
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :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  11ون 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
  دومجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)19/02/1399(  
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@sanjesheduc 

) ر، زنـداني   

در :  توجـه    

 بـه حمـام     

  )راع دوم

 هنرخالق و 

شـعر   ←

) ي رومـي  
و منطق  يا

. د و رايحـه 
شـكوفايي و  

  .له است

  

كارخانـه و      

 بين نهـال   

  را  ا

cationgroup

حبـوس، گرفتـار

ننـده، اقبـال ـ

بـا خـودي كـه  

در مصر(قضا : ار

  ران

عليمي علم و اخ

 ـ شعر نيمايي  

هـاي  اثرش نغمـه 
االوليتذكرة رش 

رد به معني اميد
از شدن كنايـه  

ي و اسلوب معادل

)م تناسب دارد
  )ز

ت نظيـر بـين ك

 ـ مراعات نظير

رد وفاية به سر ب

  . است

مح: شـهربند ) (   

كن طلـوع  ←ر  

كاسة مسي: س

ان ـ گزينه چها

پيشگي ـ نابكار

دة اصلي شعر تع

 درخشش نيما
  ماعي

نگ گوته و نام
راثآ عطار و نام:  

ايهام دار: بو. ت
جامه دريد .)ليل

آميزي فاقد حس

ن ايهامشيري: كر
ب ـ آفتاب و روز

 و سبو ـ مراعـات

خامه چون باغ

كناي)  و بيمار ج
  )دوم، مكنيه
اند،  كمين كرده

19/02/1399(  

دت اثـر، تنـدي

اختـر: ت ـ سـه   

تا) (آب و زمين

طوفا:  گزينه سه

داد:  عبارتند از

ماد: د. شده است

دورة ←گران  
مسائل اجتما ←

ولفگان: ب) (جوب
هـ) (ت كتابش

ه صبح شده است
علت حسن(ند دا ي

بيت فا) رود ر مي

تذك ـ شيريند و 
بين شمع و شب
يه سر به سنگ

ال خل نهال ـ نه 

تضاد بين شفا 
استعارة نوع د(د 

ر گوشه و كنار

2  

 ومدجامع نوبت 

تيزي، شـد: رت

مالطفـت: دو م ـ  
  .اند  دانسته

آ: عقار: (اند  شده
  )برد  را مي

هر ـ خواست ـ

الخطي هاي رسم

سروده ش 1301
  .ست

شعر نيما بر ديگ
←سائل مذهبي 

المحج ش كشف
ش و نام اثرش ه

 طرفي تشبيه به
ر ميايحة يا و ر
به كار» بو«واژة 

رهادنظير بين ف
ع مراعات نظير ب

ـ تشبي  اد دارند 

خامه مثل: ع دوم 

)ب) ـ دگرگون
شن استعاره دارند
حوادثي كه در هر

دبيات فارسي

ج( پيش؛ هنـــر 

سور) (هنما، وزير

خشـم ←ـگ  
ي دلير و شجاع

 كه غلط معني
ديگري فرمان او

به: ل ـ گزينه دو

ه ر ـ طرد ـ غلط

1ه دوم در سال 
گرايي مربوط ا ت

ه ـ دورة تأثير ش
زلي ـ مسنو تغ ر

جويري و نام اثرش
راب سپهريسه

بخشي دارد، از ن
رزو ن به شوق آ

را هر دو معني و

تيشه ـ مراعات ن
انواع ـ شن و تار

سنگ و سبو تضا

تشبيه در مصراع

به معني دل ـ(ب 
ن ـ سپهر و گلشن
 همانا فرار از ح

 زبان و اد

سنجش

اجازه، راه: ستور
  )قابل اوج

جنـ: يك: ترتيب
را به معني) درغن

هايي واژه. اند ده
شده، كسي كه د

نحل: گزينه يك 

يح ـ مظاهرقرا: 

قصيده دماونديه
ه مكتب طبيعت

افسانه ←نوس 
شعر ←سنتي 

سنده جالبي هج
س: د) (ش زمستان

استعاره و جان 
 جامه پاره كردن

زير(سب نداريم 

بيه مو به تتش (
روش ـ شب و روز

خوار ـ س  شراب

راع اول ـ دو تص

هام در واژة قلب
ستعاره از باران ا

ر سريع عمرمان
   

 

 .رست است

دس: (ها به ترتيب
شيب، پستي، مق

 .رست است

ها به ت در گزينه
ار( فارسي واژة 
 .رست است

رست معني شد
اطاعت ش: مطاع

 .رست است

:اليي به ترتيب
 .رست است

:اليي عبارتند از
 .رست است

ق: ل در گزينه ب
به واقعيوصيف 

 .رست است

ققنو: ست در متن
ـ شعر س)  منثور

 .رست است

نويس: الف: (ها نه
ثالث و نام اثرش

 .رست است

:گل: هاي بيت ه
شكوفايي گل را
ر بيت ايهام تناس

 .رست است

:گزينه يك: ها ه
انواع تضاد بين ش

سبوكش مجازاً(
  )وكشبس و 
تناقض در مص(: 

 .رست است

ايه) الف: ة ابيات
شاباش: عارهست

علت گذر: عليل
www.sanjeshse 

  
  
در 2گزينه  

ه معاني واژه
نش: حضيض(
در 4گزينه  

معني غلط د
هاي فرهنگ

در 1گزينه  
شش واژه د

م) (بردند مي
در 2گزينه  

هاي امال غلط
در 3گزينه  

هاي امال غلط
در 1گزينه  

موارد اشكال
تو:  هـ. است

در 2 هگزين 
موارد نادرست

شعر(سپيد 
در 4گزينه  

توضيح گزين
اخوان ثا: ج(

  )الطير
در 4گزينه  

توضيح آرايه
شاعر علت ش

در. باز شدن
در 3گزينه  .

توضيح آرايه
ا: (گزينة دو
: (گزينة سه
ندرسنگ ـ 

:ارگزينة چه
  )و باغ

در 2گزينه  .
راية بررسي آ

اس دو نوع) د
حسن تع) هـ

erv.ir
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فمنـدي و   

  :ر

و بـه آنجـا   

هـا در راه   ي  

هاي ايـن    م
 اختيـاري      

 دوم متمم 

ر اين بيت 

  

وابسـتة  (ن  
عطـوف در  

  ) صفت

ي در اينجـا   

cationgroup

چهار و پـنج هد

  .ي دنيا است

هاي ديگر  گزينه
  .كل است

، عالم باالست و

تحمـل سـختي

نتيجتاً متمم .)د
 همگـي مـتمم

شود، مصراع مي

د سپ .)سنادي

)ضمنت(يت و ب 

جهـان: ـت سـه  
و مع )ان ـ بـس   

ص(هر روزه  ـ  كاره
  .سم هستند

سـوختي: وجـه 

ـ  چ در قسمت ي 

آدمي و ناپايداري

بررسي. ره دارد
ل بار امانت مشك

د كه جايگاه ما

ت«عشـق  راه   در

 مفعول و مسند
ريسـتن، سـيل

جمله محسوب م

سه جزيي اس(ت 

  .تند

شعر ـ )تضاد( 
  )د

بيـــ  ) اليـه  ـاف  
جهـا(تكرار : سه

كاهيچـ ) اسم(ب 
همگي اس: جواب

تو. جزيـي اسـت   

19/02/1399(  

رزومندي و سه آ

زوال آ: نة چهار

اشار ،عشق است
تقبل و تحمل: ه

كنند ن اشاره مي

نم محض بـود 

چهار جزيي با( 
ل، گرد .آينـد  ي

 اجزاي اصلي ج

است .) به مفعول

م اختياري هست

روز و شبـ ) ف
تضاد(شت و زيبا 

وابسـتة مضـ(ـر  
بيت س ـ  )بند(ر 

  .جود نيست

تخت خواب: سه
هاي گزينة ج ژه

ينة جـواب دو ج

3  

 ومدجامع نوبت 

دو و در قسمت 

گيري ـ گزين شه

ية امانت الهي ع
ـ سه. كمال است

بيات ديگر به اين

يات ديگر تسليم

كنند ،)و جزيي
له به حساب نمي

پس متمم از .)م

سه جزيي گذرا
  . هستند

ين روزگار متمم

ترادف(و غمگين 
زش ـ )تناسب( 

هـ: بيـت دو ـ ) 
تكرار :ت دوم بي

سته در آن موج

گزينة سـ ) صفت
نوع وا ـ )اسم(ي 

هستند ولي گزي

ج( پيش؛ هنـــر 

ـ رنج ك  شيدن 
  .كند  ي

انزوا و گو: نة دو

نش انسان بر پاي
ت دنيوي باعث ك

كند ولي اب ه مي

  .داوند است

مفهوم ابيا. است

دو(رود  نمي: ك
جزاي اصلي جمل

 مفعول و متمم

س(سوزاند  مي= د 
 متمم اختياري
ينجا نيز كار ـ ا

محزون و ـ )سب
نرگس و شقايق

)اليه بستة مضاف
ر مصراع دوف د

 ولي وابستة وابس

ص(زبان نفهم ـ  
ناخوشايندي ـ )

گذرا به مفعول ه

سنجش

 اين قطعه شعر
 خود را بيان مي

و نگاه ـ گزين يد

ه آفرينب به اينك
ترك تعلقات: دو

رهاشا گو مري 

ل از شناخت خد

ا) ذيري از عشق

بيت يك: در ابيات
 هستند و از اج

ر جزيي گذرا به

بسوزد .)سنادي
ت ـ كف همگي

در ا .)ي اسنادي

تناس( و مجنون 
ن ـ )تضمن(همه 

واب(مدهوش : ك
معطوف: يت يك

ط معطوف دارد

)اسم( دانشسرا 
)صفت(مرد  جوان

گي سه جزيي گ

   
 

 .رست است

 در قسمت اول
سوس و ناراحتي
 .رست است

تغيير دي: ة يك
 .است رست

ل و گزينة جواب
عشق و عقل ـ د

 .رست است

به نزديكي نابودي
  .م

 .رست است

ه سه عجز عقل
 .رست است

گريزناپذ(ة يك 
  .ت

 .رست است

 .رست است

ي افعال موجود د
 متمم اختياري

چهار(فته است 
  .ت

سه جزيي ا(شو 
ي شمع ـ غيرت

سه جزيي(ست 
 .رست است

ليلي: ها ي گروه
ا ـ ماه و فلك ه

 .رست است

 وابسته بيت يك
بي: نقش تبعي ـ  

 گزينه چهار فقط
 .رست است

خواب و خور ـ 
ناكارآمد ـ ناجو :

 .رست است

 سه و چهار همگ

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .1
نيما يوشيج
در انتها افس

در 3گزينه  .1
مفهوم گزينة

در 4گزينه  .1
رت سؤالصو
تقابل ع: يك

در 1گزينه  .1
گزينة يك ب

گرديم باز مي
در 3گزينه  .1

مفهوم گزينه
در 1گزينه  .1

مفهوم گزينة
است» عشق

در 3گزينه  .1
در 2گزينه  .1

ابتدا بررسي
بيت همگي

  .هستند
گرف: بيت دو

اجباري است
مش: بيت سه
هاي هم متمم
ا: بيت چهار

در 3گزينه  .2
رابطه معنايي
ماهي و دريا

در 4گزينه  .2
ابتدا وابستة

)اليه مضاف
مصراع دوم

در 2گزينه  .2
:گزينة يك
:هارگزينة چ

در 2گزينه  .2
گزينة يك،
  .سوزاندي

erv.ir
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رف اضـافه     

   φسـت    

  تا 

     !اسـت  ـت 

ه اول بايـد  

cationgroup

ر دسـتوري حـر

ه   اس       چيـد 

16=  او   گلي  

درسـ) 1(گزينـه    

  

وصفي داريم كه

از نظـر...) نـد و 

نـ   خار   يال 

است   از  چيده

  !ست است

صـر دارد پـس گ

!تر است درست

ب اضافي و هم و

  !حيح است

19/02/1399(  

چو، مثل، مانن( 

   كس   بي   بال

خار   نچ   ي   

درس) 3( گزينه 

حص) ِاالّ (چـون   

ك دوست نادان د

ينكه هم تركيب

صح) استه بوده

4  

 ومدجامع نوبت 

نكه ادات تشبيه

  باغ   را   ولي

بال     كس   بي

فقط) اني كنيد

منفي اسـت و چ

ّمتعد !  

