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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  مفتهمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 

)1/12/1399(   
  )دوازدهم( ـرـنـه  

 

  

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

  . موعه در ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مج

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  10ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

شك 

شغاد از 
 ترِ شاه

ريفي 

cationgroup

(  

را خش بگذرد، آن

جويي ش در كينه
دخت» سودابه« 

  .كرار
  .كار نيست

ايهام تناسب ظر

  »دل« -2) ل

  .د
)نگ سيم و نقره

ر جويبار و دريا ب

ار زابل بود كه د
.م دستان است

وجود دارد نه تك
 اما استعاره در ك

نيز ا» سر«(ستد 

اره از دلِ ناقابل

 1/12/1399(  

  

  .است» نَفَس

زين بود، بلند شد
آورد، به رنگ مييد

 است كه اگر بر

 
گزا نظر و خراج

اب، و مادرِ رستم

  . نيست

  .استده
جناس همسان و
انند شده است

سوتجارت، داد -

  .فته است
استعا(» ل تقلبي

  وجه نقد -2
  

2  

هفتممرحلة (ـر 

  ن 
)شدن آواپژواك

  مان و عهد

نَ«جمع » نفاس

ة زل كه بر كوه
 همانند زره پدي

تو چنان سوزان

  

  .ست

 . معروف است
 بود و كابل زير
سيندخت و مهرا

 استعاره در كار
  .د ندارد

ك معنا تكرار شد
ج ⇐» عالم«س 

ما) گذرد زود مي

-2ق و شيدايي 

پذيرفت» عزيز«ي 
پول« -1:  است

2روي و چهره  -
تماشاگر -2رب 

ارسي

ش دوازدهم؛ هنـــ

يت، فرجام، پايان
پيچيدن صدا، پژ

پيم: ميثاق// ي 

اَ«. است» فيس

نگ و غريو طبل
هايي آبگير موج

  )طرها
خشم ت: غبارت 

  .خيزد  برمي

.استشتباه آمده

اساشتباه آمده »

وفايي و بي رايي
بخش اودان تاج
دختر س» رودابه

  .ت

ع دوم كنايه، اما
نما وجودمتناقض

در يك» عالم«. ت
آمده و سپس» 

آيد وز ه زود مي

عشق -1: ي است

وم تنها در معني
نايش پذيرفتني

-1: رفتني است
دلواپس و مضطر

 فا

سنجش

 
نهاي: غايت// رو 

پ: خنيدن(عروف 
بسياري: فَرط) // 

 
نف« هم خانوادة 

  پهلوانِ جهان 

با:  زين بخاست
ش باد بر سطح آ

سط: سطور(يان 
بخاستآب، از او 

د و خاك به هوا
 

اش»  اذكار«و » 
 

»آزرم«و  »ارد

سري، خودرخيره
هي رستم و خاند

ر«.  ستيزه است
 كيكاووس است

 
ح دارد و مصراع
كنايه است اما م

نما استمتناقض
جهنده« معني 

رخش آسمان كه
 

پذيرفتنيعنايش 

راع نخست و دو
ع دوم در دو معن
دو معنايش پذير

د -1: شكار است

   
 

.درست است
خوش سيما، زيبا
دار، مشهور و معر

جواني: شباب( 
.درست است

و» نفيسه«جمع 
 .رست است

:جهان پهلَوان= 
 .رست است

و طبل بر كوهة
وزش( زرهيمين 
چهارپاي: ستوران

فت كين تو بر آ
ها گرد بستر آن

.درست است
استخوان«، »ب

.درست است
گذفرو«، »نيت

 .رست است
در شاهنامه به خ

مركز پادشاهي) ز
ن موضوع مورد
ماوران و همسر
.درست است

اع نخست تلميح
ك»  دست رفتن
م» ساية خورشيد

نخست به» انه
آذر(رقِ جهنده 
.درست است

در دو معن» سودا

در مصر» شيرين
در مصراع» قلب

مصراع دوم در د
آش» نگران«هام 

www.sanjeshse 

  
  
  

د 4گزينه  .1
خو: لقاخوش
نامد: خنيده
جوان: شاب

د 2گزينه  .2
ج» نفايس«

د 1گزينه  .3
=پهلَو جهان

د 1گزينه  .4
غو: 1گزينة 
سي: 2گزينة 
س: 3گزينة 
برف: 4گزينة 

كند و از مي
د 3گزينه  .5

غضب«امالي 
د 3گزينه  .6

تهن«امالي 
د 1گزينه  .7

كيكاووس د
نيمروز(زابل 

رستم، همين
مها  سرزمين

د 4گزينه  .8
مصر: بيت آ

از«: بيت ب
س«: بيت ت
جه«: بيت د

رهنورد به بر
د 2گزينه  .9

س«: 1گزينة 
  .)دارد

ش«: 2گزينة 
ق«: 3گزينة 

در م» وجه«
ايه: 4گزينة 

  

erv.ir
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  )ر

cationgroup

  ). 4(شود  ي

  .د

مصراع مورد نظر

  .ت

  . اضافي

گوش ميبه حلقه

شود برداشت مي
  .سب دارد

  .شود ميداده

حالت عاديِ م( 

 1/12/1399(  

استضمين كرده
  

ت نه يك تركيب

كه بيگانه) 3( 

  ...ت به
  و

جمله اين معنا ب
تناس... و» شتابان

  .سب دارد
جمله تشخيص د

ه يكي مژده داد

.  

3  

هفتممرحلة (ـر 

اي تض ظامي گنجه
.شود ساس نمي

يك واژه است» 

لطف كن لطف 

در ايام سالمت ]
       جملة پيرو

 از مفهوم كلي ج
ش«و » مرو«نا با 

تناس» زال«كه با 
ز مفهوم كلي ج

دگري به: »دگر«

  را گشود د
  اليه ف

رفته بود اوز تنِ 
  اليه مضاف    

  .]بود[

 

ش دوازدهم؛ هنـــ

راع دوم را از نظ
 دماي نگاه، احس

  .باال است
  .م است
  .آميزي ه حس

  .ت
.  

»رخسارانماه«. 
  .ت

 .ممكن نيست

)2(رود مي) 1(
  .جداگانه

  : است
]كه[ بگو خواهد

                   

آمده است و» ر
دهد كه اين معن

دهد ك مي» موي
دهد كه از مي» ت

«م آن است نه 

خودچشم = شود 
مضاف            

خون از= ه بود 
                  

[كاري  اوهاي  م

  اليه ضافم 

 .كردي) موجود

سنجش

عِر اين بيت، مصر
ميزي دارد زيرا
تعاره از يار بلندب
ايه از ابراز خشم

كنايه است نه» 
 

افة تشبيهي است
.ة تشبيهي است
ة استعاري است

فة تشبيهي است
 

نمازي براي او م
 

(گوش را ننوازي 
اي ج ست نه جمله

تممِ جملة پايه
خ وز مصيبت مي
جمله پيرو     

  ملة پايه

فكر«به معناي  
د مي» سويِ«ي 
مپير و سپيد«ي 

كف دست«عني 
 
متمم» يكي«و ) 

چشمش را گش 
                  

ون از تنش رفته
                  

زهر زخم= كاري 
                  

  اوهوشِ 
  اليه مضاف  

مو(را بود  منتو 
  مفعول  

   
 

 .رست است
ن است كه شاعر

آم حس» گاه گرم
استع» شاخ صنوبر

كنا» شدن ابروه
»گرمِ كاري بودن
.درست است

اضا» خارِ هستي
اضافة» حرف برِ

اضافة» چشم ابر
اضا» روضة اميد

.درست است
هيچ ن= را شد آن

.درست است
بگگر بندة حلقه 

م نقش تكرار اس
مت» كههر«ست، 

فريادرس رو ]او[
ج                   

             
جم                
 .رست است

»انديشه«ن جا 
معني» باز«ن جا 
معني» زر«ن جا 
معن» كف«ن جا 

.درست است
)به(اضافه است 
 .رست است

=شودش چشم 
                   

خو= ه بود از تن 
                   
خم زهرهايش كا
                   

حس و ه= شش 
                   

ت=  بودم كردي 
                   

www.sanjeshse 

د 1گزينه  .10
روشن: بيت آ

نگ«: بيت ب
ش«: بيت ت
گر«: بيت د

گ«: بيت س
د 3گزينه  .11

خ«: 1گزينة 
اب«: 2گزينة 
چ«: 3گزينة 
ر«: 4گزينة 

د 2گزينه  .12
چه نماز باش

د 3گزينه  .13
اگ: بيت دوم

دوم» لطف«
در بيت نخس

[ كههر ]به[
             
             
             

د 1گزينه  .14
اين: 1گزينة 
اين: 2گزينة 
اين: 3گزينة 
اين: 4گزينة 

د 3گزينه  .15
حرف ا» را«

د 1گزينه  .16
گش: 1گزينة 

             
ونش رفتهخ

             
زخ: 2گزينة 

             
حس و هوش
             

تو: 3گزينة 
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 پس از 

»  گفتن

مند   بهره

ين تعبيه 
چاه (است 

جاي ) ب

تش، كه 
 

كرده   مي
اي  ره

cationgroup

يگر، بر زندگاني

قصه« ت و فعل 

دميان، از عشق

 شمشير زهرآگي
اشاره شده ا» م

، استعاره از شب

حظة افروختن آت
ايران است و از

ودجوش فوران
در اين بيت اشار

؛ اما سه بيت دي

، نهاد است1ينة 

گان بر خالف آد

هاي آن نيزه و 
رس خوان هشتم

  
نماد سياهي،(گ 

است تا لحبوده 
در نگاه مردم ا» 

هاي خو ز چشمه
آمده است، د 4 

 1/12/1399(  

  .گر است

گيرد ي او را مي

در گزي» قصه«  

است كه فرشتگه

در كف و ديواره
در«كته در متن 

)از شدت دود( 
ست و سپاه زنگ

  . هشت برين
  .خته و آزاده

)يروز(با دستور 
»س بودن آتش

از ها هم  گذشته
 آنچه در گزينة

4  

هفتممرحلة (ـر 

  .دارد

 در سه بيت ديگ

مندي ديگر جاي

.شودث خوانده 

مون اشاره شده

  . است

خجيرگاه كند و د
به اين نك! ن شود

 تيره و تار شد
اسشكست خورده

ي عالم معنا و به
ر با افراد فرهيخ

يت تمام كارها ب
مقد«ين نشانة 

در» نفت«. ست
به!  نبوده است

ش دوازدهم؛ هنـــ

  
  

ندرا نگاه من) خدا
  مفعول     

فهوم مشتركم

گذرد، هنرم مير

و نبايد با مكث) 

سش، به اين مضم

كو بيت مشتر

راه رستم در نخ
مرگ او مطمئن

ه جا مانند شب
ش) ستعاره از روز

دن روح به سوي
 دشمني روزگار

ينيد كه مسئولي
شود و ا پرده مي

  .د
هاس تمام فرهنگ

هاي ملّي سرمايه

سنجش

  من) ستيِ
اليه مضاف       
.گناه منست بر 
  متمم      

خ(جهان آفرين 
                  

ري درد عشق، م
 

تي هنرمندي د

 
)ه معني كوالك

 
متن صورت پرس

 
در هر د» عشق

 
هايي بر سر ر چاه

ستم در چاه، از م
(..  

 
همه= د روز شد 

نماد سپيدي، اس

اصل و پر گشود
رفتاري وبد: يگر

 
بي باشيد، ميكرده

سپ) شواي ديني
آمد  به شمار مي

ج و عمومي در ت
رفته اما از س  مي

   
 

هس(نبود وبود=  
                   

هس= ستم گناه 
                   

ج= م ندارد نگاه 
                   
 .رست است

ن و عالج ناپذير
.درست است

گويد كه وقت  مي
  . دارند

.درست است
به(ك واژه است 

.درست است
 ديگر، همانند م

.درست است
فشاني در راه ع ن

.درست است
شة شوم خود، چ

افتادن رس از فرو
.شمشير و سنان
.درست است

شب وارد=  روز 
ن(نيز سپاه روم  

  .است
 .رست است

بازگشت به ا: 1 
رك سه بيت دي
.درست است

 داستان توجه ك
پيش(كار به موبد 

ن باورهاي ملّي
ن شاه امري رايج
تن آتش به كار

  

www.sanjeshse 

بود و نبودم
             

هس: 4گزينة 
             

جهان آفرينم
             

د 1گزينه  .17
چاره نداشتن

د 4گزينه  .18
بيت چهارم
مرگ تأكيد

د 2گزينه  .19
يك» برفباد«

  .نيست
د 4گزينه  .20

در سه بيت
  .نيستند

د 3گزينه  .21
جان«مفهوم 

د 2گزينه  .22
شغاد در نقش
كرد تا پس

زهرِ شآبش، 
د 4گزينه  .23

شب آمد به
4در گزينة 

آن را گرفته
د 1گزينه  .24

مفهوم بيت
مفهوم مشتر

د 2گزينه  .25
اگر به متن
در آن جا، ك

ترين برجسته
دستور دادن
و در افروخت
.نشده است
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  كرده بود

جامعه فراد 
بـه    داده و  
هـا را   نسان

  حقـايق و      
صلي بـراي  
 همچنانكه 
رد وظـايف   
  و ضرورت

cationgroup

  دند  

وصف كسنده ـ 

افآگاهي ضرورت 
د خطـاب قـرار
ان ديك ساخته و

ئوليت رسـاندن
اجتماعي اص ةسيل

شود، منتشر مي
گيـر انجـام مـي   

اي ارهاي رسانه

ر ساحل دريا بود

  مانند دار مي

نويس) 4د داشت 

   چنين

  ها ه

ض ت رسانه ومي
ات آنان را مورد

ها را نزد مسافت
يـرا آنـان مسـئ
شار اخبار و وس

زيون متلوي يو و
گـذارد، ا ثير مي

ابز ت استفاده از
  .گردد كار مي

 1/12/1399(  

  روه كافران

هايي را كه كنار

بيدـ  هر شب) 4

شباهت نخواهدـ 

سفر به برزيل ـ

جزيره ـ شاخه) 

   رسيدند

.  

 

  ُيفِرحُ  ـعيٍد 

امروزي ما، اهم 
احساسا  مردم و

همچنين م .ست
دهـد ز ـرار مـي  

رفته شده در انتش
رادي  مطبوعات و

سيعي از افراد تأث
از اينجا اهميت و

ي منفي آن، آشك

)وم انساني

5  

هفتممرحلة (ـر 

گر) 4            

ه زيده بود ـ خانه

4محبوب بودند 

مه نشده است ـ

س) 4              

                 4(

هم ـ) 4        

.ش مثبت باشد

 .ط يا تنها بيايد

نا ُأعجب من ع

ةدر جامعرعت 
رسانه افكار .ند

گرايي هس  تمدن
انه قـصحاب رس

باطي به كار گر
تباطي همچون

 كه بر طيف وس
و. تبليغات است

ري از پسامدهاي

ويژة غيرعلو( 

ش دوازدهم؛ هنـــ

هستند          

هاي شديد ـ وز
  .ست

سربازان ما كه م

ترجم» کلّ «) 2 

رزيل             

ها   خت ـ ميوه

ـ دانشجويان    

مه شود بايد فعلش

كلمه تأكيد فقط

أن) 3              

سر پرتكنولوژي  
كنن  را آشكار مي

نگي فرهنگي و
اص ةعهد رگي بر
هاي ارتب ز كانال

وسايل ارت ةسيل
مجالتي ترنت و

 مهمترين آنها ت
 از آن براي دور

ي، زبان قرآن

سنجش

قوم كافران ـ ه) 

باد) 2   »و« ـ 
ترجمه نشده اس»

س) 3 عزيز است 

ت داشته باشد

               
انگورِ بر) 2      

درخ) 3           

حصيالت ـ هم ـ

رت مؤكّد ترجم

 محصور بعد از ك

 عجٌب من عيدٍ 
  

شرفت علمي و
گذرد ر آن ميد
هدفش هماهن و

طر مسئوليت بز
اي ا نه مجموعه
وسه ي است كه ب

يل همچون اينت
سي دارد كه از
حيح در استفاده

 عربي

   
 

 .رست است
  :رتيب

                3(
 .رست است

  :رتيب
جمه نشده است

»جنب« ـ كلمه 
 .رست است

  :رتيب
 ـ كشورمان كه
 .رست است

  :رتيب
شباهت...  ـ نبايد

 .رست است
:           رتيب
            ل ـ و 

 .رست است
ها        ـ شاخه

 .رست است
تح) 3        هم

 .رست است
وب حصر به صور

 .رست است
حصر بايد كلمه
 .رست است

  :رتيب
أنا متع) 2       

:ه درك مطلب
پيش ت زندگي و

تبديل د غيير و
پردازد و آنان مي

به همين خاط. د
اما رسا و.  دارند

اطالعاتي ها و ت
اي از وساي جموعه

سيا اجتماعي و
صح ةفتن طريق

www.sanjeshse 
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در 1گزينه  .3

در اسلوب ح
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
    ُيفرِّحُ ) 1

ترجمه ■■
التحو

بر آنچه از تغ
قانع كردن آ

كند يكي مي
اطالعات را

ارتباط با ملت
رسانه با مج
اقتصادي و

پيش گر در
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  ! ضرر نشوند

  )وحدة(ره 

cationgroup

ند تا از آن متض

ف زائد و مصدر

 ! 

