن←ليَس لي
در 1گزينه  .2

من أشهر ال
م←ينشدون

  )4و2
در 4گزينه  .2

شرو←بدأت
–) 1گزينه 

در 3گزينه  .2
التستهزئوا ب
باألسماء الق

  

erv.ir
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رسانند، مي

–)  2نه 

ت که 

- رد گزينه 

كي در 
 آميخته 

چربي و % 
هن و 

ين همه 
ير مواد 

 سه درصد 
. شده مي

ندي قرار 

cationgroup

گاهي آسيب مي 
  .ي است

رد گزين(  هتل 

ای برايم نوشت
  درمانگاه :  

.  

(يعمل،عمل←

نند درمان پزشك
جگرنوعي ماهي
%2مواد قندي و 

فر و كلسيم و آ

كه آن را از بهتري
عسل مانند ساي 

  .ست
سل شاملع -2

ها به كار بردگ

 بهترين مواد قند

 

←قد تُضرُّ –) 

اضافي 4ر گزينه 

هندس تعميرات

پزشک نسخه -
المستوصف -  

.كردمراجعه نمي

←عمل كند   –) 

عسل به ما. ست
عسل با روغن ج

م% 95آن حاوي 
عسل حاوي فسف

شود كتمايز مي
.كند را آرام مي

ي مواد ديگر اس
2.  ها مفيد است

زان در همه جنگ

ي عسل آن را از
  .يد است

 )29/01/1399ل 

) 4 رد گزينه(  
در ←که–) 3ه 

مه←انة الفندق
  ) 1ه 

-۳سردرد داشتم
داروخانه:  يدلّية

ها مه ترجمه آن

) 3 رد گزينه( ل

  .ست

زندگي انسان اس
هاي سربازان، عم

بدن است پس آ
د همانگونه كه ع

دين خاصيت مت
دهد و اعصابي

درصد حاوي 3ن 
هن همه بيماري

هاي سرباز زخم

هايويژگي -2. 
ها مفين بيماري

5  

جامع نوبت اول(ر 

زيرا←ألّنها–) 3
رد گزينه( ي ما 

مهندس صيا– 
رد گزينه( تاقم ا 

س: عندي صداع
الّصي  - داروها  

خوانْد و بهي مي

بما يقول←گويد
  ) 3و1

زي به ضرر تو اس

الزم براي ادامه ز
راي درمان زخم
دني الزم براي بد

گرداندغذايي مي

عسل با چند. ست
ه بدن انرژي مي

د چربي، بنابراين
شود براي درمان
سل براي درمان

  

  .ت
.يد عسل بخورد

عسل براي درمان

وازدهم؛ هنـــر

3و2هاي  گزينه
هايبدن←أبداننا

)ها د سايرگزينه
←غرفتي–) ا 

ع -ام سينه:  ي
: األدوية -۴. 

 را به زبان عربي

گبه آنچه مي–) 
هاي رد گزينه 

 به نفع تو و روز

كه حاوي مواد ال
گ جهاني اول، بر

ها و مواد معدين
ي براي انرژي غ

ي دارند مفيد اس
 اين است كه به

درصد 2هاست و 
خاصي مخلوط ش

عس - 3. باشدمي
.كندرا فاسد مي

خوني مفيد است
 خوني است نباي

عس - 4. رودار مي

  .ست

سنجش د

رد( ايد بدانيم 
أ –)2رد گزينه  

رد( فني گرفتم 
هاد ساير گزينه

صدري -1ها  نه
 آرام بخش بود

دعاهاي اسالمي

) 1رد گزينه ( )
(مخاطبيه كسلو 

روز است، روزي

آيد كه شمار مي
ن در حين جنگ
 بااليي از ويتامي

 به عنوان منبعي

ني كه كم خوني
كند از آن جمله

  .كندي

ه عسل ويتامين
 عسل با روغن خ
 قندي و چربي م

ها رقندي دندان

فراد داراي كم خ
ي كه دچار كم

ها به شمابخش

 از مواد قندي اس

   
 

  .رست است
ما با← أن نعلم
(بزنند  صدمه 

  .رست است
تماس تلف←تفّياً 

ر(  تعمير كند 
  .ست است

طاهاي ساير گزين
هایت و قرص
  .رست است

شيمل د←4نه 

  .رست است
)معرفه( لمتکّلم 

س←مخاطبانش
  .رست است

روزگار دو ر:يث 
  :ك مطلب 

د غذايي مهم به
ينن بود و همچن

ل حاوي درصد
را ي است كه آن

 
ي درمان بيماران
كندي ديگر مي

ها را خراب نمين
  .رست است

درصد 95نكه 
اگر -1←ها نه

ري غير از مواد
نند ساير مواد ق

  .رست است
ن، عسل براي اف

كسي -1←ها نه
عسل از آرام -3

  .رست است
درصد عسل 95

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
يجب علينا
ممكن است

در 3گزينه  .3
اّتصلت هات

تا←ليصّلح
در 2گزينه .3

تصحيح خط
شامل شربت

در 4گزينه  .3
ترجمه گزين

  
در 4گزينه  .3

ال←گوينده
رفتار م–) 2

در 3گزينه  .3
ترجمه حديث
ترجمه درك
عسل از مواد
مصر باستان

عسل. شدمي
مواد ديگري
 .مس است

عسل براي   
انواع مواد قن
قندي دندان

در 2گزينه  .3
باتوجه به اين
ترجمه گزين
از مواد ديگر

عسل ما -4
در 1گزينه  .3

برحسب متن
گزين ترجمه

3. داده است
در 3گزينه  .3

5طبق متن 

erv.ir
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رصد مواد 

شك 
از   يكي

سالگي از 
آنچه  -4

- 

ي 
ي در ميان 

ران را 
استاد  -4 

 برادر 
د رسوايم 

  

cationgroup

در 90ل كمتر از 

فعل / علوم م 

 بنابراين به پزش
در فرودگاه -4 

جده سازان در ه
4. كند قطع مي

-4) عربي شده 

حيواني داراي -2
وعي كه شخصي

غكارم انشاء مهر
.  نزديك شدند

دارد كه گوشت
شوندنگيخته مي

 .)كندوت نمي

 

عسل -3. هاست

م-»َتميُّز« صدره

  

  )است » ْفَعلَ 
ي احساس كردم

.اندسري سروده

دانش آموز -2. 
ط ميان مردم را

( الُمعّرب  ←

 .دهد نشان مي
ا بحث در موضو

كالسي شلو هم
خود به خداوند

  .ن

 از شما دوست د
زي كه مردم برا
ه و دشمني دعو

  .بپرستند

 )29/01/1399ل 

هشار از ويتامين

ب تفّعل و مص

و الجملة فعلّية 

أْف« ل بر وزن 
در سرم دردي -

ر مورد ايوان كس

.شود ناميده مي
ي است كه روابط

المفردات  -3  

هاي آموزشيره
خالصه افكار يا -

وقتي -2 .گويد
شايسته خرهاي 

ه خدا توكّل كن

 بكند آيا كسي
روز -3. م دهند

شمن جز به تفرقه

بايد ب: ليعبدوا  -

6  

جامع نوبت اول(ر 

عسل سرش -2. د
 

ة حرفين ِمن باب

و»ه«  مفعوله 

  ة

اضی باب افعال
-2. ستش است

هايي در قصيده

ز مردم فرهنگ
ت از داليل مهمي

  

)آفتاب پرست 

اي از دورر دوره
-4.   زبان عربي

كه هرگز دروغ نگ
مؤمنان با كار -3

رو شدي پس به

  ت
ت برخي ديگر را

كه به خدا دشنام
مزدور دشم (كند

-4.     بفرستيد

وازدهم؛ هنـــر

 ماده دارويي بود
 .واد ديگر است

زيد ثالثّی بزيادة

فعل و/  علوم 

صفة/ نکرة   - 

ما( أنَشدا ←دا
در د) بليتش( ش

عري هستند كه
  .كرد

  عشرة
 ميان گروهي از

نكن زيرا غيبت 
.شود، مزد است

(الحرباء  ←ة 

ش آموز را درهر
 از يك زبان به

ادش قول داد ك
3.  پشيمان شد

هايي روبرسختي

ها، الء نهي است
ي از شما غيبت
 دشنام ندهيد ك
كمني دعوت مي

پيش ب: تقدموا  

سنجش د

مصر عسل يك
سل كمتر از مو

مز –فردالمذّکر 
   فعلّية

مع -جّرد ثالثّی 

-للمفرد المؤّنث 

أنِشد–) ی مذکر 
ك از ما كارتش
و خاقاني دو شاع
كبي صحبت مي

الثّاِمَنة ع←عشرة
هاي مشتركش

غيبت -3. شوند
شارمند داده مي

البومة -2 ←ها
  )سخنراني

چه موفقيت دانش
ت منتقل شده

 .هد

ش آموز به استا
تارش در كالس
 با مشكالت و س

و در ساير گزينه
برخي) مبادا( يد 

خدايان مشركان
 به تفرقه و دشم

-3.    شناسند

   
 

در م- 1 ←ها نه
چربي در عس -4 

  .رست است
للمفر–ل مضارع

و الجملة» سل
  .رست است
مج–ل مضارع 
  .رست است
لل –م التفضيل 
  .رست است

مثّنی( شاعراِن 
هر يك -1←هانه
بحتري و -3. دم

 به خوبي به عرب
  .رست است

الثّاَمَنة ع–خرَّجُ 
ارزش- 1 ←ها نه

شش آموخته مي
 يك كارگر يا كا

  .رست است
هطاهاي گزينه

س(  ضرةالمحا←
آنچ - 1 ←ها  نه

كلما - 3. تحرّك
دهردم ارائه مي
  .رست است

  َتوکَّلْ 
دانش  -1←ها نه

شد و بخاطر رفت
اگر در زندگي: 

  .رست است
الء نفي است و 
نباي - 1 ←ها نه

به خ - 2. بخورد
ور دشمن فقط

  .رست است
تا يكديگر را بش:  

www.sanjeshse 

ترجمه گزين
.قندي دارد

در 2گزينه  .3
فعل←يتمّيز
العس«وفاعله

در 1گزينه  .4
فعل←تجعل

در 4گزينه  .4
اسم←ُأخری

در 3گزينه  .4
ش←شاعرانَ 

ترجمه گزين
مراجعه كرد
همراهان ما

در 2گزينه  .4
َيَتخ←يتخرِّجُ 

ترجمه گزين
مدرسه دانش
به ازاي كار

در 1گزينه  .4
تصحيح خط

←الحضارة 
ترجمه گزين
چشماني مت
گروهي از مر

در 4گزينه  .4
َفَت←َفَتوکَّلوا

ترجمه گزين
شنيد آگاه ش
به من گفت

در 4گزينه  .4
4در گزينه 

ترجمه گزين
اش را بمرده
مزد- 4.مكن

در 1گزينه  .4
لتعارفوا -2

erv.ir
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  .كندج مي
 خير و 
رسنگي 

