
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

10از  9ون 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
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  سومجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)3/3/1398(  
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@sanjesheduc

ها در كمال 

. است ه شده

عر مخاطب 

مراعات » ك

ذهن به  را 

در گزينة . )
تركيب » خن

ationgroup

  .بينيم

.  

ه ملهشود و ج مي

نوشته) ش، يادتون

شا. برقرار است) 

ناوك«و » كمان« 

  .طاقتي است
  .ت

معناي ماه اسفند

)زلف+ـه+ نفش 
سخ شيرين« و» 

 

ب مي» شهر ايران« 

.نشيند  سنگ مي

  .است آمده
  .شراب

ن جمله ديده نم

شه، مش مون، مي

)مراعات نظير(ب 

.است  ذكر نشده

ط  كه كنايه از بي
است د اغراق كرده

  .دهند 

م» ارديبهشت«ن 

بن( ل بنفشه است
»زشت كردار« نيز

 )3/3/1398وم 

  )وري
و» شهربانو«، »ر

در دل) سوفار(ها 

  .، اشتباه است

نادرست آ) شيده
يعني ش» راح«. ت

  .محمد عوفي

 خاصي در اركان

معلمم(و گفتاري 
  .نه زبان رسمي

تناسب» گوهر«و  

ي اين موضوعات

ي دريدن پيرهن
ر اشك چشم خود

خدمتي تكان مي
  

سوزانيم اما آمدن

  .آيد مي

هاي گل نند برگ
چهارم نسوم و ة 

2 

جامع نوبت سو(ر 

يادآو: اذكار(اوراد 
شهريار«كه در  ان

زند تيرش تا انتها

در متن سؤال،) ه

پو( مستور، و )ها
است» مددكار«ي 

  )رشيد

داستاني است از م
  نامه بهرام=  

جايي اند و جابه 

ه شكل شكسته و
ت عاميانه است نه

»كوه«، »در«و » 

اما دليلي براي» ن

يعني» ردن پيرهن
شاعر در مقدار. ت

خ خواهش و خوش
.است  تشبيه شده

  اي سال
س زخم مي ز چشم

كنايه به حساب م

ي كه موهايش ما
در گزينة. ب است

دبيات فارسي 

ش پيش؛ هنـــر

ذكرها، ا: اَذكار/ ن 
است چنا هم بوده 

سنگ خارا تيري بز

داراي دليل و وجه

  .ست
ه بطن( بطون، )ن

حالت قديمي» گار
خور: هور. (است ه

حد براي يك اثر د
پيكر هفت// نامه  

كار رفته عادي به

به... و » يادتان« 
بوط به اصطالحات

»بحر«، »بحر«و  
  .است كرده

  ز فرمان
كمان« عاشق به 

قبا كر«. است شده
است آرايي داده واج

ي خود را براي خ
ند به لعاب سبز

ها ـ فصل2ب     
 كه براي پرهيز ا

ن ماهي است و ك

ت به معني كسي
كيب وصفيِ مقلوب

 زبان و اد

سنجش

بازان و تردستان ه
»كشور« معناي 

اگر به س: ردجه ك

د( موجهو ) تر ش

اس نادرست آمده» 
ت، در مقابل بطن

مددگ«. شود ه نمي
اشتباه آمده) نايي

يك نام واح» يات
سعدي= بوستان 

ها، به شيوة ع مله

،»مشهدي«، »ود
مرب» يخ واستادن

»كوه«بين . ارند
مانند ك» وه گوهر

مجاز ا: خط// س 
تشبيه شده و قد

پر تابش تشبيه ش
و... و / ش  /و / ك 

هاي ي است كه دم
روين خم تبرها مي

هاي كتا ـ فصل1
هاي گياه است ه

مرد نشانة از آب 

است »ق ـ مركّب
ه نيست بلكه تركي

    
 

 .رست است
قة مخصوص حقه

در گذشته به» ه
 .رست است

و منظور بيت توج
 .رست است

خوش( نغزتر» جه
 .رست است

»فاختگان«امالي 
شتپ( ظهرامالي 

غلط اماليي ديده
روشن(امالي ضيا 

 .رست است
الرواي معايات و لوا

ب// سيرالملوك = 
 .رست است

 دستوري در جم
  .تاهي هستند

شو مي«، »علممان
سي«يا » لوس«ير 

 .رست است
جناس ناقص د» 

كو«و » در«، »حر
 .رست است
جناس: خط ـ خطا

ت» تير«به » بال« 

دلبر به گيسوي پ
هاي ك تكرار واج

 .رست است
هايي مجاز از سگ 

يي كه بر جاي ز
: ايهام دارد» صل
به معناي دانه» ها
  .د

شدن ماهي قرمز
 .رست است

مشتق«ة يك واژ» 
يك واژه» كاله ين

  .ب است

www.sanjeshse

  
  
  

در 2گزينه  
حق: شامورتي

شهره«: توجه
در 1گزينه  

بايد به معنا و
در 3گزينه  

خواج«امالي 
در 2گزينه  

ا: »1«گزينه 
ا: »2«گزينه 
غ: »3«گزينه 
ا: »4«گزينه 

در 4گزينه  
الحكا جوامع«

نامه  سياست
در 3گزينه  

همة اجزاي
سادگي و كوت

مع«هاي  واژه
هايي نظي واژه

در 4گزينه  
»در«و » در«

بح«خود را به 
در 2گزينه  

خ: »1«گزينه 
:»2«گزينه 

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

در 4گزينه  
»ها دم«: الف
ها »خزه«: ب
فصفصل «: پ
اسفنده«: ت

كند تداعي مي
تر ش سبك: ث

در 2گزينه  .
»زلف بنفشه«

زري«نخست، 
في مقلوبوص

erv.ir
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  ت

  )شين
 

  )شين

ام  ام زندگي

 هم مطرح 

دن به مقام 

نين چ 3نة 

كوه : كُه. (ت

محمدبن : د

ationgroup

 

نيست عالي پوچن 
  متمم  مسند

  .نباشد

دو صفت پيش(» .ن
 ) صفت پيشين

سه صفت پيش. (»ر

گويد تما شاعر مي

باعي متن سؤال
  .)ند

تي مادي و رسيد

ست، اما در گزين

است كار رفته به) »

اسرارالتوحيد// ي 

  .نوي نبود

 

 ـ كينِ نامرد 4  

  )اليه ف
همچون) اصالً( چ

م                 د       

شبيه ن كس هيچ 
  صفت 

ت و نَقل و داستان
دو(» قصه«براي 

شاعر«ستند براي 

دوم اين گزينه، ش

در مصراع دوم رب
دهن به ديگري مي

ة ديگر ترك هست

  

اس ظر گرفته نشده

 «) كوه«مخفف«

عت رضوين شري

 هدية مسعود غز

  خون، بتازيد

 )3/3/1398وم 

ـ مهر مرد3ين  

مضا اليه مضاف( د
هيچ اين. ي نيست

قيد               نهاد 

شبيه باشد و به 
                   يه   

ظرافت«ست براي 
صفت مبهم است ب
صفت برترين هس

شود اما در بيت د

اين معنا د. دهد
گيرند و ب يكي مي

مفهوم سه گزينة 

.است» 2«گزينة 

 اصلي سخن درنظ

ُكه«ه بيت ديگر 

پوران: هاي تنهايي

رد قاضي بست با

گر دريا شود از خ

3 

جامع نوبت سو(ر 

ـ عيار كي2ر مهر  
  لي

نامردـ عيار كينِ 
حض خوب و خالي

         مسند         

همهش به سخنِ 
الي مضاف                

صفت مبهم اس» ي
ص» بعضي«. »بار«
ص» ترين جوان«و  

  .د

ش هاي او نمي گفته

د و به ديگري مي
از ي(گذارند  ا نمي

.ت تعليمي است
.  

