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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)20/2/1398(  
  )دوازدهم( ــرنـه  

  

  :باشد ير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي ز آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

  . ي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريدهاي ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علم ديدگاه

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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جملة : خور

ationgroup

 ) چانه

 ) ما رودي

)پارادوكس. بم

 

ات بخ باده) (مله

(  

چ: زنخدان) (ت

 )رخاستن

 .غلط است» ر

 ) رداد اوستا

اخة ترنج از گرم

 . م قافيه است

ياوم، زندگي مي

 
) جناس ← 

شبه جم: زنهار (
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اورنگ، تخت: رند

 )نشينيت، هم

خروشيدن، بر: ن

خار«امالي ) 4 

تيرانا از مهر) (ث

وند زيتون بر شا

هاي زوج هم راع

 غمت كشته شو

  .د است
 )استعاره ← 

سر و در) (غراق

 ) 86ص . 1 

 .ب

)جمله ساده : 

2 

دجامع نوبت (ــر 

او) ( و بور باشد

مصاحبت: صحبت

بردميدن) (ندوه

گ. غلط است» 

ييز از اخوان ثالث

پيو) ( نيشابوري

صراع اول با مصر

كه با تيغزماني(

 

مشهود»  معادله
بيند خود را نمي

اغ ←گرفتارند 

نگارش. (گيرد ي

ها، تناسب گزينه

 . دبي است

  . صفي است

:ر ننوشيب شه

  ه 

دبيات فارسي

ش دوازدهم؛ هنــ

گ آن ميان زرد

ص) (ن و قهرآلود

غم، ان: محنت) (

 .اش

»مريز«امالي ) 3

حياط كوچك پايي

هي نامه از عطّار

دهد؛ زيرا مص يم

.) (رار شده است

) تضاد: و خراب

اسلوب«ر بيت 
مع پيش پاي خ
، خوار و زبون گ

شكل مي» ياس

 است و در ساير

اد» 1«نثر گ . 

تركيب وص) 3گ 

باده با محتسب (

  سوخته  دل 
اليه صفت مضاف

 زبان و اد

سنجش

اسبي كه رنگ: د

خشمگين: ارغند(

)سرمايه: ت مايه

ر از حيلة روباه با

3گ . غلط است

در ح) (س دوده

اله) (ل آل احمد

ب غزل را نشان م

ر مصراع اول تكر

آباد و) (مجاز: دا

د) استعاره ←
شم) (تشبيه ←

ير زلفت،قة زنج

قي«عموالً بر پاية 

فها، ترادي واژه

زباني است» 4 

گ. اضافي است

. ساده هستند
 ) جملة ساده 

داغ              
                   ص

    
 

 .رست است

كرند) (يبان، يقه
 .رست است

) (نوا و درويشي
 .رست است

ستد) (ميداشت
 .رست است

ه شيري بر حذر
 .رست است

غ» نينديشد«ي 
 .رست است

ه از آلفونسوشنب
 .رست است

اب زده از جالل
 .رست است

سي مذكور، قالب
 .رست است

واج ــِ در) (شبيه
 .رست است

فرد) (تشبيه: ث
 .رست است

زند  ج سينه مي
←ها  غ مردة دل

در حلق) شيرها( 
 .رست است

ي موضوعات مع
 .رست است

رابطة معنايي» 2
 .رست است

و 3، 2«هاي  نه
 .رست است

ها ا تركيب: »4 
 .رست است

ها همة جمله» 
:گ به جام انداز
 .رست است

        عاشقق 
اليه اليه مضاف ف
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  تن

 . شود 

. ندتر است

ـ )  ساختار

 كنيم ـ  مي

، ديگري، )ر

، )ت ساختار

ationgroup

  ريابود 
  تكرار   

التفات داشت) د 

 

دريافت مي» 2«

 حياتش ارزشمن

تفاوت( ده است

 .ت است

، سعي)مجهول
  )ت ساختار

تفاوت ساختار(  

تفاوت(قي است 

(  

يخ مناجات ريا ب

  و تواضع 

. شود افت مي

 

«مفهوم از بيت 

بد و مرگ او از

بود...  كرد، جزء

موصوف و صفت 

ي للمعلوم ال للم
تفاوت(باشد ...  ما 

ـ حقيقت ايمان
 )بارت

تشرق، اين مس)ر
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  گ
 مم

عمل شي) 4 گ 
 

خاك نهادي) ج

دريا» 4«ز بيت 

.شود ريافت مي

همين م. گنجد ي

 )ي است

 بهتر است بخوا

ك مي ر، تكب)شده

»القوم الكافرون«

مبني» تَرفع«(د 
، زمينه، تالش)

ـ) فاوت ساختار
اختار در كل عب

تفاوت ساختار( 
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دجامع نوبت (ــر 

  ش
  اليه مضاف
   جنون
 اليه  مضاف

جنگكه  بهترح ل
  مسند      متم

سودا شد  همه
  بدل
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همين مفهوم از 