ف و 
به (رآن 

بلندترين 
. ي ببندد

- ي از غني

ك من علم 
 ]ـي از مـا  

 بلكه فقط 
داننـد،   مـي    

از بـاز  و نمـ     
. نبـال دارد 

سـتمرار و  
بـه تـدريج      

، نادرسـت    
يـد و ايـن   

cationgroup

نور خارج  سوي
و هر چه از-3  

 همان كه در گر

ر داستان يوسف
قر -4. شودو مي

ب -2. شودي نمي
ه را با سد بزرگي

زبان عربي - 3.  م

هر و ما لهم بذلك
گروهـ[ همـواره       
گويند  علم نمي

ـدود بـه دنيـا م
  

را از يـاد خـدا و
نماز را نيز به دن

ا(تمر آن اسـت   
عليمـات انبيـا بـ

ن يافتـه اسـت،
كم، بيشتر گردي

 

ها به از تاريكي
.گر را بشناسيد
خانه را بپرستند

  
قطعا در -2. تند

ها جستجوريكي
  )ت

ايز آلوده كننده
خواستند كه تنگه

  ری 
ركيه سفر كردم

ما يهلكنا االّ الده
يي مـا نيسـت
سخن را از روي
ه زندگي را محـ

)دهم 3درس  

كنـد و شـما ر  
ت از ياد خدا و ن

و مسـتغ دائمي 
سعه كتابـت، تع

  )يازدهم 2س 

پايان) ص(يامبر 
 نياز معلم و حاك

 )29/01/1399ل 

ن آوردند آنها را
دانيديم تا يكديگ
 پروردگار اين خ

.ف تقليل است
شان فروتن هست
مه زندگي در تار
تأكيد كرده است

ن هيچ گونه گاز
 از ذوالقرنين خ

أختی الکبری -۴
زرگترين شهر تر

 .خواندي

موت و نحيا و م
 و حيـات دنيـا

كند البته اين س 
كافراني است كه

42ص . ( است

ت و كينه ايجاد
ر است كه غفلت

ي يك پيام تبليغ
ماعي و عدم توس

درس 25ص . (د

جامعه پس از پي
ي پديد آمد كه

 

7  

جامع نوبت اول(ر 

ي است كه ايمان
ها گردها و قبيله

پس بايد -4.  د

حر» ي ، شايد 
اني كه در نمازش

و گاهي چشم -3
ه آزادي عقيده ت

عث بيرون آمدن
مردم -3.   دارد
  .كنند

۴کبر مدينة    
به بز -2.ما است
درس مي تهران 

ّال حياتنا الدنيا نم
 همين زنـدگي
روزگار نابود مي
ك رآن درباره نظر
و گمان و خيال

ميان شما عداوت
ن، شراب و قمار

الزمة ماندگاري 
گ و زندگي اجتم

شد ن متفاوت مي

ت و سرپرستي ج
و مشكالت زيادي

 )يازدهم، 5س 

ن و زندگي

وازدهم؛ هنـــر

سرپرست كساني
يم و شما را ملّته

يابيدزد خدا مي
  .رد

گاهي« به معناي 
اند كساگار شده

3). است( ن بود
قرآن فقط به(ت 

  .وف است
درخت نفت باي 

ت متحده وجود
ك انسان ايفا مي

أک -۲فضلی   
رتر در مدرسه م
ترم در دانشگاه

و قالوا ما هي اال﴿
گي و حياتي جز
را فقط گذشت ر
شانگر توصيف قر
ت و فقط ظنّ و

راب و قمار، در م
دم توسط شيطان

)ها جديد نبوت
دن سطح فرهنگ
ت كه با اصل آن

ين وحي و واليت
هاي مختلف و ه
، درس63ص . (ت

 دين

سنجش د

داوند دوست و س
رد و زني آفريدي
فرستيد آن را نز
شمن ايمنشان كر

ب  ←» ضارع 
طعا مؤمنان رستگ
پرسش كنندگان
أكيد نكرده است

و فاعل آن محذو
هايوختن روغن

يا واقع در اياالت
همي در زندگي

التلميذة الف -۱ 
يم دانش آموز بر

خواهر بزرگت-4 

﴿: فرمايد يه مي
زندگ: گفتند ]ن

شويم و ما ر  مي
خش آخر آيه نش

م و آگاهي نيست

هد به وسيلة شر
شمني ميان مرد

  )، دهم10 

تج(مبران متعدد 
علت ابتدايي بود

يافت ي تغيير مي

ي تعليم و تبيي
م، مكاتب و فرقه
ت و دائمي است

   
 

خد -1←نه ها 
ن ما شما را از مر
خودتان پيش بف
داد و از بيم دشم

  .رست است
فعل مض+ قد « 
قطع - 1 ←ها نه

پهايي براي شانه
 آزادي عقيده تأ

  .ست است
فعل مجهول و  
سو - 1 ←ها نه

هان در كاليفورني
حيوانات نقش مه

  .رست است
:هاطاهاي گزينه

مري - 1 ←ها نه
.اي جهان است

 .رست است

اثيجسوره  24ه 
كافران[«: ﴾ظنّون

زنده ]گروهي[ 
بخ» ل آنان است

 آنان از روي علم
 .رست است
خواه شيطان مي

عامل كينه و دش
و 2، درس 12

 .رست است
ل فرستادن پيام

و به ع) ر دعوت
اي شد و به گونه ي

 .رست است
ها يت كه مسئول

ا گسترش اسالم
مام شدني نيست

www.sanjeshse 

ترجمه گزين
گمانبي -2

نيكي براي خ
كشان دخورا

در 3گزينه  .4
3در گزينه 

ترجمه گزين
برادرانش نش

جز) چيزي
درس2گزينه .4

←يوَجد   
ترجمه گزين
درختان جه

برخي ح -4
رد 3گزينه  .5

تصحيح خط
ترجمه گزين
هاترين زبان

  
    

 
در 4گزينه  .5

قرآن در آيه
ان هم اال يظ

ميريم و مي
ظنّ و خيال
چون سخن

در 2گزينه  .5
ش«طبق آية 

، دو ع».دارد 
2و  33ص(

در 3گزينه  .5
در مورد علل
پيوستگي د
فراموش مي

در 2گزينه  .5
اين فرضيه

زيرا با. است
نياز اصوالً تم

erv.ir
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وش نكنـد  

اهند شـد،  
ـه دوسـت         

﴿ هو ما هذ
  )م

و ال تخطّـه    
ّن و االنس 

   )هم

س از مرگ 
 اسـت كـه     

كساني كه «
» آينـد ن در 

ول آخـرت   

ي بـه سـر    
چنـين  ) ص

شـان   ختگي

مربـوط  ) ش  

در سـختي    

cationgroup

يم خود را فرامو
  )هم

 هم محشور خوا
چيـزي اسـت كـ

﴿ست، كه در آيه 
، دهم3و  1رس 

له مـن كتـاب و
ئن اجتمعت الجن

، يازده3درس  4

سان است كه پس
 از جملـه ايـن

« :﴾صلون سعيراً
در آتش فـروزان
ي كشت محصـو

ر اين دوره سـني
ص(يـامبر اكـرم   

  )هم

علت تجربه و پخ
  )دهم

ك آينـده خـويش

 زمـان مـردم د

 

كند و اين تصمي
، ده8درس  10

ها نند، با همان
ي بـه انـدازة چ

صورت گرفته اس
، د40و  17ص 

كنت تتلو من قبل
قل لئ﴿ة ن در آيـ 

41و  44ص . (ت

م حيات روح انس
نيا ممكن نبود

ونهم ناراً و سيص
رند و به زودي د
ترين زمين براي

انساني كه در. ت
ت و به تعبير پي

، يازدهم11درس 

گيرند و به ع مي
، يازد12درس  1

درك(انسان  ده

در آن«:  فرمود
  ». را دارند

 )29/01/1399ل 

 خود مشغول نك
1ص . (ه بردارد

 خدا دوستي كن
رزش هـر انسـاني

يشيدن به آن ص
ص.(مشهود است 

و ما ك﴿ه در آية 
وردن مثل قرآن

مذكور است ﴾ 

و آگاهي و تداوم
 اين موارد در د

ما يأكلون في بطو
بر  خود فرو مي

ت ترين و مناسب

گاه است گاه و بي
دار نشده است شه
د 161ص . (ست

ي او را در نظر م
154ص . (كنند

صرع دوم به آيند

امام: اين بود) ع
لباسين چنين 

8  

جامع نوبت اول(ر 

ي ديگر، او را به
از سر راه  شود، ي

 كه با دوستان
ار«: فرمايـد  مي 

رت در عين اندي
﴾و كانوا يعلَمونَ

ديشان است كه
ن و انسان در آو
.هم لبعض ظهيراً

د وجود شعور و
وگو كند كه فت
  )هم

 اليتامي ظلماً انّم
 آتشي در شكم
 ظلم است و بهت

 اين تمايالت گا
 در وجود او ريش

تر است  در او قوي

حت و خوشبختي
بيني ك ج را پيش

و مص) ف زندگي

ع(م امام صادق 
 توانايي پوشيدن

وازدهم؛ هنـــر

باشد كارهاي» ب
ي اين تصميم مي

هايي  كه انسان
)ع(ه امام علي 

(  

ودن زندگي آخر
ةَ لَهِي الحيوانُ لَو

ك نيفتادن كج اند
ناتواني جن. ست

ه و لو كان بعضه

مؤيد ﴾ ...صالحاً 
تي با خداوند گف

، ده5درس  61

ن يأكلون اموال
ز اين نيست كه
موال يتيمان به

  )هم

 منفي دادن به
هاي نامشروع ته

ها يش به خوبي

مصلح د، معموالً
د و عاقبت ازدواج

شناخت هدف(د 

در كال) ص(بر 
م و عموم مردم

سنجش د

مراقب«دد، بايد 
سستي در اجراي

شانگر اين است
طور كه همان. ود
)، دهم9درس  1

دنيا و حقيقي بو
 انَّ الدار اآلخرَةَ

 پيامبر، به شك
اشاره شده اس ﴾ن

آن ال يأتون بمثله

ون لعلّي اعمل ص
يقي برسد و حت

ص . (يابد ر مي

ان الّذين﴿: خوانيم
از روي ظلم جز

دن امخور ﴾ يراً
، ده7درس  89 

زمان براي پاسخ
 نكرده و خواست

يعني گرايش. ست

 محبت به فرزند
افراد را در يابند

رينش اشاره دارد
  )دهم

با پيامب) ع(ادق 
ط بهتري هستيم

   
 

