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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  شمشجامع ـ  دوازدهمسنجش 
)24/05/1399(  

  

  )دوازدهم( ــرنـه
  

  :باشد ابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير ق 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   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از نظرات 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
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@sanjesheduc 

اضـافه  ) ط

  

:  مظـاهرت   

هايتان ـ   ق
  

ضـمناً  . ـت 
 با مضمون 

 ← هشتم
ل صـحيح   

ول به طور 

 اسـت كـه    
جاد تشـبيه  
جه همگان 
) شبيه نيل

پيچ و تاب 
عشـق نيـز    

: توجـه . (د 
(  

ولـي هـيچ   
نـي بـرادر     

گزينـة   ـ  )
  ). است

cationgroup

و ط ح ،ب (ـورد  

.درست استو نا

رونـده ـز راهـا 

رمق ←هايتان  غ
.طاق ← تاق 

اسـنگرفتـه   رار 
است كه البته 

قرن: گزينة دو 
شـكل: نـة چهـار  

ي از افعال مجهو

گل و الله ايـن
ي خورشيد، ايج
ت و ماه مورد توج
شي به رنگ و ش

به ) ع(ت عباس 
حـرف ع. ( دارد  

شـود فـت نمـي  ا
.شود  يافت نمي

و) قصـد و فكـر   
ايهـام بـه معن(ر 

)مجازاً ظلم شـاه 
اره از دل شاعر

  

مـ) تعـب (رنـج   

بدگو): عنود(در 

نـ كنـان و بـا   وه 

ـ رمغ) يي است
امپراتوري ـ ←

بوط به پاسخ قـر
...مي، پايداري و

.نديمي نيستعل
گزين. مثنـوي  ←

متن تاريخ بيهقي

علت شكوفايي گ
 تناسب به معني
ماه رسيده است

پوشش(پوش  نيلي
 تشنگي حضرت
ش زبـان تشـبيه

يا حسن تعليلت 
خ چنين موردي

مجـازاً ق(سر ) ه
نابرادر) شخيص
مج(شاه )  و غصه

زمين زيبا استعا

)24/5/1399 شم

)شگرف(ومند 

رسيدگي ـ د): ر

جلـو:  ـ گـرازان   

جناق دو امالي( 
←امپراطوري : ر

هاي مربو ر گزينه
ت غنايي، تعليم

ي جزو ادبيات تع
←ني ـ قطعـه   

  . هستند

در م: هـ. ر است
  .ست

ـ ع.  تشبيه دارد
ايهام: مهر. دارد

به م) شيد رخ يار
ن. شخيص دارند

فرات در غصة(
ـ آتش. يص دارد
در بيت. يه دارد

 در گزينة پاسخ

مجازاً نگاه زمانه(
استعاره و تش(صه 

م اعتراض و غم
ز(ـ زيبا زمين  )

2  

ششجامع نوبت ( 

نير) طفيلي(ته 

تيمار(يدن ـ در 

ر پهن و كوتـاه

   صدر

جناغ: تراق ـ دو 
خواست ـ چها 

گردد كه در  مي
ادبيات» نوع ادبي

د و تاريخ بيهقي
تونماشعار و  ←

ها نامه  از زندگي

خسرو فاقد تكرار
گويي اس  عاميانه

ـ چراغ الله. رد
ره و تشخيص د

خورش(حبت يار 
رات استعاره و تش

(پوشيده است  
ستعاره و تشخيص

تشبي: ع طور شد
ة واقعي است و

(چشم زمانه ) ي
قص: گزينة دو. د
كنايه از اعالم(ر 

).ن گياهي است

ي و نگارش

وازدهم؛ هنـــر

وابست) گرزه(ده 

ورت، الزم گرداني

ي شبيه شمشير
  ظيم

 خذالن ـ قدر،

ات ←اطراق : ك
←خاست ـ  ش

بندي هم تقسيم
ن« كه منظور از 

اسرارالتوحيد: ك
← ـ فقط اشعار  

حقيقت بخشي

سفرنامة ناصر خ
س خسرو و فاقد

ه و تشخيص دار
ماه استعا: ـ دو 
و از آنجا كه مح 
كعبه و فر: سه 
اهسي) ع(اس عب
اس) قلم(خامه : ر

ون فانوس شمع
 براي يك پديدة

اضافة استعاري( 
باشد ل ادعايي مي

زد دست بر سر 
يت ـ رويت چون

 فارسي

سنجش دو

كشند) روزي بي(

 گردانيدن، ضرو

افزاري جنگ: داره
بزرگ، عظ: ترگ

 ـ غصه، قصه ـ

يك:  اصالح آنها
معوجش ←ش 

دبيات تعليمي ه
كنم ه جلب مي

گزينة يك: ص شده
غنايي ←قانه 
ها در ح تگاشه ن

متن س: در الف: 
متن از درس: و 

چمن استعاره: ك
.باغ افتاده است
.ه معني محبت

.يابد ليل نيز مي
 عزاي حضرت ع

چها. يابد نيز مي
ـ گوشم چو) شد

ك دليل ادعايي

چشم زمانه: ك
ت فاقد يك دليل

:ـ گزينة سه) د 
گل روي دل ـت 

   
 

 .رست است
(بهره  بي) ديشه

 .رست است
واجب: الزام: ها

 .رست است
قد: و اصالح آنها

ياري كردن ـ ست
 .رست است

سلح شورش: ط
 .تاس رست

ها و هاي گزينه ط
موجش: علّل ـ سه

 .رست است
ي موالنا جزو اد
ن را به اين نكته

  .ه تفاوت دارد
 .رست است

د غلط مشخص
عاشق: گزينة سه

ا خاطرهها ي رنامه
 .رست است
ها د غلط گزينه

.فاده شده است
 .ت استرس
يك: هاي ابيات ه

ف يار بر زمين ب
د و بهكن ظير مي

است، حسن تعل
چون كعبه در 
حسن تعليل ن) 

