
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنعصر روز برگزاري  ،آزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

10از  8 ونآزمـ  

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

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

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

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  دومجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)20/2/1398(  
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@sanjesheduc

ش در تعبير 

فن مناظره 

 

 .شودت مي

فعل به  ]م

ationgroup

ن مادة شفابخش

مبتكر ف) 4گ  

(. 

)پارادوكس. بم

تفعل اسنادي ياف

با تو هستم[اقل 

 

اين. ي قوي است

.عصر بوده است

دگي، ايهام دارد

ياوم، زندگي مي

ها، ف ساير گزينه

اي مرد عا) 3گ

 )20/2/1398 وم

ول آن گندزدايي
 .) كرد

 )نشينيت، هم

 )ل مانين

با رودكي هم عص

خميد - 2داشتن 

 )شراب - 2

 غمت كشته شو

(  

 .ب

ي نيست؛ اما در

 محذوف است گ

 . است

2 

دوجامع نوبت (ر 

ص روي كه محلو
مه نبايد اشتباه

مصاحبت: صحبت

  آذار

اثل: راه بئر سبع(

بعه بنت كعب ب

تمايل د - 1: ايل

2پيوسته  - 1ام 

كه با تيغزماني(

 ده

)مفعول: اكسير (

 

ها، تناسب گزينه

هد و فعل اسنادي

،»است«فعل ) 

خبري از خويش

دبيات فارسي 

ش پيش؛ هنـــر

طبيعي و ناخالص
م، توتيا را با سر

ص) (ن و قهرآلود

آ) 3 ادب گ  ماه

 .اش

) (فرانتس فانون 

راب) 2گ . است

ما) (يهام تناسب

ايها: مدام) (شبيه

.) (رار شده است

ساد) 3تند و گ 

)گروه مسندي 

ها، دو جزئينه

 است و در ساير

دهپري شدن مي

)2گ . وف است

  .وده كردن

خ از معشوق، بي

 زبان و اد

سنجش

اكسيد ط: توتيا: (
روشنايي چشمي 

خشمگين: ارغند(

ا) 2  بيت معمور

حيلة روباه با ر از

:انقالب آفريقا (

ر دورة ساماني ا

اي: م تناسب دارد

تش: راب لعل فام

ع اول تكرر مصرا

گي مشتق هست

:در اين خيال) (

فعول، ساير گزين

ها، ترادفي واژه

ي گذشتن و سپ

نه معنوي محذو

 كار عبث و بيهو

با خبر شدنط 

    
 

 .رست است
:هاي غلطت واژه

اي است براييله
 .رست است

) (نوا و درويشي
 .رست است

حب و مالزم گ
 .رست است

ه شيري بر حذر
 .رست است

)آلن رنه لوساژ 
 .رست است

المحجوب، نثرف
 .ي است

 .رست است
صراع اول با چشم

 .رست است
شر) (جناس: راب

 .رست است
واج ــِ در) (شبيه

 .رست است
همگ» 4و  2،  1«

 .رست است
)مسند: حاصل (

 .رست است
جزئي گذرا به مف

 .رست است
رابطة معنايي» 2

 .رست است
 اين مصراع، معنا

 .رست است
به قرين» است« 

  .ف است
 .رست است

كنايه از: ب زدن
 .رست است

شرط: »ب و د«ة 

www.sanjeshse
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  تن

ان سبز، از 

ز موج دريا 

 آن تفاوت 

اسم » أعلي

  ).اشد
 

معادل (ود 

  

ationgroup

التفات داشت) د 

از آسما) (جامي 

 )ت، واج آرايي

 آن نوح باشد از

 فارسي با عربي

أرفع، أ«(و بلند 

بامي» ترين«دل 
)جمع ال مفرد» 

  )ده

ـ فراوان بو) ست

)آن تفاوت دارد
 )اوت دارد

 

 .شودت مي

 

  و تواضع 

 ي مقصود

:نامه اسكندري

تكرار شده است» 

تي كه هدايتگر

ساختار متن (

ـ مقام رفيع و) ت

شده معاد» مات
»المقامات«(قام 

رجمه لحاظ نشد

نيس» فيها«براي 

فارسي با عربي آ
آن تفا ي با عربي

 )20/2/1398 وم

دريافت» 2«بيت 

.شوددريافت مي

خاك نهادي) ج

غايت القصواي) 3

دالنصوص، خردن

»م«واج ــِ و ) (ن

، همچنين كشت

  )دارد
....ـ زمين را ) ت

نيست» بين«ي 

المقام« اضافه به 
ـ مق) نيست» علم

  ).نيست» 
در تر» من«(ت 

معادل أدق ب(جا 

ساختار متن ف. (
ختار متن فارسي

3 

دوجامع نوبت (ر 

همين مفهوم از ب

د» 3«وم از بيت 

ج 

  3

نقد) (حسيني ن

 از دردناك بودن

ارد، غمي ندارد،

مفهوم التزامي ند
نيست» أنزل«ي 

 )2ت گزينة 

معادل أدق براي( 

چون( و بلندتر 
يعل«ل أدق براي 

»حتي«يح براي 
ـ اوقات) اوت دارد

 )ت

ـ آنج) نيست» 

...ـ زيادي باران  
ساخ(ـ آن ايام ) 

بان عربي 

ش پيش؛ هنـــر

ه. زل بوده است

همين مفهو. شد

 گمراه شدن ) ب

هبوط و صعود) 

سيد حسن: عيل

كنايه: ون بودن

دا) ص( محمد 
  .شودفت مي

م» تُصبح«(گردد 
معادل أدق براي

توضيحات ←(را 

ـ نزد ما) ةمعرف

ترـ مقام رفيع) 
معادل(كند ك مي

معادل صحي... ( 
ي با عربي آن تفا

نيست» ينبهون« 

كنت قد سافرت

)مسافرت كردم
، مسافرت كردم

 زب

سنجش

 به معشوق، از ا

جب كمال من ش

ب 

 2(

صدا با حلق اسماع
 )مان هراتي

خو) (تشبيه: نت

 پشتيباني مانند
درياف» 4« بيت 

ـ گ) نيست» ف«
م(ـ فرستاد ) ةف

ـ زمين ر) 2ينة 

ال م ةنكر » شأن

1ضيحات گزينة 
ـ درك) 1گزينة 

ـ كه بايد) جمع
متن فارسيختار 

دل صحيح براي

ك« صحيح براي 
(  

، م1حات گزينة 
،1ضيحات گزينة 

    
 

 .رست است
عشق ورزيدن: ي

 .رست است
عشق موج:  سؤال

 .رست است
 و دورويي 

 .رست است
 )بند، قلّادهدن

 .رست است
  نامه

 .رست است
صدو جبرئيل، هم

سلم: ا آن ستاره
 .رست است

چشم ميگون) (ره
 .رست است

كه كسي :سؤال
همين مفهوم از 

 .رست است
«ل صحيح براي 

ال معرف ةنكر» ء

توضيحات گزي ←
 .رست است

مقام و«(جايگاه 
  )تند

توض ←(جايگاه 
توضيحات گ ←

 .رست است
مفرد ال ج» عمل

ساخ(سازد مي... 
معاد(شوند مي. 