!  

دشمن دانا و يك

با توجه به ا .3 

رلند آهمت ب به

  ! شده است

  !ت

  !د

بان عربي 

ج( پيش؛ هنـــر 

توضيح اين. اند ه

د   اين       شو

 باغ   را   ولي  

مرزبا( راِبطواو  ]

ماضي بعيد م ←

رد الزم است نه

]ا گرامي داشت

يك د) ق جاهل

  !د

[  

و 1ت رد گزينه 

نجام دهد پس ب

زه وعده داده ش

در راه كمال است

بلند همتي ندارد

 زب

سنجش

ك مشخص شد
  .نند

ش ت   ـه   مي    

شود   اين   مي

]پايداري كنيد[

← مضـارع+  

 نه دگرگون كر

ما را[! ت نه امر

صديق(و )  عاقل

دهند  نه ياد مي

َاْصُدقَ ه ن ← 

نث معنوي است
  !4رد گزينه 

 كار مهمي را انج

 آن همان معجز
  !رست است

لندي همت او د

به بل ربطي 4نه 

   
 

 .رست است

كينة گي در گزي
كن جاد متمم مي
 .رست است

تفس   گل   شك
  تا 25=    ي 

م   گل   شكفته

 .رست است

صاِبروا معناي 
 .رست است

لم+ کان ينكه 
  ي

 .رست است

دگرگون شدم ←
 .رست است

فعل ماضي است 
 .رست است

عدو(دن ه بونكر
 .رست است

گيرند ياد مي ←
 .رست است

أْن أَصدِّقَ  ←
 .رست است

ينكه آمريكا مؤن
ر .يايد نه صفت
 .رست است

هر كس(معناي 
 .رست است

ترين رها و پست
معناي متن نادر

 .رست است

 با فرهنگ در بل
 .رست است

ينزمعناي متن گ

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
ها همگ نقش

هستند و ايج
در 4گزينه  .2

بس: تكواژها
از   او   گل

بس: ها واژه
    
   
  

در 3گزينه  .2
با توجه به م

در 1گزينه  .2
با توجه به اي
ماضي منفي

در 1گزينه  .2
← َتَحّولتُ 

در 1گزينه  .2
←أْکَرْمنا 

در 4گزينه  .3
نك هبا توجه ب

در 4گزينه  .3
← يتفّقهون

در 3گزينه  .3
←باور كنم [

در 2گزينه  .3
با توجه به ا

اليه بي مضاف
در 3گزينه  .3

با توجه بر م
در 2گزينه  .3

واالترين كار
با توجه به م

در 2گزينه  .3
تمايز انسان

در 4گزينه  .3
با توجه به م

  
  

erv.ir
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cationgroup

 .نمايد يافت مي

 

  !ند

  .صوب است

ورت ماهانه دري

19/02/1399(  

 !4و  1 گزينه 

  !4و  3

  )!4و  1(ه 

جمع هستن/  ةب

منصوهذه  تابع )

  !دا نداريم

هم خود را به صو

5  

 ومدجامع نوبت 

رد. قديري دارد

3و  2رد گزينه  

ينهرد گز!  فرعي

  ) بوده

!  

َطَلب /و  عصافير

  !ندك وم

)امااليّ (و  ! است

  !ط هستند

گردد و مناد رمي

كند و بانك سه 

ن و زندگي

ج( پيش؛ هنـــر 

الزم و اعراب تق 

!و مبني است ل

د نه تقديري نه

غّمستثني مفر(

  !صوب شود

  !دگير ي

!]ناتاالحيو  صيد

ع /ها  اير گزينه

يد فعل را مجزوا

حرف مشبهه نّ 

  )َيْخرج(در 

ها غلط ير گزينه

بر الهیبه هو ر 

عه مشاركت مي

  .ن است

 دين

سنجش

تفّعلص از باب 

تفاُعلت از باب 

راب ظاهري دارد

( !ست نه مفعول

تي دارد بايد منص

ست و تنوين نمي

ِلص[د ال بگيرد 

است در سا) سم
  

است پس نبا ]ا

أّناسم س و هذه 

د هومير مستتر 

سا . مقاماً است

است و ضميرب 

  . است

ايه با افراد جامع

 بيشتر از مردان

   
 

 .رست است

فعل معتل ناقص 
 .رست است

فعل ماضي است 
 .رست است

منقوص و اعر ←
 .رست است

فاعل مرفوع اس 
 .ست استر

حرف ناصبه حتي
 .رست است

غير منصرف اس 
 .رست است

مضاف شده نبايد
 .استرست 

اس(مصدر  تفعُّل 
!فعل است ←

 .رست است

لماذ[م استفهام 
 .سترست ا

ال َتْنَس به براي 
 .رست است

ل است براي ضم
 .رست است

خواهد پاسخ مي
 .رست است

چون غايب) نیرا

 .رست است

و دومي صحيح
 .رست است

ان صاحب سرما
 .رست است

خداوند به زنان،
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 پيـروي از      

cationgroup

  .دارد

رد و بازتـاب آن

  .شود ي

 

مان الهي اشاره د

  .مي دارد

لـوق اشـاره دار

المي تشكيل مي

 .ت داللت دارد

  . است

19/02/1399(  

ريسما به تمسك

  . دارد

ارتباط مفهوم ﴾.

به خـالق و مخل

  .استيمان 

بناي قوانين اسال

ام در عصر غيبت

  .شاره دارد

مؤيد آن ﴾منكر

 

  .ره دارد

  .شد

6  

 دومجامع نوبت 

المي، به الزمة تم

ت پوشش اشاره

...ي اخرج لعباده

و محبت دو جانب

  .د

يروي آنان در اي

  

  . دارد

  .شود گناه مي

است، زيرا بر مب

بر بيان احكا ﴾ن

هاي منتظر اش ت

 و ينهون عن المن

 .گردد ستفاد مي

اشار ﴾سكوا اليها

گذشته راحت باش

ج( پيش؛ هنـــر 

ه در جامعه اسال

به علت ﴾...ناتك

حرّم زينة اهللا الّتي

به دوستي و ﴾ي

گاه خود بداند يه

ادر در صورت پي

.شرط الزم است

رآن كريم اشاره

وري انسان از گ

ساالري ديني ا م

  .شد

ليتفقّهوا في الدين

، از مسئوليت)عج

مرون بالمعروف

 دين اسالم، مست

فسكم ازواجاً لتس

بران گذتر و ج ن

سنجش

 اختالف و تفرقه

ل الزواجك و بن

قل من ح﴿شريفه 

عونيحبون اهللا فاتب

ل كند و او را تكي

دان به پدر و ما

ا پروا داشتن، ش

زن و مرد در قر

 لوامه، موجب د

ي اسالمي، مردم

باش ت به خدا نمي

لي﴿است و ) ع(م 

ع(محبت به امام

يأم﴿و ست و آيه 

 خردمندانه در

 خلق لكم من انف

ست كه توبه آسا

   
 

 .رست است

دري و دوري از
 .رست است

يا ايها النبي قل﴿
 .رست است

با آيه ش) ع(لي 
 .رست است

قل ان كنتم تحب﴿
  .ت

 .رست است

لباً بر خدا توكل
 .رست است

يفه، الحاق فرزند
 .رست است

ديگر آن، از خد
 .رست است

حمت به وحدت ز
 .رست است

ود عالي و نفس
 .رست است

ي نظام جمهوري
 .رست است

حق از آثار محبت
 .رست است

و امام) ص(مبر 
 .رست است

عرفت، ايمان و م
 .رست است

گاني، مناسب اس
 .رست است

  .باشند  مي
 .رست است

حتواي عقالني و
 .رست است

و من آياته ان﴿
 .رست است

ن توبه زماني اس

www.sanjeshse 
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در 2گزينه  .6

مودت و رحم
در 3گزينه  .6

توجه به خو
در 1گزينه  .6

ويژگياولين 
در 4گزينه  .6

محبت به ح
در 3گزينه  .6

بر عهدة پيام
در 3گزينه  .6

به تقويت مع
در 2گزينه  .6

نظارت همگ
در 4گزينه  .6

رامهر دو ح
در 1گزينه  .6

تأكيد بر مح
در 2گزينه  .7

﴿آية شريفه 
در 2گزينه  .7

بهترين زمان

erv.ir

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71



 
 

 

@sanjesheduc 

، »توانـايي «

cationgroup

  .باشد مي

  .برسد

«و » قـدرت «ت  

  .رد

ن به حقيقت نم

ب» بيايمان قل« 

  .ن است

  .جاد كنند

در نهايـت» لقي 

19/02/1399(  

باط مفهومي دار

هاي رسيدن رنامه

به مرحلة» هني

  .شود س مي

انسان» ميل«از 

  .رند

ت كمال ايججه

  .باشدمي

خـال« سـخن از    

هاي ديني

7  

 ومدجامع نوبت 

ارتب ﴾... و اتقّوا

ت اخالص، از بر

شناخت ذه«لة 

  .شده است

شوند، احساس يم 

  .ارد

برخاسته ا» يانه

آور ي، بيرون مي

هايي در ج جهش

  .دن است

  .رد

دي بودن روح م

 به زبـان حـال

ه معارف  اقليت

ج( پيش؛ هنـــر 

ي آمنوار اهل الق

هاي درخت ميوه  

دهد كه از مرحل

 باطني تعبير ش

 محسوس تقسي

 بشري اشاره دا

جو لذت«هاي  ت

ني و خودپرستي

 حركت تاريخ، ج

  . است

ت الهي نايل آمد

  . اشاره دارند

داللت دار» روح

 و مؤيد غير ماد

  .كند ي مي

افكنيم، همگي

 فرهنگ و م

سنجش

و لو اَنَّ﴿شريفه 

دگي و اخالص،

د ميوة خود را مي

عنوان پيامبربه 

محسوس و غير

 به نقص مطلق

است وفعاليت» ي

ا از عالم خودبين

اند در مسير سته

ة توحيد نظري

ا، به جوار رحمت

ه تجسم اعمال

تجرد ر«سان به 

مان آينده است

  .باشد  مي

الت عقلي را نفي

ا ش كه نظر مي

   
 

 .رست است

ف با پيام آيه ش
 .رست است

  .عرضي است
 .رست است

ن به حقيقت بند
 .رست است

خداوند، زماني مي

 .رست است

»عقل«يني از 
 .رست است

هاي جهان به م 
 .رست است

ص نسبي ودومي
 .رست است

ارادي« تدبيري 
 .رست است

 شدائد، انسان را
 .رست است

لم توحيد، توانس
 .رست است

ي، نتيجه و ميوة
 .رست است

ها  خلقت انسان
 .رست است

دادي و دومي به
 .رست است

جود انسيت در و
 .رست است

از حوادثي در زم
 .رست است

ات امكان معاد
 .رست است

جدد انسان، محاال
 .رست است

ي دستگاه آفرينش
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Part A:
 

cationgroup

.  