در» 3«م از بيت 

شق در كالم نمي

ناپذير و حتميكار

تر است، پس كم

 ترجمه لحاظ نش

«كه  ت حال آن

شو  باال برده مي
)تفاوت ساختار( 

تف... (را  ه، آنچ)ت
تفاوت سا.... ( ي 

بود... ـ دعوت 

زبان عربي

ش دوازدهم؛ هنــ

يشخووزگار وصل 
اليه م      مضاف

مجهاي عشق  صه
اليه       مضاف

 نزديك من صل
                   

هعقلم ) 3گ    
بد                  

 گمراه شدن ) ب

.است» پرخون«

همين مفهوم. ت

عاجز است و عش

مرگ، انك. (موت

ش به ديگران ك
 . 

در »همكلّ«( - د

ركيب اضافي است

،)ساختار فاوت
فتگوي فرهنگي

نيست» هو أن«ي 
حقيقتاً ايمان براي

ـ) فاوت ساختار

 ز

سنجش

رو 
                   

قص             
                  

به   نگ
د                 

    خود را  شام
طوف            

ب 

«دن به معشوق 

است»  و فروتني

توصيف عشق، ع

ل نفس ذائقه الم

در خواب، آسيبش
شود دريافت مي

كرد، شده بود مي

خطاست زيرا تر 

تف(هاي فرهنگي 
ـ گف) ت ساختار

ادل صحيح براي
ـ ح) »يحبه«عل

تف(م و اطالع بر 
 ) اوت ساختار

    
 

  اشتياقد 
اليه اليه مضاف ف

     پرخون راه 
اليه صفت مضاف
 .رست است

شير جنري وگر 
مسند             

 .رست است

شك ديد صبح و 
معط                
 .رست است

 و دورويي 
 .رست است

راه رسيد:  سؤال
 .رست است

تواضع«:  سؤال
 .رست است

زبان از ت:  سؤال
 .رست است

كل» 4، 3، 2«ت 
 .رست است

آن كس كه د: ت
د» 4«وم از بيت 

 .رست است

استكبار م: رتيب
 

 .رست است

»قوم كافران«، 
 .رست است

ه با گفتگو: رتيب
تفاوت( مان باشد 

 .رست است

معا(يعني : رتيب
تعلق است به فع

 .رست است

براي فهم: رتيب
تفا(سالمي دين 
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تند، ديگرـ 

را گم كرده 

ئد است ـ 

، )ت ساختار

 .پاسخ است

  معلوم : ص

 

هاي   گزينه

ationgroup

، نتوانست)ساختار

او ر: ...  بود، ص
. 

زا» واجباتي« ر

تفاوت( له خوف 

اين گزينه پ) دهد

(، مجهول )ال 

  ) افتعال

.در فارسي است

ل است، اما در

(  

تفاوت س(اش  اده

ـ گم شده... يد 
... ز قرار گذاشت

 .اند  جنگيده

ضمير اضافي در

ـ) نيست» يان

  »...ن منه

 .ست

د ي ديگر نجات مي

من باب افتعا: ص

من باب: ص(  

 ةأوالوسيل

ي معادل ماضي د

اسم تفضيل» سط
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ـ نويسنده، خانوا

ت كه حق را بگوي
آمو دانش: ت، ص

هيان عظيمشان

، ض)لحاظ نشده 

دوزخي«يح براي 
 )ت ساختار

ستفيد الغواصون

صحيح نيست» ... 

هاي را از ماهي  آن

ص(ن باب إفعال 

 ـ من باب إفعال

أ ةاآللعلي  ةدالل

از نظر معني» لم

أوس«اسم)  كند
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دجامع نوبت (ــر 

، ادامه ـ)ساختار

بر انسان است: ص
زائد است» جامش

 مشركان و سپاه

»درسهايم«في 

معادل صحي(نم 
تفاوت(اللّسان ...  

القرش و يس ةمك

تبتلع فريستها«

صوصياتي دارد كه

ـ للغائب ـ من) 

ـ ةجملـ   اسميه

للدأو الشغل ـ  ة

لم «ب وجود حرف 

دگيش جستجو

ش دوازدهم؛ هنــ

تفاوت س(اش  اده

ص) اوت ساختار
انج« ر اضافي در 

مبران همواره با

ضمير اضاف(، )ر

جهن) رساند  نمي
ظ نشده ـ خوف

 )المطَر: ص

 )سم فاعل

 » ةقاطع

سمتهرب منها  ةر

«توجه به عبارت 

گهاي متمايز، خصو

)ب ل ع: ةألصلي

)ك ش ف: ةصلي

ةالحرفعلي  ةدالل

به سبب» ذهبن

رين امور در زند

سنجش

خانو... نگاري  مه

تفا(گويد  مي....  
، ضمير) ساختار

پيام: ، ص)ساختار

تفاوت ساختار( 
  )ت نه عربي

مفهوم شرط را 
لحاظ» از« رجمه 

ص(ر ـ المطْ) اعل

مرعب، اس: ص( 

قأسنانًا ... ريستها

العطرمن الزّيوت 

و با ت» فقط«يد 

 وجود دارد با رنگه

األحروفه : ص (

األصحروفه : ص

للدـ » ها« ضمير

يذ« فعل مضارع 

تر يد دربارة ميانه
 .ت

    
 