 .رست است
معادل ص( كردم 

)نيست) »كثر« 
توضيح ←(ام ده

توض ←(كردم 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
مفهوم رباعي

در 3گزينه  .1
مفهوم بيت

در 1گزينه  .2
تزوير و) الف

در 4گزينه  .2
گرد: مخنقه(

در 3گزينه  .2
عريضه و) 1

در 2گزينه  .2
گنجشگ و(

اين ستاره تا
در 1گزينه  .2

استعار: لعل(
در 4گزينه  .2

معني بيت س
.باكي ندارد

 
   
 

در 4گزينه  .2
معادل(تا ) 1
ما«(آب ) 2

  )دارد
←(آب ) 3

در 3گزينه  .2
ج مقام و) 1

تفضيل هست
مقام و ج) 2
(نزد ما ) 4

در 1گزينه  .2
ع«(كارها ) 2
سخن و) 3
..موجب ) 4

در 2گزينه  .2
مسافرت) 1

يصحيح برا
سفر كرد) 3
كسفر مي) 4
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@sanjesheduc

: ص) يست

  )ت
معادل (ظ 

اين گزينه  

  معلوم : ص( 

ationgroup

ني» مبتعدون«ي 

نيست» پرهيز«ي 
للحفاـ ) د ندارد

)دهد  نجات مي

(، مجهول)فتعال 

 ) افتعال

 

معادل أدق براي

 .)ست

 ).وجود ندارد

دل صحيح براي
فارسي آن وجود

 )2ات گزينة 

  »...ن منه

 .ست

هاي ديگر ماهي

من باب افت: ص(ل 

من باب: ص( ل 

 ةأوالوسيل 

  . نيست

 )20/2/1398وم 

(كنند دوري مي

  .ا آن ندارد

نيس» كنده نمي
  ).ئد است

متن فارسي آن و

معاد(ـ لالحتياط 
ضافي در متن ف

توضيحا ←(ب 

ستفيد الغواصون

صحيح نيست» ... 

را از م دارد كه آن

ـ من باب إفعال )

 ـ من باب إفعال

ةاآللعلي  ةدالل

ها چنين گزينه

4 

جامع نوبت دو(ر 

ـ د) ست نه خبر

گزينه تناسبي با

تبا«ل أدق براي 
ضمير هاء زائد(ه 

مير اضافي در مت

ـ) نيست» جيب
ضمير اض(طيرانه 

مخلوق عجيب ك

القرش و يس ةسمك

تبتلع فريستها«

ز، خصوصياتي د

)للغائبة: ص( غائب

اسميه ةجملـ  

للدأو الشغل ـ  ةف

ست، اما در بقية

ش پيش؛ هنـــر

دارد مشارإليه اس
 .تند

اين گ) است خفي

معادل(ـ اليزيل  
ـ حقيقته) نيست

ضم(ه ـ حيات) ت

آن مخلوق عج«ي 
ـ ط) حاظ نشده

ذلكـ ) اذنا: ، صد

  » ةقاطع

ستهرب منها  ةر

«توجه به عبارت 

رنگهاي متمايزا 

ـ للغا) ب ل ع: ةي

)ك ش ف: ةصلي

الحرفعلي  ةدالل

 )ة

ثل رمي يرمي اس

سنجش

چون الف و الم د
هست) دور شونده

ن زير زبانش مخ

ةحقيق: ص» ال«
ني» بشناسد«راي 

نيست» بشناسد« 

دل صحيح براي
در متن عربي لح

  )ت
شود فه حذف مي

قأسنانًا ... ريستها

العطرمن الزّيوت 

و با ت» فقط«يد 

ني وجود دارد با

األصليحروفه : ص

األصحروفه : ص

للدـ » ها« ضمير

ةسكم: ص( ةسكم

زن فعل يفعل مث

    
 

 .رست است
چ» العقالء«... (ي 

د(= از باطل دور 
 .رست است

انسان(معني متن 
 .رست است

«المضاف بدون 
معادل صحيح بر
عادل أدق براي

 .رست است

معاد(لوق عجيب 
ضمير مفعولي د

نيست» پرهيز« 
ن به سبب اضاف

 .رست است
تبتلع فر«عبارت 

 .رست است
نوعا م... « عبارت 

 .رست است
خاطر وجود قي  ه

 .رست است
ماهي پهن(معني 

 

 .رست است
ص... (حروفه : تيب
 )علوم

 .رست است
ص... (حروفه: رتيب

 .رست است
لموصوفها: رتيب

 .رست است
 )تَتبلع 

 .رست است
سـ ) ااكتشَفو: ص

 .رست است
بر وز» مشي«ه 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
اينها عاقالني
اين عاقالن ا

در 2گزينه  .3
با توجه به م

در 2گزينه  .3
ا( ةالحقيق) 1
م(تعارف ) 3
مع(تعرّف ) 4

در 1گزينه  .3
مخلو ذلك) 2
(تساعد ) 3

صحيح براي
ون(اذنان ) 4

در 4گزينه  .3
با توجه به ع

در 2گزينه  .3
با توجه به ع

در 2گزينه  .3
اين گزينه به

در 3گزينه  .3
با توجه به م
.پاسخ است

در 1گزينه  .3
خطاها به ترتي

مبنيٍ للمع(= 
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
در 1گزينه  .4

:ص(تبتلَع 
در 3گزينه  .4

ص(اكتشفوا 
در 1گزينه  .4

در اين گزينه
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ها ية گزينه

عند، «تيب 

 باشد رد مي

 و مستثني 

 

» ... االرض 

 )2(زندگي 

 )2(زندگي 

 )2(زندگي 

م پيامبران 

  )2(زندگي 
  
 

ationgroup

باشد و بقيح مي

ترتيها بهة گزينه

شده است و مفر

نه حذف نشده

خلق السماوات و

دين و ز 28فحه 

دين و ز 36فحه 

دين و ز 55فحه 

ن روز قيامت هم

و ز دين 82و  8

 

صحيح 1 گزينة 

ست، اما در بقية

  .د ندارد

 ابهام از كلمه ش

مستثني من 4و  

آياته خمن «فه 

صف

صف

..«  
صف

 و بهترين گواهان

1صفحه 

 )20/2/1398وم 

شود در نتيجهي

مفعول به اس» ن

ها حال وجودينه

ها رفعية گزينه

2هاي  زينهگدر 
 .اشد

خلقت و آية شريف

...و اجل مسمي 

يابد اً تجسم مي

مي 

5 

جامع نوبت دو(ر 

  .شودمي
 .شودذف مي

، مضاف هم نمي

ساعتين«دارد، و 

 اما در بقية گزين

 است، اما در بقي

فاعل است، اما د
با ه خبر ليس مي

حكيمانه بودن خ

  .ي داده است

ينهما االّ بالحق و

 خوب و بد عيناً

و معارف اسالم

ش پيش؛ هنـــر

   و الم
ام اضافه حذف م
هنگام اضافه حذ

گيرد،نمي» ال« 

عول فيه وجود ند

عني، حال است،

نموده...) رفعت 

رفوع به اعراب ف
تثني منصوب به

بر ح» الرض بامره
  .اللت دارد

ز مخلوقات برتري

 و االرض و ما بي

نمايد، كارهاي ي

 فرهنگ و

سنجش

 )ةالطفل هذه 

ضاف بدون الف
ن در مثني هنگا

نون در مثني ه) 

 بر فتح است و

فتن معني، مفع
 .تند

ظر گرفتن معر ن

ر( ابهام از جمله 

تثني مفرغ و مر
مست» زينة« 1ه 

تقوم السماء و اال
گي بشر است دال

د و بر بسياري از

قنا السماوات خل

سان را مجسم مي

    
 

