
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آني ، عصر روز برگزارآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  10ون 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
  جامع نوبت اولـ  سنجش پيش

)29/01/1399(  
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@sanjesheduc 

ت اماليـي   

  .ند

تـنفس  ) ي  

cationgroup

 در گروه كلمـات

ها هستن ت واژه

بـزرگ علـوي(ن 

ب زبان فارسي،

شكل درست) مضا

  

چمدان) مارودي
  )عدي

29/01/1399(  

  يل

در كتاب بلهوس 

مل ـ گذارد ـ ام

.آيد  حساب مي

موسوي گرم(له 
حسين سا غالم(

2  

9 جامع نوبت اول

م، بخيليئست، ل

واژة: توجه(طرد     

مهم: (وجود دارد

به نويسي نامه ي
  ...را  ي

  

چمن الل) ظمي
(عزاداران بيل ) 

دبيات فارسي

( پيش؛ هنـــر 

  رده صف، ند،

وست كلفت، سس

مل ـ متبوع ـ ط

 كليله و دمنه و

زندگيهاي  نمونه
آدميت زندگي 

  .كرد

  )اده
)عباس خليلي( 

  )عي
مشفق كا(خوف 

)شفيعي كدكني

  منه

 زبان و اد

سنجش

  ننده

 آن حطام گذرا
  ول

  ي
  ، مالمت

  گ

  
كاهل، پو كننده،
  ضرّع

  

الب ـ نقص ـ ام
  .)  ست

طي در اين متن

از بهترين ن... م 
ي مشكالترانسو

ك زي پيروي مي
  ...ظمي 

طاهره صفارزا(م 
ر شب ـ انتقام

فاطمه راكع(تن 
ـ تهران مخ) اده

ش(دن و سرودن 

  نامه رزبان
يله و دمعدي، كل

   
 

 .رست است
  :ا به ترتيب

كن دار، هدايت مام
  هان، بزاق

ره، آنچه بر روي
هو بيم، هراس، 
 .رست است
  :ا به ترتيب

عت، فرمانبرداري
م گرفتن، غضب

  بند، قالده دن
 و پر شاخ و برگ

  
 .رست است
  :ها به ترتيب

نهادن، در آمدن
بسيار مقاومت ك

تض  نياز، التماس،
ي، شدت، عذاب
 .رست است
غا: ط عبارتند از

اسل نگاشته شده
 .رست است
الخط اليي و رسم
 .رست است

كتاب االيام, غلط
بزرگ فر ويسنده

شيرا عرفياز .. 
مشفق كاظ: ست

 .رست است
ب و سفر پنجم
ه ـ انسان و اسرا
گ و سفر سوخت

صنعتي زا(نگان 
از بود) پور ر امين

 .رست است
يخ جهانگشا، مر

گلستان سعد: ني

www.sanjeshse 

  
  
در  1گزينه  

ها معني واژه
زم: گير عنان
آب ده: خدو

سفر: سماط
ترس،: سهم

در 3گزينه  
ها معني واژه

اطا: مطاوعه
خشم: عتاب
گرد: مخنقه
انبوه: گشن
بسته: درزه

در 1گزينه  
ه معاني واژه

قدم نه: قدوم
ب: گران جان

اظهار ن: البه
سختي: وبال

در 4گزينه  
هاي غلطواژه

به اين شكل
در 2گزينه  

سه غلط امال
در 3گزينه  

هاي غ گزينه
نوآندره ژيد 

.النساء  زيب
ي درس گزينه

در 2گزينه  
رهگذر مهتا
روزگار سياه

آواز گل سنگ
وانگمجمع دي

قيصر(صبح 
در 4گزينه  

تاري: مصنوع
مسجع يا فن

erv.ir
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روه وابستة 

  )مم
  )ل

ش كـردن  

cationgroup

هر دو گر: صورات 

سه جزيي با متم
ه جزيي با مفعول
م به معني سازش

  .رد

  .داند يمار مي

  )هره

 غرق درياي تص

  
  ) و مسند

س(سازش كردن 
سه(يجاد كردن 

ايم ساخته) سنادي

 قيامت اشاره دا

29/01/1399(  

ي شفاي چشم بي
  عرش 
 

  ) و تشخيص

  شراب
  ل ـ دل و غم

ـ آتش چهخود 

ياي مديترانه ـ

)جزيي با متمم
جزيي با مفعول

ايم به معني س ته
ايم به معني اي ته
سه جزيي اسن(ت 

  دامن 

  .ود

يافت پاداش در

3  

9 جامع نوبت اول

  ي

  ريستن
ژگان را دعا براي
: در مصراع دوم
 .ن تناقض دارد

دال استعاره(نيا 

   از دنيا
  ديشه
دائمي ـ ش: دارد

نشر ديده و خيا

  معادله، تناقض

  )ي

سپند رخ ـ رخ خ

روي دري: وابسته 

سه ج(ش كردن 
چهار ج(م دادن 
ـ ساخت) سنادي

ساخت: صراع دوم
است: صراع دوم

د φك گسترد 
  رد دامن

شو ي شخص مي

ت در دنيا و دري

( پيش؛ هنـــر 

قي، تاريخ بلعمي

ب ـ در حال نگر
 علت بلندي مژ

اندام: صراع اول
زة سوراخ سوزن
چاه استعاره از دن

بد دوار استعاره
 مجازاً قصد و اند
م ايهام تناسب د
 و اشك، لف و ن

شبيه، اسلوب مع

گروه متممي(يه 

جان عشاق ـ س (

سعيد ـ وابستة و

معني سازشبه ) ق
به معني انجا) ق

سه جزيي ا(يم 
ـ مص) ي اسنادي
ـ مص) ي با مفعول

ن به پهن ا ي فلك
نا ي فلك گستر

 كه سبب نابودي
  .شاره دارد

  .ت اشاره دارد
ده گرفتن ماديات

سنجش

تاريخ بيهق  نامه، ت

مضطرب: نگران 
شاعر...  مژگان 

باال در مص... الي 
عالم به انداز... ر 

زندان و چ... در 

، گنبآميزي دارد
كس ـ تمنا، سر

 به ياقوت ـ مدام
ستعاره از عشق
  ب، دل و آتش

ايهام، تش: د ندارد

الي مضاف: ـ لطف

:ركيبات اضافي

د خود بدلِ ابوس

  ...) عشق 
در ره عشق(يت 
در ره عشق(يت 

 نيستيم و هستي
ه جزييس(است 
سه جزيي(نهيم 

ن مهر ـِـ روشن
 ـِـ روشن به پهن

ارزشي ماديات ي
رزشي ماديات اش

ارزشي ماديات بي
ي اشاره به ناديد

   
 

نامه، سياست س
 .رست است

...ت اي به روي 
ل در بيت از آن

باالدر بيت ساية 
يت دور از تو در
بيت دال تا كي د

 .رست است
آ حس...  صداي 

آراية تكرار ك...  
تشبيه شراب. 
آتش و آب اس...  