 .رست است

اين روزنام: رتيب

 .رست است

سانيهر ان: رتيب
تفاوت(بود ... يم 

 .رست است

تفاوت سا(ستند 
 .رست است

أعان لي: رتيب
فارسي است(داي 

 .رست است

»يٍالذ«: (رتيب
، تر)لحاظ نشده 

 .رست است

متراكم، اسم فا: 
 .رست است

ـ مرعب) الفراخ 
 .رست است

تبتلع فر«عبارت 
 .رست است

نوعا م... « عبارت 
 .رست است

خاطر وجود قي  ه
 .رست است

ماهي پهني(عني 
 .رست است

...حروفه : رتيب
 )معلوم

 .رست است

... (حروفه: رتيب
 .رست است

لموصوفها: رتيب
 .رست است

 گزينه است كه
 .رست است

يانسان با(معني 
فضيل نيامده است
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ها  گر گزينه

ها بيشتر  نه

شد، اما در 

منه ذكر  ني

انا هديناه «

  .ند است

ن حيات و 

هم مفهوم  

 و سرمنشأ 

همراه آنان 

يم ناظر بر 

ationgroup

ست، اما در ديگ

ما در ديگر گزين

باش  واو حاليه مي

زينه مستثنين گ

« و آية شريفة 

ي خداونش تجل

ضور دارد و به آن

»راط مستقيم

گردد ن آگاه مي

ن فرستاديم و ه

بخشي  وسعت مي

(  

ناهيه اس» اليأكل

ام)  مفعول مطلق

در اين عبارت  

فقط در اين) اب

شخيص بدهيم

دي در حد خود

 احكام دين حض

دوني هذا صرعب

شود و انسان بدان

  » سل

 با داليل روشن

و همواره آن را و

20/2/1398 دوم

ال«در » ال«) زند

به و يكي مفعول
  ةراس

»واو«) گرم بود

سازد مگر عقا مي
  .چنين نيست

ست زندگي را تش
  .  است

  .لقت است

رند و هر موجود

پيكرة معارف و

ان اع«ية شريفة 

ش سان ظاهر مي

هللا حجه بعد الرس

رانمان را همراه
  

خود برافراشتيم و

مي

5 

دجامع نوبت (ــر 

ز  به او ضرر مي

سه تا م( د دارد 
درهذا، قميصا ـ 

فتاب به شدت گ

ي، و آشيانه نمي
ها چ ديگر گزينه

يم و مسير درس
و اختيار آفريده

هدفدار بودن خل

ه خداوند فقيرتر

مانند روحي در پ

با آية»  و فرادي

يك شخص بر انس

ن للنّاس علي اهللا

ستي كه پيامبر
. و داد برخيزند

ن را با قدرت خ

و معارف اسالم

ش دوازدهم؛ هنــ

ها را بخورد زيرا

وجود) ةقراء، لك
كتبا ـ ه: رتند از

كه آف ت در حالي

ز حيوانات شكار
 رفته است، اما د

ا با آن بينديشي
ا صاحب اراده و

ند و به معناي ه

ر شوند نسبت به

است كه ما» تي

قوموا هللا مثني

صورت ي  برزخ به
.  

نذرين لئالّ يكون

به راس» ... معهم
م به اقامة عدل

و آسمان(» سعون

 فرهنگ و

سنجش

بايد بعضي غذاه

ذلتلميذ، إنشاء، (
كه به ترتيب عبا

رفت به مزرعه مي
 

وه بلند و دور از
كار در آن به» صر

 عنايت كرده تا
خداوند ما را» راً

دان  را بر حق مي

تر  حقيقي كامل

حيد و يكتاپرست

ان تق ةبواحدكم 
  . باشد ي مي

 انسان در دورة
.كسب شده است

سالً مبشرين و من

لبينات و انزلنا
دمل كرديم تا مر

ا بايد و انا لموس

    
 

 .رست است

مريض نب(معني 
 .د

 .رست است

(ه چهار مفعول 
 مفعول نيامده ك

 .رست است

كشاورز به(معني 
.ها عاطفه است
 .رست است

باالي كو(معني 
اسلوب حص«لذا 

 .رست است

 ما نيروي عقل
فورشاكراً و اما ك
 .رست است

آفرينش جهان
 .رست است

ر قدر به معناي
 .رست است

توح«عتقاد ديني 
  .شد

 .رست است

قل انما اعظك« 
ر بر توحيد عملي

 .رست است

اعمال:  فرمودند
هشتي فضايل كس

 .رست است

رسال«: فرمايد مي
 .رست است

لقد ارسلنا با« 
ني و ميزان نازل

 .رست است

والسماء بنياها« 
  » .ايي است

www.sanjeshse
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 بانّ اهللا لم 

