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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)14/08/1400(  

  )دوازدهم( ــرنـه  
 

  

  :باشد زير قابل مشاهده مياز 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 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  4ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

: ارغنـد *     

 (.  

  جر

cationgroup

ويـزان، آويختـه

.طبيعت هستند
  ) هارع و باغ

  ي 
زج ←ضجر  - 

  اي حبه ← 
  راجح  ←

  ) د

  ) شوم

آونـگ، آو: ونـد 

ه شبيه عناصر ط
ها، مزارع در خانه

خواني ←خاني   
فغان ←فقان  

اي هبه –ظيم 
←راجه   –ور 

  . زم است

منجمد و سرد -

خوار و ذليل ش 

14/08/1400(  

  ت

آو*  بدسرشـت   

هاي متعدد كهم
سيم آب جاري

  بغض  ←ض  

:مصراع اول) 2
:مصراع دوم) 4

عظ ←عزيم  ) 2
فتو ←فطور ) 4

ها الزدرستي آن

  .ت

-2افسرده  -1: ه
  )تصوير 

  )دهم
-2بميرم  -1: م

2  

4مرحلة دوم (ــر 

  كرامت كردن
راقبت و مكاشفت

فرومايـه،: سـفله 

كب از پيچ و خم
مسئول تقس: راب

بقض) سينه  –ه 

 
4  قدر

 
 4
ص درستي يا ناد

است »زده  شتاب

فسرده(ايهام ) ه
-2برعكس  -1

عبور ند -2دهم 
خاك شوم(هام 

ارسي

ش دوازدهم؛ هنـــ

ك ←) گي كردن
معاملت، كار مر 

س* ده، ميـراث   

هايي مركحطر: ي
مير) ( پاي اسب

نيم تنه: صدره –
  

  : ها

ق ←غدر :  دوم

م آوا در تشخيص

حمد در ارزيابي

استعاره از قلّه(م 
: عكس(ايهام ) 

  . ندارد
اجازه ند -1: ارم

ايه) ه و تشخيص

 فا

سنجش

خ و آسان زندگ
←) ده به حق

  ت شده 

   
افكنـد پس: كند

اسليمي) (گرفتن
برآمدگي پشت

  : رست آنها
–رختي بهشتي 

.عونتر ←نت 

راع و اصالح آنه
   ور 

مصراع -خرده  

  :اه ح آن
    بصر ←بسر 

  
هاي همهاي واژه

جالل آل اح«خ، 

ورم)  تشخيص –
)تشخيص –اره 

خواسته شده را
نگذا(ايهام )  دل

استعاره –حبوب 

   
 

 .رست است
  : و اصالح آنها

ه ناز زيستن، فرا
كمال توجه بند(

اطاعت ←كننده 
 .رست است

:هاي سوال واژه
افك پس* ناره  ك

  . قهرآلود
 .رست است

  : د غلط
در ميان قرار گ 

ب: كلّه) (ح اوليه
 .رست است

اليي و شكل در
در: سدره(صدرة 

رئون* فروگذار  
 .رست است

اليي در هر مصر
حو ←هور : ول
←خورده : ول

 .رست است
ر عبارت و اصالح

ب –مكتحل  ←
 معذور ←

هخانواده نا و هم
 .رست است

ارت گزينه پاسخ
 .رست است

  : هاه
–استعاره (مين 

استعا(خون دل 
هاي خام از آرايه

تعاره از حريم،
استعاره از مح(و 

 .رست است
  : ر گزينه

www.sanjeshse 

  
  
  
در 2گزينه  

موارد غلط و
به(تنعم ) 1
مراقبت ) 3
اطاعت ك) 4
در 1گزينه  

كليه معاني
كنار،: طرف

خشمگين، ق
در 3گزينه  

اصالح موارد
:بر خوردن(
طر: بيرنگ(
در 2گزينه  

هاي امال  غلط
ص ←سدرة 

←فروگزار 
در 4گزينه  

هاي امالغلط
مصراع او) 1
مصراع او) 3
در 3گزينه  

هاي هر غلط
←مكتهل ) 1
←معظور ) 3

توجه به معن
در 1گزينه  

نويسندة عبا
در 4گزينه  

بررسي آرايه
قلب زم: الف
خ –جام ) ب
هيچ كد) ج
است(پرده ) د
اي سرو) هـ

در 2گزينه  
هاي هرآرايه
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-ونـي مـي   

 –ـه بـاران  

يـت ديـده   

ر به وسيلة 

وران ايهام 

  )ن تعليل
  . يست

cationgroup

يه مياني يـا درو

تشبيه رحمت بـ

در بي) بـر  –سر 

  )رفت
از طرف اسكندر

د* عشق  –دل 

حسن. ( تو نيست
ير بيت مشهود ن

  .د ندارد

ربرد سجع، قافي

ت) باران –خوان 

س) (در –بر ) (ت

اگانه در نظر گر
ضعيت دشمن ا

د –مجلس عرفا 

ي شدن در پاي
 هيچ جناسي در

ش برايت وجود
   )مفعول

  . ادي

 

  ترادف  ←
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به اين كار) (ستي

خ) (رحمت –ت 

شقاوت –سعادت 

  مند
را جد» م و مي

رصد كردن وض –

مج –) مرشد(هي 

  . دهد –گار 
ن شايستة قرباني
ه شده است ولي

به جز نيش) 2. ت
(ش : تيغش) 4

غيراسنا) ندودن

 .اسنادي) باشد
  . دي

←در و گهر ) 3
  ) ك است

تركيب اضافي 

3  

4مرحلة دوم (ــر 

مس –هستي ) (

نعمت) (حسابي

س) (گليم-كاله (

   گنج

ثروتم -2ش سوم 
جا«توان مي(ق 

–روزي اسكندر 
  .د

واسطة فيض اله

آرايي كردگاواژه 
 كه كمتر از اين

الحزن تشبيهبيت

نهاد جمله است» 
 4

فعل نهي از ا(ي 
  .راسنادي

ببيل نمي(ست 
غيراسناد ذوف و

3  تناسب  ← 
ها مشترك گزينه

3 ←لقاي تو   
  ن 

ش دوازدهم؛ هنـــ

)هستي –ستي 

بي –دريغ بي) (ا

: و چهار سجع

عدم به -به نقد

داريوش -1: دارا 
دل همراه عشق 

پير –يوش سوم 
كنداشاره مي...  

يب استعاره از و
  ر 

*) د، پادشاهي
گ من اين است

به بي) وطن(خانه 

»ايسرمايه«كه 
  

مينداي* نادي 
غير: شكست* ي 

بيل نيس *سنادي 
محذ» كرده«وم 

عقل و فضل ) 
ضمن در همة گ

–لقا ) سم است
مرغان چمن –ن 

  بوي او –ن 

سنجش

تنگد) (تيمس –
  .ن

را –جا ) (سيده

شقاوت  و گليم

تشبيه وجود ب) 

:ايهام* سكندر 
:جام مي: تعاره 

د اسكندر و داري
صب كرده بود و

  . هستند

مي به ترتي –ام 
وره گرداني ساغر

رددر بعضي موا(
علت مرگ* دن 

خ =) و بار در بيت

توضيح اينك) مم
)گروه قيدي/  ه

  
غيراسن) سرشتن

غيراسنادي) شد
غيراس) ود ندارد

در مصراع دو*  

 
)2  سب

رابطه تض: توجه( 

ين اسفت جانش
نالة مرغان –ك 

يار من –بوي يار 

   
 

–تنگدستي (ن 
يه گدا به قارون

رس –كشيده (ن 
  .وان

ه كاله سعادت

وجود –بود (ن 
 .رست است
  : اي درست

 مي به آيينة اس
است* اسكندر  –

 به داستان نبرد
كه در بلندي نص
يگر تماماً غلط ه

 .رست است
  : هاه

جا –بزم جم  –
دو -2د و دوره 

(جازاً فرّ و شكوه 
دن كنايه از مرد

دو(عاره از وطن 
 .رست است

  : هاي غلطه
متم/ مضاف اليه 

مضاف اليه(ش  
 .رست است
: هاد در گزينه

ل ماضي از سفع(
وجود نداشته باش

اقبال وجو(ست 
غيراسنادي: رده

 .رست است
 : ي و نوع آنها

تناس ←ورشيد 
تناسب ←جان 

 .رست است
  : ضافي

صف(مشتاق  –تو 
اقبال اتابك –ال 

بو –باد صبا  –د 

www.sanjeshse 

سجع بين) 1
تشبي) گويند

سجع بين) 2
نعمت به خو

دو تشبيه) 3
   .شود مي
سجع بين) 4

در 1گزينه  .
هاكليه آرايه

جام: تشبيه
–دارا : تضاد
بيت: تلميح
هايي كآيينه
هاي ديآرايه

در 4گزينه  .
بررسي آرايه

–ساقيان ) 1
عهد -1دارد 

سرير مج) 2
جان كند) 3
خانه استع) 4

در 2گزينه  .1
اصالح گزينه

م(م : تنم) 1
:پيشش) 3

در 3گزينه  .1
افعال موجود

(سرشت ) 1
و(نباشد ) 2
اقبيل نيس) 3
به در كر) 4

در 3گزينه  .1
روابط معنايي

ماه و خو) 1
عقل و ج) 4

در 1گزينه  .1
تركيبات اض

حديث تو) 1
ساية اقبا) 2
نسيم باد) 3
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  ) دارد

طرافيـان و     

اي كـه از  ه 
 

نبـرد  «بـه     

  . كار است
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دواي تو  –دوا 

اهاي متفاوتي د

مكـر و حيلـة اط

حلقـه – بندند 
 » .آشكار شود

ه پاسـخ فقـط ب

ه قوت تمام آشك

اميد د -سرِ درد

  ) وف است

تلفظ تعداد هجا

   

   

مالمـت م«ر بـه    

  . ت

  . است» 

بر كمر) سيحيان
ز و ماهيت آن آ

  . ند

ولي در گزينـه. 

 در بيت پاسخ به

  مالت دنيوي
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 –) شودوب مي

نه معنايي محذ

 تلفظي در هر ت
  .ست

 و او صلح افتاد
     ج وابسته 

.است» ي عاشق

  : د از

هـاي ديگـرزينه

است» گاه خداوند

»هاواقعي پديده

  ) ت وجود
  . ت

مس(چه ترسايان 
يد ارزش هر چيز

  . ت است
كنناشاره مي» ت

است» ق و باطل

اين مفهوم. ست

رهايي از تجم) 2

4  

4مرحلة دوم (ــر 

شد، اسم محسو

فعل به قرين: كنم

واژه دو( نيست 
محذوف اس) تش

ميان من        
ته ساز          

اميدواري«اسخ 

ي ديگر عبارتند
   

ولي گز» ت است

 شرايطي از درگ

ت افراد از ارزش و

وحد(أ آفرينش 
ط بسته نور توست

معني آنچ نّار به
باي«اره دارد كه 

ب عشق و محبت
ليم محض است

هاي دايمي حق

ونگي و توحيد اس

 

ش دوازدهم؛ هنـــ

 جمع داشته باش

كمي(شكر ايزد 

واژة دو تلفظي 
آت(خرين جمله 

كه         كنم 
      پيوند وابست

و گزينة پا» شق

هايخاطر و گزينه
همگي، تماماً) 

در تغيير واقعيت

ت در هر مقام و

درك و شناخت

اتصال به مبدأ) 
شني اين محيط

زنّ* ب و روبند 
 بيت به اين اشا

هي در بذل شراب
رابر معشوق تسل

هو همة درگيري
  . كندي

ايت الهي، خداگو

  .ن راه است

سنجش

فتي كه عالمت

ش ←جمله است  
  .مله است

»خرمن«ت ولي 
مفعول آ.  است

كشكر ايزد مي   
ج هسته        

  . ست ساده ا

آرزمندي عاش«خ 

آسودگي خ: سخ
)ج 

ت مكر و حيله د
  . ه دارند

 موفقيت و نعمت

عدم د«: ه پاسخ

 2(
علت روش:  و لعل

به معني نقاب) ع
مفهوم نهايي. د

ي مدارا و همراه
عاشق در بر«كه 

يوند بين كربال و
اشاره مي» اطل

خدا و كسب رضا

   .وحد هستم
 ثبات قدم در اين

   
 

هر صف(وختگان 
 .رست است

  : هانه
مفعول اولين جم

نهاد دومين جم 
قيد است» كنان

وند وابسته سازي
: ستقل مركب 

                   
جمله مستقل 

 .رست است
 ابيات غير پاسخ

 .رست است
 موارد گزينه پاس

 .رست است
تمذم«: ة پاسخ
اشاره» ود از آن

 .رست است
طلب«ة پاسخ 

 .رست است
هت سؤال و گزين

  : هاي ديگره
  

ز مناظرة سنگ
برقع: (زينه پاسخ

ماندياله باقي مي
 .رست است

تقاضاي: ه پاسخ
هاي ديگر به اينك

 .رست است
بيان پيو« ابيات 

سايشي حق و با
 .ست استر

توجه به خ: سؤال
  : هاي ديگره

 خدا هستم، مو
 آوردن به خدا

www.sanjeshse 

نالة دلسو) 4
در 4گزينه  .1

بررسي گزين
م» شكر«) 1

»صلح«و 
رقص ك«) 2
وپي» كه«) 3
جمله مس) 4

             
:مصراع دوم

در 2گزينه  .1
مفهوم همة

در 1گزينه  .1
معناي تمام

 انبوه ) الف
در 3گزينه  .1

مفهوم گزينة
محافظت خو

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينة

در 4گزينه  .2
مفهوم عبارت
مفهوم گزينه

رازداري) 1
بخشي از) 3

در گز: توجه
شراب در پي

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينه

هگزينه ولي
در 1گزينه  .2

مفهوم تمام
دايمي و فرس

در 4گزينه  .2
مفهوم بيت س
مفهوم گزينه

به دنبال) 1
شرط رو) 3
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نهراسـيدن   

 )2 گزينـه  

رد (برنـد   ي   

رد ( توانـد  ي

 صفهايشـان  

دشنام  )4و

پيـروز  : رط  

3 (  

 

ظرات خود 
كنـد و   مـي   

ده سـكوت   
و . ي از آنهـا 

خداونـد  . د 

cationgroup

 اين راه و نيـز نه

رد(  جشـنواره  

مـردم سـود مـي

ماشين نمي: »رة

اتحـادي در ص: »