ت متن سؤال و گ

ارزش) و معنوي

  .د است

در سه). ايندة كاه

وگوه گفت// حمد 
  ن علي صفي

ي برآمده از برخور

هامون ا: ئت كرد

ش پيش؛ هنـــر

  نه خود مسند

ـ عيار1): ف و نشر
ـ شعر خا3خوب  

2)  اليه يه مضاف
شعر محو  عيار بي

 مسند                 

ي است كه سخنش
                        

مقداري«. له است
«است براي ) بي
»پيرترين«. »شيخ

جمع بسته شود» 

ي متوجه عمق گ

گيرد و  تو را مي
جا ي تو از خود به

ت در حوزة ادبيات
.رفاني جاي دارند

مون مشترك بيت

هاي لفظي و آرايه

رة معشوق خرسند

ربا(ند و نه كهربا 

جالل آل اح: زده
فخرالدين: طوايف

 ايثار پيام اخالقي

 به اين شكل قرا

سنجش

اند ن  مسند جمله

ه معنا و آراية لف
ـ شعرِ خ2محض  

الي مضاف( مردهرِ 
ب] اين. [مرد است

                 نهاد  

خصوصيت سعدي
                         

ره است براي خاله
ترتيب(ت شمارشي 

ش«ره است براي 

»ها«د بار ديگر با 

 اين كه چرا كسي
  .نم

وفا است و جاي
دزند، چيزي براي

اين بيت. ني است
دبيات عرر حوزة ا

جه نرسيدن، مضم

آ(ي صنايع ادبي 

هي از دور بر چهر

ربا هستن نه آهن 

ز ارزيابي شتاب// 
الط لطايف// اي  جه

ت، نوع دوستي و

وم بيت چهارم را

    
 

 .رست است
صفات» درويش«

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

ر و كين مرد و نام
         مسند         

 .رست است
خ) فقط( تنها، اين

       قيد      نهاد  
صفت اشار» اين«
صفت» نخستين«
صفت اشار» اين«

 .رست است
جمع است و نبايد

 .رست است
ية شاعر است از
كن دوه سپري مي
 .رست است

و دنيا بي: م بيت
چيزي ند از كسي 

 .رست است
فروتن: »1«گزينة 

اين سه بيت در. ت
 .رست است

 كشيدن و به نتيج
 .رست است

كارگيري ة ديگر به
  .شود ه نمي

 .رست است
عاشق به نگاه  ت،

 .رست است
:ربايند را مي كَه 

  )تر كوچك: كه
 .رست است

/ي اخوان ثالث 
نظامي گنج:  پيكر

 .رست است
سؤاستفاده از قدرت

 .رست است
عنا بايد مصراع دو

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
«و » ضعيف«

در 3گزينه  .1
هاي اض تركيب
هاي و تركيب
هاي و وابسته

عيارِ مهر اين
نهاد             

در 1گزينه  .1
ا: »1«گزينه 

ن                  
«: »2«گزينه 
«: »3«گزينه 
«: »4«ه گزين

در 3گزينه  .1
ج» معجزات«

در 4گزينه  .1
بيت اول گال

را در غم و اند
در 2گزينه  .1

معنا و مفهوم
تا: است شده

در 1گزينه  .1
مفهوم بيت گ
فقر و فناست

در 2گزينه  .1
انتظار بسيار

در 3گزينه  .1
در سه گزينة
مفهومي ديده

در 1گزينه  .2
در هر سه بيت

در 4گزينه  .2
نه آهن را نه

ك// كاه : كَه// 
در 1گزينه  .2

مهد: ارغنون
هفت// منور 

در 4گزينه  .2
تهور، عدم سؤ

در 4گزينه  .2
به معبا توجه 
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ـ ) ئد است

 ـ آرام و با 

» تاريكي« 

هاي  دانسته

قلب ـ ب ـ 

دهد،  ن مي

ationgroup

  .ست

زائ( روزي است 

تابخانة مركزي

مربوط به(هاي 

ـ قادر نبودند، د

 )وت ساختار

، قلب)كر نشده

نبه انسان را نشا

 

  . بكند
ي با رمز و كنايه ا

ـ) زائد است(ز 

ـ كت) شده است

ه ـ طبقه) يست

نبودند، هر چه ـ

تفاو(دايش كني 

ذك(، قد ) نيست

  . ست

 شباهت كالغ ب

 )3/3/1398وم 

هر دو جهان دل
نيگر مفاهيم عرفا

 زائد است ـ نيز

حذف ش(سكوت 

تركيب اضافي ني
 ) ي

نج بودند، قادر ن

اد... ، بايد)اختار

  .  با آن ندارد

ه ضمير فاعلي

 گزينه صحيح اس

 . ست

كه) ، له محاكم

4 

جامع نوبت سو(ر 

تواند از ه سان مي
شعر شاعران، بيانگ

ـ چنين) نشان

مردم ـ س مومي

ت(ـ تاريكي دريا 
 است نه اضافي

ـ هر وقت، در رن

سا تفاوت(بدهد 

 گزينه تناسبي

ست احتياجي به

  ، لعلّء

اين) ةالزّراعيت 

 گزينه صحيح اس

 . باشد سخ مي

،ةالخاصعقوبتها 

بان عربي 

ش پيش؛ هنـــر

خداوند اثر كند، انس
هر كفرآميز در ش

مصدر بود(ندن 

ي مطالعه ـ عم
 )»طالعه

ـ) ست نه مصدر
ن تركيب وصفي

ند، هر چيزي ـ

خود ـ تا جواب ب

مفهوم اين) ذرا

ن اسم ظاهر اس

الشيءسر فيه ـ 

حشرات و اآلفات

اين) ةالخاصها 

اين گزينه پاس) 

ع ةجريماه، لكل 

 زب

سنجش

گر جذبة عشق خ
صطالحات به ظا

دن و تمام گرداند
  ) ده

هاي مردم ـ سالن
مط«است نه » ها

عربي آن فعل اس
عربي آن(ريكي 

رزندان، نتوانستن

شت، كارهاي خ

ط خيالي است گذ

چون فاعل آن( 
 

خسر ـ لعلّ، تخس

ثر طعامه من الح

عقوبته ةجريمّل 

...ن األخطاء عند

يقوم بدفن موتا 
  

 )حرف الجر

    
 

 .رست است
اگ: ول گزينة سوم
ا: دوم گزينة سوم

 .رست است
كامل كرد: تيب

مير آن حذف شد
 .رست است

مركزي م: رتيب
ه سالن«بوط به 

 .رست است
عر(شروع : رتيب

ـ مطلق تا) »ريا
 .رست است

هر دو، فر: رتيب

 .رست است
اعتماد داش: رتيب

 .رست است
دنيا فقط(معني 

 .رست است
ينسون: رتيب

) ذكر نشده(د 
 .رست است

تخ، كنّ کل: رتيب
 .رست است
أكث(عبارت متن 
 .رست است
لكل(عبارت متن 
 .رست است
من(عبارت متن 
 .رست است
(...عبارات متن 

. باشد پاسخ مي
 .رست است

أشهرِ، مجرور بح

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
مفهوم بيت او
مفهوم بيت د

  
 
   
 

در 1گزينه  .2
ترت خطاها به

ضم(دين را 
در 3گزينه  .2

خطاها به تر
مرب(آسايش 

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

در«است نه 
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
 خود

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

در 2گزينه  .3
با توجه به م

در 3گزينه  .3
خطاها به تر
الينسون، قد

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

در 1گزينه  .3
با توجه به ع

در 3گزينه  .3
با توجه به ع

در 4گزينه  .3
با توجه به ع

در 4گزينه  .3
با توجه به ع
اين گزينه پا

در 3گزينه  .3
أ: ص(أشهرَ 
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نون ( ةوقاي

 ) »كلّ

: ةاألصليفه 

 

 نور هستي 

تمام جهان 

ationgroup

الوف و النون حر

ك«فاعله : ص(» 

حروف: ص(ش ر 

 باالتر است، او

  

 كه تنها خالق ت

 

ـ و) ع ب ر: دته

األفراد«ـ فاعله  

أ ش: ةاألصليوفه 

 

ند بسيار برتر و

.هم مفهوم است

ت اوست خداوند

 )3/3/1398وم 

ماد: ص(ع ت ر 

)مجرد ثالثي: ص

حرو ـ) ور و خبر

 ) ال تَدع( 

 . باشند لق مي

 نور بودن خداون

ه»  له كفوا احد

ت هستي به دس
  

مي 

5 

جامع نوبت سو(ر 

ع: ـ مادته) ئدان

ص... (زيد ثالثي

جار و مجرو: شهر

ـ ال تَودع) مشيَ 

 