  . برد مي

ين به يك 

  .كند

 موضوع به 

بند و بار  ي

  . تند

» ...لي لهم

ي تنها رمز 

ationgroup

ة شريفة ذلك

  . كند بيان مي

ز كار خود لذت م

ما بينهما ال عبي

  .هستند) ع(ن

ك خاصيت مي بي

ن در كنار اين

ر مقابل افراد بي

داشت يض روا مي

ن كفروا انّما نمل

 كه علم تجربي

(  

داند و آية حق مي

 يك جامعه را بي

العاده است و از ق

ت و االرض و م

پيامبران و امامان

  )له اال اهللا

لكه استغفار را ب

سر است و قرآن

صيانت ايشان در

اي عدالت، تبعي

ال يحسبنّ الذّين

وز اين احساس

20/2/1398 دوم

ن در دفاع از ح

زت و سربلندي

 داراي انرژي فوق

ا خلقنا السماوات

هترين گواهان پ

ال ال(كند  يدا مي

ذيرفته نيست، بل

  »ةذلّالم قتر و 

س روحي با همس

 .فعلي باشد

ن به عفاف و ص

شدند كه در اجرا

 آية شريفه و ال

 برداشت آن برو

6 

دجامع نوبت (ــر 

سستي مسلمانان

ساز هالكت يا عز

چنين انساني» .

 آية شريفة و ما

شود و به سم مي

امه پيان خدا اد

 گناه به تنها پذ

ال يرهق وجوهم

د آرامش و انس

 فاعلي و حسن ف

دن زنان مسلمان

 دچار سقوط ش

است و» امالء«

  »  ساء سبيالً

نولوژي و سوء

ش دوازدهم؛ هنــ

س اميه را نتيجه 

شرايط زمينه س 

..ر و عمل صالحاً

رود با كاري مي

 بسيار زيبا مجس

  ) خود عمل

بيزاري از دشمنا

ر در حال انجام

و ال ةزيادسني و 

خواند يگر فرا مي

يد داراي حسن

شناخته شد» ن

ين بدين سبب،

«دگان در گناه 

ه كان فاحشه و

شرفت علم و تكن
  . دارد

سنجش

حاكم شدن بني
  .ت

»...م يك مغيراً

 باهللا و اليوم االخر

وداز پي انجام ك

هاي ب با صورت

تجسم خ( كيفر 

شود و با بي از مي

تن كلمة استغفار

ين احسنوا الحس

 زندگي با يكدي
 .  

 شده است و باي

يعرفن فال يوذين

قوام و ملل پيشي

ندان و غرق شد

ال تقربوا الزني انه

ت مرهون پيشر
ست را به دنبال

    
 

 .رست است

السالم حا عليه  ي
مؤيد آن است» 

 .رست است

ذلك بانّ اهللا لم«
 .رست است

من بمن آ«شريفة 
 .رست است

رو  جوبياري مي
 

 .رست است

ت كارهاي خوب
 .رست است

عمل و پاداش و
 .رست است

دوستي خدا آغا
 .رست است

ت ظاهري و گفتن
 .رست است

للّذ«: فرمايد مي
 .رست است

 كه انسان را به
.حمت اشاره دارد
 .رست است

 دو جزء تشكيل
 .رست است

ذلك ادني ان ي
  .شود 

 .رست است

اق: فرمودند) ص
 .رست است

م بر زندگي معان
  .ن است

 .رست است

و ال«: فرمايد مي
 .است رست

مندي از طبيعت ه
هاس سعادت ملت

www.sanjeshse
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ترين  شكوه

- هي وسيله

ationgroup

 . گذارد

ود آورده و با ش

اله عنوان سنته

(  

 . شب است

 . ه است

ها را پشت سر بگ

وجو در جامعه به

زمايش انسان به

20/2/1398 دوم

  . ايي دارد

 . 

  . ود

شكار ماهي در ش

دريا تشبيه كرده

ه  آورد و سختي

  . ت

تحوالت را دن 

  . هومي دارد

داكاري است و آز

هاي ديني

7 

دجامع نوبت (ــر 

 .  