و آبديده : يگر
 .رست است

كه در بيت وجود
 .رست است

نهاد ـ: م ـ روي
 .رست است

تر) اين كار: (في
 .رست است

نقش تبعي جد: 
  .دارند

 .رست است
در ره: ( در بيت

ر مصراع اول بي
ر مصراع دوم بي

؛...) دل آشفتة 
ا...): شم ما اليق
ننه...): م از دايرة
  ) با متمم

 .رست است
بامداد ان φآمد 

د بامدادان مهر
 .رست است

به بي...  به بود 
ار به بي... زوهاي 

به بي... چه مورم 
به نوعي...  امروز 

www.sanjeshse 

قابوس: مرسل
در 2گزينه  

ايهام در بيت
حسن تعليل
جناس تام د
تناقض در بي
استعاره در ب

در 1گزينه  .
از: ها گزينه

هر كسي را
..بازي  عشق

ويران مكن
لف و نشر د

در 3گزينه  .
هايي ك آرايه

در 1گزينه  .1
متمم: كيميا

در 1گزينه  .1
تركيب وصف

در 4گزينه  .1
:مورد جواب

اليه د مضاف
در 2گزينه  .1

مورد پاسخ
ايم د ساخته
ايم د ساخته

ما(در بيت 
چش(در بيت 
قد(در بيت 

سه جزيي(
در 3گزينه  .1

بر آ: تكواژها
برآمد: ها واژه

در 4گزينه  .1
مرا: 1گزينة
آرز: 2گزينة
گرچ: 3گزينة
ور: 4گزينة
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بنـابراين  . م   

نگـري   نـده  

cationgroup

ال خـدا باشـيم

  .انهر چهارگ

بـه آين... تهـاي  

  ي دنيا

  در فراق

ك از آنها به دنبـا

گيرد و نه عناصر

در انت: 4ـ گزينة 

ناپايداري...  چه 

  البالء للوال: ق

ردمندي عاشق د

29/01/1399(  

 ما بايد با كمك

گ داوند انجام مي

ه هنگام پيري ـ

وفاداري ـ آري 

دوام عشق: 3ينة

ي ديگر شرح در

   ).جو ندارد
  )شود ي م

  .د

  !شود مي) 1

4  

9 جامع نوبت اول

بينند و زي نمي
  .ه

ست و قدرت خد

  .ي اشاره دارد
حرص و طمع به

... مرغي ز دلم 

  )ره دارد
گز) ختي هستند

هاي گزينه.  است

ت و نياز به جستج
آشكار يخوب ،ي

  ).ست

 خداوند هستند
  .د

4  

1( پاسخ گزينه 

  ! د است

بان عربي 

( پيش؛ هنـــر 

ر از خداوند چيز
ز افراد سالخورده

هر كاري با خواس
  .ت

دن عمر و جواني
ح... آدمي پير : 3

نرم خويي ـ...  

شق و عاشق اشا
ان در سختعاشق

هميشگي عاشق

جا آشكار است 
يبد يبا نابود: (

يت در زندگي اس

حال تسبيح در
بارك اشاره دارد

و  2و  1گزينه 

جازمه پس لِـ  ←

تأكيد) نّ(ست و 

  !شود ته مي

 زب

سنجش

غيرمردان خدا، 
 به جز پيروي از

ه اين دارد كه ه
ماماً درست است

ه غنيمت شمرد
3ديشي ـ گزينة 

هللا ـ كم مباش

به جاودانگي عش
(اق البالء للوال 

  ري عاشق

اميدواري هم... ق 

خداوند در همه
:ياسيشعر س... 
  )د

 شب رمز موفقي

همة موجودات د
 بودن خداوند تب

ت نه متعدي رد گ

←ست و ِألقرأ 
  !ست نه مفرد

اس ]انت[ خاطب

 معلوم اذان گفت

   
 

 .رست است
به اين دارد كه م
ها صحيح است
 .رست است

اشاره به... زدان 
هاي ديگر تما نه

 .رست است
به... در ره پيري 

اند به چاره... ماه 
  

 .رست است
افناء في... عديا 

 .رست است
ب... ( گل همين 

مصد...  بنوازي 
اميدوار...  اميد 

 .رست است
مرا تا عشق 3ه 

 .رست است
خ... (ها  سال: 4ة

.اگر زمانه : ديگر
تغيير ديد افراد (
عبادت در... (ب 

 .رست است
ه: مفهوم...  بهر 

 به ستارالعيوب 

 .رست است

فعل الزم است 
 .رست است

لـِ ناصبه اس ←
تمارين جمع اس 

 .رست است

صيغة للمخ ←
   نكن

 .رست است

مجهول است نه

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .1
بيت اشاره به
ههمة گزينه

در 2گزينه  .1
ز يز: 2گزينة

مفاهيم گزين
در 1گزينه  .2

تا د: 1گزينة
م بي: 2گزينة
.دارنداشاره 

در 4گزينه  .2
سع: ها گزينه

در 1گزينه  .2
مورد جواب

گر: 2گزينه
مرا: 4گزينة

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينه

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينة

هاي د  گزينه
...بكوش تا 

گرت به شب
در 2گزينه  .2

بيت همه از
ابيات ديگر

    
   
  

در 3گزينه  .2
←تشکََّل 

در 1گزينه  .2
←ِألستطيع 
3در گزينه 

در 2گزينه  .2
ال َتْحَسبنَّ 
هرگز گمان

در 3گزينه  .2
م ← ُيؤذَّن

erv.ir
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رد !  اسـت   

  4و  3

cationgroup

  .كنند

مؤنـث و معـرب

و  2رد گزينه  

كن  با تو رفتار مي

م ←عاطفـة  

.باشد مي ر انتَ 

  !ند

29/01/1399(  

 

  !د ديگر است

مردمآنطور كه 

  

دارد و مفـردش  

فاعلش مستتر، م

كن مجزوم مي َلم

5  

9 جامع نوبت اول

  !كنيم

  !ديگر ندارد

  !ح است

  !نه مصدر

 !ود نه بغض ما

  !ش رفتار كند

ولي زيباتر موارد

 رفتار كني نه آ

!غلط است هول

 اعراب اصـلي د

مبني للمعلوم، ص

  !گيرد ن نمي

  !ست

  

َل 

  رمليّ  تلّ 

( پيش؛ هنـــر 

ك نه هدايت مي

گزينه د 3ي به 

صحيح للغائبات

ق درست است ن

شو ب تبديل مي

س كرم و بخشش

ي زيباست ون ك

ت و عشق؛ مردم

للغائبة و مجه) 
  