 .رست است
اُكرمت: ص... ( 

 .رست است
المض) معلّمو: ص(
نون) استاذا: ص( 

)صديقيٍّ: ص(يٍ 
 .رست است

ي جنس مبني
 .باشند

 .رست است
نه با در نظر گرف

مفعول فيه هست 
 .رست است

با د» خاضعا«ه 
 .رست است

رفع» ةمنزل«نه 
  )، ثالث

 .رست است
مست» ةٌالطالب«نه 

و در گزينه باشد

 .رست است
و من آياته ان ت«

ه سازگار با زندگ

 .رست است
ا كرامت بخشيد

 .رست است
ما خ« : فرمايد مي

 .رست است
قيامت اعمال انس

  .ستند

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
ٍاُكرم زميلي

در 4گزينه  .4
(المعلّمو ) 1
اُستاذان) 2
صديقيني) 3

در 1گزينه  .4
اسم الي نفي
بصحيح نمي

در 4گزينه  .4
در اين گزين
»هنا، صباح
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 و سرمنشأ 

 )2(زندگي 

 )2(زندگي 

 )2(زندگي 

.«  
  )2(زندگي 

  .گيرد  مي
 )2(زندگي 

  .شود ي
 )2(زندگي 

  )3(زندگي 

توانست  مي

 )3(زندگي 

 )3(زندگي 

 آية شريفه 

 )3(زندگي 

  »كور
 )3(زندگي 

 الهي براي 

 )3(زندگي 

ationgroup

گردد ن آگاه مي

دين و ز 93فحه 

دين و ز 129حه 

دين و ز 139و  

..من النار  ةحفر 
دين و ز 145حه 

ب معين تعلقصا
دين و ز 170حه 

ارچوب برقرار مي
دين و ز 149حه 

دين و ز 9صفحه 

ع كتاب نبود، نم

دين و ز 40و  3

  .ده است
دين و ز 76فحه 

داند و  حق مي

دين و ز 87فحه 

 انّ اهللا غفور شك
دين و ز 95فحه 

ها و امدادهاي ك

دين و ز 112حه 

 

شود و انسان بدان

صف

  . در اوست
صفح

138صفحه 

 كنتم علي شفا
صفح

شمش با حد نص
صفح

در اين چادم  مر
صفح

 ... «  
ص

از نوع) ص(سالم 

9صفحه 

لسالم معرفي شد
صف

مانان در دفاع از

صف

د له فيها حسنا
صف

ويش را از كمك

صفح

 )20/2/1398 وم

ش سان ظاهر مي

ن برون تراود كه

  .شد

 بنعمته اخوانا و

م، جو، خرما و كش

 و آسايش و رفاه

بعد الرسل ةحج

پيامبر گرامي اس

ال ضرت نوح عليه

جة سستي مسلم

نزد ةحسنيقترف 

ان و محبان خو

6 

دوجامع نوبت (ر 

يك شخص بر انس

كه از كوزه همان

باش سبي زنان مي

فاصبحتم..... وا 

گوسفند و گندم

ت اجتماعي است

حللناس علي اهللا 

د و اگر معجزة پ

 شيعه و پيرو حض

هد و آن را نتيج
  . آن است

ي القربي و من ي

ويژه شيعيا د و به

ش پيش؛ هنـــر

صورت ي  برزخ به
.  

 است، براي اينك

ر دختر، محرم نس

 جميعاً و التفرقو

قره، شتر، گاو و گ

و برقراري عدالت

رين لئالً يكون لل

ردن مردگان بود
  .د

السالم هيم عليه

ده اميه خبر مي ي
حاكي از آ» سهم

في ةالموداجراً االّ 

وي افراد مستعد

سنجش

 انسان در دورة
.كسب شده است

عاريتي و موقت

هاي پسر ن و نوه

تصموا بحبل اهللا

ت كه به طال و نقر

سعادت اخروي و

 مبشرين و منذر

 السالم زنده كر
بوت ايشان باشد

و و حضرت ابراه

 حاكم شدن بني
ي يغيروا ما بانفس

عليه ا  ال اسالكم

اس واليت معنو
  .سازد

    
 

 .رست است
اعمال:  فرمودند

هشتي فضايل كس

 .رست است
ع رياكار، زيبا اما 

 .رست است
حرم سببي مردان

 .رست است
واعت«: فرمايد مي

 .رست است
فاق واجب است

 .رست است
 از نظام اسالمي س

 .رست است
رسالً: فرمايد مي

 .رست است
رت عيسي عليه

دائمي بر نبضر و 

 .رست است
ت به معناي پير

 .رست است
ح ي عليه السالم از

غير ما بقوم حتي

 .رست است
قل«: فرمايد مي

 .رست است
رواحنافداه بر اسا
س ي برخوردار مي
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رت مهدي 

 )3(زندگي 

  )3(زندگي 

تجلي پيدا 

 دانشگاهي ش

 روحي در 

 دانشگاهي ش

  دانشگاهي ش

 دانشگاهي ش

يجة تمايل 

 دانشگاهي ش

  دانشگاهي ش

شناسند  مي

  دانشگاهي ش
 
 

ationgroup

السالم به حضر يه

دين و ز 124 حه

دين و ز 185حه 

ت موجوداتش ت

ديني پيش 7حه 

 افكنده و مانند

ديني پيش 14 

  .ت دارد
ديني پيش 23 

  .يش نيست
ديني پيش 33 

نسان مختار نتي

ديني پيش 59 

ديني پيش 66ه 

مان نم ي و الهي

ديني پيش 97 

 

 قوم موسي عليه

صفح

  

صفح

 خداوند با خلقت

صفح

آيات قرآن سايه

صفحه

حيد عبادي داللت
صفحه

جاني بي كالبد بي
صفحه

ا. دادهاي اوست

صفحه

  »حسنات
صفحه

هاي معنوي  ارزش

صفحه

 .اشد

 .كندي

 )20/2/1398 وم

م آمادگي مانند
  »م

:كنند واست مي

شوند و رتر مي

ت كه بر تمام آ

بر توح» علي اهللا

يت باشد مانند ك

ور و بروز استعد
  .كنند

ل اهللا سيئاتهم ح

ها و همه هويت
  .مايند

باالوجود ميمكن

 مصداق پيدا مي

 هاي دينيت

7 

دوجامع نوبت (ر 

هور به علت عدم
نشينيم ين جا مي

گونه درخو ند اين
 

 به خداوند فقير

است) ال اله اال اهللا

فتوكّل ع«شريفه 

گر عمل بدون ني

ان و عامل ظهو
ك ارا مشاهده مي

حاً فاولئك يبدل

ي جز عدول از ه
دار نم مان را لكه ي

ء با روشنايي مم

گاري وجود دارد

اقليت معارف 

ش پيش؛ هنـــر

اند در روز ظه رده
 و بجنگيد، ما اي

دانشان از خداون
 »  و تقبل دعا

شوند نسبت ر

ال(م دين توحيد 

يد ربوبي و آية ش

شكل عمل اگ ت و

شد و تكامل انسا
زيده است، آشكا

و عمل عمالً صالح

خواران، مرزي هان
و شرافت مكتبي

ست و رابطة اشياء

 اجزاء آن ناسازگ

فرهنگ و

سنجش

باطل مبارزه نكر
روردگارت برويد

 خودشان و فرزند
و من ذريتي ربنا

تر  حقيقي كامل

يه و اساس تمام
  .حضور دارد

بيانگر توحي» ضرّ

 شده است نيت

 به چگونگي رشد
برگزجة آنچه را 

من تاب و آمن و

دشمنان ما و جه
 تا هويت ديني و

الوجود اسواجب 

، ميان»طاكارند

    
 