خرت نقش بسزا

 پاكي دل است

شو ي ناميده مي

ت گرفته است ش

 

 و آخرت را به د

يش را به دست

مشق و الگو است

ترين ه كه عظيم

چك ارتباط مفه

در راه ايثار و فد

ه معارف اقليت

ش دوازدهم؛ هنــ

.آيد ن بوجود مي

سعادت دنيا و آخ

ه برخورداري از

  . د

المي، خداشناسي

رة خفاش صورت

 . دهد  مي

 . قت برسدقي

. ده بودن است

  

را به منزلة كف

جلوة كمال خوي

ش نيازمند سرم

كت آفرين بوده

 

ق بزرگ بر كوچ

 محرك انسان د
  .شد

 فرهنگ و م

سنجش

ر غرايز در انسان

فس انسان در س

جواني و جواني به

شود ناميده مي» 

ث كالو در مباح

شفياتي كه دربا

طبيعت به انسان

تواند به حق ل مي

ياء به علّت پديد

.غيرتجربي است

 و آخرت، دنيا ر

تواند ج هبرش مي

ل وجودي خويش

شورانگيز و حرك
 

.  مواجه است

لي با عدم انطبا

گاه خداوند مورد
باشهاي انسان مي

    
 

 .رست است

خواهي با تكيه بر
 .رست است

روني و اصالح نف
 .رست است

العادة نوج ن فوق
 .رست است

»فطرت«ا آشنا 
 .رست است

داوند از اوصاف ا
 .رست است

ترين كش انگيز فت
 .رست است

هايي كه طب مشق
 .رست است

سيلة علم و عمل
 .رست است

ة نيازمندي اشيا
 .رست است

 ماده، مطلبي غ
 .رست است

 در معرفي دنيا
 .رست است

رتو محبت به ره
 .رست است

 رسيدن به كمال
 .رست است

دا، آن چنان ش
.  آفريده است
 .رست است

سازگاري دروني
 .رست است

دن ادراكات عقل
 .رست است

شگسئوليت در پي
كوفايي استعداده

www.sanjeshse
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 .ست

گي مادي و 

شد كه يكي 

Part A:

ن برنامـه را   

  .ده است

 شـان  كـدام 

تـاثيري در  

 از خوردن 

كتـاب   80

 جـدي در   

ationgroup

ودش اسجود محد

دة مؤثر در زندگ

باشي فكري مي

  

 . ويم

: Grammar

ن وقتي كه ايـن

مان گذشتة ساد

ك بگيـريم  صميم

ت ”I think“د 

ه بوديم كه بعد

a“   در صـفحة

ث ايجاد مسـائل

(  

قلبي از دايرة وج

دهند بلكه نشان

 به ضعف و ناتواني

.معاد را بپذيرد

ر  عالم ديگر مي

 . شود ر مي

r and Voca

كنم كه آن  نمي

مفهوم جمله، زم

تص است دشوار 

توجه كنيد. ست

 همه كار خسته

the end” atب     

توانند باعث  مي

20/2/1398 دوم

رج شدن توجه ق

 .يست

 تنها يك ايمان

آورد و مربوطي

ن مجبور است م

گ از عالمي به

تر ذّت و الم كامل

abulary 

ساس خوشنودي

سب با توجه به م

شود، يو سي آي 
  ».شد ت مي

وع دوم مطرح اس

 به قدري از آن

تم و بـا تركيـب

، حاالرسند مي

  

8 

دجامع نوبت (ــر 

برد خارپيش مي

علت نيموجود بي

نمايد توحيد نهي

گارنگ فراهم مي

سان در مقابل آن

ن مناسب با مرگ

عالم برزخ، لذّ در

 آن قدري احس

تنها زمان مناس. 

وارد عمل از ش
سخت يم بسيار

جمله، شرطي نو
  .ننده است

ن روز،پايا درم، 

ب درسـي هشـت

مساده  به نظرا 

انگليسيزبان 

ش دوازدهم؛ هنــ

ل كمال واقعي پ

 پذيرفتن يك مو

ي انسان آغاز مي

هاي رنگيدئولوژي

 . دي است

اجب است و انس

نابودي، به همين

ت درك انسان د

فتن زبان آلماني

.و گذشته است 

پيش دارد اجازه د
يصميم گرفتن برا

“If  و مفهوم ج
“I w تعيين كن

م و بزرگ شدم
  ».يم

كتاب 84 صفحة 
 .شنا شديد

در ابتد كههايي 

ز

سنجش

 را تا به سر منزل

 منكرين خدا در

ري را در زندگي

ه را براي رشد ايد
  .داوند است

 حكمت خداوند

 ضرر احتمالي و

ت نه نيستي و ن

زياد شدن قدرت

ا، ولي از يادگرفت

 بين زمان حال
 

والد يك تنها كه
تصم بودم، شما ي
 I were …”

would have”

 كه به دنيا آمد
رفتي ختخواب مي

the f on“ در
سي دوازدهم آش

كنيد، ولي چيزها

    
 

 .رست است

قدري كه انسان
 .رست است

 خداشناسان و م
 .رست است

دا حركت ديندار
 .ت

 .سترست ا

اني فكري زمينه
ساز انكار خدينه

 .رست است

ل ضرورت معاد
 .رست است

، دفعصل عقلي
 .رست است

وعي بيداري است
 .رست است

 مادي بودن و ز

  . رست است
دانم چرا نمي«: 
.«   

قايسة دو حالت
 . رست است

ك جايي آن از«: 
جاي به اگر مانم

 توجه به بخش
ب شرط ندارد و 
  . رست است

اي مزرعه در«: 
ك راست به رخ

”farm تركيب 

كتاب در 41 و 
  . رست است

شايد باور نكن«: 
.«  

www.sanjeshse
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در 2گزينة  .7
معني جمله
شروع كردم