: Grammar

  ».شد

  

  ».تر بنويسد

  ».شناسم  مي

.زوده شده است

r and Voca

ز نزديكان او باش
  .كنيم ي

.كنيم ستفاده مي

بيشتر هايي مان

آدمي است كه 

19/02/1399(  

  .باشد  مي

او افز» جهل«به 

  .ت

abulary 

كار كسي از ايد
شته استفاده مي

«  
مالت مركب اس

رم چنينر است 

ترين كننده سل

8  

 ومدجامع نوبت 

ت، نعمت حيات

  .اندد آورده

به» علم« شده و

  .است» شتن

وجود بسيط است

  .باشد مي

باطبوعات گفت؟ 
گيري در گذش جه

.ي خواهند كرد
در جم) آور عجب

 كرده و اميدوار
  .كنيم ي

كساو . رف بزنم

 زبان

ج( پيش؛ هنـــر 

 داده شده است

ها بوجود ر جامعه

ل انسان كاسته

  .اند بوده» 

نظم داش«جهان 

  .گذارد

الو رتي كه واجب

الوجود م ن ممكن

ت وزير را به مطب
براي بيان نتيج 

نشوند، ولي سعي
تع( غير مستقيم 

ي خود را منتشر
 اسم استفاده مي

 دقيقه با تام حر

سنجش

خداوند به انسان

تحوالت را در ن

ي تاريخ، از جهل

»حرومان جامعه

  

  .ت

  .ربرد دارد

 طرح تصادفي ج

گ ها به ظهور مي

ن است در صور

ن هستي، مبين

هاي نخست رنامه
“must have

كن است موفق ن
راي بيان تضاد

ن علمي تخيلي
از ”such“ندة

م بيشتر از پنج

   
 

 .رست است

ي كه از جانب خ
 .رست است

ترين داوند، عظيم
 .رست است

 است كه در طي
 .رست است

مح«عموالً مدافع 
 .رست است

.شود  ناميده مي
 .رست است

ي به تاريخ است
 .رست است

ريه تصادف، كار
 .رست است

ابل قبول بودن
 .رست است

ه الق را در انسان
 .رست است

عدد، مركب بود
 .رست است

 موجود در جهان

 .رست است

چه كسي بر«: ه
”e ppز ساختار 

 .رست است

ممك اگرچه« :ه
بر ”though“ز 

 .رست است

او اولين رما«: ه
عد از تشديدكنن

 .رست است

توانم من نمي«: ه

www.sanjeshse 
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كسـل،  «ي   

  ». دهند

 رواني قرار 

 

 را حاضر و 

  يل

  ن

  ».ا كنم
  لي

مـرا  . سـپرد    

  ن

Part B:

  ن

cationgroup

بـه معنـاي(ولي  
  .كنيم ي

ت بهتري ارائه
  شوك) 4 

هاي فيزيكي و 

 چسبيدن) 4 

باشد، ماشينش

مشتاق، ماي) 4 

فراهم كرد) 4 

م اين كار را رها
ارتقاي شغل) 4 

  ».ر كند
  شئ) 4 

ـاطر خـواهم س

درك كردن) 4 

: Cloze Tes

باعث شدن) 4 

“b  مفعـو صـفت
“th استفاده مي

آموزان خدما ش

  ».رود
  ون دردسر

حشتناك و رنج

اشته باد )ماشين

  ».ز خرد كن

 فتن

ن تصميم گرفتم
 سايي صدا

هايش را مرور ت

 بياموز و بـه خـ

 دن

t 

  كردن

19/02/1399(  

”boredو ) »ه
”heريف نامعين 

در باشند به دانش
 علم) 3

پيش بر دردسر
به نرمي، بدو) 2
  احتماالً) 4

عرض خطرات وح

 ربودن) 3

يا يك م( سواري

 گوناگون) 3

 را به قطعات ريز

ميانگين گرف) 3

شت، براي همين
نورافكني، رس )3

توانست يادداشت
 ضبط) 3

به من. هم كرد

جانشين كرد) 3

تالش و تقال) 3

9  

 ومدجامع نوبت 

كنند آور، كسل ل
“m (از حرف تعر

ارس بايستي قاد
 3

د بدونميدوارم 
 
 4

شود و در مع مي

 3

ر كسي نياز به س

3  ي

و آن بياور در 

3   ساختن

وجود داش شغلي
 3

بنابراين ت ،اشت
 3

 و فراموش خواه

 3

 3

ج( پيش؛ هنـــر 

كسل«ه معناي 
”mostر اينجا 

ين است كه مدا
 تالش) 

ام. ايم مرين كرده

مربوده  دستي ي

 دادن) 

سي است كه اگر

ينخوانا، خواند) 

ها را م استخوان

درآوردن، جدا) 

ش ارتقايي براي 
 ارائه) 

مصاحبه را د دة
 حافظه) 

به من بگو: گفت

 سامان دادن) 

 احاطه كردن) 

سنجش

به(صفت فاعلي  
د( صفات عالي 

ة اين تغييرات اي
 2(

ت فردا خيلي تمر
  

   كلي كوتاه

يهت كودكان ين

  :صدري
 2(

كس مشتاقفرد 

 2(

يرون بياور، تمام
  :صدري

 2(

كت شانس كمي
 2(

شد فايل ضبط
 2(

زماني گ نرانكلي
  ».م آموخت

  :صدري
 2(

  :صدري
 2(

   
 

”boring“والً 
ثانياً قبل از. ست

 .رست است

همة نتيجة«: ه

 .رست است

براي نشست«: ه

ق تلگراف، به شك
 .رست است

چني كودكي«: ه
  
ها در حالت مص ه

 ت كردن
 .رست است

نمونة يك ف«: ه
  ».د
 ي

 .رست است

گوشت را بي«: ه
ها در حالت مص ه

 ت كردن
 .رست است

در اين شرك«: ه
 ت

 .رست است

فآن شخص «: ه

 .رست است

بنجامين فر«: ه
خواهم) آنگاه(و  
ها در حالت مص ه

  كردن

 .رست است

ها در حالت مص ه
 ادن

www.sanjeshse 
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اجازه دا) 1  
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 اي گونـه  ، 

ـمناً چـون   

Part C:

cationgroup

  

گرفتـه نـام  19

ضـ .كنـيم   مـي  

: Reading C

 كه ، وقتي
.كنيم تفاده مي

  تن
  دن

 يدووك زمان ن

اسـتفاده» مـل 

Comprehen

  ت؟

19/02/1399(  

  بنابراين) 2
كه، حالي در) 4

 يا دو انسان است

گشت... دنبالِ) 2
بود ... مراقبِ) 4

آن از و شد، يي

گذشتة كا«س از 

nsion 

تر است زير نزديك

  ؟نيست 

  .شوند  مي

  ست؟

10  

 ومدجامع نوبت 

 
 4

هاي دو چيز گي

 
 4

  .»د

شناسا چيني ت
«  

“J پس. برگردد
 .ل است

هاي ز  از گزينه

 دريايي درست

يافت.......... موالً 

 ) ياخته

تر اس ينه نزديك

ج( پيش؛ هنـــر 

ان مقايسه ويژگ

 آن موقع به بعد

مقامات توسط يه
».بود نشده خته

”anuary 7ز 
ه جمله مجهول

يك ايي به كدام

هاي شقايق بارة

هاي دريايي معمو

  .كند ي
ي(خم، يا تقسيم 

ايي به كدام گزي

  ؟

سنجش

  
  

“whil براي بيا

  :صدري
   ر لغتنامه

  

“sin  از«يعني
  :د
ژانوي هفتم در كه
شناخ انسان در ن

يم كه به قبل از
ه كار نرفته، وجه

ل به لحاظ معنا

هاي زير در زاره
  .هستند

ها كرد كه شقايق
  ت

توليدمثل مي..... 
، ايجاد تخ)ياخته

  ت؟

به لحاظ معنا 3

رها چقدر است؟

   
 

 .رست است

 د
 ي كه

”leز حرف ربط 
 .رست است

ها در حالت مص ه
معني د و كردن

 بودن .
 .رست است

”nceقت كنيد 
جمله توجه كنيد

كه جديد، روناي
اين زا پيش كه 

 .رست است

ياز به زماني داري
 از جاي خالي به

  :1ة 
 .رست است

“sh در خط اول
  كل

 .رست است

يك از گز ن، كدام
 بسيار كوچك ه

 .رست است
توان استنباط ك
ه به سطوح ثابت

 .رست است
....ايي از طريق 

روي بدنة ي(ني 

  :2ة 
 .ستارست 
ن چيستتلي م

  م باران
 .رست است

“min در سطر
  ، ظريف

 .رست است
طر ريزقطرات ابر

/1   اينچ 2

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .8
چند هر) 1  
در حالي )3  
از: توضيح  

در 3گزينه  .9
معني گزينه  
جستجو) 1  
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در 2گزينه  .9
دق :توضيح  
به معني ج  
كر ويروس«  

است جديد
در 1گزينه  .9

ني: توضيح  
مفعول بعد

  

متن شمارة
در 3گزينه  .9

”apeواژة   
فرم، شك) 3  

در 1گزينه  .9
مطابق متن  
معموالً) 1  

در 1گزينه  .9
تن ميماز   
چسبيد) 1  

در 4گزينه  .9
دريا  شقايق  
جوانه ز) 4  

  
متن شمارة

در 1گزينه  .9
موضوع اصل  
مكانيسم) 1  

در 2گزينه  .9
”nuteواژة   
كوچك،) 2  

در 3گزينه  .9
ميانگين قط  
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مكشـوفات  
پس جـان  

در . ف شـد   
ـط ميخـي   

  .   ست

ـه شـرايط   
دي چـون    

اي  وي تپـه 
ـط چـوب   

. شود ي مي

 اوايل قرن 
ارگيري در  
حسـين، بـا      

س از پـ . ت 
عمـودي و    
ورد و ايـن        

ي چهـره از  
و تعـدادي     
ي از زمـان     

cationgroup

بندي م ر و طبقه
سپ. طرح ساخت

فرانسـوي كشـف
وم لولوبي با خـط
ي آورده شده اس

كـ سيونيسـم را   
هـاي متضـا نگ

طاقي بر رورچها
توسـ) ت ضـلعي  

 روسيه نگهداري

رعماد بزرگ در
كـا ـز بـراي بـه    

صـفهاني و ميرح

فـتگر  را پي مي
ناصـر مـوزون ع
ر مـورب روي آو

تعدادي. دهند ي
ته شـده اسـت و
يوة تصويرسـازي

  