 .رست است
 زندگي خود با ب

تو و پر«د گفت 

 .رست است
ران مؤمن براي

و ةالصالي مقيم 

 .رست است
 قدر به معناي

 .رست است
تقاد ديني و پايه

و احكام دين حف 

 .رست است
ان ارادني اهللا بض«

 .رست است
 دو جزء تشكيل

 .رست است
تالء كه مربوط ب

بيند و نتيج  را مي

 .رست است
االّ م«: فرمايد مي

 .رست است
فرمودند د) ره( 

 ما خواهند بود

 .رست است
روشنايي بيانگر
 .رست است
ها خطهمه انسان
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جهان طرح 

ص و نقض را 

 .هد

و انسان در 

- هي وسيله

 .ست

ationgroup

توضيح خلقت ج

 عدم موارد نقص

دهفتي پاسخ مي

شود و مرگ مي

 .كندبيان مي

 .خداوند است

اله عنوان سنته

جود محدودش اس

 

 براي تفسير و ت

ع  از جهان مزيت

 .ا كند

 او در حوزة معرف

 .وده نيست

دگاني انسان با

وند براي انسان ب

مة آن ايمان به خ

  .دهد

زمايش انسان به

قلبي از دايرة وج

 )20/2/1398 وم

املطور كبه ان

 طرح تفسير او

 .ست

 

 مرتبة ديگر پيدا

هاين و ويژگي

يلي گزاف و بيهو

 شدن دفتر زند
 

ي از جانب خداو

گيرند و الزم مي

علم را نشان مي

داكاري است و آز

رج شدن توجه ق

  .يست

8 

دوجامع نوبت (ر 

ناگهاني يك جوا

بخشد وسان مي

ن مورد نقض اس

 .باشدر نمي

.الوجود استجب

شت سر گذارد و

ارة ماهيت انسان

 طبيعت هيچ مي

 اعتقاد به بسته
.گرددظاهر مي

 .فهومي دارد

 را موهبت بزرگي

ه خدا سرچشمه

ن انسان جايگاه ع

و فددر راه ايثار 

برد خارپيش مي

علت نيموجود بي

ش پيش؛ هنـــر

ها و مرگ نا ژن

عالم خارج به انس

نداشتن ر بودن و

ليسم قابل تفسير

جزاء در ذات واجب

پشت ي از وجود را

. 

 به سؤاالتي دربا

ت زيرا در نظام

گيريبب شكل
همراه با جسم ظ

ن معاد ارتباط مف

حيات دنيايي.. 

دالت از ايمان به

آورد و ذهن مي

 محرك انسان د
 .شد

ل كمال واقعي پ

 پذيرفتن يك مو

سنجش

س و جهش در

 غيرتطبيقي با ع

سازد فراگيرل مي

رح نظريه ماتريالي

ركيب و بدون اج

اي كه شئ درجه

.است» من«اني 

بيني استجهان

به جاودانگي است

وجود انسان، سب
صيت قبلي خود ه

ي و داليل امكان

.رمت فوت شود 

عت و عدر و شجا

ا در انسان پديد

گاه خداوند مورد
باشهاي انسان مي

 را تا به سر منزل

 منكرين خدا در

    
 

 .رست است
 به بخت و شانس

 .اشد

 .رست است
 توانايي مفاهيم

 .رست است
رح را قابل قبول

 .رست است
 و خالقيت با طر

 .رست است
روني مستلزم تر

 .رست است
كامل اين است
 .رست است

همة حاالت انسا
 .رست است

ي كه بخشي از ج
 .رست است

ة ميل برگ زاييد
 .رست است

 بعد غيرمادي و
ر با همان شخص

 .رست است
م مرگ و زندگي

 .رست است
گزي اريك درت

 .رست است
قي از قبيل صبر

 .رست است
 به سوي عمل ر

 .رست است
سئوليت در پيشگ
كوفايي استعداده

 .رست است
قدري كه انسان

 .رست است
خداشناسان و م 
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گي مادي و 

شد كه يكي 

د، بلكه در 

 .باشدي

 باز كرد تا 

ري قبل از 

م كاري نجا

كنند را  مي

 

 ردن  

  . نند

ationgroup

دة مؤثر در زندگ

باشي فكري مي

كندها را اقناع مي

 و ناشناخته مي

  .ند

چترش را: رود ي

كه به كار)  بعيد

 و پشيماني از ان

 ايتاليا زندگي م

مشاهده ) 4 

ذخيره كر) 4 

كنيش دستپاچه 
 بردن ) 4 

 

دهند بلكه نشان

 به ضعف و ناتواني

  .ت

هابخشد و عقلي

مكاناتش مجهول

دهندق انجام مي

رت ساده بكار مي

ماضي(ه كامل 

  . باشد 

ني عدم رضايت

حافظت مدني

    

ز برنامه اقتصاديش
 دن 

 )20/2/1398 وم

 تنها يك ايمان

آورد و مربوطي

هدايت الهي است

ها را نيرو ميشه

و امك و استعدادها

عقل، علم و منطق

 آن فعل به صور

 به زمان گذشته

even tho« مي

شده است كه معن

يله دپارتمان مح

 لرزه   پس) 3

  . كسازي كند
اتكا كردن ) 3

ي انتقاد كردن از
انتخاب كرد) 3

9 

دوجامع نوبت (ر 

نمايد توحيد نهي

گارنگ فراهم مي

ت غريزي مبين ه

هد نه تنها انديش
 .بخشد

زيرا خود بشر و 

 كاري برخالف ع

شود و بعد از مي

ها اتفاق افتاده،

ough it is ex

sho «استفاده ش

ب شده به وسي

 3

ست معتادان پاك
  3

به صورت عمومي
      3

ان انگليسي

ش پيش؛ هنـــر

ي انسان آغاز مي

هاي رنگيدئولوژي

يا عامه و الهامات

دهان را رشد مي
گي قداست مي

.شر سعادت است

كرا انكار مي كنند

هدف استفاده مي

 رسيدن سربازه
 .ست

xpensive«ي 

ould + have

 چادرهاي نصب

 اختراع    ) 

خالص شدن از د
ساختن     ) 

س جمهور را با ب
درگير كردن) 

 زبا

سنجش

ري را در زندگي

رشد ايده را براي 
 .داوند است

هدايت عمومي ي

ه همه ابعاد انسا
افكند و به زندي

يم در زندگي بشر

بينند و او ر نمي

ن دادن قصد و ه

ها قبل از ن خانه
كند نياز اس ه مي

واره قيدي ه جمله

e + PP«ساختار 

ن نفري كه در

 2(

 كه شهر را با خ
 2(

كنند كه رئيس مي
 2(

    
 

 .رست است
دا حركت ديندار

 .ت

 .رست است
اني فكري زمينه

ساز انكار خدينه
 .رست است

عي زمين مبين ه

 .رست است
كهآنواسطة ي به
زندگي مي» شور

 .رست است
آميزترين مفاهيم

 .رست است
 خدا را با چشم

 .رست است
so as براي نشان

 . 