مق :توضيح
در 3گزينة  .7

معني جمله
گم به. باشد

با :توضيح
جملة جواب

در 4گزينة  .7
معني جمله

وعدة شام يك
با :توضيح

درسي دهم
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عني جملهم
.آينده شوند
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“at the 

  .ي دارد

د و توسـط   

  ي 

د و وزنـش      

بـود   وزش

چقـدر  ي 
  ».شتيم

قايـدش در  

 جزئـي  ـه  

حـداقل دو   

 

شـان را   يم   

  ستقيم

ationgroup

ت كنيد بخـش  
مير نقش فاعلي

كنـد  ترك نمي

وقف كردن براي 

مـئن شـوند قـد

 تجاري 

عذر و پو پر از 

  قدرت )

ولي.  همين طور
 گوش دادن داش

  المانع است

خواست عقا  مي

ديگـري كـ چيـز 

  كاربردي 

يد يا نـه، حر كن

 كنار گذاشتن 

دارن وفـادار تـي

به شكلي غيرمس 

(  

دقت. كنيمب مي
“that”اين ضم ،

تختش را) زائو(

)4  ز

گيرند تـا مطم ي

 4(

اوه، او: بود؟  ب

  4(

من هم: ب.   ته
برايش بيشتري 

الم، به نظر من ب

ها هر كدام از آن

   

ت كند، يا هر چي

 4(

رام و تلگرام، باور

)4  كردن

ولي طرفـد كنند،

 4(

20/2/1398 دوم

ل جمع را انتخاب
”جود فعل بعد از 

(ي آن مادر تازه 

مراقبت كردن از

ن او را اندازه مي

 المللي ين

ي كرد متأسف ب

 پوزش

 تا به حال زيسته
هاي لذتبخش ي

من موافق هستم
  تر از همه مهم

 اين خاطر كه ه
  ».ك

 خراب را درست

 جزئي

 مانند اينستاگر

كاستن، حذف ك

ك رد حمايت مي
  ».وار است
 عموماً

9 

دجامع نوبت (ــر 

ست بنابراين فعل
ت و به دليل وج

كشد، كه طي مي

م )3  

كند، قد و وزن ي

بي )3 

ي كه در مهماني

پو )3 

سازي بوده كه
رده بود، موسيقي

م )2 
م )4 

 به خصوص به
نمك شود يا بي ي

 ي و درماندگي

      واز

زيپير كند، يا 

ج )3 

هاي گروهي، نه

ك )3 

بر ا وقتي كه مي
ردن چقدر دشو

ع )3 

ش دوازدهم؛ هنــ

اس ”things“م 
و قابل حذف است

روز طول م 30 

با مكاري كردن

ك نوزاد رشد مي

 روري

 اصالً براي كاري

 مت

ترين آهنگس زرگ
يشتر زندگي كر

ميته زيادي بود،
ش يا شور مي

 در پريشان حالي

 با همجنس پرو
  نمك د يا بي

هاي آدم را تعمي
  ».حت نيست

 ناخته، معروف

چك كردن رسا

 داختن به

شان را تنها تيم 
دانند هميشه بر 

  حسب تصادف

سنجش

اسم ”that“ولي 
بوده و» اياضافه

 
»ماه نشيني«ي 
 ».شود مي

  :صدري
هم )2  رآوردن

ن طوري كه يك

ضر )2 
 

آيا او. ادق باش

نعم )2 

كنم موتزارت بزي
اگر بي.  دنيا رفت

   ف است
    

آدم براي آن كم
ه دو تا شود، آ
ر دست دوست،

  د
 كند همجنس
شو ش يا شور مي

 
ه كسي كه كفش

راحمره ضروري 
شن )2 

 
اي و چ هاي رايانه
 ».كند كم مي

  :صدري
پرد )2  دادن

ورزشيرفداران 
كنند چون مي ي

بر )2 

    
 

موصو ضميرجع 
عبارت حرف ا« 

 . رست است
سنت چيني«: ه

م مراقبتميل 
حالت مص درها ه

ن چيزي به شمار
  . رست است

پزشكان هما«: 
  ».قي بماند

 
 . رست است

لطفاً صا: الف«: 
  ».)نده بود

  . رست است
فكر مي: الف«: 

و انقدر جوان از
ست، جاي تأسف

 كنم فكر نمي
  . رست است

بيست نفر آ«: ه
آشپز كه.  شود

است كه گير ن
دارد عقليي يك 

 كبوتر باز با باز،
 دو تا شود، آش

 . رست است
پيدا كردن ك«: 