!  

  ! كرده باشد

 !پذيرد ر مي

ه را رعايت كننج

ليس له حرف و

   باب إفعال

 

 1/12/1399(  

!است، دارد  دور
ذشت، نداشتند

مدهد ت ميي! 

 !ن رسانه است

 ! ي ندارد

منفي آن دوري

 !ه است

ي مجازي تأثير
 !گذارد مي

توج ب احتياط و

  )تخاُطب(ره 

مجّرد ثالثي و) 

اسم مفعول من

 )ص.(كند ع مي

6  

هفتممرحلة (ـر 

 !ت

 !گوني است

مكاني زماني و 
گذ ميجاي جهان 

جامعه اهم ي در
صاحبان ةر عهد

فكر اند كه مرز ه
ه از پيامدهاي م

 
 !ن

! 

  !  تلويزيون  و

ن بهترين رسانه
 شده در فضاها
د جهاني تأثير م
 از آن بايد جانب

مصدره) 4       

4             وف

ا) 3          الثي

ه درختي شروع
  )غ.(د

 )ص.(د

ش دوازدهم؛ هنـــ

ردم ناآگاه نيست
دگرگ هر تغيير و

چه از ما از نظر
آنچه در همه ج

نولوژيعلمي و تك
ار واقعي فقط بر
كي تبديل كرده
مگر آن كسي كه

 . گيرد ورت مي
هاي آن پيشرفت 

 !شغلشان

هاي نادرست ف
راديو طبوعات و

ر بگذارد، پس آن
اخبار پخش ها و

اقتصاد ت كه بر
كنندگان ستفاده

          »عقول

فاعله محذوـ  )

ول من مزيد ثال

  )النِ َيسَتقبِ : 

يدن اطراف بدنه
شود كار برده مي

  )ص(
رسد زار سال مي

سنجش

 تأثير بر افكار مر
براي آگاهي از ه
زديك كردن آنچ
ي همه جانبه از آ

گي و پيشرفت ع
رساندن اخبا  و
واحد كوچك ةكد
ها سود نبرد م ه

صو.................... 
عه به تغييرات و

ش حرفه و ته در
ندن آنان به هد
تباطي مانند مط

ي بر مردم تأثير
ه تلويزيون وها و

هاست  مهم رسانه
ها هست كه اس ه

ع«فاعله ) 3    

)توّحد(مصدره  

اسم مفعو) 2    

ص( النِ َيسَتقبَ  

اش را با پيچي گي
ها به ك آشپزخانه

.(كار جديد دارد
 عمرش به دو هز

   
 

 .رست است
سانه چيزي جز ت
همترين وسيله ب
قش بزرگي در نز
ها توانايي آگاهي

 .رست است
 دگرگوني زندگ
ت صحت خبرها
 جهان را به دهك

هاي رسانه  فايده
 .رست است

.صر حاضر ما با 
دقيق افراد جامعه
برنگاران برجست

كشان دن مردم و
هاي ارت ل  از كانا

 .رست است
 بر طيف وسيعي
ت مردم از راديو
 يكي از وظايف

هرسان  منفي در
 .رست است

  :رتيب
          حذوف

 .رست است
  :رتيب
)3          سمّية

 .رست است
  : رتيب

      »اإلعالم«
 .رست است

  : رتيب
ـ) الواِلدانِ : ص

 .رست است
  :ها نه

زندگ: كننده خفه
وسايلي كه در آ

عالمي كه افك: د
گاهي: كهنسال

www.sanjeshse 
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  كردند

  رت كرد

  شود ي

كر ا هم بازي مي

 1/12/1399(  

  .نيستند

  .است صر

   داده شد

   دينار دهند

  د

ش ـ با او مشور

جايشش تمام مي

ـ با) ص(رسول 

)م انساني

7  

هفتممرحلة (ـر 

  .د

  .ستند

اسم فاعل ن ّظفين

اسلوب حص 4و 

  .باشد ه مي

كه ـ نشان )4 

  !ـ نشست

ي آخرين بار ـ

آموختند نش مي

ا مزرعه )4شود  

گنج )4د          

خردسالي ر )4  

  ل

علومويژة ( آن

ش دوازدهم؛ هنـــ

هستند ثنی منه

هس جمله حالّيه ز

أخي و الموّظ 3

و 3هاي  ر گزينه

خت است و نكره

  .مؤخّر است

اند  ـ نشان داده

پذيرفت ـ )3ت 

برا )4گر          

گرفتند ـ دا  مي

پرورش داده مي

دهد ف ـ قرار مي

 آغوش بود     

خوشحال) 4ها 

بي، زبان قرآ

سنجش

مستث مرحلةـ  حد

يقفز ـيعّرض ـ 

3و  2 در گزينه 

است و در صبه

ه معني خوشبخ

مبتداي م »صباح

از آن ـ كه )3 

آن ـ دست )2ت 

 داده شد ـ ديگ

دانش فرا) 4ند 

پرنده ـ پ )2عه 

هر ظرف )3      

ك بود كه ـ در

ه رز ـ نهالكشاو 

 عرب

   
 

 .رست است

أحدـ  شيئاها  ينه
 .رست است

ـتستطيع ها  ينه
 .رست است

است و حصر 
 .رست است

ناص حرف »االّ « 
 .رست است

به» سعيد«ها  ينه
 .رست است

مصب«ر مقدم و 

 .رست است
  :رتيب

دهم را نشان مي
 .رست است

  :رتيب
پذيرفت ـ نشست

 .رست است
  :رتيب
دستور )3       

 .رست است
  :رتيب

دهند ياد مي) 2ي 
 .رست است

  :رتيب
ورت كرد ـ مزرع

 .رست است
ف ـ قرار دارد    

 .رست است
كوچك)3گرفت    

 .رست است
  :رتيب

)2دنيا ـ نيست 

www.sanjeshse 
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در 3گزينه  .3

خطاها به تر
زندگي د) 1
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اي  مزرعه

بر جامعه  
و به قانع 
ها را يكي 
العات را 

باط با 
انه با  رس

صادي و 
در پيش 

  ! ضرر نشوند

cationgroup

 كه كشاورزي م

افرادآگاهي رت 
طاب قرار داده و
ه ساخته و انسان

دن حقايق و اطال
 اصلي براي ارتب
شود، همچنانكه

گيرد وظايف اقتص
اي و ضرورت د ه

ند تا از آن متض

شود حكايت مي

ضرور ت رسانه و
 آنان را مورد خط

ها را نزديك س ت
ليت رساندمسئو

وسيلة اجتماعي
ش يون منتشر مي
گ ذارد، انجام مي
 ابزارهاي رسانه

  .ردد

 ! 

!  

 ! كرده باشد

 !پذيرد ر مي

جه را رعايت كنن

 1/12/1399(  

ح«: به شكل» !ت

تروزي ما، اهمي
دم و احساسات

همچنين مسافت
دهد زيرا آنان م ي

انتشار اخبار و و
 و راديو و تلويزي
گذ فراد تأثير مي

ميت استفاده از
گر ن، آشكار مي

!دور است، دارد 
!ذشت، نداشتند

 !دهد ميت مي

 !است رسانه 

 ! ي ندارد

منفي آن دوري

 !ه است

ي مجازي تأثير
 !گذارد مي

ب احتياط و توج

8  

هفتممرحلة (ـر 

رعه بزرگ داشت

  ِتحاِنات

امر ةدر جامعت 
رسانه افكار مرد 
ه. گرايي هست ن

ب رسانه قرار مي
شده در ار گرفته

چون مطبوعات
يف وسيعي از اف

و از اينجا اهم. ت
مدهاي منفي آن

 !ت

 !گوني است

 زماني و مكاني
گذ جاي جهان مي

ي در جامعه اهم
ر عهدة صاحبان

اند كه مرز فكر ه
ه از پيامدهاي م

 !ن

! 

 !  و تلويزيون

ن بهترين رسانه
 شده در فضاها

د جهاني تأثير مي
 از آن بايد جانب

ش دوازدهم؛ هنـــ

ه كشاورزي مزر
  .باشد

اِالْمت ـُزَمالُء ) 3

سرعتپركنولوژي 
.كنند آشكار مي

فرهنگي و تمدن
بر عهدة اصحاب
 ارتباطي به كار
يل ارتباطي همچ
جالتي كه بر طي
نها تبليغات است
ي دوري از پسا

ردم ناآگاه نيست
هر تغيير و دگرگ
چه از ما از نظر
آنچه در همه ج

علمي و تكنولوژي
ر واقعي فقط بر
كي تبديل كرده
مگر آن كسي كه

  . گيرد ت مي
هاي آن  پيشرفت
 !شغلشان

هاي نادرست ف
طبوعات و راديو و

ر بگذارد، پس آن
ها و اخبار پخش
ت كه بر اقتصاد

كنندگان ستفاده

سنجش

كند كه كايت مي
ب صحيح مي» !ت

3          َضروا 
  

تك رفت علمي و
گذرد را آ آن مي

فش هماهنگي ف
سئوليت بزرگي ب

هاي ي از كانال
ه به وسيلة وساي

ون اينترنت و مج
ه از مهمترين آن

تفاده از آن برايس

تأثير بر افكار مر
براي آگاهي از ه
زديك كردن آنچ
ي همه جانبه از آ

گي و پيشرفت ع
 و رساندن اخبا
كدة واحد كوچك

ها سود نبرد مگ ه

صورت................. 
عه به تغييرات و
ته در حرفه و ش
ندن آنان به هد
تباطي مانند مط

ثيري بر مردم تأ
ه وها و تلويزيون

هاست  مهم رسانه
ها هست كه اس ه

   
 

 .رست است
حك«: 1خ گزينه 
داشت) عه بزرگي

 .رست است
  :رتيب

َقْد َحض) 2       
:ه درك مطلب

پيشر ت زندگي و
تبديل در آ ير و
پردازد و هدف مي

همين خاطر مس
ا  رسانه مجموعه
العاتي است كه
 از وسايل همچو
 سياسي دارد كه
قة صحيح در اس

 .رست است
سانه چيزي جز ت
همترين وسيله ب
ش بزرگي در نز
ها توانايي آگاهي

 .رست است
 دگرگوني زندگ
ت صحت خبرها
 جهان را به دهك

هاي رسانه  فايده
 .رست است
....صر حاضر ما با

يق افراد جامعهدق
برنگاران برجست
دن مردم و كشان

هاي ارت  از كانال
 .رست است

 بر طيف وسيعي
ت مردم از راديو
 يكي از وظايف
 منفي در رسانه

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
بررسي پاسخ

مزرع(بزرگ 
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
  ُزمالءُ ) 1

ترجمه■■ 
التتحو

آنچه از تغيي
كردن آنان م

به ه. كند مي
و اما. دارند
ها و اطال ملت

اي مجموعه
اجتماعي و

گرفتن طريق
در 1گزينه  .3

هدف رس) 1
رسانه مه) 2
رسانه نقش) 3
ه قديمي) 4

در 3گزينه  .3
رسانه به) 1
مسئوليت) 2
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در 4گزينه  .3
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احساسات) 2
تبليغات) 3
اي جنبه) 4
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 لمرفوع

  .  ه است

.  

ش در آورد  

cationgroup

  ن زائدان

نائب فاعله ال ـ 

  مبنيّ  ـ ل

 .هستد

  . د

منحصر شد) فر

شوند  ترجمه مي

  ﴾ماً
 از جانب خـويش

  .د

حرفان ـ خاطب

مجهول ـ ئدان

اسم فاعل) 3 »لَ 

خبر ه 4و  3ي 

اند سم فاعل آمده

كا(يدي به قوم 

مضارع التزامي ت

ه صراطاً مستقيم
رحمت و فضلي

شود خاموش مي

 1/12/1399(  

للمخ) 4 »سافات

حرفان زائ )4د 

لاعَ ف«علی وزن 

  ).زرگسال

هاي در گزينه »شدّ 

ت، به صورت اس

ناامي 4در گزينه 

بل آنها معادل م

ضل و يهديهم اليه
جوار ر در نان را

ل به توبه در او خ

)م انساني

9  

هفتممرحلة (ـر 

المس«فاعله  ـ »

واحدحرف زائد  

ع» واَفقَ « ـ ول

  .َقةِ 

مرد يا زن بز: ن

أش«و  1 گزينه 

  .ده است

كه مستثني است 

ا موضوعي كه د

قب» حّتی«و  »نْ 

 رحمة منه و فض
به زودي آنا ←

ميل ←كنم  ي

ويژة غيرعلوم(

ش دوازدهم؛ هنـــ

»ری، « الزائدة 

ـ للمخاطب) 3

اسم مفعو) 2 غة

الِمنَطق رست آن

پيرمرد، پيرزن( نِّ 

  .تند

در» خير«ها  ه

منحصر شد »ق

»المجّدين« و 

چيزي به كسي يا

َأْن«مدن حروف 

فسيدخلهم في﴿
←مسك جستند 

  .دايت كند

به زودي توبه مي

( ين و زندگي

سنجش

حروفه) 3 هول

3متعّد  ـ »ب ن

اسم مبالغ ـ )لة

درالَمنَطَقِة  ـُق 

ْلَکبيرُة في السِّنِّ

مترادف هست» 

 و در بقيه گزينه

صديق« به كلمه 

كه مستثني منه

ختصاص دادنِ چ

به دليل آم  تْأُکلَ 

← ﴾صموا به
ويدند و به او تم
 راهي راست هد

ب: گويد  خود مي

 دي

   
 

 .رست است
  :رتيب

مجه ـ »َتَقرَّبَ « 
 .رست است

  :رتيب
ت ب«ألصلّية 

 .رست است
  :رتيب

من باب مفاعل(
 .رست است

  :رتيب
َيَتَحقَّق درست آن

 .رست است

رَُّجُل َأِو اْلَمْرَأُة ال
 .استرست 

يافعًا و َأْمَردا« 
 .رست است

مبتدأ »أكبر« 
 .رست است

ديدن 4گزينه 
 .رست است

ك »الطّالب«مه 
 .رست است

يعني اخت »حصر
 .رست است

ّتی َتعيَش و حَ 

 .رست است
  76هم ص 

 آمنوا باهللا و اعتص
ي كه به خدا گرو
به سوي خود به

 .رست است
  85هم ص 

گناهكار دائماً به

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

ماضيه) 1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
حروفه ا) 1
  »َأهمّية«

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

مصدر ) 1
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
دَيَتَحقُِّق ) 1

در 2گزينه  .4
َالرَّ: َاْلَعجوز

در 2گزينه  .4
2در گزينه 

در 2گزينه  .4
2در گزينه 

در 4گزينه  .4
در گ: توضيح

در 1گزينه  .4
كلم: توضيح

در 3گزينه  .4
حص«: توضيح

در 4گزينه  .5
َأْن: توضيح

    
 

در 1گزينه  .5
سال دوازده

فاما الذين﴿
و اما كساني
و ايشان را به

در 2گزينه  .5
سال دوازده
وقتي فرد گن
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گناهـان  از 

  .رمودند

گـردد    مي

ـرت علـي   

دو تمسـك     

ـا بزرگـان   
  .ت

 اال تكونـوا   

cationgroup

اين امر با توبـه  

  .ند
حديث جابر را فر

غيبت او طوالني

ز پيامبر به حضـ

اگـر بـه ايـن د 

 و پيامبر اكرم بـ
م كمك خواست

خع نفسـك بـا  
  .ند

ها پاك شود و اي

ه غدير را فرمود
ح) ص(بر اكرم 

شود و غ هان مي

رهبري جامعه از

:فرماينـد  بر مي

نازل شد) ص( 
ج و تبليغ اسالم

لعلـك﴿شـريفة    
ش و دلسوز بود

  هدايت مردم
   با مردم

 1/12/1399(  

ه فس، از آلودگي

  .ت

خطبه) ص(كرم 
سپس پيامب ﴾...