 .رست است
بند  خدا عهد مي

ي را كه سبب س
 .رست است

نش) ص(ول اكرم 
 آنان خواهند بو

108و  107ص 
 .رست است

 به كم ارزشي د
 االّ لَهو و لَعب و

 .رست است

س نخوانده بودن
الرتاب المبطلون
وا بمثل هذا القرآ

 .رست است

قال رب ارجعو﴿
ت به درك حقاي
 عمل خود را در

 .رست است

خ ه نساء ميسور
موال يتيمان را ا

سيصلون سعي ﴿ 
و 86ص . (ست

 .رست است
جواني بهترين ز

ه گناه عادتز ب
تر اس سمان نزديك
 .رست است

به علت عالقه و
ند خصوصيات ا

 .رست است
درباره هدف آفر

يازد 1درس  13
 .رست است

 پوشش امام صا
روز ما در شرايط

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
كسي كه با

و نيز عواملي
در 3گزينه  .5

رسو فرموده
زيرا همانند

ص(» .دارد مي
رد 3گزينه  .5

اي كه اشاره
الحياةُ الدنيا

در 4گزينه  .5
فلسفة درس
بيمينك اذًا ال
علي أن يأتو

در 4گزينه  .5
﴿آية شريفه 

نيز قادر است
هاي كاستي

در 2گزينه  .6
س 10در آية 

خورند ام مي
پس نتيجه

دل انسان اس
در 1گزينه  .6

نوجواني و ج
برد، هنو مي

كسي به آسم
در 1گزينه  .6

پدر و مادر ب
توانن بهتر مي

در 2گزينه  .6
مصرع اول د

3ص . (است
در 1گزينه  .6

علت تفاوت
بودند اما امر
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 دارد، زيـرا       

پس از . ست
) مفـرّي (ي      

درس  72 

يامـت، در    
كنـد   ر مي

شـود و تـا       
گرم گندم  

دم، گروهي 
ت ر حقيقـ  

مة مردم را 

ل يكـديگر  
ـك دسـت     

اده  اين جـ 
سـت و در     

ص . (اشـد   

غفاريـت و   
، 12درس  

و رحمة، ان 
ن آرامـش      

ايـن  » .نـد 
در عصـري  

  )ازدهم

cationgroup

رزش بيشـتري

حشت قيامت است
نبـال راه فـراري

و 70ص . (اران 

س از دادگـاه قي
كسي آن را انكا

ـذر او برطـرف ش
750تقريباً ) ذا

اي مرد... «: كرد
اينـان در. انـد  ده 

ن پس سهم هم

ان، چنان مكمل
 ولـي مسـير يـ

ولي همة! شوار
زنـدگي كـرده اس
ـاوتي داشـته با

گرفته اسـت و غ
144ص ( ﴾ ـاً     

عل بينكم مودة و
 آفريـد تـا بـا آن

كنن  كه تفكر مي
دها   برابر انسان

يا 149و  41ص 

 

ن و دختـران ار
  )دهم 

يمني آنان از وح
 گناهكـار بـه دن

نه فقط گناهكـا

خواهد بدون تـر
تنها ك. كنند  مي

د از رمضـان عـذ
غذ= طعام ( مد 

ردم سخنراني ك
لك و باغ خريـد

ستانم و از اين مي

و غيبت ايشا) ع
يري را بپيمايد،

است و گاهي دش
سـال ز 250كه 

ينكه اهداف متفـ

به خود صورت گ
ُهللا غَفـوراً رحيمـ

سكنوا اليها و جعل
دتان براي شـما
ت براي كساني
ني مانند حقوق

ص. (جاهليت دارد

 )29/01/1399ل 

جـود آن در زنـان
11درس  136 

كوكاري، علت ايم
هـاي د، انسـان 

  .نده استك
مة مردم است، ن

خ او مي ]ست كه
روز جزا را انكار

  )هم

وزه بگيرد و بعـد
راي هر روز يك

ين گونه براي مر
اند و مل  انباشته

 را از اينان باز م

ع(مت امام عصر 
مسي) د مشترك

نده و خطرناك ا
ك انسان است ك
كرده است، نه اين

هايشان ب پوشش
ـؤذَينَ و كـانَ اهللا

سكم ازواجاً، لتس
خود ]نوع[ي از 

هايي است  نشانه
چنين ضوعات اين

 عقايد دوران جا

9  

جامع نوبت اول(ر 

رد است امـا وج
و 133ص . (ت

س احسان و نيك
ر پيشگاه خداوند
 ترس به زير افك
راد، در مورد هم

ت انكارش اين اس
ها كه ر ان همان

، ده4درس  54

نتواند رو) ند آن
ضا كند و هم بر

  )هم

مسجد رفت و اين
 و جيب خود را
حق مردم مظلوم

  )يازدهم 6 

تا امام) ص(مبر 
مقاصد(ك مقصد 

موار، گاهي لغزند
اي كه گويي يك
رگزيده و عمل ك

 نزديك كردن پ
ن يعرَفنَ فَـال يـ

خلق لكم من انفس
ست كه همسراني
كه در اين مورد
طرح كردن موض
تأثيرناپذيري از

وازدهم؛ هنـــر

، اعم از زن و مر
بايي آراسته است

پس. اند ت در امان
و حضور آنها در

هايشان از چشم
 نظر رسيدن افر

علت[بلكه ) دارد
كنندگا ه تكذيب

4ص . (گردد  مي

 مسافرت و مانن
يد هم روزه را قض

ده 10درس  12

كومت خود به م
اند ومي برداشته

بدانيد كه من ح
درس 82ص ( 

عد از رحلت پيام
ي رسيدن به يك
ست و گاهي ناهم

ا شود، به گونه ي
ي مناسب را بر

زنان با ايمان به
ذلك اَدني اَن ﴿: 

و من آياته ان خ
هاي خدا آن اس 

همانا ك. قرار داد
ديشه است و مط
محتوايي يعني ت

سنجش د

سان يا فضيلتي،
دان به نعمت زيب

قيامت حشت روز
حلة دوم قيامت و
خت هراسان و چ

مست به: 2و  1

ر وجود معاد ند
ي در آن روز به

پاسخ روشن» .

يا(انند بيماري 
روزه را نگيرد باي

27ص . (ر بدهد

هاي آغازين حك
مال و اموال عمو

اند؛ اما بد  خريده
».ي خواهم داد

سال بع 250ول 
خواهد براي  مي

گاهي هموار اس 
ك هدف ختم مي

ها رهنگي روش

ويق و ترغيب ز
 بيان شده است

و ﴿: فرمايد  مي
از نشانه«: ﴾ ون
ق» رحمت«و » 

ي اهل فكر و اند
ت مؤيد اعجاز م

   
 

ف، خصلت هر انس
ن را بيش از مرد

 .رست است
اند كه از وح ران

ها در مرح نسان
هاي آنان سخ دل

هاي  تي گزينه

 .رست است
انسان شك د(«

وا«و » .ناه كند
.و گناهكار است

 .رست است
عذري ما ه علت

ده عمداً قضاي ر
د آنها را به فقير

 .رست است
در همان روزه) ع

الم ق خود از بيت
 عذاب آخرت را

ل به طور مساوي
 .رست است

در طو) ع(طهار 
يي يك شخص
):م وحدت رويه

ها به يك اختالف
لف سياسي و فر

  )، يازدهم8 
 .رست است

حجاب براي تشو
خداوند در ادامه

 .رست است

سوره روم كه 2
يات لقوم يتفكرو

دوستي«ن شما 
شانه و آياتي براي
 جايگاهي نداشت

www.sanjeshse 

گرچه عفاف
خداوند زنان

در 4گزينه  .6
تنها نيكوكار
زنده شدن ا

گردند؛ د مي
دليل نادرست

  )، دهم6
در 3گزينه  .6

«طبق آيات 
تمام عمر گن
كه متجاوز و

در 1گزينه  .6
اگر كسي به
رمضان آيند
و جو و مانند

در 2گزينه  .6
ع(امام علي 

بيش از حق
ننگ دنيا و

از بيت المال
در 2گزينه  .6

رفتار ائمة اط
است كه گو

عدم(نيست 
با همة اين ا
شرايط مختل

درس 103
در 1گزينه  .7

ن فوايد حبيا
يت خنرحما
  )دهم

در 4گزينه  .7
21آيه  طبق

في ذلك الي
يابيد و ميان
نعم الهي نش
كه زن هيچ
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و از لطف و 
ـر او غلبـه    

 در نتيجـه    

 91ص ) (ا 

ر برقـراري    

داند و براي 
نـد بـه آن   

  

cationgroup

افتند و  خدا مي
هوي و هـوس بـ

بهـره شـدند و       

هـا سـاير گزينـه   

كـه نشـانگر» .د  

  
حكام دين را بد

توانن شوند و نمـي 

.شود رطرف مي

 

جام آن از چشم
كند كه ه اه مي

ـم هـدايت بـي

ليل نادرسـتي س

ن شـرك نورزنـد

.﴾ لينفروا كافَّةً 
صي نباشد كه اح

شو خود آشنا نمي

عالي انسانيت بر

  

  

 )29/01/1399ل 

دانند كه با انج ي
زيرا كسي گنا. د

يـك منبـع مهـ
  
دلي. (بود) ص(ر 

پرستند و به من
  )م

﴿:  اعزام شوند
د، يعني متخصص
ردم با وظايف خ

ست و با مثَل اع

.س تبديل كند

.يابد  تجلي مي

   ديني

10  

جامع نوبت اول(ر 

كنند و چون مي
كنند  عوض نمي

 و محققـان از ي
.ت بزرگ شدند

ر احاديث پيامبر

مرا بپ«: ﴾ ئاً شي
، يازدهم9درس  

دم كوچ كنند و
ديني ادامه نيابد
م دين نباشد، مر

رمشق نيازمند اس

ت و كرامت نفس

 مرگ و زندگي

  .باشد  مي

  .زند  رقم مي

هاي اقليتف و 

وازدهم؛ هنـــر

ك   را مشاهده مي
 را با هيچ چيز

، مردم)ص(مبر 
 و دچار اشتباهات
عل و تحريف در

 ال يشركون بي
114ص . (ست

ت گروهي از مرد
اگر مرجعيت د. 