 چون ال گرفته

 و معتل ناقص

ف است و تنوين

در جواب طلب ا

  ! است

!ب محلي نداريم

ت مشرفة شجرة 

سنجش

دهيم است مي

ربطي 4عر گزينه 

يکتبن لت پس 

مشتق متوکَّال س

ض ديگران به حب

ن بايد به مقياس

رد ارتباط برقرار

 براساس محبت

)2  . ت
!است ب و متعدٍّ 

 الصرف است و

طب باب افعال

فعل غير منصرف

 قبلش مجزوم د

مبتداي مؤخر )

عراب داريم اما ا

 نيست  جازمه

تحت: عبارتند از

   
 

 .رست است

به معناي هديه 
 .رست است

معناي ابيات شع
 .رست است

است للمخاطبات 
 .رست است

حال است پس ←
 .رست است

معناي متن بغض
 .استرست 

مفهوم متن انسا
 .رست است

 با تو ارتباط دار
 .رست است

مفهوم متن بايد
 .رست است

مجهول غلط است
للمخاطبيست 

 .رست است

ممنوع من ←
  4و  3

 .رست است

فعل امر للمخاط
 .رست است

بر وزن أ أْجَمل 
 .رست است

بخاطر فعل أمر
 .رست است

)اآلباء( مقدم و 
 .رست است

اعراب تقديري 
 .رست است

حرف ج ←ذا 
 .رست است

ها ع تعداد نكره 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
←ُنهدي 

در 4گزينه  .3
با توجه به م

در 1گزينه  .3
براي تکتبن

در 3گزينه  .3
←با توكل 

در 3گزينه  .3
با توجه به م

در 2گزينه  .3
با توجه به م

در 1گزينه  .3
با كسي كه

در 1گزينه  .3
با توجه به م

در 3گزينه  .3
فاعل و م) 1
ني للغائبة )4

در 2گزينه  .3
←العواطـف 

3و  1گزينه 
در 1گزينه  .4

فع ← أْعطِ 
در 3گزينه  .4

3در گزينه 
در 3گزينه  .4

ب ←َتِجْدُه 
در 1گزينه  .4

خبر )فيها(
در 2گزينه  .4

4در گزينه 
در 4گزينه  .4

لماذ ←ِلم 
در 3گزينه  .4

3در گزينه 
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رسد و   مي

  .شت

ا خلقنـاكم    

مؤيـد   ﴾ـم   

ه و حـي و  

cationgroup

ت و فرمانروايي

مراه خواهند داش

اَفحسـبتم انمـا  

  .د

.  

يكم آيـات ربكـ

د و هميشه زنده

  . ندارد

به مقام نبوت) ع(

دهند را به هم ي

﴿ : است و آيه

شوند  ناميده مي

شود ن داده مي

منكم يتلونَ علـيك

ميرد   هرگز نمي

29/01/1399(  

  !تند

  ]جمع باشد

  !ود دارد

وجود» ماهنگي

 .يم است

  . آن است

(حضرت يوسف 

ي اعمال قرار نمي

زم ضرورت معاد

تأخّرمانند و ما ي

تشاه دست راس

م يأتكم رسول م

د توكل كرد كه

6  

9 جامع نوبت اول

هست فرعی) رف

بايد ج متقّدمين[

  

وجو 3 در گزينه 

ي، ارتباط و هم

قيقت دين تسلي

بيانگر ﴾ ...يل 

آن اين بود كه ح

زان و ارزش براي

 نباشد و مستلز

 انسان باقي مي

مة اعمال آنها به

الم ﴿رند و آيـه  
  .دادند مي

ه بايد به خداوند

ن و زندگي

( پيش؛ هنـــر 

غير منصرف(کة 

[) 4 ].كان است

!ب حصر داريم

خواهد كه ميي 

پيوستگي« غايت 

 توجه به آيه حق

انّا هديناه السبي ﴿

ي بود و تعبير آ
  .بود) 

ترين مردم، ميز

هدف  انسان بي

ز حيات دنيوي

شد زماني كه نام

گير طاب قرار مي
 آنها را هشدار مي

ويژگي است كه 

 دين

سنجش

مّک) جمع مذکر

خبر كدؤوبًا [) 3

داريم پس اسلوب

ل مطلق تأكيدي

ه بدون هدف و

و با ﴾ ... اسلم 

﴿ن است و آيه 

در كودكي) ع(ف 
)ع(ضرت يوسف 

كارت است و زيان

ند كه آفرينش

خي از آنها بعد ا

باش ي نيكوكار مي

مورد خط ﴾ ... 
ه رسوالن الهي

﴾ ...يموت و ال

   
 

 .رست است

ج(المسلمين ) ی
 .رست است

3! صحيح است 
 .رست است

مستثني منه ند 
 .رست است

مفعول= ع شك 

 .رست است
ت داشتن، اينكه

 .رست است

ن اهللا يبغون و له
  ﴾ ...م 

 .رست است

 بعد اختيار انسا
 .رست است

ب حضرت يوسف
خود حض خواب 

 .رست است
رين عملكردها ا

 .رست است

كن اوند اقتضا مي
  .د آن است

 .رست است
ي هستند كه برخ

 .رست است
هاي يان و انسان
 .رست است

بواب جهنّم فيها
يي آنها است كه

 .رست است

لي الحي الّذي ال
.  
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 و احتـرام   

م آمـادگي   

cationgroup

  .ت ندارد

تحسـين فيـف،  

.  

عـدم) عج(عصر 

  .ي اشاره دارد

  .د

د، خدا را دوست

يند و انساني عف

گردد ستنباط مي

 

  .رد

لت غيبت امام ع

دورة غيبت كبري

اند وصيه فرموده

29/01/1399(  

دا سرپيچي كند

سان توجه ننماي

 نشدن است است

 .شودودات مي

  .يست

ي قرآن اشاره دار

  . آن است

 

گردد و عل وم مي

ط به امامت در د

ه پيروان خود تو

هاي ديني

7  

9 جامع نوبت اول

 كه از فرمان خد

ران به كرامت انس

مورد اذيت واقع

ن از ساير موجو

شان پيامبري ني

 اعجاز محتوايي

مؤيد ﴾ ... بعيداً

  .ن بود

 .دارد  بيان مي

مفهو ﴾ ... قومٍ 

  .باشد تظر مي

هاي مربوط وليت

پروا داشتن را به

ه معارف  اقليت

( پيش؛ هنـــر 

د است و كسي

ر كه افراد هوس

ت پوشش كه م

يز بنيادين انسا

ست و پس از ايش

باشد و به ي مي

ن يضلّهم ضالالً

ي اخالقي ايشان

را» ........... براي 

  .تند

نعمةً انعمها علي

ژگي جامعة منت

به مسئو ﴾ ...ه 

دن و از خدا پكر

 فرهنگ و م

سنجش

 پيروي از خداوند

شود ك ميموجب 

ثمرا ﴾ ...ؤذين 

ست و سبب تما

ن پيامبر خدا اس

ين نزول تدريجي

يريد الشيطان أن 

  .ه است

هاي نند و كرامت

گانريخ گذشت

ت ظاهري هست

هللاُ لم يك مغيراً ن

 سبز است و ويژ

منون لينفروا كافه

ظ دين، ازدواج ك

  .كنند ي

   
 

