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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارمجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)31/3/1398(  
  )دوازدهم( ــرنـه  

  

  :باشد شاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل م 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   مند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ارزش هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  13ـون آزمــ  
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@sanjesheduc

) ، سرزنش

: ميوة سخن

: ش و بِكش

اليه  مضاف 

 تحسين«و 

جموع يك 

ationgroup

 )شي

بدگويي :وقعيت

 )واعظي

م) 3گ ) .ه خير

بكُش) (هادست - 

»بدخشان« ←

دهد و همراه مي 

است كه در مج) 
 .ارد

13(  

انديشر، مصلحت

و) (زنگ، زنگوله

 )راب سپهري

ي تنها از مجيد و

است اما استعاره 
 ) ة تشبيهي

  تعاره

-2مكر و حيله  - 

←است» كست

معني به» و«) 2

)پايه(ملة هسته 
وابسته وجود ندا

31/3/398 چهارم

تدبير: گريچاره

ز: جلجل) (كتف

شت كتاب از سهر

س ميرزا آغازگري

ي اسلوب معادله
اضافة: گ چشمان

است ←كمركوه 

-1: ايهام: ستان

شك«اليه   مضاف

2گ . فعول دارد
 .اند ه

 و جلمة اول، جم
ساز و جملة و سته

2 

چهجامع نوبت (ـر 

) (برنا، جوان: ب

 .ردن نيست

ميان دو ك: غارب

هش) (ي شيرازي

عباس) (جزيط 

 .ارد

بيت داراي) (2گ 
برگ) (تضاد: شك

ك) (4گ ) تعاره
 

دس) (عاره از نفس

،»لعل« دارد و 

نقش مف» خويش
ند و تكرار نشده

و لة وابسته است
 حرف ربط وابس

دبيات فارسي

دوازدهم؛ هنـــ

شاب) ( و ناراستي

 تعظيم و نماز بر

غ: (ت عبارتند از
 )قلعه، دژ: 

ز مهدي حميدي

صل از اصغر رباط

جناس د» مست

گ) .ف و نشر است
تر و خش) (4گ  

است ←رخ آرزو
. استعاره نيست

صراع دوم، استع

و نقش نهادي

خ«) 1گ .  است
يك نقش ندارن» 

 جملة دوم، جمل
ها بيتدر ساير  

 يي نمودن

 زبان و اد

سنجش د

مكر: دغل) (تي

معني  بادي، هم

 غلط آمده است
ارك) (سركوفت

 پرست رذل و 

 )بلند نشد( ت

درياي گوهر از (

زندان مو) (هدي

شر م«و »  است

بيت فاقد لف) (د
گ.است» رادوكس

) (3گ ) ستعاره
همراه با طمع و

ديو در مص) (شبيه

است و» اسم« 

راع نقش تكرار
»بيمارتر«و » مار

 است، بنابراين
.اند  تشكيل داده

شكيباي: »ل زدن

    
 

 .رست است
دانديشي، ناراست

 .رست است
عبمعناي اعمال 
 .رست است

هايي كه  ت واژه
المت، سرزنش، س

 .رست است
جوي رذلت مگر 

 .رست است
نخاست به تيرت 

 .رست است
)ز نادر ابراهيمي
 .رست است

ري از باذل مشه
 .رست است

شرم«. اره است
 .رست است

تضاد= ين و تلخ 
پار«و بيت فاقد  

 .رست است
اس ←ي قيامت 

يعني چشم ه» ع
 .رست است
تش: مت و طاعت

 )سان

 .رست است
مصراع اول در 

   .ست
 .رست است

در پايان مصر» ب
بيم«) 3گ . ست

 .رست است
ربط وابسته ساز

را) مركّب(ساده 
 .رست است

سنگ بر دل«ي 

www.sanjeshse

  
  
  
 

در 2گزينه  
بد: راييتيره(
در 1گزينه  

معاملت در م
در 3گزينه  

معني درست
مال: شماتت(
در 4گزينه  

زمانه نيست
در 3گزينه  

هركه بيفتاد
در 2گزينه  

سه ديدار از(
در 4گزينه  

حملة حيدر(
در 2گزينه  

استعا» آهو«
در 4گزينه  

شيري) (1گ 
←تشبيه 

در 1گزينه  .
باالي) (2گ 

چشم طمع«
در 3گزينه  .

دشنة حكم(
جناس ناهمس

در 3گزينه  .1
»شكست«

اليه اس مضاف
در 4گزينه  .1

عتاب«) 4گ
متمم اس» تو

در 1گزينه  .1
حرف ر» تا«

جملة غير س
در 4گزينه  .1

مفهوم كنايي
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 ←  است

  :رد دارند

 .شودت مي

ينان داري 

ايم،   داشته

ationgroup

  

 و حرف اضافه

گروه اسمي كاربر

دريافت» 4«يت 

 

اطمي... ـ نفسي 

ـ ارزاني) اختار

 ات خنراني

13(  

، عجب تضادي 

دهد مي» از«ي 

ت پرسشي در گ

 .شودت مي

مين مفهوم از بي

.شودمي دريافت

)زائد(، از او )تار

تفاوت سا(باشد 

، سخ)حاظ نشده

 

31/3/398 هارم

ز، پنجرة نورگير،

پايان بيت، معني

عنوان صفت ها به ه
  در شكر؟

 . دوري نمايد

دريافت» 3«بيت  

هم) الفقُر فخري (

د» 1«م از بيت 

  .شوديافت مي

تفاوت ساخت(ي 

نب...  هيچ بيعي
(  

لح( ةالكثير، )ختار

 . د پس بگيرند

3 

هچجامع نوبت (ـر 

پنجره، پنجرة باز

  كب
  مركب ←ه 

در پ» كه«) (ند

ند، اما ساير واژه
مين سخن؟ چقد

نشين بد، د و هم

همين مفهوم از

.كنم عوض نمي

همين مفهو. شود

دري» 3«م از بيت 

د مطمئن هستي

 بخشش كنيد،
)تفاوت ساختار(

تفاوت ساخ( شود

ـ خواستند) ختار

زبان عربي

دوازدهم؛ هنـــ

دريچه، اين پن بي
  تضادي

وندي ـ مركب ←
كوچه پيشه ـ پس

 ) عربي

مسن: به) (نهاد: 

روه اسمي نيستن
چند خانه؟ كدام

ت كه از دوست

ه. ل كردن است

 با تاج پادشاهي

ل حال عاشق شو

همين مفهوم. ست

نفسي كه از خو

،)تفاوت ساختار
(شفاعت ... د و 

انجام ش... خنراني

تفاوت ساخ(دم 

 ز

سنجش د

نة تاريك، خانة
 پنجره، عجب تض

←زه ـ پرشكوفه 
پي دل ـ ستم  زنده

دخيل(ساده  ←

:ارب) (متمم ←

وقت وابستة گر چ
اي؟ چ چگونه خانه

ساني در آن است

ية ذات خود عمل

ي خود رايشدرو

عشوق بايد شامل

 آفرينش آگاه نيس

 با خشنودي ـ ن
  ندي

ت(شما قرار داديم
، ببخشيد، خريد

تعليم، كه ـ سخ

پس داد... تند، به

    
 