 مطابق با احكام
  )ازدهم

ش به الگو و سر

  .باشد ستي مي

 و تكبر را به عز

ن از محدوديت

مل علومدر تكا

 تكامل علمي را

  .باشد مت مي

معارف

سنجش د

گناه و معصيت
حبت به خداوند

  ) دهم

تن احاديث پيام
ين وارد كردند

لمين، نتيجة جع

يعبدونني... ﴿: م
ك را وعده داده اس

الزم است) ر دين
عيت ديني است
ي مسائل جديد

، يا10درس  14

ل وجودي خويش

بياء با نظام هس

تواند غرور ميي 

ن، با رهايي انسان

  .داند

ربه، عامل مؤثر د

ي علمي، نقص

  .شند

ند قدرت و حكم

   
 

 .رست است
هي كه حقيقت گ

شوند، مح ور مي
، يازد4درس  53

 .رست است
منوعيت از نوشت
شخصي را در د
كه گمراهي مسل

  )زدهم
 .رست است

خوانيم ن آيه مي
پذيري شرك ان

 .رست است

تفكر عميق در( 
مرجع به تداوم 

كند و پاسخگوي
41ص . (ل كنند

 .رست است
 رسيدن به كمال

 .رست است
هنگي دعوت انب

 .رست است
ايه تربيت ديني

 .رست است
ان در آينة دين

 .رست است
ي از يك كل بد

 .رست است
ت انديشه و تجر

 .رست است
گرايين و نسبيت
 .رست است

باش ت طبيعي مي
 .رست است

ت عمومي خداون

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .7
پيامبران اله

او دو رحمت
3ص . (كند

در 3گزينه  .7
در نتيجة مم

هاي ش يقهسل
دقت شود ك

، ياز7درس 
در 4گزينه  .7

در ادامه اين
توحيد و پايا

در 1گزينه  .7
جهت تفقه
تفقه مربوط
مردم بيان ك
وظايف عمل

  
  
    

در 4گزينه  .5
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در 2گزينه  .5
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در 3گزينه  .5
انسان در سا

در 2گزينه  .5
حقيقت انسا

در 1گزينه  .5
خود را جزيي

در 3گزينه  .5
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در 3گزينه  .5
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در 4گزينه  .5
از نوع هدايت
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الزمة هدايت
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Part A:

cationgroup

: Grammar

 

  . دست آورد

r and Voca

   ».ستند

 )29/01/1399ل 

  .شوند

 

  .شود ل مي

  .ست

طالع دقيقي به

abulary 

جانورانِ دريا هس

11  

جامع نوبت اول(ر 

ش ت محسوب مي

 .ايم عملي شده

  .و باشد

  .پردازند ي

خود انسان حاصل

ني موجودات نيس

فضاي اطراف، اط

ترين ج خطرناك

  انگليسي

وازدهم؛ هنـــر

 

جه شوند نعمت

 مرتكب شرك ع

  .رد

  .يد

ست كه به نفع او

بندوباري مي  بي

ش و انتخاب خ

 

  

ل بر پيدايش آن

تواند از ف خود مي

آنها. تر هستند

سنجش د

 .ي خواهد شد

ومت و صبر مواج
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خط توقيع و رقاع

 زن و بدن پرند

هاي و سرزمين

صر درخشان در
رمند نام برك هن

وازدهم؛ هنـــر

گ ان آلماني واقع
ي و موضوعات رو

بودند د و معتقد
چيزي جز مفهوم

در خدمت كتاب

 هلندي و يكي

 است كه جنـبش
 زندگي روزمره

باشد ه هلني مي
 متعادل است و

راي نقاشي وضع

توان به د را مي

 دوره قاجار براس
باشد ز و زرد مي

دوره اشكاني مي

كه برگرفته از خ

ي بودند كه سرِ

النهرين و سر بين
  .توان يافت ي

به عنوان يك عص
ن دوره كالسيك

سنجش د

ترين نقاشا جسته
اريخي و نظامي

هنر باور داشتند
گرفت و چي ر مي

ر نقاشي صرفاً د

نقاش  موندريان،

ماني، هنرمندي
هاي شي موضوع

ر كالسيك دوره
انگيز و ، هيجان

.  

چين، اصولي بر 
  .گرفت رار مي

در تخت جمشيد

هاي روي كاشي
د قرمزوازي مانن

ؤال، مربوط به د

 پيچيده است ك

هاي خبيثي  الهه

اي كه در سراس ه
النهريني مي ين

ي دوره كوشان، 
ه از آن به عنوان

   
 

 .رست است
سل در زمره برج
شي رويدادهاي تا

 .رست است
ها به استقالل ه 

زيبايي را در نظر
 .رست است

ويه به بعد، ديگر
 .رست است

مربوط به آثار م
 .رست است

ش و چاپگر آلم
گرايانه به نقاش ع

 .رست است
ه پيروزي، از آثار
 آن، بسيار زنده،

.شود ن داده مي
 .رست است
»شش پادشاهي

ش مورد تأكيد قر
 .رست است

ستون دهاي سر 

 .رست است
قاشي شده بر ر

نو هاي چشم رنگ
 .رست است

رائه شده در سؤ
 .رست است

ي خط تودرتو و
 .رست است
ها يوناني، سيرن
 .رست است

 قهرمان حماسه
 روي مهرهاي بي

 .رست است
پس از فروپاشي

باشد كه مي) دي
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رنگ با نقش
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جلـوه ايـن      

ر امكانـات       

باشد كـه   ي

ي و تـوهم  
  

 كه سجاده 

  .باشد س مي

هـاي وي   ح

م در مورد 

ـي سـنتي       
.  

ين نقاشـي  
  . است

در ايـن  . ت   
يـد و انگـر     

cationgroup

 كـه شـكوه و ج

ي اسـت كـه بـر

 حضور دارند مي
  . است

هر گونه بيانگري
.اند طالبي نوشته

ك ند كسب كرده

  .آيد مار مي

ار مدرسه باهاس

طرح. باشد ر مي

اي مهم مله رساله

هاي خوشنويسـ
.اند عاليت داشته

اي. لبل بوده است
نقاشي را آفريده

پـا را فـرا گرفـت
تـوان بـه داوي ي

 

باشـد ها مي سك

  .ست

  

ملـه هنرمنـداني

يوان نيز در آن
ل انجام گرفته

از شده است و ه
ه كار كرده و مط

مانن  ظرافتي بي

ه شم در آلمان ب

وي بنيانگذ. آيد ي

معاصرن گرافيك 
  .گيرد ر مي

شته است؛ از جم

ر آن از شـگرده
 در اين زمينه فع

رندگاني چون بلب
هاي اين گونه نق ه

دهم سراسر اروپـ
ن اين سبك مي

 )29/01/1399ل 

سازي اتروس يس

 ساخته شده است

.ير سوريه است

وي از جم. نامند

 گاه انسان و حي
ل، دورر و ژييزدا

تحده آمريكا آغا
كه در اين زمينه

در اسلوب بافت

كسپرسيونيسم

درن به شمار مي

ترين هنرمندان 
متنوعي را به كار

ود برجاي گذاش

زي كـه غالبـاً د
محمد احصايي

وع گل، برگ و پر
ه نخستين نمونه

 دوم سده هجد
از هنرمندا. ست

16  

جامع نوبت اول(ر 

ار برجسته تندي

اس صفويه عب

رزميني در پالمي

ن در اُپ آرت مي

حنه طبيعي، كه
رمبرانت، بروگل

 كه از اياالت مت
نداني هستند ك

تر شده و د زديك

ين نمايندگان اك

هاي معماري مد ت

ت كه از برجسته
هاي م  و اسلوب

درباره هنر از خو

آميـز وأم با رنگ
رودي و م ن زنده

 كه داراي موضو
ه كساني بوده كه

روكوكو در نيمه
 پرداخته شده اس

وازدهم؛ هنـــر

 گل پخته، از آثا
 

ه و در زمان شاه

اي زير سته مقبره

ست كه او را پد

انداز و صحن چشم
 مانند روبنس، ر

بوده 1960هه 
س از جمله هنرمن

گ به نقاشي نز
  

تري ماني و از مهم

ترين شخصيت سته

ر آمريكايي است
ختلفي را آزموده

ات ارزشمندي د

 نوعي نگارش تو
اي، حسين  افجه

يراني بوده است
مد زمان از جمله

 واكنشي عليه ر
گوهاي باستاني

سنجش د

 شده آپولون با
 .دهد نشان مي

 به دوره صفويه

 يك نقش برجس

اح مجارستاني ا
  .د كرده است

تلف بازنمايي چ
سط هنرمنداني

هاي هنري د ش
ه، جاد و ماريس

لحاظ طرح و رنگ
.ي اين زمان بود

ش و چاپگر آلم

ي، يكي از برجس

رساز و تصويرگر
هاي مخ ره شيوه

ي است كه نظريا
  .باشد ل مي

ت براي توصيف
ن مانند نصراهللا

 از نقاشي قديم ا
شه داشته و محم

 است كه مانند
 و آگاهانه از الگ

   
 

 .رست است
آميزي الي رنگ

ان را به خوبي ن
 .رست است

علي خان مربوط
 .رست است

 شده مربوط به
 .رست است

رلي نقاش و طرا
نر انتزاعي تأكيد

 .رست است
هاي مخت ي شيوه

شي است كه توس
 .رست است

ت يكي از جنبش
آندره. كرد ي مي

 .رست است
ها به ل فوي قالي

بافي مظاهر قالي
 .رست است

يگ كرشنر، نقاش
 .رست است

عمار و معلم آلماني
 .رست است

زر طراح، پوستر
عنا بوده و هموار

 .رست است
 و متفكر آلماني
 بسيار قابل تأمل

 .رست است
 اصطالحي است

شود و هنرمندان 
 .رست است

و مرغ يك گونه
نقاشي چيني ريش

 .رست است
م سبكي هنري
تباسي سنجيده
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  ق مهندس
  مدير بخش
x y= 2  

x z= 2
3  

z x+3 8  
( y) +3 3  
y +9 16  

y /=1 5  

   روز شنبه

x x+ +2  

A /= 3  

(A −3 5  

از آنجـا   .د 

n n
−

+
1 1  

n(n


1

  

  