پنه مز نظر مرد
  

قال مسئوليت ر

 زماني كه پيامب

بر پيامبر اكرم ﴾
 آنان براي ترويج

بـا آيـة ش......... 
كوش بسيار سخت

و دلسوزي در ه
ت و مدارامحب 

10  

هفتممرحلة (ـر 

افتد كه نفس ق مي

هي ناپسند است

سپس پيامبر اك 
. اطيعوا الرسول 

  .من هستند
اوست كه ا«  :د

».مانند باقي مي

انتق(ه غدير خم 

شود دريافت مي
  .شوند دا نمي

﴾رتك االقربين
م فرا خواند و از

...ار بود او خود 
ر هدايت مردم ب

 يكوش سخت ←
←... گذاشت 

ش دوازدهم؛ هنـــ

زماني اتفاق ←

  ﴾ ساء سبيال
بسيار زشت و را

﴾...بلغ ما انزل 
آمنوا اطيعواهللا و

و امامان بعد از م
فرمايند يامبر مي

ند بر عقيدة او ب

ماجراي با شكوه

 حديث ثقلين د
چ گاه از هم جد

عشير نذرأو ﴿ة 
 را به دين اسالم

يك طبيب سيا 
در) ص(ل اكرم 

← آنها نگرديد
گ ه او احترام مي

سنجش

  يل به توبه

←تزكيه نفس  ←

نه كان فاحشه و
قطعاً آن عملي بس

يا ايها الرسول ب﴿
يا ايها الذين آ﴿ 

  
جانشينان من و

پيـ  حديث جابر 
خ دارراس نا ايم

   منزلت

يت با توجه به م
  .وع است

مسير هدايت از
ويد و اين دو هيچ

يةته بود كه آذش
خن گفت و آنان

مبرپيا :فرمايند
ني شخص رسول

آ بب دوري او از
بهرفت  ضرت مي

   
 

عدم تما ←ه 
 .رست است

  94هم ص 
←رمز سعادت 

  .د
 .رست است

  99هم ص 
انه﴿ ← ﴾ الزنا

ق ←ك نشويد 
 .رست است

  66-68م ص 
﴿بليغ نازل شد 
:طاعت نازل شد
 .رست است

66-67ص م ـ 
آنان ج ←جابر 

ح ←مام زمان 
رادي كهفقط اف

حديث ←وت 
 .رست است

  67-68م ص 
 استمرار حاكمي

وموضين هنده ا
 ثبات قدم در م

شو ز گمراه نمي
 .رست است

  64م ـ ص 
 بعثت پيامبر گذ

سخنربارة اسالم 
 .رست است

  77م ص 
ف مي) ع(ت علي 

مطابقت دارد يعن
 .رست است

  76-77م ص 
 مردم هرگز سب
 به خانة آن حض

www.sanjeshse 

غرق در گنا
در 1گزينه  .5

سال دوازده
ر ←قرآن 

شود آغاز مي
در 4گزينه  .5

سال دوازده
وال تقربوا﴿

به زنا نزديك
در 2گزينه  .5

سال يازدهم
ول آية تبـ ا

ـ اول آية اط
در 1گزينه  .5

يازدهمل سا
حديث ج -1
غيبت ام -2

تا آنجا كه ف
ختم نبو -3

در 3گزينه  .5
سال يازدهم

برقراري -1
د شانن)) ع(
مينضت -2

جوييد هرگز
در 4گزينه  .5

سال يازدهم
سه سال از

هاشم در بني
در 1گزينه  .5

سال يازدهم
اينكه حضرت

مط ﴾مؤمنين
در 3گزينه  .6

سال يازدهم
آزارهاي -1
هر كس -2
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و سـيره  ن   

اهر شـود  ظ

ان هستند 
  .ند

مطابقـت  ) 

cationgroup

  .داد مي

حفـظ سـخنان 

دگي اجتماعي ظ

ش طلب كنيد آنا
ن اختالف ندارن

  .رد

) نااميد نباشـيد 

  مامان معصوم

اميه بيم م بني ت

← اي بعـدي  

بلكه بايد در زند
  .د

از اهلش )ايت را
كنند و در دين ي
مطابقت دا ﴾...

  كيد حاكمان

  .گردد  باز مي
  »مرزد

از رحمت الهي(

 1/12/1399(  

  لت 
بري و هدايت ام

با حكومتبارزه 
  اطل خود

هـانسـل شان به 

 و شعار نيست بل
شود ت ميسر مي

هد(همه اينها را 
دين مخالفت نمي
.ن آمنوا اطيعواهللا

  زه 
عدم تأك ←) ص

ندگان گناهكار
آم  گناهان را مي

( ﴾من رحمة اهللا

11  

هفتممرحلة (ـر 

اران نعمت رسال
دن مردم از رهب

ر مبستي آنان د
ن از زمامداران با

توسط فرزندانش 

  قرآن

لفظوحيد يك 
ن واليت خداست

پس ه: فرمايد ي
ت آنان هرگز با د

يا ايها الذين﴿ ت

ي درست مبارز
ص( رسول خدا 

  هان
داوند به سوي بن

هد همنخداو«: 

ال تقنطوا م﴿آية 

ش دوازدهم؛ هنـــ

سپاسگزا ← ﴾
دور افتاد ←د 

ت به ضعف و سس
رمانبري شاميان

)ع(حضرت علي

تعليم و تفسير ق

م اين بود كه تو
ت امام كه همان

كند و مي ان مي
ة دانش آنهاست

د كه با آية اطاعت

هاي انتخاب شيوه
ت و جانشيني

از گناه) روح(ب 
معبود يعني خد

 ﴾لذنوب جميعاً

د نشويم كه با آ

سنجش

﴾لن يضراهللا شيئاً
 پيامبر پيش آمد

سلمانان را نسبت
فر ←سلمانان 

و ح )س(ت زهرا

تع ←ف قرآني 

مقصود اما ←
جتماعي با واليت

نهايي را بيا حل
دهندة شان نشان

ان اطاعت كنيد

 ←م راستين 
در منصب خالفت

  
ست و شوي قلب

توبة م ←لهي 
ان اهللا يغفر ال﴿ ←

  
حمت الهي نااميد

 

   
 

 .رست است
  88-89م ص 

ب علي عقبيه فلن
ه پس از رحلت
 .رست است

  90م ص 
بارها مس) ع(لي 

طة شاميان بر مس
 .رست است

  100م ص 
هاي حضرت وخته

ي مشتاقان معارف
 .رست است

  101م ص 
 انا من شروطها

حيد در زندگي اج
 .رست است

  66-99م ص 
ميرالمؤمنين راه
ن و حكم كردنش
است كه از اماما

 .رست است
  103م ص 

تفكر اسالمبر  ن 
كسان حاكمان د

 .رست است
82-83هم ص 

شس ←يه لخ ت
طف و آمرزش ا

←حمت الهي 

 .رست است
83-85هم ص 

يعني از رح... آ 

 .رست است
 86-87هم ص 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
سال يازدهم

و من يتقلب﴿
اي كه حادثه

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
ـ حضرت عل
ـ عامل سلط

در 3گزينه  .6
سال يازدهم
ـ انتقال آمو

  پيامبر
مندي ـ بهره

در 2گزينه  .6
سال يازدهم
بشروطها و ا

تجلي توحو 
در 3گزينه  .6

سال يازدهم
گاه كه ام آن

كه نظر دادن
منظور اين ا

در 4گزينه  .6
ل يازدهماس

ماندنـ باقي
ـ عملكرد يك

در 2گزينه  .6
سال دوازده

ايش يـ پيرا
ـ بازگشت لط
ـ مصداق رح

در 1گزينه  .6
سال دوازده
بيت بازآ بازآ

  .دارد
در 3گزينه  .6

سال دوازده
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 تـالش در   

 بـا خـدا ـ        
لصـالحات    

اطاعـت از  (

  

 بـه دوران   

 بايد 

cationgroup

كه با موضـوع 
  .ندگي است

شـما در پيمـان
منـوا و عملـوا ا

(ن و پيـروان او       

).ر آن وارد شود

  .ند

بازگشـت( ﴾كم   

  يازهاي نو

   نو

  .مفهوم است

ي كند ـ اينكه

)ز شكستن توبه
 حق اطاعت و بن

ا وفـادارترين ش
ان الذين آم﴿آية 

مـرد و شـيعيان

از درخواهد بايد 

بهره ماند يت بي

تم علـي اعقـابك

  يازهاي نو
مي متناسب با ني

سب با نيازهاي

هم م »ال ذنب له

حساس پشيماني
  . توبه است

 1/12/1399(  

دوري از(ت نرود 
ين حق خداوند

 آورنده به خـد
آسپس ... مردم 

ت اوسـت ايـن م

بخا علم راين س 

 منبع مهم هداي

انقلبـت﴿ ← رد  

  )ن جاهليت

ي متناسب با ني
ن معارف اسالمي

   ظاهري
ف اسالمي متناس

من الذنب كمن ال

ام گناه در دل ا
تأخير انداختن

)نساني

12  

هفتممرحلة (ـر 

شيمان شده است
تري  است و مهم

  ير

ولين ايمانمرد ا
ر دادرسي بين م

 در دست قـدرت

هر كس( »ن بابها

 محققان از يك

كـر ديد مـي ا ته

زگشت به دوران

ن معارف اسالمي
نتبيي ←. ماند

 راستاي واليت
ن معارفتبيي ←

التائب م«حديث 

ت كه بعد از انجا
ز تسويف يا به ت

علوم اويژة ( 

ش دوازدهم؛ هنـــ

هي كه از آن پشي
 توبه هم مفهوم

  آيه واليت 
  ث منزلت

آيه تطهي ←) 

اين م :دماينفر ي
ترين شما در دق 
  .شود

خدايي كه جانم
  .ت هستند

فليأتها من«← 

ياري از مردم و

سلمانان رام مبر

با( ﴾لي اعقابكم

نتبيي ←الهي  
اسالم پوشيده نم

مجاهده در ←
←حيفه سجاديه 

ش و تخليه با ح

وبه پذيرفته است
 موضوع دوري ا

دين و زندگي

سنجش

ناهيسراغ گ، يگر
مراحل تكميلي

-65  
← ﴾ونراكع 

حديث ←امت 
ص(رسول خدا 

يم) ع(ضرت علي
رمان خدا ـ صاد
ش يامبر نازل مي

  
سوگند به خ: ند

يامت اهل نجات
)ع(حضرت علي 

بسي ←پيامبر 

ياملت پس از رح

انقلبتم علي﴿ ←

1  
مانان از معارف
ود كه حقيقت ا

←لت قراري عدا
البالغه و صح هج

 ـ موضوع پيرايش

ـ در صورتي تو 
ر كرد مؤيد اين

 د

   
 

ديكند  تالش مي
شدن از گناه از م

 .رست است
-68-70م ـ ص 

تون الزكاة و هم
قام رسالت و اما
 سلمه و همسر ر

 .رست است
  80م ص 

درباره حض )ص(
شما در انجام فر

بر پي ﴾خير البرية
 .رست است

80و  83ص م 
فرماين مي) ص( 

در روز قي)) ع(ي 
مندي از علم ح

 .رست است
  91م ص 

وشتن احاديث پ
 .رست است

  89م ص 
ن خطري كه پس

←ز مسير امامت 

 .رست است
101-102م ص 

مسلمن ساخت ند
شو ئمه سبب مي

وانين دين و برق
چون نه تبي هم

 .رست است
ـ سال دوازدهم
 .رست است
96هم ـ صفحه 

يق توبه را شكار
www.sanjeshse 

كننده ت توبه
جهت دور ش

در 2گزينه  .7
سال يازدهم

و يوت﴿) الف
تمايز مق) ب
خانه ام) ج

در 4گزينه  .7
سال يازدهم
(پيامبر اكرم

ترين ش راسخ
اولئك هم خ

در 3گزينه  .7
دهمياز سال
بر اكرمپيام

حضرت علي
م وجوب بهره

در 1گزينه  .7
سال يازدهم
ممنوعيت نو

در 1گزينه  .7
سال يازدهم

ترين مهم -1
  )جاهليت

خروج از -2
در 4گزينه  .7

سال يازدهم
من بهره) الف
تالش ائم) ب
اجراي قو) ج
تدوين كت) د
  
  

در 1گزينه  .5
ـ 26صفحه 

در 2گزينه  .5
دوازدهسال 

لحظات توفي
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ن رايج 

 آن 

ت لقوم 

صمت 

 (

كند،  مي

جه 

cationgroup

اپسند است چون

پايبندي بهاد و 

ن في ذلك آليات

يرد كه مقام عص

)ص(رد و پيامبر
  ».شد

د و از او پيروي م

در نتيج. اهم شد

 زشت و راهي نا

 و اعتقاد به معا

ان﴿:  آمده است

  .كند  آمد مي

 

گي مبر را در برمي
  .شود بر نمي

كر وگو مي  گفت
اش گرسنه باش يه

داند ن پيامبر مي
  .باشد ي

 اصل حديث فرا

 1/12/1399(  

ن عملي بسيار
  ».كند ست مي

ه پيامبران الهي

 و در انتهاي آيه

ه عالمي رفت و

 فرمودند را مي
  غدير

ي از خانواده پيام
ير بستگان پيامب

صميمانه با آنها
 بخوابد و همساي

را جانشين) ع( 
مي ﴾ خير البريه

ات يا فراموشي

13  

هفتممرحلة (ـر 

ك نشويد قطعاً آ
ن خانواده را سس

يمان و اعتقاد به
  .ست

هل تفكر است

صيل علم به خانه

  ذار
حديث ثقلين ←
حديث غ ←. ت

يه تعداد خاصي
ست و شامل ساي

نشست و ص م مي
 را با شكم سير

، حضرت علي)ص
حات اولئك هم

 زياد شدن عبارا

ش دوازدهم؛ هنـــ

نزديكبه زنا «: د
ت است و بنيان

و يكتاپرستي، اي
رهنگ جوامع اس

اي براي ا نشانه

ي كه براي تحص

االنذ يوم ←خدا 
←...  خر عمر 

ن سزاوارتر است

اين آي: رد ب و د
يت مورد نظر اس

ترين مردم محروم
سي را كه شب

ص(خدا و پيامبر 
وا و عملوا الصالح

و امكان كم و ت
  .حاديث شد

سنجش

فرمايد ـ قرآن مي
به دوران جاهليت

ـ اعتقاد به خدا و
ص ارزشمندي فر

 اين آية شريفه

 
   از آتش دوزخ

شاگردي ←بد 

-84   
ود اي رسول خد
مكرر روزهاي آخ
منان از خودشان

9  
ت اما بررسي مور
خاصي از اهل بي

 با فقيرترين و مح
 نياورده است كس

ه به فرمان خ ك
ان الذين آمنو﴿ 

11  
ث افزايش يافت
سالمي و جعل ا

   
 

 .رست است
ـ 112هم ـ ص 

ر واقع بازگشت ب
 .رست است

ـ 114هم ـ ص 
صلي در تشخيص

 .رست است

ـ 126هم ـ ص 
 

 .رست است
  138هم ـ ص 

ايمن ا ←علم 
ت يك سالة عاب
 .رست است

-87-89م ـ ص 
ياور تو خواهم بو

به طور م) ص(رم
چه كسي به مؤم

 .رست است
90و  91ـ ص م 

 ج درست است
 در اينجا افراد خ

 .رست است
  72م ـ ص 

به آساني) ص(
به من ايمان« 

 .رست است
  98م ـ ص 

 مسلماني است
قبل از نزول آية

 .رست است
3-114م ـ ص 

طا در نقل احاديث
يف در معارف اس

 .رست است
  112م ـ ص 

www.sanjeshse 
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سال يازدهم
ـ من يار و ي
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ـ اي مردم چ
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 و شما در 
خود چنين 