 در ساخت ابزار
مط ،و عصر آهن 

ت ژان دمرگان ف
ي نارامسين بر قو
ش پايتخت ايالمي

ي ظريـف امپرس
ي آورد كه با رن

مانده است اين چ
ل مربع به هشـت

  . آيد  مي

پترزبورگ ژ سن

ر و خالقيت مير
فزوده شـد و نيـ
رزا غالمرضـا اص

  .   آفريدند

ي مرتبط با آن
شكل بودند از عن
ه خلـق عناصـر

 بهزاد نسبت مي
اي مغولي بسـته

ايـن شـي.  است

19/02/1399(  

 برداشت كرد؟

سي به كار رفته
عصر مفرغ ،)گ

  .    ك كرد

شوش و به دست
يپه شرح پيروز

 جنگي به شوش

هـاي هماهنگي» 
اي رو ريف شده

  . شد

ساساني بجاي م
تبديل(ي در آن 

يران نيز بشمار

 در موزه ارميتاژ
  . گذاشتند ي

 يافت و با ابتكار
م بر زيباييش اف

ندي چون ميـرم
ي خود را جاودانه

 و سبك هندسي
اش متش  انتزاعي

ن، در آثـارش بـه

ن را نيز به استاد
ستشان با بندها
هزاد باقي مانده

11  

 ومدجامع نوبت 

توان  چيزي مي

حسب مادة اساس
دوران سنگ(جر 

و نوسنگي تفكيك

 است در شهر ش
د و روي يك تپ
به عنوان غنايم

پل لندن«نظير 
ه پرسپكتيو تحر
ش  ر آن تأكيد مي

حتماالً پيش از س
سازي ت كه گوشه

 يافت شده در ا

ه در حال حاضر
 به روي سر مي

 قرن نهم، نظام
 در قرن سيزدهم

ن هنرموشنويسا
هاي ج ياه مشق

لند بود و عقايد
هاي بندي ركيب

خالف مونـدريان

واج يافت كه آن
يان كه دست را
هاي بزرگ، از به

عمومي هنر

ج( پيش؛ هنـــر 

/1 چه ،اينچ 12
  .كنند قوط مي

 دانماركي، بر ح
 صورت عصر حج

سنگي و ة پارينه

النهرين دي بين
رسد س به نظر مي

وسط شاه ايالم ب

 برخي آثارش ن
كنار گذاشت و به

بر ،نماها ياه طاق

گاهي احايشني ،ر
 سنگي آن است

ترين گنبدهاي 

زيريك است كه
چادري نيز و نيم

ريزي در اوايل
محمدرضا كلهر

خو ،مين دوران
ي نستعليق، سي

در هل» استايل«
در ابتدا تر. آورد
بعدها بر خ. فيد

سازي كم كم رو
 خان و يا زنداني
ه كي و در اندازه

 درك ع

سنجش

25تر از   بزرگ
سمت زمين سق

تامسن دانشمند
گانه را به ار سه

 را به دو مرحلة

 از آثار دورة اكد
هاي زاگرس كوه

ن اثر تاريخي تو

او در. سوي است
ك ،كرد  بيان مي

زها بر زمينة سي

يدريه و نيشابور
هاي آن گنبد ي

نه، يكي از كهن

ي مكشوفه در پاز
دار بود و  آستين

رعلي تبرند ميرم
شمندي ميرزا م
ي يافت و در هم
جسمي و تصويري

«گذاران جنبش 
 هندسي روي آ
ضافه سياه و سف

     .د

س وري، فن چهره
حسين و شيبك
طي به صورت تك

   
 

 .رست است

ات باران با قطر
ي بدون باد، به س

 .رست است

زدهم ميالدي، ت
سي، نظرية اعصا

ة سنگسي دور
 .رست است

ي نارامسين كه
ين لوح تصوير ك

اين. ش شده است
 .رست است

 فوويست فرانسو
وي را به خوبي

ها، سبزها و قرمز
 .رست است

ر ميان تربت حي
از ويژگي.  است
اين نمون . است

 .رست است

اي هخامنشي چه
بلند و ،ن پارس

 .رست است

هاي هنر  دست
لتر شد، و با هوش
پ، اندك تغييراتي

هاي تج  به جنبه
 .رست است

گ رگ از بنيانسب
دريان به انتزاع

هاي اصلي به اض گ
ميدمانتاريسم نا
 .رست است

هرات دوره تيمو
 مثل سلطان ح

هاي خط بكتا ر

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .1
بارة قطرادر  
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لوح پيروزي  

قسمتي از اي
زيبايي نقش
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اقليمي و جو
ه زردها، آبي

در 1گزينه  .10
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انجام گرفته

در 2گزينه  .10
تصوير پارچ  

پيراهن زنان
در 3گزينه  .10

نستعليق با  
يازدهم كامل
صنعت چاپ
نگاهي تازه

در 1گزينه  .10
تئووان دوس  

ديدار با موند
و رنگ افقي

رويكرد را الم
در 2گزينه  .10

در مكتب ه  
فرمانرواياني
چهره نيز در
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هـزاد رواج    

ه شد و در 
صور كرد و 

ي مختلـف   
رامبرانـد از   

د و گـويي   

طح اشـياي    
نظر الد در 

  .دادند 

چينـي   گـره  

ه اين شهر 
ساخته شده 

) ه تنبوشـه 
. باشـد   مي

زان توليـد    

ايـن  . شـود 
ر بـه رنـگ           

از ت شـده   
ـه صـورت       

سـازي در    

 طبيعـي و   
هـره بـرد و    

cationgroup

وري از جملـه به

پس عازم فرانسه
 عمر خيام را مص

هـاي ـد در دوره    
هـاي ر قاشـي ن 

كنـد ررسـي مـي  

ن دوره بـر سـط
الطال بر سطح فو
طح زبر جاي مي

بنـدي و گـ  قاب
  . ست

رسد كه  نظر مي
صورت پلكاني س

موسوم به(يني 
حي در اين زمان
 كه بيـانگر ميـز

ش ه كوچ ياد مـي 
ن اقـوام بيشـتر

ي يافـتها   نمونه
سـته و برخـي بـ
الگري و پيكـره

انـدازهاي چشـم 
هاي بصـري بهـ 

هنرمندان تيمـو

سپ. ي آغاز كرد
ن، كتاب حكيم

  . گزيده شد

شناسـي هنرمنـ
.ندود مشـهورتر 

بر» متافيزيكي«

در اين. الد است
هاي نازك ط تول

طال را روي سط

است، كه داراي
صورت گرفته اس

ميالد، چنين به
هايي به ص ه خان

هاي بزرگ سفالي
راحيي بر عمل ج

 كار يافت شده

حت عنوان دوره
 بـه دسـت ايـن

بهترين. اند شده
ـته و بـدون دس
نوعي تلفيق سفا

چ. ركـت درآورد   
ها و ارزش  رنگ

 

19/02/1399(  

ده بود در بين ه

ساز اصفهاني مدان
بازگشت به ايران
استادي آنجا برگ

ودكـاوي و خودش
وگ از چهرة خو

  .دهند مي

«ة فوق حسي و 

الكوبي روي فوال
گزين كردن مفت

هاي ط س مفتول

ا)  هفتم هجري
قوش هندسي ص

 سوم پيش از م
ين منطقهدر ا. 
ه همچنين لوله 

ن منطقه، داللتي
ي تزييني آماده

به ايران تح) ردند
ي سـاخته شـده
ي روزمره تهيه ش
دار بزرگ با دسـ
گري اين دوره نو

كرهـا را بـه حر
تأثيرات متقابل
 .گ برقرار كند

12  

 ومدجامع نوبت 

 به استانبول آمد

يع نزد علي قلم
پس از ب. داخت

تهران به سمت ا

گاه راهي بـر خو
گو رامبراند و وان

وه پيري نشان م

ي، بلكه از جنبة

طال ،رسد وج مي
يي را براي جايگ

ت زبر كرده، سپس

قرن(د ايلخاني 
 نسخ و ثلث و نق

 در حدود هزاره
.رفته است ر مي
.شده است ه مي
اي در اين مجمه

هاي ت زه و مهره

رك ايي تكلم مي
هـاي سفالينه. ت

ه دور از نيازهاي
د هاي پايه ، جام

سفالگ  مشخص

طراحي قوي، پيك
از ت.  تبديل كرد

 ارتباطي هماهنگ

ج( پيش؛ هنـــر 

سالطين عثماني

الصنا  در مجمع
 چين و ژاپن پر

در تهران  و دخت

معمول بوده و گ
هاي ر ن، نقاشي

ي تا يأس و اندو

موضوعي تصويري
  . شود مي 

در اين دوره به ا
هاي دگان قسمت

كوتاه و تيز است

بي شاخص عهد
مي و خط اسلي

با تاريخي) تان
ق ايران به شمار
د آهكي پوشيده

كشف جم.  است
گ الجورد، فيرو

زبان هند و اروپا
است) م.و اول ق

اسم تدفين و به
ها پايه گون، سه
نمونه. ف هستند

ل شد و با طئ قا
ها حضور انسان

صوصاً معماري

سنجش

دعوت يكي از س

ش هنري خود را
شي ايران، هند،
ي زيباي پسران

بسيار م ، از خود
در اين ميان. ست

ة جواني و شادابي

را نه به عنوان مو
بندي جان درجه

آثار فلزي، كه د
 حيوانات و پرند
ص طالكوبي كه ك

نايين از آثار چو
اساس نقشي بر

در سيست(وخته 
صر مفرغ در شرق
دي از گل و مواد
ي وجود داشته

زاران قطعه سنگ
  .   ست

مردماني كه به ز
در هزاره دوم و(

معمول براي مرا
هاي گونا ه شكل

 در ابعاد مختلف

ط اهميتي ويژه
ن واقعي براي ح
يا، و محيط و خص

   
 

ل بليني كه به د
 

 .رست است

موزشاد آين بهز
در آثار نقاش  لعه

هنرستان هنرهاي
 .رست است

نگاري نر چهره
شده اس سوب مي

 وي را از مرحلة
 .رست است

جان ر بي طبيعت 
ج بي ي با طبيعت
 .رست است

هاي تزييني آ وه
هاي  ويژه پيكره

رد مخصوصا كا
 .رست است

ي مسجد جامع ن
اريك منبت ي آن

 .رست است

هاي شهر سو فته
ركز صنعتي عص
يوار آنها با اندود

ها براي آبرساني ه
 اين منطقه، هز
ر اين منطقه اس

 .رست است

م(ها  رود آريايي
(ن با عصر آهن 
ست و به طور م
ساخت ظروف به

دار، و ساده، پايه
    .  است

 .رست است

 بهزاد براي خط
عماري را به مكا

، اشيااشخاصن 

www.sanjeshse 
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چهرة خود،
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حس تنهايي
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يكي از شيو  
فوالدي، به

گرفته، با مي
در 1گزينه  .11

منبر چوبي  
است و روي

در 3گزينه  .11
براساس ياف  

مهمترين مر
كه سطح دي
در اين خانه
همزمان در

اين اشياء در
در 3گزينه  .11

از مرحلة ور  
مرحله مقارن
خاكستري ا
اين دوره، س

هاي س كاسه
تپه مارليك

در 2ينه گز .11
الدين كمال  

ي مع منظره
توانست ميان
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سـتفاده از   
بـه  . رسـند 

ـراف جـدا      

ي بسـته و  

شـكل  هـا    
ظـام را در  

هـاي    دوره  
ـالح، تنـوع       
جاي مانـده  

ب اول و در         
يـاتي نيـز    

نها شادي، 

يوا بيشـتر   

ساز مطرح 
سيقي متن 

  .است

 حساسيت 
 ينـيم دارا 

cationgroup

او بـا اس. ده كـرد 
بعدي به نظر بر 

ي از فضـاي اطـ

ديوارهاي. گرفت 

عموالً اين كـاخ
اين نظ. ساختند ي

 اسـت، كـه در
بـه عنـوان مصـا

هاي بر ج  مناره

 شـاه طهماسـب
كـاري آن ابي نـه 

ي از آثار هنري آ

شـي. ان القا كند

فيلمس» لو پلوس
، موسمان معادي

اساخته شده مز

با يهافيلم از ي
كن ير آن عكاس

استفاد» وسكورو
ها؛ سه  تا حجم

 و روشـن رنگـي

ومي الهام مي ر
  .     شدند

مع. كم بوده است
ي چليپايي را مي

جنگلي برشمرده
كـاربرد آجـر ب 

ت كهتي اسصيا

زوين پايتخـت
زوين و ايوان آين

دهند، در برخي

ي عالم را همزما
  

تئو آنجل«هاي م
ساخته پيم» انه

اميليو يثر تنسا 

يفيلم يعكاس ر
كه قرار است در

19/02/1399(  

كيارو« از روش 
تاباند دل مير م

يان سطوح تيره

ارييش از معم
 و بازتر تبديل ش

ها حاك اكثر كاخ
اي ه گاهي نقشه

 .  