 .رست است
ينكه آتش زدن
در گذشته اشاره

 .رست است
ت نوع كوتاه شد

 .رست است
معني جمله از س

  

 .رست است
زه جديد هزاران

 
  

 .رست است
 قول داده است

 ردن  
 .رست است

 خواهان تالش م
 چه كردن  
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  از

  

  ي 

 

   
  

كيد بيشتر 

ationgroup

رنج بردن) 4 

به زيبايي) 4 

المللي بين) 4 

 عاطفي ) 4 

  تمركز ) 4 

  ....ل 
 نزديك ) 4 

.روند صوصي مي
به سرعت) 4 

فضيلي براي تأك

  كاال) 4 

 

 

 .هد 

 . شده بيايد

كنند مثل روع مي

هاي خص  كالس

بل از صفات تف

 )20/2/1398 وم

  
آرام كردن) 3

 دقيقا) 3

 آگاه ) 3

 معمولي ) 3

  . فتار است
 توجيه ) 3

ده مي»  سالگي

 صورت كوتاه ش

اي را شر ق برنامه
 جمعي ) 3

ص جالب است به
 شانسي ) 3

mu تواند قب مي

 قهوه ) 3

10 

دوجامع نوبت (ر 

.ها مراقبت كند
3  ن از  

 3

 3

  . ه است
 3

معموالً خوش ر
  3

از سن پنج«ني 

تواند به ش نمي

هاي فوق فعاليت
 3

ت يا به خصوص
 3

uchكلمه . ست

 3

 

ش پيش؛ هنـــر

ه بماند تا از بچه
مراقبت كردن) 

  . د را رد كرد
 به ارزاني   ) 

  .  زندگي كنم
 دور   ) 

ر اقتصاد گذاشته
 فوري   ) 

او م. ت فكر كنم
بيني    پيش) 

ده است كه معن

غير وابسته بودنش

روند همچنين ف
 بيروني   ) 

ه برايشان سخت
 معموالً  ) 

arti «درست اس

  .كند ميشاره 
 چاي   ) 

 چيست؟ 1ف 
  ك مفهوم

سنجش

ها كند و خانه ب
)2  ) كاربري

 دروغ گفته باشد
 2(

يد بروم و خارج
 2(

ار اثري فوري بر
 2(

راي رفتار بد پيت
 2(

ارائه شد 4  گزينه

دارد و به علت غ

ر سه ميه به مدر
 2(

يي از مدرسه كه
 2(

icle + adv +

  

اش................... به 
 2(

ر انتهاي پاراگرا
ها در درك يك ه

    
 

 .رست است
د كه كارش را ر

به حساب(دن 
 .رست است

ينكه به مجلس
  ـ محكم 
 .رست است

 آينده دور، شاي
   

 .رست است
خير تبليغ سيگا

   
 .رست است

م به توجيهي بر
  

  تستكلوز : 
 .رست است

ست كلمات در گ
 .رست است

ل مجهول نياز د
 .رست است

هايي كه ضي بچه
 ـ فوق برنامه 
 .رست است

هاي و براي كالس
 وص

 .رست است
+ adj + nou

  . د

درك مطلب: م
 .رست است
ب 1در پاراگراف 

  
 .رست است

 پرسيده شده در
ردن به خواننده

www.sanjeshse

در 2گزينه  .8
خواهد او مي

وارد شد) 1
در 1گزينه  .8

او قاطعانه اي
قاطعانه) 1

در 2گزينه  .8
يك روز، در

عميق ) 1
در 2گزينه  .8

ممنوعيت اخ
نگران ) 1

در 3گزينه  .8
توانم من نمي

 دوره ) 1
  

:بخش دوم
در 4گزينه  .8

تركيب درس
در 3گزينه  .8

جمله به فعل
در 1گزينه  .9

بعض: ترجمه
اضافي ـ) 1

در 1گزينه  .9
و: .... ترجمه

به خصو) 1
در 2گزينه  .9

un«تركيب 

استفاده شود
  

بخش سوم
در 3گزينه  .9

د» it«كلمه 
 نفت) 1

در 2گزينه  .9
نقش سوال

كمك كر -1
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  . داشته باشد

  . دارد
 . شود افت مي

 )20/2/1398 وم

 .  نبود

  . ست
  . د

ن برنده نقش د

ي پوشيده مزيت
در طبيعت نيز يا

11 

دوجامع نوبت (ر 

 . ند

  د؟

  . دند

  .داشت مي
محبوبسلمانان 

  .شوند ي
ك انجام شده اس
ه دورهام هستند
ن است در تعيين

  . .................  
  .درتراند
  .دارند
تري ز روشن قرم

ضيح داده شده د

. ................  

ش پيش؛ هنـــر

  هاي بعدي
  شتر از قهوه 

ا قبلي داده شده

متفاوتي داشتند

ودند متعجب بود

   كرد؟ 

  .ش داد
 شب بيدار نگه م
ز ميالد بين مس

  ت نيست؟ 
ها برنده مي  بازي

ها المپيك ز بازي
هايي از دانشگاه 

وري ديگر ممكن

ث شده است تا
ها مقتد ر ميمون

راكات بسياري د
اند، تيمي كه ده

بالً در متن توض

...جنس مذكر را 
  .د
  . د

  .رساند  مي
  . مربوط است

سنجش

ه  براي پاراگراف
ها به استفاده بيش
 كه در جمالت ق

ي كلدي رفتار م
  .ه بودند

 
  

 گيالس ديده بو

ز متن برداشت
  . ساخته شد

 كه قهوه پرورش
وه راهبان را در

قبل ا 1000ال 

. ...............  

   

طبق متن درست
بيشتروشند در 

ده روي بعضي از
شناس تون مردم

از هستند، فاكتو

بحث 3 پاراگراف 
ها از ساير ندريل

ها اشتر و ميمون
تيم قرمز پوشيد
شبيه به آنچه قب

ه قرمز اقتدار ج
رساند ها مي سان

ها تأثيري ندارد
 ديگر حيوانات

زان ترس فرد مر

    
 

ها ردن خواننده
ه كردن خواننده

ك كردن اطالعاتي
 .رست است

، چرا بزهاي2اف 
ن قهوه نوشيده

 .ترسيدند ي مي
.ثير قهوه بودند
 براي اولين بار
 .رست است
توان ا  زير را مي

خانه در مكه هوه
ين كشوري بود
شته نوشيدن قهو
 قهوه حدود سا

 .رست است
....ان براي متن 

  هم تراز 
هاي المپيك زي

  ها  رنگ
  ي برندگان 
 .رست است

هاي زير ط  گزينه
پو ي كه قرمز مي

توضيح داده شد
يل و رابرت بارتو
ه رقيبان هم ترا

 .رست است
ها در ي ماندريل

دهد كه چرا ماند
ها و ند كه انسان

ه وقتي هر دو ت
هد كه نتايجي ش

 .رست است
ره شده است كه
ز حيوانات در انس
ه د اما بين مؤنث

هاي ن بين گروه
د زيرا آن به ميز

www.sanjeshse

آماده كر -2
تشويق ك -3
ك روشن -4

در 3گزينه  .9
طبق پاراگرا

قبل از آ -1
از كلدي -2
تحت تأث -3
از اينكه -4

در 4گزينه  .9
كدام گزاره

اولين قه -1
يمن اولي -2
در گذشت -3
نوشيدن -4

در 4گزينه  .9
بهترين عنوا

رقيبان ه -1
نتايج باز -2
اهميت ر -3
قرمز براي -4

در 1گزينه  .9
يك از كدام

هايي تيم -1
تحقيق ت -2
راسل هي -3
وقتي كه -4

در 4 گزينه .9
تحقيق روي

توضيح د -1
روشن كن-2
بگويد كه -3
نشان ده -4

در 3گزينه  .1
در متن اشار

بيشتر از -1
رساند مي -2
همچنين -3
رساند مي -4
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  ي بز تهيه 

 .ران است

ي كه نقش 

هاي لوفرش

هاي رستان

 

تره افراد از 

، 1هاي ينه

 .شود

توسط  3تا 

ationgroup

 و نخ تابيدة موي

سك در شمال اير

هت حمل انساني

شوند و تابلول مي

ترتيب در شهره

. مغول هستند

ي نشان دادن پرت

ت نام برده درگزي

شراني تداعي مي

ت 1هاي ر گزينه

  .واگذار شد 

 