و2،3هاي  گزينه

جـواب شـر: »وا

و2رد گزينه (ها 

 .شود ورده نمي

نها باالتر است نظ
ب او را تكميـل م

و فايـد! ار است؟
ست يا فقط يكي

انـد نـداده گزارش 

  . ت
ري از عشق در

فيسـتيوال،: »ن

م: »ینتفـع النـاس

ـیار« التستطیع السَّ

»اتّحـاُد صـفوِفهم«

رد گ( دستور داد

تغلبـو«) 4  گزينه

قربانيه:»قرابین« 

وت كه به دست آ

  )1 گزينه 
ه كدام يك از آن
ي است كـه ادب
سودمندتر از گفتا
شامل گروهي اس

نقل كرده اند، گ 

14/08/1400(  

است» خواهش آن
گير انصاف، بهره

املهرجـان«) 1  نـه 

«) 4گزينـه  رد 

«) 2و1  د گزينه

«) 1و3 هاي زينه

ن به مسلمانان د

رد گ( )ع التزامي
 ( 

)1  و 2هاي  ينه

ردم هدفي است

رد( أخي: » درم
ت سكوت و اينكه

هايي ي از فضيلت
گوييد سكوت س

و فايده سخن ش 
) و نويسندگان

)علوم انساني

5  

4مرحلة دوم (ــر 

 عدم توجه و خ
 در راه عدالت و

رد گزين(هـا   چم 

ر( شـود، ماننـد    

رد( نگاه كن: »ظر

رد گز( نگاميكه

قران: »ن املسلمین

مضارع(د باشيد 
)3ينه رد گز(د 

رد گزي(  كردند

راضي كردن مر 

براد« -) 3گزينه 
ت سخن و فضيلت
 مرد است و يكي

گ يچگونه م. ست
)ي آن است نده

شاعران(سخنان 

ويژة غيرع(ن 

ش دوازدهم؛ هنـــ

 ظلم در صورت
داشتن پايداري

پـرچ: »األعـالم«، 
  ) 4و1ينه 

يافت مـي) 3و 

اُنظ«) 4و  2، 1 

هن: »ملّا«زند،  مي

أمر القرآن«) 3ينه
  )  4د گزينه 

پايبند: »عتصمتم
شو ما مواجه مي

تالش: »حاولوا« 

:اس غایة ال تدرک
  ) 2د گزينه 

رد گ(الطريق : »
ت درباره فضيلت

سكوت زينت: ت
 ضعف انديشه اس
ت فقط براي گوين
ن آنطور كه از س

بي، زبان قرآ

سنجش

عدالتي وري بي
د«هاي ديگر، نه
  . باشدمي 

،)4و2و1هاي  نه
رد گزي(هند كرد 

و 1هاي  د گزينه

رد گزينه(جره 

ريايي كه موج م

رد گزي( روردگار
رد(اند  انده شده

ا«) 4و 3هاي نه
با شم: »تواجهکم

)3و2هاي  زينه

کأّن إرضاء النا :رد
رد: كند رفتار مي

  )2رد گزينه 

»راه« -)2گزينه 
م و ادبياتراي عل

نويسندگان گفت
ف عقل و نشانه

ي سكوت فائده( 
 سكوت كنندگا

 عرب

   
 

 .رست است
برقرار«: ه پاسخ

ت سؤال و گزين
» در اين مسير

  .رست است
رد گزين( شهرما 

جشن برپا خواه
  .رست است
رد( چه زيباست

  ) 4و  3 و1
  .رست است

ي پنج شيشه: »ة
  ) 4و2، 1

  .رست است
همچون در ←»

  )1و2اي 
  .رست است

پر: »رّب «ور داد،
فرا خوا) 2گزينه

  .رست است
رد گزين( رويتان

« )4و2 د گزينه
  .رست است

رد گز( خدايانشان
  .رست است

به اين اشاره دا 
ل بدمان ما را گر

  .رست است
( آورد. ضر كرد

  رست است
رد گ(تدلّنا : »ند
دو نفر در شور: ب

يكي از ن.  كردند
گفتن نشانه ضعف

شود  خارج نمي
 در مورد سكوت

www.sanjeshse 

در 2زينه گ .2
مفهوم گزينه
ولي پيام بيت
از مشكالت

   
  
 

د 3 گزينه .2
:»مدينتنا«
ج: »سیحتفل«

در 2گزينه  .2
چ: »ما أجمل«

1 هاي گزينه
در 3گزينه  .2

زجاج النافذ«
1هاي  گزينه

در 4گزينه  .2
»کبحٍر یموج«
ها رد گزينه(

در 1گزينه  .3
دستو: »أمر«

رد گ(ندهيد 
در 1گزينه  .3

نير: »قّوتکم«
رد( شويد مي

در 4گزينه  .3
خد: »آلهتهم«

در 2گزينه  .3
2در گزينه 

نتيجه عمل(
در 2گزينه  .3

حا: »أحرض«
در 4گزينه  .3

نشان بدهن«
درك مطلب
را رد و بدل
زياد سخن گ
بر صاحبش
نويسندگان

erv.ir
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ل سـتايش      

) 3! سـماني  

سـت و نـه   

ي گفتار در 
 

  

ع «:صـليش  

حـرف  ـك  

cationgroup

ـاي گفتـار قابـل
 

كتابهـاي آس) 2

احب آن اسي صـ  

ي هاي پسنديده ه
!بت كردن است

استفعال -فتعال

حـروف اص »نِ 

يـ: تحمل) 3ينه

 اسـت، و مكانهـ
 .هاست ي ذهن

! سـكوت ) 1! ت   

ود سكوت بـراي

جايگاه - 2!  است
ر مفيدتر از صحب

  ) 4رد گزينه 

اف -استفعال -4

تتعلّ« /ب افتعال

رد گزي(» حاول«

 ..د 

14/08/1400(  

ل ستايش اندك
گو با مردان غذاي

ـه اشـتباه اسـت

سو -3! ي نيست

ن بهتر از سكوت
سكوت بسيار - 4 

ر(مضاف إليه ) 

  ) 4 رد گزينه

  .)4رد گزينه 

استفعال  -فعال

باب »س م ع«:ش

  )4د گزينه 

«ب مفاعلة است

ش آسمان ببارد

  

6  

4مرحلة دوم (ــر 

هاي سكوت قابل
رود و گفتگ ن مي

كدام گزينـ ؟ت

براي كسي كافي

س صحبت كردن
!اه كمتري دارد

1رد گزينه (» ع

ر(» انبياء«فاعله

(نفع : فاعله) 2 

  .ده است

تفاس -استفعال 

حروف اصليش: »

ر( لحرب و السالم

 1(  

ائد دارد و از باب

اي كا. سي است

.حضور نداشتند

ش دوازدهم؛ هنـــ

 سكوت، و محله
حت سخن از بين

ستيچ » فرستاد

  معايبي دارد؟
سود سكوت ب -
 !شود ي

 امان باشند، پس
ن جايگاواقع سخ

مواضع«: وصوفش

ف) 2رد گزينه ( 

رد گزينه(اشد 

عل آن حذف شد

-3افتعال  -عال

»استمعوا« /تعال

ال) 1رد گزينه ( 

رد گزينه(. ست

يك حرف ز: ول
4 ( 

 التزامي در فارس

زان در كالس ح

سنجش

 فرستاد، و نه با
دن سكوت فصاح

خود را امبرانيپ

 
اشاره كرد چه م

2! رساند ب نمي
 محيط آرام مي

، اگر از آفات در
در بيشتر مو - 3 

المحمودة مو )3

مضارع )1گزينه 

با فاعل نمي عة

فعل مجهول فاع

افتع -افتعال -2

باب افت »ن ق ل
   
 

األسوداألبیض و ) 

الي اول ناهيه اس

يحاو) 1 گزينه 
4رد گزينه (ست 

 معادل مضارع

از دانش آموز يخ

   
 

پيامبران خود را
 و با طوالني شد

  .رست است
خدا پبا كلمات، 

 !قرآن 
 . رست است

نويسنده به آن ا
به ديگران آسيب

مجلس و -4! ن
  .رست است
  .رست است

 آنها آفاتي دارند
!وت اندك است
  .رست است

3رد گزينه ( وت
  .رست است

رد گ( للمتكلم-
  .رست است

ج) 1رد گزينه 
  .رست است

مجهول است و ف
  . رست است

افتعال  -فتعال
  . رست است
ن«:روف اصليش

.اب تفعل است
. رست است

)2رد گزينه ( ن
  . است رست

ال: نا ما ال طاقه لنا
 . رست است
رد(ف زائد ندارد 

از باب تفعيل اس
 .رست است

خبر فعل مضارع
 . رست است

برخ وليغاز شد 

www.sanjeshse 

هم با كالم پ
بسيار است،

در 1گزينه  .3
ب«از عبارت 
)4! مكاشفه

در 3گزينه  .3
سكوت كه ن

سكوت ب -1
براي ديگران

در 4گزينه  .3
در 1گزينه  .3

هر دوي - 1
رابطه با سكو

در 2گزينه  .4
السكو-مذكر

در 3گزينه  .4
فعل مضارع

در 3گزينه  .4
(حرف زائد 

در 4گزينه  .4
سئل فعل م

در 4گزينه  .4
ا -افتعال-1

در 1گزينه  .4
» َّ ُ حر» انتقل

با و از» ل م
در 3گزينه  .4

اساءة و احسا
در 1گزينه  .4

التحّملن! الهي
در 2گزينه  .4

حرف: تقطع
زائد دارد و ا

در 4گزينه  .4
ليت بر سرخ

در 1گزينه  .5
دوم آغ زنگ
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از  يتعـداد  
سـبز وهـم   

 15 يوتـاه   
. كند يت م

 يت خـارج 
ـ      ا دمـا و   ب

ه طرف باال 
. زنـد ير يمـ 

دتـر آن را     
 بـه خـاطر     

هـا   ـد پـل  

cationgroup

 )دهم 4درس 

  .رد

شـاهد ت ريـ اخ 
ظر را به رنگ س
ـوا در مـدت كو

حركت نيمت زم
نسبت به قسمت
ه دو تـوده هـوا

گرم معموال به ي
فرو م نين بر زم

ـت هـر چـه زو
ممكـن اسـت  
كننـ ين نمآ يمن
  

  )دوازدهم

  )هم

متن د+ وازدهم 

  )دهم 3

  )دهم 3رس 

  )م

سالمت آميز دار
  )دهم 4س 

يهـا  و در سـال  
شوند كه منا يم

هـ يدمـا  نيچن
 چرخش به سم

ن نآ يمت داخل
شـود كـه يم جاد
يهوا رديگ يم ي

 به صورت باران
شوند و بهتر اسـ

رايـ ز ديبمان ني
منياما توجه به ا 

)دوازدهم 13ص 

14/08/1400(  

عربي د 16ص (

دوازده 15ص ( 

د 12ص (شويم 

  )43هم ص 

36ص(واهد شد 

در(دور بود . 10

دوازدهم 13ص 

  :ها
 از همزيستي مس

درس. (ت كنيد

 )دهم

دهـد و ين رخ م
م داريپد نييع پا
همچ. شود يم ي
كل و در حالش

ت كه فشار قسم
جيا يردباد زمان

يسردتر جا يوا
سازد كه يب را م

ش يها شلوغ م ان
يدر ماش دينبا ي
رنديگ يپناه م ي

ص( ستنديقاوم ن

)انساني 

7  

4مرحلة دوم (ــر 

(ها  راهنماي آن

داند مي – 4ان 

ناراحت ش -4) د

عربي ده(اداني 

خو. از خودت -

00 -4بود  ور مي

(شود   برده مي

ه رد ساير گزينه 
سخن) 3.  دارد

م پس مرا عبادت

د 32ص(رداديم 

ست كه در جهان
در ارتفاع ياهيس

يگرم و شرجن، 
ش يا لوله يستون
علت نيبه او ود 

گر. كند ي بلند م
هو هيال ريگرم ز

بآهد و قطرات 
ابايوع گردباد خ

يطيشرا چيت ه
ييپل هوا ريم ز

قابل حوادث مق

ويژة علوم(ن 

ش دوازدهم؛ هنـــ

ر -4ضور داشتند 

دهانشا -3يتان 

شود مي ناالیحزُنُ ( 

در نا -3هاي  انه

4نيكو   – 3ي 

دو. 100. اين -

از بين -3رود  ي

.باشد ب دين مي
ترينشان  گرامي

خداي شما هستم

قرار – 4 شدند 

  ي 
است يعيطب يها

س يگردباد ابرها
دي ماليم و باران

ابر  كياز  يهان
شو يم رهيت جيدر
را به هواي  زيچ
گ يهوا هيو ال ند

ده يا از دست م
ستند هنگام وقو

تحت ديكن برسان
از مرد يتعداد 
ها در مق  از آن ي

ي، زبان قرآن

سنجش

 
حض -2ز اينكه 

هاي دهان. هايتان
 

كند راحت نمي

خا. فقه -2هايي 

كردي دور مي. شد

3دورتر . ن است
 

مي. ميرانيد مي -

بودن در انتخاب
مردم به عنوان

رد و اينكه من خ

نااميد -3) شده

نفي است نه نهي
ه دهياز پد يكيد 
روع گهنگام ش 

همراه با بادموال 
س به صورت ناگه
وشن دارد به تد

چره بايرد و تقر
نندك يبرخورد م 

خود را يود دما
باد خطرناك هس

ممك يجا  نيتر ن
.طراف پرت شود
يا دارند اما انبوه

 عربي

   
 

. رست است
قبل از -1: رتيب

 . رست است
قلب ه -1: رتيب

. رست است
  :رتيب

نار -2ورزيدند مي
 .رست است

ه قلب -1: رتيب
 . رست است

مي ش -2: رتيب
 . رست است

دراين -2: رتيب
. رست است

  :رتيب
-2ميرد  مي. تان

 . رست است
بار نبشاره به اج

 پرهيزكارترين م
 امت پيامبر دار

 . رست است
ترجمه نش(ه آن 

 .رست است
 خوريم و فعل ن

گردباد: ك مطلب
.يما همخرب بود 
اورند هوا معم يم

سپس ابدي يش م
رو يدر ابتدا رنگ

 قدرت مكش دار
گريكدياگون با 

ند و ضمن صعو
ددر هنگام گر ه

و خود را به امن
به اط نيماش دي
ها در ساختمان 

www.sanjeshse 

  
  

در 3گزينه  .2
ه ترخطاها ب

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

شتاب مي -1
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
هايت قلب -1

در 2گزينه  .3
مفهوم آيه اش

اشاره به) 1
اشاره به) 4

در 2گزينه  .3
سيلهبه و -1

در 4گزينه  .3
نمي:  النأکُل 

ترجمه درك
ايگردباده

در م يزيانگ
درجه كاهش

كه د گردباد
كمتر است
رطوبت گونا

كن يصعود م
هينقل ليوسا

و ديترك كن
يشد يبادها

ياديتنوع ز
  

erv.ir
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فاوت باشد 

. باشـد  مـي 

ايست نون 

 4ر گزينـه  

 .ديـ ايبوب 

  )وازدهم

cationgroup

 حرارت بايد متف

  . شد

صحيح م َمفَسدة 

  )دوازدهم 

  )دهم

با عل مضارع مي

در. ستآمده ا) 

منصو ستيبا يم

عربي دو 13ص  

  يم 
درجه - 3خلي 

  . عكس

باش ب شدنشان مي

شكل به َمفِسدة

15ص . (دهد ي

عربي د 3درس (

  )عربي دهم

بود از فع) لَم(ل 

)مةجّوال و العالّ (ت 

ص كان است و م

ص(ل نيامده است 

14/08/1400(  

اي داشتي  كننده
ال رفتن فشارداخ

د نه برع مي كن

يرا امكان خراب

  ي 

َم -3حيح است 

مي) به( معناي 

( فتعالاز باب ا 

ع 3درس (عدي 

ن كلمه به شكل
  

به شكل كلمات 

د خبر فعل ناقص
  )خش اعلموا

ها فعل مجهول نه

8  

4مرحلة دوم (ــر 

بادهاي تخريب
نه باال رجي باشد

  ود 

ن به تيره تغيير

باشند زي تن نمي

   تُخفِّض 

مجرد ثالثي -4ل 

فة شكل  صح ُمجفَّ

گزينه هاي ديگر

نتفعي -4مجرد 

 باشند 
فعل متع: اخلقو 

اگر اين). چرا(ي 
)عربي دوازدهم

4و  2هاي  ينه

  ت 

نُقّاد) 2. ب بيايد
بخ+ بي دوازدهم

در مابقي گزين.  ت

ش دوازدهم؛ هنـــ

لهاي اخير گردب
كمتر از فشارخار
 نه اينكه باال برو

ه تدريج از روشن

ي براي پناه گرفت

-4 الخامس عرش

  تكلم وحده 

نائب فاعل. هول

فة  -2شد  بهُمجفِّ

ر حالي كه در گ

ثالثي م نزل ل و

ب مي) فعل الزم 
؛تری -4متعدي  

به معناباشد  مي
ع14ص ) (ايد ده

 است كه در گز
  ) دوازدهم

رفوع آمده است

بايست منصوب مي
عرب 13ص (يد 

ب فاعل آن است

سنجش

 به اينكه در سا
ار داخلي بايد ك
ت پايين مي آيد

متن؛ رنگ ابر به

ي مكان مناسبي

 -3 خامس عرشة

مت -4 معرب -3

مجه -2رف زائد 
 

  نکرة -4
 
باشد صحيح مي ن

 
در. آمده) تا(ي 

از باب إفعا أنزلنا
 

: ینزل(و ) تعدي
فعل مت:  وجدوا؛ 

صحيح م) لم(ل 
لب آمرزش نكرد

كند اسم مبالغه
عربي 15ص . (

 
باشد و مر مي) ّن

 تصبح است و م
و بايد مجرور بيا

نايب» االطفال«د و 

   
 