مفعول مطل» درة

 . هستند

 . ند

كند وعرفي مي

و لم يكن« آية 

 تدبير همة امور
.در اختيار دارد

و معارف اسالم

ش پيش؛ هنـــر

له حرفان زائد: ص

ـ مز) » كلّ«له 

رف جر، من أشه

يمشأن (ن يمش 

.للمجهول باشد

مبادماً، إحسان، 

حال ه» ، خائفاً

تمييز هستن» أناً

 . ي است

ها و زمين معان
  .گيرند او مي

 داللت دارد و با

تياري است كه
مخلوقات را نيز د

 فرهنگ و

سنجش

  )مؤخر

ص( ةزائدأحرف 

فاعل: ص(» ألفراد

مجرور به حر: ص

ـ أن) الينسون(ن 

ل مبنيتواند  مي 

 وع الفعل

كالم«ل به است 

فتخرات، وحيدا

طيرانًا، تأمالً، شأ

سم علم و منادي

دش را نور آسما
وجود خود را از

براصل توحيد» 

يعني صاحب اخت
 و پرورش همة م

    
 

 .رست است
، مبتدأ م ةٌعقوب 

 .رست است
أ ةثالثله : رتيب

 ). ت

 .رست است
األ«فاعله : رتيب

 .رست است
ص... (خبر: رتيب

 .رست است

ال ينسون: رتيب
 .رست است

»خُلق« گزينه 
 .رست است
 )مستمعون

 .رست است
ل علي زمان وقو

 .رست است

ين گزينه مفعول
 .رست است

مف«عول له است 
 .رست است

ط«. مطلق است 
 .رست است

اس» اهللا« گزينه 

 .رست است
قرآن كريم، خود
تمام موجودات و

 .رست است
»قل هو اهللا احد«

 .رست است
 العالمين است ي
ر طبيعي، تدبير

www.sanjeshse
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و ال اله االّ ه

 اين عقيده 

  »ضّالين

و من يكفر 

 زمامداري 
را به مردم 

 بر جماعت 
 روز شادي 

مبر گرامـي          

فت آنان و 

مسير انجام 

كه  كساني

ه آن سنت 

ationgroup

بدوا الها واحداً ال

شوند و رواجمي

ب عليهم و ال الض

علم بغيا بينهم و

دست گرفتن به
ر) ع(ضرت علي 

شنود وم را مي
روز،هان آن . د

ي احاديـث پيـام

بب دوستي و الف

شيد و آن را در م

و تالش» وزناً ةم

ر دنيا مردمي به
  .كم كنند

...«  

 

و ما امروا االّ ليعب

واج جبرگرايي م

يهم غير المغضوب

عد ما جاءهم الع

 خودسرانه براي
صيت ممتاز حض

رود، سخن مردم
رسدماني فرا مي

شـمندان اسـالمي

  »...ض 

ت كه آن را سبب

م و ظرافت بخشي

القيامم لهم يوم 

كه درد، تا وقتي
دهندة آن كنجام

. الي جهنّم زمراً 

  

 )3/3/1398وم 

سيح ابن مريم و

ي باطل سبب رو

 الّذين انعمت علي

الكتاب االّ من بع

هايود، فعاليت
برد تا شخص مي

رختلف جهان مي
لهي و نداي آسم

زهـاي نـو، دانش
  .كردند

فنهم في االرض

دم بر رهبر است

و آنگاه بدان نظم

 اعمالهم فال نقيم

معه جاري سازد
ن اينكه از اجر ان

يق الّذين كفروا

.زي خدا نيست

6 

جامع نوبت سو(ر 

ن دون اهللا و المس

هايرخي انديشه
  .گيردمعه مي

لمستقيم صراط

لف الّذين اوتوا ا

تماعي زمان خو
كار خود را به

دارد به نقاط مخ
 ظهور و وعدة ا

 متناسـب بـا نياز
آوري كربعه جمع

صالحات يستخلف

 مردم و حق مر

ل طراحي كرد و

بطتو لقائه فح

 نيكي را در جام
گذارند بدون مي

و سي«و » ...زمراً 

سازان مانع چاره

ش پيش؛ هنـــر

رهبانهم اربابا من

پذير است، اما بر
ط را از فرد و جا

اهدنا الصراط الم« 

السالم و ما اختل

ط فرهنگي و اجت
لت، تمام تالش

ن مردم حضور د
ود تا اينكه زمان

 معارف اسالمي
مجموعه كتب ار

 منكم و عملوا الص

ت حق رهبر بر

 به بهترين شكل
  .ت كرد

روا بĤيات ربهم و

س سنت و روش
 اين شخص هم

ز ةالجنربهم الي 

قدرتي در جهاچ 

سنجش

ذوا احبارهم و ر

 مشهود و انكارناپ
سازندگي و نشاط

فرمايد حمد مي

 الدين عنداهللا اال
  »ساب

ا توجه به شرايط
همين علبه. كرد

جت خدا در ميان
شو و ديده نمي

  .وست

ت ديني، تبيين
هم السالم را در م

داهللا الّذين آمنوا

اجب كرده است
  .ه است

اي دقيق برنامه
خاص وي هدايت

ولئك الّذين كفر
   .شودرفته مي

هركس: فرمودند
حسابمال را به 

سيق الّذين اتقوا ر

 اعتماد كند هيچ
    

 

 .رست است
اتخذ«: فرمايدمي

  » يشركون
 .رست است

م يار انسان امري
س فلج، تحرك، س

 .رست است
ح در سورة مباركه

 .رست است
انّ«: فرمايدمي

ن اهللا سريع الحس
 .رست است

با) ص(ي اسالم 
كبيني مي پيش

 .رست است
حج: فرمايدن مي
بيندكند مي مي

و پيروان او) ع(ي 
 .رست است

ربوط به مرجعيت
و ائمه اطهار عليه

 .رست است
وعد«: فرمايدمي

 .رست است
حقي كه خدا وا
ينشان قرار داده

 .رست است
چيزي را مطابق

ستيابي به هدف خ
 .رست است

او... «: فرمايدمي
رت هستند پذير
 .رست است

ف) ص(ي اسالم 
ند، ثواب آن اعم

 .رست است
و س«: فرمايدمي

 .رست است
 اخالص بر خدا

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

باساً يواري 

يد سالمت 

ا خود فتاره

د آدم، اين 

 و گوش را 

د و عبارت 

 را متحول 

كنيم و آية 

 

  .ست

ationgroup

د انزلنا عليكم لب

هاي مؤثر و مفي

يكي، كه اين رف

اي فرزند«: موده

بت اوليه، چشم

كندمي گان رفتار

بش نشست و او
  . درآمد

ا با خود همراه ك

 .باشد ي مي

ستن به ابديت اس

 

يا بني آدم قد«: د

هست و فعاليت

 تالش، نماز و ني

طاب به وي فرم

 كه عالقه و محب

ضل خود با بندگا

ون تيري بر قلبش
كار و خداپرست

ت كه ديگران را

 زندگاني اخروي

 .ند

ها پيوس وح انسان

 )3/3/1398وم 

فرمايد كريم مي

هاس درست از آن

بلكه با پارسايي،

تري داده و خط

كهمواره ديده ايم

ما خداوند با فض

شر بن حارث چو
ك مردان پرهيزك

ول شايسته است

 حيات دنيوي و

 . عمل است

كن ه آن حكم مي

و علت فراخي رو

 هاي دينيت

7 

جامع نوبت سو(ر 

و قرآن. ن است

دي مطلوب و

 اما نه با زبان؛ ب

 از مخلوقات برت
«  

ه. س جواني است
  »يصم

دهد، ام جزا مي
 

 و تأثيرش در بش
و در سلكر ماند 

زه سوم در قدم ا
  .ست

ت اساسي ميان

شود تجسم ه مي

اند و عقل به ه مود

ت ويشتر نياز اس

اقليت معارف 

ش پيش؛ هنـــر

 از اخالق مؤمنان
«  

مند معناي بهره

ندة مردم باشيد

ه و بر بسياري
»و را براي خودم

ر شور و احساس
لشيء يعمي و ي

مالشان پاداش و
 .مؤيد آن است

السالم استليه
ن خويش وفادار

 اسالمي در حوز
حاكي از آن اس» 

 يكي از اختالفات

فر به انسان داده

 .دد داللت دارن

 .داني است

كه پيامبران فرمو

ه سعي و صبر بي

فرهنگ و

سنجش

آراستگي: مودند
»قوي ذلك خيرٌ

ي خدادادي به
  .د

كنندعوت: رمايد

 بزرگي بخشيده
ي تو آفريدم و تو

امل برب تسلط ك
حب ا«راند  مي

ساس ميزان اعم
م» ه عشر امثالها

 موسي كاظم عل
زنده بود به پيمان

هاي تمدنخص
»دعون الي الخير

تر است و  ناقص

ان پاداش يا كيف

دي بر وقوع معاد

ته به حيات جاو

اين دليل ك ست به

تر باشد به عظمت

    
 