ي بياباني و يا ج
.يل شده اسـت 

خروطي از خصوص

ـار در شـهر قـز
ة قزخان نف ديوا

د يي را نشان مي

كردن و بازسازي
.ر برخوردار بود

راي اغلب فيلم ب
بمب يك عاشقا

»ياشهيشحش 

بهتر است در ،ت
ك ييم كه محيط
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 ومدجامع نوبت 

ق بر ديد عيني
ب، نور كافي را بر
ق ايجاد تضاد مي

يك بود و كمابي
تر وارهاي سبك

هي يكساني بر ا
كه. گرفتند د مي

. سروستان ديد

ها و مسيرهاي اه
زرگان ديگر تبد

اي و مخ  استوانه

راي نخسـتين بـ
 شيرازي در وصف

گراي ي تا طبيعت

 يافت كه نابود ك
ر و پويايي بسيار

ن است كه جها
«يلم سينمايي 

وحباغ«  شنامهي

جزئيات زياد است
ساسيت باال بروي

 .روديباالتر م 

ج( پيش؛ هنـــر 

عمق فضا منطبق
هاي مناسب شن
نما، و از طريق ره

هاي بسته و بار
ه گوتيك به ديو

دهاصول سازمان 
موازي را به خود
ني مثالً در كاخ

ر ما در كنار شاه
رة باني آن، يا بز

هاي وان از فرم

بـر  بنـا بـا آينـه   
ن دوران نويدي

ي ساده هندسي
 .  

اي تجسم  گونه
شد و از شور مي

مطرح سينماي
براي في 1397ل 

بر اساس نما يل

  .استشده

ج يدارا كنيم ي
با حس يها فيلم

تيفي، كر باشد

سنجش

بعدي و ع جم سه
ي ايجاد سايه روش
ون خطوط كنار

ده و داراي فضاه
در معماري دوره

، دوران اسالمي
ل از سه محور م

هاي ساسان ر كاخ

نوان عامل راهنم
جوقيان به مقبر
ي و استفاده فراو

  . شند

دهد كه تزيين ب
شاعر آن. ه است

هاي نوعي از شكل
شود ن ديده مي

صندة كيهاني به
ه آتش مجسم م

زان برجسته و م
وي در سال. ست

اخته بهرام توكل

ش ي، عكاسع نور

ييم از آن عكاس
ه سراغب ي زمان

كمتر لميت فيس

   
 

 .رست است

راي نمايش حج
 مشخص و براي
روش، احجام بدو

 
 .رست است

نسك نسبتاً ساد
هاي رومانسك د

 .رست است

رة ساسانيان تا
 بخشي متشكل

توان در اش مي ه
 .رست است

يا مناره را به عنو
وص از زمان سلج

هاي آجري كتيبه
باش جوقي دارا مي
 .رست است

د يخي نشان مي
هاي او آغاز شده

  . ت
 .رست است

تنو ،ري مينوسي
 و حركات موزون

 .رست است

ام رقصر مقيوا د
ص در ميان حلقه

 .رست است

، از آهنگسازدرو
سيقي ساخته است

 .رست است

سا» بدون من جا
 .رست است

منبع كيوطه با 
 .رست است

خواهييكه م ي
هاده كنيم و تن

هرچه حساس. شد
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x(x )+1  
x x+2  

− =5 4  

a
b

= 84
1  

a
b

= 
4
5  

=   تعداد 4

  وق كارمند

  مرحله اول

  مرحله دوم

  
،=16 2

25  

  سن پدر:  
  سن فرزند 

x
x y

=
 =

39
4  

  
x y− =  
  در و فرزند

 A  وB  
 C  وA  
 C  وB  
cationgroup

) (x= +26
x= + 25

                 1

×=
×

44 211
55 211

x

y

 > 
 <


4 1

5 25



− + =49 26 1

x= حقو

مصرف در م =

مصرف در م =

، ،
x


16   

x
y :

y
y

y
+


+

9
12

y== ⎯⎯⎯→939
مجموع سن پد 

صرف مواد اوليه
د اوليهصرف موا

صرف مواد اوليه

)−1
x = 2 25

: باشد مي 4دد 

× =
×
2 2 4

5 5
x

y

 >

 <

1

25

 



= 24

xمانده  →1
5

x× =1 4 4
5 5 2

x ×
 = 25 2

x
(x

y+ = +39 4

x⎯→ = +39 9
= + =48 9 5

t زمان مص:  1=
t زمان مص:  2=
t زمان مص:  3=

19/02/1399(  

x = 5
، عد5مل قبل از 

=

=

254
5 55

 

 

  .)د

x= − 1
باقيم 5

xمانده  →4
25

، ،2 16
16
   

y− = 39
x ) (y+ =4 4

y+  =12 3

=9 48
57

=15
=12
=1

زيك

14  

 ومدجامع نوبت 

 عدد مربع  كامل

نيز هستند 49و 

x x= 4
5 5

x= −4
باقيم 5

، ،= 3 15   

x y = +39
y ) x+  +4

y=  =27

فيز -ي رياضي 

ج( پيش؛ هنـــر 

اولين

و 26خود ( .دنش

x x− =4 2
25 2



 

y
y+ = +4 4 1

= 9

 درك عمومي

سنجش

باش مي 49تا  26

x x− =4 16
25 25

x y =6 4

   
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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y +12

 .رست است
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t
=1 1

15  

t
+=1 4  

t = =4  
t((A +  

( −
1

1 2
  

  

( −4 1  

  ين دو عدد

999 517   

  

/99 517   

  ضل دو عدد

x

*

=23

6
5

1

1 3 8
* 4 7
2 7
* 4
1 8 4

  

cationgroup

+ +1 1
12 1

+ + =5 6 15
6 6 
t(A B C+ +
B) (A C+ +

( )
) ( )

+×
+

1 2
1 2

) = −42 1
− −= ميانگي 1

17 / →58 7

/ 17ب  →8
= تفاض 986−

* 6 8

8 23
8 6

9
8

  .د

 ن

 
 ن

= 1
4

C)
C) (B C+ +

) ( )
)

+=
−

1 2
1 2

= −2 2 1
− + −2 2

2

7 رقمي مضرب 

 دو رقمي مضرب

− =85 9 1

كنند ه صدق مي

  

يكان

دهگان
صدگان

×23 6 

×23 9 

×23 8 

19/02/1399(  

C)) t( A= +2

) (= − +1 2

1
− −= = −1 2

2

ترين عدد سه گ

ترين عدد رگبز

  .ان برسيم

گزينه در مسأله 

 حالت مثلث  

  .ث ساخت

=6 138
=9 2 7
=8 184

15  

 ومدجامع نوبت 

B C)+ + =2 2

) = − −2 1

−1

= ×58 بزرگ 1

= × =5 17 ب8

 تا به رقم صدگا

4باشند كه هر 

در ها عداد گوي

توان مثلث مي 1 

ج( پيش؛ هنـــر 

t(A B= +2

2

=7 986

85

دهيم  انجام مي

ها مربع كامل ب 

n(n )+= 1
تع 2

 1  و 3و  6و

سنجش

B C) (+ = 2 4

ه صورت عكس

  .باشدمي 8ر 

بايد تعداد گلوله

 )

و 15و  21و  2

   
 

) = 8
 .رست است

 .رست است

 .رست است

ست تقسيم را به

ن عدد مورد نظر
 .رست است
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28و  36و  45و 
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  چك لوزي
  زرگ لوزي

  كلحت ش

  

BC =2  
BC =  
AC =2  

CH = 7
4  

CM =  

MH =  

AB =  

ضـلع    و 

  لثتفاع مث

  دايره بزرگ
  
  
  
  
  
  
  

  ت شكلح
 حت مربع

cationgroup

= قطر كوچ 2
= 3 قطر بز 2

(= سام 24

= =2
12
6

AB AC+2

=16 4
CH BC× 

7
4
BC = =4 22 2
CM CH− =

AC =3
2 2

3وچك برابـر 

h = ×3
ارت 2

: OD شعاع د

مساح
ساحم

  :ه است
2
2

)× =3 2 12
= =12 1

36 3

= + =2 9 7

( ) =27

2

= − =7 82 4

لـث   

× =3 2 12  

شعاع هر دايره كو

× = 2 3 3

BD OB= +

19/02/1399(  

ان تشكيل شده

2

16

CH ×4

− =8 7 1
4 4

Â پـس مثل =

3

ش. حاصل گردد

OB h = 2
3

B = +3 2

16  

 ومدجامع نوبت 

  .شد

لوزي يكسا 4 از 

D̂د،   = °3 
D    

    .وتر است 

ح ABCضالع 

h = × =2 33

ج( پيش؛ هنـــر 

باش مي 36دد ، ع

شكل .كنيم مي

باشـد درجه مي 
DC AC= =

6   3درجه
2

االض ثلث متساوي
 

2

سنجش

ين مربع كاملل

بر واحد فرض م

Ĉ  12برابر
2 پس .ست

زاويه  بهروبرو 

كنيم تا مث ل مي
  .واحد است 2

   
 

اعداد فوق اوه ل
 .رست است

بع كوچك را برا

  .رست است

 .رست است

ACD زاويه ،C
الساقين ا تساوي

الزاويه، ضلع ر ئم

 .رست است
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AB  2برابر 3
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  ب مستطيل

  

  االضالع وي

BH = 1
3  

AH =2  
AH = 4  

  
  
  
  

  .ت

              

π
  

  ذوزنقه تر گ
  ذوزنقه تر ك

Â
D̂

= 12
6  

  ره محاطي

 جم حاصل

حجم حاصل=  

cationgroup

Vه  مكعب =
×= ×8 8 62

فاع مثلث متساو

h = ×1 1 33 3

AB BH−2

4

خارج شده است 

                  

/ π=
π

15 5

Â  :زاويه بزرگ
D  :زاويه كوچك

° =
°

2 2


R= شعاع داير

حج

نهاحجم استو -

  .د

قاعدهمساحت × 

= × =6 32 6

AB ارتف:  =

=2 2

H AH =2 2

3ره به شعاع 
2

(=

= 3            

/π =15 5

.  
A = ° +3 9
D̂ = °6 

R =

 حجم كره 

  حت مثلث
 محيط مثلث

19/02/1399(  

باشد 8ع به قطر 

×ارتفاع 

            192

a =3 3
2 2

( )= −23 2

درون آن يك كر

( ) (

/

π × −

π =

22 5

31 15 52

 نصف وتر است
° = °12 

= 3
مساح
نصف م

17  

 ومدجامع نوبت 

ده آن مربععه قا

 