  1و  3و  6 

  بالة مثلثي

  له پانزدهم

cationgroup

 x= حقوق
z= حقوق م

z y = 22 3
x y+ =12 55

( y)+ +8 2 12
y y+ =12 5

/5     

توليد فوالد =

x x+ + +4 8

/ ... =6666 3

A
)

=
⎯⎯⎯→

11
31

5

n
كيك رسـيد 

= 
+

1
1 12

n )
= 

+
1 1

1 12

و 1و  15و  

na  :فرمول دنب

a =15
جمل:  1

 

 ن

z z y = 3
/ /5 5    

y /=2 55 5 
/ /   55 5

                x

x x+ =16 31

/ = +6 3 

( )→ −11 13 3 5

به هر يك 
+
1

1

n n

n(n )

+ − =
+

1
1

n(n )

n

n

 + =

− =
+ =




1

3
4

...

n
n(n )+= 1

2
× =15 16 122

 )29/01/1399ل 

حقوق تكنسين 

y


/    

y =  37

روز چهارشنبه 
x=⎯⎯⎯→3 3

/ = + 66 3 9

(
−= 55 33 15

 در مرحلة بعد ب

1
12

n

n

n

=  +

 =
 = −



212

3
4

)

2

زيك

17  

جامع نوبت اول(ر 

 غ ق ق

y=

/ /=  55 5

توليد فوالد در ر

×ن  =1 3 93

= + =2 13 3

) = =3 52 15 

n

كيك رسيد، 1

  :م

n+ − = 12

4

فيز -ي رياضي 

وازدهم؛ هنـــر

  

x= 16 ت 1

تن

11
3

/4

ن به هر يك 
n

1

سيده است داريم

(n ) − 3

عموميدرك   

سنجش د

x = 16 48

اند، بنابراين ر بوده

1ك 
كمتر رس 12

(n )+ = 4

  :دنباله داريم

   
 

 .رست است

 .رست است

x = =48 316

 .رست است

 .رست است

نفر n در ابتدا 

مرحله به هر يك

 .رست است
ها در اين د گوي
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a

b
= 1

35
  

a

b
= 5

17  

b a− =  

b a+ =  

( )26 8
27  

( −3 1  

( −
4

3 1
  

  ن سه عدد

ADC

DEC

S

S
=  

  هر قسمت

 

  حت هاشور

= −216 
 
 
 

cationgroup

× ×=
× ×

5 5 3
7 3 7
= =1 15

34 51


, ,=12 24 36

= + =51 15 6

= =2 3 8
27

) = + −2 3 1
(

) (

+×
+

3 1
1 3 1

+
=

2
ميانگين 3

a a

a

×

= =
2

2
3

4

= محيط 2+

  .كنيم ي

(= مساح 12×

(− + +18 54

  

 

× =7 5
17 17

66

( ) =33 2 2
3 3

= −2 3 4
) (

)

+=
−

4 3
3 1

+ − +4 2 3
3

=

1
42

3 2 3
4

+ + + +2 1 1 1

ي را از آن كم مي

) (
×× − 6 618 2

) =72 72

.  هم برابر است

 )29/01/1399ل 

2 3
) (+ =1 4 3

2

+
=

2 3 2

= ×2
3 3

+ =1 8

اي سفيد كناري
×+ −6 6 18
2

ها با ه عه مماس

18  

جامع نوبت اول(ر 

)
(

+ =1 2 3

+
=

2 263 3
3 3



=3 2 3
33

  . شده است

ها مساحت مثلث

)
×12 12
2

 شود طول قطع

وازدهم؛ هنـــر

)+ =3 1 2 3

= 2
9




ت مقابل تقسيم

حاسبه كرده و م

س به دايره رسم

سنجش د

  .باشد مي

+3 2

  :كنيم ض مي

مطابق تقسيمات

×12 را مح 18

ره، اگر دو مماس

   
 

 .رست است

15مورد نظر 
م 51

 .رست است

 .رست است
فرض aرا برابر 

 .رست است
قسمت كوچك م

 .رست است
ستطيل به ابعاد 

 .رست است
 نقطه خارج داير
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AB a=  
a b+2 2  
(a b+2  
× +2 8 2  

c =2 24  

  

ˆ ˆA B+ = 

ˆ ˆC B−4  

Ĉ =5 18  

x x+2 2  

  ضلع مربع 

  شت ضلعي

(= +1  

= +2 2  

  عي منتظم

MA M×  
× =3 5  

x(x +1  

(x )(− 2  

  
  
  
  

  ت هاشور
 ت كل

cationgroup

a b+ = 8
b c+ =2 4 
) c+ =2 4 
c =2 4 

c CP =4

  .شده است

×1

ÂC == ⎯⎯⎯94

B̂+= ° ⎯⎯9

Ĉ = 18

x= 2 21 2

(= + 21 2 2
مساحت هش = 

) (−2
2

22 4

(= +2 2 2

احت هشت ضلع

MB MC= ×
x (x )× +1
) x= 24

(x )+ =12 

مساحت
مساحت

 

= =24 122

تشكيل ش شده، 

= ×1 18  

B̂⎯→ + =9 9 

Ĉ Ĉ+ = °⎯⎯⎯→9 4

= °8 365

x x= 2 21

) = +1 2
مساحت مربع 

)
×

=

2 2
2 32

)+1

(= +2 مسا 1

MD×
)

x x+ −2 1
x

x

=
  = −

2


 )29/01/1399ل 

سمت هاشور زده

/= %12 5

Ĉ= 4

Ĉ ( C− ° −9

x=  =1
2

4−) ي كناري

+ −3 2 2 1

)a (=22 2 1

=24 

12  غ ق ق

19  

جامع نوبت اول(ر 

قطعه مطابق قسم

Ĉ) = °9

  .  باشند  مي

= 2
2

هاي ساحت مثلث

  : است با
)+ × 21 2 1

غ

وازدهم؛ هنـــر

قط 8ده، شكل از 

الساقين متساوي

مس(

برابر aه ضلع 
( )= +2 1 2

سنجش د

هاي نصف شدت

 

الزاويه و م ، قائم

ضلعي منتظم به
)

   
 

 .رست است
قرار دادن قسمت

.  رست است

  

 .رست است
هاي كناري ثلث

مساحت هشت ض

 .رست است
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ˆ ˆA D=  
AC A

BE
= 

+8 1   

x =1 6  

ABگ  =  
CDك  =  

a =3  
  قطر بزرگ

V مخروط 

  ب مستطيل

  ساحت كره

  

cationgroup

ˆ ˆ ˆ, C B, E=
AD

EA
 =18

1

x =144
x = 664 1

= قطر بزرگ 2
قطر كوچك =

a2 6
a (= =2 2 ق 2

  

V (= π1 33

قطر مكعب =

R= π مس 24=

 

ˆE A=
x+= 

8
8

/=64 6 4


a2
a 3

= ×3 2 3
) =2 2 4 2

.  

 بـا  

3
.وتر است2

 .باشد مي 3ع 

) × = π2 3 3

  

a b+ +2 2

( )= π =294 2

 )29/01/1399ل 

( x)+ =1 8

a =2 2

.باشد  را دارا مي

 صفحات موازي

  .له باشند

1ا به ترتيب
و2

و طول ارتفاع 

π

.باشد ميتطيل 

c (=2 2

= π81 كره

20  

جامع نوبت اول(ر 

=144

2 2

 محيط كمتري

d1 تمام. است

 در شرايط مسأل

وبرو به اين زوايا

3ط به شعاع 

قطر مكعب مست

) + +2 25 6 5

=
π

 مساحت ك

وازدهم؛ هنـــر

  .  ين هستند

كه منتظم است

 موازي با خط 
  .ود
pرسم كرد كه

6اضالع رو ،

ABيك مخروط ،

عاع كره، نصف ق

= +25 2 3
π =

π
81 81

سنجش د

 . متشابهند

Aالساقيمتساوي

ساحت ثابت، آنك

و d2ع با خط 
صيت خواهند بو
ن موازي صفحه

و3با زواياي

Bث حول ضلع 

ب مستطيل و شع

+ =36 25

   
 

 .رست است
 حالت دو زاويه

ADC وAEB

 .رست است

 .رست است
ها، با مس رضلعي

 .رست است
متقاطع pفحه 

داراي اين خصوص
توانر صفحه مي

 .رست است

الزاويه بالث قائم

ل از دوران مثلث

 
  
 .رست است

ره، مركز مكعب

=81 9
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  ها اد مثلث

M k=1  

Q mC=  

 عالي گرما 

AB = 6  

P c= 24  

p q
+ =1 1  

  

q
=1 2

24  

q =12  
A'B'

AB
=  

w vq=  
w

p
t

=  

  

cationgroup

  .ده است
= + +8 تعد 6

 

kg Δθ

CΔθ = ×1 4

ك تابش كننده

cm6
cm , R =16

f
=  +1 1

24

q
 =1 1

12

q A 'B

p
=  6

qژول = ت  

w p.t =

 

متي تشكيل شد
+ + =2 3 19

 .ور تقارن دارد

θ = °2

× =2 2 8  

  .ي دارد
كه گرم است، يك

cm f =6

q
+ = 

1 1
8

B'
A= 

12
24

ولت. كولن 

ژول = ات 

 )29/01/1399ل 

قسم 4مثلث  3 
9

محو 3نظر فقط 

 يل شده است

 

C = 42

J = 884   

 سطح آن بستگي
سياه هنگامي كه

cm=16 82

q
= −1 1 1

8 24

A'B'
×= 6
2

وا. ثانيه 

21  

جامع نوبت اول(ر 

قسمتي و 3ث 

ه، تصوير مورد ن

فته است، تشكي

 .   شوند ق مي

J

kg.C
 

=84 841
  
  

ه گرما به رنگ
همچنين جسم س

  .ب است

−= 3 1
4 24

× =12 34

وازدهم؛ هنـــر

مثلث 2 قسمتي، 

بار تكرار شده 3 

 يكسان قرار گرف

منطبق GHل 

  .ت

kJ4

هاي مربوط بهش
كند و هذب مي

 نه تابشگر خوب

سنجش د

مثلث دو 6تي، 

ده در شكل كه

قطعه 6 رديف 

بر يال FEيال 

ك كيلوگرم است

 يا جذب آزمايش
 سرعت زياد جذ
ب كننده خوب و

   
 

 .رست است
مثلث يك قسمت

 .رست است
قسمت سياه شد

 .رست است
رديف كه در هر
 .رست است

و ي DEبه يال 

 .رست است
تر آب، تقريباً يك

 .رست است
تابش جسم در 

 هر تابشي را به
 سفيد نه جذب

 .رست است

 .رست است
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سان اسـت،  
ي به سطح 