 .رست است
السالم فرمي عليه

ريشاً و لباس التق
 .رست است

هايمتها و نعت
عه را باال مي برد

 .رست است
فرالسالم ميعليه

  .ه هستند
 .رست است

نسان كرامت و
 مخلوقات را براي

 .رست است
ب همسر مناسب
قل را به حاشيه
 .رست است

همة بندگان براس
فله ةبالحسن جاء 

 .رست است
نه از امام هفتم
س توبه كرد و تا ز

 .رست است
ن جامعه به شاخ

يد ةامتكن منكم 

 .رست است
ساس لذّت يا الم

 .رست است
عنوا وز قيامت به
 .رست است

 حكمت خداوند
 .رست است

يقي انسان وابست
 .رست است

 معاد آگاهانه است
 .رست است

تر و با ع د بزرگ

www.sanjeshse
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گويي از . ت
هاي مادي 

قت را پس 

كران آن را 

غذا انسان  

ده باشد و 

ي شدت و 

توانيم   نمي
  .است 

ر بخواهيم گ
ه قندها به 
ضية جزئيه 

 از حوادث 
گير بودن و 

ي متعدد و 
ب و ابتكار 

 .ست

ationgroup

فلت داشته است
ه طالن دلبستگي

 آدمي آن حقيق

ك  آثار معنوي بي

.ماند پاسخ نمي

وجود آمد ايي به

هاي غريزي نگيزه

شدني نيست ما
»ضرورت«و » ب

ربسازيم ولي اگ) 
 طرح نسبت به
ه كليه، يك قض

مني، از بسياري
يست بلكه فراگي

هاي كه بر مصداق
ر اختيار و انتخاب

يانوسي بيكرانه اس

 .ست

 

 عمري از آن غف
بيند و بط رو مي ه

ده باشد و نفس

 به خالق يكتا و

پ جهان برون بي
 .باشد ها مي

علت فاعلي يا غا

ساير رفتارها و ا

اشن از چهار جد
وجوب«رماست، 

)به قندها  سبت
قرار دهيم، اين

جاي يك قضيه ه

داشتن وسايل ايم
مورد پيروزي ني 

مي كلي است كه
موارد نقض ديگر

ي سرگشته به اقي

 روشن نقص اس

 )3/3/1398وم 

شود كه چه بسا
و با عظمتي روبه

يقت حاصل شد

توانند توجه مي

 نياز درون از ج
 تمايالت و نيازه

ن شيء بدون عل

ها همچون س گيزه

ينيم زوج بودن
فر حكم» ج بودن

نس(ادق و فراگير 
رين را موضوع ق

يعني به. د بود
 . عرضه شود

 علت ضعف و ند
زد، داشتن چند

ما داراي مفاهيم
يكي از مو كند و

اي  و رسيدن قطره

هاي همگي نشانه

8 

جامع نوبت سو(ر 

ش حقايقي نائل مي
ا واقعيات برتر و

تايج علم به حقي

انديشند نم ي مي

ري است يعني
 و درون، داشتن

كن است كه آن

ين رفتارها و انگ

بي ظر بگيريم مي
زوج«و » چهار« 

م يك قانون صا
ا محلول و شير
ن فراگير نخواهد
نوان يك قانون

 بوده است و به
ساز ل قبول مي

بينيم ذهن م مي
ك سم را انكار مي

عشوقي به عاشق

لودگي و غيره ه

ش پيش؛ هنـــر

يد و به درك ح
 اينك خود را با

رخالف جهت نت
 

فع و لذّات دنيوي

هاي بسيار تطابق
طابق ميان برون

آمده است، ممك

ريزي هستند، اي

را در نظ»  بودن
ه بر رابطة ميان

توانيم  دهيم، مي
ين حال قند را

شود و بنابراين ي
عن تواند به  و نمي

ها جاهل اقعيت
 يك طرح را قابل

ش دقت كنيم م
 نظريه ماترياليس

مچون رسيدن مع

لز، جهل، ترس، آ

سنجش

گشاي ه عالمي مي
ساله برخاسته و

اكم بر انسان در
.شود رابر آن نمي

خود مدام به مناف

بيرون او ت جهان
و تط. دهد ذا مي

ون علت پديد آ
 .يي هستند

سير رفتارهاي غر
 .ذيرند

زوج«و »  چهار
و آن چه.  نباشد

د را موضوع قرار
 بدهيم و در عي
بعضي شروع مي

گير نداردفت فرا

ها و و ي از پديده
شته است آنچه

نگيز درون خويش
بل اطالق است

نسان به خدا همچ

نياز.  نقص ندارد

    
 

 .رست است
 انسان چشم به
ين چندين ده س

 .ردد

 .رست است
ها و تمايالت حا
 به تسليم در بر

 .رست است
نة خزندگي روزا

 .د

 .رست است
درون انسان و ج
 طبيعت به او غذ

 .رست است
وييم چيزي بدو
ها منكر علت غاي

 .استرست 
كه مربوط به تفس
پذ ل و نقصان مي
 .رست است

عدد«ه رابطة 
ور كنيم كه زوج
 .رست است

 قضية كلي، قند
ي قندها طرح

گردد كه با ب مي
شت كه ديگر صفت

 .رست است
ذشته به بسياري
س و وحشت داش

 .د نقض است

 .رست است
ان در عالم شگفت
در عالم خارج قا

 .رست است
رستان، رسيدن ا

 .رست است
اي جز سرچشمه

www.sanjeshse
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كند و   مي

صحنه وجود 

 ي نادرست

يري ناميده 

ن به كمال 

هان هستي 

 باشد فاقد 

Alexand  

  ي كردن

ationgroup

ت، تقدس پيدا

نباشد، من به صح

هاي برداشت - 6 

هاي تدبير فعاليت

د و براي رسيدن

خويش در جه  ت

 بر دانش بشري

der Solzhen

گيرياندازه) 4 

 

شمه گرفته است
 .خرت

ت من موجود نب

  :  از
 و ناتواني فكري

كند ف  ترك مي

گردد  تأمين مي

د تفسير موقعيت

راً متكي منحص

nitsyn, who 

  .د

 

 )3/3/1398وم 

خداوندي سرچش
ديت و جهان آخ

ن است كه تا علّت

شوند عبارتند ي
ضعف - 5صادي 

دهد يا نجام مي

هاي آسماني يت

نمايد تاب مي  بي
  »مايي وطنم

عملي زندگي كه

  
was award

شد، اما نشد مي

  .نس است

خراب كردن) 3

9 

جامع نوبت سو(ر 

 حكمت مطلق خ
سيدن به عالم ابد

دون استثناء اين

 انكار خداوند مي
فقر اقتص - 4اني 

ها را ا بيند آن ي

ز طريق شخصيت

در يافتن جواب
روم آخر كه ننم ي

 فكري يا آيين ع
 .بود

  .كنيم

:في توجه كنيد
ded the Nob

در گذشته انجام

“wo صفت جن

  .رودر مي

  . باال ببرد
 3

گليسيان ان

ش پيش؛ هنـــر

ن كه از علم و
شود براي رس مي

اي بد ل هر پديده

ساز تيجه، زمينه
هاي روا عقده - 3

ها مي در ترك آن
 .مصلحت است

 اساسي انسان از
 .باشد 

رح است و او را د
به كجا مي/  بود 

بشري، هر نظام
ز انسان خواهد ب

استفاده مي» ف

ة توصيفوارجمله
bel Prize in 

كند عملي بايد د

”ooden  سن و

به كار ”to“ون 

د فشارخونتان را
 افزايش دادن) 

 زبا

سنجش

ص زندگي انسان
اي م مادي مقدمه

زبان حال. فكنيم

ن از عقل و در نت
3هاي غلط  وزش

ر مصلحتي كه د
ن در اين مورد مص

ي، نياز اصيل و
بمشق و الگو مي

طربراي انسان م
م آمدنم بهر چه

 و مطلق دانش بش
 مسائل مورد نياز

 

هدف«براي بيان 

به ج. رو هستيمه
1970, wrote

“sho كنبيان مي

“new” صفت

صورت مصدر بدو

تواندي قهوه مي
 2(

    
 