 .رست است
ان با خدا علت 

 .رست است
دن عزت نفس م

  .انگيزاند رمي
 .رست است

 أن يعرفن فال يؤ
 .رست است
ن است ويژه انسا
 .رست است

، آخرين)ص(مد 
 .رست است

ام دروني، در عي
 .رست است

﴿ر الهي و آيه 
 .رست است

 جابر اشاره شد
 .رست است

مان ير و عمل بي
 .رست است

مطالعه دربارة تا
 .رست است

ت ظاهري و واليت
 .رست است

ذلك بِأنَّ اهللا ﴿ه 
  

 .رست است
 اعتقاد به آيندة
 .رست است

و ما كان المؤم ﴿
 .رست است

براي حفظ) ص(

 .رست است
و علم معرفي مي
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گـري   ـادي   

cationgroup

.  

مـل گـرايش مـ

.دات مادي است

  .نيست

 است كه با عوام

  .ت مي باشد

29/01/1399(  

خصوص موجود

ه بودن حركت ن

زه با خداباوري

  .ارد

  .رساند مي

دة انسان مصلحت

8  

9 جامع نوبت اول

حركت مخست و 

ت و الزمة پديده

ارنگ براي مبارز

د د نهايي باز مي

ت و خداپرستي م

انگيزانندهت برج

  .كند ن مي

  .ان است

( پيش؛ هنـــر 

ل غير مشروط اس

دهد، تغيير است

هاي رنگا ئولوژي

سيدن به مقصد

  

 به عالم حقيقت

دارد به همين ج

  .ست

 

  .باشد يم

د اقتصادي تأمين

  . حقايق است

 كامل براي انسا

سنجش

وجود يك عامل

د جة شدن را مي

ساز رشد ايدئ نه

  .شود مي

كه انسان را از رس

  .بادت كند

.گيرد چشمه مي

  .گيرد ت مي

ند كه انسان را

  .ت

 جهت انحرافي د

 تكامل انسان اس

 .فراموشي است

  .لقوه دارد

نسان و حيوان م

شة نيازها را سود

ت و آشنايي با

يجة آن آرامش

   
 

 .رست است
  .باشد لم مي

 .رست است
ها حاكي از و يده

 .رست است
هان طبيعت نتيج

 .رست است
واني فكري، زمين

.  
 .رست است

ر خدا منتهي م
 .رست است

 آلودگي است ك
 .رست است

كه انسان او را عب
 .رست است

ري انسان سرچ
 .رست است

ص و ناتواني نشأت
 .رست است

 به منزله دو بالن
 .رست است

 امر ذهني نيست
 .رست است

 تدبيري انسان
 .رست است

، شرط نجات و
 .رست است

فراموشي، خودف
 .رست است

 انسان حالت بال
 .رست است

مشترك ميان ان
 .رست است

اركسيستي ريش
 .رست است

 از موهبت هدايت
 .رست است

داوند است و نتي
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Part A:
 

ر گرفتـه   

 3و  2ـاي  

  ن

رنـت ديتـا       

  دن

cationgroup

: Grammar

در نظـرهرمـان   

هـ كنيـد گزينـه  

   ».ست

  

   ».هم

رقابت كرد) 4 

ودكـار بـه اينتر

سازمان داد) 4 

  .ي است

r and Voca

رد، به عنـوان قه

توجه ك. ل است

 
  .د

بوده اسر موفق 
  .گيرد مي ر بر

 ».بوديم موفق 

انجامش د كنم

 بـه صـورت خو

 ن

29/01/1399(  

ساس داليل عقلي

abulary 

رش اوديسه دار

جه جمله مجهول

  ».وست ندارم
ت كاربرد هستند

 آن زمان بسيار
 زمان حال را در

نسبتاً و خوريم
  

ك ام را مي  سعي

 كوشيدن) 3

ي هوشمند شما

بررسي كردن) 3

9  

9 جامع نوبت اول

شود و براس ه مي

شتركي با همسر

، وجمفهوم جمله

را دو ني اسكي
صفت ”ski“ و 

همي داشت و از
“some y (تا

نخ چيزي غذايي 
.رود به كار مي “

تمامد بود ولي 

  3

ت بدهيد، گوشي

 3

 زبان

( پيش؛ هنـــر 

  .دهد مي

  

  .ند

  .ست

ا به انبياء نتيجه

گونة مش  قهرمان

باتوجه به مت و 

سياه نايلونلوار 
“n صفت جنس

ژوهش كشف مه
”ears ago ي

وعدهاي بين م
”to“ت مصدر با 

ار دشوار خواهد

سرگرم كردن) 

ايفاي را از دست

 ادامه دادن) 

سنجش

خداوند تشكيل م

.باشد  ايمان مي

باشن و بشري مي

اس» توحيد«ني، 

از اعتقاد ما اول 

هاي لوپه ويژگي

“c متعدي است
  .د

خواهي، اين شلو
”nylon رنگ، 

سال پيش در پژ
يعني( از گذشته 

كنيم سعي تا م
فعل به صورت “

 كار تا فردا بسيا
  :صدري

 2(

ي به اينترنت وا

  :صدري
)2  شدن

   
 

 .رست است
عبادات را ياد خ 

 .رست است
م تبديل علم به
 .رست است

هاي آسماني و ب
 .رست است

 ركن بينش دين
 .رست است

 معاد در درجة

 .رست است
هر چند پنلو«: ه
   

”onsiderعل 

تار معلوم هستند
 .رست است

راستش را بخ«: ه
 “blackصفت

 .رست است
او چندين س«: ه

مان حال كامل
 .رست است

يمكرد توافق«: ه
”agree“عد از 

 .رست است
تمام كردن«: ه
در حالت مصها  ه

 ش كردن
 .رست است

اگر دسترسي«: ه
   ».كند ي
در حالت مصها  ه

 كردن، منتقل ش
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در 1گزينه  .7
معني جمله  

».شود نمي
فع: توضيح  

داراي ساخت
در 2گزينه  .7

معني جمله  
”k:توضيح  

در 4گزينه  .7
معني جمله  
زم :توضيح  

در 2گزينه  .7
معني جمله  
بع :توضيح  

در 3گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
آزمايش) 1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  

سوئيچ مي
معني گزينه  
ك )1   سوئيچ
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   ».بماندن 

 

   ».د

  ن بر

ه زمان نياز 

  باً
 
Part B: 

جـه كنيـد   
  

ي اسـت و  

 بـه  سـيدن 

  

  ردن

cationgroup

ي دارد در ذهنتان

 چسبيدن) 4 

  مشاهده) 4 

   ».د
  شرمنده) 4 

سازند ميمپيك 

اصرار كردن) 4 

ها به سي دقيقه

  بحث )4 

اغلب، مرتب) 4 

Cloze Test 

توج .هـول اسـت   
“spen است.  