ر از باطل 
ا شما به 

ظر 

: ت

صلي 
 آتنا في 

 حضرت 
ي كسب و 

يل 

 و برادري 

cationgroup

برند ميان او را 
ر مسير باطل خ

ز حق و آشكارتر
يا كشته شود آيا

مسائل اظهار نظ

ته و فرموده است

 عنوان هدف اص
هم من يقول ربنا

شود و از حديث
ي با قوانين ديني

 به حسنات تبد

كردند و اخوت
  .بود﴾  ...ي

رود شتابان فرما
آورد كه آنها در ي

تر از زي پوشيده
بميرد ي) پيامبر(

  نيازهاي نو
ل دربارة همه م

  ة توحيدي
  ».شود 

 را در آن دانست

گاري اخروي به
و منه﴿:  موضوع

ش ناهان آغاز مي
 اول بايد آشنايي

ند گناهان او را

اهلي بود باطل ك
ُنثي كم من ذكر و ا

 1/12/1399(  

ر زمامدارشان مي
ان را به درد مي

در آن زمان چيز
(پس اگر او «: ﴾

مي متناسب با ن
ور سازنده و فعا

ر برقراري جامعة
تلقي مي) حسنه

دين دار و بي ين

ن توجه به رستگ
تعادل ـ آيه اين

 كار با توبه از گن
شود كه فت مي

نجام دهد خداون

هاي غلط جا نت
 الناس انا خلقناك

14  

هفتممرحلة (ـر 

 راه باطلي كه ز
مطلب قلب انسا

  

رسد كه د فرا مي
﴾... مات او قتل

  

ين معارف اسالم
گيري و با حضو ه

ي و استقامت در
ح(شد، كار نيك 

 تفاوت انسان د

ن جامعه در عين
زندگي مت(كنند 

ك  پاك شود، اين
 اين نكته دريافت

  .ت بگذاريم

 و عمل صالح ان

از سن رب را كه
يا ايها﴿شريفة 

ش دوازدهم؛ هنـــ

در) اميه ن ـ بني
خدا سوگند اين م

.ايد ق و پراكنده

س از من زماني ف
اَفان﴿كه با آية 

.، مطابقت دارد»

تبيي ←جاديه 
ر از انزوا و گوشه

عوت به پايداري
 الهي همراه باش

 كه قرآن كريم

آنهد كه مردم 
خود نيز تالش ك

ها  ما از آلودگي
،»لفقه ثم المتجر

معامالت عرصة 

ند و ايمان اورد
  .ست

ي عرب بر غير عر
آن حضرت آية ش

سنجش

شاميان(آنان : د
كنيد به خ ي مي

اين گونه متفرق

111  
ي پسبه زود: د

ك) وران جاهليت
»گرديد د باز مي

صحيفة سجالغه و 
ي خود و به دور

 135  
دع ← ﴾ ...رت

ن دانش با هدف

 اقتصادي است
  ﴾ ...ن 

اي بنا نه د جامعه
زندگي دنيوي خ

 108  
افتد كه نفس ي

يا معشر التجار ال
 مراكز فروش و

كسي كه توبه كن
نده و مهربان اس

برتري) ص(امبر
 و سرلوحة كار آ

   
 

فرمايند مي) ع(ي 
اعتنايي و كندي
شما در راه حق ا

 .رست است
و  123م ـ ص 

فرمايند مي) ع(ي 
ي بازگشت به دو
ين پيشين خود

 .رست است
  126م ـ ص 

البال  نفيس نهج
تكيه بر علم الهي

 .رست است
و 139هم ـ ص 

فاستقم كما امر﴿
اگر آموختن«): 

 .رست است
  140هم ـ ص 

د عدالت، عدالت
ي يكذب بالدين

 .رست است
  127هم ـ ص 

تالش كرد) ص(
ي رشد و تعالي ز

  .)باشدي
 .رست است

و 117هم ـ ص 
مي زماني اتفاق 

ي«: فرمايند ه مي
يم، سپس پا به
 .رست است

ـ ك 97هم ـ ص 
ن خداوند آمرزن

 .رست است
ـ پيا 73م ـ ص 

ه وجود آوردند

www.sanjeshse 

حضرت علي
ا حق من بي
متحدند و ش

در 3گزينه  .6
سال يازدهم
حضرت علي

يعني(نباشد 
گذشته و آيي

در 2گزينه  .6
سال يازدهم

هاي ـ كتاب
ـ امامان با ت

  .كردند يم
در 3گزينه  .6

سال دوازده
﴿آية شريفة 

ع(امام رضا 
در 4گزينه  .6

سال دوازده
يكي از ابعاد

اَرأيت الذي﴿
در 2گزينه  .6

سال دوازده
(رسول خدا 
زندگي براي

مي﴾ ...الدنيا
در 1گزينه  .6

سال دوازده
تزكيه نفس

كه) ع(علي 
كار پيدا كني

در 3گزينه  .6
سال دوازده

كند، چو مي
در 2گزينه  .7

سال يازدهم
اسالمي را به
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  . ...ارد
  .بقت دارد

ر طلوع 
بها  يز گران

جدا 

ن معصوم 

ي 

cationgroup

رد مرا دوست دا
ين موضوع مطابق

اي ديگر د ستاره
ميان شما دو چي

گاه از هم ج  هيچ

 و هدايت امامان
  .نمايد طرح مي

 خودپرستي تا 

س خويش پيروي

 

پندار سي كه مي
با ا » و علي بابها

اي غايب شود ره
من در م«: ست

شويد و اين دو

مردم از رهبري
ت رسالت را مط

  .شده است

از«مؤيد » خيز

ها از فرمان نفس

 1/12/1399(  

 حديث غدير 
  

گويد كس روغ مي
انا مدينه العلم«ف 

ت كه چون ستار
ث شريف آمده ا
ش رگز گمراه نمي

عث دور افتادن م
اري واقعي نعمت

و دچار مشكل ش

حافظ از ميان بر

ي خودپرست تنه

  . بوده است

   ديني

15  

هفتممرحلة (ـر 

←. ات استق
آية واليت  ←

در: فرمودند) ع(
ت حديث شريف

گان آسمان است
ن در اين حديث
مسك جوييد هر

د اين بود كه باع
سپاسگز ﴾ شيئا

توحيد عملي او 

حجاب خودي ح

هاي ، انسانست

 دوري از شرك

  .دمد

هاي ف و اقليت

ش دوازدهم؛ هنـــ

ر بسياري از اتفا
←ز سوي پيامبر 

  .تباه است

(ير مؤمنان علي 
ز همه داناتر است

مان ـ مثل ستارگ
چون. طابقت دارد

اگر به اين دو تم
  »ن وارد شوند

ل خدا پيش آمد
قبيه فلن يضراهللا

  )يت
  )ع( 

دهد،  انجام مي

تو خود ح/ ست 
  . دارد

 جمع شدني نيس

قاد به توحيد و

د دگي انسان مي

معارف

سنجش

-85  
 مراسم روشنگر
سپاس خداوند از
ي از گناه و اشت

9  
جايگاه علمي امير
س از رسول خدا ا

   
مثل اماما«: ايند

حديث ثقلين مط
را ا تم اهل بيتم

ض كوثر، بر من

110  
 از رحلت رسول
ن ينقلب علي عق

12  
  يخ طوسي

ن عرفان و معنوي
گرد امام سجاد

ن كار خيري را

ق هيچ حايل نيس
رتباط مفهومي

هرگز در يك جا

مبران الهي، اعتق

ح خاصي در زند

   
 

 .رست است
-90-91م ـ ص 

گي برگزاري اين
تكبير مردم و س

دوري ←صمت 
 .رست است

99-101م ـ ص 
بيان جدا پس از 
پس) ع(رت علي 

 .رست است
87-99م ـ ص 

فرما امبر كه مي
، با ح»وز قيامت

تاب خدا و عترت
 اينكه كنار حوض

 .رست است
و  111م ـ ص 

اي كه پس حادثه
و من﴿جه به آية 

 .رست است
26-127م ـ ص 
شي ← تهذيب 
پيشروان(هجري 

شاگ ← ثمالي 

 .رست است
اي فريب ديگران

 .رست است
 عاشق و معشوق

و با آن ار»  است
 .رست است

 با خودپرستي ه

 .رست است
تقاد پيروان پيام

 .رست است
ي به خداوند، روح

www.sanjeshse 
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شرط عص) ج
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ـ رسول خد
ـ اينكه حضر

در 1گزينه  .7
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ين كالم پياا
كند تا رو مي
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در 4گزينه  .7
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كتاب) الف
رشيد ه) ب
ابوحمزه) ج
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ميان«بيت 
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در 1گزينه  .5

خداپرستي
  .كنند مي

در 4گزينه  .5
ترين اعت مهم

در 2گزينه  .5
ايمان واقعي
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اي در 

  .گردد  مي

شود و 

  .ماند ي

طرف 

cationgroup

  .خت

ا عت، مانند قطره

  .ليت كند

است، استنباط 

ة همگان اجرا ش

  .آورد

از او برجاي نمي 

وارد و از طدر آن 

نها را آشكار ساخ

رار بيكران طبيع

 احساس مسئولي

  .يجاد كنند

  .دارند ي برمي

»تاخيز طبيعت

عدل و داد دربار

را توأماً در نظر آ

»روح«ه عنوان 

 يك طرف آب د

 1/12/1399(  

 و راز وجودي آ

ي را در برابر اسر

پيشگاه خداوند

ر جهت كمال اي

جهان هستي» ق

رست  بهار،«فهوم 

داشته باشد، تا ع

 و سراي ديگر ر

 مرگ چيزي به

  .د

كه از. ده است

16  

هفتممرحلة (ـر 

  .است 

ها برداشت كمت

، دانش بشري»د

  .ماند ور نمي

وجود در پ تمام 

  

هايي د خ، جهش

  ».كند رار مي

  .ف نيست

حقايق«پرده از » 

مف» ر و مذهبش

 ديگري وجود د

 بايد اين جهان

است، هنگام» ي

ه استداللي ندارد

تشبيه شد» تخر
  . رفته است

ش دوازدهم؛ هنـــ

»تر و محدودتر

  .ت

ز بسياري از حك

در فيزيك جديد

به دو» وذ ايمان

رد خداشناس با

.سازد ي رها مي

ير حركت تاريخ

فر«ر ميان باشد 

هيچ ميلي گزاف

»كالم الهي« بر 

 پديد آيد ضمير

ين جهان، عالم

  .پذير است 

مطالعه بپردازد،

ديك بعد غير ما

ياج به هيچ گونه

جود در يك است
بكار» ي جسم

سنجش

ت ناقص«ن آينده 

دايش ظلم نيست

ر انسان، پرده از

جهان دتصوير «

نفو«ي از تأثير و 

شود، فر بب مي

ز غربت و تنهايي

اند در مسي نسته

خطر و ضرري در

جب است چون ه

تافته و با تكيه

تا/ ن و از لبش 

كند كه در پي اي
  .ن است

امكان»  به معاد

 عدل الهي به م

يك«نسان فاقد 

، انسان احتيا»ي

به آب مو«سان، 
بازسازي«ي اثبات 

   
 

 .رست است
سبت به زماني ن

 .رست است
سبب پيد» مانه

 .رست است
در» دانش بشري
 .رست است

«در كتاب » نك
  .داند ي

 .رست است
ي از حيات آدمي

 .رست است
سب» پديدة مرگ
 .رست است

انسان را از» خدا
 .رست است
توا» عالم توحيد
 .رست است
اي خواقعي كه پ

 .رست است
حتمالي عقالً واج

 .رست است
شت» عقل« مدد 

 .رست است
د آن از دهاندم

 .رست است
ك دي ايجاب مي

آن» گستردگي«
 .رست است

اعتقاد«در پرتو 
 .رست است

خواهد در زمينة
 .رست است

ران معاد، چون ا
 .رست است

من حقيقي«جود 
 .رست است

دهندة بدن انس ل
گردد و براي  مي

www.sanjeshse 
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يشه 

وند را 

ي بد بسيار 
به يك 

استفاده  

would, 
ك ضمير 

رد (د 

 شرطي 
 خالي 

اي 
t  داريم

ه فعل دو 
اعلي 

 قابليت 

  ».ري شود

آنها نياز 

cationgroup

در اين اندي: شود

 تا بتواند اين پيو

 عادات اجتماعي
جاي خالي نياز ب

)ردا ingفعل (

, could, mig
تيجه، نياز به يك

گيرد  در ميان مي

ستفاده كنيم تا
مي كه در جاي

the blu به معنا
thatيا  whoي 

نه داريم» كردن
 look after فا

look af هرگز

ين شهر جلوگير
  جزه

 كه وقتي او به آ

  يد كردن

ش ب استفاده مي

 را داشته باشد

داشتن«معناي 
در نتيجه، در ج 

د از اسم مصدر 

ghtفعال كمكي 
beli در نت. است

ضمير مفعولي را

 گذشته ساده اس
visعبارت اسم ،

ue shirtسمي 

 ضمير موصولي

مراقبت ك«عناي 
som براي فعل

fterاختار فعلي

ي عمومي در اين
معج) 4 

رار گرفته است

تولي) 4 

 1/12/1399(  

و از اين مطلب» 

ان آمادگي الزم

Having s به م
.جايگزين كرد 

بايد ofفه مانند 

ه بايد از يكي از ا
iefsي خالي اسم 

give u همواره ض

از زمان ت شرط
sit مفهوم فعل 

ت نه ساختار اس
ر نتيجه، نياز به

look aft به مع
meoneنقش . 

قت كنيد كه سا

نظمي شود تا از بي
 ش، ارتعاش

ت مدرسه اي قر

 ل دادن

17  

هفتممرحلة (ـر 

خير«شود   نمي
  .دارد

كالبد مادي انسا

so many bad

it ضمير مفرد 

د از حروف اضاف

 در قسمت نتيجه
كار رفته در جاي

upاي  ل دو كلمه

ه بايد در قسمت
گر و با توجه به

the foreig است
در. ه ديدن كند

terاي   دو كلمه

)4و  3هاي  ينه
دق). 4و  1هاي 

ت الزم انجام ش
لرزش) 3 

دوست بيشماري 

انتقال) 3 

  انگليسي

ش دوازدهم؛ هنـــ

 ادرك و حيات
حيات دخالت ند

د بايد جسم يا ك

d social hab

توان آن را با مي
 سوي ديگر، بعد

داريم و 2ي نوع 
ك  ديگر، مرجع به
قت كنيد كه فعل

است، در نتيجه 
از سوي ديگ). 4 

gn touristطعاً 

تواند از موز نمي

لي نياز به فعل
رد گز(»  كردن
رد گزينه(كنيم 

 بايدتمام اقدامات
 مي، اختالل

 محاصره تعداد

 گيري كردن

سنجش

يجاد اختالل در
م در پيدايش ح

جسم حفظ شود

bits اين جمله 

 مصدر است و م
از). 4و  1هاي 

4.(  

If I نياز به شرطي
از سوي). 4و  2 
دق). 3و  2هاي  ه

I wouldشدة 

و 3هاي   گزينه
ف قرار بگيرد قط
طقاً پيراهن آبي ن

مله، در جاي خا
وجو جست«اي 

 that استفاده ك
 1.(  

، در اسرع وقت
نظم بي) 2 

ن است كه او در
  ».آيند

گ اندازه) 2 

   
 

 .رست است
ن جسم سبب اي

يزي غير از جسم
 .رست است

ه پيوند روح با ج
.  