 .رست است
آن خانه، خان: في
آن خانه، اين: ن

 .رست است
پياپي ـ هر روز - 

شناس ـ عه جام
  وندي ←

←) ها زلزله(زل 
 .رست است

←عطوف به نان 
(  

 .رست است
هيچ» كجا«و » ي

ر؟ كدام خانه؟ چ
 .رست است
 .رست است

سعادت انس: »3« 
 .رست است

يت سوال، بر پاي
 .رست است

گدايي و د: سؤال
 .رست است

عنايت مع:  سؤال
 .رست است

كسي از راز: سؤال

 .رست است
خشنود،: ترتيب
ـ رضايتمند) ختار

 .رست است
روزي ش: ترتيب

زي شما كرديم
 .رست است

مسلماً، ت: ترتيب
 .رست است

با، برگشتن: رتيب

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
تركيب وصفي
صفت پيشين

در 2گزينه  .1
-نيك گفتار 

مايه ـ دست
←پرورشگاه 

هزاهز ـ زالز
در 1گزينه  .1

، مع»جامه«(
)متمم» بار«

در 1گزينه  .1
كي«، »چرا«

فرن  چندمين
در 2گزينه  .2
در 3گزينه  .2

مفهوم بيت
در 3گزينه  .2

درون ماية بي
در 4گزينه  .2

مفهوم بيت س
در 1گزينه  .2

مفهوم بيت
در 3گزينه  .2

مفهوم بيت س
  

در 4گزينه  .2
خطاها به ت 
تفاوت ساخ(

در 1گزينه  .2
خطاها به ت 

آن روز ـ رو
در 2گزينه  .2

خطاها به ت 
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
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ـ نيكي ) د

توجه ... ان

ا به پستي 

 .ت

 . شد

 . اشد

نائب فاعله 

و مجرور و 

ationgroup

زائد(، همانطور )

ديم، و به دينما

فكاري كه تو را

عل مكسور است

 . مكسور است

باش نه پاسخ مي

با ينه صحيح مي

ـ فعل و مع ن) 

ـ جار و)  مجرور

13(  

)لحاظ نشده(ك 

كرد خود دور مي
  ري ه فط

از ا: چنين است

 .د

فعل در اسم فاع

عل اسم فاعل م

اين گزين)  زرقاء

اين گزي...) ةاحد

)مع فاعله: ص( 

 

جار و: ص(ول 

31/3/398 هارم

ر ـ هرگاه، إليك

ـ از خ)  ساختار
 كرده بوديم، كه

ي عبارت اين چ

باشد نه پاسخ مي

 جارنا  ةبير

عين الف) حامدا 

عين الفع) ةثابِت: 

  . ست

مياه... ترب منها

وا ةقطعض كان 

مع نائب فاعله

) ةللغائب: ص(ب 

و مجرور و مفعو

4 

هچجامع نوبت (ـر 

، همانطور)اختار

تفاوت(رزيديم 
، اجتناب)ساختار

حاظ نشده معني

اين گزين) كند ي

الكب ةالمزرعرنا ـ 

ةي. 

:ص(ت ـ حامدا 

ص( ةثابتاست، 

 گزينه صحيح اس

و كلّما تقت... ثير

 . باشد ي

لخمس من األرض

م) للمخاطب: ص

ـ للغائب) ةللغائب

ـ جار و)  مذكر

دوازدهم؛ هنـــ

تفاوت سا(ندند 

ور مي... به دين 
تفاوت سا(ستند 

در ترجمه لح» ك

بخوبي جذب مي

لجار ةكبير ةزرع

حيـ  ةحي ةفريس

عال مكسور است

ب تفعل مفتوح ا

اين)  بعد ذلك

هدها عن بعد كث

 گزينه پاسخ مي

حوثهم أنّ هذا ال

ص( ةللمخاطبـ  

ل: ص( ةللمخاطب

بحث،: مفرده: ص

سنجش د

 كه به تو نيازمن

كرده بوديم، و ب
ـ كه خرافي هس 

ك«نكره است و 

دن قوي غذا را ب

مزلجارنا ـ  ةكبير

فـ  ةسمكـ  ةيس

در باب افتع» ت«

عين الفعل باب) 

أت الموجودات

عند ما تشاه(ن 

اين سطر اولر 

بح العلماء فيجد 

)للمخاطب: ص

لـ ) ةللغائب: ص(

ص(حث، مؤنث 

 ) ث

    
 

 .رست است
مردمي: ترتيب
  . ن وقت

 .رست است
دوري ك: ترتيب

)تفاوت ساختار
 .رست است

نك» أفكار«اينكه 
 .وري گزين

 .رست است
بد(معني عبارت 
 .رست است

الك ةمزرع: رتيب
 .رست است

الفريأكل، : رتيب
 .رست است

«) االمتحان: ص
 .رست است

)ال تتحرَّك: ص(
 .رست است
نشأ(عبارت متن 
 .رست است

معني عبارت متن
 .رست است

معني  عبارت در
 .رست است
وج(عبارت متن 
 .رست است

ص( ةللغائب: رتيب
 ) عله

 .رست است
(للغائبات : رتيب

 .رست است
بح: مفرده: رتيب

 ) جار و مجرور

 .رست است
لن تحدث: ص( 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
خطاها به ت 

كردي، همان
در 2گزينه  .3

خطاها به ت 
ت(كرديم  مي

در 3گزينه  .3
با توجه به ا

خواند دو مي
در 1گزينه  .3

با توجه به م
در 4 گزينه .3

خطاها به تر
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
در 2گزينه  .3

ص(االمتَحان 
در 1گزينه  .3

(ال تتحرِّك 
در 4گزينه  .3

با توجه به ع
در 1ينه گز .3

با توجه به م
در 1گزينه  .4

با توجه به م
در 2گزينه  .4

ه به عبا توج
در 4گزينه  .4

خطاها به تر
مع فاع: ص(

در 3گزينه  .4
ترخطاها به 

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

ج: ص( ةصف
در 1گزينه  .4

لن تحدثين
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 .اللت دارند

 . ط ندارد

، بأشياء، ةك

نوان هدف 

  )1( زندگي

تر در فساد 
  .شوند 

  )3( زندگي

ور نامحدود 

 )3( زندگي

اگر كسي . 

 )3( زندگي

  .اند 
  )3( زندگي

  .باشد
 )3( زندگي

  . است
 )3( زندگي

ationgroup

 وسيله و ابزار دال

زينه اسلوب شرط

  . ه هستند

سمك(ترتيب   به

عن بندگي او را به

دين و 17ص 

رار خودشان بيشت
شنت استدراج مي

دين و 76ص 

توانيم ذات امو ي

دين و 13ص 

.جهان هستند ز

دين و 23ص 

شرك عملي شده
دين و 33ص 

ام عمل خدايي با
دين و 45ص 

كرگزاري يا كفران
دين و 96ص 

13(  

بر» الو، جةّظار

اين گز) شود مي

از افعال ناقصه» ن

 .جود ندارد

ها  بقية گزينه

كه تنها خدا و ب

 امكانات و با اصر
شوند، شامل سن ي

ن ذهن خود نمي

م مالك بخشي از

دارند و دچار شر ي

لبي انسان از انجا

رويكرد آن شك» ..