ن گزينه اختياري

رس در شـما  ايي 

پازل، معما) 4 

مقايسه كر) 4 

حتمال بيشتري

 

سوزاند ر روز مي
 اه

هاي الم را در بازي

 كيل دادن

ما خود روند تنه

لـه مجهجـه جم  
dond (time) 

 “that” در اين

توانـا روي واننـد 

 دن

29/01/1399(  

ب انجام دهيد، اح

اطالع دادن) 3

 جاذبه) 3

2  كالري در
خالصه، كوتا) 3

گانه ر  ورزش سه

ساختن، تشك) 3

ت زمان است، ام

 تشويق) 3

  
 اساساً) 3

نرفته اسـت، وج
someth oing

 ضمير موصولي

تو مي كه دارند

 ابزار) 3

جانشين كرد) 3

10  

9 جامع نوبت اول

گر كاري را مرتب

 3

   ».روم هي مي
 3

 ي 15  تا
3  ي

احد تحت عنوان

3  ن

ند چندين ساعت

3  ودن

 ». نخواهم بود
  3

عد از آن به كار ن
”hingورد نظر 

توجه كنيد كه
  .مله داريم

د وجود تعددي

 3

3  ن

( پيش؛ هنـــر 

 اين است كه اگر

 شامل شدن) 

رم مسير اشتباه
 درك، توجه) 

عاديك فرد بالغ 
متوسط، عادي) 

رخدادي و) ا هم

جستجو كردن) 

د پزشكي نيازمن

در دسترس بو) 

بيشتر شايد يا 
احتماالً، شايد) 

 چون مفعول بعد
ر واقع تركيب مو

ت. ب اجزا را دارد
نياز به يك جم 

مت عوامل اقعيت

 هدف) 

مند كرد عالقه) 

سنجش

هاي قبلي درس
  :صدري

 2(

شدم كه دار جه
 2(

هاي اخير، يك ه
 2(

با(رزشي جداگانه 
  :صدري

 2(

براي اين روند ي

 2(

 براي چهار روز
 2(

متعدي است و 
در .فعول نيست

ترين ترتيب اسب
”that“ بعد از 

  :وجه كنيد
و در اما برسد، 
  ».ند

 2(

  :صدري
 2(

   
 

 .رست است
علت مرور د«: ه
در حالت مصها  ه

 ت كردن
 .رست است

متوجناگهان «: ه
 

 .رست است
مطابق يافته«: ه
 

 .رست است
سه مهارت ور«: 
ت مصدر حالها  ه

 شدن
 .رست است

سازي آماده«: ه

 سازي
 .رست است

من حداقل«: ه

 .رست است
”spend“عل 

“commun مف
 .رست است

منا 4نها گزينة 
ضمناً. ودذف ش

 .رست است
ه معني جمله تو

ساده نظر به ت
بگذارن تأثير طي

 .رست است

 .رست است
در حالت مصها  ه

 مند كردن
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مديريت) 1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  
الحاقي) 1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  
مركزي) 1  

  
در 3گزينه  .8

معني جمله  
معني گزينه  
داخل ش) 1  
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Part C: 

  كنند؟ مي

They ca
  

 طرفـداري   

  . است

cationgroup

Reading Co

سوخت ذخيره م

an go twenty
» .ي طي كنند

ست كه امـروزه

راي آنها داشته

omprehensi

هاي هيبريدي س

  كند؟ ي
  .دازد

y-five to for
ك ماشين معمولي

  رد

   زبان نيستند

يار نامحتمل اس

گونه را بر مقدس

29/01/1399(  

  .است “

on 

ه ماشين) بق آن

شده را بيان مي
اند مي را جا مي

rty percent 
مقدار بنزين يك

  كند؟ شاره مي
 .شته باشند

.   
ستوري ياد بگير

. ........  
وري در آموزش

ن انگليسي، بسي

مالً تشريفاتي و م

11  
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”organize“ل 

مطاب(نيست كه 

شجملة مشخص 
 يا اطالعات مهم
farther on th

ان مري را با هم

  .دارد...... .......

هاي هيبريدي اش
تري داش مناسب

...........سي، فرد 
ي ساختارهاي دس

...بان انگليسي، 
ساختارهاي دستو

داي آموزش زبان

  .ت

وده و جنبه كام

عمومي هنر

( پيش؛ هنـــر 

عل مترادف فعل

 جمله مواردي ن
  .كنند ر مي

العات اصلي در ج
دهد ي تغيير مي

he same am
صد مسافت دورتر

.رين معنا را به 

ي خريد خودروه
دي بايد قيمت م

يري زبان انگليس
طريق تسلط روي

دهاي آموزش زب
نتيِ تأكيد بر س

دستوري در ابتد

 

است صفوي بوده 

ت هخامنشيان بو

 درك ع

سنجش

“str در نقش فع

هاي زير از زينه
هاي زيستي كار

ترين شكل اطال
ا به نحوي جدي

mount of gas
نج تا چهل درص

تر نزديك شانزده

ماية دولت براي
ودروهاي هيبريد

 كه هنگام يادگي
بان را تنها از طر

ر گرفتن رويكرد
وادار رويكرد سن

  ............... .ه 
ارهاي ددر ساخت

 .اشاره دارد.... 