 .رست است
 كه فاعل اصلي
شد كه يك اسم

ه رد گزينه(داريم 
4و  2هاي  زينه

 .رست است
I wereساختار 

هاي رد گزينه(م 
رد گزينه(ع داريم 

  ). 4و  3
 .رست است

I شكل كوتاه ش
رد(خته باشيم 

ت مورد توصيف
چرا كه منط» ي

  ).3و  2اي 
 .رست است

 معناي كلي جم
look f به معنا
يا whoبايد از 
رد گزينة(دارد 

 .رست است
به نظر من«: مله
 ت

 .رست است
مشكل اين«: مله

آ به كمكش نمي
 ه كردن

www.sanjeshse 
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چي» مادي«
رد 4گزينه  .7

براي اين كه
.حفظ نمايد

 
 

 
در 3گزينه  .7

دقت كنيد  
باش مي» زياد

فعل مفرد د
رد گز(كنيم 

در 1گزينه  .7
با توجه به س  

استفاده كنيم
مفعولي جمع

3هاي  گزينه
در 1گزينه  .7

d’ساختار   

نوع دوم ساخ
دوم قرار است

پيراهن آبي«
ها رد گزينه(

در 2گزينه  .7
با توجه به  

forاي  كلمه

است، پس ب
جدا شدن ند

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  
مأموريت) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  

دارد هرگز به
محاصره) 1  
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ه افراد 

 خواهد 

و [مله 

زويش، كه 

 و ارائه 

اري 

فاده كرد 

 نقش اين 

cationgroup

براي كمك بهرا 

  ترسي

جديد چه اثراتي

 شدت مورد حم

دنبال كردن آرز

  ج بردن

بهايش ات گران

  بشي

گذا ه سرمايهروژ

  طور نامرئي

  خل، ورودي

حال كامل استف

از سوي ديگر، 
  ).3د گزينة 

  مت

   حالي كه

 پزشكي فوري ر

دست) 4 

كه اين داروي ج

سارقين بانك به

نع نشد تا او از د

رنج) 4 

 گذاشتن تجربيا

جنب) 4 

 قرار است در پر

به ط) 4  

مدخ) 4 

، بايد از زمان ح»

).4و  2هاي  ينه
رد(استفاده كرد 

قيم) 4 
  . كنيد

در) 4 

 1/12/1399(  

هاي ند تا كمك

 وع

بيني كرد ك يش

فوري در برابر س

  ني

 اما آن هرگز مان

  شدن

راي به اشتراك

 سي

گي دارد كه آنها

ًا، در درجه اول

 ه
  .د

»قرن گذشته 2 

رد گزي(ده كرد 
ا whereصولي 

 ه
دقت» ب ممكن

 سراسر

18  
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را احساس كردن

موضو) 3 

كه با اطمينان پي

   كاهش يافتن
  دن

دم انجام اقدام ف

باستا) 4 

برد گي رنج مي

باعث) 3 

اره برت كه همو

احسا) 3 

يزان پولي بستگ

اساسا) 3 

توجه) 3 
دقت كنيد» وجه

براي«ه معناي 
  . حال است

 whom استفا
ان از ضمير موص

ريشه) 3 
تي، به هر ترتيب

در س) 3 

ش دوازدهم؛ هنـــ

وظيفة اخالقي ر

ي سخت است ك

كاهش دادن،) 
بيني كرد پيش) 

يس به خاطر عد

 فوري) 

اري نادر خانوادگ

 گرفتن

العاده است د فوق

 ترس، موجود

روژه اساساً به مي

 ر اجتماعي

 متياز
قابل تو« معناي 

for the las به
ثر آن در زمان

و whoتوان از 
تو ست، پس نمي

به هر قيمت«اي 

 ت، به سوي

سنجش

ي داوطلب اين و
.«  

 توجه) 2 

حل اوليه، خيلي

   2(
   4(

دانم، پلي  من مي
 

)3  مضر) 2 

 من از يك بيما
  ».بكشد
قرض گ) 2 

سي من يك فر
  ».سترس است

در دست) 2 

 شكست اين پر

به طور) 2 

نكته، ا) 2 
worthy o به

st two centu

گذشته و وجود ا

ت سان است، نمي
اً قيد مكان نيس

 خطر) 2 
at any به معنا

به سمت) 2 

   
 

 .رست است
هاي سازمان«: مله

.منطقه بفرستند

 .رست است
در اين مرا«: مله

 ادن
 كردن

 .رست است
تا آنجا كه«: مله

 ». گرفته است
 ، راكد

 .رست است
همكالسي«: مله

ن بودن، دست ب
 ردن

 .رست است
معلم انگليس«: مله

آموزشي در دست
  بازرگاني

 .رست است
موفقيت يا«: مله

  هوشمندانه
 .رست است

of note جالب 

 .رست است
uries قيد زمان 

جام عملي در گذ
 .رست است

energy غيرانس
جملة بعدي قطعاً

 .رست است

y price جالب 

 .رست است
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 كمك) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  

  ».داشت
اجازه دا) 1  
تبديل ك) 3  

در 3گزينه  .8
ترجمة جمل  

قرار] انتقاد
افسرده،) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  

پزشك شدن
بحث كر) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  

هاي آ توصيه
تجاري،) 1  

در 3گزينه  .8
ترجمة جمل  

  ».كنند
به طور) 1  

در 3گزينه  .8
 فشار) 1  
به اصطالح  

در 1گزينه  .8
بهبا توجه   

كه بيانگر انج
در 1گزينه  .9

yچون اسم   

اسم براي ج
در 4گزينه  .9

 شكل) 1  
به اصطالح  

در 3گزينه  .9
به جاي) 1  
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  .ت

 عميـق  ات 
ر احسـاس   

 از هايي ش
 ذهن، و ده
 خطـوط  ك 

 ذهن به ت
 استفاده با 

cationgroup

ترين است زديك

احساسـا ارائـه  ر
ر طبيعت گرايي پـ

بخش كاراواجو، ثر
قرار داد راهنما ن

كمـك بـه  نرمند

نسبت فيزيكي ن
ها بدن آنژ ميكل

نز ----------  

  .شاره دارد

  كند؟ ف مي
  .ردازد

 

در هنرمند الش
ستفانو مادرنو، ط

شده، اث وير داده
عنوان به را طرح
هن واقع در يد و

جها و باشد مي 
م آثار در. شود ي

 1/12/1399(  

  د دارد؟

-.  
 

 نظر معنايي به

  .ت

اش -----------

ترين وجه توصيف
پر شده است مي

-----------. 

تال گر و بيان ست
ي متوفي اثر اس

تصو در. است ي
ط از هايي گوشه 
بيني نمي را آنها 
  .است كرده م

است مند تاريخ 
مي ديده هايي ت

19  
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االت زير وجودؤس

------------
 موسيقي است

ازده شده است 

دامه خواهد يافت
  كند

  ند؟

----به  است ده

را به بهت 2راف 
ش 2 در پاراگراف 

----ت در جمله 

اس چشمگير و ر
يس بدن روحاني

روشني تاريك ش
هنرمند گردد، ي
واقعيت در ولي 
فراهم نسبي را ح

و مادي كه دن
تفاوت با آنژ  ميكل

مومي هنر

ش دوازدهم؛ هنـــ

يك از س ه كدام

----بجز  كرد 
 كه منحصر به م

ر آن خط كشيد
  »تفاق

اد -----------
ك گر متفاوت مي

كن زي بحث مي

خط كشيده شد

در رابطه با پاراگر
مورد ادعايي كه

 به ساير كلمات

پرشور زنده، سيار
تند. برانگيزد  را

ارزش و وي رنگ
مي گم تاريكي ر

كند، مي حساس
وضوح محيطي، 

بد از رفرات روان ا
رافائل، وينچي،

 درك عم

سنجش

ي پاسخ دادن به
  كدامند؟

از متن برداشت
هايي هستند گي

زير 2 پاراگراف 
تجربه، ات«عناي 

--حث در مورد 
ا از صداهاي ديگ

در مورد چه چيز
   امروز

زير آن خ 2گراف 

د 3پاراگراف  رد
ت بيشتري در مو

لمه بدون توجه
  كند ي

بس نقاشي مانند
تماشاگر كنش

رو بر بيشتر كيد
در بعد و شود مي

اح را دارند قرار 
خطوط شدن و

يا ذهن روح، ،)م
داو آثار در ليسم

   
 

 .رست است
العات كافي براي

موسيقي ك سي
 .است رست
اتوان  را مي زير 
داراي ويژگييعي 

 .رست است
advent كه در

experie به مع
 .رست است

تمال بسيار با بح
ي كه موسيقي را

 .رست است
به طور عمده د 

اندن در دنياي
 .رست است

wh كه در پاراگ
   كه خوانديد
 .رست است

كاركر موارد زير 
به ارائه جزئيات 3

 .رست است
يك كل خواندن 

لب جلوگيري مي

 .رست است
هم نيز باروك ي
وا دارد تالش و 

  .گذارد ش مي
 .رست است

تأك نقاشان، از ي
مي ديده ور واضح

تاريكي در كه ي
محو و شدن كار

 .رست است
آليسم ايده( رايي
آلي ايده. دارد تري

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .9
در متن اطال  
اسا عناصر   

در 3گزينه  .9
همه موارد  
طبي اصوات  

در 4گزينه  .9
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ence كلمة  

در 2گزينه  .9
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مورد بعدي  

در 1گزينه  .9
1پاراگراف   
خواهميت   

در 4گزينه  .9
hichكلمه   

فهم چيزي  
در 2گزينه  .9

يك از كدام
3پاراگراف   

در 3گزينه  .1
طبق متن،  
مطل فهماز   

  
 
   
 

در 3گزينه  .1
سازي تنديس
است انسان

شرا به نماي
در 1گزينه  .10

بعضي آثار در
طو به شكل

هايي قسمت
آشك و ذهني

در 3گزينه  .10
گر آرمان در  

كمت اهميت

erv.ir

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03



 
 

 

@sanjesheduc 

لئونـاردو   ي
 نمـايش . د

 همگـي  ت، 

 و شـكل . د 
 و بـوده  ـن 

 وضـوع در 
 اصلي ةسوژ

در ايـن  . د 
سـيم شـده     

 مـذهبي  د 
 در مـايش 

 آنهـا،  از ثر 
. رفت مي ه
 اسـتثنا  و ه 

 8 تا 6 بين
 طبقـه  دو 

 ايـن  .يافت
 اوج بـه  زي 

 صوصـيات 
  .است ص

 خـدمتكار  
 در بيننـده 

 اثر در آرام 

ن هلند، از 
ثير نـور و  أ

 ة بـه شـيو   
ـي گـاهي   

هـاي    كـوه     

cationgroup

گرايي آرمان. تند
بود نقص بي و ل
ركـتح القـاي  ي 

شـود مـي  گفتـه 
روشـ و واضـح  الً 

مو ايـن . باشـد  ي 
س توان نمي و ند
انـد وابسته و بط

ره تيمـوري ترس

كـاربرد صرفاً كايا
نم اجـراي  بـراي  

متـأث اروپـايي و 
صحنه روي به نه
ويـژه مـوردي  ر 
ب قطر به ضلعي 
در هـايي  حجره 
.   

ي تجلي رامبراند
نـورپرداز در ـد 

خص بـر  داللتـي  ا 
تشخيص قابل يز

دسـت  بـاالي  ت 
ب و باشد مي )ظر

فضاي افزايش 

كاراواجو و نقاشان
أختلف اشيا و تـ 

تـر ـالتي مـواج   
حتـ. ن بخشـيد    

 نقـش ابرهـا و

هست عضالني ي
هاي كامل انسان 
بـراي ضروري ير

گ منفي ن فضاي
معمـوالً فيمن و

مـي اهميـت  راي
ان يك ارزش راي

مرتب يكديگر به و
ن بهـزاد در دور

  .ت

تك. دارند ها ينيه
وسـط  در ييكو

ا تئاترهـاي  يدن
عاميانه هاي ستان
مزبـور تكيه ري

هشت دايره يا 
ها يا اتاق نيز ط

است بوده انوان

ر و آثار كاراوجو 
رامبرانـ آثـار  .ند

هـا سـايه  در ـور 
ني كاكي رامبراند

نقاشي درسـت 
ناظ چشم( يننده

موجب و است 

تابلوهاي ك. يرد
هاي مخ جنسيت

زي داشت بـا حـ
زنـده و درخشـا
ـود را از تقليـد

 1/12/1399(  

انگيزي حيرت لك
وجود در لكوتي
غي جزئيات ذف

آن اطراف به و ت
و مثبت فضاي ن

دار انـدازه  مـان 
دار منفي و ثبت

و دهند مي را حد
الدين وسط كمال

كيد شده استأت

حسي به نسبت ي
سك اه تكيه در. 
ديد از پس شاه ن

و داس خواني بيه
معما نظر از. شد
شكل به )متر ك

حياط صحن اف
با مخصوص باال 

در ولي كرد زغا
بخشيدن شدت ي

نـ شدن گم. فت
حك آثار در واني

اين در چشم ح
بي بودن  نشسته

شده منتشر اثر 

گي  توجه قرار مي
ها، با ج ن نقاشي

  .ست

ت برندگي و تيز
هـاي ز بـا رنـگ  

 پر كردند تا خـ

20  
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شك به اغلب رها
مل و الهي عنصر 

و حذ اطرافش ط

مثبت فضاي را ر
معين موضوع با 

هم بـه  نيـز  فـي 
مث فضاي آنها در
كل واح يك يل

شاره كرد كه تو
 مثبت و منفي ت

تري وسيع كاربرد
.است شده مي م
ناصرالدين كه ده

شب خواني، تعزيه
ش تخريب  كامل
يك حدود( مين
اطر در. رفت مي
هاي و غرفه يان

آغ داوينچي را ي
عاطفي هايجنبه

گرف بهره تاريكي
ر خصوصيات ن

سطح كه شويم ي
دليل و شود مي

سطح در رامش

رت جدي مورد
در اين. ن هستند

شتگي سرشار اس

ر چين كه حالت
ب ها  را به نقاشي

ده از گل و گياه

ش دوازدهم؛ هنـــ

پيكر و آيند مي ر
يافتن بر تأكيد

محيط با پيكر گي
  .هستند

تصوير ةوسيل به
نقاشي در .تند

منف فضـاي  كـه  
د كه اي گونه به 

تشكي اجزاء، مام
ر مكتب هرات اش

دازه به فضايان

تكايا كا. شود مي
انجام آن در نيز 
بود دولت تكيه 

ت رزمي، هاي ش
طور به تكيه ن

ز از سطح لندتر
م كار به نمايش 
آقاي مخصوص ن

نقاشي در عمق 
ج به و رسيدند 
تا و نور از آدمي 
اين. است آدمي ر

مي متوجه نجره
م ديده وضوح به
آر اين دارد و م

ميالدي، به صور
جان  طبيعت بي

 از تراكم و انباش

ي مكتب يوآن در
جاي خود) كرم

خود را با استفاد

سنجش

در صورت آرماني
ت او هنر ويژگي 

هماهنگ ها، چهره
داوينچي ه ناردو

ب شده اشغال ي
هست اهميت اي

حالي در. است 
است بوده وجه

تم. كرد تفكيك 
سف و زليخا در
ي واحد، به يك ا

م شامل را بناها 
حماسي ييني و
تكايا، ترين روف

نمايش تكيه اين ر
اين پهلوي دوران

بلن سكويي تكايا 
فضاي سن ةنزل

پايين هاي حجره

ايجاد و نور ركز
نورپردازي در ق

روان ژرفاي  در
متغير روان الت

پن حالت از رمير،
ب كامالً مركزي 

آرام و راحت هي

قرن شانزدهم م
ستقل نقاشان به

،اي و تركيب اش

هاي نقاشي خره
منوك(رنگ ر تك

هاي خ لي نقاشي

   
 

ص به تناسبات ر
داشت، تفاوت ز
چ در دقيق و ف

لئون گرايي آرمان
 .رست است

فضاي تصويري در
دار دو هر آن ف
تصوير بر روي 
تو مورد ايراني ي
هم از راحتي ه

ن به مجلس يو
ثر به عنوان كلي

 .رست است
از تري گسترده 
آي هاي نمايش ه

معر از يكي. تند
در. داد را آن خت
د در ش.  ه 13
صحن وسط در
من به كه شد مي
ح كه معموالً. شد

 .رست است
تمر متضاد، وشن

اغراق و مبالغه ه
نفوذ براي وي 

حا و پذيري سيب
 .رست است

ور شده اثر داده
فنماييژر و ست
جايگاه و دارد ور
 

 .رست است
ن، از حدود قاج ي

غازين توجه مس
رو هستيم  روبه

 .رست است
ها و صخ غول، كوه

حي گرديد و آثار
خال ةيراني زمين

  .كنند

www.sanjeshse 

د عظمت از
نيز داوينچي
ظريف حاالت
آ از اي جنبه

در 4گزينه  .10
كاد يك در  

اطراف فضاي
تأكيد ةنقط

هاي نگارگري
به را زمينه و

توان ميان مي
اين اثر. است

در 3گزينه  .10
تنوع تكيه  

بلكه نداشته،
گرفت نظر مي
ساخت دستور

30 سال در
د .است بوده
تعبيه م متر

ش مي ساخته
در 3گزينه  .10

رو و تاريك  
به هنرمندان

.رسيد خود
آس انساني و

در 2گزينه  .10
د تصوير در  

اس انهآشپزخ
حضو صحنه
 .است شده

در 2گزينه  .10
طبيعت بي  

هاي آغ نمونه
سايه بر آنها

در 3گزينه  .10
در عصر مغ  

ايراني طراح
هنرمندان اي
چيني رها ك

erv.ir
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 اركنـ ه در      
دي نقـش   
سـرو، گـل     
ري و نظم 
 سـنگي و   