شده، گاوميش و
 .اندكردهمي

ها پل ورسكن آن

 حين بازي جهت

ها لولفرشو تك

دكان داود نيز به

ر عصر ايلخانان

توان برايما مي

ساير تحوالت. شد

 .اً كمي دارد

هنر و معماري اير

ي مورد اشاره در

»آندره گدار«ن 

 )20/2/1398 وم

 پوست دباغي ش
 گيوه استفاده م

ترينرديد كه مهم

رفته و يا درمي
 .ور بوده است

هاي طوالني وكه

د و شيرين و د

ه مكتب تبريز د

شود استفاده مي

ر به ايران وارد ش

هي نسبتا، صداد

 .هرت دارد

ورد استفاده دره

ساير دستاوردهاي

يس به معمار آن

12 

دوجامع نوبت (ر 

تفاده از چندال
ي ساخت تخت

ي پل احداث گر

كار مض دكور به
ز دكوقع جزئي ا

 .اندخته شده

باريك. شودده مي

هاي فرهاددخمه

گارگران برجسته

الً از لنز نرمال اس

 محمدشاه قاجار
 .ت

ازه نسبتاً بزرگ،

نگاري شهرمنظره

قوش هندسي مو

س. منسوب است

هاي تأسين سال

ك عمومي هنر

ش پيش؛ هنـــر

 و اصيل با است
ي كهنة نخي براي

زيادي اي، تعداده

 كه جهت تعويض
ي در بعضي مواق

 تك ايواني ساخ

يوة تا زدن استفا
 .شوندجا مي

گورد.  قرار دارد

از نگ» يارر دولت

گرايي معموالًقع

رئوتيپ در دوره
ه صورت پذيرفت

ت كه به رغم اند

ك است كه به م

ي است كه در نقو

ه تمدن سومر م

ه تهران در اولين

 درك

سنجش

در شكل سنتي
هايطق از پارچه

ازهاي بين جاده

ك چهارچرخه بوده
شد و حتيده مي

صورتسمنان به

بزرگ از شيخيلي
جرت تخت جابه

در هرسين) وند
 .اندشده

امير«و »  موسي

 رعايت اصول واق
 .گرفت

ي به شيوه داگر
شاهت ناصرالدين

خانواده زهي است

ن هنرمندان باروك

ترين مفاهيميي

نوان دولتشهر به

ي زيبا در دانشگا

    
 

 .رست است
وشي است كه د
ته در بعضي مناط

 .رست است
دليل نياضاخان به

 .رست است
اي چهنام وسيله 

كرده استفاي مي
 .رست است

ع نيريز، يزد و س
 .رست است
هاي خدي فرش

صوربهقاب دارند، 
 .رست است

سكاو(وند سحاق
رپل ذهاب واقع ش

 .رست است
احمد«، »دالحي

 .رست است
رمردم نگار، براي

كوتاه نيز بهره گ
 .رست است

هاي عكاسيستگاه
ر با دوره سلطنت

 .رست است
كي از سازهاي خ

 .رست است
تريناز برجسته 

 .رست است
گي و زايش، اصلي

 .رست است
اي مستقل با عن

 .صورت گرفت

 .رست است
دانشكدة هنرهاي

www.sanjeshse

  
   

 
در 1گزينه  .1

پوگيوه، پاي
البت. شودمي

در 3گزينه  .10
در زمان رضا

در 3گزينه  .10
»كلمااكي«

مرده را بازي
در 4گزينه  .10

مساجد جامع
در 1گزينه  .10

بندبراي بسته
كوچك كه ق

در 3گزينه  .10
گوردخمه اس
صحنه و سر

در 4گزينه  .10
خواجه عبد«

در 4گزينه  .10
در عكاسي م
لنزهاي تله ك

در 3گزينه  .10
ن دسنخستي

معاصر 4و  2
در 2گزينه  .1

كنترباس يك
در 2گزينه  .1

»رويسدال«
در 1گزينه  .11

تكرار، قرينگي
در 4گزينه  .11

ايجاد شهرها
تمدن مصر ص

در 3گزينه  .11
سرپرستي د
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هاي ت برگه
زند كه اين 

خ نقش نيز 

 .بخشدمي

را ) 1390(

يي، بازتاب 

 .ده است

ن سبك در 

نر رومي را 

كار شانه به

ست كه به 

گي روزمره  

ationgroup

صورتر غير اين
فشار دست تا بز

هاي سرخسفالينه

زآلود به آثارش مي

( فيلم پله آخر 

گرايي، كالسيك
 .كند

شدن آويخته مي

هاي اين شاخصه

گرايانه هنر واقع

ق را به شيوة نقا
 .ت

نصر نماديني اس

 موضوعات زندگ

 

 موازي باشد، در
سمت عطف با ف

ترين سي و قديم
 .كندره مي

لت لطيف و رمز

 تنها كارگرداني

پيرايگيدگي، بي
ك او را معرفي مي

وده كه تور از آن

سم هستند كه

هايد اما ويژگي

نستعليقشكسته 
گرفتمايه مي» 

 يك به مثابة عن

ها كه براساس

 )20/2/1398 وم

 و عطف كتاب،
ست آن را از قس

 سياه نقش آتني
صر كالسيك اشار

چي است كه حا

تآثار نام برده، او

راحي قوي، ساد
خصايص  نقاشي

طبقه بوي و طبقه

ن كنستروكتيويس

 ميالدي هستند

خط نستعليق و
سهراب سپهري«

 

را دارد كه هر 

اين گراوره. دارد
  

13 

دوجامع نوبت (ر 

ه سيلندر چاپ
خواننده مجبور اس

هاياي سفالينه
هنر يونان در عص

هاي داوينچنقاشي

ته اما در ميان آ

طر. سيسم است
ترين خص از اصلي

 و كاله مخروطي

ترين هنرمنداني

د تا سده سوم

عاصر است كه خ
«ط عمدتاً از آثار 

.است. م. ق 40

  .است

 .ته است

)يا طاووس(س 

وكيوئه شهرت د
.وزدهم گذاشت

ش پيش؛ هنـــر

ر كاغذ نسبت به
گيرند و خر مي

شاره دارد اما بر
ي است كه به ه

هاي نقرين ويژگي

ي نقش پرداخته

سبك نئوكالسي
ي آرماني برخي

دار بلند آستين

برخي از اصلي» و

ه اول قبل ميالد

ن نقاشي خط مع
اران نقاشي خط

000تا  6000ه 

ر قرون وسطي ا

ي صورت پذيرفت

يره و پر طاووس
 .د

ن در ژاپن به او
ر اروپايي سدة نو

سنجش

ت جهت تا خور
الت ايستاده قرار

 .ند

يس آكروپليس ا
، تنها موردي4نه 

ترف يكي از اصلي

 بسياري به ايفاي

رين نقاشان سبك
هايحياي خصلت

شكاني، پيراهن

ردچنكو«و » گ
 

 متعلق به سده

ترين هنرمندانته
 يكي از سردمدا

در اروپا مربوط به

هنر كارولنژي د

ريوش هخامنشي

ي خود طبل، داي
كنديي اشاره مي

 به دنياي گذران
ر عميقي بر هنر

    
 

 .رست است
بايست و چاپ مي

م گشودن به حا
كنه مي را فرسود

 .رست است
ح معموالً به تنديس

در ضمن گزين. د
 .رست است

هاي نرم و لطيف
 .رست است

هايدر فيلم» 
 .ه است

 .رست است
تري از برجسته

نر آكادميك و اح
 .رست است

 پوشاك بانوان ا
 .رست است

مهوي نا«، »گابو
.بل بازيابي است

 .رست است
ي فيوم هرچند

 .هند

 .رست است
يكي از برجسته» 