 .رست است
خصوص هان و به

شود و دنياي ما ي
 .است رست

ها نظر اف ن پديده
 .ذاشت

 .رست است
سبب گريز انسان

آمو - 2ت اخالقي 
 .رست است

 انسان به خاطر
ندة انسانرانگيزان

 .رست است
تعدادهاي فطري
يش نيازمند سرم

 .رست است
ئلي كه همواره ب

ام از كجا آمده«  
 .رست است

تن نقص نسبي
 براي حل همة

 گرامر و لغت 
 .رست است

ب ”so that“دة
 .رست است

بهت توصيفي رو
e several no

 .رست است
ould have p

 .رست است
”صفت اندازه،  “

 .رست است
“ma فعل به ص

 .رست است
يدن مقدار زيادي

 كردن
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اي صلح را 

 ان دادن

  دن

ationgroup

 اتصال) 4 

 ربطبي) 4 

 اخيراً) 4 

نبال كردد) 4 

 منبع) 4 

گفتگوها اندازند،

  با دقت) 4 

  .گيردمي

.  
واكنش نشا) 4 

منتشر كرد) 4 

 رسمي) 4 

 

  

 

زبورگ بيرون بيا

عل كمكي قرار م

.ن هم بهتر است
 

  .انده
 

  .ط است

 )3/3/1398وم 

 ترفيع) 3

.حال تغيير است
 احتمالي) 3

 .دانستند نمي
 واقعاً) 3

  .وجود داشت
 پيوند داد) 3

  .ك مقصد
 آموزش) 3

كه ما را از پترز ن

 عاقالنه) 3

بعد از فع alsoاً 

مانسالمت محيط
آماده كردن) 3

حيط منتشر كرد
وسعت دادن) 3

راب كردن محيط
 اهلي) 3

10 

جامع نوبت سو(ر 

3  س

اي در حالعادهوق
 3

يش توضيح دادن
 3

وط به آن خانه و
 3

 سفر است، نه يك
 3

عتر و پيش از آن

 3

ضمناً. تفاده كرد

خواري براي ساله
 3

كنندگان بر محف
 3

هاي اصلي خرراه
 3

 ------.  
   بگيرد

ش پيش؛ هنـــر

  . ندارد
اعتماد به نفس) 

وژي با سرعت فو
 دور) 

ين اواخر كه براي
 اساساً) 

خوب زيادي مربو
 ذكر كرد) 

خوشبختي يك
 اجرا) 

 كه هرچه سريع

 مستقيم) 

ن حال كامل است

كه يك رژيم گياه
 كنترل كردن) 

رات رفتار مصرف
 نگمان كرد) 

گوشت يكي از ر
 اصلي ) 

 

---------رد تا 
ها را جشنكايي

سنجش

 اعتماد به نفس
 2(

ايم كه تكنولوده
 2(

ت ادبي را تا همي
 2(

بود و خاطرات خ
 2(

 توجه كنيم كه خ
 2(

يمانده اين است

 2(

C 

جمله بايد از زمان

دانند كردم نمي
 2(

شي در مورد اثر
 2(

دهد كه مصرف گ
 2(

 . درست است

  

 كوانزا وجود دار
آمريكـ آفريقايي
  خار كند

    
 

 .سترست ا
صبي شد، اصالً

 ي 
 .رست است
اي شدارد مرحله

 ه
 .سترست ا

عني كلمه سرقت

 .رست است
اش ب هنوز خانه

 
 .رست است

يد به اين نكته

 .رست است
 كار عاقالنة باقي

  .سانيم

 Cloze Test 

 .رست است
شكل و مفهوم ج

 .رست است
تر مرهر حال بيش

 
 .رست است

راً محققين گزارش
 ن

 .رست است
دلعات نشان مي

 ي
 .رست است

the use عبارت

درك مطلب: م
 .رست است

ق متن، تعطيلي
اي كشت و زرع

 موالنا كارنگا افتخ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .8
او عص: ترجمه

راهنمايي) 1
در 1گزينه  .8

ما وا: ترجمه
العادهفوق) 1

در 4گزينه  .8
او مع: ترجمه

 فوراً) 1
در 3گزينه  .8

آنجا: ترجمه
قرار داد) 1

در 1گزينه  .8
ما با: ترجمه

 مقصد) 1
در 3گزينه  .8

تنها: ترجمه
به نتيجه برس

 كامل) 1
  

:بخش دوم
در 3گزينه  .8

با توجه به ش
در 1گزينه  .8

به ه: ترجمه
فهميدن) 1

در 4گزينه  .9
اخير: ترجمه

جاي داد) 1
در 2گزينه  .9

مطال: ترجمه
مصنوعي) 1

در 1گزينه  .9
e ofعبارت 

  

:بخش سوم
در 3گزينه  .9

طبق :ترجمه
هامهارت) 1
به دكتر) 2

erv.ir

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



  
 

 

@sanjesheduc

 

د است، اما 

  رد
  كند

كه   آنجايي
ي برخوردار 

ationgroup

مسئووليت) 4 

  

تخاب طرح آزاد

اش دار به هزينه
ها عبور كز كانال

   دريا) 4 

از.  پيامبر است
اي ز جايگاه ويژه

 

  دن
 ت

اي كشت و زرع
  شب

لب در نوع انت اغ

 كمتري نسبت
ماداميكه نبايد از

 ظهور زرتشت
ي در اين دوره از

 )3/3/1398وم 

  

 خالقيت) 3

  
رقص و خواند) 2
انزوا و سكوت) 4

هااولين ميوه) 2
اولين رقص ش) 4

شود، طراح مي

نسبتاً تحمل) 2
مهم نيست م) 4

 ----------.  

 بندر) 3

دانند، مربوط مي
 اين رو موسيقي

11 

جامع نوبت سو(ر 

يشان فكر كنند

  دهد؟ي
 3

 ------------.
 
 4

 
 4

ك كشتي داده

  گيردقرار مي
  است

-----.  
 
 4

-- گرفته شوند 
  د

  شوند
 باشد بار مي

  .ست
 3

ر به دوره ماد م
ه آواز خواند، از

ك عمومي هنر

ش پيش؛ هنـــر

هايدر مورد ريشه
  د

ه كيانارا نشان مي
 ايمان) 

--شود جز ه مي

  .است --- 

سفارش ساخت يك
 -------.  
  حي شود
  كندبال مي

 مورد استفاده ق
رعت سفر چقدر

----------شتي 

 كند مي
 دارنديي 

ي كشتي در نظر
 اهميت را دارند

شدر آن جمع مي
ب مورد نياز براي

ا ------------ 
 كشتي) 

 با احتمال بسيار
هاست كه بايد به

 درك

سنجش

تشويق كند تا د
صي را روشن كند

صل را شمع سياه
 2(

 زير جشن گرفته
   بي

  

-----------ن،  
   
  

كه سفست زماني
-------- شود 

دار بار بايد طراح
صورت عادي دنب
يري و باراندازي

كند و سرل مي

ه اندازة يك كش
كند مشخصمي

بارها چگالي باالي

 بايد در طراحي
تصادي كمترين

   و عرض
ط در بندري كه د
كه چگالي مكعب

---خر به معني 
 2(

نگاران خكه تاري
ه  زرتشت، گات

    
 

ها را تآمريكاييـ
ي كياناراي شخص

 .رست است
يك از هفت اصم

 .رست است
زا با همة موارد

ن و مراسم مذهب

 .رست است
زا، براساس متن

ذرت شت و زرع
  دهاني

 .رست است
متن مشخص اس
د كه به او گفته
ي حمل چه مقد
 مسيري كه به ص
ي كه براي بارگي

چه چيزي را حمل
 .رست است

فهميم كهتن مي
يي را كه حمل م
گ باشد اگر آن ب

 .رست است
مل بسيار بزرگي
ها موضوعات اقت
تباط بين طول
يط قوانين و شرا

ترين كم اهميت
 .رست است

"ves در خط آخ

 .رست است
ترين وقايعي ك م

ستورهاي ديني
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كت كرد يا 
  

  .  كرد

د او چيزي 

هرين قابل 

فند آراسته 

 . شت

 . گرفت

هايي   موزه

ن ح يا تمري
 . 