31/3/398 هارم

نظ ،ةسيار«ها  زينه

راحتي روبرو م ه

كن، ليس، كان«

 جملة حاليه وج

ص است اما در

 شايسته است ك

ستفاده از همين
تر مي بدي نزديك

يل محدود بودن

ر او، ديگران هم
  .ود

وحيد گام برنمي

كه نيت و قصد قل

..السبيل نا هديناه 

مي

5 

هچجامع نوبت (ـر 

د، اما در بقية گز

ها و مشكالت به 

«: ترتيب ها به نه

ها گزينهر بقية 

صر و اختصاص

خواهد، پايان مي
   "ون

افزايد و آنها با اس ي
ه سوي هالكت ابد

ر واقع، ما به دلي

خداوند و در كنا
يت نيز خواهد بو

ت كه در مسير تو

شود ك خدايي مي

ان«ت و آية شريفه 

و معارف اسالم

دوازدهم؛ هنـــ

كند ل داللت مي

 كسي با سختي

ما در بقية گزين

حاليه است، اما د

 و معني آن حص

پ صورت بي  را به
 االنس االّ ليعبد

امكانات آنان مي 
گرفته به تدريج به

د.  موجود است

 اينكه عالوه بر خ
 شرك در مالكيت

يف كساني است

عملي خ:  است كه

الش در راه خداست

 فرهنگ و

سنجش د

حب حرفه و شغل

ز ميان شما چه

ه وجود ندارد، ا

جملة ح)  كثيرًا

ه وجود ندارد
  . ستند

ها ست و خوبي
ا خلقت الجنّ و

 به گمراهان، بر
انسانيت فاصله گر

دسترسي به آن

ست از اعتقاد به
 باشد، معتقد به

در توصي "هواه ه

اين "ر من عمله

محصول جهاد و تال

    
 

 .رست است
بر صاح »حداد«ه 

 .رست است
از(معني عبارت 
 .رست است

نه از افعال ناقصه
 .رست است

و هو مرتفع(نه 
 .رست است
منه ينه مستثني

منه هس مستثني

 .رست است
نهايت طلب اس بي

ما"نتخاب كند، 

 .رست است
ه بر مهلت دادن
و قدم به قدم از ا

 .رست است
ه به هر موجود د

  .م

 .رست است
لكيت عبارت اس
رك در خالقيت

 .رست است
الهه اتخذت من 

 .رست است
خير المؤمن ةني "

 .رست است
مح "نهدينّهم سبلنا

www.sanjeshse
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تحريف ) 3

 )2( زندگي

 
 )2( زندگي

هللا انصاري 
 

  )2( زندگي

  .بود) ص(م
 )2( زندگي

تر از قرآن  ج

 )2( زندگي

ب است نه 

 )2( زندگي

 ههذه الحيا

 )1( زندگي

هد بود، بر 

 )1( زندگي

اند و  حفوظ

 )1( زندگي

ن هماهنگ 

  )1( زندگي
 

ationgroup

سطح فكر مردم 

دين و 20و  19

 .ي از آن است
دين و 41ص 

عبداشد جابربن 
 . نيز بشناسيم

دين و 66ص 

ديث پيامبر اكرم
دين و 96ص 

 كه كااليي رايج

دين و 107ص 

ن از نظرها غايب

دين و 127ص 

و ما ه": فرمايد ي

دين و 36ص 

ف و عبث نخواه

دين و 48ص 

ن و محطايي مصو
  .دهند ت مي

دين و 67و  66

ا با آنيد خود ر

دين و 78ص 

13(  

رشد تدريجي سط

9ص 

ريفة مذكور حاكي

نازل ش) ص(امبر
ت اولي االمر او را

نوشتن احادت از 

رسد زماني مي« 

ص

اند، زيرا ايشا يده

ص

كند و مي يد مي

دفه  و جهان بي

اند و از هر خط ه
احب خود شهاد
6ص 

ر دهند، بلكه باي

31/3/398 هارم

ر) 2 در دعوت 

 رساند و آية شر

بر پيا "مر منكم
الزم است. ايم ته

بارت از ممنوعيت

:فرمودند د و مي
  ».نند

مام را غائب نامي

دگي آخرت تأيي

 آفرينش انسان

ها را در دنيا ديده
 كنند و عليه صا

نند آن را تغيير
  .كرده است

6 

هچجامع نوبت (ـر 

رار و پيوستگي

ه به دست مردم

رسول و اولي االم
سول او را شناخت

زرگواران بود، عب

داد رشان بيم مي
عنا كنيا طلبان م

وجه كنيم كه ام

حقيقي بودن زند
  "يعلمون

اساس "جعون

ه ن اعمال انسان
سخن گفتن مي

توان ها نمي  انسان
تي خود كمك ك

دوازدهم؛ هنـــ

استمر) 1): ها ت

ي درس نخوانده

 اهللا و اطيعوا الر
 اهللا، ما خدا و رس

وري از راه آن بز

ت به عاقبت رفتار
وارونه به نفع دني

بت ابتدا بايد تو

دگي دنيوي و ح
حيوان لو كانوا ي

الينا الترجو انّكم 
  .كند مي

ون ظاهر و باطن
داوند شروع به س

د عمل است و
سالمت و تندرست

سنجش د

تجديد نبوت(عدد 

را توسط پيامبري

ذين آمنوا اطيعوا
يا رسول": گفت

كه نتيجه دو) ع(

سلمانان را نسبت
ن را به صورت و

مام در عصر غيب
  .ند

 ارزش بودن زند
لهي الح ةاالخرار 

 خلقناكم عبثًا و
ت الهي داللت مي

بران و امامان چو
يامت به اذن خد

ول طبيعي خود
ورزش كند به س

    
 

 .رست است
ن پيامبران متع

  مبر پيشين

 .رست است
جزه جاويد خود ر

 .رست است
يا ايها الّذ"ريفة 

آمد و) ص(خدا 

 .رست است
(الش عصر ائمه 

 .رست است
السالم مس ي عليه

اه كه بخواهند آ

 .رست است
درست رهبري ا

معه حضور ندارند

 .رست است
كم گونه بر  اين

 و لعب و انّ الدا

 .رست است
افحسبتم انّما"