ـار نقـوش   
در سـطح،    

هاي  ركيب
 بري ديـوار    

ـار نقـوش   
و كاربسـت   

هـاي   ركيب
 بـه سـوي    

 و يسـتايي 
 رهـ  عكس

 ةر شـاهنام 
 ناپايـداري  

 بهـره   بـاال  
 دلتنگـي  و

. ش گذاشـت    
گر  اننش و 

دن فضـاي     
 و آميختـه   
خط ديد در 

كـه صـرفاً    
ه و اثري از 

cationgroup

حنـي و پيچيـد
بنـد ي در تركيـب  

هـاي جديـد س ش
ي بر اصول معما

اي، سـفالي، شه

و پيچيده در كنـ
سـتقل، تكـرار د
هاي انساني در تر
زييـات بـا كـارب

  . اه بافته ست
و پيچيده در كنـ

سـازي و حاشـيه  
گرا در تر طبيعت

هـا يچش ساقه
  .ها بافته ست

اي ةالقاكننـد  نـد 
ـ  باشد حكام رو ب

، درر ارجاسـب  
در جهت القاي

ديـد از اغلـب  
و صـنعتي  ـالب 

ي را بـه نمـايش
تولد انداز  چشم

زيين و پـر كـرد
آميزي مـوزون
 يا قرار دادن خ

دهـد ك شكيل مي
ي درهم آميخته

وط صـاف و منح
قارن و تركيبـي
 و كاربست نقش
اي جديد مبتني
شياي فلزي، شيش

ف و منحني وصا
بندي نقش مس ب

ه ر، مجسمهانگو
لف، توجه به جز
رغي انساني و د
صاف و منحني و

جانبـه، ح ر يـك 
اهي و انساني ط
ندي شعاعي، پي

، دلزي و سنگي

توان و مـي  است 
استح نماد تواند 

كشتن اسـفنديار
اثر د در مثلث ي

غربـي  نقاشان. 
انقـ از و قبـل  ته 

سپرسيونيسـتي
درال در تابلوي 

نها به عنوان تـز
آ ي رنگل و نوع

گيري افق رفيع
  .ردد

ول را آثاري تش
وق خالق ايرانيذ

 1/12/1399(  

سـتفاده از خطـو
ي متقارن، نامتق

اي بندي دايره ب
ها لف در تركيب

نگي، ظروف، اش

وط صده از خط
ركيبي در تركيب

و ا ا، گياه كنگر
هاي مختل جهت

ي سنگي و مفر
اده از خطوط ص

بندي تكرار كيب
 دال، نقوش گيا

بن ، تركيب)لچك
بري، اشياي فلز چ

متغيري حاالت
مي و بوده ايدار
ك ةدر نگار. گيرد

انرژي پر و اريب 

.است )يد از باال
گذشـت خاطرات

اي اكس زي روحيه
ديد باال ه و نقطه

بع آن نقش و تن
داولار گرفتن ج
كارگ ايراني، و به

گر ب مشاهده مي

دسته ا. يم كرد
ذآن عناصر را با 

21  
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اس: ارت است از
ي با روش اجرايي
زييني و تركيب
 اجتماعي مختل

هاي سن نگاره وار

استفا: ت است از
ن، نامتقارن و تر
ها  پر، انواع برگ

ش در سطح از ج
ها لين، مجسمه

استفا: ت است از
 در سطح در ترك

روو، شير سن م
ل(سازي  ح، گوشه

هاي سنگي، گچ

ح داراي رگيري،
پا شكلي باشد، 

گ مي خود به زل
حركت از ندان

دي(باال  از نمايي
خ ساكت و آرام ،

پرداز ر در منظره
دي اطوارگرايانه

 عناصر ديگر تابع
كا گري مانند به

الجوردي و آبي ا
ر آثار اين مكتب

 سه دسته تقسي
اده شده است آ

ش دوازدهم؛ هنـــ

عبا هخامنشي
جمادي و انتزاعي

تز ةقوش، حاشي
هاي در موقعيت

گ با كاربري ديو

عبارت اشكاني 
 اجرايي متقارن

هاي چهار د گل
 و مربع، گسترش

هاي سفا  تابوت
عبارت ساساني

متقارن و تكرار
يلفيقي جانور

واگيره در سطح
ه ربري ديوارنگاره

قرار ةنحو و اوت
پايين اش قاعده

متزلز و ناپايدار 
تيموري، هنرمن 

ن ژرف براي خاب
كودكانه، تخيل 

بار براي اولين) 
بند فرد و با طرح

ي انسان است و
ر آن عناصر ديگ
ه بنفش، آبي ال
تر صري در بيش

توان به ير را مي
يا بيزانسي استفا

سنجش

 ةسنتي در دور
اهي، تلفيقي، ج

نق ةيفي، مجموع
ني دساان نقوش 
هاي بزرگ قياس

ةسنتي در دور
جانوري با روش

هاي جديد  نقش
هندسي با دايره

ها، نقاشي، سكه
 ةسنتي در دور

ا روش اجرايي م
 كنگر، نقوش تل
سوي يك گياه، و
شيه و متن با كار

متفا زواياي ودن
ق كه مثلثي مثالً
حالت گيرد قرار

ة هرات در دور

انتخ بهترين) وما
از حاصل ضايي

  .دهد ي

)1541-1614(
ش منحصر به ف

  . طبيعت است

از، موضوع اصلي
عالوه بر. اند شده

گ گلگون مايل به
 بيشتر عناصر بص

يز مغول و جالي
 نقاشي چيني ي

   
 

 .رست است
 طراحي نقوش س
ي، جانوري، گيا

جانبي ردي ر يك
يلوفر آبي، هما،
ند اتفاقي در مق

  . ها
 طراحي نقوش س
اهي، انساني و ج
وش و كاربست

هاي ه س شبكه
بري، ن سنگي، گچ

حي نقوش س طرا
وري و انساني با
جديد انار، انگور،
ه دو پرنده دو س
نگي ميان حاشي

 .رست است
بو دارا علت به ث
م .باشد تزلزل يا
ق خود رئوس از 

مربوط به مكتب
  .ندابرده ه

 .رست است
پانارو(عريض  ه
فض هنرمند اينجا 

مي نشان ار ران
 .رست است

(گركو  دهم، ال
گركو، با نگر ال

انگيز ط م و وهم
 .رست است

هاي مكتب شيرا
كار گرفته ش ر به

 استفاده از رنگ
جهت گسترش
 .رست است

كتب تبري آثار م
 و اگر از عناصر

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .1
هاي ويژگي

نقوش انساني
منفرد، تكرار
دوازده پر، ني
هندسي، چن

ه بافته دست
هاي ويژگي

انتزاعي، گيا
مجموعه نقو

جديد براساس
هاي س نگاره

ايه ويژگي
گياهي، جانو

هاي ج نقش
جديد قرينه
مركز، هماهن

در 1گزينه  .1
مثلث شكل  

ي و استحكام
يكي بر گاه

بايسنقري م
بهر و تزلزل

در 2 گزينه .11
پرد صاويرت  

و اند جسته
دور نآ براي

در 1گزينه  .11
در قرن هفد  

هاي ا منظره
روح پرتالطم

در 3گزينه  .11
ه در نقاشي  

خالي تصوير
با ظرافت و

باالي كادر ج
در 4گزينه  .11

موعدر مج  
ستا ايراني

erv.ir
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ـر نقاشـي   
. ص اسـت  

 نورپردازي 
 داقت، ژرف 

  .ست

 او آثار لين
 تفرجگاه ر
كه  است ك

 بـه  را اتـو 

شـهور ايـن    
سـازي   ـس  

رد منظـره     

زيبايي،  و ت
رنـگ   و ل 
 هستند اي

AP +2 2 

cationgroup

ي چيني و عناصـ
ي در آن مشـخص

،ها پيكره رامش
صـد از حـاكي   

اس جزئي هاي سان

اول از يكي. گزيد
د فروتن و بيعي
تابناك چنان وي

وا شيوة جهتي ز

نگـارگر مش. يـد 
يد كه بـه مجلـ

ورت تزيينـي وار

لطافت وقار، و ش
شـكل لحـاظ  از 

ا عمده آرمان دو

BM M+2 2

ي عناصر نقاشي
صر نقاشي چيني

  .يني استچ

آر و دقت ر وي،
بلكـه نيسـت،  ي 

نمايش نوس ستاد

برگ را سازي چهره
طب حالتي با را 
جو داراي شده، 
از نفر دو اين ير

اي گردي جه ويژه
ي به تصوير كشي

دازي را بـه صـو

آرامش بيان، ني
و انـد  شده صور

د وضوح و سادگي

OA ' =  
OA  

AA' =  

C = 84 2

 1/12/1399(  

اي كارگيري پاره 
 ايراني نفود عناص

عناصر آن چتر  ش

در آثار. داشت ت
واقعـي غير و ي

اس و افتاده يش

سرانجام چ و رد
همسرش و كده

مشتق مكتبش
تصوي در تظاهر ز

اشي چيني توج
ون عوامل انساني

آنها نورپرد. تند
  .تند

شيرين با سماني،
تص آرماني صورت

س. كند يت مي

O'A= =
A /= −1 9

/ /= − 96

AP = −2 84

 

ك

22  

هفتممرحلة (ـر 

ست كه با بها ي
ظ سنت نقاشي

قرار دارد و بيش

مهارت جان  بي
ساختگي كه زند ي

پي امور شاعر ود،

كر آغاز سازي ره
دهك ارباب اثر ن
و م رويسدال نر

از يخال استگي

نقا ةثر از شيوأمت
درخت بدو وه و

ژرف و گويا داشت
خود سود جست 

جس شكوه و مت
ص به پيكرها فائل

تقوي مخاطب در 

/−2 21 28
/=96 4 

/ /= 4 92

  :ست، داريم
− = 7 14

  
r = 3   

  
  

فيزيك -ياضي 

ش دوازدهم؛ هنـــ

دوم آثاريدسته 
اند كه با حفظ ده

ر نقاشي چيني ق

طبيعت و اخلي
مي موج لطيفي 
خو خاص ةشيو 

منظر با را خود ر
اين در. عرانه دارد

هن از گرچه تابلو
آر است، نشده ا

نگاري م  منظره
از كو اي ر منظره

ن خود نگاهي ژ
هاي قاشي در ن

از عظم بيش اما 
راف اثر در. اند ده
را وضوح و گي

.  

/= 96

BP BN= اس
AP = 7

رك عمومي ري

سنجش

د. شود يده نمي
وجود آورد ي به

ثير هنرأ تحت ت

د فضاي از سازي
احساس رسوده
به شاردن. ست

كار ينزبارو ابتدا
شاع ش، لطفير
ت اين طبيعي ةر

اجرا هلندي دان

به) ل يا ايلخاني
بار راي نخستين

پيرامون ة مشاهد
نيز از اين شيوه

هستند، آرماني
شد ترسيم رنگ 

سادگ حس ندي
كند مي دنبال ش

CN C=  وN

 در

   
 

 بيگانه در آن د
م آميخته و آثاري

ست كها آثاري
 .رست است

سشبيه در ردن
فر جان شياي بي

اس نقاش يدوست 
 .رست است
گي ور انگليسي،

همسر و وزاندر ت
منظر. دهد مي ن

استاد توسط رگز
  .رد

 .رست است
مغول(تبريز اول 

 احمد موسي بر
  . ف گرديد

 .رست است
د هلني نيز در

 از آن، روميان ن
 .رست است

آ پيكرها نيز ئل
در زيبايي و خط

بن تركيب. هستند
در آثارش يوسته

 .رست است

 .رست است
AP = ،CM

 .رست است

www.sanjeshse 

نفوذ عوامل
ايراني درهم

سوم آ ةدست
در 3گزينه  .11

شا سيمون  
اش و مختصر
نوع و بيني

در 1گزينه  .11
مشهو نقاش  
رابرت نام به

نشان خانگي
هر آن نظير
آور مي خاطر

در 3گزينه  .11
در مكتب ت  

دوره به نام
نوين معروف

در 2گزينه  .11
نقاشان عهد  

پس. كردند
در 4گزينه  .12

رافائ آثار در  
خ در وضوح
ه زيبا بسيار

پي رافائل كه
   

 
 

در 2گزينه  .12

در 1گزينه  .12
ANچون 

در 4 گزينه .12
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S (= π  

DE  

ATx =  

  روي دايره 

S =  

AD

AB
=  

S +1  

1 8    
 −96  

 هاشور

cationgroup

) −23 2 3

BC= = ×3

× =3 45 672

O BOC

S
π×= −

212
2

DE

BF
 =4

3

ضـالع  

S =  

 

S+ = +2 2 2

= × ×32 27
−. ستند =1 95

/×3 3 14

× =38 114 B̂

/ °7 5

C , O= °9

S' (= π −72

DE
DE= 1

االض لث متسـاوي 

(× π×63 36



x        

S  

  

y = 9 

+ = +2 2 4

  .كند مي

× = ×5125 2
تر هس ش كوچك

 1/12/1399(  

/− ×4 2 1 7 

 AD B
B̂

+= 2

OB =12 2

( × π×9 236



E BC= =4
3

مساحت مثل 2 

)× − ×22 2

 x = °45

S
+=1

2 2
2

S = ×2
1 22

(+ =2 2 2 2

9 تغييري نم

× × →3 33 5
مه به جز خودش

23  
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6

 BC
AD= 2

  :د، داريم

× −2 122 12

C

6°ع   منهاي

× × =23 24 

= عتفاار 2

× = +4 2 2

× =2 2 2

)+ 2

°صورت دوران 

 

× × =6 4 4 9
هم

ش دوازدهم؛ هنـــ

AD = 7
2

حيه هاشور باشد

)
×2 12 2
2

  .دن

مساحت قطاع 3

(= − π −2

+ 2 2

ح است كه در ص

 .طه وجود دارد

96

سنجش

= °76 382

36
  .است 8

ن نيم دايره و ناح

=144

A متشابه هستن

3شكيل شده از 

)3 288

 

 رسم كنيم واضح

×+2 91 2 نقط

   
 

 .رست است

 .رست است

=ابر  °6 458


 .ست استر
احت ناحيه بين

 .رست است
ABF  وADE

 .رست است
تش زدهحيه هاشور

  :باشدمي

 .رست است

 .رست است
 عمود بر هم را

 .ت استرس

9 ،× =1 1452


 .رست است

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .12

در 3گزينه  .12

هر كمان بر

رد 4گزينه  .12
مسا 'Sاگر 

در 2گزينه  .12
Fدو مثلث 

در 4گزينه  .12
مساحت ناح

م 2به ضلع 

در 4گزينه  .12

در 2گزينه  .13
اگر دو قطر

رد 2گزينه  .13

9 رحلهدر م

در 3گزينه  .13

erv.ir
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= 34 2  

z =  

A −3  

K m= 1
2 

m

v
ρ =  

Q mc=  

I =  

  
  شدت صوت

I
( )

∝ 2
1
3

  

يش دهيم 

W m=  
را به پايين 

( × 2 28  

ي و طـرح   

cationgroup

,× =5 12 2

x y − −8

A− = 4374

mv  ×2 1
2

kg

m
1  

c QΔθ =

  صوت
a

k
d

= 
2
2

ش  ت محيطي  

I ∝2
1
9

برابر افزا 9ار را 

mg = ×28 1
شود و آن ر  مي

  
N) N+ 3

بـرداري هت كپـي 

,× =22 3 18

z z− = − −5

A−  =4 2

/ (×  3 2

g m

m
=3 2

1  
= × × 2 42

دامنه ص          

I
d

 ∝ 2
1

      ضريب ثابت

نيروي كشش تا

N= 28 
ي به قرقره وارد

.دهد  نشان مي
N N= 59

كاغذ كالك جه 

 1/12/1399(  

= × ⎯⎯22 3
  .زنند نگ مي

− = −2 42 x

= =4372 212

) J=  2 6

m  جرم
m


3

( )× − =25 15

                  