ز معماري 

براي » جار

سازي  ساده

ationgroup

ت در مسير حرك
. هدف قرار داد

در ايران متداول

د چراكه مقصود

النه هاي بين مدن

ن قوچ و گوسفن

د النبي با زر نوش

ها اوج گ يل مناره

 هستند كه در

پيش طرح(تود 
ست آزاد هستند

متأثر از) تهران

اكبر حج علي«. د

ژنمايي شديد، س

 

  . ت

ه همراه جمعيت
هاي مناسب را 

سازي را د  فرنگي

پردازد بيعت نمي

ة آن تا عصر تم

 نقوشي همچون

 در كتيبه مسجد

ها و مي مقبره  رج

 صاحب آثاري

ات. كند  بيان مي
هاي دس  طراحي

(كيس مقدس 

 . هستند

رت پذيرفته بود

ي واقعيت بر كژ

 )3/3/1398وم 

 قرار گرفته است

توان به خوب مي
خاب سوژهت، انت

كساني است كه

از طب ه به تقليد
  . د

  

 است كه سابقة

طور وار و همين

 تا آخر قرآن را

 دوران ساخت بر

رمند اصفهاني

اي طراح را ظه
د و هر دو جزء

ن كليساي سرك

ستگاه چهارگاه ه

صور»  صديقي

 كه در بازنمايي

12 

جامع نوبت سو(ر 

 بغازكوي تركيه

ت تهيه عكس خ
 نمود و درنهايت

جمله نخستين ك

گاه ل چيني هيچ
انديشد يعت مي

.شوند ساخته مي

 از درخت نخل

سو  خدايان ارابه

از سوره شمس

در اين .ج گرفت

اين هنر. ي است

كه احساس لحظ
شود و تكميل مي

 بيستم همچون

هاي دس ن گوشه

خان ابوالحسن«
 . ته بودخ

ستي آلماني بود
 . كيد داشتند

ش پيش؛ هنـــر

ت كه امروزه در

وز عاشورا، جهت
ت توقف انتخاب

وي از ج. ي است

نقاش اصيل. ست
روح و جوهر طبي

ماريونت س  شيوه

هالسيكي برگرفت

جانوران بالدار،

 در صدر اسالم ا

 در معماري رواج

زني رجسته قلم
 . شود

ي سريع است ك
 اسكيس تهيه و

ر ايراني سده

ترين خي از مهم

يران، پيش از 
ب در تهران ساخ

ن اكسپرسيونيس
هاي عاطفي تأك ت

سنجش

هاست  اثر هيتي

چون عزاداري رو
جمعيت را جهت

 اواخر عصر صفو

يعت ماورايي اس
و به يگانگي با ر

ي در ايران به ش

 نوعي آرايه كال

تفاده از نقش ج

ن كسي بود كه

ق شيوة رازي.هـ

از هنرمندان بر 
ش ن نگهداري مي

نوعي طراحي) ي
شتري نسبت به

ليساهاي معاصر

ي و منصوري بر

رنماي شهري اي
شاه را براي نصب

 گروه از نقاشان
ان پرشور حالت

    
 

 .رست است
ترين مهم» يران

 .رست است
ي مذهبي همچ
ب و نه الزاماً پرج

 .رست است
از نقاشان» دار به

 .رست است
ش چيني به طبي

او.  طبيعت است
 .رست است

بازي شب ي خيمه
 .رست است
،)ش برگ نخلي

 . ت

 .رست است
ي حسنلو، با است

 

 .رست است
اولين» ي الهياج

 .رست است
ده سوم تا هفتم ه

 .رست است
»فيناستيان مد

رهاي ملي ايران
 .رست است

دداشت تصويري
 مدت زمان بيش

 .رست است
و چندضلعي كل

  . ست
 .رست است

ف، زابل، حصاري
 .رست است

ن تنديس پيكر
ش يكره ناصرالدين
 .رست است

ي پل، نخستين
ها و بيا دت رنگ
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. برند ار مي

و » ي ساده

بلند قامت، 

ترين  جسته

دار با  ي موج

 . ت

ني و مردم 
ين ويژگي 

في بر عدم 

ي معماري 

ساخته شده 

ربرد آييني 

ationgroup

كا اسكرين را به 

پذيرايي« ،»هايي
 . اند خته شده

هاي بل ت، پيكره
 .هنر چيني

يكي از برج» مز

 .  بودند

وع لباس، مدلي

توجه قرار گرفت

ي موضوعات ديني
گرفتند كه اي مي

 اساس ليتوگراف

گ از شاهكارهاي

كاري شده س صع

 روي شن، كار

 

و چاپ سيلك 
 . 

هر شب تنها«ي 
ساخ» ن بيگلري

داختن به جزييات
چان به تأثير از ه

آنسل آدا«.  بود

گرايي در ايران

اين نو. واج يافت

هاي گل مورد ت

ي كه در نقاشي
مصنوعي بهره م

در واقع. شود ي

دليل ابعاد بزرگ
 . شود مي

 طالي ناب مرص

ن قبايل، نقاشي

 )3/3/1398وم 

)تكه چسباني( 
بل بازيابي است

هاي فيلم. ت شد
احسان«و » يقي

نمايي، پرد  عمق
ي و ابرهاي پيچ

دازهاي طبيعي

يشرو جنبش نوگ

سبك ناپلئوني رو

ه ها و حلقه يچك

وي. شود مي وب
ك منبع نور م

 لوحه ايجاد نمي

شكل دارد و به د
يزانس شناخته م

ن با استفاده از 

يان مردمان اين

13 

جامع نوبت سو(ر 

تاً اسلوب كالژ
قاب» ختن اشتاين

ساخت»  مؤتمن
ماني حقي«، »لي

ميل به: تند از
اي حيوانات افسانه

اند مناظر و چشم

ين هنرمندان پي

ر دوره احياي س

ياهي همچون پي

ن باروك محسو
ت كه فقط از يك

فتگي در سطح

حن مستطيل ش
 است با عصر بي

ي توت عنخ آمون

در مي. ريكاست

ش پيش؛ هنـــر

د كه عمدتم بو 
ليخ«و »  وارهل

فرزاد«گرداني 
رسول صدر عامل

كتب تبريز عبار
ي هنر مانوي، ح

 F«طبيعت، من ،

تري ن از برجسته

خوري در ن چاي

پمپئي، صور گي

 . ود

ر زمرة هنرمندان
هايي داشت حنه

 . است» 

يا فرورف آمدگي

 بوده است، صح
قاشي موزاييك

هاي موعه تابوت

جنوب غربي آمر

سنجش

1960ي دهه 
اندي«پ در آثار 

به كار 1381ل 
ر«ه كارگرداني، 

هاي نگارگري مك
هاي  تداوم سنت

ـ 64«ن گروه 

دو تن»  محصص

ميزبان و پيراهن

ي ديوارنگارهاي پ

شو و شناخته مي

وي است كه در
 به بازنمايي صح

كاراواجو«هاي  ي

هيچ گونه برآ) ي
 .  است

ل نوعي كليسا
غني نق  تزيينات

نه همچون مجم

 سرخپوستي ج

    
 

 .رست است
هاي هنري  جشن

مشخص هنرپاپ
 .رست است

در سال» روشن
ترتيب به به» سرو

 .رست است
ه ترين ويژگي م

 از هنر بيزانس،
 .رست است

د عالقه عكاسان
  . د
 .ست استر

بهمن«و » هوق
 .رست است

ي عصر به نام م
 . س بود

 .رست است
وم شيوة تزييني

 .رست است
سؤال به نام ماكو

 .رست است
نقاش فرانسو» ر

ر داشت عالقه
پذيري از نقاشي

 .رست است
چاپ سنگي(ي 

 و روغن مبتني
 .رست است

وفيه كه در اصل
نا كه آراسته به
 .رست است

مصري دوره ميان

 .رست است
و يكي از قبايل

  . ه است
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خاص داشته
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درك ع

سنجش

يندگان مجسمه
گچ، پالستيك، چ
مند اخيراً نمايش

 N2 نيز فرد اس
يجهج است در نت

    
 

 .رست است
يكي از نماي» گ

عدها به برنز، گ
اين هنرم. كنند ي

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

باشد در نتيجه
زوج N2 باشد 

 .رست است

 .رست است
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سنجش

ستند و در مورد

    
 

 .رست است

 .رست است
 .رست است
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 .رست است
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زيكعمومي في
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سنجش
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 .رست است

 .رست است

 .رست است

      π−3 2  

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

 .رست است
  .جا نشده است
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د دارند بنابراين