د در پرتو حكمت

 .رست است
هان قيامت پيامب
ح بدكاران در قي

 .رست است
ش و كيفر محصو
گر كسي روزانه و

www.sanjeshse
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هدة مجلس 

  )2( زندگي

» .ري داديم

 )2( زندگي

نتم تحبون 

  )1( زندگي

.  
 )3( زندگي

 »كنند  مي

 )3( زندگي

د، برخي از 

  )1( زندگي

بارزه با آن 

 )3( زندگي

گر در ركوع 

  )1( زندگي

ationgroup

ص اين امر به عهد

دين و 146ص 

ي ازمخلوقات برتر

دين و 159ص 

قل ان كنت"كند 

دين و 101ص 

.باشد ت گناه مي
دين و 89ص 

گوييم ما آن  مي

دين و 60ص 

كردند آمد مي و ت

دين و 138ص 

 توان اصالح و مب

دين و 143ص 

اگ.  خواهيم شد

دين و 113ص 

13(  

 باشد و تشخيص

ص

ديم و بر بسياري

ص

ك خدا را اعالم مي

ص

گام به سمت هام ب

آنچه       كنند

ي عمومي رفت
  .هان دانست

ص

اند كه ه رسيده
  .د

ص

راه حرام متمايل
  .م كرد

ص

31/3/398 هارم

واند رهبر جامعه

 را كرامت بخشيد

صلي دوستي با خ

هي، تسويف و گا

ك د نه طغيان مي

ها كامل در محل
ش حجاب در جه

ردم به اين نتيجه
ي را تغيير دهند

كسب درآمد از ر
و خشوع نخواهيم

 . ت

 . است

هاي ديني

7 

هچجامع نوبت (ـر 

تو شته باشد مي

ما فرزندان آدم«

 است، شرط اصل

س از رحمت اله

رودها از خود«ت 

 و با پوشش كا
شأ اصلي گسترش

كه بسياري از مر
 معيارهاي اخالقي

كنيم، كمتر به ك
تكبران خضوع و

اوند استابر خد

يافه اجزاي نظم

 .ت

ه معارف اقليت

دوازدهم؛ هنـــ

ون اساسي را داش

« :با عبارت "ةجن

ارسال شده) ص

 توبه حقيقي، يأس

و با بيت "القمر 

ن زرتشت بودند
ن باستان را منش

رب رواج يافته ك
ند كه ضوابط و

زگزار را رعايت ك
م، در مقابل مست

موضع آن در برا

يانگر شكل و قي

يژن به بدن است

 فرهنگ و م

سنجش د

ط مندرج در قانو

الجفسكم ثمن االّ 

ص(ط پيامبر اكرم
 

 كردن انسان از

كي لها ان تدر
  .دارد

عموماً پيرو آيين
توان ايران  كه مي

 آن چنان در غر
ان ر پي آن برآمده

اس و مكان نماز
نظر داشته باشيم

مكتب، ارزيابي م

 يك مجموعه بي

وا، رساندن اكسي

    
 

 .رست است
 زماني كه شرايط

  .ت

 .رست است
انه ليس ال نف"ة 
  

 .رست است
تورات كه توسط

 "كم اهللابي يحب

 .رست است
شيطان براي دور

 .رست است
ال الشمس ينبغي
قدر الهي اشاره د

 .رست است
 قبل از اسالم ع
ي بر اين باورند

 .رست است
دو باري جنسي
 اين رو، ناچار در

 .رست است
ي نبودن لباغصب

ظمت خدا را در ن

 .رست است
در بررسي يك م

  .رست است
هنگي در اجزاي
  .رست است

ها و مجاري هو ش

www.sanjeshse
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  .يست

 . اشد

 . ت

جود اذغان 

ationgroup

 . ود

ها از او پوشيده ني

 .واهيم برد

با بعد از مرگ مي

 خداوندي است

 . جاد نمايند

الوج صل به واجب

 . ست

13(  

خدا را اثبات نمو

 

ه ي در درون دل

ز خود به سر خو

شت او در جهان ب

ن عدل و رحمت

هاي كمالي ايج ش

ود اوست، در اص

دة خود انسان اس

 . 

 . داختند

 

31/3/398 هارم

خ ي دارد وجود

. شود ت ياد مي

ه دارد و هيچ سرّي

 . باشند ي مي

 شناخت بهتر از

  

دارد، سرنوش ل مي

 موجودات، عين

كت تاريخ، جهش

تي ماده، از خو

 . ت

 دادن آن برعهد

.خويش را بسازد

پرد ت و جهنم مي

. اند سبت داده

8 

هچجامع نوبت (ـر 

اي ك سازندة نابغه

وان برهان فطرت

 همه چيز احاطه

هاي الهي گرايش

ور است در عدم

.باشد فطري مي

 .د

 .يابند ت مي

را به خود مشغول

فرينش اين نوع

د در مسير حرك

كه هست«: گويند

يوانيت فراتر رفت

اختن و پرورش

ت و شخصيت خ

ه توصيف بهشت

الت را به نيت نس

دوازدهم؛ هنـــ

ه دستگاه كوچك

 كه از آن به عنو

دهد، علم او بر ي

از تمايالت و گ» 

آو ه چيزي زيان

هاي ف خصوصيت

باشد ت بشر مي

 به مواهبي دست

يد و او رنما ب مي

رسند، آف ظر مي

اند وانستهتاريخ، ت

گ ردن ماده، مي

ي بايد از حد حي

باشد و سا ي مي

ي خود، سرنوشت

 نزديك كنند به

ط با انسان، اصا

سنجش د

ال دوستش، كه

دا، راه دل است

انتهاي خداوند مي 

»يش به زيبايي

ي ما مفيد و چه

ها از نوع خ نسان

عادل فلسفة حيا

ر توجه به خدا،

ن را به خود جلب

ودشان شرّ به نظ

جه به شهادت ت

 . د است

ر هست پيدا كر

هاي الهي و ارزش
   

سماني و روحاني

هاي بند با انتخا

ها را به ذهن ت

 . گردد ت مي

اطو ديني در ارتب

    
 

 .رست است
مقابل جواب سؤ

  .رست است
هاي شناخت خد

  .رست است
 خبر از دانش بي

 .رست است
گرا«و »  عدالت

  .رست است
م چه چيزي براي

 .رست است
نلبي، در وجود ا
 .رست است

ينش انسان، معا
 .رست است

آاليش در ك و بي
 .رست است

لي كه توجه انسان
 .رست است

كه به ظاهر، وجو
  .رست است

لم توحيد، با توج
 .رست است

ت ربوبيت خداوند
 .رست است
ها، د اترياليست

 

 .رست است
يي استعدادها و

.رست است
ي انسان، بعد جس

 .رست است
توان تيار خود مي
 .رست است

ي اينكه، واقعيت
 .رست است

سم اعمال مراعا
 .رست است

هاي الهي و كتب

www.sanjeshse
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عد انساني، 

ده استفاده 

  .  كنيم

جواب شرط 

سر بودن و 

ationgroup

فلت نمودن از بع

 زمان حال ساد

مجهول استفاده

 ساده و فعل ج

 

راي هر دو همس

13(  

پردازند به غفل ي

اره دارد پس از
  . اشد

  .كنيم فاده مي

كه بايد از فعل م

ة شرط گذشته

 . را مهيا كنند

  . خبر نداشت

  . انجام دهند

تر بر گاهي مدرن

31/3/398 چهارم

 . شود

 . آورد  مي

هاي غريزي مي ت

 

مله بر تكرار اشا
با ذشته ساده مي

استف mustس از 

دهد ك  نشان مي

ر آن فعل جملة
 

راي هواي گرم ر

رتكب شده بود خ

هاي ديگر تمان

دهد كه ديدگ مي

  

9 

چهجامع نوبت (ـر 

ش ت بزرگ ياد مي

 در انسان پديد

ور شدن در لذّت

which است. 