 .رست است
متن اشاره دارد

فشا – 2: ينه ها
درجه حرارت -4

 .رست است
وجه به مفهوم م

 .رست است
هاي هوايي ن پل

 .رست است
خ. تُنزّل -2: رتيب

 .رست است
3الزم  -1: رتيب

 .رست است
له حر -1: رتيب

. رست است
4جمع -2فضيل 

. رست است
َخصلتانبه شكل 

  )هم
. رست است

به معنا) الي(نه 
 . رست است

-3ثالثي مجرد 
. رست است

فعل مت: نی(نه 
حیرّت -2ل الزم 

 . رست است
به شكل) لم(مه 

طل:  تستغفروا (
 . رست است

اللت بر كثرة بك
.دا است نه فاعل
. رست است

إن( حرف مشبه 
  : ها ينه

خبر فعل ناقص
ضاف إليه است و

  . رست است
باشد  مجهول مي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
در م: توضيح
گزي رد ساير

4نه يكسان 
در 3گزينه  .3

با تو: توضيح
در 4گزينه  .3

براساس متن
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
در 3گزينه  .4

اسم التف -1
در 4گزينه  .4

ب ِخصلتان -1
ده 4درس (

در 4گزينه  .4
در اين گزين

در 1گزينه  .4
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 أَْصـَدُق ِمـَن 
 يچـه كسـ  

اند و حـق   
 َ ْجَعُل الُْمتَِّق

 يهـا  هيرما   
 نيـ ا دنير

بـر   ايود؟ آ

، بـر نظـام    

را بـا   يمتـ  
 ديـ نكـه بع  

تن قـدرت    
  .ناست

اد را انكـار   
 يرت بشر

از . سـت ي ن
شان دهـد  

 يه مـاجرا  

 نيـ كـه ا  ت 
  ».ست

 يجـاودانگ   
سـتار همـه   

. تسـ يهـا ن 
 ديـ صورت با

اسـت،   يد 

cationgroup

 َال َريَْب ِفيِه َوَمـْن
و چ تسـ ي آن ن

برسـا اش يواقعـ   
ديَن ِيف اْألَرِْض أَْم نَج

سـتعدادها و سـر
آفر ليكه دل شود

ن و رفتن چه بو
  رَْجُعوَن﴾

ظلوم را بسـتاند،
اِر﴾    كَالُْفجَّ

 بزرگ و بـا عظم
حـال آن پردازنـد؛ 

معـاد را نشـناخت
د بر انجام آن توان

معـا يا عده شود
حقق آن را با قد

بودن آن ممكن
تا نش آورد يم يد

از جملـه(ردگان 

سـتيك: گفـت  
داناس ي هر خلقت

بـه بقـا و ج شي
خواس ير انسـان  

هـ خواسـته  گونه
ص نيباشد، در ا

ابـد اتيـ ـتاق ح 

ُكْم إَِىل يَْوِم الِْقيَاَمِة
در يشـك . كنـد 

ا بـه مجـازات و
الَِحاِت  كَالُْمْفِسِد لصَّ

همـه اس نيـ ـا ا  
ش يؤال مطرح م

آمدن نيا ليس دل
بَثًا َوأَنَُّكْم إِلَيَْنا َال تُْر
رساند و حق مظ

َ ض أَْم نَْجَعُل الْ  ُمتَِّق

ت كه چنان واقعه
پر يبه انكار آن م 

انكار م يها زهينگ
است و خداوند ي

ش يكه سبب م ي
كه تح يو هنگام

رميبر غ يليز دل
اديو شواهد ز ل

ز زنده شدن مر

.ش كـرده بـود   
و او به ديآفر ر

يكه گرا دهيآفر ي
هـر نيهمچنـ . د 

گ نيا ي پاسخگو
نب ديگري  يندگ

كه مشـت ير حال

14/08/1400(  

لََه إِالَّ ُهَو لَيَْجَمَعنَُّك
ك يجمع مـ  مت

اشد كه ظالم را
يَن آَمُنوا َوَعِملُوا ال

اگر بناسـت بـ ن،
سؤ نيم نباشد، ا
پس م؛يخاك بود
َا َخلَ  َّ ْقَناكُْم َعبَتُْم أَ
بر اش يزات واقع

ُمْفِسِديَن ِيف اْألَرِْض

است ني كنند، ا
نند،يب يممكن م
از ا يكيرو قرآن 

يممكن و شدن ي

يلياز دال يكي: 
و سنجند يود م

انسان، هرگز يا
ليو دال كند يم ي

از ييها نمونه ان

خود را فرامـوش ن
با نينخست ي برا

يا گونه سان را به
دهـد يد انجام م

ها محدود انسان
زن ا،يدن نيد از ا

سپس او را در و

)م انساني

9  
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ُ َال إِلَ﴿: كند يم هللاَّ
اميما را در روز ق

نبا يگريجهان د
﴿أَْم نَْجَعُل الَِّذي. ود

نيعالوه بر ا ... 
هم يمعاد و ميو

 از همان ابتدا خ
﴿أَفََحِسبْتُهد بود؟ 

 ظالم را به مجاز
الَِحاِت كَالْمِملُوا الصَّ 

معاد را انكار يا ه
نام ي قدرت بشر

ر نياز ا. ستي ن
يعاد امرن دهد م

عاد داللت دارند
درت محدود خو

برا يزيبودن چ 
يرت خدا معرف

ايب -2. ... ناست

نيستنخ نشيفر
ها را كه آن يي

كه خداوند انس م
خود يحفظ بقا

و عمر م اي اما دن
اگر بعد. برسد ش

و قرار داده است 
  

ويژة غيرعلوم(

ش دوازدهم؛ هنـــ

يفراوان اعالم م د
قطعاً شم ست،ين

اگر ج: ... يل اله
شو يوارد م رادي

:يه حكمت اله
 است، خاك شو

است؟ ما كه ه
و عبث نخواهد ف
نباشد كه يگر

عُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِم

عده شود يبب م
حقق آن را باه ت

بودن آن رممكن
تا نشان آورد يم 

كه بر امكان مع 
را با قد ي عظمت

دي حال آنكه بع
 را نشناختن قد
 بر انجام آن توا

  .عتيدر طب ي

آف كه يد؛ درحال
همان خدا:  بگو

مينيب يم م،ي كن
ح يز كارها را برا

ندارد، يحد چ
شيها  به خواسته

در وجود انسان
د سازگار است؟

(ين و زندگي 

سنجش

ديبا تأك مين كر
جز او ن ييخدا چ

معاد الزمه عدل 
يعادالنه خداوند ا

معاد الزمه -1: م
ود ما قرار داده

بوددرون ما چه 
هدف ي و جهان ب

گياگر جهان د.. 
﴿أَْم نَْجَع. شود ي

كه سب يلياز دال 
كه يو هنگام ند
ريبر غ يليدل گزر
ياديو شواهد ز 

يليدال -الف: م
واقعه بزرگ و با

پردازند؛ يآن م
انكار معاد يها
است و خداوند 

يم مرگ و زندگ

زد يما مثل يبرا
وباره زنده كند؟

توجه يود آدم
از ياريست و بس

چيه نخواست ني
باشد كه انسان

را د ديجاو يدگ
حكمت خداوند 

 دي

   
 

 .رست است
قرآن: كتاب دهم

چيخداوند كه ه
   خداست؟ 
-2: كتاب دهم

ستاند، بر نظام ع

 .رست است
كتاب دهم 57و 

 خداوند در وجو
در د ها هيو سرما

انسان نشي آفر
: .يزمه عدل اله

يوارد م راديوند ا
 .رست است

يكي: كتاب دهم
سنجن يود خود م

انسان، هر يبرا 
ليو دال كند يم

 .رست است
كتاب دهم 56تا 

ست كه چنان و
به انكار آ نند،يب 

ه زهياز انگ يكين 
يممكن و شدن

اشاره به نظام -3
 .رست است
و ب«: كتاب دهم

را دو دهيپوس ي
 .رست است

حال اگر به وجو 
اس زانيگر يود
يو ا هاست ييباي
ب يگريد يجا د

به زند شيد گرا
كار با نيا ايآ! د

www.sanjeshse 

    
 

در 2گزينه  .5
ك 53صفحه 
ِ َحِديثًا ؛ خ﴾هللاَّ

راستگوتر از
ك 57 صفحه

مظلوم را بس
اِر﴾   كَالُْفجَّ

در 4گزينه  .5
و 56صفحه 
كه يمختلف

استعدادها و
اساس، نيا

معاد الز -2
عادالنه خداو

در 3گزينه  .5
ك 54صفحه 

قدرت محدو
يزيبودن چ

ميخدا معرف
در 1گزينه  .5

ت 54صفحه 
اس نيكنند، ا

يناممكن م
رو قرآن نيا

م يمعاد امر
3) ينب ريعز

در 2گزينه  .5
ك 55صفحه 

يها استخوان
در 4گزينه  .5

:56صفحه 
دارد و از نابو
يكماالت و ز

ديبا نيبنابرا
گفت خداوند

كند ينابود م
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اگـر   ن،يـ  ا  
 نينباشد، ا
 م؛يك بـود  

َـا  َّ َحِسـبْتُْم أَ

 بَـْرزَخٌ  َرائِِهـمْ 
هم؛ آنچه را 

 ختـه يبرانگ 

هـم چـون   
روز  نيـ ت ا

کراماً  نَ یحاِفظِ 
 يد و تمـام  

مشكل بـه  

هـا،   آن اني
ا رقـم  ان ر 

كر و به دور 

 يا ژهيو ين

  .هد كرد

اعتقـاد،   ن
و هرچـه   ر 
 شيخـو  ي

است و  فته
. خواهد داد

cationgroup

عـالوه بـر: ... ي
ن هم يو معاد م

همان ابتدا خـاك
﴿أَفَحواهـد بـود؟    

َوَر َوِمـنْ  قَائِلَُها ُهوَ  
 صالح انجام دهم

كـه ب ي تـا روز  

آن روز، ه بـت ي
كه از وحشت ند

لَح کمْ ی﴿َوإِنَّ َعلَ  ه
انـد ههـا بـود   آن 

ر نگاه نخست، م
  .رند

ياز م ديكه ما با
مـا و آخـرت  ايدن

هم بر اساس فك

نيب ته و از جهان

ساس رفتار خواه

نيـ ا يرگـذار يتأث
شـتريب ي زنـدگ 

يآن را در زنـدگ 

رفيالق جهان پذ
ود را خدا قرار خ

يه حكمـت الهـ  
ميست، خاك شو

ست؟ ما كه از ه
و عبـث نخو ف 

كَلَِمةٌ  إِنََّها كَالَّ  ْكُت 
باشد كه عمل ،

 و فاصله اسـت

يمـردم از ه ! كند
ان كوكاراني تنها ن

هيحال، آ نير ع
همواره مراقـب آ

و واالست كه د 
قلب دا يصفا و

ك شود يم غيتبل 
و سرنوشت د هد
انتخاب مه نيا د

داشت يخاص يها
  . كرد

اب و بر همان اس

ت زانيـ سـت، م  
آن در يعمل ري
آ ريخـود و تـأث   

عنوان تنها خا به
خو يجهت زندگ

14/08/1400(  

معاد الزمه -1: 
د ما قرار داده اس
ون ما چه بوده اس

ـ  هـد ي جهان ب

َ  َصالًِحا َمُل  تََرك ِفي
د،يمرا بازگردان! 
ها برزخ آن يرو

ك يرا فراموش م
 سخت است و

هستند و در مت
ها، ه انسان يدگ

قيعم يمعرفت 
و يوانان كه پاك

ستنياز ز يگون
دهد يم ريي را تغ

ديپس با م،يده ي

ه شهيدر اند شه
رست ما خواهد

خود را انتخا يگ

شدت و ضـعف ا
يباشد، تأث تر يو
مـان يدرجـه ا  

كه خداوند را ب 
خواهد داشت و ج

10  
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عاد داللت دارند
خداوند در وجود

در درو ها هيسرما
انسان و نشيفر

أَْعم لََعيلِّ *  ارِْجُعونِ 
!پروردگارا: ديگو
ر شيو پ ديگو ي

خود ر رخواري ش
لكن عذاب خدا

اميمرحله دوم ق 
گان در طول زند

ند،يخدا را بب ي
جوانان و نوجو ي

گوناگ يها سبك
ما يزندگ ريمس
يبه خرج م تي
  .كند تي

شير ،ياز زندگ ي
در يريگ مي تصم

زند ريمس ش،يو

ش يو دارا ستي
قو مانيهرچه ا. 

تواند يهر كس م

يانسان مييبگو م
اعتقاد خو ني با ا

ش دوازدهم؛ هنـــ

كه بر ضرورت مع
كه خ يمختلف ي
استعدادها و س 

اساس، آف نيبر ا

ا رَبِّ  قَاَل  الَْمْوتُ  مُ 
گ يم رسد،ها فرا 

ياست كه او م ي

طفل ،يردهيش
و ل ستنديست ن

عيمربوط به وقا
 دارد كه فرشتگ

يزيواند با هر چ
يخصوص برا  به

س ،ي سبك زندگ
ها، م سبك نيز ا

ين دقت و حساس
يسند از آن حما

يكه هر سبك مين
به يمك فراوان

ب با اعتقادات خو

ين كسانيه افراد 
.دارد يكتاپرست

هر ار،يمع نيبا ا 

ميتوان يل فوق م
متناسب يفتار
  .كند يت م

سنجش

كه يليدال) ب: م
يها هيها و سرما

نيا دنيآفر ليل
ب اين چه بود؟ آ

  ﴾  ونَ جعُ 

أََحَدُهم َجاءَ  إَِذاتَّى 
ه از آن يكي رگ
يسخن نيا! رگز

كه هر مادر ش ي
مس كه يدرحال د؛

م فه،يشر هيدو آ
نكته اشاره ني ا

  .اند ط كرده

انسان بتو نكهيا 
 دسترس است؛

امروزه در بازار 
از كيتخاب هر 

چنان آن كاال ك
پس محكم و عقل 

خوب است بدان 
كم ها شهيت آن ر
متناسب يهر فرد

همه مانيا كه ا
كيو  ديد به توح

.دمتر خواهد بو

با توجه به اصل 
است، رف ي هست

حركت يعمل ديح

   
 

 .رست است
كتاب دهم 57و 
همه استعداد ن
يكه دل شود يح م
آمدن و رفتن ني

 َوأَنَُّكْم إِلَيَْنا َال تُرَْجع
 .رست است
﴿َحت: كتاب دهم

مر كه آنگاه ؛﴾نَ 
هر. ام ترك كرده

 .رست است
يروز: كتاب دهم
رسند ي به نظر م

  
 .رست است
هر د: كتاب دهم

به ما تَْفَعلُوَن﴾ نَ 
 را ثبت و ضبط

 .رست است
:كتاب دوازدهم

قابل ياما هدف 
 .رست است

:كتاب دوازدهم
انت. ميتخاب كن

كي ديخر يبرا ي
يليت باشد و دل
 .رست است

:كتاب دوازدهم
شناخت. رديگ يم

ه: كتاب دوازدهم
 .رست است

از آنجا: دوازدهم
افراد مانيدرجه ا
آن كم ريشد، تأث

.  
:كتاب دوازدهم
كه او پروردگار

توح ريدر مس ي

www.sanjeshse 
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و 56صفحه 

نيبناست با ا
سؤال مطرح

يا ليپس دل
َعبَثًا َخلَْقَناكُمْ 

در 3گزينه  .5
ك 65صفحه 

يُبَْعثُون يَْومِ  إَِىل 
در گذشته ت

  .وندش يم
در 4گزينه  .5

ك 74صفحه 
افراد مست

 .اند در امان
در 2 گزينه .6

ك 77صفحه 
ْعلَُمونی نَ یکاتِبِ 

ها اعمال آن
در 1گزينه  .6

ك 12صفحه 
د،يآ ينظر م

در 4گزينه  .6
ك 30صفحه 

را انت نيبهتر
يوقت. زند يم

از احساسات
در 3گزينه  .6

ك 30صفحه 
يسرچشمه م

ك 31 صفحه
در 1گزينه  .6

د 32صفحه 
به د يبستگ
باش تر فيضع

كند يبررس
ك 31 صفحه

دارد ك مانيا
يانسان نيچن
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پس او را . 
 يعنـ ي يلـ 