شنونده تا منبع 

شويم كه اگر ن ي

28ي   نيوتني
را N59 وي

تمريني، وليه و

 م.م

24  

هفتممرحلة (ـر 

⎯⎯→ ×3 22 3
ار همزمان زنب 4

z , y= −6 1

186 A =3 6

m kg= 2

Q= =  84

 

فاصله ش

متوجه مي 4و  2

نيرو 2ر نتيجه 
س نيروسنج نيرو

جهت كارهاي او
  .دارد

سيم فني

م.ك

ش دوازدهم؛ هنـــ

× =2 5 36 
4ساعت  24 در 

y z= + 1 1

...+ + +18 1

× =  1 84

2ه گزينه مقايس

شود د  وارد مي
×3 است پس 1

، كاغذ پوستي ج
رسيمي كاربرد د

 ترس

سنجش

دقيقه يعني 6

z − −12 2

+1458 4374

j kJ=  84

  

يح هستند و با م
  .شود 

و اين نيرو به نخ
=Nره  3 

 كاربردي ندارد،
اغلب كارهاي تر

   
 

 .رست است

×ساعت  =6
 .رست است
z z− − −1 1
 .رست است

4
 .رست است

 .تاسرست 

  .رست است

 .رست است
صحي 3و  2و  1

 برابر مي 3صل 
 .رست است

N28  ست وا
طرفي وزن قرقر

 .رست است
كشي ي در نقشه

كاغذ سفيد در ا

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .13

س 6پس هر 
در 1گزينه  .13

z = 5
در 1گزينه  .13

در 1گزينه  .13

در 4 گزينه .13

 
در 1 گزينه .13

 

در 4گزينه  .13
1هاي  گزينه

فركانس حاص
در 2گزينه  .14

 

Nوزن وزنه 
كشد از ط مي

 
 
 
  

در 2گزينه  .14
كاغذ كاهي  

برداشتن و ك
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ثر عناصـر   
قـات غيـر    

يـر خـاص    

 دو تصـوير    

  

 14و  7 الع

موجـود در    

cationgroup

رفته و از حـداكث
ي به تعـداد طبق

  .د

مود نباشـد را غي

شـوند، ولـي در

اضــال مجمــوع 
  .دبود

ـاس فضـاهاي م

ه منصـف        
  . ود

را در برگر) ها ق
تعداد آن بستگي
پالن تيپ گويند

حه تصويري عمو

شب ديـده نمـي  

بــود ط خواهــد
خواهد 9 چهارم 

و مقيـ ز انـدازه  

 1/12/1399(  

ل   
ف  
م     

 عـالوه بـر آنكـه
و ساق خواهد بو

اتاق(دها و فضاها 
 يك در بوده و ت

كند كه به آن پ 

يچ محور يا صفح

 داده شده مورب

ر و نصــف محــيط
ين اندازه ضلع

صور درسـتي ازت

25  

هفتممرحلة (ـر 

كـه از محـل طي
هاي آن را نصـف
هـم ارز تقسـيم

شـد ايـن خـط
ساز زاويه بين دو

  :از

  ره 

ي كه تمام واحد
 پنجره و باالي
كپالن كفايت مي

 در نتيجه بر هي
 .د

  .است)  سوم 
زيرا در نماهاي

بــرل همــواره برا
 برابر باشد بنابرا

تعالوه بر ايجاد 

ش دوازدهم؛ هنـــ

الزاويه، خط  قائم
ه هقاعد ،ل شود

م مسـاحت يـا ه

باش) مشـخص (   
 همچنين نيمس

دايره عبارتست ا

قي قطرها و داير

طوريه ه است ب
 مابين كف يك
شابه فقط يك پ

ت تصوير بوده و
دشون ب ديده مي
نوع(  مشخص 
يستند ع سوم ن

  .ت

ضــلع مقابــل دو
و ضلع چهارم1

اي ع  و آشپزخانه
  .دهد  مي

سنجش

چنين ذوزنقه م
قي دو ساق وصل
ه دو ذوزنقه هم

  )   غلط 3و 

سـاوي السـاقين
يز خواهد بود و

تظم محاط در د
  3 بر هم 

 مركز محل تالقي
  .رديگكل به ي

فرضي يك طبقه
ارتفاع آن گذرد،

راي طبقات متش

حورها و صفحات
ه نما خط مورب
ير خاص يا غير

، نوع سمت چپ
ن داده شده است

طــي، مجمــوع د
2ت با مجموع 

هاي بهداشتي س
ضاها به مخاطب

   
 

 .رست است
غيرمشخص و هم
طر به محل تالق
 نتيجه ذوزنقه به

صحيح و 1زينه 

متسوع ذوزنقـه  
ر آنها عمود نيبت 

 .رست است
ضلعي منت 12م 

م دو قطر عمود
 چهار قوس به

صال نقاط حاصل

 .رست است
فر ش افقي، برش

ل در و پنجره بگ
د به طوري كه بر

 .رست است
ه ناموازي با مح
خطوط از هر سه

خط غي 6 داراي 
مورب در حجم

ط غيرخاص نشان

 .رست است
هــاي محيط ــلعي

( بايست مي 7+
 .رست است

جهيزات سرويس
ي از عملكرد فض

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .14
در ذوزنقه غ
تالقي دو قط

در. كند مي
گز( .شود مي
  
زماني كه نو  

هاست قاعده
  

در 4گزينه  .14
مراحل رسم

رسم )2و 1  
رسم) 6تا    
اتص) 18تا 7  

  
  
  

در 4گزينه  .14
پالن يا برش  
شو شاملزبا

داردبه امتش
در 2گزينه  .14

خطوطي كه  
گويند اين خ

حجم فوق  
دو خط م*   

ديگر خطوط

در 3گزينه  .14
در چهارضــ  

)=14 21
در 1گزينه  .14

مبلمان، تج  
نقشه تصوري
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ـاس اسـت   

طـر فضـاي      

حذف آنهـا  

cationgroup

  يح است 

ضلع مثلث ممـا

 يـك يـا دو قط

  .د
خط چيني كه ح

صحي 4ه گزينه 

 محاطي بر سه ض

مد را با ترسـيم

ده  
ن   
 ي    

   3 

ده  

ور خواهند خورد
خ(خط چين زائد 

 1/12/1399(  

توان فهميد كه ي

كه دايره ييجا

 يك معموالً كم

 باشد نشـان داد
د سـتون نشـاو 

كـه نمـاي بـاالي
  .د

 نتيجـه گزينـه

ز ديواره آن ديـد

ر دو طرف هاشو
ه دليل اينكه خ

  .ودداري نمود

26  

هفتممرحلة (ـر 

مي 1سوم صفحه 
  

لث است و از آنج

 
  
   

هاي فاز در نقشه

تر از ديوار نازك
تر از خـو ط نازك

انگليسـي ك Iه   
كنند تيره مي مالً

دارد درجلـويي    

دارد و اندكي از

مقطع حاصل در
جود دارند ولي به
 ترسيم آنها خو

ش دوازدهم؛ هنـــ

 ترسيم نماي س
.سيم شده است

يره محاطي مثل

و 2هاي  گزينه
عـالوه 3 و 2ي 

شده اسـت كـه

و د. ز اتاق است

 آن بهتر است ا
ي هستند با خط
و عالمـت شـبيه
ربع ستون را كام

ت بـه سـكوي ج

سكوي جلويي د

ش زده و سطح م
وج د اينكه واقعاً

زيست ابا ند مي

سنجش

ها باه شده و تن
مجهول يابي ترس

 مثلث، مركز دا
 .ك فاصله است

حه تيره شده در
هـاي جانبي گزينه

ي شكل تيره ش
 .  ت ندارد

در قسمتي از  ي

 ضخامت اضالع
ه خطوط مجازي

توان از مربع و ي
گاهي درون مر 

 بيشتري نسبت

ول بيشتري از س

ره كناري را برش
ودبا وج 3گزينه 
هستن) كنند نمي

   
 

 .رست است
ي دو نماي داده
ير كل مراحل مج

 .رست است
سي نيمسازهاي

سه ضلع به يك 
 .رست است

صفح 4و  1ي 
ج ي تفاوت نما

اي در صفحه پله
با حجم مطابقت 

 .رست است
فرورفتگي يك قع

  .دهند  مي

المت مربعي كه
محورهاي آن كه

همچنين مي. ند
.ت استفاده كرد
 .رست است

تي حجم ارتفاع
  .ت

سكوي پشتي طو

 .رست است
ش افقي دو ديوار
هاي موجود در گ
رك حجم وارد نم

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .14
ابيي با صفحه  

در تصوير زي
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

در 3گزينه  .14
محل همرس  

مركز آن از
در 1گزينه  .15

ها در گزينه  
را نداريم 3

چينبر خط
2در گزينه 

 
در 3گزينه  .15

واقعكمد در   
حفره نشان
ستون با عال

شود و مح مي
شون داده مي

هن استتيرآ
در 1گزينه  .15

سكوي پشت  
نادرست است

همچنين س  
  .شود مي

در 2نه گزي .15
صفحه برش  
ه خط چين  

خللي در در

erv.ir

48

49

50

51

52

53



 
 

 

@sanjesheduc 

  

ك تعيـين    

ن كف يك 
ـامل كـف   

شـان داده    

ـان كمتـر     

cationgroup

هاي فـاز يـك شه

  

رد و جايي مابين
تر از آن شـ ايين
  .شوند

ي دسترسـي نش

 و بـا صـرف زمـ

 يـا   
ـط   

قشز جزئيات در ن
  .د

جره را در بر بگير
و باقي سطوح پا
ش  نشان داده مي

هـا ين طـور راه  

قشه به سرعت

 1/12/1399(  

و موازي مايـل
حجم بـا خـ يا

ود ولي برخي از
و مشخص شوند

 شامل در و پنج
 با خط ضخيم و
ت با خط نازك

و همـي) هـا  سـايه 

تخاب شود كه نق

27  

هفتممرحلة (ـر 

كتيوس نوع پرسپ
محورها. اند ست

شو  منعكس مي
 فاز دو تعيين و

ثر عناصر بازشو
ي برش خورده

صفحه برش است

همس(ي اطراف 

شه به نحوي انتخ

ش دوازدهم؛ هنـــ

 وجود ندارد پس
نادرس) وازي مايل
  .ك است

هاي كلي فضاها
هاي  تا در نقشه

بايست حداكثر ي
م شده ديوارهاي

تر از ص  كه پايين

هاي پروژه، زمين 

هاي نقش  و نشانه

سنجش

حقيقي در حجم
انواع مو( 4و  3
نابراين ديمتريكب
 

ه  فاز يك، اندازه
مانند شخص مي

يند اين برش مي
درنقشه ترسيم. د

 جلو در ورودي

 عالوه بر زمين

ت كه عالئمس ا

   
 

 .رست است
درجه يا دايره ح

هاي  ت و گزينه
بند، ي برابر ندار
.درست است

گذاري ي اندازه
هاي آنها نامش زه

 .رست است

 .رست است
قي بنا، پالن گوي
الي يك در باشد

سطح نطورهمي
 .رست است

ايت يا موقعيت

 .رست است
ناشه به اين مع

  . باشد

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .15
د 9زاويه 

ابليك نيست
هاي افق زاويه

د 2گزينه   .15
هاي در نقشه  

نشده و انداز
در 2گزينه  .15

در 3ه نگزي .15
به برش افقي  
جره و باالپن

ها و ه پنجره
در 4گزينه  .15

در پالن سا  
   .شود مي

در 1گزينه  .15
خوانايي نقش  

قابل ادراك
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چين بـراي  

ش شـمال  

اش از  صـله   

  

ـد از نظـر    

ئينـات بـه    

2×ـع   2 

ن آبرنـگ و    

cationgroup

شوند و خط چ ي

شكل فلش مثالً. د

 انـدازه آن و فاص

جله اسـت و بايـ

، حركـات و تزئ

مربـ 25 شـامل    

د و تكنيـك آن

مي هطي كه ديد

ها اثري ندارند ه

هـا، نوشـته ط خ

اصر تصويري مج

  .دارد اي 

ط ديواني خفي

انـد كـه گرفتـه 

باشـد د است مي

 1/12/1399(  

شان دادن خطوط

در خوانايي نقشه
  .ست

ع خنو. ا هستند

ت نيز يكي از عنا

نقطه 2سپكتيو 

اما در خط. شوند 

كه مدوالر قرار گ

  .باشد مي

ت ايراني عالقمند

مي

28  

هفتممرحلة (ـر 

براي نش  ضخيم

ل و اندازه آنها د
ايي آن مؤثر اس
ها يت كلي نقشه

 است و فهرست

پرس 2 اما گزينه 

چك نوشته مي

  .صفهان است

 آن در يك شبك

رودي م سين زنده

كه به موضوعات
  .ست

صويري و تجسم

ش دوازدهم؛ هنـــ

خطوط ممتد الً
  .ثر است

هستند ولي شكل
اما در زيبا. يست
كننده وضعي يان

شان داده شده

اي دارند ك نقطه

ط و تزئينات كوچ

 ارمني مقيم اص

اشد كه تصاوير

م دارد و اثر حس

رانسوي االصل ك
سازي اصفهان اس

 خالقيت تص

سنجش

ثالم(طوط نقشه 
 نقشه بسيار مؤث
ت جانبي الزم ه

ثر نيسؤنقشه م ي
بي) نماي مربوطه
 .قشه ندارد

اي در سؤال نش حه
  .گ باشد

ي پرسپكتيويك

ي حركات و نقاط

نهاپتيان، نقاش

با  يك مجله مي

دي با حروف نام

نقاش فر» باياش
آن بازار قلمكارس

   
 

خامت و تيپ خط
در خوانايي )ن
معرف اطالعات ه

زه آن در خوانايي
نام نم( زير نقشه 

ي در خوانايي نق
 .رست است

 .رست است
رست تك صفح

ام مجله هماهنگ
 .رست است

همگي 4و  3و  1
 .رست است

ي تماميجلاني 
.  

 .رست است
ن  شده اثر يرواند
 .رست است

حة فهرستصف
  .هستند

 .رست است
بند  شده، تركيب
 .رست است

آلن ب«ثر ه ا شد
و موضوع آ ست

www.sanjeshse 

انتخاب ضخ  
خطوط پنها

شهنق عالئم  
نقشه و انداز

هاي نوشته  
تصوير، نقشي

در 3گزينه  .16

  
  
  
 
 

در 2گزينه  .16
صفحات فهر
بصري با تما

در 2گزينه  .16
1هاي  گزينه

در 3گزينه  .16
در خط ديوا

رود كار نمي
در 4گزينه  .16

تصوير ذكر
در 3گزينه  .16

ص اي از نمونه
متر ه سانتي

در 2گزينه  .16
تصوير ذكر

در 3گزينه  .16
نقاشي ذكر

ا نويس روان
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گالبـي ـ   «

  .برند مي

يـك سـال   

ن از واردات 

  

تلـف را در   

جي دارد و 
.  

رامون خود 

 1961ـال  

cationgroup

«ي هـاي چـوب   ب

گ آكريليك نام م

ي« 1946سـال  

اند نشان ها شده

.ه استداد شان

هـاي مخت قـوس 

 آنها تغيير تدريج
خوشايند هستند

هاي پير  واقعيت

در سـ  دربيـك  
  . دند

ـ سـتفاده از قا    بل

كنندگان رنگ اع

 روي كاغذ در س

ه يگزين فلشجا 

  .نددان  مي

نشكود به خوبي 

جه استفاده از ق

  تشابه 

ايي كه انحناي
 چشم انسان خ

خصيت اصلي از

اسـتن ون. بود 
شد ي خوانده مي

 1/12/1399(  

ش مختلـف بـا اس

س به عنوان ابد

 با تكنيك مداد

كه مثلثهاي  ل

ي اصلي و سوم

تحجر و رك، »ت

ند اما به هيچ وج

بر مبناي ت: 4:ه 

ها منحني . است
شود، براي ميه 

  .شد

رداشتي كه شخ
  .ت

»ضد هاليوودي
جربي، زيرزميني

29  

هفتممرحلة (ـر 

كه در آن نقوش

فارو سيكه ايروس

كه» وست وود«
.  

كه مدل باشد مي 

هاي اژ ميان رنگ

تمعني و حال«در 

ده صادق هستن

گزينهـ ند  هنرم

عي ايجاد كرده
انسان ديده و نيز

  .باشد ي

باش  حقيقي مي

ي خلق كردن بر
خصيت اصلي است

ض«و » مستقل« 
هاي تج همه فيلم

ت نمايشي

ش دوازدهم؛ هنـــ

كباشد مي ايران 
.  