 اول مفهوم جم
 زمان جمله گذ

رعايت شود پس

 و مفهوم جمله

تفاده كرد كه د
 . رود كار مي به

ر رطوبت كافي ب

راي رئيسش مر

ش آتش به ساخت

  . م

 اين فرصت را م

انگليسيزبان 

دوازدهم؛ هنـــ

ه عنوان موهبت

ه سوي عمل را

و  غرايز و غوطه

hي مناسب با آن 

در قسمت. يرند
دهد كه شان مي

تماً ر كه بايد ح

له گذشته است

طي نوع دوم است
ه با فعل اصلي ب

اشته باشند كه

يك سند مهم بر

گيري از گسترش

مادرم تقديم كنم

شتن شغل به او

ز

سنجش د

 حيات دنيوي به

ور قلبي، شوق به

، تنها به ارضاي

 ضمير موصولي

گي صلي قرار مي
yesterday نش

يك قانون است

د كه زمان جمله

جود بايد از شرط
would (همراه

اي آب دا  قابلمه

 هنگام ترجمة ي

وري براي جلوگ

ن آهنگ را به ما
 ن 

ت اوست و داشت

    
 

 .رست است
 ادوار زندگي، از
 .رست است

الت تسليم و باو
 .رست است

در زندگي خود،
 . يند

  گرامر لغت 
 .رست است

،e-mail كلمه 
 .رست است

ر قبل از فعل اص
yسمت دوم قيد 

 .رست است
دهندة ي له نشان

 .رست است
L دهد نشان مي

 .رست است
هاي موج  گزينه

…,could-(ز 

 .رست است
ها هميشه بايد

 دن

 .رست است
ز اشتباهاتي كه

 .رست است
 بايد اقدامات فو

 .رست است
 دوست دارم اين
دن، تقديم كردن

 .رست است
 اكنون مسووليت

  . داشته باشد
 ت 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
در رابطه با

در 3گزينه  .7
ايمان در حا

در 3گزينه  .7
كساني كه د
آي گرفتار مي

   

 
:بخش اول
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در 3گزينه  .7
قيويد تكرار 

قس. كنيم مي
در 4گزينه  .7

مفهوم جمل 
در 4گزينه  .7

ast night

در 2گزينه  .8
با توجه به 

با استفاده از
در 2گزينه  .8

آن: ترجمه 
مهيا كرد) 2

در 1گزينه  .8
او از: ترجمه

 سند) 1

در 3گزينه  .8
آنها: ترجمه

 فوري) 3

در 3گزينه  .8
من: ترجمه

اهدا كرد) 3
در 1گزينه  .8

اين: ترجمه
مادر بودن د

مسووليت) 1

erv.ir

73

74

75

   
 

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85



  
 

 

@sanjesheduc

 حيوانات و 

  . شد دادند

  . د

ationgroup

روهاي طبيعي،

ي و فرهنگي رش

كردن مسكن بو

13(  

  . شود يم

قا در مقابل نير

ي آموزشيلگوها

ي غذا و فراهم ك

  . ستفاده كرد

31/3/398 چهارم

يمي توضيح داده 

ردند كه براي بق

صورت ال نها را به

  . ستفاده كرد

آوري  مورد جمع

دار اس ingشكل 

 .دهد

10 

چهجامع نوبت (ـر 

  .  مؤثر بود

هاي فيزيكي لت

كر ي زندگي مي

ت آوردند كه آن

 had to بايد اس

ري اطالعات در

 جمله بايد از ش

د عد انجام ميه ب

  بود؟ 

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

دوازدهم؛ هنـــ

عه بيشتر بسيار

 با استفاده از عل

مردم در محيطي

دست هايي به هارت

دهد از شان مي

گذار  به اشتراك

ي بين افعال يك

. ..............  
اريش در مرحله

د وقتي منتظر ب
 

.... در رستوران 

  ش چه است؟ 
 . رسد

. ...............  
  د

سنجش د

ها براي مطالع چه

درستي گانيك به

C  

ندن و نوشتن، م
  . ند

سواد مها فراد بي

 مفهوم جمله نش

ل آموزش شامل

و الزام هماهنگي

   

..................د كه 
كند جك با  مي

 را چگونه گذراند
.  صحبت كرد

مرد جوان پشت
 ديگري است

ورد جك پاريش
ر  كه به نظر مي

..............كند كه 
يكا توصيف كند

    
 

 .رست است
م در تشويق بچ

 .رست است
م دنياي غير ارگ

  ي 
 :Cloze test 

 .رست است
ل از اختراع خوان

جنگيدن ديگر مي
  

 .رست است
ي زنده ماندن، اف

 ا 

 .رست است
 گذشته است و

 .رست است
ترين مراحل ايي
 شدن 

 .رست است
هاي قبلي و فعل

درك مطلب: م
 .رست است

توان فهميد ش مي
كه نويسنده فكر
 .رست است

نگار وقتش نامه
نگاري ديگر نامه

 .رست است
سون فكر كرد م

كرد شخص د مي
 .رست است

ر نويسنده در مو
ر از چيزي است

 .رست است
ك سنده سعي مي

ش را در آنتاركتي
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 .شت

اصوالً . كرد

 .د

 .ده است

ورد چراكه 
ي معمارانه 

هاي شاد و 

اه با كه همر

  .شودي

ationgroup

 .ست

به نمايش گذاش 

ن خويش اقدام ك

مؤثر واقع شدند) 

كاري بودوزاييك

خوچشم مي  به
 در تزيين فضاي

هستفاده از رنگ

 موضوعي بود ك

يران شناخته مي

13(  

ي هنر صفوي اس

 .شودب مي

»استنساخ«رده 

به اداره سرزمين
 .شتند

)2بريز ت(صفوي 

هاي گچي و موه

ايرانيتأثير هنر 
نويسي از كتيبه

صر تصويري و اس

ترينزيگري رايج

شته گرافيك در اي

31/3/398 هارم

   

 .ش است

هاي يكي از شاخه

ن عصر محسوب

ري خود را در پر

ي هنر نسبت ب
تري داشنگجويانه

ي مكتب تبريز ص

 استفاده از لوحه

وساز اين اثر، تأت
گيريآنكه بهره

فاوت ميان عناص

ك دارد چراكه باز

گذار رشتت و پايه

11 

هچجامع نوبت (ـر 

فت كرده است؟

  شف كردند؟ 

چغازنبيل در شوش

تر ظروف فلزي

كي از تحوالت اين

ت كه كمال هنر

هاميق به سنت
رده و روحيه جن

گيريكه در شكل

ها،ي داخلي كاخ

در ساخت. ست
درنهايت آ. اندته

رگيري نظم متف
 .يده است

ي ارتباط نزديك
 .ري راه يافت

ن اولين گرافيست

ك عمومي هنر

دوازدهم؛ هنـــ

  ست؟

چه چيزي پيشرف

ه آنها آنجا را كش

ن مربوط معبد چ

 نستعليق بر بست

سنگي، يكي  ميان

ر عصر قاجار است

ترام عم كه با اح
ها اتخاذ كرومري

اي هستندكسته

هت تزيين فضاي

وب شاه جهان ا
ن مشاركت داشت

 .ت

كارهبا ب» بر آينه
 به اين اثر بخشي

 نمايشي كابوكي
عرصه هنر تصوير

عنوانست كه به

 درك

سنجش د

ل نويسنده چيس
  .كند  كار مي

 ده سال قبل چ
 .ست

نجا بود وقتي كه
  

خ معماري جهان

نويسي به خطه

هاي دورهنگاري

ز نقاشان مشهور

ايان بابلي است
ي متفاوت از سو

از نگارگران برجس

وره ساساني جهت

ل، همسر محبو
ني در انجام آن
ي و مشاركت است

دختري در براب«
رزندگي خاصي

ه اوكيوئه با هنر
سده هفدهم به ع

 معاصر ايراني اس

    
 