Â° =8 2
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  . ند

دهد ر تشكيل مي

. ي كمتر باشد

DEF هم وجود

Â= °18 

 رسيم فني

ش پيش؛ هنـــر

دهن ن نشان مي

تر چك و نزديك

چگالي هوا خيلي

Fو  ABCهاي 

A = °9

تر

سنجش

زرگتري از دندان

ند و تصوير كوچ

چگالي گازش از چ

  خورده و مثلث

  .ست

  

 

  

  

    
 

 .رست است
تصوير مجازي بز

 .رست است

 .رست است
شكن ج از آب مي
 .رست است

رود كه چگ ال مي

 .رست است

هاشور  سه مثلث
 .رست است

الزاويه اس ث قائم
 .رست است

.رو جواب است

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
.رو جواب است

 .رست است
.رو جواب است
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 .  قرار دارد
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 .د

 واجه 

 

افق ق:  يين خط

.ر نشسته است

. شود اميده مي

18 

جامع نوبت سو(ر 

.ها نامرئي است

ها نامرئي هستند

و يك صفحه مو

 .  نامرئي است

قطه باال و يا پاي

شود ناظر ده مي

  .ود

يه نقشه، رلوه نا

ش پيش؛ هنـــر

  . نام دارد
رد كه يكي از آنه

  .رخ نام دارد
د كه دو تا از آنه

  .رد
رخ و ج صفحه نيم

  .جه نام دارد
 . 

  .شود يده مي
 كه يكي از آنها

  .ب نام دارد
 . د

  .د

 .ود

خط افق و يك نق

ي كف اطاق ديد

شو له ناميده مي

باشند و تهي  نمي

سنجش

 

 

م تصوير، جبهي
جبهي وجود دار

ر بي تصوير، نيم
رخ وجود دارد يم

خاص وجود دار
صفحه افقي، پنج

بي تصوير، مواج
.واجه وجود دارد

تصوير، قائم نامي
قائم وجود دارد

 تصوير، منتصب
تصب وجود دارد

گردد مشاهده مي

شو كل كامل مي

 دو نقطه روي خ

ف بزرگتر از نماي

ف پله، حجم پل

كه داراي نقشه

    
 

 .رست است
 .واب استو ج

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
ي با صفحة قائم
ل هفت صفحه ج

 .رست است
ي با صفحه جانب
ل پنج صفحه نيم

 .رست است
ل هفده صفحه خ
 جبهي، هفت ص

 .رست است
د بر صفحه جانب

سه صفحه مول 
 .رست است

بر صحفه افقي ت
ل چهارده خط ق

 .رست است
د بر صفحه قائم
ل دو صفحه منت

 .رست است
 هر سه جهت م

 .رست است
شش خط اين شك

 .رست است
اي، د يو سه نقطه
 .رست است

ي سقفينكه نما
 .رست است

قف زير يك رديف
 .رست است

هايي ك ساختمان

www.sanjeshse
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شود و   مي

 .دهد  مي

وط افقي و 

آور و  مالل

 .گذارد  مي

راحي است 

به مخاطب 

ال ديگر به 

 رفته، باعث

ه روشن يا 

ationgroup

ور و مركز انجام
  .  ت

ها نشان پيچش

اند كه با خطو ده

والً پس از مدتي

اال را به نمايش

هاي اين طر ژگي

 .د

منفعل بودن را ب

ك منفي و اشكا

گرچك شكل مي

غيير رنگ تيره به

 

ه حول يك محو
 ايجاد كرده است

 بودن را با اين پ

كرد  استفاده مي

ن باشد، اثر معمو

 .باشد

دي از پايين به با

ژ  هستند و از وي

سازي وجود دارد

ز خونسردي و م

ورت خطوط نازك

ز بزرگ به كوچ

يش و ازدياد، تغ

 )3/3/1398وم 

صر و بالعكس كه
 مسخ شدگي را

گرايي و خجالتي

 از طرح مربعي

ند كه اگر جز اين

ار شخصي مي با

 

تصوير، زاويه ديد

ن، چپ و راست

س اني و نيز قرينه

نده احساسي از

صو  حروف كه به

صر باستان كه ا

ازي، ارتعاش، زا

سمي
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جامع نوبت سو(ر 

چك شدن عناص
لود و جادويي و

حساسي از درونگ

ن زمين زراعتي

 تباين نيز هستن
 . كند جاد مي

 2ز گزينه 

ش، حسي و بسيا

.ه استفاده شود

كند، تص هدايت مي

ختلف باال، پايين

هوا و فضاي عرفا

دهن در كل نشان

ضاي منفي ميان

قام در تصاوير مص
 .بوده است

هنده رشد، بازسا

صويري و تجس

ش پيش؛ هنـــر

و از بزرگ به كوچ
عي حالت وهم آ

اح در دل نوشته،

 براي نشان دادن

هنگي در انتظار
قابل انعطاف را ايج

جزگي هستند، به

ز لرزان و مرتعش

از رنگ آبي تيره

سمت باال هد   به

هاي مخ ي جهت
 .شود ي

، حال و ه)تزاعي

ت كه نهايتاً و د

ه استفاده از فضا

سب اهميت و مقا
ز موارد بصري بو

ي تواند نشان ده
  .دده شان مي

 خالقيت تص

سنجش

خشي در طرح و
كشاند، نوع د مي

 سمت داخل و د

ي اوليه درايران،
  . ت

ن جستجوي هما
ي خشك و غيرق

 انعكاس و قرينگي

ن حالت خود نيز

الطم بهتر است ا

خطوط كه نگاه را

 و وسط آن داراي
 مخاطب ديده مي

انت(صر تجريدي 

 بخش آمده است

لوگوي ارائه شده

حسب ها بر ه پيكره
عنوان يكي ا ي به

صورت پلكاني، مي
پارانت بودن را نش

    
 

 .رست است
ت مقطع و چرخ
سمت داخل خود

 .رست است
رم نوشته ها به س

 .رست است
هاي زي سفالينه

شده استسيم مي
 .رست است

ر هنري در عين
واهد شد و نظمي

 .رست است
ا  به نوعي داراي

 .رست است
ترين در صاف» ن

 .رست است
دادن درياي متال

 .رست است
وع شكستگي خط

 .رست است
و در ابتدا، انتها
له اول به چشم
 .رست است

زي اسالمي عناص
 .رست است

ائه شده، در دو
 .ند

 .رست است
گيري ل اي شكل

 . د

 .رست است
ي انتخاب اندازه

بندي  در تركيب
 .رست است

صوها به يير اندازه
 حالتي از ترانسپ

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

ب دوگانه و 

باشدكه  مي

وط نسخ و 

اتي مرتبط 

كند،  ك مي

 

خ اسـتفاده  

ationgroup

و طرفه، انتخاب

كننده م ي مصرف

بردن خطو كار به

 مناسب موضوعا

 شدن آن كمك

 .د جلب كردند

رخ ي متوسط نـيم 

 

چون راه دمي 

يبون مانند، برا

ب. وم بوده است

چيز آن را  از هر

رگتر نشان داده

سياري را به خود

نه پارك از نماي

 )3/3/1398وم 

برگيرنده مفاهيم ر

اي صاب ننده مزه

ها مرسو ي كتاب

ا ه بيننده، بيش

 كه هربار به بزر

ك تماشاگران بس

م بدنام در صحن

 

  .اي داشتند ژه
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جامع نوبت سو(ر 

باشد، در ري مي

 از هرچيز القاكن

 رنگي در بعضي
 

سي از تحرك به

ط در حول آن
 .ذارد

 .گيرد ده مي

ن و ژرمن دوالك

هيچكاك در فيلم

 .و شيندو است

ريشتر نقش ويژ

 .ت

 . ورويد است

.ابداع كرد 188

 قيت نمايشي

ش پيش؛ هنـــر

هاي ديگر  جهت

بيش بيسكويت

هاي  از كاغذي
 .ها بوده است ب

كردن احسا و القا

 و چرخيدن خط
گذ  به نمايش مي

عهدش مركب را به

نند ژان اپستاين

ه. شود حدود نمي

 جزيره اثر كانتو

ن لژه و هانس ر

  .سازي، است

 .گيز است

ع و شاداب است

گرفته از شعر نو

89ايخن باخ در 

خالق

سنجش

و سر پيكان به

بيبندي  ي بسته
 .ت

سنگي، استفاده
هاي اين كتاب صه

بودن آرم وعتي 

از مركز تصوير
ب  ايجاد كردن را

وگرافي، نور نقش

ست فرانسوي مان

ط به نماهاي مح

لوگ مثل فيلم

سازاني چون فرنا

مل عنصر جداس

كشتن دوك دوگ

ضرباهنگ سريع

، عنوان فيلم برگ

تري را هنري را

    
 