 رو نيز همـ 

 زيـ ن »ييبا
  

موحـد   رو ن
قـرار   اش ده 

 يابيدست ي

  .ه است
مـورد   نهيز

به صـورت  
بـا   ريمغـا  

 ي اجـازه و  
نهـا مالـك    

 يا اجـازه  ن
خـود   تيال

. رده اسـت    
 زيها ن سته

ن خداونـد   

اوسـت،   ي

رار دهـد و      
 نيچنـ  د،ي
شـخص،   د 
او قـرار   يو

cationgroup

شماستوردگار 
عمل ديتلزم توح

از.  آن را ندانـد  

بيشـك « ي طرفـ 
.نداشته باشد ي

نياز همـ . ا نداند
نـديآ يهـا  تيـ ق

  .اوست يي
ياز طرف. است» 

شده تي در خالق
ن هستند، اما گز

افراد ب كه يرحال
ن،يـ و ا شـوند  ي

بـدون گـران يد 
خداونـد تنه كه 

نيچنـ . ف كنند
وال يو مجرا ريس

هـان حـاكم كـر
اجابت خوا يبرا
و بـا اذن يرمادي

يهـا  فرمـان  رويـ 

عبـود خـود قـر
يبرآ) رونيب يها

شـود يت باعث م
رو يجلـو  يدـ 

  .شانند

وردگار من و پرو
ارد و آن را مست

گرچه حكمـت 

از. ـاص نـدارد   
ييبايشك بت،يص

چه حكمت آن را
موفق نهيها را زم 
يرشد و شكوفا ي
»واكنش« كيه 

گرفتار شرك د،
از جهان ي بخش

د شود، ينم يز
ياموال م رياو س

را دارد، امـا د ز
از آنجا. نديگو ي
در جهان تصرف 

شخص را در مس

جه يهـا  دهيـ پد
ب ياله ياي از اول

ياسطه اسباب غ

يكرده و پ مينظ

سـپرده و او را مع
ه بت(ها   طاغوت

از طاغوت يريذ
يـز خواسـته جد  

كش يم يديجد 

14/08/1400(  

وند پروخدا همانا
اشاره دا ينظر 
  .ت

ست؛ين حكمت

د موحـد اختصـ
حادثه و مص كي 

گرچ ست؛ين مت
ستوار است و آن

يبرا يبلكه بستر
بلكه ست،ين» ت

اند دهيد خالق آفر
هم مالك گران

زيمالك چ وجه 
و نيخانه، ماش ،

زيـ در آن چ رييـ 
يم يو سرپرست 

توانند يزه او نم
كه خداوند آن ش

پ انيـ را م تيعل
ارد، درخواست

وا به ياله يايول

خداوند تن تيضا

س) بـت درون (س  
و يماد يها ت

پذ و فرمان يفسان
هـر روز يس و 

ياو را به بردگ 

11  
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ه ؛﴾ُمْستَِقيمٌ  َرصاطٌ 
دير ابتدا به توح

كرده است يعرف

ح يدر عالم ب يا ه

ند، فقط به افراد
در برابر زيحد ن

حكم يدر عالم ب ي
بور و اسشكالت ص

ب ست،يخداوند ن 
قضاوت«شكالت، 

  .صاص ندارد

جهان را چند ني
گيو در كنار او، د

 چيه  به كس، چي
ن،يت صاحب زم

يق تصـرف و تغ 
تيتصرف را وال

وقات جز به اجاز
معناست ك نيد

 خداوند رابطه ع
ندا يمنافات ديح

و ا يسباب ماد

د را بر اساس رض
  .است 

نفـس ي به هوا
قدرت تيسب رضا

نف اليدر برابر ام
نفـس يسـو هـوا    

كنند ي عوض م

ش دوازدهم؛ هنـــ

ِرص َذاُكْم فَاْعبُُدوُه هَ 
در هيآ نيا. ست

مع »ميط مستق

ادثهح چيوحد ه
 

ث عالم زودگذر
كه فرد موح بسا 

يا حادثه چيحد ه
و مشك ها يل سخت

يمهر ينشانه ب 
بودن در برابر مش
سان موحد اختص

معتقد باشد كه ا
و الوه بر خداوند

چيه نكهيقاد به ا
صورت موقت به 

باشد، حق يزيچ
حق ت نيا. كنند

و مخلو سته زي
بلكه بد ست،ين ي

شرك كجاست؟
با توح ماريمان ب
استفاده از اس طه

خود يچون زندگ
يز آرامش روح

دل ي، اگر كس
كس يدر پ ايهد 
بودن د ميتسل.. 

كياز  رايشد؛ ز
ر روز رنگكه ه

سنجش

ِّ َوَربُُّك  َ َر ﴿إِنَّ هللاَّ
ست و درست اس

صرا«رابطه را  ن

ازنظر انسان مو 
 .است دواريام ي

حوادث نكهيد به ا
چه رود؛ يار نم

زنظر انسان موح
در مقابل. است ر
،يزندگ يها ير

 بودن و استوار ب
كردن، به انس ي

م ياگر كس: دهم
عال نكهيتقاد به ا

اعتق يعني ت،يك
يعني شوند؛ يم 
 
هركس مالك چ 
از آن استفاده ك 

يرپرست جهان ن
يگريخداوند به د

و ش ديمرز توح 
درم يپزشك برا

واسط پزشك به را
 

انسان موحد چ 
ردار ازرد و برخو

در مقابل: زدهم
ده حيداوند ترج

. ..شده است يل
داشته باش داريپا

ك يماد يها رت

   
 

 .رست است
:كتاب دوازدهم

راه راس نيكه ا د
نيا جهيو نت داند

 .رست است
:كتاب دوازدهم

يهمواره انسان ي
داشت كه اعتقاد
فراد موحد انتظا

 .رست است
از: كتاب دوازدهم

دواريام يره انسان
شوارور دارد كه د

اشت كه صبور
يصبور هيدر سا 

 .رست است
كتاب دوازد 24ا 
اعتق يعني تيلك
شرك در مالك دي

لك اموال خود
 .ستين تيمالك

:كتاب دوازدهم
ايدر آن تصرف 

و سر ي، تنها ول
خ تيوال يگذار
  .ست

:كتاب دوازدهم
ه درخواست از پ

ريندارد؛ ز ديوح
 .دهند ينجام م

 .رست است
:كتاب دوازدهم

دار داريابت و پا
 .رست است

كتاب دواز 34و 
خد يها ه فرمان

فتار شركت عمل
نا يتيم و شخص

قدر گريد يز سو

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
ك 32صفحه 

ديكن يبندگ
د يعبادت م

در 3گزينه  .6
ك 32صفحه 

يموحد واقع
توجه د ديبا

همواره، از اف
در 4گزينه  .6

ك 32صفحه 
هموار يواقع
و باو دهد يم
توجه د ديبا

ت،يبه موفق
در 2گزينه  .6

تا 21صفحه 
در ما شرك
يگو  ينظر، م
مال ،ياعتبار
در ما ديتوح

ك 19 صفحه
د توانند ينم

جهان است،
واگ يبه معن

قرار داده اس
ك 23 صفحه

همانگونه كه
با تو يمنافات

كار را ان نيا
در 1گزينه  .6

ك 33صفحه 
ثا يتيشخص

در 1گزينه  .7
و 33صفحه 

اوامرش را به
گرف يشخص
ناآرام يدرون

و از دهد يم
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 ِفتَْنـةٌ  َصـابَتْهُ 

َمَودَِّة َوقَـْد الْ 
ه بـا آنـان    

به  يديوح
 و حركـت  
ود را دنبال 

ز ت باشد و ا
ك در قالـب  

  بشر به اني

آن،  يقـ يق
دهنـده   ش 
در كنـار   ر

ست است، 

د در قلـب     
ـدا و درك     

ه بـرخالف       

 راسـتگوتر   

ريم بـه آن      

cationgroup

َنَّ  ٌ  َ أَص َوإِنْ  ِبـهِ  اطْـ

َء تُلُْقـوَن إِلَـيِْهْم ِبـا
كـه يا گونه به د؛

رنگ تو شتريب ز
ها رشد انسان ي
خو يويدن التي

گرفتار شركت ي
 كه گرچه شرك

ياست، در م ميد

به نظر مالك حق
ـ  و پـرورش ي و ول

ريـ فق اريمع بسـ 

اگرچه درس» هان

كـرده و خداونـد
وت انـس بـا خـ

ت، زنـدگي كـه

ت و چه كسـي

ه در قـرآن كـر
  )دهم 

ٌ أََصـابَهُ  فَـِإنْ  ف  ْ َخـ

ُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْولِيَاَء
ديريرا دوست نگ

زياركان جامعه ن
يبرا نهيشد، زم
يها و تما خواسته

يروزه كمتر كس
است ك نيو آن ا

از شرك قد تر ده

و بدون توجه ب 
ع خود را مالك

شدن جوام دايپ 

در جه هيرو يف ب

دا را فرامـوش ك
خلـو يبـرا  ييا 

ي آينـده ماسـت

كي در آن نيست

ردگان اسـت كـه
.53و ص  52حه

14/08/1400(  

َ َعَىل  َحرٍْفيَْعبُُد هللاَّ

آَمُنوا َال تَتَِّخُذوا َعُد
دشمن خودتان ر

  .اند دهير ورز

حركت كنند، ا 
با ياله نيقوان ي

شد همه فقط خ
  . رود يم
كه امر رسد ي م
وجود دارد و نجا

ديچيپ اريكه بس

كنند يم يد تلق
و جوامع در واقع

عت،ي شدن طب

تصرف« نهيگز ن،

رم شدند كه خد
كه جـا افتهي ين

بخشي از زنـدگي
  )دهم. 

شك] كه[كند مي

مرز زنده شدن 
صفح. (ارد است

)م انساني

12  
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﴿َوِمَن النَّاِس َمْن يَ

﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آ: د
و د ندشمن م 

 آمده است، كفر

ديتوح يبه سو
ير خدمت اجرا

رو اگر قرار باش ن
م نياز ب يو تعال

در ابتدا به نظر 
نيتلخ در ا تيقع
از شرك ك يگر

ت را ملك خود
افراد و نيا. كنند

آلوده ست،يز ط

نيآن؛ بنابرا مد

سرگر يويمور دن
يشان فزون در دل

ست، زيرا معاد ب
51 صفحه. (بود

ز قيامت جمع م

اي از است نمونه
ن معاد داللت دا

ويژة علوم(گي 

ش دوازدهم؛ هنـــ

﴿: ديفرما يحج م
ُ الْمُ  ُخْرسَانُ    ﴾ِب

ديفرما يمتحنه م
ديا آورده ماني ا
شما يكه برا ي

جامعه كيدم 
در ياجتماع يها

نيا از. گردد ير م
و امكان رشد و د
:آمده است 36 

واق كياما  اشد،
گيدارد، اما انواع د

ها جهان خلقت ن
ك يهان تصرف م

طيمح بين تخر

ايكرد است، نه پ
  .د است

ها چنان به ام ن
 شهوات چنان د

  .ستا

فتن از زندگي اس
و ابدي خواهد ب

  
عاً شما را در روز

ي بني اسرائيل
يلي كه بر امكان

 دين و زندگ

سنجش

سوره ح 11 هيآ 
الُْخ ُهوَ  َذلَِك  اْآلِخرَةَ 

سوره مم 1 هيآ 
كه يكسان ي؛ ا

يحق نيان به د

هر وقت كه مر 
ه هر قدر نهاده
تر موحدانه آسان

رديگ يعه را فرام
 نظر در صفحه

با يم شرفتيپ ر
وجود ند يمروز

از انسان ياريبس 
جه نياهند در ا

آن يامدهايمله پ
  .هاست ند آن

همان عملك» ف
د عملكردكه خو

از انسان ياريبس 
و لذات و ايدن ت

نگذاشته ا ي باق

قيقت سخن گف
ذراست، جاويد و

: فرمايدساء مي
جز او نيست قطع

  )هم

كه يكي از انبياي
و دالي» الف«ش 

   
 

 .رست است
:كتاب دوازدهم

نْيَا َخِرسَ  ْجِههِ  َوا الدُّ
 .رست است

:كتاب دوازدهم
﴾ ...كُْم ِمَن الَْحقِّ 

حال آنكه آنا. دي
 .رست است

:اب دوازدهمكت
طور كه همان رد؛

م يداوند و زندگ
قه و تضاد جامع

مورد نهيت گز
ريبشر در مس زي

 آن در جوامع ام
  .ورد

 .استرست 
:كتاب دوازدهم

هر گونه كه بخوا
كه از جم ندارند

ثروتمند و مانن ر
تصرف«داشت كه 

بلك ست،يملكرد ن
 .رست است

:كتاب دوازدهم
نتيز. ندارد يه
با پروردگار شي

 .ست است
ن از معاد، در حق
يا كه كوتاه و گذ

 .رست است
سوره نس 87آيه 

ه هيچ خدايي ج
ده. 51صفحه ( 

 .رست است
ك) ع(ضرت عزير 

و مربوط به بخش

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
ك 34صفحه 

َوج َعَىل  انَْقلََب 
در 3گزينه  .7

ك 35صفحه 
َا َجاءَكُ ِ كََفُروا 

يكن يمهربان
در 1گزينه  .7

ك 35صفحه 
ريگ يخود م
خد يبه سو
تفرق... كنند 
درست عبارت

يجهت ن نيا
و مانند  بت

خو يچشم م
در 2گزينه  .7

ك 36صفحه 
خدا ه يعني

پن يجهان م
ايجوامع بس

توجه د ديبا
عم امدياما پ

در 3گزينه  .7
ك 37صفحه 

گاهيها جا آن
ياين تيمعنو

  
  

در 2گزينه .5
سخن گفتن
زندگاني دني

در 4گزينه  .5
آ خداوند در

خداوند كه«
از خداست؟

در 3گزينه  .5
داستان حض
اشاره شده و
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و پاداش زا 

. رد اسـت       

هـد بـدون   

  )دهم. 6

پرونـده آن   
زخ و دنيـا    

د گنـاه آن  

الم ميـزان  

 تغييـر در  

رت كلمات 
  )م

ور شاهدان 

ه را انجـام    

cationgroup

مان ظرفيت جز

معـاد داللـت دار

خواهاو مي)  كه

64و  63صفحات

 و با مـرگ او پ
 ميان عـالم بـر

 بدان عمل كنند

كاظم عليه السال
 

يع قيامت يعني

ست كه به صور
دهم. 74صفحه 

حضو -5 اعمال 

داننـد آنچـهمـي    

 را ندارد زيرا هم

ه بـر ضـرورت م

كارش اين است

ص. (م برزخ است

سان در دنياست
هم وجود ارتباط

تي كه مردمي

كدنياست و امام 
 )دهم. 66و  6

 مرحله اول وقاي

زارشي از عمل ا
ص. (در برداردن را 

دادن نامه -4ي 

گاني گرانقـدر، م

14/08/1400(  

ها پاداش انسان

و از داليلي كـه 

 

علت انك(د بلكه 

ور و آگاهي عالم

ندگي انسود به ز
بوط به اصل مهم

رسوم كند تا وقت
  )دهم. 65 حه

ن عالم برزخ و د
4صفحات. (يند

ه بخش سوم از

اي دنيا تنها گز
يقت و باطن آن

ادگاه عدل الهي

سـتند نويسـندگ

13  
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داوند در جزا و

»ب«از بخش  

  : د، عبارتند از
 شدن مردگان 

  )دهم. 54تا  

 معاد شك ندارد
  )دهم. 