ريورا و داويد آلف

«ر هنرمند اث» 
.باشد مي ، است

دي ـ اوراسيا مي

حد فاصل يا پاسا

كدهاي تيره و  گ

حليل اثر ذكر شد

مبناي نامبر : 2

حه تضاد مطبوع
ناتي مانند آن و

شريه شوكران مي

شد و اثر ابراهيم

اي است براي يله
االت ذهني شخ

ه معناير آغاز ب
ذشت كه عمالً ه

 خالقيت

سنجش

ر عصر قاجار در
.شده است پ مي

ر گوديه: ي مانند

هاي جنگ خرابي
خلق شده» دوم

  قلم

شركت بازرگاني د
.  

را به عنوان ح» 

 استفاده از رنگ

الً در تجزيه و تح

2گزينه  ـ ميايي

ضاي خالي صفح
و و اسب و حيوا

وط به عنوان نش

باش زه سينما مي

تان و رمان وسي
كننده حا نعكس

ح زيرزميني در
چيزي نگذ. خت

   
 

 .رست است
نوعي چاپ در: ي

 روي كاغذ چاپ
 .رست است

رنگاران مكزيكي
 .رست است
خ«ه شده با نام 

 جنگ جهاني د
 .رست است

ون ـ ماژيك و ق
 .رست است

شده مربوط به ش
.و بازرگاني دارند
 .رست است

مكمل«رجه دو 
 .رست است

شان داده شده،
 .رست است

كامالً 3و  2و  1
  .نماييم  نمي

 .رست است
 .رست است

 مبناي نام شيم
 .رست است

ناصر بصري با فض
نيز در اندام آهو

 .رست است
ن داده شده مربو

 .رست است
ده مربوط به موز

 .رست است
ونيستي در داست
داشت بيشتر من

 .رست است
سينمايي اصطالح
ح را همگاني ساخ

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .16
سازي عيدي
بر» زالزالك

در 1گزينه  .16
غالباً از ديوار

در 1گزينه  .17
تصوير گفته
بعد از اتمام

در 3گزينه  .17
ريچارد بولتو

در 2گزينه  .17
آرم گفته شد

ت وو صادرا
در 4گزينه  .17

هاي در رنگ
در 3گزينه  .17

در نقاشي نش
در 4 گزينه  .17

1هاي  گزينه
اثر مشاهده

در 3گزينه  .17
در 3گزينه  .17

بر: 1گزينه 
در 1گزينه  .17

فشردگي عن
در طبيعت ن

در 2گزينه  .17
لوگوي نشان

در 1گزينه  .18
آرم ذكر شد

  
 
 
  

در 4گزينه  .18
نثر امپرسيو  

اين بر. دارد
در 3گزينه  .18

در جامعه س  
اين اصطالح
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ه داسـتان     
. ـي دارنـد     

 گلشـيري    

. ـده اسـت     
ه داريـوش   

گ اسـت و  
اكـنش در       

چنـد ايـن    
  .مند

لـب بـاالتر   
تـر شـدن     

ـايش را از  
 شـكوفايي   

د محصـول    
كه زنـدگي  
مـار را بـه      
 فيلمنامـه    

  .داشت

ي بـه كـار   

cationgroup

نـوني اسـت كـه
ـرمنظم و غريبـ

شـته هوشـنگ

ايي سـاخته شـ
سـاخته(ه مينـا   

ح تراژدي، پيرنگ
يـره كـنش و و

.  

هـر چ. وي اسـت  
نامن گشايي مي ره

او اغلـ. سك است
ن باعث سـخت

هـ ـم و تكنيـك  
بـه اوج 1963  

را بيشـتر بايـد 
فيلمي ك.  است

ر جمهـوري وايم
شـت همچنـين

اشاره د» زميني

ه رابرت فالهرتي

فرد مجن رواني 
ـد و اشـكال غيـ

وشن ده احتجـاب  

مسـعود كيميـا   
، دايـره)تقـوايي   

از ديدگاه او روح
 وقـايع، يـا زنجي

شود مي م گفته

ك واژه فرانسـو
جه كمدي را گر

 نسبت به عروس
كند و اين رل مي

ش را از نئورئاليسـ
هـاي الي سـال 

  

اين فيلم. ي شد
ردان فيلم آمده
 چـپ در عصـر

برش. وقيـف شـد    

هاي ز مائده« به 

ساخته» موانا«م 

 1/12/1399(  

دهنده حالت شان
انـ طراحي شـده 

  .كنند اده مي

شـازد س از رمـان  
  . رود ي

بـه كـارگرداني
سـاخته ناصـر ت

  

ا. ر محكم است
علت و معلـولي

 پيش زمينه هم

گشايي يك گره. ت
 را فاجعه و نتيج

گردان  عروسك
عروسك را كنتر

اش ـه درونمايـه     
 جنبش كه حوا

.پرداخت تي مي

 دودو كارگرداني
 به عنوان كارگر
موقعيت جنبش
نسـور آلمـان تو

توان هور وي مي

اي توصيف فيلم

30  

هفتممرحلة (ـر 

ور و صحنه، نشا
سپرسيونيستي ط
صاوير نيز استفا

ت كه با اقتبـاس
يران به شمار مي

 بهرام بيضايي ب
(ضـور ديگـران    

. اند ساخته شده

گ يا خلق ساختا
زنجيره ع)  طرح 

 پيرنگ، داستان

است» و به پايين
ًال نتيجه تراژدي

قعيت قرارگيري
 از باال حركات ع

تمـاعي بـود كـ
اين. گرفت م مي

ه از مراكز صنعت

شت و اسالتان
 نام او در تيتراژ
ة بيست و نيز م

سانسوسيله اداره 
  .ت

 كه از آثار مشه

ان گريرسون برا
  .داند ي

ش دوازدهم؛ هنـــ

روبرت وينه، دكو
ها به سبك اكس

بندي تص ر تركيب

است ن فرمان آرا
ي در سينماي اي

نوشته» ب سمور
 آرامـش در حض
سين ساعدي س

ي پيرنگ طراح
پالت ـ(پيرنگ 
به. شود كار مي

حركت رو«ناي 
اند، اما معموال ده

، موقع)ماريونت( 
كند ايستاده و ي

گرايـي اجت واقـع  
 نوي فرانسه وام
اوير دلگيركنند

وسط برتولت برش
ساز بلغاري كه

ها در برلين دهة
اش، به و نتقادي

نگ نوشته است

سمبوليسم است

 بار به وسيله جا
خالق واقعيت مي

سنجش

ساخته ر» گاري
 ين فيلم، صحنه

هاي مشابه در ل

بهمن نيكارگردا
 آثار سورئاليستي

شب« فيلمنامه 
،)وش مهرجويي

هايي از غالمحس  ن

نبه نويسندگي،
پي. گيرند قرار مي

 بر مخاطب آشك

آيد و به معن  مي
يگر استفاده كرد

 عروسكي نخي
ي آن حركت مي

ضتي مبتني بـر و
هاي موج  فيلم

تصا  اجتماعي و

تو) كوله وامپه( 
، فيلمسودوتان د

 و درد و رنج آنه
ه دليل ماهيت ا
براي فريتس الن

جسته مكتب س

docum( اولين
ستند را تفسيرخ

   
 

 .رست است
طب دكتر كاليگ

در اين. كند و مي
 همنشيني شكل

 .رست است
به كجاب فيلمي 

و يكي از است ه
 .رست است

براساس»  قرمز
ساخته داريو(و 

براساس داستان
 .رست است

طو مهمترين جن
 در درجه دوم ق
ت، به نحوي كه
 .رست است

ك كلمه يوناني
 مترادف با يكدي

 .رست است
هاي نمايش گي

كه عروسك روي
  .ود

 .سترست ا
ين بريتانيا نهضت
 سينماي آزاد و

گرايي تر به واقع
 .رست است

 از آن كيست؟
 دانست تا اسال

و فقرر، بيكاري 
ر كرده بود و به

را ب» ميرند ز مي
 .رست است

ز نويسندگان بر
 .رست است

mentary(د 
ريرسون فيلم مس

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .18
مط«در فيلم   

فيلم را بازگو
همچنين از

در 1گزينه  .18
شازده احتج  

ساخته شده
در 4گزينه  .18

خط«فيلم   
هاي گا فيلم

ب) مهرجويي
در 1گزينه  .18

به باور ارسط  
ها شخصيت

داستان است
در 2گزينه  .18

فاجعه از يك  
ها را عبارت

در 4نه گزي .18
يكي از ويژگ  

از سطحي ك
شو كار او مي

در 4گزينه  .18
سينماي نوي  

مستندهاي
رسيد، بيشت

در 1گزينه  .19
فيلم جهان  

ذهن برشت
طبقه كارگر
خوبي تصوير

جالدان نيز«
در 4گزينه  .19

آندره ژيد از 
در 3گزينه  .19

كلمه مستند  
گر. برده شد
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ه دوربيني 
ژان « كـه   

ي سـينما   

بار قاجـار،  
كومـت بـا    

ينِ فارسي 
، مسافران، 

را در سوي 

ك شمال به 

ط و مـدرن       
ايـن  . اننـد 

نسـبت بـه             

گ دوم اين 

cationgroup

شود كه به ق مي
ه عبارتي اسـت

هـا اولين فـيلم «

اش با شاه و در 
رابطـه حك كيه بر

ش و ادبيات نو
شايد وقتي ديگر،

هاي ديگري ر دم

نانوك.  آغاز شد

 طبقـه متوسـط
زندگي خود ناتوا

ضـعي انتقـادي نس

رت ساختار دانگ

ق مستندي اطال
سينما وريته. ند

« بود و آن را از 

گ ايراني و رابطه
فظ كند و با تك

نمايش ،سينما ته
ريبه كوچك، ش

آنكه آد داد، بي ي
  

 رابرت فالهرتي

فـي از زنـدگي
ترين مسائل ز ك

در گـرفتن موض

 كه در اين صور

 1/12/1399(  

هاي  رشته فيلم
ريزي نشده باشن

ساخته»  مورن

گي نقاش بزرگ
گرافي فيلم را حف

  .زد

يشمندانِ برجست
يكه تارا، باشو غر

وي قاب قرار مي
.دم توازن است

ساخته 1922 
  .دشبا ل مي

لم تصـويري منف
د از حل كوچك
جـاه شمسـي د

  

شود رده بم مي

31  

هفتممرحلة (ـر 

و به يك» يقت
ر ه از پيش طرح

ادگار«همكاري 

بر مبناي زندگ ،»
عد بيوگي و هم ب

ر آن زمان بپرداز

يسندگان و اندي
چري: هاي ه فيلم

ها را در يك سو
يجاد احساس عد

در» وك شمال
ا در قطب شمال

اين فيلم. ي است
در اجتماع باشند
هـه چهـل و پنج

.باشد مي »ظري

ها ربع پر ي گوشه

ت موسيقي

ش دوازدهم؛ هنـــ

سينما حقي«دل 
ته اتكا دارند كه

كه با ه» بستان

»الملك كمال« 
عد تاريخي هم ب

نگي و هنري در

 و معتبر و از نوي
توان به ما مينسي

ه ، گاه آدم»ماجرا
 غير متقارن و اي

نانو« آن با فيلم 
سخت اسكيموها

عباس كيارستمي
 محركه تغيير د
ماي ايـران در ده

شهرام ناظ« آن 

  )وا

شد كه در بعضي
  .شود ل مي

 خالقيت

سنجش

 فرانسوي، معاد
ميني خودانگيخت

وقايع نگاري تا«
  . ده است

به نام ي، فيلمي
د در اين فيلم،

هاي فرهنگ چالش

 صاحب سبك
ن آثار وي در س

  

ما«رگردان فيلم 
بندي ر، تركيب

 مفهوم امروزي
 درباره زندگي س

ساخته ع» ارش
ي كه بايد موتور
ـنفكري سـينما

  .صداست

و خواننده »اده

دانگ نو(ي ت دش

باش ور متغير مي
دانگ شور تبديل

   
 

 .رست است
ه، عبارتي است
ل حمل و مضام
«ي توصيف فيلم 

نند، به كار برداد
 .رست است

حاتميعلي  136
حاتمي سعي كرد

ها و چ د به ضعف
 .رست است
سازانِ ي از فيلم

از مهمترين .رود ي
.اشاره داشت... و

 .رست است
و آنتونيوني، كار

حصل كارام. هد
 .رست است

ستند به معنا و
مستند داستاني
 .رست است
گزا«ط به فيلم 

كند، كساني  مي
اي روشـه ر فيلم

ص ن همراه و هم
 .رست است

 .است رست

 .رست است
حسين عليز«ر 

 .رست است
دانگ) + نوروز(

 .رست است
 .رست است

م در دستگاه شو
دانگ دشتي به د

 .رست است

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .19
سينما وريته  

سبك و قابل
براي» روش
د مي» وريته

در 3گزينه  .19
62در سال   

ح. را ساخت
يك هنرمند

در 2گزينه  .19
بيضاييبهرام 

شمار مي  به
كشي و سگ

در 2گزينه  .19
ميكل آنجلو  

ديگر قرار ده
در 4گزينه  .19

سينماي مس  
نوعي يك مس

در 2گزينه  .19
پوستر مربو  

جامعه ارائه
فيلم با ديگر
مدرنيزاسيون

در 4گزينه  .19
در 1گزينه  .2

   
  
  
  

در 2گزينه  .2
اثرشورانگيز   

در 4گزينه  .20
(دانگ شور   

در 2گزينه  .20
در 4گزينه  .20

درجه پنجم  
دستگاه از د
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باشـد كـه     

ـ  چـون   .دن
.  

cationgroup

مـي) بـع پـرده    

  .نامند

  .د

نگير اده قرار مي
.شود تر تهيه مي

رابـر بـا دو و رب

ن مي »قوي«را  ي

باشند بل اجرا مي

  .يك هستند

كاري مورد استفا
ت پالستيك ارزان

 1/12/1399(  

بر(بيش كاسـته  
  .شد

و فاصله طنيني

هاي مختلف قابل

ديگر ترموپالستي

  .دناي

كا رق براي عايق
تر باشد پ ك بيش

  .شود جام مي

32  

هفتممرحلة (ـر 

ن چهارم بساده آ
باش مي) ارم پرده

  .باشد مي }ن

هايي با د دانگ 

 كه در ساختاره

  . شد

گزينه د 3اما  .د

نما ضد حريق مي

، پارچه و ور)خي
اختن پالستيك

نوع رزين انج س

اص مواد

ش دوازدهم؛ هنـــ

    .باشند

شد كه فاصله س
با سه و سه چها

كرن گاه ر سه{ه 

  .باشد

و »لين«را  دارن

ك هستندريتمي

  .باشد مي

سيسأمحمود ت

باشد ا سخت مي

وينيلي آنها را ض

رشته نخ(ا تار ي 
ميزان آنها در سا

ساسع پوشش برا

 خوا

سنجش

با مي) ي پوستي

باش ه تركيبي مي
برابر ب(م افزوده 

تعلق به دستگاه

ب ه سوم شور مي

دا) پرده( طنيني

هاي ر جزو گوشه

دو م. سل . ر. ال 

توسط پرويز م 1

يعني گرما» ها ت

ن به پليمرهاي و

 به صورت پودر
ترند هر چه م ن

ست و انتخاب نوع

   
 

 .رست است
اي كوبهسازهاي (

 .رست است
 .رست است

ش كاسته فاصله
 فاصله پنجم كم

 .رست است
ليد داده شده مت

 .رست است
دستگاه نوا درجه

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

كه يك فاصله ط
 .رست است

نه همه موارد ج
 .رست است
 .رست است

:ل قيچك آلتو
 .رست است

1324ر در سال 
 .است رست

 .رست است
ترموست«دسته 

 .رست است
ر در اضافه شدن

 .رست است
ي مورد استفاده

ها از پليمر ارزا ه
 .رست است

ها، رزين اس رنگ

www.sanjeshse 
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تيك را بـا  

نخ معـدني  

  .ند

  بـه عهـده  

ـ     ت ده گاران

cationgroup

باشد رنگ پالست

  .ند

، آزبست نخ1ينه 

شون  استفاده مي

 پوسته شدن را

اسـت از سـنباد

 %8  بيشتر ب
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