× =2 6 1
  :باشد ده مي

  :م
( )− =22 18

گردد كه از د مي

( ( ) )π =

π

34 3
3 2

5

3ويه   درجه

×

=+ +

3 4
2

3 4 5
2

ج( پيش؛ هنـــر 

رد كهدارا  محج

=18 3 2
االضالع قاعد اوي

 فيثاغورث داريم
− =8 2 16

استوانه حاصل م

= π − π42 3

ضلع روبرو به زاو

=6 16

سنجش

طيل بيشترين ح

  

ثقل مثلث متسا

Aطبق رابطه ،

Δيك حجم ا ،

π× =27 28 

3يه   درجه، ض

   .باشد  مي

   
 

 .رست است

ين مكعب مستط

 .رست است

ثركز ه عبارتي م

ABHالزاويه  ئم

 .رست است

خط  حول ،كل

 

ππ − 9
2

 .رست است
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  احت دايره

  

  طيل كامل
  ل شمارش
  ضافه شده

  يه چرخش

AB B
BD

=  

x
x

=9
4  

x = 6  
  
  

تي فاصـله  
  ـه دوبرابـر      

cationgroup

= π مسا 21=

مكعب مستط =
هاي قابلبمكع 
اهاي كوچك ب

حداقل زاوي =

BC AC
BE DE

=

x =2 36

شود به عبارت مي
هميشـه در آينـ

 

π

× × =4 4 8
= تعداد 82

تعداد مكعب 1=

كنـار   از. ست
 دي ايجـا خلـ    

  

°36

به آينه نزديك م
جـايي تصـوير ه

اد تكرار يكسان

  احت هاشور
 احت سفيد

19/02/1399(  

128

− =128 82 4

 تشكيل شده اس
شـش ضـلعي داخ

= =6 32

= 36
1

متر ب سانتي 4ز 
جبـه ك باشـد، جـا  

تعد

مسا
مسا

18  

 ومدجامع نوبت 

46

االضالع يكسان
ضـالع، درون ش

/° = ° 22 56

يزتصوير ن ،دو ش
گر آينه متحرك

ج( پيش؛ هنـــر 

ا  مثلث متساوي
االض لث متسـاوي 

°

 به آينه نزديك
اگ .شود ميكم ر 

سنجش

از شش ،داخلي
ث سفيد، يك مثل

B اند متشابه.  

متر سانتي 4سم 
×2 متر سانتي 4

   
 

 .رست است

 .رست است

د خوردهي هاشور
ن هر سه مثلث

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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 .رست است
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× =2 4(  

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .14

 
در 3گزينه  .15

ضلعي شش
هم قرار داد

  . گردد مي

در 2گزينه  .15

در 3گزينه  .15
در 4گزينه  .15
در 1گزينه  .15

  
  
  
  
 

در 1گزينه  .15
Cدو مثلث 

در 2گزينه  .15
اگر آينه ساك
بين جسم و

8.(شودمي

erv.ir

49

50

51

52
53
54

55

56



 
 

 

@sanjesheduc 

  م و تصوير

  نيوم آلومي
   جرم مس
V (
V

=2
1

2  

m
m

=2
1

3  

m
v
m
v

ρ =
ρ

2
1

  

tعت  =1  
m = 25  

  

  )راندمان( 

 =4
5  

. ـرخ اسـت   
 آذرخش و 

گرمـايي در   

 ريمـاني و   

cationgroup

فاصله بين جسم 

ي، حجم و جرم
چگالي، حجم و

) V= 32 8

/ m 23 2

m / m
v v
m m
v v

=

2
2 1
1 1
1 1

3 2
8

= 36   ساع
= 2تن  252

بازده =

p
p


84  

لنـدتر از فروسـ
 طبيعي توسط

يسه رسـانايي گ

تحليلـي،(ديـد   

   مفيد
 لن ك

( )= × −2 5

,V= ρ2 چگالي
,V ,m= ρ1 چ 1

V V=2 18

/ m= 13 2

m
/= =

1
3 2

8

S
× =1 25 

= 8
1
pت  =1 5  

بل ،رومغنـاطيس 
راديويي به طور

عبارتي مقاي به 

هـاي جد دسـه ن

توان
توان
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( )− + =8 8 1

V ,m2 2
m1

/= 4

52لو   كي  

mgh
t
p

=8 
 

= 1 5
1
 
  

وات 

ف الكترطيـ  در 
امواج ر. دنكن مي

.افتد ن ديرتر مي

 .باشـد  ج مـي 
  . شود

هن وجود كشف 

19  

 ومدجامع نوبت 
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h و        1=
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2
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1

 

1=/ت  5 

آنه طول موج 
ت نور حركت م

نآهميله  صل به

ل به طرف خارج
ش سبيده ميچم 

رو بااز آن .دارد
  .ست

سيم فني

ج( پيش؛ هنـــر 

cm84

m2

p

×252 1
36
   

 

كيلووات

طيسي است كه
راديويي با سرعت

س زودتر و متص

 كاغذ و از داخل
يز يا تخته رسم

ت انسان كاربرد د
 را حفظ كرده ا

 ترس

سنجش

×12

ج الكترومغناامو
امواج ر ،ناطيسي

  .وند

ت متصل به مس
 

متداد قطرهاي
صاف بر سطح مي

س فضاي زيست
ت و قدرت خود

   
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

مااي از  يي، گونه
 امواج الكترومغن
شو كي توليد مي
 .رست است

يش چوب كبريت
 .گردد رسي مي

 .رست است

نوار چسب در ام
ب كاغذ كامالً ص

 .رست است

يدسي در مقياس
همچنان اهميت 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .15

در 4گزينه  .15

در 4گزينه  .15
امواج راديوي
مانند ديگر

هاي فلك جرم
در 2گزينه  .16

در اين آزماي
سه ميله برر

  
  

 
 

در 3گزينه  .16
جهت زدن ن
به اين ترتيب

  
  

در 1گزينه  .16
هندسه اقلي  

)نااقليدسي
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 موقعيـت،      
 .دهند

قشـه ارائـه      
ـد و پريـز   

م بـا دايـره     

 7ا شـعاع   

cationgroup

ـالن سـايت يـا
د ا نيز نشان مي

ار در فـاز دو نق
 حتي نصب كليـ

  :ي الزم است

يم رسـم كنـيم

اي بـا طـه دايـره  

هـاي پـ و نقشه 
ي ارتباطي آن ر

 پنجره بـه ديـو
كاري و سراميك

ه عمل ترسيمي

ياهخـو  هايت مي
(2  

به مركز اين نقط

19/02/1399(  

يت زيادي دارد
هاي سترسي و راه

حوه اتصال در و
ارها، كاشي و س

حه و در 
 بـاالي  

سه.  مماس باشد

ر نهد قوسي كه 
/ + =5 7 27

م ترسيم كنيم ب

20  

 ومدجامع نوبت 

ف زمين نيز اهمي
 پروژه، نحوه دس

 .ت

كاري حتي نحك
شي سقف و ديوا

صفح 6تعداد  2
هان در نماهاي

 خط داده شده

R)ا  R ')+
/ R R= +7 5

خواهيم ت كه مي

ج( پيش؛ هنـــر 

محـور مواجـه    
ال خـط و  و بـا  

 موقعيت اطراف
مسايگان زمين

حور تقارن است

زه گرفته تا نازك
شاقي بنا شامل ن

2حه و در حجم 
خطوط پنه( .شود

كه به دايره و) 
   .7فاصله 

و با شعاع برابر با
R :ابرست با ')

ركز قوسي است
  .ود

سنجش

بـا مح Rصـوير  
 از نماي جلـو و

   .شود  مي

 بر زمين پروژه،
هاي اطراف و هم

 تقارن و يك مح

ريزي، ساز ز پي
وششي و تزئيني

صفح 4فقط  3ه 
ش فحه ديده مي

)7شعاع ( 14طر 
ط داده شده با ف
ايره داده شده و
لمركزين آنها بر
س رسم شده مر
دايره مماس شو

   
 

 .رست است

ود بر صفحه تص
موازي است و) 

نبي نقطه ديده
 .رست است

 معماري عالوه
ه ان دادن زمين
 .رست است

صفحه 4 داراي 

 .رست است

 .رست است

ات اجرايي بنا ا
 كليه مراحل پو

 . ري گويند
 .رست است

ي حجم شمارهال
صف 5تعداد  1ه 
  .)ه

 .رست است

يم قوسي به قط
خط موازي با خط
وسي به مركز دا
ج است و خط الم
القي خط و قوس
يم تا بر خط و د

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .16
خطوط عمو  
)خط زمين(

در نماي جا
رد 4گزينه  .16

در طراحي  
عالوه بر نشا

در 3گزينه  .16
قوفحجم   

  
در 4گزينه  .16

  
  
  
  
  

در 2گزينه  .16
كليه اطالعا  

به. گردد مي
كار نازك ...و

در 2گزينه  .16
  
  
از نماي باال  

حجم شماره
شدهنترسيم 

در 3گزينه  .16
جهت ترسي  
رسم خ -1  
رسم قو -2  

مماس خارج
محل تال -3  

كني رسم مي
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حه عمـود      

نـوع   براين 

    .د

  .بينت است

كـرد و بـر   

ضلعي  6م 

cationgroup

 ) ي

م خطـوط صـفح

بنـاب. شـده اسـت   

2
3يا  3

باشد مي 4

پكتيو حجم، كابي

ف خط استفاده ك

قسمتي از ترسيم
 ).منتظم است

شويي  تي زمين

ت ولي بـر تمـا

ترسـيم شـ) عـي 
  ).ست است

1، 1ترتيب 
3و  2

گيريم نوع پرسپ ي

هاي مختلف مت

ق 3ظم ـ گزينه  
ضلعي م 3 ضلع 

19/02/1399(  

نظير. (د نيست

  
گذرند، عمود است

 ه   
 ،
ا   
ا  
ت    

)9 درجه واقع
نادرس 1س گزينه 

بعد مايل آنها به تر

 شده  نتيجه مي

توان از ضخام مي

ضلعي منتظ 5م 
ي منتظم نصف

هـر   
زيـر  

21  

 دومجامع نوبت 

 آن صفحه عمود
  .استه 

.حه عمود است
گذ خط عمود مي

 منطبـق ديـده
 شــامل مثلــث،

ضـلعي بـا 8ي 
بـا. رسيم شـوند 

خـواهيم داشـت
  . آورد د مي

( مربع حقيقي 
ي قائم است پس

هستند و مقياس ب

1ي   ترسيم

ايش عمق نما م

سمتي از ترسيم
ضلعي 7ضلع (ت 

 2هاي  ه
شدن و يا 

 9صـفحه   

و مراحل رسـم ه
ط را در تصاوير ز

ج( پيش؛ هنـــر 

د باشد، الزاماً بر
نطبق بر صفحه
فحه، بر آن صفح
طي كه از پاي خ

ر نيز موازي يـا
ده ســه صــفحه

 سه خط عمودي
 موازي با هم تر
موازي فـوق را خ
 متناسب بوجود

صفحه تصوير با
ديمتريك موازي

ي مايل يا ابليك ه

هاي ديگر يعني زه

مصالح و نما وت

قس 2ظم ـ گزينه  
م استعي منتظ

نادرستي گزينه 
در ديده ش 4و  

جهت شـيب ص
  .شود ي

يابي و يد صفحه
ي حجم مربوط

سنجش

اي عمود  صفحه
قع در صفحه، من
تقاطع از يك صف
ه، بر تمام خطوط

 در نماهاي ديگر
جــانبي داده شــد
ضلعي داريم كه
ر نماي جلو هم

a  وbe خط م
متشابه با اضالع

 روبرو و موازي ص
(يا ابليك است 

 پرسپكتيو موازي

2 برابر با انداز

 نشان دادن تفاو

ضلعي منتظ 9م 
ضلع 7 از ترسيم 

1ي سوم صفحه 
1هاي  ت گزينه

 كه با توجه به ج
مشخص مي 1ه 

تواني ول يابي مي
 تصوير سه بعد

   
 

 .رست است

ه بر يك خط از
ود بر دو خط واق
ود بر دو خط مت
ود بر يك صفحه

 .رست است

ي يك صفحه،
در نمــاي ج. ــد

ض 8 يك صفحه 
بايست در  و مي

ad از دو خط 
صفحه م adط 

 .رست است

 حجم كامالً از
ن موازي مايل ي

نت و جنرال انواع

ين كه  اندازه 
 .رست است

ها، گوياتر نقشه
  .ه افزود

 .رست است

سمتي از ترسيم
قسمتي 4زينه 

 .رست است

بي و رسم نماي
تفاوت. شود ص مي

مستطيل است
ال، درستي گزينه

يري روند مجهو
حات و همينطور

.  