ي بر وجود شعو

 دامنه آن محدو
ـأَ ا قَّدم و  مربر﴾خَّ

 در بين مردم مر
صفح. ( كم كنند

داوم ارتباط ميان
فرماي معرفي مي

مربوط به ﴾... بال

هانامه. سي دارد
خود عمل و حقي

   
برپا شدن د -3 

ما نگهباناني هس

ش دوازدهم؛ هنـــ

 تحقق وعده خد

»مه عدل الهي

معاد داللت دارد
هايي از زنده شنه
52صفحه . (ت

انسان در وجود
.56 صفحه. (ند

 جنگ بدر دليلي

الي هستند كه
نسان یومئٍذ اإل  ؤُا

را سنت زشتي
ز گناه عامل آن

هاي تد از نشانه
 فرد فوت شده

جباُل و کانت الجب
  )دهم. 

دنيا تفاوتي اساس
اي است كه خنه

:مت عبارتند از
 از حقايق عالم

گمان براي شمي

سنجش

اي كه امكانونه

معادل الز«الل 
 

ي كه بر امكان م
بيان نمونه -2ن  

ندگي در طبيعت

ا: فرمايدمت مي
مام عمر گناه كن

ا كشته شدگان

اعما.... ه، حج و 
ُؤیَُنبِّ ﴿وره قيامت 

و هر كس س.... د 
ند بدون آنكه از

نواده خود يكي
هايزان فصيلت

تَرُجُف االرُض و الج
.73 صفحه. (ت

ي ثبت شده در د
مل انسان به گون

 مرحله دوم قيا
كنار رفتن پرده

  )دهم. 74

بي: فرمايدار مي
(  

   
 

 .رست است
ن در دنيا به گو

  ....  را ندارد
 بخشي از استدال

 )دهم. 55و  5
 .رست است

ي است و داليلي
تين انسان نخس

 نظام مرگ و ز
 .رست است

سوره قيام 5آيه 
امت در تمگاه قي

 .رست است
با) ص(ن پيامبر 

 .رست است
 مانند نماز، روزه

سو 13ود و آيه 
  )دهم. 64 حه

 .رست است
فرمايدمي) ص( 

گذارنب او نيز مي
 .رست است

 فوت شده با خا
را وابسته به ميز

 .رست است
یَوَم ﴿وره مزمل 

هاستن و آسمان
 .رست است
هايسان با نامه

آمده اما نامه عم
 .رست است

ي است و وقايع
ك -2ن مردگان 

4و  73صفحات 
 . رست است

آيات سوره انفطا
دهم. 75صفحه 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
زندگي انسان
كامل انسان
اين مطالب

4صفحات (
در 2گزينه  .5

پرسش منفي
آفرينش -1
اشاره به -3

در 4گزينه  .5
خداوند در آ
ترس از دادگ

در 1گزينه  .5
سخن گفتن

در 3گزينه  .5
آثار ماتقدم
شوبسته مي

صفح. (است
در 4گزينه  .5

پيامبر خدا
را به حساب

در 2گزينه  .6
ارتباط فرد

اين ارتباط ر
در 1گزينه  .6

آيه دهم سو
ساختار زمين

در 4گزينه  .6
نامه عمل انس
و نوشته درآ

در 3گزينه  .6
پرسش منفي

زنده شدن-1
ص(و گواهان 

در 1گزينه  .6
خداوند در آ

ص. (دهيد مي
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قـراردادي   

آن تصـرّف  

ر دنيا نماز 
را تكـذيب    

 ي احاطـه و   
  )دوازدهم 

ره انسـاني  

ايـن  ..... دا  

م وسعت و 

زيان ] هر دو

رين ركـن   

انـد و در  هت   
  )دهم

44(  
يده و از او       

cationgroup

 از نـوع رابطـه   

توانند در آ نمي

  )دوازدهم

ما در: گويند مي
 روز رسـتاخير ر

خت هـر چيـزي
.12 صفحه. (ند

حد واقعي هموار

ي آن يعني خـد
(  

زبان و هنگام به 

هر[ دنيا و آخرت 

تـرمهـم .  اوست

فرينشـي داشـت
دوازد. 23 صفحه

4صفحه. (كنند
يطان را نپرسـتي

 راننده متخلـف

بدون اجازه وي

د. 20صفحه . (ت

جهنميان«: ايد
شـديم ودا مـي  

 زيرا الزمه شناخ
ت احاطه پيدا كن

 

از همين رو موح 

ظر مالك حقيقي
)دوازدهم. 36 حه

تنها[ اي  كناره

او در. شودن مي

ت همه جانبه از

 مثل خداونـد آف
ص(اند؟  دت ديده

 برتري پيدا مي
نبسـتم كـه شـي

14/08/1400(  

 عمل و جريمه

دارد اما ديگران ب
  )19صفحه  (

در ربوبيت است

فرماكند و ميي
در معصيت خـد

ك آنها را ندارد
تواند به حقيقتي

  يت 
 )دوازدهم. 21

.مت آن را نداند

دون توجه به نظ
صفح. (پندارندي

بر يك جانب و

 از خدا رويگردان

 خداوند و اطاعت

هااند كه آناده
يز مستحق عباد

شان بر يكديگر
عهـد و پيمـان نب

  )ازدهم

14  
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 نتيجه طبيعي

 در ان چيز را د
.گويندستي مي

ربوط به توحيد د

ها اشاره مين آن
 بدكاران غرق د

ما گنجايش درك
تيجه ذهن ما نمي

شرك در خالقي -
 صفحه(وبيت  

ست، گرچه حكمت

و بدكنند قي مي
جهان مي) رب( 

ست كه خدا را ب

اليي به او برسد
  

جامعه در جهت

شريكاني قرار دا
 دو شريكان را ني

ه مراتب اخالصش
آدم آيا با شما ع

دو. 43 صفحه( 

ش دوازدهم؛ هنـــ

ري در رانندگي

 تصرّف و تغيير
 واليت و سرپرس

مر ﴾رَبُّ کِل شیء

هل دوزخ از زبان
كرديم و همراهي
  )دهم. 40 -4

ذهن م.  هستند
دود دارد و در نتي

-1: ك عبارتند از
شرك در ربو -4

حكمت نيست بي

را ملك خود تلق
 پرورش دهنده

ز مردم كسي هس

گيرد و اگر بال مي
)دوازدهم. 34 ه

مة اركان يك ج
  )دوازدهم

يا براي خداوند ش
ه است و از اين

منان، با توجه به
اي فرزندان آ: د

آشكاري است؟

سنجش

دليل سهل انگار

چيزي باشد حق
ين حق تصرّف،

َر َو هو َربّاِهللا اَبغی 

د به اعترافات اه
 دستگيري نمي

47ره مدثر آيات 

ند كه نامحدود
د حقيقتي نامحد

ب و اقسام شرك
شرك در واليت 

اي در عالمحادثه
  )دوازدهم

 
، جهان خلقت ر
 را مالك وي و

از: فرمايدحج مي
  

م دلش به آن آرام
صفحه. (كار است

ي قرارگرفتن هم
د. 34 صفحه.. (

آي: فرمايدعد مي
نان مشتبه شده

مؤم: فرمايدمي) 
فرمايده يس مي

ي شما دشمن آ

   
 

 .رست است
سيب ديدن به د

  )دهم. 87حه 
 .رست است

هركس مالك چ
به اي. تفاده كنند

اََغیَرهللاقُل ﴿و آيه  
 .رست است

وره مدثر خداوند
انم و از محروم

سور. 87صفحه(
 .رست است

موضوعاتي هستن
 آن است خداوند

 .رست است
ي است و مراتب

ش -3ر مالكيت 
 .رست است

ن موحد هيچ ح
د. 32 صفحه. (ت

.درست است
ها،اري از انسان

مع در واقع خود
 .رست است

سوره حج 11آيه 
.كنندعبادت مي

ري به او برسد د
 همان زيان آشك

 .رست است
معنايي توحيد 

..حكومت است 
 .رست است

سوره رع 16آيه 
دو آفرينش بر آن

 .رست است
)ص(پيامبر اكرم

داوند در سورخ 
د چرا كه او براي

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
به ترتيب آس

صفح. (است
در 3گزينه  .6

ه: بخش اول
يا از آن است
:بخش دوم

در 4گزينه  .6
در آيات سو

خوانديمنمي
. (كرديم مي

در 2گزينه  .6
دستة دوم م
دسترسي به

در 1گزينه  .6
پرسش منفي

شرك د -2
در 1گزينه  .7

از نظر انسان
اميدوار است

د  4گزينه  .7
امروزه، بسيا
افراد و جوام

در 3گزينه  .7
خداوند در آ

ع] آسودگي
پس اگر خير

اين. بيندمي
در 1گزينه  .7

بعد اجتماعي
يك جامعه ح

در 2گزينه  .7
خداوند در آ
نتيجه اين د

در 3گزينه  .7
پ: بخش اول
:بخش دوم

پيروي نكنيد
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  سازند؛ يم

 چيهـ   م بـه  

 ،يطـوركل  ه
  .د

موجـودات  
 يلقت دفع

و لـذا   شـد 

 ،يويـ دن ي
 تيمحـدود 

و قـدرت و  

در  ير عـال  

سـازمان   ي
 نينقـوا  ني

اسـت،   يد 
 دارد و آن 
جمـادات و    

و  يعـ ي طب
در  گـر، يد 
.  

cationgroup

رار آن را آشكار م

 
ن با عقل سـالم

  آشكار است؛ 

 انتخاب اجزا و به
رديپذ يصورت نم

م يست كه تمـام 
خل يزنده دارا ت

باش ينمـ  ي علمـ 

ياو در زنـدگان  ي
از م ينشان گونه

سرچشمه علم و

و شـعور يمعنـو 

يخاص يها سنت
ني چارچوب همـ 

و الحـاد ي مـاد 
بعد كيكه تنها 

ن نسـبت بـه ج
 صف موجودات

يهـا  دهيـ ـد پد 
.نداشته است ي

و اسر رنديگ يرم
  ين
 .بپردازد كي ام
انسان كي يبرا 

روشن و آ يخوب

در يت، حسابگر
ص يشعور و آگاه

  .ستين 

و معتقد اس داند
موجودات ه،يرض

ز جزو مسلمات

يدائمـ  يهـا  الش 
گ چياست كه ه ي

ارتباط با س هي سا

مع ي اسـتعدادها 

و س نيساس قوان
در ي انتخاب و

آن، ينـ يب جهان
است ك يوجود

كه انسا يازيمت
كه او را از  يد

هماننـ زيـ سـان ن 
ياو نقش شيداي پ

14/08/1400(  

م شگرف پرده بر
نيب انيدر م شي
به مطالعه كدا د
وتر،يكامپ كي ش
خ به زيانگ شگفت 
  ار

است ريدناپذيترد
ز بدون دخالت ش

يحسابگر زمند

د يم ينسل وندي
فر نيبر اساس ا

است و هرگز هيض

و تـال يف مـاد 
يا و جاودانه يق

ل انسان جز در

مناسب نباشد، ا

 

م است كه بر اس
ب است و قدرت

خالصه كرده و ج
انسان مو ،يديد
برداشت، ام ني ا

ايبن ازيامت گونه
انس نشيب نير ا
در يشعور ونه

   ديني

15  
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نظا ني، همه از ا
يآفتاب      يشكاف
داند يكه نم شود

شيدايدر پ قيق
افتهي ودات نظام

د به خداوند اقر

و تر يودش قطع
هرگز ي حسابگر

ازيگوناگون، ن ي

يپ ي زنده را دارا
ب. اند وجود آمده

فرض كيتنها  ه
  .نمود يمعرف 

محدود و اهداف 
قيمطلوب حق ي
كامل يارضا. رد

هوات و گناهان م

 دي فرشته درآ

محكم ينظام ي
قدرت انتخاب ي

خ عتيماده و طب
 نيدر چن.  بود
در. است يو اله
گ چيو ه شود ي م
در. ستين اني م

گو چيد آمده و ه

هاي ف و اقليت

ش دوازدهم؛ هنـــ

تا انسان، بيز آم
هر ذره را كه بش

ش يم ريق و متح
د ير و حسابگر

موجو همه  نير ا
ل ندارد كه ندارد

ظم، آنچه كه وجو
كه داستيفته پ
ياز اجزا يا موعه

موجودات ،يج
به و يسلول د تك

هينظر نيكه ا ت
يشده علم بات

يها  به مطلوب
يگاه در جستجو

ريگ ينم آرامو  د
  .ستين ريپذ

علت غلبه شه به

رود رونيچو ب و

يهان خلقت دارا
يها، انسان دارا ت

را در م ين هست
خواهد يًال ماد

و يرماديغ نبهج
او خالصه يست
قائل شود، در ي

وجو به يصر ماد

معارف

سنجش

م تا كهكشان و از
ه دل

آنچنان غرق اني
دخالت شعور ي
ما در برابر فيكل

دل   د دل است 

نظ دهيپد شيداي
كردن است و ناگف

مجم يي گردهما

جيتكامل تدر هيض
چند موجود اي ك

است نيلم است ا
و اصول اثب نيوان

نشدن انسان ي
ناخودآگ يكه آدم

شود ينم يراض 
پ امكان تينها يب

ب ،يروح ي فضا

ويد    اريحبت اغ

كه جه ميدان يم 
و سنت نيقوان ن

كه جهان يكتب
كامال يبرداشت ز

و فاقد هرگونه ج
سيها در تكامل ز

يمعنو يو برتر
عناص يمشت يدف

   
 

 .رست است
از اتم: كتاب دهم

پا يب انوسياق ن
يوقت: كتاب دهم

تك ست،ين ديرد
خداوند هيمه تنب

 .رست است
يدر پ: كتاب دهم

شده عمل ك ساب
اشت كه صرف
 .رست است
فرض: كتاب دهم

كي يجيمل تدر
آنچه مسل. ... ند

قو فين را در رد
 .رست است
يراض: كتاب دهم

است ك قتيحق 
ابد،ي و تا او را ن

 كمال و جمال ب
 .رست است
اگر: كتاب دهم

  . ... كند ي نم
صح يجا ستي

 .رست است
:كتاب دوازدهم

نيبر اساس هم 

 .رست است
مك: تاب دوازدهم

زيتش از انسان ن
است و يو ماد 
دارد، تنه واناتيح

ا يساخته و برا
تصاد بي و ترك

www.sanjeshse 

  
    

در 2گزينه  .5
ك 26صفحه 

نيدر ا انسان
ك 40 صفحه

مورد تر يرو 
هم نشيآفر

در 4گزينه  .5
ك 38صفحه 

صورت حس به
توجه د ديبا

در 3گزينه  .5
ك 43صفحه 

زنده از تكام
ستنين يو آن
آن توان ينم

در 1گزينه  .5
ك 51صفحه 
نينشانگر ا

در او نباشد
به وستنيپ

در 2گزينه  .5
ك 54صفحه 

انسان رشد
يدل ن خلوت

در 4گزينه  .5
ك 13صفحه 

.است افتهي
  .معنا دارد

در 1گزينه  .5
كت 3صفحه 

طبعاً برداشت
يعيطب بعد
و ح اهانيگ

جدا س يخاك
جمع جهينت
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. جاسـت  ن  