كاران عصر هيب

ي از سه پايتخت

   
 

”ructureكلمة 

  :1ة 
 .رست است

يك از گز ن، كدام
ه ورها با سوخت
 .رست است

 موارد زير به بهت
 نادرست معنا را
s as a norma
وانند بيست و پن

 .رست است
“maj  شدر خط

  )اصلي( 
 .رست است

ده به تأمين سرم
كند كه خوهاد 

  :2ة 
 .رست است

ك ن، درست است
هاي زب د مهارت

 .استرست 
ن، هنگام در نظر
درسين ديگر هو

 .رست است
ن شده است كه
 كسب مهارت د

 .رست است
“wh  به............
  كرار

 .رست است
ن بغدادي از تذه

 .رست است
يد يا پارسه يكي
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نـدي كـه       
  .شد مي

وي در . داد       

ي اسـت و  
هـاي   چـين      

و مناسـبت    

 و الماسـو   

عـت و نيـز     

  .باشد ي

  .اند نسته

  . بود

سـه گيـل    

يـل سـده     

cationgroup

ـت و هـر هنرمن
رمند محسوب نم

  

سـم گسـترش د

د بر دماغه كشتي
فـرود وي، در چ

 وضـوح اشـيا و

يوانات تلفيقـي

درباريـان، طبيعـ

 در اين عصر مي

 دوره ايلخاني دا

معمول  يوناني

هـايي از حماس نه 

بـا شـروع اوا(تا 

  . آيد 

لكـه هـدف اسـ
نر از نظر آنان ه

. به خود گرفت

  .باشد  مي

مـرز امپرسيونيس

ده در حال فرود
دريـا در زمـان ف

مو، ك دستي قلم

گاو، شير، حي: ل

ندگي روزمـره د

ل رشد فلزكاري

ن را مربوط به

سم آنها در هنر

صـحن. ت داشـت  

ه پادشاهي گوپت

29/01/1399(  

هم به شمار مي
  .شت

 وسيله نيست بل
 را قبول داشت ا

شكلي مستقل را

دگري هندسي

ر آلمـان را تـا م

ي گشودها ا بال
رخـورد نسـيم د

يك  سرزندگي،

يم كرد كه شامل

تاريخي، شرح زن

ها حاصل ن سكه

ع بوده و ايجاد آ

ه داشتند و تجس

 ديگر معروفيـت

ر هنر و در دوره
  .شود رده مي
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گراي سده نوزده
وزمره دست داش

د هنر براي آنها
 هنر براي هنر

آرايي نبود و ش ب

 از رهبران تجريد

ش رئاليسـم در
  .پرداخت  مي

اين تنديس با. د
و حتي حالت بر

ع شد كه در آن

 چهار نوع تقسي

ساس مضامين تا
  .د

ضرب اين. باشد ي

خط توقيع و رقاع

 زن و بدن پرند

هاي و سرزمين

ان درصر درخش
ك هنرمند نام بر

( پيش؛ هنـــر 

گ ان آلماني واقع
ي و موضوعات رو

د و معتقد بودند
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

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

يها روي كاشي
وازي مانند قرمز

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
تا شي رويدادهاي
 .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

هاي سر ستون د

 .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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 جلـوه ايـن     

ر امكانـات       

باشد كـه   ي

ي و تـوهم  
  

 كه سجاده 

  .باشد مي س

هـاي وي   ح

م در مورد 

سـنتي   ـي     
.  

ين نقاشـي  
  . است

در ايـن  . ت   
يـد و انگـر     

cationgroup

 كـه شـكوه و ج

ي اسـت كـه بـر

دارند مي حضور 
  . 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

 در آلمان به شم

وي بنيانگذ. آيد ي

ن گرافيك معاصر
  .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

29/01/1399(  

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
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ار برجسته تندي

ه عباس صفوي

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

( پيش؛ 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

 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
.ان بودي اين زم

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
آگاهانه از الگ  و

   
 

 .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 يي م

 .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 رسيد 1

= 
+

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

n n

n(n )

+ − =
+

1
1

n(n )

n

n

 + =

− =
+ =




1

3
4

...

n
n(n )+= 1

2
× =15 16 122
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حقوق تكنسين 

y


/    

y =  37

روز چهارشنبه 
x=⎯⎯⎯→3 3

/ = + 66 3 9

(
−= 55 33 15

، در مرحلة بعد

1
12

n

n

n

=  +

 =
 = −



212

3
4

)

2

زيك
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 غ ق ق

y=

/ /=  55 5

توليد فوالد در ر

×ن  =1 3 93

= + =23 3

) = =3 52 15 

n

كيك رسيد، 1

  :م

n+ − = 12

4

فيز -ي رياضي 

( پيش؛ هنـــر 

  

x= 16 ت 1

تن

11
3

/4

ين به هر يك 
n

سيده است داريم

(n ) − 3

 درك عمومي

سنجش

x = 16 48

اند، بنابراي 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 38
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

29/01/1399(  

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

15  

9 جامع نوبت اول

)
(

+ =1 2 3

+
=

2 263 3
3 3



=3 2 3
33

  . شده است

ها مساحت مثلث

)
×12 12
2

 شود طول قطع

( پيش؛ هنـــر 

)+ =3 1 2 3

= 2
9




ت مقابل تقسيم

حاسبه كرده و م

س به دايره رسم

سنجش

  .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 

 .استرست 
 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

 شده، تشكيل ش

= ×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


29/01/1399(  

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

16  
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قطعه مطابق قسم

Ĉ) = °9

  .  باشند  مي

= 2
2

هاي ساحت مثلث

  : است با
)+ × 21 2 1

غ

( پيش؛ هنـــر 

قط 8ده، شكل از 

الساقين متساوي

مس(

برابر aه ضلع 
( )= +2 1 2

سنجش

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

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .14
از كنار هم ق

در 3گزينه  .14

در 4گزينه  .14
در شكل، مث

م: روش دوم

در 2گزينه  .14

erv.ir

42

43

44

45



 
 

 

@sanjesheduc 

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

29/01/1399(  

( x)+ =1 8

a =2 2

.باشد  را دارا مي

 صفحات موازي

  .له باشند

1ا به ترتيب
و2

و طول ارتفاع 

π

.باشد تطيل مي

c (=2 2

= π81 كره

17  
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=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

( پيش؛ 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

 . 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 

29/01/1399(  

قسم 4مثلث  3 
9

محو 3نظر فقط 

 يل شده است

 

C = 42

J =84   

 سطح آن بستگي
سياه هنگامي كه

cm=16 82

q
= −1 1 1

8 24

A'B'
×= 6
24

وا. ثانيه 

18  
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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

( پيش؛ هنـــر 

مثلث 2 قسمتي، 

بار تكرار شده 3 

 يكسان قرار گرف

منطبق GHل 

  .ت

kJ4

هاي مربوط بهش
ه كند وذب مي

 نه تابشگر خوب

سنجش

مثلث دو 6تي، 

ده در شكل كه

قطعه 6 رديف 

بر يال FE يال 

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
 جسم در تابش
 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 ز اندازه بنا مي
كنـ ر و گوياتر مي

  .شود ارائه مي

د كه در يـك راس
 نقـاط مجـاور 

  .يح است

اني دارند چون
،Aسير براي 

ه در زوج ضـلعي 

مخزن قلم را برا

 اندازه و مقياس

مقياسي تقريبي ا
تر نده، نما را زنده

تري در نما ا فني

اي گذراند  دايره
طوطي كهف خ

صحي 4ه گزينه 

29/01/1399(  

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

تنها اطالعات ف و 

توان شرطي مي
 عمودهاي منصف

توان فهميد كه ي

19  
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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

( پيش؛ هنـــر 

Bو  Aجسم 
ن يكسان است و

ت در نتيجه حتم
  . هستند

و تنهسمت نوك 
 .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

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
 .رست است
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
د همرس باشند

 .رست است
ي دو نماي داده
زير كل مراحل م
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بـدين  . ـرد    

 شـكل بـا    

abπ = π   

  :شد
( a ff+2  

.  آن اسـت   
هايشـان   زه 

دود نصـف       

بدست آيد 

قبلي را نيز 

cationgroup

ـي سرشـكن كـ

ت قطعه بيضـي

π × =4 2 8 

 

باش مي aني نيز 
f ') a a= +2

 زيـر مجموعـه
اوتشان در انـداز

ت كمتـر و حـد

 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

سـت بـا ضـخامت

. 