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .17
خطي كه -  
خط عمو - 
خط عمو -  
خط عمو -  

  .نيست
 
 
 
 

در 1گزينه  .17
اضالع موازي  

خواهنــد شــ
مستطيل و
هم موازيند
ترسيم يكي
كه تنها خط

در 3گزينه  .17
بعد جلويي  

پرسپكتيو آن

كاوالير، كابين  

با توجه به ا  
در 4گزينه  .17

براي بيان گ  
زيبايي نقشه

در 4گزينه  .17
قس 1گزينه   

منتظم ـ گز
در 1گزينه  .17

ياب با صفحه  
مشخص 3و 

نشدن يك م
در نماي باال

  
  
  
جهت يادگي  

يك از صفح
.دنبال كنيد
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ـيار شـبيه      
تـر    شـبيه  

   . بود دخواهن

 ورودي در  

20 
20 

cationgroup

لـي شـكلي بسـ
به بيضي دقيـق

خ  صفحه موازي

شـپزخانه و در

60 

80 

شـود ول ل نمـي 
ود شبه بيضي ب

خط و ،زي باشد
  . موازي است

مال و اين كه آ

19/02/1399(  

ص بيضي حاصل
تر شو كزديهم ن
      

 همان ضلع مواز
يز با همان ضلع

عالمت جهت شم

22  

 ومدجامع نوبت 

ضي دقيق با خواص
چك بيضي به ه

 .كانوني نداريم

نماي ديگر نيز با
در نماي ديگر ني

ت و با توجه به ع
  .ي بناست

V (=  

ج( پيش؛ هنـــر 

يك بيض قوس، 
چوزرگ و قطر ك

كانون و فاصله ك

در نموازي باشد و 
وازي است كه د

ه آشپزخانه است
اي شرقيده نم ش

  حجم قطعه= 

 
  

( / )×24 3 14

سنجش

4شبه بيضي يا 
 چه ابعاد قطر بز
 در شبه بيضي ك

اي مو ضلع صفحه
لعي از صفحه مو

ورودي و پنجره
داده تصوير ،دن

=اي  تكه استوانه

 
V R .= π 2 

V = π ×23 2
V =  

  
) /+ =72 75

   
 

 .رست است

بيضي با روش ش
هر .كند جاد مي

م به ذكر است

 .رست است

ض يكچه خط با 
خط با ضلع 1نه 

 .رست است

 شده شامل در و
ان ت بنا واقع شده
 .رست است

حجم ت+ اييني 
V V=  

V s .h= 1 1 
h ( r a+ π +2

(+ π +22 1 6
(π + π +18 1

V = π +18 6
/ + =36 72 1

www.sanjeshse 

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

در 1گزينه  .17
در ترسيم ب  

بيضي را ايج
الز .شود مي

   
در 1گزينه  .17

  
  
  
  
چنانچ: نكته 

ا در گزينتنه
در 3گزينه  .17

نماي داده  
سمت راست

در 2گزينه  .17
حجم تكه پا

  V V+1 2
  s .h+ 2 2
  a.b).h2
  )× ×2 6
  )+ ×12 6
  π +6 72
  /147 36
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ة طراحـي      

حـروف   ي
 تناسب به 

ع فونـت را   

cationgroup

راحـي بـه شـيو

ويـودن دو بـه د   
 بودن حروف و

  .كند ي مي

  . نيست

.  

  

 با طراحي انـواع

  .آورد ه ياد مي

ايـن طر ، كـادر   

به و تكـراري بـ
ه دليل تكراري

چهره را بازنمايي

ي طراحي نشانه

شود ي ديده نمي

.شود  ن اجرا مي

گي و سازگاري

19/02/1399(  

  .ي باشد

 نائوم گابو را به

ي متعـادل در

و همچنين مشا
ن حروف، تنوع به

ح هندسي يك چ

هاي رابت از روش

تي يا همپوشاني

ت تيره به روشن

يشترين هماهنگ

مي

23  

 ومدجامع نوبت 

هاي مدادي طرح

نستراكتيويستي

 به روابط بصـري

روف اختصاري و
ل فاصلة يكسان

كه طرح ي است

اين نظم، غر ند

ش و زمينه، ماتي

صوصي به صورت

 قاعدة كرسي بي

صويري و تجسم

ج( پيش؛ هنـــر 

هاي ط د از نشانه

يراني كه آثار كن

هندسي و توجه

تقارن نسبي حر
ر تجمع به دليل

ي مثبت و منفي

هم خوردنين بر

ن رابطة ميان نقش

  .است

   شيشه

 با ابزارهاي مخص

 بودن حروف و

 خالقيت تص

سنجش

تواند  خطوط مي

  د پاپ آرت

هنرمند معاصر اير

 تخت و سادة ه

ت ،ن خبرة ايران
هاي ديگر  گزينه
  .باهند

مان تضاد فضاهاي

كنواخت و همچن

ها و همچنين رم

مستقيم اد پ گو

 تيز براي تداعي

ستقيم است كه

ح و مجزاض و وا

   
 

 .رست است

 .رست است

رگي و ضخامت
 .رست است

شنبرگ هنرمند
 .رست است

هند حساميان هن
 .رست است

ستفاده از سطوح
  .بيه است

 .رست است

جمن حسابداران
در.  واضح است

اني حروف اشتب
 .رست است

باين فضايي هم
 .رست است

دن يك نظم يك
 .رست است

خورد نداشتن فر
 .رست است

ي مغار در چاپ
 .رست است

هاي گوشه  فرم
 .رست است

از انواع چاپ مس
 .رست است

به دليل روشن 

 .رست است

 .رست است

www.sanjeshse 
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اثري از راوش  

در 1گزينه  .18
اثري از سه  

در 2گزينه  .18
به دليل اس  

باهاوسي شب
در 2گزينه  .18

در نشانة انج  
چشمگير و
خاطر همسا

در 4گزينه  .18
منظور از تب  

در 1گزينه  .18
به دليل نبود

در 4گزينه  .18
به دليل برخ

در 1گزينه  .18
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در 3گزينه  .19
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  .د

ـروه بـودن    

ر تئاتر نـو  
يش داراي    

  .ر

 موسـيقيِ     

هـاي   مايـه    
 بـه مـرگ    

مـايش در  
ها،  ي انسان

»  آندلسـي 
ش در فـيلم      

  .د

ـر صـورت     

cationgroup

 مخاطب هستند

  .تر است يك

ت و در يـك گـ
  .ه است

ان ميان پرده د
هـا در ايـن نمـا

آور آميز و خنده ق

زيربنـاي اصـلي

 از جملـه درونم
ك محكـوميـ ـ  

نم«بدع تكنيك 
يقي، سردرگمي

سگ«ر با فيلم 
راي يـك نقـش

شود ستفاده مي

هـاي زنـدان بـ ه  

ن عوامل مؤثر بر

به پوستر نزد ،ت

گشتان يك دست
كادر تبديل كرده

وست كه به عنوا
ه صـورتك . سـت   
هاي اغراق حجم

در اين شـيوه ز 

ظيفـه مـذهبي
جيب بر ـ: ن به

لو را مبدپيران. ت
افتن هويت حقي

 

ه و وي را بيشتر
از دو بـازيگر بـر

  .دهد

اي الغر كردن ا

ه افكنـده ميلـه

19/02/1399(  

ترين مهم ،ها فرم

توجه به جزييات

مي همچون انگ
گيرترين عامل ك

 همراه با گفتگو
ن آن انـدك اس
شاني كوچك و ح

.يخ سينماست
  .كند  مي

وظ و ي، اسـارت 
توان هاي او مي م

است» لودي پيران
يا جستجو براي 

 .رود  شمار مي

سم شهرت يافته
ا) ع مبهم هوس

در فيلم نشان د

برا 4گزينه  ار و

كه در آن از سايه

24  

 ومدجامع نوبت 

حول موجود در ف

بودن تصوير با ت

شود مفاهيم  مي
آن را به چشمگ

ي سبك، شاد و
و تعداد بـازيگران
ند، همراه با پيش

 موسيقي در تار
ره متفاوتي پيدا

آزاد. سينماسـت 
از فيلم. اي است

لوئيجي«معروف 
.شته شده است

ضامين آثار او به

به پدر سورئاليس
موضوع(»  هوس

ن شخصيت را د

د شخصيت بيما

ك» ل ب دوميل

ايشيت نم

ج( پيش؛ هنـــر 

دن و شور و تح

ن نياز به بزرگ ب

ر كنار هم باعث
ا توسط تصوير آ

كيوگن نمايشي 
هاست و موقعيت

ان هايي متورم هره

ي به كارگيري
ي مختلف چهر

و مطرح تاريخ س
ا ي اهميت ويژه
  . اشاره داشت

اثر م» ي نويسنده
نوش» گروتسك«

گي، از جمله مض

 سينماست كه ب
ميل مبهم«لم 

جه متفاوت از آن

براي ايجاد 3نه 

سيسيل«ساخته 

 خالقيت

سنجش

نش و حركت بد

شتار و همچنين

 و تلفيق آنها در
يشترين فضال ب

  ب فوويسم

.باشد يوگن مي
 اين كمدي بر م
يستند، بلكه چه

هاي ترين شيوه ي
ها ته در موقعي

ماليست و ميني
 سينماي او دارا
كشيش دهكده،

ت در جستجوي
«ر او در سبك 

هاي زندگ  ارزش

ن مطرح تاريخ
او در فيل. ناسند

يك بتواند دو وج

صيت مثبت، گزين

س» نيرنگ باز«م 
  .است

   
 

 .رست است

كن ،سون پوالك
 .ستت ارس

طي تصوير و نوش
 .رست است

 انگشتان دست
الهمچنين اشغ. 