افه استعاري باش
ن تعليل ذكر يك

 .رست است
در گزينة يك: ها ه

م ندارد و عبارت
سي كه برادر نبود

دشت(يه دارد شب

www.sanjeshse 

  
 

در 2گزينه  
اند(بدگماني 

  .است
در 4گزينه  

ه بررسي واژه
در 3گزينه  

موارد غلط و
پشتيباني، ي

در 2گزينه  
هاي غلط واژه

در 1ه گزين 
بررسي غلط

تع ←تألل 
در 3گزينه  

مثنوي: توجه
توجه عزيزان
و درون مايه

در 4گزينه  
بررسي موار
گ .قرن هفتم

سفر: عبارت
در 2گزينه  

بررسي موار
معمول استف

در 4گزينه  
بررسي آرايه
تار سياه زلف

ت نظو مراعا
قرار گرفته ا
.تشبيه دارد
)افتاده است

تواند اضا مي
كه حسناين

در 1گزينه  .
بررسي آرايه

اي ايهام هواژ
ناتني ـ كس

سه تش: چهار

erv.ir
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@sanjesheduc 

ـ   )، اقبـال    
مغـرب  (ي         

ي ـ شاهي      

اين ترتيب 

ت و زكـات      

گشـت بـه   

/ نهـاد  : ده    
حـرف  : يـر  

 و گزينـة د   
نـة پاسـخ   

ستي افراد 

توجـه و  ) ـ 

مفهـوم  . ت 

cationgroup

ب، مشرق ـ ادبار،
 اضـافة اسـتعاري

 ـ خواب ـ گدايي

به ا }تـ ات   ،

  ).دشن گرد
و مهمـاني اسـت

گ مـي ) ب(ـارت   

 نهـادي ـ خنـد
بـه غي( خـواب    

ـت واژگـان در
در گزين.  دانـايي  

نگر رخوت و سس

هــ(فهوم مورد 

اسـت) دن افـراد 
  .اشد

  

ر، لطف ـ مغرب
دبـار، اقبـال ـ

  .)شود ت نمي

ـ ـ آتش ـ آفتاب

).است شاهيتة 

گردد و ماهت رو
نـذر اسـت و(ت 

توجـه در عبـ) ي

گـروه: ات  خنده
بـه غيـر ـ  .ست

يي جفـطة معنا
ت به جز تلخـي

هايي كه بيا زينه

مف. شوند ته نمي

 شعاري كار كرد
با ظلم و ستم مي

)24/5/1399 شم

دار ـ قهر ، آيينه
رب، مشـرق ـ ا

دله در بيت يافت

رخ ـ: (ها وابسته
  .باشد مي) م

وف بودن وابست
 

خورشيد تافته گر
تماماً ربط است 
  .وند است 

جزيي ود(ز ـ ح   

موج: عول ـ دو 
مسند اس): وند: ه

رابط) ت، سالست
اماً تناسب است

يعني گز. است 

 هيچ گاه شناخت

بودن و پرهيز از
نفي ظ/ ساالري 

3  

ششجامع نوبت ( 

آتش فروز(وازن 
قهر، لطف ـ مغر
ص و اسلوب معا

بررسي و. شود ي
هستم( به معني 

به دليل معطو(را 
 :ها عبارتند از ه
  

كه خ: صراع دوم
:گزينة سه) ري

)خواب و خور( 

ب ـ ز) ا مفعول
  )ي با مسند

مفع) قلب را( را 
به(هوشيار : وش

صالبت(ت به جز 
 گزينة چهار تما

» سعي و تالش

ند وكن يممت 
 

عامل به عمل بو(
حكومت مردم س 

وازدهم؛ هنـــر

هاي متو د سجع
ن قد بيدار ـ تضا 

 ترصيع، تشخيص

اليه يافت مي ضاف
فعل اسنادي) م

ت، اسكندر، دار
ترتيب در گزينه

)2ـ  3: چهار (

چينش مص(ست 
غايبي و در تصو

در) واو(عطف و 

يي باسه جز(   د  
ه جزيي اسنادي

آن: قيدي ـ ش 
به هو: مي ـ سه 

  )نهاد( ـ اين 

 تماماً تضاد است
بطه معنايي در
  . شمول است

  .ت

ارزشمندي« بر 
.  

كه به مردم خد
 .است  كوچك

( اتفاقات ناگوار 
/ودن حكومت 

سنجش دو

دليل وجودبهنه 
د  لطف به آيينه 

پارادوكس،(جه 

تة مضـ دو وابس 
م(در گزينة دو  

ت، روي، ت{: يه
تاليه به ي مضاف

)2ـ  2: سه) (ه

اس) پيوند(ًا ربط 
غ: با چينش(ت 

نخستين ع) واو(

زينة الف ـ هـ ـ
سه(ج ـ و . است

گروه ق: و خونين
وه متممرگ: ب را 

خود بدلِ من: ر

 در گزينة يك
راب) توقيع، تأييد

ن ياضم تماماً ت

خراج شده است

  .ده است

ن سؤال تأكيد
دهند  نشان مي

ادعايي ك فراد بي
هاي ها و نعمت

بر پيشگيري از
دالت محوري بوع

   
 