ع كنند و مركز

بدست آيد اين د

   

29/01/1399(  

شان را بين ان ف
.زود يا كم كرد

= π =21 1 
  :رابرست با

× =1 %12 

زرگ و فاصـله ك

مطابق سؤ. د بود

وجه 6(و مكعب 
جام نظير خود مش

 4و  1ي 
 انـدكي       

 يهـاي  ت
بايس يگـر را مـي  

شود  ترسيم مي

يك ديگر را قطع

ضلعي منتظم ب 

در مرحله قبلي

20  
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بايست اختال مي
هاي جزئي افز زه

π(ل ي شك 
 سوراخ شدن بر

π =
π

1
8
 
 

 

2/. فته است 5

جمـوع قطـر بـز

خواهد a2ضي 

ست وتر ا كامل 
با احج) منتظم 

هاي مانند گزينه
 دو سـمت نمـا

  .ان دهد
بايست قسمت ي

هاي دي و قسمت

 نداشته و نازك

تا ي 5بر با ضلع 

6ايره محيطي 

ي بدست آمده د

( پيش؛ هنـــر 

ي مقدم بوده و م
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 م 2و  

  . است

رسيم شده و هم
سـيم شـود و از
د ساختمان نشا

است كه تنها مي
اند و رخورد كرده

حه برش تماس

ط و به شعاع براب
  ) الع

 قوس قبلي تا د
  .آيد ست مي

هاي  يكي از رأس

سنجش

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
مت خطوط آنها
 صفحه برش بر

  . ن داده شوند
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 يز يك بي

 .رست است
خط ز 3و  2ي 

ه صورت يك خ
تا گسترش آن ر

نيز در ضخام 4 
رد كه بارسيم ك

ش خورده نشان
دس(ه پشت بام 
 .رست است

5طي به طول 
وس به مم دو ق

دن سه رأس مث
اي به مركز م يره

د و دو رأس ديگ
م دو قوس پي د

اتصال نقا) 11ا 
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همه احجام
كره ني. است

در 4گزينه  .17
ايه در گزينه

بايست به مي
بيرون بزند ت

و 1تفاوت   
را ضخيم تر

هاي برش خط
ديواره كوتا  

در 2گزينه  .17
رسم خط) 1  
رسم) 3و  2  
بدست آورد(
رسم داي) 4  

ندك 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  

بـين نقش در. تند 

نقشه پالن. است 

هاي عمودي روي

طـوط عمـودي د
و با ر. شيد است

29/01/1399(  

 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

21  
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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

افقـي مي صفحه 
 

ر باالي خط زمي
در زير خط زمين

ترين مقياس وچك

1زه آن 
5   و

در نور خورش. ند
بدس (HP)ق 

هسـتند و همچن
تيجه گرفت كه

  .ت

( پيش؛ 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) و خط افق

خود موازي ه ي
توان نت مي) ست

b منبع نور است

سنجش

ندار 1 در گزينه 
 ترسيم شده وج
ي جلو ديده نمي

صفحات 4زينه 

قرن چه( ايراني 
هندسي كه عمل

رد) سه در عمل

=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 

در 2گزينه  .17
صفحه تيره  

اين 2گزينه 
صفحه پشتي
خط چين نش
مطابقت ندار

در 1گزينه  .17
فا بوزجابوالو  

عربي تدوين
هندسه ايراني

در 2گزينه  .17
با توجه به  

.خواهد بود
  b→ = 3 
بنابراين با پ  

در 3گزينه  .17
حفره مثلث  

حجم را قطع
 
  

در 3گزينه  .17
در فرجه او  
در فرجه سو  

در 4گزينه  .17
هاي ج نقشه

موقعيت يا س

تر بقيه بزرگ

در 4گزينه  .18
خطوط مواز
با امتداد داد

امتداد سايه  
(اند  همرس

پاي عمود م
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گـي و غـم   

حرك آنها، 

 بـه كـادر      

در . شـود  ي 

 شـايد بـه     

اد شده بـا  

ضاي داخلي 

م شـده در    
 هـا،   چـراغ 

در طراحي 

جاد تعادل 
جادكننـده     

 به بيننـده  

cationgroup

تي از يك دلتنگ

راي تداوم و متح

ـديگر و نسـبت

اتر احساس مـي

 اما بـه تـدريج،

تصويري ايجاي 

گاه در فض شيمن

خطـوط رسـم:   
ها، درها، پنجره

هارتي كم نظير د

 متقابل براي ايج
ـودي خـود، ايج

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

ديل حروف با يك

29/01/1399(  

رد در جايي ديگ

حات مشخص و 
  .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
ماري داخلي براي

سپرسيونيست م

 مربع به شكلي
شود؛ اين تفاوت ي

ده ن از آن نشان

دهنده تداخل ان

مي

22  
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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

( پيش؛ 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

هنرمند اك»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

پوشاني ر اصل هم

 خالقيت تص

سنجش

جسمه نشانگر ج

حروف و تقسيم
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
ميننده منتقل 

 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
 كارش عمدتاً از

 .رست است
صوير ارائه شده، ب
 سطوح سياه و
يوهاي بصري م
 .رست است

وانه از حفره داخ
  .كند

 .رست است
 و تماس حروف

www.sanjeshse 

  
 

در 3گزينه  .18
حذف بخش
غربت را نشا

در 2گزينه  .18
با توجه به نو
بيش از هر چ

در 1گزينه  .18
در اين روش
تصوير مشخ

ر همين اسب
اين نوع از تع

در 2گزينه  .18
خوانا بودن

سبب كندي
در 2گزينه  .18

طرح ارائه ش
اشعار پروين

در 1گزينه  .18
به علت وجو
يا بيروني و

در 3گزينه  .18
در 4گزينه  .18

كاربرد گريد
هاي پاركينگ

دريچه تأسي
در 2گزينه  .18

طراحي ارائه
داشت و در

در 4زينه گ .19
در چهار تص
بصري ميان
انرژي و نيرو

در 3گزينه  .19
حركت استو
ك منتقل مي

در 3گزينه  .19
چسبندگي
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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  