 گانـه يو ب ي
و  كنـد  يمـ 

 نيـ شـد، ا 
 حيصـح  ي

 و محكـوم    

از  اريـ  اخت 
رد و گرچه 

خود  اريخت

 ييو آشـنا  
 يهـا   جبر

سـتفاده از  
خـود   يحتـ 

بـر   يمبتنـ 
خـود   يعـ 

آگـاه   يهـا 
  . سازند ي

 رياز سـ  ـد 
كننـده   كس 

cationgroup

بـه همـان زياو ن

يانسـان  ي واقعـ 
جستجو م گانهي

داشته با يتر مل
يو معنـو  يفكـر 

ت خواهـد كـرد

سـلب يمعنـا  ه
انتخاب دار يينا

را به اخ يكي واند

تيموهبت هدا
و يوانيح زي غرا

را انتخاب و با اس
كه حتنباشد، بل ي

 و عمل صالحِ م
واقع يبـه آزاد  د 

ه كـه انسـان   يت 
يگاه جامعه را م

توانـ ينمـ  ينسان
مـنعكس زيـ ن يـان 

دارد و بازگشت ا

  ميرو
و لياصـ  تيخص

ي او خود را در ب

كامل ييهان آشنا
ف تيـ الزم و ترب

حركت يرونيو ب

ـ  يخيدث تـار  هب
توان ها، يچندراه

تو يصدها راه، م

از م ي برخوردار
و اليام يعني ي
خود ر يزندگ ي
يو اجتماع يط

مداومت بر تفكر
توانـد يمـ  يصـول 

در صـورت واهـد؛ 
آگ يها اما انسان 

انس چي اوست و ه
هر انسـ يفتارها
  .شد

14/08/1400(  

د يبه عالم الهل 

ر يو باال م مييال
و شخ شيخو ي

كه نجاستيدر ا
   كشاند؛ ي
  كرد ي م

جه يها با سنت
ال يهـا  يز آگـاه 

و ي عوامل درون

و جامعه و حواد 
و چ ها يسر دوراه

ها، بلكه ص ده اني

علت به يكه آدم
يدرون ي جبرها

يهانه هدف واقع
طيمح طيوب شرا

علم و م ليتحص
و اص حيحص تي

  .بپردازد گران

خو يكه جامعه م
سازد، يجامعه م

حاكم بر يصاد
 عوض كند و رفت

با يم يجبر ريس

16  
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است كه اتصال 
  ت؛ 
ما ز باال   ميرو ي
يقيحق شتنيخو

د. ستيكه آن ن 
يم ي را به نابود

اتمن گانهيت ز ب

باشد و ب شتري ب
اما اگر از رود، يم

شده و به دنبال
  

عتيگون بر طب
بر س يآدم ،يه

يهد بود، اما از م
  .ستي

است ك نيا يان
انواع طرهي و س
صورت آگاه  و به

ا محكوم و مغلو
  

و تح تيو ترب مي
ياز ترب يخوردار

گيخود و د يقع

چنان هستند كه
ناآگاه را ج يها 

ع مناسبات اقتص
رود و آن را ون

س نيساخته هم

ش دوازدهم؛ هنـــ

ينسان موجود
خداست يبه سو 
يم ايو در مييايدر
گم كردن خ يعن
كيگريد زيبا چ 

و خود ابدي ير م
آنچه خود داشت

و معرفت انسان
م شيو پ رديگ ي

 اوضاع موجود ش
.خواهد بود يع

گوناگ نيمت قوان
اله يها و سنت ن

نخواه نيان قوان
ين نيجز ا يزيچ

در مكتب آسما 
 از تحت سلطه

رها شده يخير
ت نموده، نه تنها

.ردي بر عهده بگ

يبر مسئله تعل ن
ن در صورت برخ

واق ي به سازندگ

اه، خواه ناخواه چ
گفت انسان وان

تابع يهر انسان ه،
روياند، ب آورده د

س زين يو يولوژ

  يقبل ت

سنجش

ا ،ياله نشير ب
زي بازگشت او ن

ما ز د
عي يگانگيزخودب
اش ينيگزيه جا

كمتر كاود، يم ر
آ    كرد يز ما م

و يهر چه آگاه 
ي خود به كار م

و طياز شرا يبع
عيو طب يقتصاد

حكومت ن،يبنابرا 
نيقوان نيومت ا

هما مت از حكو
چ اريمفهوم اخت

تيهدف از ترب 
الزم بتواند يها
و تا ياجتماع ،ي

ها حركت رف آن
را ي، نقش اصل

نيكه د يديتأك 
است كه انسان ن

ون آزاد گردد و

ناآگا يها انسان 
تو يو بلكه م هند

دگاهيد نيبنابرا 
ديسبات آن را پد
دئويق اعتقاد و ا

حاتيهمان توض 

   
 

 .رست است
د: تاب دوازدهم

انسان از خدا و 

از: تاب دوازدهم
گاه ت به آن و آن
شترين هر چه ب

طلب جام جم از
 .رست است

:كتاب دوازدهم
در جهت اهداف

شد، اراده او تابعا
و اق ياجتماع ي

 .رست است
:كتاب دوازدهم

 و با وجود حكو
خارج ند،ي برگز
و م رديگ شير پ

 .رست است
:كتاب دوازدهم

ه يآگاه افتي در
يجبر اقتصاد ي

ت موجود، به طر
و جامعه طيمح

 .رست است
:كتاب دوازدهم

نيدهنده ا  نشان
سلطه درون و برو

 .رست است
:كتاب دوازدهم

خواه يكه خود م
 .رست است

:كتاب دوازدهم
مناس نياكه  يخ
حق. است يجبر 

 .رست است
:كتاب دوازدهم

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
كت 4صفحه 

يآغاز هست

كت 6 صفحه
شدن نسبت

زندان نيدر ا
دل ط ها سال

در 4گزينه  .5
ك 13صفحه 
ها را د سنت

برخوردار نبا
يانواع جبرها

در 2گزينه  .6
ك 13صفحه 

انسان نبوده
را يهر راه

انتخاب و در
در 1گزينه  .6

ك 14صفحه 
و قيبا حقا

يعني يرونيب
انواع امكانات
در ساختن م

در 4گزينه  .6
ك 14صفحه 

دارد، مانيا
افزوده، از س

در 3گزينه  .6
ك 14صفحه 

كچنانند  آن
در 1گزينه  .6

ك 14صفحه 
خيتار يجبر
ريس نيهم

در 2گزينه  .6
ك 14صفحه 
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و  يو تيـ 
رد كـه در  

است، بلكه 
 رفتـه يپذ ي
و هـر روز   

 دهـد،  ي مـ  

 دگاهياز د ر
ف و مقصـد   

  .ست

جـز انهـدام      
زاد شدن و 

او را از  كـه   

ن از جانب 
  .سازد يم

آن را  زيـ ن 

از  ...الت و 
و  ييبـدگو 

 انيـ را م ي
 رايـ ز د؛يـ ز

و  يروحـ  ت
  .شوند يم

cationgroup

گفت شخصـ وان
دا يگـر يشـمه د 

ا يو اجتماع يد
يلوژدئويـ ـوان ا 

ابدي رييرزد و تغ

جـامنتخـاب ان 

گريعبارت د به. 
هـدف چيز آن ه

اس گريهر هدف د

ـر اسـت كـه ج
ها آز ها و بت وت

بـال نـدارد، بلك

آ تيخالص و رعا
رها م يوانيس ح

يبشـر  خي تـار 
  . ...ن است

گذشت، عدا ،ي
، غرور، نفاق و ب

يهمـاهنگ  نيـ  ا
زيشـدت بپره  به 

اتير و خصوصـ   
داده م زيتم اران

تو ياست نم يح
انسان سرچشـ ي

اقتصاد طيت شرا
عنـ به اساس يب ي

بلر ي به هر باد

و ا اريـ ه بـا اخت  

ص خداوند است
ه خداست و جز

از ه يم روگردان

محدود و محقـ 
و طاغو ها تيود
انسان به دنب يرا

سان است، لذا اخ
از چنگال نفس  را

و تجارب ممتد 
نوسان همواره در

  وانيوز ح
  ود به از آن

يجاعت و فداكار
ستم لياز قب ي
  .اوست 

حركت كند كه
تيدر شخص ي

اعمـال و كـردار 
بكايو فر نينافق

14/08/1400(  

و روح يبعد اله 
يدئولوژيتقاد و ا
  .رسد ي آن نم

كه ساخته دست
يتوهمات نكهير ا
است كه يديب 

كـه شيمل خـو 
  .ود

مخصوص ي بندگ
به دني و آن رس

ابر خدا، مستلزم

يها هدف ديز ق
ها و محد  نقص
بر يحقارت گونه

انس ير خودخواه
انسان كاسته، او

ديآ يانسان برم
ه نييپا تينها ي

فرشته سرشته و
آن، شو ليكند ك

صبر، شج ،يزكار
يو رذائل اخالق ن

اديدا و غفلت از 
به طرف كمال ح

يچندگانگ اي يگ
  .خواهد بود

گران،يخود و د
از من يواقع نين

17  

4مرحلة دوم (ــر 

يدارا ،يواني ح
گفت اعت ديكه با

به يو اجتماع ي

ك ستيانسان ن ي
است، مگر يماع
ريندارد، نظ هيك

و آنگاه عم ماني
شو يمؤثر واقع م

عبادت و ،يمان
داشته باشد دي

در برا يرسپردگ

زم آزاد شدن از
از تمام يعنيد 

گ چيدا، نه تنها ه

در ياخالق يها ي
ا يها يخودخواه

شناخت ا نهي زم
يباال و ب تينها ي

كز ف
ور ك

زيپره لياز قب ي
مانيا توان يز نم

از خد يروگردان
بردارد و ب د گام

ز هرگونه دوگانگ
نخ انيدر م يسان

خ مانيا يابي ارز
و مؤمن گردد ي م

ش دوازدهم؛ هنـــ

ن عالوه بر بعد
است، بلك يماد 

ياقتصاد التحو

يدئولوژيا نيا ،
و اجتم يقتصاد

تك يت و استوار

يو ا يان با آگاه
م خيجامعه و تار

آسم يها ر مكتب
با شيخو يدگان

سر. ردين قرار گ

مستلز رفتن،يپذ
عبادت خداوند. د
خد يبندگ انيب 

ي مفاسد و آلودگ
ت كه از شدت خ

در ينيد ميعال
يب ت؛ينها يدو ب 

  است يجون
 نيشود كم از ا

ياخالق ليفضا ي
 هستند و هرگز

در ر ليرذا نيه ا
خود تيشخص ي
و از دينما جاديا 

ل انسياص تيخص

و صيتشخ يرا
جدا تي از واقع

سنجش

از آنجا كه انسان 
طيكننده شرا س

دست تح ح،يصح

گريبه عبارت د 
اق طيساختن شرا
ثابت ين بر مبنا

انسا قتيدر حق 
و در سرنوشت ج

كه در ميدان يم 
هدف در افق زند

انسان ييدف نها

خدا را  يبندگ 
دربرندارد يا جه
نيبا ا. ستين ن
  .سازد ي م

تمام شهيچون ر
است يفرد حصربه

آنچه از تع: زدهم
انيدر م ي آدم
معج  طرفه زاده ي

ش ن،يا ليكند م

يتمام ن،يبنابرا 
فته و الزمه آن

همه شهير راي ز
ي جهت سازندگ

شي اعمال خو
شخ يجز نابود 

بر اريمع نيبهتر 
ت است كه ادعا

   
 

 .رست است
:كتاب دوازدهم

 افكار او منعكس
ص يارهايبر مع ه

 .رست است
:كتاب دوازدهم

س يدئولوژيش ا
صورت چون ني ا
  .ديآ

 .رست است
:كتاب دوازدهم

و سازد يخود را م
 .رست است

:كتاب دوازدهم
ه كيسان تنها 

هد ديو نبا تواند ي
 .رست است

:كتاب دوازدهم
جينت يانسان ليص
نيجز ا يزيچ ي

ها رها م حقارت
 .رست است
چ: كتاب دوازدهم

مهم و منح لهيوس
 .رست است

كتاب دواز 11و 
است كه نيا د،

يآدم
گر ك

 .رست است
:كتاب دوازدهم
دا سرچشمه گر

جا جمع نمود؛ 
در تواند يم يم

و اتيود و روح
يا جهيصورت نت

 .رست است
:كتاب دوازدهم

صورت نيت؛ در ا

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
ك 15 صفحه

اعتقادات و
هيصورت تك

در 4گزينه  .6
ك 15صفحه 

برعكس، نقش
شود كه در

درآ يبه رنگ
در 2گزينه  .6

ك 15صفحه 
سرنوشت خ

در 1گزينه  .6
ك 17صفحه 

انس امبران،يپ
ينم يگريد

در 1گزينه  .7
ك 17صفحه 
اص تيشخص
يواقع يآزاد

چنگال تمام
در 4گزينه  .7

ك 17صفحه 
و مان،ياهل ا

در 3گزينه  .7
و 10صفحه 

كند يم دييتا

در 1گزينه  .7
ك 18صفحه 

به خد مانيا
كيرا  رهيغ

هنگام انسان
معتقدات خو

ص نيكه در ا
در 2گزينه  .7

ك 18ه صفح
است ياخالق
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 بـر نفـس      
  .ند

  ت كميت 
 و صفات 

 
a/an/ the
many

  a  
 رف تعريف

ا قيـدهاي  

More +
ند سيالبي
expensi
quickly

ن ـول زمـا  

  ل

ول جملـه    

  جهول

ه شـدند و   

 دور سـاير  

cationgroup

توجـه بـه خـدا
رسن يو رضا م ي

ف تعريف و صفات
حرف تعريف   

كميت
e/ some/ 

 beautiful 
فت كيفيت  حر

  . شود
 قبل از صفات يا

+ قيد/ صفت  + t
ت يا قيد و يا چن
ive →more
y →more qu

ساختار مجهـ. د

عل جمله مجهو

   it همـان مفعـو

 فاعل جمله مج

كشـتهي در آنجا 

يارات بهنين س

ت هيآنان در سا 
يبا خشنود ختهي

حرف+ ت كيفيت 
صفت كيفيت

  
Beautifu

hic 

wh   small  
اندازه   صف گ     

ش تر استفاده مي
كه more از 

than 
 صفت
e expensive 
uickly than

(the  باشدمي

لوم به عنوان فاع

رد، زيـرا كلمـه

معلوم به عنوان

 رو، مردم زيادي

   دادن

كنند و همچنمي

14/08/1400(  

.ستيخدا ن ادي 
يآم قيعم يمش

صفت+ فت اندازه 
صفت انـدازه

+  
ص
+

Big 
 small 

ul 
e

  .يت كنيم
 shirt   hite

اسم        رنگ

ي تفضيلي يا بر
ساختن آن كلمه

than 
n 

(lettersعلوم 

فعول جمله معل

 ساده كاربرد دار

مفعول جمله م+ 

 رخ داد، از اين

   كردن 
ره كردن، نجات

ورشيد حركت م

18  
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تر از بخش لذت 
و به آرام نشاند ي

  .يريد

صفت+ صفت سن 
 +صفت سن كل

 
 

Old 
young 

د ترتيب را رعاي

صفات يا قيدهاي
و براي برتري س

 مفعول جمله مع

was/wer  +مف

راي زمان حال
  :ن حال ساده

am/ is/ ar +

ر رودبار گيالن
  . اهداء كنم

دفاع) 2 
ذخير) 4 

ختلف به دور خو

  انگليسي

ش دوازدهم؛ هنـــ

زيچ چيه ،يواقع
يخود را فرو م ي

ايد در نظر بگي ب

ص+ صفت شكل  
صفت شـكلنـگ

+  

 
Round
square

آيد ولي ما بايد ي

داشته باشد از ص
باشد و يالبي مي

همان theyه 

re) + سوم فعل

every day بر
تار مجهول زمان

re) +  سوم فعل

حشتناك در شهر
 نيازمند بودند،

در مدارهاي مخ

سنجش

و نيمؤمن يبرا 
يو طوفان درون 

 قبل از اسم را
  .باشد ي
+صفت رنگ +  

صفت رنـمليـت
+  

Ira
Can

Red  
white

ره در جمله نمي

 ديگري برتري د
يد برتر چند سي

  .رود ي

ه است زيرا كلمه

قسمت س( اصلي

yباشد و قيد ي
ساخت. باشديم )