 .رست است
مواز: ي موجود

ز ـ به آتش فرو
توج) ها رق اقبال

 .رست است
سخ دو وابسته ـ

:توجه) ه ـ عطر
الي هاي مضاف سته
هاي ها و وابسته ه
وابسته 2: دو) (3

 .رست است
تماماً: گزينة يك

بط استرتماماً : و
(دو : زينة چهار
 .رست است
گز:  از نظر اجزا

سنادي نيامده ا
 .رست است

گرم و: يك: ها ش
ـ گريه تلخ گالب

متمم ـ چهار: ب
 .رست است

ي جفت واژگان
تو(ف است به جز 

ي جفت واژگان
 .رست است

 از واژه نامه استخ
 .رست است

حي شدطرا هضاف
 .رست است

هدف از طرح اين
م مقابل توكل را

 .رست است
تقدير از اف) ج(د 

ه تفاده از فرصت
 .رست است

تأكيد ب: ة پاسخ
بر ع تأكيد: ديگر

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .
ها ابتدا آرايه

قهر: تشبيه
ادبارها، مشر

در 3گزينه  .1
در گزينة پاس
ـ آن ـ سايه
بررسي وابس

بستهتعداد وا
3ـ  2: يك(

در 4گزينه  .1
نوع واو در گ
در گزينة دو

گز )...است و
در 1گزينه  .1

نوع جمالت
معني فعل ا

در 4گزينه  .1
بررسي نقش

ليه ـا مضاف
خواب) اضافه

در 3گزينه  .1
رابطة معنايي

اماً ترادفتم
رابطة معنايي

در 4گزينه  .1
مورد سؤال

در 2گزينه  .1
اض) و(مورد 

در 4گزينه  .1
توجه شود ه
است مفهوم

در 1گزينه  .2
مفهوم مورد
تأكيد بر است

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينة
سه گزينة د
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  .است» م

ط خداست 

ـايي مـورد    

كنـد   ع نمي

ي ترجمـه      

ينه مصـدر  

  .ت

 جمه كـامالً 

cationgroup

ي و مبارزه با ظلم

  .ت

د قدرت و تسلط

عني معنـي كنـ

آنها را اقناع :»هم

ل مثبـت و منفـي

در اين گزي. زند

جمه نشده است

  .ست

س نيز براي ترج

  

 و دعوت به آزادگي

است) شدن(ني 

همه چيز در يد: 

يع.  و مكّار است

ال يقـنعهم« فعل 

 و بـه دو شـكل

  )ت
د يا پراكنده سا

  .رجمه كرد
نيز ترج» اطلب«

  ).ه است

 كرده و غلط اس

ن جمله، كنفرانس

)24/5/1399 شم

تأكيد«هاي ديگر 

ها به معن  گزينه

:ه عشق ـ چهار 
 

گر كنايه از حيله

همچنين صفت،

جمله حصر بوده

شده و غلط است
ه تفرقه بياندازند

ضارع التزامي تر
«) 2(ين گزينه 

بجا ترجمه شده
  .ت

  .ده است
  .شد

مفرد ترجمه 3 

با توجه به اين( 

)علوم انساني

4  

ششجامع نوبت ( 

ها و مفهوم گزينه 

ت ولي در ساير

سختي راه:  ـ دو 
 .نددار هاد اشار

پرتلبيس ك: ارد

  .ضافه است
مه شده و بعد ص

ج» قّمـة الکمـال

.  
متعدي معنا ش 3
كه :»أن يفّرقوا« 

توان ماضي يا مض
جمه شده و در اي

ل جاعل و مفعو
 ترجمه شده است

عرفه ترجمه شد
باش ده و غلط مي
ةع اما در گزين

كرد خنراني مي

ويژة غيرع( ن

وازدهم؛ هنـــر

)خوارزمشاهيان( 

است) يدن، آمدن

 سوي عالم باال
ر ديد و نگاه افرا

ر متن حضور د

اض» چنان«و  .ت
مضاف اليه ترجم

  . است
 الوصول إلـی ق

باشد  و غلط مي
3 ةدر گزين( .ند
همچنين) 4 ةن

ت ضي است، و مي
جمع ترج 2ينة 

فاع 1در گزينة (
اشتباه 4و  2ة 

 2(  
مع 3ي در گزينه 

هول ترجمه شد
گرفت و هم جمع

ش آموزي بايد سخ

بي، زبان قرآ

سنجش دو

»نابودي حكومت

فرا رسي(ناي ع م

بازگشت به: ك
تغيير : مشترك

رت يك كنايه در

رجمه شده است
اول م» نشـيطين
  . است

ضي ترجمه شده
فال ُيقنعهم إّال«

ي ترجمه شده
ند، پراكنده شون

گزين رد(دشمن 
  .يقي نيست

فعل شرط ماض» 
معرفه و در گزي 

. (خدا دور سازد
ت دهد در گزينة

رد گزينه(ام  ده
آمار دقيقي / يق
و مجه ماضي 4 

توان مثني گ  مي

هر دانش» ييلق

 عرب

   
 

 .رست است
مرگ و ن«:  پاسخ

 .ترست اس
گزينة پاسخ به م

 .رست است
يك: ت به ترتيب

به مفهوم:  و هـ
 .رست است

ة پاسخ به صور
  . نه لغوي

 .رست است

جمع تر» قّمة« 
لشـبابنا الن«در  

الزم ترجمه شده
ماض» يجعلهم« 

«ست كه وري ا

 .رست است

ماضي» يريدون« 
اگر متفرق شو» 

مزدوران د :»عدوّ 
دقي ةه كه ترجم

 .رست است

»أردت«اه، اگر 
1هي در گزينة 

تو را از خ: »ن اهللا
كه تو را نجات: »

 .رست است

نشنيد / نشنيدم 
آماري دقي» قيقاً 

ةن كند در گزين
را هم» ستقبال

 .رست است

 کّل طالب أن ي
  )ت

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
گزينةمفهوم 

در 3گزينه  .2
در گ) آمدن(

در 3گزينه  .2
مفهوم عبارا
ـ موارد الف

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينة
نظر است و

  
 