راي زندگي روزم
 مل

 . رست است
ه انجام بازي«: ه

كمان كاري شما 
در حالت مصها ه

ن، جواب د كرد
  . رست است

بعضي از طر«: ه
حمايت مي چرا

  و چرا

www.sanjeshse
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 هويت )1

در 1گزينة  .8
معني جمله

كه او حيف
حيف اس )1
اينطور فك )3

در 4گزينة  .8
معني جمله 

پروژه لحاظ
دوست آ )1
هر سري )2
كبوتر با )3
آشپز كه )4

در 3گزينة  .8
معني جمله

ولي براست 
قابل حم )1

در 3گزينة  .8
معني جمله 

ساعت از زم
معني گزينه

محاسبه )1
در 1گزينة  .8

معني جمله 
چون و چ بي
چون بي )1
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Part B:

مناً با توجه 

Part C:

 ».ستند

“I gue  

ا به طرق 

 )رهنگ

دهد؟  مي ه

ationgroup

: Cloze Tes

  نماد 

ضم.  در برگيرد

  منبع 

  الزام، نياز 

: Reading C

هس و بااستعداد

 ».كند مي

ess you cou

نگ خودش را

هاي فر نمونه(ت 

 . است

ويل ارائه ر ايتون

(  

t 

 4(

ذشته تا حال را

 4(

)4  ضا

Comprehen

هر دو هنرمند و

ل را مديريت م

uld say that 

فرهن«شگاه بود، 

خواست ود كه مي

تر ا نزديك »ات

آوري فولكلور در

20/2/1398 دوم

 هدف

ي داريم كه از گذ

 جزء، مولفه

درخواست، تقاض

nsion 

والدين من ه« 

 . كند

در خانواده پول

 كند؟  ي

both of thos

ده وقتي در دانش

ر فلوريدا اين بو
 . د

اطالعا«نايي به 

آ ش جهت جمع
  ».نتشر كند

10 

دجامع نوبت (ــر 

ه )3 

“F نياز به زماني

ج )3 

د )3 

اي متن است؟

ك را توصيف مي 

د«كند؟  امل مي

شكل توصيف مي
se sides are

يريم نويسنده بگ

تصميم به كار د
آوري كند جمع 

ده، به لحاظ معن

ده براي تصميمش
ها را من هاي آن

ش دوازدهم؛ هنــ

 طعيت

From an ear

 

  .»بر مبناي اين

 تارخ

 ب

مقدمه براي ابتدا

»هنري پدرش

ة بند سوم را كا

ر را به بهترين ش
e reflected in

.« 

 است كه نتيجه

ك دليلش براي ت
»نوعفيايي مت

 به كار برده شد

ست كه نويسند
ه كه او داستان

سنجش

قط )2 

rly period o

.ه مجهول است
 

“Base  ب«يعني

سا )2 

قالب )2 

 
بهترين جملة مق

هاي ه  توانايي

كل آخرين جملة

جملة زيرركرد 
n the career

.كند حمايت مي

ترين حالت اين
 ».د

كند كه يك  مي
 پيشينة جغراف

ري كه در متن

ر بين داليلي نيس
ك شدند ميحال 

    
 

  . رست است
 

 . رست است

”nوجه به بخش 

جمله، وجه جمله
. رست است

”d on thisش 

  .رست است
 ت، كاراكتر

  .رست است

  :1ة 
 . رست است

هاي زير ب  گزاره
  . رست است

طبيعت«، رِي 
  .رست است

ت به بهترين شك
  . رست است

ز عبارات زير كا
r path I’ve c
شين خود را ح

  :2ة 
  .رست است

ت ند اول، منطقي
وعي درك كرد

  . رست است
 نويسنده اشاره

از مردماني با«
  .رست است

“mate آن طو
  . رست است

ز عبارات زير در
ويل خوشح ون

www.sanjeshse
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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

در شهرترتيب ه

. 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 دوم

 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

، صدادهي نسبتا

 .هرت دارد

ورد استفاده دره

ساير دستاوردهاي

يس به معمار آن

11 

دجامع نوبت (ــر 

تفاده از چندال
ي ساخت تخت

ي پل احداث گر

ار مكض دكور به
قع جزئي از دكو

 .اندخته شده

باريك. شودده مي

هاي فرهاددخمه

گارگران برجسته

سالً از لنز نرمال ا

 محمدشاه قاجار
 .ت

ازه نسبتاً بزرگ،

نگاري شهرمنظره

قوش هندسي مو

س. منسوب است

هاي تأسين سال

ك عمومي هنر

ش دوازدهم؛ هنــ

 و اصيل با است
نخي برايي كهنة 

اي، تعداد زياديه

 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

زرگ از شيبخيلي
جرت تخت جابه

در هرسين) وند
 .اندشده

امير«و »  موسي

 رعايت اصول واق
 .گرفت

ي به شيوه داگر
شاهدينت ناصرال

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
صورقاب دارند، به
 .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

زايش، اصليگي و 
 .رست است

اي مستقل با عن
 .صورت گرفت

 .است رست

دانشكدة هنرهاي

www.sanjeshse
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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 به شانه

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

نستعليق شكسته
گرفتمايه مي» 