 .رست است
ين لحظه مشكل
اد كمي از افراد

 .رست است
ظر نويسنده، از
ت بيشتر شده اس

 .رست است
اي آنج  خطر ويژه

ي موجود در يخ

 .رست است
د شيشه در تاريخ

 .رست است
كاري و كتيبهيع

 .رست است
نصخره انسان بر 

 .رست است
از» الشعران ملك

 .رست است
يكي از فرمانروا 

ها سياستي اكدي
 .رست است

ا» زادهشيخ«و » 
 .رست است

هاي رايج در دوش
 .رست است

مقبره ممتاز محل
خوشنويسان ايرا
 اين تأثيرپذيري

 .رست است
«در پردة نقاشي 
ييني، شور و سر

 .رست است
 ژاپني معروف به
تر كابوكي در س

 .رست است
هنرمند» كاظمي
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ودند كه به 

نقاشي اين 

 تا همواره 
ان خود را 

نويس  روان

ل بازيابي و 

غذ حداكثر 

يشرو سدة 

هي شيشه 

توان ند مي

كرسي قرار 

ationgroup

 رسمي نديده بو

ه ويژه در آثار ن

ا تالش داشتند
ها، مردگامصري

بزاري همچون

زمين تركيه قابل

اي خالي كاغ فض

رة نقاشان پي زم

دهز شيشه، شكل

ان بدوي نيز بوده

اند روي كع شده

13(  

گونه آموزشهيچ
 .ن است

روك است كه به

هااتروسك. شت
 به ذكر است م

و آب مركب يا ا

ن امروزه در سرز

 در اين روش از

 .د

الء بخشيد و در

 واقع روش فيوز

تأثر از هنرهاي

درياي خزر واقع

 .استردي 

31/3/398 هارم

ي خلق شد كه ه
مصداق اين سخن

رهنر در دوره با

مردگان رواج داش
الزم. اخته شود

مو وموالً از قلم

 اعظم بقاياي آن

اكه خوشنويس

شكار شهرت دارد

را اعتال» انگر« 

پذيرد بهت مي

كه مت» وديلياني

ر كرانة جنوبي د

 .ند

متعلق به كوهنور

12 

هچجامع نوبت (ـر 

كه توسط افرادي
م» ژان دو بوفه«

ترين خصايص ه

ي شبيه چهره م
متوفي سا هچهر

 .د

ضوع طبيعت، معم

وده است بخش

اند چراسبت داده

در خراسان به ش

 شيوة طراحانه

ذوب شدن صورت

 .شودمي

مو«و » برانكوزي

هايي درخانه ن

صاحب آواز هستن

نتون و دومي مت

دوازدهم؛ هنـــ

اري پديد آمد ك
«اثر » ب زندگي

تور يكي از مهم

هاي خاكستردان
كاري شبيه به چ

گرفتندبهره مي 

شي خود با موض

 به روم شرقي بو

ر ايام گذشته نس

يجان به تكم و د

بر اهميت خط،

ر آستانه دماي ذ

 دور كمر بسته م

ب«ساز همچون ه
 .ه گرفت

رار دارند همچو

شور و همايون ص

 به ورزش بدمين

سنجش د

آثارايي انتزاعي، 
اضطرا«. ت يافت

ره با فضاي مجا

وسك، ساخت
كبگيري و كنده

ها از تابوتن آن

ك مشخص نقاش

 بيزانس متعلق

 كمبود كاغذ در

ر تهران در آذربا

ت كه با تأكيد ب

هي به شيشه در
 

ت كه با بند به

رمندان مجسمه
ناب و موجز بهر

ناطق مرطوب قر

قي ايراني تنها ش

 ورزشي، مربوط

    
 

 .رست است
گرجنبش هيجان

 اين دوره شهرت
 .رست است

 و نوظهور پيكر
 .شودده مي

 .رست است
دمان تمدن اتر
ها به روش قالب
ده و براي تدفين

 .رست است
در سبك» پهري

 .د

 .رست است
 هنر و معماري

 .ت

 .رست است
مشق را به سياه

 .دهدجام مي

 .رست است
ننه در هور به قي

 .رست است
هنرمندي است» 

 . گرفت

 .رست است
دهوزينگ، شكل

.ماي ذوب است
 .رست است

، نوعي چادر است
 .رست است

ف آثار برخي هنر
هاي نصيفي فرم
 .رست است

هايي كه در منه

 .رست است
هاي موسيقستگاه

 .رست است
س تاريخ عكاسي
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ثلثي از نور 

ديم، مريم 

گاه حتي با 
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، مثي از صورت

هاي جاده قديلم

ؤنث يا مذكر گا
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وشن شدن نيمي

هران است در في

ستوه با چهره مؤ
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غير از رور آن به

باي دانشگاه ته
  .ه است

س بدي. هاسته

 .هستند

x+ + =7 1 212

9

x x= 216
1

) ( )

(

+

− −
−

3 33 2
8 9 2 6 3

27 8

156

 ي

قابل قبول
قابل قبولير 
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هچجامع نوبت (ـر 

.شودرسيم مي

رجه است كه در

كده هنرهاي زيب
ي نقش پرداخته

ستو  اصلي بدي

هارگانه شيراز ه

x x +

 + =

22 7

1 2



x −216 2

)

= +

+ =

3 3 2
3 6 4 28

عمومي رياضي

 ق
 غي

دوازدهم؛ هنـــ

ر شبكه مثلث تر

در 7تا  45ع 
 .د

ته تأتر از دانشك
به ايفاي... هگي و 

هاي از ويژگي

هاي چهموعه باغ

 
x − =228

3



 

x = 

( )−

2

2 13 5 6
 

درك ع

سنجش د

ناقي و ابابيل در

ور اريب با ارتفاع
گيردر شكل مي

التحصيل رشترغ
ماه شته و هفت

 به جواهر يكي
 .هر شده است

شا و تخت مجم

 

    
 

 .رست است
وش نام برده، جن

 .رست است
 نور رامبراند، نو
مخالف جهت نور

 .رست است
كه فار» حسيني

ل اهلي، روز فرش
 .رست است

مجلل و آراسته
 و يازده سر ظاه

 .رست است
نما، دلگش  جهان

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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 .  هستند

ها نامرئي  ن

د بر صفحه 

منتصب كه 

ا به شكلي 

از تابشي و 

ماژيك اين 
الني از آن 
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ها نامرئي ط آن

كه يكي از آن. د

صفحه عمود. رد

 و سه صفحه م

هاي طرح، آن ر

دهنده حالتي ا ن

 معايب كار با م
رد يا زماني طوال

  .باشد ي مي
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 دارد، كه دو خط

خب وجود دارد
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  . كن است

ونه داده و 

ند نوسان، 

ن طراحي 
دربرگيرنده 

ده و فضاي 
نوع بصري 
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ب و به هم 
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هيت قهرمان گو