سـپكتيو  پر 

. 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

كم  رسـيدن بـه    
ها مقاله در زمان

دقيقي كه در و

ود كه توسط فض

نصر به يك اندا
  .آورند ي

رج شـدننع خا
از روي كليشه پ
دن هالـه باقيمان

ورد تخصص مج

دهند فحه، نشان

 خوشبختي است

و كمپـاني سـط  
نگي، تـاريخي،

اي عمودي در ح 

29/01/1399(  

 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 »كوتولهفت 
اثر فرهن« عنوان 

ه در آن صفحه
  .شود ه مي

23  
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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

( پيش؛ هنـــر 

شيدن داخل يك

مواردي است كه
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

ها و سرك كش ه
  .د

ضخيم يكي از م
توان با گذاش  مي

  .ك گرفت

در قرن سوم هج
  .بخشيده شد

اي فيل، نوعي ا

مينه هم سنگ
ود را با يكديگر ع

 در تركيب با مر
دن اين ماده در
زيم داراي خاصي

هاي مخاطب گي

نق» باينز«راحي 
باشد  و ژرفا مي

مترلينگ در مك

م بلند انيمشني
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

.  
 .رست است

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 

در 4گزينه  .19
با توجه به ح

نگراني و ترس
در 2گزينه  .19

استفاده از خ
همچنين در
مجاور مشخ

در 3گزينه  .19
خط نسخ تو
بود به وجود

در 4گزينه  .19
با توجه به نو
.گرفته است

در 4گزينه  .19
زماني كه عن
به صورت مد

در 1گزينه  .19
استفاده از ك

در. شود مي
همچنين پو
با كليشه مي

در 2گزينه  .19
تعيين حروف
Mark up

در 3گزينه  .2
متمركز شد
اي يك نقطه

 
 
 
  

در 1گزينه  .2
پرنده آبي«   

در 3گزينه  .20
37در سال   

فيلمي رنگي
فهرست گنج

در 3گزينه  .20
تصوير مربو  

باز كردن تص
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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

رد 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   

29/01/1399(  

 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

24  
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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  

( پيش؛ هنـــر 

.دانند يونان مي

غيرقابل اعتم اي

صحنه تئاتر نيز به

 مربوط به اژدها

اين. باشد مي» كو

يح در قرون وس

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

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

عياري،كيانوش 

ران اصلي هموار
رفتند كه فضگ 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
 .رست است
 .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 

در 4گزينه  .20
پراتيناس ر  

در 2گزينه  .20
در نمايش  

در 4گزينه  .20
در 3گزينه  .20

در دوره رنس  
باستان ديده

در 3گزينه  .20
حماسه زيگ  

در 4گزينه  .20
تصوير مربو  

در 3گزينه  .2
به نمايش م  

در 4گزينه  .2
اصطالح هيپ
زندگي بوده

در 1گزينه  .21
از اشخاص  

در اين اثر نش
لباسي كه بر

در 4گزينه  .21
در 2گزينه  .21

بيومك تئاتر  
در 3گزينه  .21

تئوآنجلوپلو  
اش» لك لك

در 4گزينه  .21
آبادان«فيلم   

  .باشد مي
در 1گزينه  .21

در تئاترهاي  
محلي به نام

در 2گزينه  .21
8قانون    

همچنين ايج
در 4گزينه  .21

از آثار مهم  
»كشي سگ«
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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 ــا  بم ن» ژورم

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

29/01/1399(  

فيلمبردارصوير از 

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

25  
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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

( پيش؛ 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 

)درجه پنجم( 

باشد  كاسته مي

وم گام مينور ها

ــل«  ــل س مـ  بم

دانگ اول. باشد ي

شدبا همايون مي

«نت ) م كوچك

نيم پرده كرومات

 خالقيت

سنجش

ساخ» انفجار«م 

اس» ديزمينور سل

/3 پرده، پرد 4

در) مديانت ساب 

پنجم د ي است و
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(ر و

   
 

 .رست است
وط است به فيلم

 .رست است
س«ماژور نسبي » 

 .رست است
4(مجنب . يني

 .رست است
 .رست است

رو نمايان، س(ن 
  .شد

 .رست است
يك ساز انتقالي 
هم» ابوا دآمور« 

«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
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در 4گزينه  .22
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در 3گزينه  .22
در 1گزينه  .22

ميانه زيرين  
باش مي» بكار

در 1گزينه  .22
»هورن فا«

.خواهد داد
بايد سوم كو

در 2ينه گز .22
در 3گزينه  .22
در 1گزينه  .22

فاصلة بين  
در 2گزينه  .22

فاصله بين  
در 4گزينه  .23

آكورد هفتم  
در 1گزينه  .23

ــك   آنارموني
بم مي.ربمل«

در 3گزينه  .23
ايست آواز بي  
د 3گزينه  .23
در 3گزينه  .23

شاهد آواز ا  
د 4گزينه  .23

»سي«نت   
ب مي» رديز«

در 2گزينه  .23
د 4گزينه  .23

هر گاه درجه
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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

كربيد تيتاني ن و

.شود ستفاده مي

تر و شكننده خت

م ميلـي  3شيشـه  

29/01/1399(  

سوبي بيشترين م

ي پير كردن آثا

ر دگي به كار مي
 ايجاد زخم است

حاوي تنگستن 2

سيليس است اس

  .شود مي

ت به فوالد سخ

  هن

مثالً ضخامت ش

  .شود فت مي

26  
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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

يا ي در طبيعت

اص مواد

( پيش؛ 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 
تي مالت استفاد

°C در حرارت 

P. ش ساخته مي

سيلس+ لومينيوم 
 

متر كمتر ميلي 

هاي قيري  سنگ

 خوا

سنجش

 

در تمام جهات ي

اكي كه در چهر
 پوستة سر، تاو

براي د  است كه
هايي مانن 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
 .رست است
 .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: شبالت
  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
شيشه ميخامت 

  .متر شود ي
 .رست است

به صورت قير ط 

www.sanjeshse 
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هدر و پنجر
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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

29/01/1399(  

آيد كه بسته  مي

  .رد

شيشه پالستيكي

اي ص صفحات نقره

  .ت است

27  
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ت كوره به دست

سفالت كاربرد دا

  . د نباشد

ي گالس همان ش

  

تري را روي ص ق

قطه نظر كيفيت

   نور

( پيش؛ 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

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

www.sanjeshse 

:قير محلول
كندگير و د
:قير خالص

در 4گزينه  .25
ترموست هم

در 4گزينه  .25
دنرقيق كر

در 3گزينه  .25
شابلن معمو

در 3گزينه .25
نوع: تامپون

د 3گزينه  .25
39در سال 

بود به دست
در 4گزينه  .25

  RAW ب
در 1ينه گز .26

2، 4ضريب   
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