قسمت( اصلي 

 بسيار بد يا وح
ن به آنهائي كه

    
    

وجود دارند كه د

   
 

 .رست است
:مكتاب دوازده

كنند يد غلبه م

 .رست است
ه ترتيب صفات

ت به قرار زير مي
صفت مليت+ س 

صفت م  +جنس 
+  

Cotto
n

ston 

anian 
nadia

n 
 اين صفات يكبا

 .رست است
سم كه يكي بر

beauti يك قي
كار مي سيالبي به

 .رست است
ول زمان گذشته

  :ه
سم مفعول فعل

 .رست است
ول حال ساده مي
(conversati
سم مفعول فعل

 .رست است
ايل پيش زلزله

تم مقداري خون
 دن

 ي كردن 
 .رست است

دي در آسمان و
  .كنندكت مي

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .7
ك 19صفحه 

سركش خود
 

 
در 2گزينه  .7

در اين جمله
ترتيب صفات

جنس+ اسم 
ج  +اسم 

House 
shirt  

o
n 
e

همه: توجه

در 3گزينه  .7
مقايسه دو ا

ifullyقيد 
يا چند سدو 

در 2گزينه  .7
جمله مجهو
گذشته ساد

اس+  ------
در 4گزينه  .7

جمله مجهو
(ionمعلوم 

اس+  ------
در 1گزينه  .8

چندين سال
تصميم گرفت

اهدا كرد) 1
آوريجمع) 3

در 3گزينه  .8
سيارات زياد
سيارات حرك

erv.ir
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نـين آنهـا   

براين نمره 

  .ارند

طـور   ن بـه   

ت داشـته    

  . است
 

  

cationgroup

  ها هنگ

ده كنيم و همچن

 

 كرده بود و بناب

   نظر گرفتن

ي زياد دوست دا
  ج

ت كه بـا معلمـان

  ور مؤدبانه

ودمـان را دوسـت

  جو كردن

خيلي زياد خسته
 آوري كردنمع

  ه

  هنگي

 آوري كردن مع

  رفي كردن

فره) 4 

رخشند، مشاهد
  .كنيم

 ، جلگه، دشت
  انگيزفت

ا او زياد مكثير

در) 4 

مردم او را خيلي
گيج) 4 

 ياد نگرفته است

بطو) 4 

 بايد والدين خو

    تن 
ي گشتن، جستج

ت و همچنين خي
جم) 4 

قاره) 4  ت

فره) 4 

جم) 4 

معر) 4  له 

  د
  نظير

14/08/1400(  

 ها 

دردر آسمان مي
كوپي تماشا مي

ساده/  و مرتب 
شگف/ مند، قوي 

خوب بخواند، زي

 آوري كردن 

اكثريت م. باشدي
 

حقيقت، او هنوز

  

ما همچنين. يم

يل دادن ، ساخت
ل چيزي يا كسي

 خيلي شلوغ است
 كردن

ن، كشتزار، دشت

 ي

  كردن 

جمل ل بودن، من

غم، با اين وجود
يل، براي مثال،

19  
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مداره) 3 

 را كه در شب د
يله چنين تلسكو

تميز) 2 
نيروم) 4 

ت آن را خيلي خ

fin(  3 (جمع

انهاي تهران مي
ظالم) 3 

در ح. ند، ندارد

 فوراً ) 3 

كه يك بچه بودي
  .يف هستند

تشكي) 2 
دنبال )4 

خ ين زمان سرش
بغل ك) 3 

زمين) 3 

ذهني) 3 

نابود) 3 

شامل) 3 

عليرغ) 2 
از قبي) 4 

  ت؟

ش دوازدهم؛ هنـــ

 ها 

 سيارات زيادي
ا را به وسيكه آنه

ند اما او نتوانست

ndگذشته (دن 

ص در بيمارستا
 ته، متشخص

لمان صحبت كن

ك گ شويم زماني
نها مسن و ضعي

سخ داد كه در اي
 دن

 س

 عي

 كردن 

  پيدا كردن 

ي اين متن است

سنجش

هاهديه) 2 

توانيمومند، مي
كه  هستند زماني

     رتب
    

آن متن را بخوان

پيداكرد) 2 

رجسته و متشخص
برجست) 2 

ي كه بايد با معل

 مكرراً) 2 

ي كردد تا بزرگ
كه آن يم تا زماني

    
     ردن 

ك كند، ولي او پا
بخشيد) 2 

اقيانوس) 2 

اجتماع) 2 

دفاع ك) 2  فتن

توسعه) 2 

    
    

رين عنوان براي
  . مغز كودك

   
 

 
 .رست است

ك تلسكوپ نيرو
انگيز و جالبت

تميز، مر/ رومند 
 انگيزشگفت

 .رست است
مد خواست كه آ

  .يافت نكرد
 ردن 

 .رست است
 دكتر مهم و بر

 .رست است
هايي وجهي به راه

  .حبت كند
 تانه 

 .سترست ا
ه ما كمك زيادي
آنها مراقبت كني
 ن، ترك كردن

كردن، توجه كر
 .رست است

ستم به من كمك
 دن 

 .رست است
 شت

 .رست است

 .رست است
پيدا كردن يا ياف

 .رست است
  كردن 

 .رست است
 
 

 .رست است
ز موارد زير بهتر
و تأثير آن روي

www.sanjeshse 

ها  اندام) 1
در 4گزينه  .8

وسيله يك  به
چقدر شگفت

قوي، نير) 1
ش/ سالم ) 3

در 1گزينه  .8
معلم از احم
خوبي را دري

مكث كر) 1
در 2گزينه  .8

آن مرد يك
 تنبل) 1

در 4گزينه  .8
رضا هيچ تو
مؤدبانه صح

خوشبخت) 1
در 3گزينه  .8

والدين ما به
باشيم و از آ

رها كردن) 1
مراقبت ك) 3

در 1گزينه  .8
از جك خواس

پاسخ داد) 1
در 4گزينه  .8

جلگه، د) 1
در 2گزينه  .8

 سنتي) 1
در 1گزينه  .9

افزايش پ) 1
در 3گزينه  .9

حفاظت) 1
در 4گزينه  .9

عالوه  به) 1
درعوض) 3

در 1گزينه  .9
يك ا كدام -
موسيقي و -
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  ؟

طور معمول 

از گـل و   ي

 نيـ راكـز ا 

  .است ن

cationgroup

  .د

آموزشي است؟ع 

ط به ها نهيسفال 

  .شد يم سفون

يها بـا انـدود   ن

مر نيتـر  مهـم . د

رانيا يالت مركز

ف را حمايت كند

، چه نوع» است

.  

  .كندي

نيا. است  شده 

سيصددروازه و ت

آن ةواري سطح د
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BCF

BCالساقين  وي

درجه اس 4ي 

   
 

 : وم

 .رست است
دست  الكترون به

 .رست است

 .رست است

 .رست است
مثلث وجو 14ل 

B, BEC

 .رست است
ياي مثلث متساو

 

8رابر 
2
 مساوي
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x=2
3 9



  

  
  

  

  

  

  .ت

cationgroup

  :يد
x x = 18
9 3 

. نامرئي هستند

 آنها نامرئي است

  .د

  .رئي هستند

M   
A  

  
  
  

آ دست مي ت به

= 6


دو خط. د دارد

يكي از. ود دارد

تصب وجود دارد

ها نامر فحة از آن

14/08/1400(  

  M̂ = 1 6
AMCقين =  

است 2يط آن 

خط مواجه وجود

خط منتصب وجو

، سه صفحه منت

صب كه پنج صف
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Ĉ = 3
الساق ث متساوي

لث دوم كه محي

هفت خ ،ن شكل

 شكل، هشت خ

د، در اين شكل،

 سه صفحة منتص

  .شود ده مي

ش دوازدهم؛ هنـــ

zM̂  مثلث

 تشابه ضلع مثل

 .د دارد

در اين.  نام دارد

در اين. ام دارد

شود ب ناميده مي

  .رد
رخ و صفحة نيم

االي آن مشاهد

سنجش

12=درجه 

با يك نسبت. ت

 مستطيل وجود

 

 

 

ي تصوير، مواجه

صوير منتصب نا

م تصوير منتصب

 خاص وجود دا
فحة افقي، دو ص

دارد زيرا نماي با

  .ر است

   
 

 .رست است

Ĉ = د  3

 .رست است
3ث اول   است

 .رست است
پائين شكل سه

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
بر صفحة جانبي

 .رست است
بر صفحة قائم تص

 .رست است
د بر صفحه قائم

 .رست است
ل دوازده صفحة
ة جبهي، سه صف

 .رست است
الي جسم قرار د

 .رست است
وشة اتاق مد نظر
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ي ـ  رگـ يت 

 يدارا يرات

ها را در  آن

 افيـ ه از ال 
شـده    ـارج 

جذب شدن 
كـاله و   ـا، 

در . گـردد  ي
 و تنـوع و    

 .ت

 ليرا تشـك 
 آنكـه هـر    

تـر،   آسـان  
در  يانيـ  ب

cationgroup

يهـا  ط و ارزش

تفكر ايم گفتگو 

است آ  وفق شده

شـده  اس بافتـه 
خـ عيصورت مـا 

خشك شدن و ج
هـ شـرت  يتـ  يو

يالقـا مـ   ننـده 
ز وجـود كثـرت

است يسل بصر

ر كيـ گراف يصـل    
ست و با وجـود

يشكل ،يكيراف
روش كيـ ـوان  

  .رد

، سطوح، خطوط

مفهوم ةدهند شان

كه طراح مو شود

ه و لباس و اجنا
ص ها به  درون آن
از خ   بوده، پس

بر رو غاتيتبل ي

ني و خواب به بب
آرام و ساكت از 

عناصر و تسلس ي

ته و عناصـر اص
اس  وزن نداشته م
ارتباط گر كيبه 

عنـ و نوشـتار بـه  

14/08/1400(  

  

 . است

گير ميپالن قرار 

ها، لكه نيوابط ب

نش مختلف يها

ش يم دهيد متي

پارچه يرو يش
رنگ ايه جوهر 

ها مناسب كياژ
يابزار برا نياز ا 

از استراحت يت
يفضا يالقا ي

يتداوم، توال يرا

عهـده داشـت  بر
برابر و هم يشكل

مل هم بوده و به
و ريتصـو  قيـ لف 

مي
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  .اي است طه

.ر درست است

 /1 درست 53

دوم نزديك به پ

براساس رو بيك

ه ن هم در جهت

يكر آرامش و مال

و نقا ين، طراح
كه شوند يخته م
ما نيا يماندگار

.بار شست نيد

دهد و حالت ين م
يعكس برا نيس ا

و دا يجيتدر ري

نقش را نيتر هم
ش شهيهم كيراف

مكم توانند يم م
شـاهد تل ربازي د

صويري و تجسم

ش دوازدهم؛ هنـــ

رسپكتيو دو نقط

6ز   متر سانتي

واهد بود، يعني

شوها در رديف د

در ترك يل بصر

شده آن دهيچي پ
 .ت

از متانت، تفك ي

نوشتن ي كه برا
و ساخ يطراح ي

دوام و م. ندينما
چند يها را برا ن

را به ما نشان ي
ل كرده و عكاس

  .تاس  د برده

ييسجم بدون تغ

و نوشتار مه ريو
عنصر در آثار گر
ا دارند اما باز هم
ر باعث شده از

 خالقيت تص

سنجش

باشد، پر گريز مي

و اجاق گاز) يي

3/صف  6 خو

طبقه، عرض بازش

تعاد جاديا يبرا
 .  

فرم يدا و انتها
است گريكدي با 

ي در سوال حالت
 

ها هستند كياژ
يا گونه هابزارها ب 

ن يم جاديها ا چه
آن توان يو م هند
  .شود يم

يرامش و آسودگ
حس را منتقل ن
سود ريتصو ني ا

سمت جلو و منس

تصو ،كيگراف خي
دو ع نيا يريرگ
را خود ژهيو يان

مرا نيا. ببخشند

   
 

 .رست است
اراي دو نقطة گ
 .رست است

ظرفشوي(سينك 
 .رست است

طبقه به اندازه نص
 .رست است

اري پالن يك ط

 .رست است
شده تالش ب  ائه

.است  رت گرفته
 .رست است

فلش در ابتد ي
فاوت و اختالف
 .رست است
شده  چهره ارائه

.طرح نشان دهد
 .رست است

از ما يانواع يهر
نيا. روند يار م
پارچ يبر رو يذاب

ده ينگ پس نم
ها استفاده م س

 .رست است
از آر ياحساس ي
نيخط افق هم 

در يخطوط افق
 .رست است

حركت به س يرا
 .رست است

يق و ماندگار تار
كار ند كه بهچ ر

ايعناصر، حوزه ب
ب رگذارتري و تأث

  .ميش

www.sanjeshse 
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ط تيشخص
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رن اف،يدر ال
از لبا يانواع
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زين عتيطب
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هر. دهند يم
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از آهنـگ   
كـه   شود ي

ـاب از بـاال   

 يدارا ،يو 

م شـدن و   
 يـل فضـا   

 يجيت تـدر  

. ن آن دارد
صورت  را به

 ارائه ريتصو
 يرويـ ـه ن 

وجـود   هـد 
شكوهمندتر 

كـار   هو با ب 
 ريـ گ غافـل 

 يهـا بـرا   ت  

او در  وهيشـ 
 كتـور ي و و  

cationgroup

توان يطراح را م
يم دهيگوگ د ن

از افتادن، پرتـا ي
  .دهد يشان م

طـرح و يبـرا » 

از كـم يحساسـ  
به سـمت داخـ 

صـورت موعه به

كردن دايو معنا پ
ها ر آن اتيجزئ 

در ت. بگذارد ريث
كـ مينـ يب يرا مـ 

ده ياجازه مـ  دي
از هرچه ش يس

دار هي برنده، زاو
كه در دل شب غ

هـا و دسـت هره

ش. بـود  شـده   ن
ز آثار پـل كلـه

ط تيو هو يروان
در آثار ون شتريب

يو احساس كند 
را به مخاطب نش

ديـ نقطـه د «. د 
 .شود يم ه

در كنـار آن اح ي
رونيخشش از ب

مجم ايعنصر  ك

و ينقطه تجسم
مي معمول نتوان

اطراف طرح تأث 
ر هـا  كـره يراف پ

يكه د يا نقطه ن
ا، احساسفض ني ا

خشن، يخطوط
را ك كايكده گرن

است بر چه يناك

نيـي تع  شيپـ  از 
از يبرخ. گاه شد

14/08/1400(  

ر يها يژگيو. رد
خط ب يو ناآرام 

كيم نيياال به پا
از سقوط ر يهوم

انتخاب كنـد يح
دهيدر سوال د ي

يخـال  يان فضا
بخ نيا زيعكس ن

كيدر  رونده شيپ

دادن ن صيتشخ
طور اشد كه به

 .مييبگو 

يمنف يبر فضا 
اطر يفضا ،ميشو

نياند و تا دورتر
بلند اريسقف بس

اثر با خ نيدر ا 
دهك پناه يمردم ب

حاالت دردن ةند

تفكـر ا چين هـ  
ناخودآگ نهير زم
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دار يس او بستگ
يناراحت. كرد ت