ي مفاهيمي مانن

كه نشانه براي آ
شان دهنده و د

طب منتقل شد
وعي تعادل و تن

سهولت در جدا ش

يال به سر بردن

.دل ناپايدار دارد

هم ت شخصيت به

ند، انتخاب، تقس

ويش و اضطراب
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كي، در عين حال

ها و تصاوير ماه ت

ه از نظر حركتي

ك اي م مجموعه
نتقل كرده و نش

 انبساط به مخا
ظم و ريتميك نو

شود كه باعث س

  . گرفته است

 و در رويا و خيا

شود، جسم تعاد

صورت  بدن و به
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ن، حالتي از تشو
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لت افتاده و خاك

تند به شخصيت
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را نشان داده كه

الً حرف اول اسم
 را به بيننده من

 نوعي انقباض و
 زياد شدن منظ
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يماري و گيجي

 سطح منتشر نش

را در دو طرف

دهد  نشان مي

زياد و فراوان آن
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 به نقطه ديگر ر
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چنين اين كم و

سوراخ با فواصل
 . گويند

ها سبت به رنگ

 نسبي و برش ج

تي از توهم و بي

گاه بر ولي تكيه

 تحرك تقارن ر
 

كنند را كت مي
 . گذارد ي

ط و فشردگي ز

دوازدهم؛ هنـــ
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 كاغذ، خطي من
د كه اصطالحاً به
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گانه  دوازده
نبوده و هر 

بي آرامش 

، )1918ـ  

ن همچون 
  . د

رغ بهترين 

اين بنا در  
   

رد به تمپو 

راي اثبات 

 برخي از 

  .ود

ationgroup

 يكي از اصول د
گ نمودن اجزا ن

ش و باعث خواب

1929(فرانسه 
  . د

سازان نوگراي ايرا
پردازد مي» رودي 

ه دريافت سيمر

.يز معروف است
. رواج پيدا كرد

 . ه شد

گير ميدو شكل 

ه؛ اين دختر بر

 ضرباهنگ كند

شو آغاز مي. م 1

13(  

 تا جايي كه به
صرفاً شامل بزرگ

شي و افكار مشو

امپرسيونيسم ف 
ها شكل گرفتند

س شان و مجسمه
حسين زنده«و » 

موفق به»  آبيار

د كه به تأتر فارني
در اروپا) سينيوم

ساخته» ستروب

 . ساخته شد 

ركيبي از اين د

ان محكوم شد

ون افراطي و

912در سال » 

31/3/398 هارم

لي اغراق است،
گويند كه ص  مي

خوابي د مانع بي

.هاي سينما بود
ه در اين سال) 1

اي از نقاش ي عده
»ردشير محصص

نرگس«گرداني 

 پارما ساخته شد
پروس(قاب عكسي 

 .  

ورنر اس«توسط  

»مايون شهنواز

 گو، كنش يا تر

ست كه به زند
 . زند مي

رن، استيليزاسيو

» در جزيرة كاني
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اده از عنصر اصل
صيت را اغراق م

 ...و ...  و 

تواند داراست مي

ه ر زمينه سبك
925ـ  1933( 

هاي ها و روش بك
ار«، »ن محصص

گبه كار» ل شد
 . ر شد

در» واتي ستا آله
اي به اصطالح قا

شوند ستفاده مي

.م 1980ال ر س

هم« كارگرداني 

واسطه گفت و

جاسوس نازي اس
راهايي را رقم مي

هاي متقار نسن

كوهن«با فيلم 

قيت نمايشي

دوازدهم؛ هنـــ

ها، استفا خصيت
خصوصيات شخص
وچكي و بزرگي

ول موجي كه د

گوني بسياري در
 مونتاژ شوروي

به سب» ها شكفته
بهمن«، »ن وزيري

بي كه ماه كامل
شنواره فيلم فجر

جيامياتيس«وسط 
عد بود كه تأترها

شي ساخته و اس

در» بنوبسن«ي 

به 1355 سال 

 صحنه كه به و

ن دختر يك ج
فوذ كرده و ماجر

كارگيري ميزان ه
 . يستي است

ب) حي امريكايي

خالق

سنجش د

رتوني كردن شخ
تأكيد بر روي خ 

مانند كو. دهد مي

 آبي، بعلت طو

شاهد گوناگ. م 
و) 1920ـ  19

ش«اي   سي دقيقه
محسن«، »ي مميز

شبي«ي در فيلم 
ي و هفتمين جش

ي تأتر امروزي تو
از اين تاريخ به بع

 به شيوه دستكش

به كارگرداني» پ

در» ن تنگستان

ن تحرك در هر
 

داستان» چكاك
سوسان نازي نف

هاي همانند، به
ماي اكسپرسيوني

هاي تفريح فيلم( 

    
 

 .رست است
صر اصلي در كار

.ستدل شده ا
غراق را نشان مي

 .رست است
در معرض رنگ

 . 

 .رست است
1933تا  1918

27(يسم آلمان 
 .رست است

در فيلم» يتاش
مرتضي» «گوريان

 .رست است
براي بازي» كيبا

 اول مرد از سي
 .رست است
هاي  تأتر به سالن

افتتاح گرديد و ا 
 .رست است

ي پانچ و جدي
 .رست است
اديپ«ي نمايش 

 .رست است
دليران«ويزيوني 

 .رست است
 فيلمنامه ميزان

. شهرت دارد 
 .رست است

هيچ«ساخته » م
خود در حلقه جا

 .رست است
ه نشيني شكل م

هاي سينم يژگي
 .رست است

استيك ي اسلپ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .19
يكي از عناص
پويانمايي بد
گونه تضاد ا

در 3گزينه  .2
قرارگيري د
بخش بشود
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هوتن شك« 

بازيگر نقش
در 4گزينه  .20

ترين نزديك
1628سال 

در 2گزينه  .20
هاي عروسك 

در 1گزينه  .20
هاي صورتك 
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مجموعه تلو

در 2گزينه  .20
در فرهنگ

)Tempo(
در 1گزينه  .20

بدنام«فيلم 
گناهي خ بي

در 2گزينه  .2
اغراق و هم

ترين وي مهم
در 3گزينه  .2

تاريخ كمدي
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كريت دارد 

كه در كار 

ين شده به 

را براساس 

پيكر  ن غول

ationgroup

ر ادبيات سانسك

دگان باهوشي ك

اشق چوبي تزيي

ر» سرير خونين

 . ستند

نسان با جانوران

13(  

 اهميتي كه در

 . ن بود

ايي بودند از برد

حقيقت نوعي قا

س«او . تاس» ي
 . خت

هاي ديني هس سه

، انس»ها آرواره«م 

31/3/398 هارم

هاراتا به دليل

ل كشور انگلستا

ها ن منانور طرح
 . ند

ن عروسك در ح

ماكسيم گوركي
با همين نام ساخ 

ترين حماس  مهم

در فيلم. شود مي
 .  است

 .باشد مي
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مهابه. هند است

 شد كه محصول

هاي داستان يت
د و مجازات شون

اين.  قزوين است

م«اثر » ه شب
»داستايوفسكي

نامه برخي از ت

 هيوال تبديل م
معقول و مرموز

  .ت

س آن خودش م

  .شود ين مي

قيت موسيقي

دوازدهم؛ هنـــ

علق به كشور ه

  . د

ساخته» ش پول

ها و موقعي صيت
يفتندد كه گير ب

تعلق به منطقه

پناهگا«رگردان 
د«س كتابي از 

نامه و ارديبهشت د

  . شناسند

اي به ، دايه»هد
اي نام شت پديده

كورد كاسته است

 است كه معكوس

 چهارم پرده

 