در 2گزينه  .2
1 ةدر گزين
3 ةدر گزين

به صورت ال
4 ةدر گزين

الزم به يادآو
  .شود مي

در 2گزينه  .2
1 ةدر گزين

»إن تفّرقوا«
الععمالء «

ترجمه شده
در 3گزينه  .2

هر گا: »إذا«
گناه: »ذنباً «
عن كُيبعد«
»كأن ينقذ«

در 1گزينه  .2
»لم أسمع«
إحصاًء دق«
بيان» يبّين«
مسؤولي اس«

در 3گزينه  .3
کان علی«

مناسب است
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غلـط  » ـوز 

الّشـعائر «   

 ةرد گزينـ (

 2 ةر گزينـ  

فه ترجمـه   

در   ال دار،    

ي از آنها به 
روزانه  ]ش

سـبك كـه   
پس روزانه 
ورد توجـه      
 تعدادي از 
ـده توليـد        
اي جهـان    

cationgroup

آمـهـر دانـش  « 

 مضـارع و نيـز

( .ر موافقت كند

و نيـز در / شـده  

  )ست

اضـاف» دشمنانم

ه صـورت اسـم

  .ست

وزن بعضي. كند
ش[تر است، نوزاد

ن سبه اي .خورد ي
پ. كنند سازي مي

ر  بودنشـان مـو
داهاي معمولي،
بيه صـداي پرنـ
ر دارد بلكـه بقـا

  

4و در گزينة » 

 ترجمه شود نه

اگر: ترجمه شود

ترجمـه نش» مـن

سا ترجمه نشده 

د«ين ضمير در 

دور يـا بـهة شـار 

غلط اس» ُيخشع«
  .شد

ك  آب زندگي مي
بيش از هفت مت
به ميگو غذا مي
يات آن را جداس

تـرين پسـتاندار 
 كه عالوه بر صد
ان صـدايي شـب
ر دستان ما قرار

)24/5/1399 شم

»ز دانش آموزان

  .ت
ست بايد ماضي

مضارع التزامي تر

م«چـون   2 و 1

چون مجهول 3

مه شده، همچني

  .ده است

ه صورت اسم اش

« مجهول بودن 
باش ت و غلط مي

ت كه دري اس
ش هنگام تولد ب
 جانوران شبيه ب
ند سپس محتوي

جهت بزرگ از 
مندان دريافتند

بعضـي انواعشـا 
ن دراين حيوا ة

5  

ششجامع نوبت ( 

يك از هر«نيز  

اشتباه است» كه
آمده اس» کـان« 

ه صورت مبايد ب

  )2و  1 ةزين

1 ةرد گزين( دبي

3و  2 ةرد گزين(
  .اند ه

 استمراري ترجم

  .رجمه شود

علوم ترجمه شد

آيد يا به كل مي
  .اشد

ده و غلط است،
 زمان ماضي است

ترين پستانداري گ
طول نوزادش. ست

كي از ريزترين
كشن شان مي يك
ها صرفاً نهنگ. د

دانشم. كنند مي
مختلف ايجاد و
س نه فقط آيند

وازدهم؛ هنـــر

2 ةدر گزين. ت

در حالي ك«ه و 
در ابتداي جمله

 آمده است كه ب

رد گز( .ر بيافتد

هاي اد رين آرايه

( »شود ميده مي
بجا ترجمه شده

ست ولي ماضي

تر» فقط«ايد با 

مع» ُتکره«جهول 

ر عربي به دو شك
رت نكره آمده با

  .ل است
ديك بودنزة شار

طي است و هم
  .ط است

نهنگ آبي بزرگ
ك فيل بزرگ اس
وش خاصي با يك

كهاي بادكن شش
كند  تضمين مي

است كه توليد م
هاي م د به شكل

 حيوان شده پس
  .باشد زنده مي

سنجش دو

غلط است» موزان

عرفه ترجمه شده
لط است چون د

  .ست

 با فعل مضارع

متحان به تأخير

از جديدتر» بيـة
  .) شده است
نام«ت به معناي 

بتدا و خبر جابم

مضارع اس» تشاء

نه حصر پس نبا
  مه شده

نشده و فعل مج

است كه در» ب
ي اول به صور له

هر سه قابل قبول
كه اش» هذا القلب

هم فعل ربط» عاً 
اي قلب من غلط

  
ن.  عجايب است

ش برابر وزن يك
به رو. كند ف مي

ركت به سوي ش
ليون ميگو رايم

 خاطر صداهايي
يي آهنگ مانند
اعث تهديد اين
ز ةهاي اين سيار

   
 

دانش آم ةهم« 

معر »محاضرة« 
ها غل زمان فعل 

ره ترجمه شده ا
 .رست است

شرطيهة ل جمل

كه ا» االمتحان
 .رست است

الّصناعات األد
مفرد ترجمه» ت

عل مجهول است
م 3و  1 ةر گزين

 .رست است

ت«نه زمان فعل 
 

 .رست است
استثناست ن ةمل

ع ترجمجم» عين
ترجمه ن» ِمن« 

 .رست است
آن قلب«ست در 

آن اسم در جمل
ه 4و  3و  1 ةين
ه«عالوه بر  2 ة
لم يکن خاشع« 
به معنا» قلبي« 
: درك مطلب 

وسته سرشار از
زبانش رسد و  مي
مادر مصرف شير

 آب را با يك حر
كشيدن چهار م 

ه همچنين به خ
ها رشته صداهاي
غييرات جهاني با

ه بخش ةهم  در

www.sanjeshse 

1 ةدر گزين
  .است

2ة در گزين
4 ةدر گزين
نكر» الّدينية

در 4گزينه  .3
در اين سؤال

3(  
أن ُتؤجَّل ا«

در 4گزينه  .3
ِمن أبدع ا«
الصناعات«
فع» َتسّمی«

همچنين در
در 1گزينه  .3

در اين گزين
 .شده است

در 3گزينه  .3
جم 1 ةگزين
ع« 2 ةگزين

4 ةدر گزين
در 3گزينه  .3

مهم تس ةنكت
صورتي كه آ
بنابراين گزي
ةاما در گزين

1 ةدر گزين
4 ةدر گزين
متن ةترجم
ما پيو ةسيار

دويست تن
پانصد ليتر ش
چندين تن
كيك جرعه،

نيستند بلكه
ه انواع نهنگ

تغي .كنند مي
طبيعي نيز

erv.ir
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هاي متنوع 
هـا،   نهنـگ 