 .رست است
ده كه داراي دو

 .ي است

 .رست است
رنگ صورتي برا

اي تبليغاتي است
 .رست است

هاي چاپ س  تاب
ز از ديگر مشخص

 .رست است
چرخشي و سرع 

 .ي كند

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

پ به وسيله فتو

 .رست است
زان امپرسيونيس

 .رست است
نما فقط گرافيكي

  
 .رست است

 ناطق بدون ديال
 .رست است

نگارد فيلمس آوا
 .رست است

 پيشتاز در تكام
 .رست است

 آهنگساز فيلم ك
 .رست است

لگرو به معناي ض
 .رست است

ها، ترها و الماس
 .رست است

مت ميلي 35دي 

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

 .د

 بايد حذف 

ك برتولت 

 نمايش و 

ationgroup

 .جات دهد ديد

كند سي انتقاد مي

 .برد  كار مي

 .ت

ضروري نيست

ن سبك نويس اي

سيقي و آواز به

 

ند خودش را نج

جتماعي و سياس

  .در ايران است

ريف تراژدي به

ليل خيانت است

  .ت

اقعاً براي تئاتر ض

 بزرگترين درام

 كه در آن موس

 )3/3/1398وم 

توان كس ميم هر

 .گذاشته بودند

د و از شرايط اج

 تاريخ نمايش د

ن كلمه را در تعر

ه بيشتر باشد د

 سليم خان است

هرچيزي كه و 

 . نو است

 توسعه يافت و

 نمايشي است

Ae است .  
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جامع نوبت سو(ر 

توان در فيلم مي

بازي گذ يمه شب

اي سياه دارد هره

ن كتاب دربارة

ست و ارسطو اين

چه سفيدي چهر

چي باشي دربار

به عقيدة او. يد

 اصلي نمايش ن

در آلمان 192

اپرا. ا اپرا است

  . باشد ي

eolian همان 

  . د

قيت موسيقي

ش پيش؛ هنـــر

ركت آهسته را م

ن بر نمايش خي

او چه. باشد ي مي

ترين ي هنوز كامل

ب نفس آمده اس

هرچ. رس است

او جارچ. ي است

يا تئاتر فقيد نامي

 رقص دو عنصر

0 است كه در 

سانس در ايتاليا

ر هارمونيك مي

  . باشد ي مي

طبيعي است كه

  . شد

A-B-A-  دارد

خالق

سنجش

ن استفاده از حر

ود كه در اصفها

بازي  خيمه شب

تة بهرام بيضايي

بر معناي تهذيب

ل مكر، تزوير و تر

بازي ي خيمه شب

چيز يا ر تئاتر بي

 است كه آواز و

 روش نمايشي

مايشي دورة رنس
 .دارد

رجه هفتم مينور

صورت جفتي  به

 همانند مينور ط

باشد مي» ينوروتا

C-A-ورت  ص ه

    
 

 .رست است
ترين ن و نوآورانه
 .رست است

شت پرده نامي بو
 .رست است

شخصيت اصلي
 .رست است

ش در ايران نوشت
 .رست است

در زبان يوناني ب
 .رست است

يم سمبل در گر
 .رست است
هاي  از عروسك
 .رست است

 تئاتر خود را در

 .رست است
تر اشرافي ژاپن
 .رست است

ي نوعي درام و
 

 .رست است
هاي نم از شكل

يشي ارجحيت د

 .رست است
م كاسته روي در

 .رست است
ه سيم دارد كه
 .رست است

رونده يك پايين
 .رست است

ني«ر خوانده اثر 
 .رست است

فرمي به) روندو

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

F − × − 

پرده  نيم8,

#EF G  

 مجدداً به 

سب صنايع 

ationgroup

A B C− −

3  ,6 5 ,7  

G A B C

ساعت 24س از 

د چوب را مناس

 

  . م دارد

E F− × − −

3,درجات ن  2

C D E  

 . ل است

كنند و پس  مي

حد معمول باشد

 )3/3/1398وم 

 . گيرد مي

 چنگ دوئوله نام

F  

شود و فاصله بين

پنج در كليد سل

گرم را تركيب 

انچه بيش از ح

22 

جامع نوبت سو(ر 

سه و پنج قرار م

 به جاي سه تا

  تيجه 

  . باشد ي

شو هارمونيك مي

  

 . ت دارند

خط پ Eد فا و 

6ت    4به

 الياف است چنا

 واص مواد

ش پيش؛ هنـــر

 . بي مي باشد

هاي يك و س رب

جرا شودرب پا ا

 . باشند مي

 . ستفاده كرد

 . ند

شوند در نت ف مي

ت غيرهمنام مي

رده باال برود ه

. ها است وم آن

 با يكديگر تفاوت

  ا

 . ت

خط يك در كليد

 و الكل به نسبت

دارنده ظ و نگاه

خو

سنجش

ه وزن چهار ضرب

آكسان روي ضر

يك ضربايد در  

 درجات تونال م

را است  تمام پرده 

ودكافونيك گوين

حذف 6و 2هاي 

 
تصال بين دو نت

پر رجه هفتم نيم

 

ون در درجه سو
 

 جديد ربع پرده
 

نين و رنگ صد

ي بدون زبانه است

خ Aداي بين 

ز روغن كرچك
  . كنند ه مي

ف چوب محافظ

⇐ ارتند از 

    
 

 .رست است
 دست مربوط به

 .رست است
( )+ +2 2 آ 3
 .رست است

           ركيبي
 .رست است

 و چهار و پنج،
 .رست است

ي اولين بار گام
 .رست است

پرده را گام دو م
 .رست است

ه تاتونيك درجه

.درست است 
دونت همنام و ات
 .رست است

طبيعي وقتي در
  

.درست است 

 .رست است
گاه شور و همايو

.درست است 
ون قديم وهماي

.درست است 
يا تمبر يعني طن

 .رست است
و سازهاي بادي

 .رست است
 تنور وسعت صد

 .رست است
كار، مخلوطي از
ك خالص آغشته

 .رست است
جود در بين الياف

  . سازد  مي

صل شور مي عبا

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

ها  زي جاده

ة چسبنده 

ت چوب در 

ست كه به 

  . يل است

ن سرب به 

 .  شود ده مي

 . نند

رند زيرا به 

 موجود در 

 .ست آيد

ationgroup

  . بديا مي

ها و ديوارساز ي

وبي ساقه و مادة

 جهت محافظت

اي اس  سلولز ماده

ينيها و ت مركب

 فلزي كه در آن

 . رند

تي از آن استفاد

كن ي آن كار مي

ربرد بيشتري دار

هاي و ناخالصي

 رس پر مايه بد

 

دار تشكيل م وزن

 سنگ پايين پي

چوهاي  ز قسمت

اي است كه اده

 كاغذ روزنامة،

د اصلي در ساخت

ميز كردن اشياء

د سولفوريك دا

 .د

 مواد و روغن نبا

  .  گربه است

سبانند سپس رو

يمان و بتن كار

رنگ است و  بي

ين شود و خاك

 )3/3/1398وم 

هاي رو از صدف

ز آن در ساخت

خميري، الياف از

يب است تنها ما

گردند مثل ب مي

يكي از مواد. ست

سوزآور جهت تم

ك و اسيد كربني

ايش حجم دارد

 زياد در تصفيه

وي پشت گردن

 . گيرد ار مي

چس  به ديوار مي

 . كاهند

در سيهاي تيز  ه

الص، بلوري و

نشي درشت آن ته

23 
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ي دارد و عمدتاً ا

از. شود سوب مي

تا با عمليات تخ

 16  نوع تركي

تر محسوب غوب

ز همان جنس اس

ن علت از سود س

 با تركيب اسيد

نگام انجماد افزا

 به علت تخلخل

موي سمور و مو

مورد استفاده قرا

شود و ثل مقوا 

ك غوبيت كاال مي

ي به علت گوشه

سنگ گچ خا. ت

 نموده تا ماسه د

  .ت هستند

ش پيش؛ هنـــر

كه منشأ دريايي

ي آذرآواري محس

دهند ت  قرار مي
  . گويند ي
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