ركت چشم از با
وسط طرح، مفه

طراح ين را برا
يريه شكل تصو

هما ةانداز  بع به
صورت برع هب ن

پ رييتغ اي بيرت

در ت يا كننده ن
كوچك با يقدر
يصرب اي يسم

تواند يم ،ابديت 
ش قيطرح دق ت

ا ظم ساخته شده
همراه با س ،شوند

كاسويپ. جنگ 
م اديو فر يديم
كنن دار منتقل ه

بـدون ينقاش رد،
ها در ستيوررئال

ش دوازدهم؛ هنـــ

و احساس يذات ي
افتيدر ،برد يم 
  .است  ده

حر جاديداد آن، ا
حالت در و نيا 

از آ يبخش واهد
به يطراح ي برا

مر كي يريرارگ
نيهمچن. است ي

ها تر راه نياز ا ي

نييست نقش تع
  به كادر به  بت

به آن نقطه تجس 

شدت يي روشنا
اتيآنكه به جزئ ز

و منظ گريكدير 
ش يم يمنته زي
  .كنند ي

يها يرحم يز ب
ناافاجعه، مرگ، 
هيط خشن و زاو

بر يكار م به ياش
سو يث جستجو

  

سنجش

يخو ،يالت روان
كار به يريتصو 
بودنقاش  نيا ت

در امتد يو خط
تيل كرده و كل

خو يم ،ضور دارد
دهبخش جدا ش

 مركز طرح و قر
يطرح اصل نهيزم
  .شود ده

يكيكه  ديآ يت م
 .است) يل

همان كادر ا كه
نسب يعنصر بصر

ميتوان يم م،يه

و يرگيتفاوت ت
از  شيب. ود دارد

 .ديافزا يم ها ه

كه در كنار ميظ
ين يبزرگ اريبس ي

يم منتقل ننده

است از ياثر سو
ف ،يو خاكستر 
خطو نيوجود ا 

 .ينسان

نقا يراب ينسكي
باعث آگاهانه، مه
.استي هنر ن

   
 

 .رست است
ت طراح به حاال

انيكه در ب يات
اتياسات و درون
 .رست است

در مركز طرح و 
منتقل نندهيبه ب

 .رست است
حض عتي در طب

ب نيان است و ا
  .رست است

در م يخال يفضا
آمدن از ز روني
ديد تواند يم زين

 .رست است
دست ز دو راه به

تكامل اي ي كاهش
  .رست است

سطح ك كي ايضا 
ع اياندازه لكه  ه

بده صيجم تشخ
 .رست است

هر گاه ت يبصر 
وجو يريتأث نين
كرهيبه اندوه پ ي

  .رست است
بلند و عظ د،يسف

يورود اي درگاه 
نيتر بودن را به ب
 .رست است

كاسيساخته پ كا
ديسف اه،يس يا

.است  سم داده
ان ريواقعه غ ني ا

  .رست است
يكه كاند ييها ش
مياز احساسات ن 
انيجر نيا انگريب

www.sanjeshse 
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ف كيوجود 
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ن اهيس يخال

در 4گزينه  .17
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و يشيافزا(
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فض ةمحدود
كه يدرصورت
حج ايسطح 
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يدر هنرها

چن زيشده ن 
يمنف يفضا

در 3گزينه  .17
س يها ستون

داشته و به
و باعظمت ت

در 2گزينه  .17
كيگرن يتابلو
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erv.ir

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77



 
 

 

@sanjesheduc 

اسـت تـا     ه    
  .ما شود

و  ي خـوار 

 يرمند برا
 مثل كوالژ 

 اي يـ عـ يطب

 .د كند

cationgroup

ك طـراح آمـده
فرم طرح حكم ن

ن، معنا و مفهوم

توسط هنر گرا ت
جور شده و  ت

ط يهـا  ن بافـت 

 به فيلم برخورد

بـه كمـك يمـود 
نيدر ا يم موزون

آن دنيحال بوس

عتيطب يار نقاش
و جفت ير چسبان

كه در آن يساز ه
   .وجه هستند

د تا نور كمتري

14/08/1400(  

عمـ ميـادر ضـخ    
مل كرده و نظم

ح صورت در ك

كه در آثا ييزها
در آثار اياند و  ه

و مجسمه يجم
كه قابل تو شند

  .شت

  كي است

رود  آن باالتر مي

30  
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ضـافه وجـود كـ
شكل را تحم يس

كيمماس پا و  ي

زيبافت چ.  دارد
پرداخته شد و  ه
در آثار حج ايو  د
باش يم يريتصو ي

  .نده القاء كند

القه خاصي داش

  يگر با خود

 

  .د

ه استانيسالوسك

و سرعتتر  سته

  .شود 

ت نمايشي

ش دوازدهم؛ هنـــ

اض  شده به  ارائه 
دهد كه وزن حس

يري شكل، قرارگ

وجود يمي ترس
ساخته يينما قع

شود يستفاده م
يها بافت  جمله

قعي را به خوانن

 حيات آدمي عال

.  

 . است

گوي شخص بازي

قرمز -سبز –ي

گم بازتري دارند

خالقي مربوط به

 .گو است

هانة ديافراگم بس

 .است

ريكي اطالق مي

 خالقيت

سنجش

يغاتيتبل ي آگه
انجام د يا  گونه ه

در يت و منفب
  .دهد 

و يريشكل تصو
به شكل واق اءيش
ا ميتقطور مس ه
از شود يم دهيد

 
ارد كه تجربه وا

 
 به زاوية تاريك

.ر نمايش استد

درجه 45تري، 

رت است ازگفتگ

آبي: ي عبارتند از

ند كه ديافراگست

ر تئاتر يا تئاتر اخ

ر اثر ويكتور هوگ

ط زياد باشد، ده

لنز زاويه بسته ا

 اروپا، دوران تار

   
 

  .رست است
در يخال يفضا

را به يآگه نيا 
 .رست است
مثب يهر دو فضا

ينشان م ريصو
  .رست است

عموماً به دو ش 
الت اشو ح تيس

به اءي از خود اش
مواد گوناگون د 

.درست است
ئاليست سعي دا
 .درست است

گمن در آثارش
 .رست است

چكترين واحد د
 .رست است

مت ميلي 50فيلم 
 .رست است

گويي عبار ا تك
  .رست است

صلي در عكاسي
 .رست است

ريع، لنزهايي هس
  .رست است

ت و صداقت در
  .رست است

يخواهي در هنر
 .رست است

ت نور در محيط
  .رست است

نزهاي تله فُتو، ل
 .رست است

رون وسطي در

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .17
فاده از فاست

ييآرا صفحه
در 2گزينه  .17

استفاده از ه
ذلت را در تص

در 4گزينه  .18
يبافت بصر

جنس شينما
ها كه در آن

افتهي رييتغ
 
 
 
  

د 2گزينة  .18
نويسنده رئ

د 3گزينة  .18
هنرمند برگ

در 1گزينة  .18
صحنه، كوچ

در 3گزينة  .18
زاوية ديد ف

در 4گزينة  .18
مونولوگ يا

در 2گزينة  .18
هاي اص رنگ

در 1گزينة  .18
لنزهاي سر

در 4گزينة  .18
نظرية اصالت

در 3گزينة  .18
نظرية آزادي

در 1گزينة  .19
هر چه شد

در 2گزينة  .19
نام ديگر لن

در 3گزينة  .19
به دوران قر
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ـرك بـراي      

كوت گـرد       

cationgroup

 

ي تصـوير متحـر

  . فرانسه است

 سـكوت، از سـك

 .يردگ شكل مي

 . اشتجاي گذ

  .داند

هـاي بصـري ـت   

 ايتاليايي مقيم

 ميـزانِ كامـل

 .رست است

ش) تقليد(سيون 

14/08/1400(  

ي را از خود به ج

د م كار خود مي

ـو، كشـف قابليـ

خت، كانودو يك

شان دادن يـك

د 4/6، 1گزينه 

 براساس ايميتاس
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  .ند

  .مناسب است

اي  تئاتر اسطوره

ن را انجام و تمام

گـ فـيلم داسـتان    

م را تدوين ساخت

  .است

.  

براي نش... يبي و 

شود؛ در نتيجه گ

 فرمي است كه

ت موسيقي

ش دوازدهم؛ هنـــ

 .از استپرد يه

گوين را مودرا مي

م ASA 400م 

ميالدي، 19ن 

 طال است كه آن

هنـر سـينما و فـ

كه هنر هفتم 1

تر ا مناسب 100

.ي تركيبي است

 

م از ساده، تركي

ش ي استفاده مي

فوگ. ك است

 خالقيت

سنجش

ق به برشت نظر

ت در تئاتر هند ر

سيار كم نور فيلم

هره برجسته قر

ين، جويندگان

يس براي ه ملي
 .ست

911ما در سال 

 ASAال فيلم 

سه ضربي نماي ن

.ط يا لنگ است

نماها اعم ب ميزان

نماهاي تركيبي ن

  .يك است

ونيك دورة باروك

   
 

  .رست است
گذاري، متعلق له

  .رست است
ن حركت دست

 .رست است
سي در محيط بس

  .رست است
گنر بزرگترين چه

 .رست است
ترين اثر چاپلي ده

  .رست است
آورد ژورژ م دست

ي سينما بوده ا
  .رست است

پرداز سينم ظريه
 .رست است

 با كنتراست باال

 .رست است
 .رست است

، يك ميزان8/9 
 .رست است

نماي مختلط زان
 .رست است

اردادي در اغلب
  .شود 

 .رست است
ه در ميزانو بر س

 .رست است
گساز دورة رمانتي

 .رست است
 .رست است

فو هاي پلي ز فرم
 .رست است
 .رست است
 .رست است

www.sanjeshse 

در 4گزينة  .19
نظرية فاصل

در 2گزينة  .19
اشاره و زبان

در 1گزينة  .19
براي عكاسي

در 4گزينة  .19
ريچارد واگن

در 3گزينة  .19
شد تحسين

در 2گزينة  .19
ترين د مهم
پردازي خيال

در 1نة گزي .19
نخستين نظ

در 3گزينة  .2
در عكاسي

  
  
  
  

در 2گزينه  .2
در 3گزينه  .20

نماي ميزان
در 2گزينه  .20

ميز 2گزينه 
در 4گزينه  .20

صورت قر به
استفاده مي

در 1گزينه  .20
دوئوله يا دو

در 4گزينه  .20
آلبنيز، آهنگ

در 3گزينه  .20
در 1گزينه  .20

فوگ يكي از
در 2گزينه  .20
در 1گزينه  .2
در 3گزينه  .2
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 و انتقـالي        

، كرآنگلـه   

اير سـازها     

cationgroup

او زيرتـر اسـت

 شدن با فلـوت

 كند تـا بـا سـا

 .د

 .ود

دادي يـك اكتـا

صدا جه براي هم

رست باالتر اجرا

وان استفاده كرد

ي استفاده ميشو

14/08/1400(  

صـورت قـرارد ه

در نتيج. تر است

  . تاريك دارد

مينور، پنجم در
 . صدا دهد

  .ود

  .شود ي

تو  پوسيدگي مي

 .گويند ي

 .شود مي

مالت گچ مرمري
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ي نوشته شده به

تر م درست پايين

ند كه كيفيتي

اليته سي بمل م
مينور  سي بمل

  .ست

شو ر آن حل مي

موس انجام مي 

ي جلوگيري از

 شدن هيدراته

 .كند د مي

داني مي آجر قلم

جزيه شدن آن م

ستشو دارد از م

اص مواد

ش دوازدهم؛ هنـــ

هاي نسبت به نت
 .الي هستند

 شده يك پنجم

(Chalu نامن مي

 .ت

ايد نسبت به تنا
نور اجرا كند تا

رضربي ساده اس

ب آب بوده و د

تر با جدول خت

وارهاي عايق براي

د پختن كند ش

ي سيمان توليد

م كنيم به آن آ

گ كنيم، باعث تج

ه نياز به شسي ك

  .شد ه مي

 خوا

سنجش

ي فلوت پيكولو ن
ازها همگي انتقا

هاي نوشته  نت
 .را كند

(umeauلومه 

لوت پيكولو است

 انتقالي است با
نگله بايد فا مين

نماي چها ميزان

ي است كه جاذ
 

خراش اجسام سخ
 

مخصوص و يا نو
 

با زيا -مالت كم

نوعي  آهك و آب
 

 به دو نيم تقسيم
 

شود و آن را رنگ
 

هايي طوب و مكان
 

ز ساروج استفاد

   
 

 .رست است
ها، صدادهي ينه
ساير سا. شود ي

 .رست است
 .رست است

رآنگله نسبت به
درست باالتر اجر

 .رست است
 كالرينت را شالو

 .است رست
Ot« نام ديگر فل

 .رست است
 .رست است

 كرآنگله، سازي
در نتيجه كرآ. د

 .رست است
 C  يك م 4/4يا

  .رست است

 .رست است
دروفيل، مصالحي

.درست است
صالح در برابر خر

 .درست است
هاي مقاوم م گ

 .درست است
ن سيمان تاب م
  .رست است

ز تركيب آن با
 .درست است
 از طرف عرض
 .درست است

آهك خشك نش
 .درست است

كاري نقاط مرط
 .درست است

انبارها از دي آب

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .21
در ميان گزي

محسوب نمي
در 1گزينه  .21
در 2گزينه  .21

صدادهي كر
بايد پنجم د

در 4گزينه  .21
اكتاو پايين

در 3گزينه  .21
»ttavion

در 2گزينه  .21
در 1گزينه  .21

جا كه از آن
صدا شود هم

در 4گزينه  .21
نماي ميزان

در 3گزينه  .22
  
  
 
 

د 1گزينه  .22
مصالح هيد

د 2گزينه  .22
مقاومت مص

د 3گزينه  .22
از قير يا رنگ

د 4گزينه  .22
با كم پختن

د 1گزينه  .22
مالتي كه ا

د 3گزينه  .22
اگر آجر را

د 2گزينه  .22
اگر سطح آ

د 4 گزينه .22
براي اندودك

د 3گزينه  .22
بند براي آب
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  . است

cationgroup

ق نقره و زر بوده

  لح

 .ت

 

رو به همراه ورق

 . تبلوراست

سبندگي به مصا

هم دور نگه داشت

14/08/1400(  

 .شود صرف مي

 .شود ر مي

 .كند

چوب سدر و سر

 .گوييم  مي

  .گويند مي 

گيري و شكل -

چس -هاابر اسيد

 آنها را بايد از ه

33  
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ر گچ و خاك مص

 و پايداري ديوار

ك مان را كند مي

 .نرمي است

ر كاخ هكمتانه چ

ست دهد، گدازه

»شدگي سنگ« 

-هيدراتاسيون -

ي متوسط در برا

، سرب و روي،

ش دوازدهم؛ هنـــ

شود، براي آستر

 توزيع بار وارده

 خودگيري سيم

 . مهمي دارد

ن -ذنفو -شساني

مورد استفاده در

گاز خود را از دس

هاي رسوبي گ

-ه ترتيب تحليل

پايداري -تريكي

 آهن، آلومينيوم

سنجش

ش گچ ساخته مي
 

باعث جر چيني،
 

چون گچ باشد،
 

ان پرتلند نقش

كش، قير مناسب
 

بيشترين مواد م
 

مين رسيده و گ
 

ناپيوسته به سنگ

 پرتلند و آب به
 

عايق الكت -تجاع
 

 مالت آهك به

   
 

  .رست است
ز كوبيده نخالة گ

 .درست است
ت و بست در آجر

 .درست است
 همراه امالحي چ

.درست است
راب شدن سيما

  .رست است
ؤثر در انتخاب ق
 .درست است

هاي قديم ب اري
.درست است

ي كه به سطح زم
.درست است

تبديل رسوبات ن
 .رست است

 تركيب سيمان
 .درست است

قابليت ارت: ت قير
 .درست است

ل تركيبي زياد

www.sanjeshse 

د 1گزينه  .23
گچي كه از

د 4گزينه  .23
ايجاد چفت

د 2گزينه  .23
اگر آب به

د 3گزينه  .23
شكر در خر

د 1گزينه  .23
از عوامل مؤ

د 3گزينه  .23
نگا در تاريخ

د 4گزينه  .23
به ماگمايي

د 2گزينه  .23
رآيند تبه ف

د 1گزينه  .23
سه مرحله

د 4گزينه  .23
خصوصيات

د 2گزينه  .24
به علت ميل
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