 زيـادي از     
ـمت دريـا    

. كنند ه مي
  . ي است

 ُصـُحفن   

cationgroup

ه شكل  صداها و
ن) 4 .نده بمانند

 زنـدگي تعـداد
ـدگاني را از سـ

ها آنها را تغذيه گ
 در معرض نابود

شـود و جمـع آ

  

ها با نواع نهنگ
موجودات زن ت و

تهديـد) 2. يـد   
پرنـ حلي صـداي  

  .شوند ه مي

ستند كه نهنگ
اش ت كه آينده

  )»لتقط

ش ردم منتشر مي

)24/5/1399 شم

  .في است

بعضي ان) 2 .ست
محيط زيست  و

  .دهند ير مي

بلعـد جـدا نماي  
ن مناطق سـاح

شان فرستاده كي

پستانداراني هس) 
موجودي است) 4

يلت«لفعل  فاعل 

د دارد و بين مر

6  

ششجامع نوبت ( 

 . ك است

غذاي نهنگ كاف

 عجايب شده اس
 جهان طبيعت
ن را زير آب شي

دار آبي كه مـي
ساكنا) 3. جامد
هاي بادكنك شش

)2. جايب هست
4. كند غذيه مي

  )»عالستفا« 

  )يلَفع

:ص(» يلتقط«
  )جردم

ئل مختلف وجود

وازدهم؛ هنـــر

ك نهنگ كوچك
  .گيرد ت مي

ها از غ ب ميليون

 تغييرات، پر از
زمين، بايد كه 

نوزادانشان كرده و

غذايش را از مقد
انج زنده مي ةسيار
دهند از ش مي سر

ترين عج ي بزرگ
 روي زمين را تغ

صدره علی وزن
  )وفة
(  

َتَف: ره علی وزن

«مفعول لفعل  
اعل من فعل م

  )سم الفاعل

  )بينَ الُمخاطَ  

  .ت
 حوادث و مسائل

  . است) ه

سنجش دو

يل برابر وزن يك
 اقيانوس صورت

 .  متر است
مكش براي جذب

زمين به خاطر 
ةده ماندن سيار

حمل ككه وضع 

تواند غ هنگ مي
خش مهمي از س

ها س را كه نهنگ

  ..........   نده 
ماست كه داراي 
ترين پستاندار گ

مص: ص( »عال
معطوالجملة : ص

)»مولود«فاعله 

مصدر: ص( ل
 

  )د ثالثي

ـ )ساکن: مفرده
اسم فا: ص( يد

اس: ص(  َفّعال

:ص( ُمخاِطبينَ 

است هاویردش 
كه در آن اخبار

روزنامه( صحيفه 

   
 

 .رست است
وزن في) 1 :ها نه

هاي هنگ از آب
زاد نهنگ هفت
تن آب دريك م

 .رست است
ةسيار) 1: ها نه
براي زند) 3. نند

ريايي هستند ك
 .رست است

شش نه) 1: ها نه
ي به نابودي بخ

هايي ر آهنگ) 4
 .رست است

ين موجودات زن
ةسيار) 1: ها نه

ي است كه بزرگ
 .رست است

  :ها ر گزينه
افتع«  علی وزن
ص( خبر للمبتدأ

ف: ص( »مولود«
 .رست است

  : ها ر گزينه
َتَفعُّل:  علی وزن

 )معلوم: ص( 
مزيد: ص( الثي

 .رست است
  :ها ر گزينه
م: ص(مسکن 

عل من فعل مزيد
بالغة علی وزن
 .رست است

الُم) مِ لِّ کَ الُمتَ  :ص
 .رست است

 هواداران و مفر
هايي ك ورق: نگار

وضيح در مورد 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .3
گزين ةترجم

نه ةتغذي) 2
طول نوز) 3
چندين ت) 4

در 1گزينه  .3
گزين ةترجم

خوان آواز مي
موجودات د

در 4گزينه  .3
گزين ةترجم

جانوران آبزي
4. شنوند مي

در 3گزينه  .3
تر از كوچك

گزين ةترجم
موجودي) 3

در 3گزينه  .4
بررسي ساير

مصدره) 1
الجملة خ) 2
«مفعوله ) 4

در 1گزينه  .4
بررسي ساير

مصدره) 2
مجهول) 3
مجرد ثال) 4

در 1گزينه  .4
بررسي ساير

م: مفرده) 2
اسم فاعل) 3
اسم المب) 4

در 2گزينه  .4
ص( مِ لِّ کَ الُمتِ 

در 4گزينه  .4
معنايهواة 

روزنامه ن )1
اين تو. است

erv.ir
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م آمـوزش    

ـد ترجمـه   

 و مبعـوث  

cationgroup

   داشتن 
  .س است

  . م است

ه به كمـك قلـم

ده يا ماضي بعيـ

   

  .دارد

  .ست

ام سـتاده شـده  

  

اطمينان:  است
يجار رعب و ترس

 بهتر از هزار عالم

 است، كسي كه

ورت ماضي ساد

.ي ترجمه شود

وجود ند... و » نّ 

  

غلط ا» آموزند ي

فرس«بنـابراين   د، 

)24/5/1399 شم

درباره مصدرح 
اي ترساندن و اي

  . يار زيباست
 سود برده شود

 .  