ال تبديل به ليدي

خالق

سنجش د

ثر جهان و متع
 . شود

نام دارد» گارسيا

ارزش«راي فيلم 

نوع شخص.  است
ترسيدند د و مي

مت»  چي خاتون

بر» كوروساوا« 
را بر اسا» ابله« 

تار نامه، خداوند

ش مي» تر مدرن

ده ه را تكان مي
عامل وحش» أللو

جه هفتم يك آ

 . باشد ي

 فاصله ترايتون

سه چ ←جنب 

. كوچك برابرند

ارم نيم پرده باال

    
 

 .رست است
ترين ا طوالني» 
ش ناميده مي» م

 .رست است
دون گ« مولير، 

 .رست است
ونس در ايران بر

 .رست است
خالق كمدي نو

كشيدند سرك مي
 .رست است

جم«خواهي  ان
 . انه است

 .رست است
اثر» حل پست

و» شكسپير«ر 
 .رست است

 حيدرنامه، مخت
 .رست است

پدر تأت«عنوان  ه
 .رست است

ستي كه گهواره
تأل«در فيلم . شود

 .رست است
ماهور آكورد درج

 .رست است
مي b4وس دوم 

 .رست است
اي يك سه پرده

 .رست است
يك پرده و مج 

 .رست است
ك ه بزرگ و بيش

 .رست است
ن اگر درجه چها

www.sanjeshse
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نامه، خاوران
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را به» كوپو«
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دس«در فيلم 
ش درگير مي
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 نزديك به 

كي، راكت 

ationgroup

ي ساقه گون و

سازي، كفش اسك

13(  

 . ست

  . ت

مغ كتيرا از انتها

س  يكوپتر، كشتي

 

31/3/398 هارم

صله ترايتون اس

 . شت

م پرده باالتر است

صم. شود ده مي

 شيرجه ملخ هلي

. شود توليد مي
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ه اول و پنجم فا

 . ده است

اژور خواهيم داش

  

  . ن استمل آ

 شور يك چهارم

 .ت

 . باشد  مي

 .ت

ل و تمپرا استفاد

ساخت تختهر 

ل مصنوعي نيز ت

واص مواد

دوازدهم؛ هنـــ

كرين بين درجه

دهاي مسيح بود

C باشد مي . 

م آكورد فاديز ما

.باشد سه ديز مي

ارزش زماني كام

م تفاوت دارند و

است ل، ر، ال، مي 

هفتم دامينانت

دو سري است يز

برنگ، گچ پاستل

 پذيري بسيار در

ست كه به شكل

 خو

سنجش د

 چهارم و مد لوك

 .د

كه براي بيان درد

# # #C ,E,G ,D

وي درجه پنجم

ت سر كليد با س

 نواختن نت با ا

 . ت است

درجه دوم با هم

سل ⇐زيرترين 

ينور هارمونيك ه

 .وس گويند

دشامل چهار » 

 .باشد مي يز

 در رنگ هاي آبر
  .شود

ضربه و خمش 

ي نازك شفاف اس

    
 

 .رست است
ين درجه اول و

 .رست است
ينانت خواهد بود

 .رست است
است كهايي  فرم

 .رست است

#هاي  شامل نت

 .رست است
مينورملوديك ر

 .رست است
ديز داراي عالمت

 .رست است
ا تنوتو به معني

 .رست است
 آميز اثر موتزارت

 .رست است
ر و فريژين در د

 .رست است
ترين به ز ن از بم

 .رست است
 گام ماژور و مي
 .رست است

 ماژور را محسو
 .رست است

»ريس  مي«گاه  
 .رست است

D  ديشامل شش

 .رست است
وان يك نسبت

ت استخراج مي ش
 .رست است

ب به علت دافع ض
 .شود ده مي

 .رست است
هاي بديل به ورقه

www.sanjeshse
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 طبيعي و 

 .د

في بر عدم 

رك حاصل 

ن سبك و 

ست و جال 

 تين 

ي و وسايل 

ationgroup

ي متنوع و عاج

 .ست

شود تي تميز مي

ع اساس ليتوگراف

 .رد

 روغن ورني بزر

ه براي توليد بتن

ب نقره و نيكل اس

مثال روغن تربانت

اي هاي شيشه ك

13(  

هاي رنگي  چوب

چه و مانند آن اس

ن است و به راحت

ي است در واقع

و مقاومي نيز دار

سيژن به داخل

جاي شن و ماسه

شود و از تركيب ي

براي مث. خود دارد

ق الكتريكي، بلوك

31/3/398 هارم

و) ره، مسج، نق

 .د

كردن كاغذ پارچ

د كار با آن آسان

ي و چاپ دستي

صاف و صيقلي و

سيله دميدن اكس

  .سست است

از آن به ج. شود

 .ارد

ن نام خوانده مي

ه منشاء را در خ

سايلي مانند عايق
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برنج(ون فلزات 

دي شدن ندارند

 .ت

ص آن ضد آب ك

شود  استفاده مي

ص در لوح سازي

 .شود  مي

 .خراش داد

 .مباده است

ربرد دارد سطح ص

عمولي و به وس

راي تقويت پي س

ش م و منبسط مي
 .گويند

ربرد چنداني ندا

مين دليل به اين

تركيب بودار گياه

شوند از آن وس ي

دوازدهم؛ هنـــ

 از مصالحي چو
 .شود مي

رند خاصيت نمد

تر است دو سخت

 كه يكي از خواص

پ كارهاي هنري

براي اسلوب خاص

 مارپيچ استفاده

سطح شيشه را خ

فسفر قرمز و سم

سازي نيز كار ت

 روغن بزرك مع

در خاك بر) لزي

ثر حرارت متورم
گ  صنعتي نيز مي

سازي كار ر ماكت

و به همران شده 

ش فرّار است كه تر

 قالب توليد مي

سنجش د

 ايران است كه
يد آن استفاده م

طح صافي كه دار

ت و انجيل از گرد

مواد نفتي است

شود و براي چاپ

صطالحي رايج ب
 . است

ر توليد فنرهاي

ستوان  ه با آن مي

ت مخلوطي از ف
 

است كه در ماكت

اكسيداسيونن 

چوبي مقاوم يا فل

ك است كه در اث
شود به آن پوكه

شوند و در ت مي
 

هر ورشو وارد اير

بيش  روغني كما

 شده در داخل

    
 

 .ست است
ز هنرهاي كهن
ستخوان در تولي

 .رست است
مرده به علت سط

 .رست است
وبه خيلي سخت

 .رست است
 مادة حاصل از م

 .رست است
ش در آب حل مي
 .رست است

سنگي اصا چاپ 
 و روغن مبتني
 .رست است

در) نيكل+ ينيوم
 .رست است

گ مقاوم است كه
 .رست است

كنار قوطي كبريت
.درست است 

 فراورده چوبي ا
 .رست است

لو انداختن زمان

 .رست است
هاي چ ستون(ع 

 .رست است
 خاصي از خاك
ش وز استفاده مي
 .رست است

 در حرارت سفت
.درست است

ي است كه از شه
 . فراوان دارد

 .رست است
سي يا سويا مايع
 .رست است

با حرارت نرمي 
  .شود يد مي

www.sanjeshse
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