عنوانهنرمند به
 .رست است

 دورة نوسنگي د
 .رست است

ميراث هر داوود، 
 .رست است

سوئز در زمان دار
 .رست است
هايوا در دست

هندويهيم آيين 
 .رست است

 تصاوير موسوم
گرفت، تأثير مي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .11
در صحافي

كتاب هنگام
عمل كتاب

در 4گزينه  .11
اين اصطالح

رودكار ميبه
در 1گزينه  .11

هايه روشنس
در 2گزينه  .11

»علي مصفا«
دار بودعهده

در 2گزينه  .11
يكي» داويد«

خصايص هنر
در 2گزينه  .12

تركيب كلي
در 4گزينه  .12

گ» «تاتلين«
ابها قآثار آن

در 1گزينه  .12
هايچهرهتك

دهبازتاب مي
در 4گزينه  .12

»رضا مافي«
اين ه. گرفت

در 3گزينه  .12
بازه تاريخي

در 4گزينه  .12
كتاب مزامير

در 1گزينه  .12
حفر آبراه س

در 2گزينه  .12
تنديس شيو
يكي از مفاه

در 1گزينه  .12
چوبيچاپ

مردم شكل
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 .ده است

  .افت

x= +25 288ο
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سط هنرمندان د

 . شود يده مي

موردنظر تداعي
د وتفكر نيز باش

د ميي را نشان 

    
 

 .رست است
6برابر  aر   س

 .رست است
سب پالن بام بين

 .رست است
ش افقي از ارتفاع

 .رست است
كانيكي جواب د

 .رست است
و كشي eو  dف 

 هندزفري، لوگو
 .رست است

كته ك«ي است از
كودك از شدت ت

 .رست است
ي اغراق در عرض
را داراي وزن نش

 .رست است
 در دايره رنگ،

  . هايي باشد
 .رست است
اي ك تابوت مرده

 دهنده جهل و ح
 .رست است

چينگ ياكنيك ا
 .رست است

ر و سپس حركت
 .رست است

خطوط ذهني توس
 .سترست ا

نها سه مثلث دي
 .رست است

 عمودي نشانه م
ان دهنده رشد
اظت و خونسرد

www.sanjeshse
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ي ساكت، 

ترين  ناسب

تزاعي ناب 

پيكره و . ت
وسيله اين 

ت خواستن 

ست ديده 

مي چون ي

   

  .ر نبرد

ationgroup

حساسي از فضا

ت و يكي از من

  

بندي انت  تركيب

جود آورده است
مايش عمق به و

ده اتكا و حمايت

ي انجام گرفته ا

ن را داراي مفاهي

.گذارد ح اثر مي

كار ليد تئاتري به

 

 پايين تصوير، اح

ك رنگ كافيست
  . ت

. بركامو را دارد

 نخستين نظام

وج ده و فاصله به
نم. نزديك است

ست، نشان دهند

ماهنگي و توالي

شود كه آن ه مي

نفي اطراف طرح

  . ت

ين نظر را در تول

  . ن كرد

 )20/2/1398 وم

يم و موج گونه

ت يا حداقل يك
ي و مركب است

اثر آلب» طاعون«

اين سبك. ست

 از هم جدا كرد
ري به آسمان ن

 . را داراست

ن بزرگ يك دس

نواخت و با هم
  . شته است

ت مشترك ديده
 . 

چيز بر فضاي من

خوان نداشت آوازه

گاه در عمل ا هيچ

 . 

اي كامل تدوين ه
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دوجامع نوبت (ر 

مي انعكاس مالي
 . ي كند

ه از رنگ نيست
فاده از قلم فلزي

«فضاي كتاب  با

سوپره ماتيسم اس

زمينه را  و پس
ز نظر ارزش بصر

 از بقيه عوامل ر

ست دور انگشتان

شكل نرم و يكن
asi تأثيري نداش

صورت ك دايره به
.كند و توافق مي

بد، قبل از هر چ

ي بود كه اصالً آ

جراگر شود اما هي

باشد تئاتري مي

س امكانات نظريه

 قيت نمايشي

ش پيش؛ هنـــر

باشد و كم ي مي
يننده منتقل مي

ازي به استفاده
ي مورد نظر استف

رده و مطابقت ب

علق به سبك س

زمينه د، پيشي
تر است و از شن

تري ر نقش مهم

ضعيف بودن اس

به شوردنظر كه 
icsيري لوگوي 

دام بخشي از يك
 مشترك رفتن و

روشني شدت يا

اي اس نمايشنامه

سك جايگزين اج

هاي ت واع صحنه

ي صحنه براساس

خالق

سنجش

فقي كه تأكيدي
و آرامش را به بي

جوان تقريباً نيا
ي اين گروه سني

آور كر ك و مرگ

بوده و متع» برز
 . شنهاد شد

كمك تضاد شد
 و امواج آب روش

 . فته است

ر تعادل يك اثر

چك كه نشانگر ض

راحي لوگوي مو
گي در روند شكل

ال كه در هر كد
 به سمت هدف

فاوت تيرگي و ر

خوان طا كو آوازه

د كه بايد ابر عروس

كسي يكي از انو

ربارة نورپردازي

    
 

 .رست است
خطوط رديفي ا
تراحت وخواب و

 .رست است
سازي گروه نوج ر

راي تصويرسازي
 .رست است

ي فضايي خوفناك
 .رست است

جوزف آلب«ي از 
ويچ پيش سط ماله

 .رست است
وير هنرمند به ك
شدت تيره بوده
دگي انجام پذير

 .رست است
بر  فشار، كشش،
 .رست است

صال دستان كوچ
 . فتن است

 .رست است
و انقطاع در طر
خل ساختاري د

 .رست است
فلش از نماي با
ن، كار گروهي،
 .رست است

 بصري هرگاه تف

 .رست است
مايشنامة يونسك

 .رست است
گ پيشنهاد كرد

 .رست است
ا قاب عك سويه ي

 .رست است
 كسي بود كه د
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 . ت

قبل از  56

 . گويند ي

 . پذيرد ي

 . رود مي

ationgroup

ارخ گرفته است

66تا حدود  25

 . ست

هاي موزيكال مي

  . ست

ر تاريكي پايان مي

ي جدي به كار م

 

ت نامي اثر پلوتا

500ه از حدود 

شبيه درام نو است

ه زيكال و نمايش

 . شود ي

 . ع شد

ي دست يافته اس

گرايد و فيلم در ي

  حركت دوربين

هاي  براي حالت

 

 )20/2/1398 وم

  . كار برد ه

چنين كتاب حيات

 .  شده است

بيدوس بوده كه

ري يا غنايي و ش

ز در كمدي موز

و سفيد ارائه مي

يمن كالك ابداع

 اصالت سينمايي

م به تاريكي مي فيل

 .بداع كرد

ستقيم بدون ح

 نماهاي نزديك

. كند دنبال مي

  . هد

  . است
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تدا ژول ميشه به

گلستان و همچ

ثر هومر نوشته

شده، مراسم آب ي

تر از درام دربار ل

ن است متن آواز

صورت سياه و  به

دست استي به 19

انبي دوربين به

ف ريج حال و هواي

 آنامورفيك را اب

برش مس: ي است

هاي كمدي و ت

 . است 19

ار دستوري را د

ده رخ مي» خوب

ي ششم كوچك

قيت موسيقي

ش پيش؛ هنـــر

ت اين واژه را ابت

هاي انگ خ، افسانه

ز ايلياد اوديسه ا

يستان برگزار م

 نمايش متداول

شعر براي خواندن

شخصيت اصلي

915س بود در 

ربرد حركات جا

غاز شده و به تدر

 نخستين روش

السيك جداسازي

 دور براي حالت

911لوم ساخته 

ن ساختاكارگردا

رفقاي خو«فيلم 

اي شم چهار پرده

خالق

سنجش

D
#

زايي و احيا است

از اسطوره، تاريخ

ت كه به تقليد از

كه در مصر باس
  

ست كه اين نوع

ب نمايشي بر ش

اها و خاطرات ش

رنگ حساسعاً به 

چاقو در آب با كا

ستم در نور تند آغ

ستيان فرانسوي

بي از كاربرد كال

نماهاي» ي آتش

اثر اگوست بل» د

ت مداوم دارد، ك

مايي منفرد در ف

فاصله شش       

    
 