محورهـاي    

يقه در آب 

د در نقشه 

هند عناصر 
در فـاز  . ـد 

سـتا واقـع    
 را بـه هـم     

cationgroup

 ارتفاع آنها يكس
 در زمان كمتري

هـاي منـتظم، م

اي مدت ده دقي

 فضاهاي موجود

ده زه بنا ميز اندا
كنـ ر و گوياتر مي

  .شود ارائه مي

د كه در يـك راس
 نقـاط مجـاور 

  .يح است

 

اني دارند چون
،Aبراي سير 

ه در زوج ضـلعي 

امخزن قلم را بر

 اندازه و مقياس

مقياسي تقريبي ا
تر نده، نما را زنده

تري در نما ا فني

اي گذراند  دايره
ف خطوطي كه

صحي 4ه گزينه 

 )29/01/1399ل 

ي پتانسيل يكسا
ترين بودن مس تاه

د.  آن زوج است

 سرد بگيريد و م

صور درستي از

ه اطراف بنا كه م
دهند ناصر مقياس

 و تنها اطالعات ف

توان شرطي مي
 عمودهاي منصف

توان فهميد كه ي

22  

جامع نوبت اول(ر 

در ابتداي انرژي 
ولي به علت كوت

ماً تعداد اضالع

ه آن را زير آب
 

عالوه بر ايجاد تص

پ چرخيـده و  
هـاي ديگـر را   

 درخت و منظره
و اضافه كردن عن
ن عناصر نيست

از سه نقطه به ش
اي گذراند كه ه

مي 1سوم صفحه 
  

سيم فني

وازدهم؛ هنـــر

Bو  Aجسم 
ن يكسان است و

ت در نتيجه حتم
  . هستند

سمت نوك و تنه
 .م خشك كنيد

اي ع و آشپزخانه
  . دهد

ي به سمت چپ
توان نماه آن مي

، ماشين،) انسان
ترسيم سايه و) ل

ازي به وجود اين

.گذرد دايره مي
توان داير طي مي

 ترسيم نماي س
.سيم شده است

 ترس

سنجش د

طكاك، هر دو ج
برخورد به زمين

مركز تقارن است
و يا نيمساز زوايا

يد بهتر است قس
رچه تميز و نرم

هاي بهداشتي و
د  به مخاطب مي

 كه حجم اندكي
د خطوط رابط آ

تصوير شماتيك
مرحله اول( يك 

في شده ديگر نيا

نهايت د صفحه بي
و بيشتر به شرطي

  .د

ه شده و تنها با
يابي ترس مجهول

   
 

 .رست است
ناچيز بودن اصط
 آنها در لحظه ب

  .كند رد مي

 .رست است
 منتظم داراي م
منصف اضالع و

 .رست است
ز كردن قلم راپي
ده و سپس با پا

 .رست است
ه هيزات سرويس
 عملكرد فضاها

 .ست استر
كند مشخص مي

مين نما و امتداد
  .د

 .رست است
ت( مانند پرسوناژ 

در فاز. ده گويند
 به مخاطب معرف

 .رست است
 واقع در يك ص

نقطه و 4و از . د
ندد همرس باش
 .رست است

ي دو نماي داده
زير كل مراحل م

www.sanjeshse 
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، تصوري از

در 2گزينه  .16
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بـدين  . ـرد    

 شـكل بـا    

abπ = π   

  :شد
( a ff+2  

.  آن اسـت   
هايشـان   زه 

هـاي    خط

بدست آيد 

قبلي را نيز 

cationgroup

ـي سرشـكن كـ

ت قطعه بيضـي

π × =4 2 8 

 

با مي aني نيز 
f ') a a= +2

 زيـر مجموعـه
اوتشان در انـداز

ر و حدود نصف

 دايره محيطي ب

دايره دو قوس ق

 

هـاي جزئـ ندازه
  

( rπ مساحت 2=

 π8  

×1
8  

:كـانوني بيضـي             

سؤال فاصله كانون
a= 3

نيز) هي منتظم
اند تنها تفا شابه

با ضخامت كمتر

. 

ع كنند و مركز

بدست آيد اين د

   

 )29/01/1399ل 

شان را بين ان ف
.زود يا كم كرد

= π =21 1 
  :رابرست با

× =1 %12 

زرگ و فاصـله ك

مطابق س. د بود

وجه 6(و مكعب 
جام نظير خود مش

 4و  1ي 
 انـدكي       

هاي را  ت
بايست ب ر را مي

شود  ترسيم مي

يك ديگر را قطع

عي منتظم بضل 

در مرحله قبلي

23  

جامع نوبت اول(ر 

بايست اختال مي
هاي جزئي افز زه

π(ي شكل  
 سوراخ شدن بر

π =
π

1
8
 
 

 

2/. فته است 5

جمـوع قطـر بـز

خواهد a2ضي 

تر است و كامل 
با احج) منتظم 

هاي مانند گزينه
 دو سـمت نمـا

  .ان دهد
بايست قسمت ي

هاي ديگر قسمت

 نداشته و نازك

تا ي 5بر با ضلع 

6ايره محيطي 

ي بدست آمده د

وازدهم؛ هنـــر

مي مقدم بوده و 
ري به همه انداز

ا ت سوراخ دايره
b = قبل از 2

1: برابرست با
8  

درصد كاهش ياف

بـر اسـت بـا مج

ه قطر بزرگ بيض

4ت ولي گزينه 
وجهي 2و  

  . است

رسيم شده و هم
سـيم شـود و از
د ساختمان نشا
ست كه تنها مي

اند و ق ورد كرده

حه برش تماس

ط و به شعاع براب
  ) الع

 قوس قبلي تا د
  .آيد ست مي

هاي  يكي از رأس

سنجش د

هاي جزئي اندازه
هاي جزئي مقدار

ر است با مساحت
شعاع كوچك 

مساحت بيضي

12/ ميزان د 5

سـيم بيضـي برابـ

a است در نتيجه

صحيح است) عب
12، 8، 6، 4ل 

ت وجهي منتظم

زمين نادرست تر
خط ضـخيم ترس
را نسبت به ابعاد

ت خطوط آنهاسم
صفحه برش برخو

  . ند
با صفح) انداز ست

   
مركز دو سر خط

اضال ثلث متساوي
محل تالقي دو

ضلعي بدس 6گر 
در پي به مركز

  اط 

   
 

 .رست است
هاي كلي بر ا زه

ه ه نسبت اندازه
 .رست است

اهش يافته برابر
 a = 4  و ش

حت سوراخ به م

سطح قطعه به م

 .رست است
دوال جهـت ترسـ

(2  
aگ بيضي برابر 

 .رست است
مكع( 1ه گزينه 

شامل( افالطوني 
نهايت بي يز يك

 .رست است
خط ز 3و  2ي 

ه صورت يك خ
تا گسترش آن ر

نيز در ضخام 4 
يم كرد كه با ص
ه نشان داده شو

دس(ه پشت بام 
 .رست است

5طي به طول 
م دو قوس به م
دن سه رأس مث

اي به مركز م يره
د و دو رأس ديگ
م دو قوس پي د

اتصال نقا) 11ا 

www.sanjeshse 
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صورت كه به
در 3گزينه  .16

مساحت كا  
شعاع بزرگ

نسبت مسا  

در نتيجه س  

در 2گزينه  .17
طول نـخ د  

a ff ')+2
شعاع بزرگ  

در 4گزينه  .17
هر چند كه  

همه احجام
كره ني. است

در 4گزينه  .17
هاي در گزينه

بايست به مي
بيرون بزند ت

و 1تفاوت   
ضخيم ترسي
برش خورده

ديواره كوتا  
در 2زينه گ .17

رسم خط) 1  
رسم) 3و  2  
بدست آورد(
رسم داي) 4  

كند قطع مي
رسم) 6و  5  
تا 7مراحل   
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ا بـه زبـان   
بي بـا نـام    

(b = 3 

  .گيرد مي
  .گيرد ي

 بنـا پـالن     

از ) 2ه فاز 

  .رسند

خـط افـق         
ي از نقطه 

cationgroup

را» ل الهندسـيه   
يد عليرضا جـذب

(ل عرض پلـه  

  

( ×9  

ر زير آن قرار مي
باالي آن قرار مي

هـاي يـك شـه  

نقشه(ن اجرايي 

ري خط افق هم

 ديـوار در روي خ
رسم خط عمود

 

ع مـن االشـكال
رساله توسط سي

  .د

(h حداقل 1=

 )× =3 27 

د (d)قي خط 
(d) خط  در ب  

در بـين نقش. تند 

نقشه پالن. است 

هاي عمودي روي

طـوط عمـودي د
و با ر. شيد است

 )29/01/1399ل 

 العمال و الصناع
اين ر. نياز دارند

وش چاپ گرديد

6(ه در سؤال 

 
متر خواهد بود

ميـاني   

مين و تصوير افق
ن و تصوير افقي

س را دارا هسـت

1 حتي 
1  

هشيد سايه ميله
  .آيد ست مي

نـين سـايه خط
ه منبع نور خورش

24  

جامع نوبت اول(ر 

كـه در   
 3زينه 

ست بـا  
م و نما 

ي مايحتاج اليه
گران بدان ن نعت

ط انتشارات سرو

 ارتفاع داده شد

b h+ =2 62
 27  سانتي م

صفحه افقـي مي 
 

ر باالي خط زمي
در زير خط زمين

ترين مقياس وچك

1زه آن 
5   و

در نور خورش. ند
بدست (HP)ق 

هسـتند و همچن
تيجه گرفت كه

  .ت

وازدهم؛ هنـــر

ريم در حـالي ك
در گز. جود دارد

بايس شود و مي ي
 تيره شده حجم

في«رساله ) هارم
كنندگان و صن ل

توسط 69ر سال 

b h+ و) 2=

b→64  2تا
موده شده برابر

 و همينطور دو
 .كند ضافه مي

d)م خط  د ('
d)ئم خط  د ('

كو) ها ها و قاره

داراست كه انداز

رسنخط افق هم
(vp) قو خط اف

ي خود موازي ه
توان نت مي) ست

b منبع نور است

سنجش د

ندار 1 در گزينه 
 ترسيم شده وج
ي جلو ديده نمي

صفحات 4زينه 

قرن چه( ايراني 
هندسي كه عمل

در) عملسه در 

=تا  64(ان  62

( )+ × =2 16
 حداقل طول پيم

فحه موازي هم
خط به حجم ا 

تصوير قائم) پايي
تصوير قا) يكايي

ه شهرها، كشور

رين مقياس را د

1ت با 
5   

و مركزي روي خ
(ر، نقطه گريز 
هاي ديوار با سايه

عمود منبع نور ا
bشود كه  ص مي

   
 