 يك به مثابة عن

ها كه براساس

20/2/1398 دوم

 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
  

12 

دجامع نوبت (ــر 

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 دوازدهم؛ هنــ

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 

ار قرون وسطي 

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 

تراز اصليف يكي 

 بسياري به ايفاي

رين نقاشان سبك
هايحياي خصلت

يراهنشكاني، پ

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
ه حام گشودن ب

كن را فرسوده مي
 .رست است

ح معموالً به تنديس
در ضمن گزين. د

 .رست است

هاي نرم و لطيف
 .رست است

هايدر فيلم» 
 .ه است
 .استرست 

تري از برجسته
نر آكادميك و اح

 .رست است

 پوشاك بانوان ا
 .رست است

مهوي نا«، »گابو
.بل بازيابي است

 .ترست اس

ي فيوم هرچند
 .هند

 .رست است

يكي از برجسته» 
عنوانهنرمند به

 .رست است

 دورة نوسنگي د
 .رست است

ر داوود، ميراث ه
 .رست است

سوئز در زمان دار
 .رست است

هايوا در دست
هيم آيين هندوي

 .ت استرس

 تصاوير موسوم
گرفت، تأثير مي

www.sanjeshse
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شيدن مناظر در

 گرفت كه به گر
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صوير كش از به ت

ين آمريكا شكل

x =22 28ο

1=بار 55ο

       

=بار 4ο

72ο 

a =99 69ο

+ −24

عمومي رياضي

ش دوازدهم؛ هنــ

 شهرت اصلي او

هاي فقيرنشيحله
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نها سه مثلث دي
 .رست است

 عمودي نشانه م
ان دهنده رشد
اظت و خونسرد
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ي ساكت، 

ترين  ناسب

تزاعي ناب 

پيكره و . ت
وسيله اين 

ت خواستن 

ست ديده 

يمي چون 

   

  .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 دوم

يم و موج گونه

حداقل يك ت يا
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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مي انعكاس مالي
 . ي كند

ه از رنگ نيست
فاده از قلم فلزي

«با فضاي كتاب 

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
.دكن 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 دوازدهم؛ هنــ

باشد و كم ي مي
يننده منتقل مي

ازي به استفاده
ي مورد نظر استف

رده و مطابقت ب

علق به سبك س

زمينه يد، پيش
تر است و از شن

تري ر نقش مهم

ضعيف بودن اس

وردنظر كه به ش
icsيري لوگوي 

دام بخشي از يك
 مشترك رفتن و

روشني شدت يا

اي اس نمايشنامه

سك جايگزين اج

هاي ت واع صحنه

نه براساسي صح

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

    
 

 .ترست اس

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

 فشار، كشش، بر
 .است رست

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

 سويه يا قاب عك
 .رست است

 كسي بود كه د
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 . ت

قبل از  56

 . گويند ي

 . پذيرد ي

 . رود مي

ationgroup

گرفته است ارخ

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 دوم

  . 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

 فيلم به تاريكي مي

 .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 دوازدهم؛ هنــ

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 

ات جاربرد حرك

غاز شده و به تدر

روش نخستين 

السيك جداسازي

 دور براي حالت

911لوم ساخته 

كارگردان ساختا

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

عاً به رنگ حساس

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

راسم نمايشي ك
.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 دوم

 .ده تفاوت دارد

                  

 . ست

شود كه به آن س

جودو            

 نتيجه آكورد د
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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 دوازدهم؛ هنــ

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

تا ن فاصله پايه
 .رست است

←ستگاه شور
 .رست است

درجهتگاه شور 
 .رست است

←تند از عبار
 .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
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  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

و شامل سيليس. 

بايد الياف پشم

فقط هنگا. شود
   

صنايعي كه با آ

 . شود  مي

 . دارد

وة سنتي استفاد

 هستند و اغلب
   

20/2/1398 دوم

1

A
   

  . ست

سياري از موارد

شه كوارتز است

كه البته بشود  ي

ش يي استفاده مي
.دهد  دست مي

ن جهت در ص

رودتي استفاده

سيمان كاربرد د

اكستري به شيو

وب و با ارزش
.شود ستفاده مي

24 
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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 دوازدهم؛ هنــ

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

، پنبهون كتان
كنند از توليد مي

    
 

 .رست است

وتي تنور معموال
 .رست است

 ←اي ه 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

زارها م  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
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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

آلي(گياه روناس 

اي نيز مي  شوره

 و در دورة صفو

دار يشتر نگه مي

(  

رميك، كروزول و

ج سفيد يكي از ع

شيشه تشكي شم

ييده شده مغز گ

 آب چاپ نقش

ر حيوانات است

 . ست

   گربه 

در درون رنگ بي

20/2/1398 دوم

سيد فرن مانند ا

زاج. ها هستند ج

 

هاي پش اليه+ ون 

ل پوست انار سا

كنند كه به  مي

 و اژدها و ديگر

سترهاي ديگر اس

 سمور، روباه و

د و رطوبت را د

 . شود
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