ترين رت گرامي

  داناتر  

  . باشد مي سب

صوه تواند ب ه مي

  . شود مه مي
التزامي خباري يا

  . رد
کأن» «مضارع+ 

  .باشد نيز مي 
.ي جالب نسرود

  )ت
مي« 4 ةدر گزين

نيز ترجمه كـرد

) انساني

7  

ششجامع نوبت ( 

اما توضيح. طمئن
به معنا تهديدو  

 همسايه ما بسي
ي كه از علمش

.شود ش موفق مي
  .كند ي

خوان و پروردگار
  .است) تر(ي 
:أعلم بـ/ ترم  ك

  . باشد مي
  .باشد مي 

فهو يکتسسميه 

است كه» زائـرين

 استمراري ترجم
صورت مضارع ا 
  .  د

ك و احتمال دا
+ قد«ند مانند 

حصرية جمله 
اي ي جز قصيده

جمه نشده است
، همچنين د1 ة

ني ت ماضي نقلي

علومويژة ( ن

وازدهم؛ هنـــر

مط: ت به معناي
.ص كردن است

مزرعه بزرگ: ه
دانشمندي: مهج

اش كه در زندگي
رزيل زندگي مي

بخ: ترجمه. است
ي صفت تفضيلي

خواهر كوچك: ری

م يسعدب شرط 
يحبّ واب شرط 
  . رط است

ب شرط جمله اس

زا«وصفيه براي 

صورت ماضيه 
هتواند ب مي ت و

شود  ترجمه مي

ايد داللت بر شك
شك داشته باشن

آمده و إالّ عد از 
شت شهداء چيز

  .ده است

دقيق ترج 4و  3
ةرد گزين( .گيرند

توان به صورت مي
 .  

ي، زبان قرآن

سنجش دو

صفت است» واثق
 كردن و مشخص

ترجمه. است رعه
ترج .است عالمي 

ن كسي است ك
ي است كه در بر

ي صفت عالي ا
تفضيل به معناي

أختي الصغری/  

وف است و جواب
طوف است و جو

جواب شرنصر 
و جواب رجالً ي 

 ماضي و جمله و

هاست و ب ألفاظ 
است معلوماتي 

اضي استمراري

ناي چه بسا، شا
ي كه داللت بر ش

عول است كه بع
مراسم گراميداش

آمد إالّ بعد از » ل

3 ةدر گزين(روه 
گ نان كه ياد مي

  )4 ةن
 ساده عربي را م

.صحيح است 3 

 عربي

   
 

وا«جه داشت كه 
ه معناي محدود

 .رست است

مزرعصفت براي 
مله وصفيه براي
موز تالشگر همان

ترين عنكبوتي گ
 .رست است

ه شريفه به معنا
ها اسم ت ر گزينه

تر بت بزرگ: بر
 .سترست ا

فعل شرط معطو
جواب شرط معط
ينجمله وصفيه و 

جمله وصفيه براي
 .رست است

فعل» رجعـوا« 

مله وصفيه براي
مله وصفيه براي

صورت ماه بکم 
 .رست است

به معن» ربّ «نه 
ها كلماتي  گزينه

 .رست است

مفع» قصيدة«نه 
شاعر در م: 3ت 

فاعل«ها   گزينه

 .رست است

دو گر هر» عتين
اين :»ن يتعّلمون

رد گزين(د دادن 
كه فعل ماضي س

و 2هاي   گزينه

www.sanjeshse 

بايد توج )2
به تحديد )3

در 4گزينه  .4
صالکبيرة  )1
جم ينتفع )2
دانش آم )3
اين بزرگ )4

در 1گزينه  .4
در آيهأکـرم 

در ساير. داد
الصنم األکب

در 3گزينه  .4
فعينصر  )1
جينصر  )2
ج يطلب )3
جينصر  )4

در 4گزينه  .4
4گزينه در 
  .شود

جم ينقل )1
جم يذکر )2
کان يحک )3

در 2گزينه  .4
در اين گزين
اما در ساير

در 3گزينه  .5
در اين گزين
ترجمه عبار
اما در ساير

  
  

در 2گزينه  .2
کال الجماع«
هؤالء اّلذين«
ياد: »تعليم«

دقّت كنيد ك
در» ام شده

erv.ir

45

46

47

48

49

50

26



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

البتـه  . شـد 
مفـرد  » ت

2 (  

 همچنـين  

  .شده است

 ةو رد گزين

نيـز   2 ةنـ  

ي ترجمـه   

چـون   3 ة

 چـون بـه    

cationgroup

باش مـي » ته شد
آالت« اين گزينه 

 ةرد گزين( .شود

راي آن نيست،

ه شب اضافي ترجم

ي ترجمه كرده و

ع، بنـابراين گزين

اينكه ماضـيعلّت 

ةـرده و رد گزينـ    

نيسـت)  اسـت   

  

  )4و  3ة زين

  

ساخت«ه معناي 
و نيز در/  3 ةن

ش يد ترجمه مي
  .شده است

عادل مناسبي بر

به صورت تركيب 

چون ماضي 1 ة

ه شود نه مضارع

به عل 2 ةد گزين

ـفت ترجمـه كـ

  )آن نيست

ينجـا موصـول

)24/5/1399 شم

رد گز( اند گيخته

)4و  1 ةد گزين
2(  
  )1رد گزينه (

به »....تّم بنـاء«
رد گزين( .نيست

 استمراري يا بعي
ضافه ترجمه شد

مع 2 ةگزين( .رد

ب»الئم التحذيرّية

  .ست
ةرد گزين( .شود ي

د ماضي ترجمه

  .شده است

ن الزم است و ر

را صـف مـّراتون  
  

 مناسبي براي آ

در ا( مـاي براي 

8  

ششجامع نوبت ( 

برانگ / رانگيختند

رد(كسي كه ) ن
2 ةرد گزين( .ست
(گناهان : »صی

«بنابراين . شود ي
قيقي براي آن ن

ه صورت ماضي
ا» اين وسايل« 

  
گير ت طوالني مي

  ) است
العال«ت، همچنين 

مردم محبوب اس
رجمه ميتال ح

بايد) ما أتـاه( ست

فضيل ترجمه نش

چون 1 ةرد گزين

چـو 2 ةد گزينـ 
)ه ترجمه كرده

معادل 2 ة گزين

معادل مناسبي» 