 .رست است
ه شده حجم را
ن صفحه در نما
ي حجم از نماي

در گز. شان داد
  . رند

 .رست است
جاني رياضيدان

اشكال ه(ن كرد 
كاربرد هندس(ني 

 .رست است
 فرمول گام انسا

  
=تا  64→ 62

پله، 9پيمودن 
 .رست است

ث شكل، سه صف
13كند و  ع مي

 .رست است
سيستم اروپ(ول 
سيستم آمري(وم 

 .رست است
نقشه(جغرافيايي 

تر سايت، كوچك

ر بوده و برابرست

 .رست است
زي در پرسپكتيو
دن خطوط ديوار
ه خطوط افقي د
اين نقطه پاي ع
منبع نور مشخص

www.sanjeshse 
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در 4گزينه  .17
هاي ج نقشه

موقعيت يا س

تر بقيه بزرگ

در 4گزينه  .18
خطوط مواز
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گـي و غـم   

حرك آنها، 

 بـه كـادر    

در . شـود  ي 

 شـايد بـه     

اد شده بـا  

اخلي ضاي د

م شـده در    
هـا،    چـراغ 

در طراحي 

جاد تعادل 
جادكننـده   

 به بيننـده  

cationgroup

تي از يك دلتنگ

راي تداوم و متح

ديگر و نسـبتـ  

اتر احساس مـي

 اما بـه تـدريج،

ي تصويري ايجا

گاه در فض شيمن

خطـوط رسـم:   
ها، درها، پنجره

هارتي كم نظير د

 متقابل براي ايج
دي خـود، ايجـو  

فوذ و رسوخ را

  .يگر است

 

گر است كه حالت

الت پيوسته، دار

جاي آنها بـه يكـ

پر تحرك و پويا
.  

جري بوده است
  .تروكه گشتند

ظر سبك و فضاي

چر ونيز نوعي نش

شـود ماننـد ـي       
ي تعيين محل د

وي مه. باشد مي

 است كه روابط
ت وسعت بـه خـ

هنده حالتي از نف

ل حروف با يكدي

 )29/01/1399ل 

رد در جايي ديگ

ت مشخص و حا
  .كند  مي

 رنگ، بافت و ج

د انرژي بصري 
كند  برخورد مي

قرن يازدهم هج
ته شد و كالً مت

 آلماني كه از نظ
.  

ي از چرخ و ويلچ

وزمـره ديـده مـ
ي برايماري داخل

سپرسيونيست م

 مربع به شكلي
شود؛ اين تفاوت ي

ده ن از آن نشان

دهنده تداخل ان

مي
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متي از وجود فر

نها در يك فرمت
د مربوط به آن

تيرگي روشني،

اند  استفاده كرده
ده با مخاطبان

رگيري آنها تا ق
ز رواج آنها كاست

كسپرسيونيست
.ت بيشتري دارد

پايين آن حالتي

ـوارد زنـدگي رو
كند يا در معما ي

  . موارد مشابه

ن هنرمندان اكس
  .گرفت ره مي

 سفيد در كادر
ختلف ديده مي

يرون يا رد شدن

ي آنها با هم نشا

صويري و تجسم

وازدهم؛ هنـــر

جا گذاشتن قسم

گيري آن  و شكل
كامپيوتري و برند

 اندازه، جهت، ت

دل غير متقارن
ت فعال و پيچيد

ز موجبات به كا
رف وقت زياد، از

اكهنرمند »تس
 آثار وي مطابقت

باالي نوشته تا پ
  .كند 

ر بسـياري از مـ
ا را مشخص مي
راحي مبلمان و

ترين ي از برجسته
دار و عصبي بهر

هاي سياه و مت
هاي مخ  با وسعت

دي به سمت بير

نيپوشا ر اصل هم

 خالقيت تص

سنجش د

جسمه نشانگر ج

تقسيمحروف و 
سب يك بازي ك

 اشكال براساس

هايي كه از تعاد
صري اثر به صورت

و ريحان يكي از
تابت و لزوم صر

كته كل ويت« از 
ضامين و معاني

اي شكل از ب يره
ننده منتقل مي

 نظام بصـري در
 محل توقف آنها
شابه و حتي طر

گون شيله يكي
 هاي زاويه ز خط

بندي قسم بخش
 سفيد، آن هم

  .باشد ي

خل صفحه عمود

 با يكديگر و در

   
 

 .رست است
هايي از بدن مج ش

  .دهد ان مي
 .رست است

نوع شكستگي ح
چيز آرم را مناس

 .رست است
ش انرژي بصري

  .شود خص مي
ه ساس در تركيب
عادل، سطح بص

 .رست است
 خطوط محقق و
ي ذاتي آن در كت

 .رست است
شده اثري است

ن اعتصامي و مض
 .رست است

ود فرم نرم و داي
 شهري را به بين

 .رست است
 .رست است

د به عنوان يك
ي اتوموبيل كه

يسات و موارد مش
 .رست است

ه شده اثري از ا
ز كارش عمدتاً ا
 .رست است

صوير ارائه شده، ب
 سطوح سياه و
وهاي بصري مي

 .رست است
وانه از حفره داخ

  .كند
 .رست است

 و تماس حروف

www.sanjeshse 
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ت و نـوعي       

. جـود دارد      
له از مقاله 

ضـع كـرده    

نفي شـكل  

آن دو . وند 

ن خطـوط    
 

اي سـفيد   

 حـروف را  

پرسـپكتيو   

. وليـد شـد    
بـه  » وجـه    

وير قبـل و  

cationgroup

چشـم و صـورت

مپوزيسـيون وج
ايي كه يك مقا

 خط كـوفي وض

ضاي مثبت و منف

شـو ازه فعال مي

 مركـب از درون
 .شود پاك نمي

هـا نـده قسـمت  

جله، اين تعريف

ده اسـتفاده از پ

  .ت

والـت ديزنـي تو
 زيبـا و قابـل تو

حال بستن تصو

 

ك و ترديـد در چ

 رسـيدن بـه كم
ها مقاله در زمان

و دقيقي كه در

ود كه توسط فض

نصر به يك اندا
  .آورند ي

نع خارج شـدن
از روي كليشه پ
اندن هالـه باقيم 

ورد تخصص مج

دهند فحه، نشان

 خوشبختي است

و كمپـاني سـط  
نگي، تـاريخي،

اي عمودي در ح 

 )29/01/1399ل 

 حـالتي از شـك

عـادل صـفحه و
 ابتدا تا انتهاي م

سبات هندسي و

شو طب ايجاد مي

 بصري هر دو عن
ي را به وجود مي

گيرد كه مان  مي
ته و به راحتي ا
ب براي پاك كرد

ني يا موضوع مو

سمت راست صف

ن آن جستجوي

توس »فت كوتوله
اثر فرهن« عنوان 

ه در آن صفحه
  .شود ه مي

26  
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ك حفره يا قالب،

ه براي حفظ تع
مودي نازك، از

ها و تناس  مقياس

صري براي مخاط

ن صورت از نظر
شكال دو هويتي

ن دليل صورت
دگي افزايش يافت
ي است و مناسب

مانند گروه سن. 

در   ر يك نقطه،

 است و مضمون

سفيد برفي و هف
تحت 1989ل 

باشد كه مي» ساوا
گفته» روبش«يا 

ت نمايشي

وازدهم؛ هنـــر

شيدن داخل يك

ردي است كهموا
شتن خطوط عم

جري، به وسيله

بهام و توهم بص

شوند در اين  مي
عوض كرده و اش

ركب چاپ به اين
 مركب، چسبند

زدايي يت چربي

گيرد  ب انجام مي

قاش آلماني، در
.  

كتب سمبوليسم

س« تاريخ به نام 
گرداني و در سال

  .شد

كوروس«ساخته  
يا» وايپ«به آن 

 خالقيت

سنجش د

ها و سرك كش ه
  .د

ضخيم يكي از م
توان با گذاش  مي

  .ك گرفت

هجدر قرن سوم 
  .بخشيده شد

اي فيل، نوعي ا

مينه هم سنگ
ود را با يكديگر ع

مر در تركيب با 
دن اين ماده در
زيم داراي خاصي

هاي مخاطب گي

نق» باينز«راحي 
باشد  و ژرفا مي

مترلينگ در مك

لند انيمشنيم ب
كارگ »يويد هند

 آمريكا اضافه ش

»فت سامورايي
ت كه اصطالحاً ب

   
 

 .رست است
حالت نور و سايه

شود س ديده مي
 .رست است

خطوط نازك و ض
ر بعضي مقاالت

خص نيست كمك
 .رست است

وسط ابن مقله د
د آمد و تكامل بخ

 .رست است
نوع طراحي پاها

.  
 .استرست 

ناصر شكل و زم
داومي جاي خو

 .رست است
كربنات منيزيم

 صورت زياد بود
ودر كربنات منيز

  .اشد
 .رست است

ف براساس ويژگ
M گويند مي.  