 .رست است

يس رهبر مكتب
 .رست است

 .رست است

 .رست است

لق به نمايش كي
تأكيد. شود  مي

و برجستگي نير 
 .رست است

ف يكي از قديمي
م اصلي است كه

 .رست است

ن از فيلمسازان
در» صدا«. ست

ول ـ خاطرات ك
 .رست است

شش شخصيت« 
اغلب آثا. دانند ي

ر دروني، تغيير
 .رست است

وئل از فيلمسازان
شن ليسم ميسورئا

د كه با اين تكني
 .رست است

راي ايجاد شخص
 .رست است

وط است به فيلم
ستفاده گرديده ا

www.sanjeshse 
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» ه كـردن  

قب پس از 
وسـوم بـه    

سيونيسـم  

ز اي اـنامه     

يـا  » آزاد«   

زيـپ  «ن، 

خته شـده   
هـاي ژانـر   
. جعه است

لم پـويش    

 اغـراق در      
جـان  «خته  

 موسـيقي،   

cationgroup

ماسـكه«ريض از 

ني، جنگ و عواق
هـايي مو به فيلم

ي مكتب اكسپرس

ر اسـاس نمايشـ

دربـاره صـحنه

به سوئيچ پا. ود

سـاخ سـتاخيزي 
ه لمـان ز ا است ا

نيايي پس از فاج
داسـتان فـيل. ند 

ـف ميزانسـن و
سـاخ »دليجـان 

ه رقـص، درام،

 تصوير پرده عر

ن و مسائل انساني
تب در واكنش ب

هاي كه از ويژگي

ايـن فـيلم بـر. ت  

د 4سي و گزينه 

شو سوژه محو مي

پسارس خيلـي 
است، تلفيقي  ي

 اسرارآميز در د
شـون رآورده مـي 

ن سـطوح مختلـ
د«حنه از فـيلم   

لبي است درباره
  . خته است

19/02/1399(  

اي ساختن يك

ر آن روي انسان
اين مكت. شد  مي

  . پديد آمد

شود ك مي شاهده

ريخ سينماسـت
  .رودمي

صحنه قاب عكس

فاصله بين دو س

تخ ـ  علمينر 
استروگاتسكي

اي ستان منطقه
اي قلبي فرد بر

ق و نشـان دادن
ذاب در اين صـح

حاوي مطا ،نند
 خالق هنر آموخ

  .اشد

25  

 ومدجامع نوبت 

ت كه در آن برا
  .گويند مي

وجود آمد كه در
 از جنگ تأكيد
و تجاري بودند،

بندي تصوير مش

  .ات است

تـارپالني ي تك
چكاك به شمار م

درباره ص 3گزينه 

سريع است كه ف

ژادر است كه » 
ن ابرادرا اثر» 

استاكر داس .سفي
ترين آرزوها ميق

جاد فضاي عميق
ذهاي ج مشخصه

دا شي هندي مي
رهما،رام را از ب

با ژاپن مي» نو« 

ج( پيش؛ هنـــر 

ل استن پير ملوي
م» نقاب سخت«

ي در ايتاليا به و
هاي بزرگ پس
 پر زرق و برق و

ب شابه در تركيب

 فردريك دورنما

هايخستين فيلم
 فيلم رنگي هيچ

گ.  درست است

  .شود اهده مي

آنقدر س) ت افقي
  .شود ه مي

» تاركوفسكي
دش كنار جاده
انشناختي و فلس
 دارند در آن عم

  .حل است

براي ايج) دانگل
، از مش)ضدنور(ي 

 اولين اثر نمايش
كند هنر در ا مي

 در صحنه تئاتر

سنجش

اثر ژان» امورايي
«سك را معموالً 

جنگ دوم جهاني
اجرت به شهره
هاي احساساتي

هاي مش ني شكل

اثر»  سالخورده

،از نخد هيچكاك
شده و نخستين

اللي يا سه سويه

ك دستكشي مشا

حركت( دوربين 
نيز گفته» شالقي

آندري« ساخته
گرد« د از رمان

ت دراماتيك روا
د كه مردم باور

دن دو زائر به مح

وايد(نوني كوتاه 
فاده از نور پشتي

هاراتا كه آن را
سازي كه ادعا ي

ن وسايل بازيگر

   
 

 .رست است

سا«وط به فيلم 
اين ماس. ه است

 .رست است

رئاليسم بعد از ج
گي كارگران، مها

ه كه ملودرام» د
 .رست است

مذكور، همنشين
  .رود ي

 .رست است

مالقات بانوي« 
 .رست است

ساخته آلفرد »ب
يلتون ساخته ش

 .رست است

رباره صحنه هال
  . صحيح است
 .رست است

 .رست است

مربوطه عروسك
 .رست است

پان، حركت پنِ
پن ش«، »ش پان

 .رست است

س روسي فيلمي
اقتباسي آزاد كه

خيلي با موضوعات
محلي وجود دارد

براي رساند )اكر
 .رست است

 لنز با فاصله كان
 همچنين استفا

  . شد
 .رست است

اثر به» يا شاسترا
آرايي و بازي صحنه

 .رست است

تي، از مهمترين

www.sanjeshse 
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ف» استاكر«  

ك فيلم. است
تخـ   علمي

در منطقه م
استا(راهنما 
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استفاده از  
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باش مي» فورد
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و هفتم آن 

 يـك سـاز    
  .د

ناميـده  » ز  

cationgroup

رتر و نت سوم و

دآمـور ابوا. بود
شنيده شود) ال(

  .ت

  .باشد ت مي

دانـگ نـوروز«ن 

 آن نيم پرده زير

خواهد ب) ال(نت 
(را بنوازد تا نت 

 ماژور برابر است

  .باشد مي

  .ودهد بخوا

1پرده   سنت

سيقي قديم ايران

  .شود ي

19/02/1399(  

ام، كه نت پايه

يعني ن) تركيبي
ر) دو(ن بايد نت 

 دانگ اول سي

م درجه پنجم م

خ) كامل بزرگ(ر

پ سنت و نيم 2

ساختار در موسي

كي محاسبه مي

26  

 ومدجامع نوبت 

  

 درجه چهارم گا

پنجم درست ت( 
دهد، بنابراين مي

باشد كه با مي) 

ت متغير آن هم

ور، آكورد ماژور

هر پرده . ت 

كه اين س) طنيني

.  

يميايي و مكانيك

اص مواد

ت موسيقي

ج( پيش؛ هنـــر 

.باشد مايون مي

س اول بر روي

هارمونيك سوم
شته شده صدا م

)يز ـ رديز ـ مي

باشد كه نت ور مي

گام مينو) سوم( 

/1 است) پرده 5

جنب، مجنب، ط

دهد تر صدا مي م

هاي فيزيكي، شي

 خوا

 خالقيت

سنجش

نجم دستگاه هم

دي است معكوس

ه) ر(م ويلنسل 
تر از نت نوش ك بم

سي ـ دودي(يك 

جم دستگاه شو

ي درجه مديانت

5(سوم كوچك 

مج( دانگ شور 

 

 

ششم بزرگ بم 
 

 

ه  مبناي ويژگي

   
 

 .رست است

 .رست است

ه بيداد درجه پن
 .رست است

آكورد ،ده آلماني
  .تر شود 

 .تسرست ا

م روي سيم دوم
ت و سوم كوچك

 .رست است

 .سترست ا

مي مينور ملودي
 .رست است

دشتي درجه پنج
 .رست است

خته شده بر روي
 .رست است

 .رست است

 .رست است

صله داده شده س
 .رست است

در دستگاه شور
  . ت

.درست است
 .رست است

.درست است
 .رست است

)بمل مي(ن آلتو 
.درست است
.درست است
 .رست است

 .رست است

 .رست است

لي هر كشور بر

www.sanjeshse 
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ها به  سنگ

خاك  ،ها ت
  .ت

ا تا كـردن  
  .ه كرد

نگ آهـك    

راه استفاده 

  روشنايي =

=1 25
2 5   

cationgroup

و اين س باشند مي

رسايش فلدسپات
ص آن باالتر است

 از لوله كردن يا
ت پروژه استفاده

آلوئك ـ سـن ⇐

ي يا زيرسازي ر

  .شد

  .شود ه ميد

=

m
m

  ر مفيد لنز
 صله كانوني

مي» آتشفشاني« 

ر هوازدگي و فر
درجه خلوص ،شد

طح نگه داريد و
ها و ترسيمات شه

⇐آهك درشت 

سازي تر براي پي

باش ع و بزرگ مي

  .يا است

د و كاغذ استفاد

قطر
فاص

19/02/1399(  

  

از دستة ،تبريز 

در اثر .زي است
 رس بيشتر باش

رت صاف و مسط
داري نقش ص نگه

آ گسن ، همگن 

شود و بيشت  مي

وي سطوح وسيع

  .د

ن پليمرها در دني

از جير، نمد شود،

  .شود خته مي

  .شود ي

27  

 ومدجامع نوبت 

%5و آهن  %8

 ن نزديكاوكند
 

ي اكسيدهاي فلز
اكسيد در خاك

صوره ب ، آنها را
ي بزرگ مخصوص

ك ـ يكپارچه و

ي سنگ اضافه

 از ايجاد موج رو

باشد مين درخت 

ترين و پر مصرف
 .ت است

شمي ل استفاده

 قرمز ديگر ساخ

شتر استفاده مي

ج( پيش؛ هنـــر 

آلومينيوم  ، 2%

اي ك ستاي صخره
 .شوند وليد مي

اريبا مقدومين 
س و آلومينيوم ا

و كارهاي هنري
هاي وان از پوشه

پذير و نرم خاك ل

ها كه به آن قلوه

راي پيشگيري

وب بعد از قطع

   فوالد

ترين و از معروف
درست 3زينه 

ار زغال و پاستل

هاي س يا خاك

بيشجزئيات  اراي

سنجش

 .اند يح

28يسيم حدود 

هاي روس ر كران
سنگ منجمد تو

لو از سيليس و آ
در ميزان سيليس

ها و ها، نقشه وژه
تو ين منظور مي

بخش شكل: ين 
 

گل آهك است ك

ها بر ز انواع روش

ط به معايب چو

ش شكل دادن به
  .ي است

P.V.C يكي ا
گز 

ي تميز كردن آثا

از اُكر، خاك رس 

هاي دا چاپ طرح

   
 

 .رست است

صحي 4و  3و  1
 .رست است

، سيلي47%دود 
 .رست است

مورد استفاده در
 سنگ يا پوكه س

 .رست است

ك رس، تركيبي
هر قد .آيد ود مي

 .رست است

داري پرو ي نگه
براي اي. ي كنيد

 .رست است

خوان آجر ـ آلومي
 فيد شدن آجر
 .رست است

همان مالت گل: 

 .رست است

بري يكي از  گچ
 .رست است

مربوط 3و  2و  1
 .رست است

ترين روش ديمي
گري مانند ريخته 

 .رست است

كلرايد يا همان 

محوكن كه براي
 .رست است

 Sanguine
 .رست است

 .رست است

ي سخت براي چ

www.sanjeshse 
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وع عرضـه       
  .وشش داد

cationgroup

ـف بسـيار متنـو
رنگ مات پو ي بي

  .رد

هـاي بـا طيـ گ 
آنها را با اسپري

 

19/02/1399(  

دار ثابت نگه مي

در رنـگ شـود و  ي
آميزي روي آ گ

2 عدد است. 

28  

 ومدجامع نوبت 

د و مدل آنها را 

مي ه با آب حل
س از اتمام كار رنگ

يا  18هاي آن 

ج( پيش؛ هنـــر 

رود ل به كار مي

گ گواش است كه
توان پس تي مي

ه ت و تعداد لوله

سنجش

ل ريش و سبيل
 

  .نات است

رنگ  ترين رنگ،
ز صدمات رطوبت

قوس كليسا است

   
 

 .رست است

ي نگهداري مد
.درست است

وتئين شير حيوا
 .رست است

ماكت بهتر يميز
هت جلوگيري از

 .رست است

ساز شبيه به ناقو

www.sanjeshse 

در 1گزينه .25
اين الك برا

د 2گزينه  .25
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صداي اين س
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