E F Q

11
2

1
2

#

 .رست است
س در معناي نوز

 .رست است
هايش را ا استان

 .رست است
اي رومي است ه

 .رست است
نمايشي كراسم 
.شده است ر مي

 .رست است
ي درام ژاپني اس

 .رست است
 يا غنايي تركيب

 .رست است
رويا» ل وحشي

 .رست است
ولسيوني كه واقع

 .رست است
سكي در فيلم چ

 .رست است
 زنداني فراري هس

 .رست است
هانري كريس 19

 .رست است
رواني نمونة خوب

 .رست است
ر جست و جوي

 .رست است
ت بردگان سفيد

 .رست است
ه تمايل به روايت

 .رست است
كتيو در حين نم

 .رست است
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m

m m

I ,IV

D ,G

→
 

ه تاي اول 

  .باشد ي

ationgroup

m m

m m

V ,V7,I

,A7,D
 

گويند و سه  مي

وع دامينانت مي

 

 

  .    يكي است

سري هارمونيك

  . دارد

رجه پنجم از نو

 )20/2/1398 وم

 .ده تفاوت دارد

                  

 . ست

شود كه به آن س

وجود            

 نتيجه آكورد د

24 

دوجامع نوبت (ر 

ست كه ربع پرد

ي آن با         

ه دوم كوچك اس

  .فشاري است

 .آيد  مي

G  

  . كند 

شو هم شامل مي

       

در. روند  باال مي

ش پيش؛ هنـــر

درجه دوم آن اس

ت كه طرز اجراي

  اي  ه

باشد كه پرده مي

، بيات ترك و اف

 ربع پرده پايين

bG, A, B ,C, D

−27   

 پايه حركت مي

هاي ديگري را ه

                  

هفتم نيم پرده

سنجش

ديد و قديم در د

Lazy trip است

  .ن گويند

  . است

ي سازهاي كوبه

پ  درجه دوم نيم

دشتي و ابوعطا 

پنجم است كه 

 D, E , F,G

,=7 2 2 

هارم به پنجم و

  گام مينور 

ه آيد فركانس ي
  و پانزدهم 

 ضد ضرب در  

 درجه ششم و ه

    
 

 .رست است
تگاه همايون جد

 .رست است

              plet

 .رست است
اي را ترايتون رده

 .رست است
تاب اثر بتهوون
 .رست است
Membra يعني
 .رست است

ن فاصله پايه تا
 .رست است
←ستگاه شور

 .رست است
درجهتگاه شور 

 .رست است

←عبارتند از 
 .رست است

,− =7 13 1
 .رست است

مل از درجه چه
 .رست است

دانس كامل درگ

 .رست است
ت به صدا درمي
كتاو، دوازدهم و

 .رست است
زينه سنكوپ و

 .رست است
وريك باالرونده

www.sanjeshse

در 4گزينه  .22
تفاوت دست 

در 2گزينه  .22
  

             
  

در 2گزينه  .22
فاصله سه پر

در 1گزينه  .22
سونات مهت 

در 3گزينه  .22
 anophon

در 4گزينه  .22
درمد فريژين

در 2گزينه  .22
ي دساآوازه

در 3گزينه  .22
متغيير دست

در 1گزينه  .23
نواي سل ع 

در 1 گزينه .23
− =3 7 6

در 2 گزينه .23
كادانس كام 
در 2گزينه  .23

درجات كاد 

در 1گزينه  .23
وقتي يك نت
عبارتند از اك

  
در 4گزينه  .23

در هر دو گز
  

در 4گزينه  .23
در مينور تئو

  
 

erv.ir

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36



  
 

 

@sanjesheduc

 

  ساندن اين 

ك، فلدسپار 

 . باشند

ر گياه بايد 

 است مثل 

سكناس و 

ationgroup

ي از آسيب رس

س، سنگ آهك

 از نوع مرغوب ب

م تهيه خاكستر

ب در ارتباط

 .شود ده مي

 اوراق بهادار، ا

 

د براي جلوگيري

سيليسو شامل . 

بايد الياف پشم

فقط هنگا. شود
   

نايعي كه با آص

 . شود  مي

 . دارد

وة سنتي استفاد

 هستند و اغلب
   

 )20/2/1398 وم

1

A
   

  . ست

سياري از موارد

شه كوارتز است

شود كه البته ب ي

ش يي استفاده مي
.دهد  دست مي

ن جهت در ص

رودتي استفاده

اربرد دسيمان ك

اكستري به شيو

وب و با ارزش
.شود ستفاده مي

25 
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3m 5

A C Eb

°

 

 و يك سري اس

ين خاطر در بس

، ماده اولية شيش
  . سرب است

يك استفاده مي

توليد لعاب قلياي
صيت خود را از

شود به همين ي

دي حرارتي و بر

نيز در ساختار س

ت توليد رنگ خا

 كه بسيار مرغو
وليد اسكناس اس

 واص مواد

ش پيش؛ هنـــر

C است . 

          

7

Gb

°

  .شود 

 . است Bشور 

ه شامل سه ديز

 است و به همي
  . شود

شه، كوارتز است،
سيليكات هاي س

يگر مثل، آكريلي

ت استفاده در ت
 اين صورت خاص

اي مي ياف پنبه

بند سبك و عايق

هن و آلومينيم ن

ي است كه جهت

هستند   وكنف
ز رامي جهت تو

خو

سنجش

3ال بين  4C ,A

  
  

Eb شروع مي

عالمت ش         

C# باشد كه مي

متمايل به زرد
ش ويا استفاده مي

راي توليد شيش
ولفات سديم و س

 يكي از الياف د

رويد كه جهت مي
ور نگردد كه در

ش استحكام الي
  . ارد

راي توليد بتن س

يليس اكسيد آه

دو از مواد گياهي

ون كتان، پنبه
كنند از توليد مي

    
 

 .رست است
وتي تنور معموال

 .رست است

 ←هاي  ز نت

 دوم آن با نت 
 .رست است

                   

 .رست است
#كور براي شور 

 .رست است
 روغن بزرك م
كار، از روغن سو

 .رست است
ن نوع سيليس بر
انيت، سودا، سو
 .رست است

ستوني از پشم و
 .رست است

ها مزار  در شوره
و ت كه گياه شعله
 .رست است

بت باعث افزايش
كاربرد زيادي د

 .رست است
دني يا پوميس بر

 .رست است
سيدكلسيم و سي

 .رست است
اهي پوست گرد

 .رست است
اراي موادي چو
 از اين كاغذها ت

www.sanjeshse
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 . كرد

 . ها است

  

در ) يزارين

 . گويند ي

ي و زند و 

  . رد

ationgroup

و فنل استفاده ك

ها ترين آن عمومي

. يل شده است
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