 .رست است
ن عناصر در طر
ي براي القا عمق

 .رست است
اثر موريس م» ي

 .رست است
اولين فيلم 193

دي«ي كه توسط 
جينه ملي فيلم
 .رست است
هف«وط به فيلم 

صوير بعدي است

www.sanjeshse 
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ز آن در رم   

ـاي معلـم      

شكسـپير   
ر اسـت تـا      

گـام معلـق   

يسم ايتاليا 

 سـرايان در  

ـت فضـا و      

، » يزدگـرد  

cationgroup

  

ـاي اسـتفاده از

ـد كـه بـه معنـ

.باشند مسان مي
 بسـيار مهمتـر

گ«، » و يك روز

ر مكتب نئورئالي

گرفتنـد و همس ي

د كـه بـه تثبيـ

مـرگ«، »فران 

 

.شود ستفاده مي

هـ سـتين نشـانه   

  .ردانگي است

  .شد  مي

دادنـ سكالوس مي

رادر دوقلوي هم
گـذرد مردم مي

ابديت«، »ريان

در» توريو دسيكا

شد قرار مي  مي

كـاربرد دار» نه  

مسـاف«، »چـك   

 )29/01/1399ل 

 از رنگ سفيد اس

د، هر چنـد نخس

 بيانگر وقار و مر

گفته» ميراكل«

نده لقب ديداس
  .شد

د كه خواهر و بر
د، آنچه در دل م

دشت گر«ن به 

ويتو«ساخته » ه

يا اسكنه ناميده
  .حنه بود

نمـاي فرازشـا«

شـو غريبـه كوچ
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ماد و دغل كار

ه كار گرفته شد

  كشي است 

ن سرِ عروسكي

«سطي اصطالحاً 

به نويسن. ه است
ش گفته مي» ليا

اشاره كرد» تين
كننده باشد گمراه

  .رفته است

توا از آثار او مي 

دزد دوچرخه«م 

لي كه اسكين ي
ل در جلوي صح

«يـا  » شولدرشات
  .كند مك مي

با«، »يكـه تـارا  

وازدهم؛ هنـــر

.دانند يونان مي

اي غيرقابل اعتم

صحنه تئاتر نيز به

 مربوط به اژدها

اين. باشد مي» كو

رون وسيح در ق

گو يا بازيگر بوده
اميل«ز اصطالحاً 

سباست«و » يوال
تواند گ ندازه مي

شكل گر» هولد

.رود ه شمار مي

 اقتباسي از فيلم

ره در صحنه اصل
ضايي دايره شكل

اورشو«بط نماي 
ن به يكديگر كم

چر«، »يبه و مه
  .داشت

سنجش د

هاي ساتير در ي

ها راي شخصيت

يو در طراحي ص

 كشور آلمان و

بونراكو«روسكي 

ات حضرت مسي

ن معادل سخنگ
هاي تراژدي نيز

و«توان به  ر مي
ه ظاهر تا چه ان

ماير ه«ي توسط 

يلمساز يونان به

كيانوش عياري،

ران اصلي هموار
گرفتند كه فض مي

براي ضب) فرضي
خط نگاه بازيگران

غري«توان به  مي
اشاره د»  خوابيم

   
 

 .رست است
ه را مبتكر نمايش

 .رست است
 كابوكي ژاپن، بر

 .رست است
 .رست است

سانس پرسپكتيو
  .ه شده است
 .رست است

گفريد متعلق به
 .رست است

وط به نمايش عر
 .رست است

معجزات و كراما
 .رست است

پوكريت در يونان
ه به رقص.  است

 .رست است
 نمايشي اين اثر

دهد كه شان مي
  .ر تن دارند

 .ت استرس
 .رست است

كانيك يا ماشيني
 .رست است

وس مهمترين في
  .شاره داشت
 .رست است

ساخته ك» ها ني

 .رست است
ي يوناني، بازيگر
م اركسترا قرار م

 .رست است
خط ف(درجه  1

جاد تداوم در خط
 .رست است

 بهرام بيضائي م
وقتي همه«، »

www.sanjeshse 
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تفاده شده 

  سـل «ـت  

صدا » ال« 
صدا بدهد  

  

.  

ــت ــاي  ن ه

  .شد

  .است 

نـت  » ديـز 

cationgroup

كوس عميق است

نـ» ور ملوديـك   

را بنوازد نت» ي
»ال« اگر بخواد 

.باشد مي» )رده

خواهد بود» وده

  .هد بود

ــل ــاژور  بم ن» م

باش مي» گ دشتي

»دانگ دشتي«

دود«نت ) بزرگ

 

ري به روش فوك

  .باشد مي

  

بمـل مينـو سي«

مي«س اگر نت 
بنابراين. دهد ي

1/(وچك  پر 5

چهارم افزو«صله 

خواه» جم كاسته

ــام   ــل«م گ بم س

دانگ«گ دومش 

«و دانگ دومش 

فاصله دوم ب(هم 

  .آيد دست مي

 )29/01/1399ل 

صوير از فيلمبردار

مي» ماژور سي«ك 

.باشند عراق مي

« ششم در گام 

دهد، پس  صدا مي
ته شده صدا مي

سوم كو«فاصله  

فاص» جم كاسته

م كوچك و پنجم

ــد ــگ دوم. ش دان

و دانگ» دانگ شور

و» نگ چهارگاه

د، هارمونيك نه

 مد فريژين به د
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در اين تص. پالما

آنارمونيك» اژور

فواصل دانگ ع) 

نامند، نت را مي

نت نوشته شده
تر از نت نوشت بم
  .»و

»ال ليدين«در  

پنج«د، معكوس 

هفتم«ارمونيك 

ــاژور ــي» م باش م

د«ل دستگاه شور 

دا«دانگ اول . د

باشد مي» دوديز«

تر شود، تيك بم

ت موسيقي

وازدهم؛ هنـــر

خته برايان دي پ

ما دوبمل«ست، 

3/ده،  )پرده 4

رجه ششم گام ر

تر از ن  درست بم
و سوم كوچك ب

دو«د، يعني نت 

)پنجمدرجه ( 

باشد  كاسته مي

گام مينور هاوم 

ــل«  ــل س مـ  بم

دانگ اول. باشد ي

باشد همايون مي

«نت ) م كوچك

نيم پرده كرومات

 خالقيت

سنجش د

ساخ» انفجار«م 

اس» ديزمينور سل

/3 پرده، پرد 4

در) مديانت ساب 

ي است و پنجم د
م انتقالي است و

را اجرا كند» ال«

تا نمايان)  سوم

پنجم» بمل سي

بر روي درجه دو

ــاژور  ــام» ز م گ
  .هستند 

 هفتم مد شور مي
 

چهارم دستگاه ه
 

فاصله هفتم(تم 

 
ن) مد آيولين(ور 

   
 

 .رست است
وط است به فيلم

 .رست است
س«نسبي  ماژور» 

 .رست است
4(مجنب . يني

 .رست است
 .رست است

رو نمايان، س(ن 
  .شد

 .رست است
يك ساز انتقالي 
هم» دآمور ابوا« 

«وچك زيرتر از 
 .رست است
 .رست است
 .رست است

درجه( مديانت 
 .رست است

س«تا » مي« نت 
 .رست است

م ساخته شده ب
 .رست است

ــام   ــاديز«ك گ ف
»بمل سل.فا.مل

 .رست است
ترك درجه  يات

.درست است
 .رست است

اصفهان درجه چ
.درست است

هارمونيك هفت 
  .باشد

 .رست است
.درست است

جه دوم گام مينو

www.sanjeshse 
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 بسترشـان   

  .شود

  /2 تـا   9

cationgroup

متداد عمود بـر

ش ول استفاده مي

  . باشديم مي

  

  .است تر 

توانـد متـر مـي  

 

مقاومت را در ام

ار سوختگي، تاو

  .رود
  .شود تفاده مي

ن و كربيد تيتاني

.شود ستفاده مي

تر و شكننده خت

م ميلـي  3شيشـه  

 )29/01/1399ل 

سوبي بيشترين م

ي پير كردن آثا

ر دگي به كار مي
 ايجاد زخم است

حاوي تنگستن 2

سيليس است اس

  .شود مي

سخ ت به فوالد

  هن

مثالً ضخامت ش

  .شود فت مي

29  

جامع نوبت اول(ر 

هاي رس ما سنگ

ون و سينما براي

ريدگي، تيرخورد
 پوشاندن ابرو و

2اما گزينه . شند

ر آهن، كلسيم، س

  تخم مرغ+ ي 
  .شود ده مي

°3   تجزيه م

چدن نسبت. شود

اكسيد آه+ س 

 يا بيشتر شود م

ي در طبيعت يا

اص مواد

وازدهم؛ هنـــر

ام. يكسان است

پردازي تلويزيو ره
  ل و زخم

درست كردن بر
ند بيني، چانه،

باش ب و قلع مي

د مختلفي نظير

گياه لويي+ ستر 
مالت استفادتي 

°C در حرارت 

P. ش ساخته مي

سيلس+ لومينيوم 
 

متر كمتر ميلي 

هاي قيري  سنگ

 خوا

سنجش د

 

در تمام جهات ي

اكي كه در چهر
 پوستة سر، تاو
 است كه براي د

ماننهايي  ن حجم

ي بيسموت، سرب

  خام
  

س كه حاوي مواد

خاكس+ آهك +  
يايي بهتر و سفت

دهد و  رنگ مي

V.Cنيوم و يا 

اكسيد آل+ سيم 
 ي مايل به سبز

1/تواند تا  ي

طبيعي آماده يا

   
 

.درست است
 .است رست

 .رست است

 .رست است
هاي آذرين د گ

  .رست است
 .رست است

O  :مايع چسبنا
براي ساختن: ن

مايع چسبناكي
براي ساختن: تو

 .رست است
 .رست است

،  حاوي4و  3و  
 .رست است

رم رنگ نشدة خ
چرم گاو: لتشبا

  چرم بز: ماج
 .رست است

جر از خاك رس
 .رست است

ماسه بادي= ج 
ي تركيب شيمي

 .رست است
C°15  تغيير

 .رست است
 از فوالد، آلومين

 .رست است
اكسيد كلس= ند 

طوسي: ن پرتلند
 .رست است

خامت شيشه مي
  .متر شود ي

 .رست است
به صورت قير ط 
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ة زودگيـر،  

ساس شده 

cationgroup

شان به سه دستة

 

كه با بخار يد حس

 

ه به نوع حاللش

 .ي يا آلي است

صيقل خورده ك

 )29/01/1399ل 

آيد كه بسته  مي

  .رد

شيشه پالستيكي

اي ص صفحات نقره

  .ت است

30  

جامع نوبت اول(ر 

ت كوره به دست

سفالت كاربرد دا

  . د نباشد

ي گالس همان ش

  

تري را روي ص ق

قطه نظر كيفيت

   نور

وازدهم؛ هنـــر

فت چراغ و نفت

شوند و در آس ي

 و رنگ بايد سرد

پلكسي. باشد مي

.كند ر عمل مي

صاوير زيبا و دقيق
  .ناميد» تيپ

سازي از نق خيره

ر جبران كمبود

سنجش د

بنزين، نفقير در 
  .شوند ي

ت خام توليد مي

  .است» ت

انجام شود ريج

م» كسي گالس

تر است و بهتر وم
 

موفق شد تص» 
داگرئوت«خود را 

 بهترين قالب ذخ

وردهي به منظور

   
 

از حل كردن قي 
يرگير تقسيم مي

در پااليشگاه نفت 
 .رست است

دوروپالست«مان 
 .رست است
تدربه رنگ بايد 
 .رست است
پلك«والً از جنس 
 .رست است

 چرمي آن مقاو
.درست است

لوئي داگر« 18
ت آورد او روش خ

 .رست است
به معني خام و
 .رست است

پله افزايش نو 2
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2، 4ضريب   
  
 
 
 

erv.ir

54

55

56

57

58

59

60