وازدهم؛ هنـــر

ب ديگران را بر
  )4و  1اي 

يا هدايت شدن(
ميرانده اس: ست

المعاص«ـ ) 2و  

صدر ترجمه مي
معادل دق» م شد

ه سياق جمله به
در» اين«شده و 

.جمه شده است
كشد يا وقت  مي

افه ترجمه شده
 شده و غلط است

ي پيوسته نزد م
حره بوده و زمان 

اس ش كه ماضي

ه صورت اسم تف

ر( ضعيف كند :

رد( .كند ست مي
و فعل را آيند ت

گ تالش كنيد در

»چه را هر« نيز 

سنجش دو

  )3 ة
تحسين يا تعجب 

ها رد گزينه( زي

( هدايِت : ي است
عال و متعدي اس

1رد گزينه (هد 
  )4ينه 

ل مجهول آن مص
تمام« است اما 

با توجه به ليت 
ستي ترجمه نش

مفرد ترج 1 ةزين
ن زيادي طول
ر اين گزينه اضا
مستقبل ترجمه

حاتم طايي: »بوبا
هموار پيوسته و 

  )ده است
جه به فعل قبلش

به 3 و 1ة ر گزين

: و متعدي است

ها احساس شكس
رجمه كرده است

ت دائماً( .ر باشيد

 ترجمه شده و
  .ست

   
 

 .رست است

ةرد گزين( جوانان
:»جاب اآلخرين

فلج مغز :»ماغي
 .رست است

تركيب اضافي» 
ل ماضي باب افع

خواهآن را نمي 
رد گز( ـ چون 

 .رست است

معادل فعل» در
هم قابل قبول» 

  )ه است
ي بعد ازل ماض

به درس» أنحاء« 
 .رست است

در گز ميناءمع 
زمان» طـويالً  وقتاً 
كارگران در ةهم

م» تستغرق«فعل 
 .رست است

اتم الّطائي محب
معناي هميشه،

ست ترجمه نكرد
با توج» يفّرج«ل 

 
در» جود الّناس
 .رست است

فعل باب افعال 
  

باره» شل مـّرات
اول تر ةدر جمل
با پشتكار »وبين

 .رست است

مفرد» افـواه«نه 
طيه معنا كرده اس

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .2
ج: »شباب«
أثاروا إعج«
الشلل الّدم«

در 3گزينه  .2
»هداية َمن«
فعل» أماتَ «
:»اليريدها«

زيرا» ألنّ « 
در 1گزينه  .2

مصد+  تمّ  «
»انجام شد«

ترجمه شده
از طرفي فعل

4 ةدر گزين
در 3گزينه  .3

جم» موانئ«
تستغرق وق«
در ه» همه«

ف 4 ةدر گزين
در 4گزينه  .3

ال يزال حا«
به م ال يـزال

چون درس 3
از طرفي فعل

 .غلط است
أج«از طرفي 

در 4گزينه  .3
»ُيضـعف«

)شده است
يشعر بالفش«
را د» مّرات«
فکونوا دؤو«

در 1گزينه  .3
در اين گزين
صورت شرط

erv.ir
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ي خداوند 
رين منـابع    
  مثبـت يـا   

سـال قـرار   
وليـد گـاز      
 ز تصفيه و
 ي مـايع و   

 و كنـد مـي 

ت با توليـد  
هـر كشـور   

) 3. د دارد
طر سـبك   

 ي بنـزين و    

 ي سـياه در  
 محافظـت  

cationgroup

  .بقت ندارند

ها متي از نعمت
نفـت از مهمتـر
ته به آن تـأثير

س هـا  بر ميليون
اره شـده كـه تو
تقات نفت بعد ا

حرارتـي، گازهـاي
مجهـاني كمـك     

نفت) 3.  ماست
اد ه سطح اقتص

د در رشد اقتصا
 طبيعي به خـاط

ه سـبب انـرژي

ل آنها به مـايعي
عدم) 4 .باشد ي

  

عرفه بودن مطاب
 

  .ايد

نعم ]نيز[ ت ما و
 جهاني انرژي، ن
كشورهاي وابست
 به مدتي افزون

اشـا. كنند ن مي
شود مشت ت مي

اي حه ر سوخت
ـطح اقتصـاد ج

قدرت ثروت و ة
رتقايد كه به ا

ري از طالي زرد
گاز وجود باشد،

  . »گذارد 

بـه) 3.... منفـي  
  .....  آن

تبديل ت زنده و
ي براي انرژي مي

)24/5/1399 شم

  .است طب

 است ولي در مع
 .بيايد» ثالثين

رد و منصوب بيا

ابع قدرت وثروت
هاي سرشماري

ش، بر اقتصاد ك
گرماي باال ار و

ع به تجزيه شدن
روغن خام يافت ة
ساير گازوئيل و 

 به باال بردن سـ
  .شودمي

ةدهند ئيل نشان
ي قيمتي هستند

ه اهميت بيشتر
جا نفت مو هر) 

تأثير مي ...........

شـكل مثبـت و  
هاي وابسته به 

ه شدن موجودات
ن منبعي طبيعي

9  

ششجامع نوبت ( 

معلوم و للمخاط 

 تركيب وصفي
ث«ل است و بايد 

بايد مفر 99تا  

منبعي از منا  و
س ]طبق[. كنندي

يين آمدن قيمتش
ه در معرض فشا
ين عوامل شروع
ةگاز در كنار ماد
رين آن بنزين و

نفت. شود ه مي
مي سياه ناميده 

گازوئ ف بنزين و
هاي انرژي گنج ة

طالي سياه) 2 .
)4. شود ميجام 

.قتصاد كشورها 

تن قيمتش به ش
ثيرپذيري دولت

تجزيه) 2.  است
ت نفت به عنوان

وازدهم؛ هنـــر

  ده 
.  

ول نيست بلكه

يح نيست چون
ست چون مفعول

11چون معدود 

كنيم هداري مي
عتش زندگي مي
 باال رفتن يا پاي

اي كه ودات زنده
اي ده تحت تأثير

 به دليل اينكه گ
تر وند كه معروف

ها استفاد تن راه
مين دليل طالي

  : ها نه
مصرف) 2. يست

ةمنابع اولي) 4. د

  : ها
گيرد  به كار مي

ها انج پااليشگاه ر

طالي سياه بر اق

با باال رفت) 2... ت
به دليل تأث) 4 .

صنعت نفت  در
اهميت) 3. شدبا

   .آن است

سنجش دو

  ه ترجمه شده
ترجمه شد جمع

. معنا شده است
فعل مجهو 3 ةين

صحي 4و  1هاي 
صحيح نيس 4و  
غلط است چ 1 ة
 

 در خاكمان نگه
صنعكشور ما با 

نها است كه با آ
 به بقاياي موجو
ن موجودات زند

شود   انجام مي
شو صي توليد مي

 كه براي ساخت
كند به هم ور مي

گزين ةترجم: نيد
فت بر اقتصاد ني

دهد  را رشد مي

ه گزينه ةترجم: 
ها راي ايجاد راه

راحل خاصي در
  .گيرد ر مي

ط« .سب پر كنيد

 به شكلي مثبت
....ته شده از آن

.......  
ل هزاران كارگر
  قرار گرفتن مي

سوء مصرف آ  و

   
 

 .رست است

نكره »الجرادة« 
ج» نعيم و لّذة« 
ماضي» يهيم« 
در گزي» تفتِّش«

 .رست است

ه در گزينه» زرق
2هاي  ر گزينه
ةدر گزين» أمتار

 :درك مطلب 
گنج ماست كه

در كزاران كارگر 
ترين با ارزش  و

اصل نفت. ذارد
اين و. گردد ز مي

فت با يك روش
طي مراحل خاص

آسفالتي است ة
بارو لي را رشد و
 .رست است

ح را انتخاب كني
متي مؤثرتر از نف
ل اقتصاد كشور

  .نند
 .رست است

 را انتخاب كنيد
نفت را بر فالت،

نفت طي مر ةفي
ي نفت خام قرار

 .رست است
مناس ة را با گزين

  :ها نه
 آمدن قيمتش

هاي گرفت سوخت
 .رست است
........ها حاكي از 

اشتغال) 1: ها نه
گرما ض فشار و

هاي طبيعي نج

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
1 ةدر گزين
2 ةدر گزين
4 ةدر گزين

« دقّت كنيد
در 3گزينه  .3

حوت األز«
د» ثالثون«

أ«همچنين 
متنة ترجم

نفت همان گ
است كه هز
انرژي مادر
گذ منفي مي

اند، باز گرفته
نف طبيعي و

جداسازي ط
ةماد جامد و

اقتصاد داخل
در 4گزينه  .3

صحيح ةگزين
هيچ نعم) 1

هزاران شغل
كن كمك مي

در 1گزينه  .3
غلط ةگزين

آسفة ماد) 1
عمليات تصف
بودنش باالي

در 4گزينه  .3
جاي خالي

گزين ةترجم
با پايين) 1

س گازوئيل و
در 3گزينه  .3

ه سرشماري
گزين ةترجم
معرض اثر در

صحيح از گن

erv.ir
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: ســم فاعلــه

 »مشـتقات«

مفـــرده  )4 

cationgroup

اس ـ )للغائبــة :ص

«فاعلـه  )4) حـد

) مجـــرد ثالثـــي

  

ص( للمخاطــب

زيـادة حـرف واح

مـــن فعـــل: ص

  ی

  فعل شرط »

   

  .  شرط

)24/5/1399 شم

ل )4 )تعـّرض :

مزيـد ثالثـي بزي 

ص(  مزيـــد ثالثـــي

َأَتی = جاء )3 

»خاف« )3     

  )ود

الخالقيَن» ی«

جواب) خبر :رٌّ 

   َصعبٌ 

10  

ششجامع نوبت ( 

مصــدره :ص( 

:ص( ة حرفين

مـــن فعـــل )3) 

   ة

 

شو اف واقع نمي

« )4مكسر است 

مبتدا، شرٌّ: هو(

ًا، فائقًا، و ُهو
  ينَ 

  ب حصر   
  ب حصر

وازدهم؛ هنـــر

تعــريض: صـدره

زيد ثالثي بزيادة

)مضـــاف إليـــه 

  )رُ 

کنةالوَ  = ُعّش  )

   قدَّمَ 

اسم اشاره مضا(
  .ت
  ه

جمع م: لّدالفين

(، فاء جوابيه» ف 

ناجحًا) 2 
ُمبّشري )4 

اسلوب )2 
اسلوب )4  

سنجش دو

مص )2) وصــفية
  )ُمَتَعرِّض 

مزي )3)  ثالثي
  )»ت

:ص( خبـــر إّن 
  )صدرم

ُراْلمطَ : ص( ْطرُ 

 2(

حّتی يتق )2 

  ف اليه
(تابع اسم اشاره 

مستتر است» هو
مضاف اليه: تقّدم

ا) 3ِللمتقين »ی

َف«فعل شرط، 

  
  

  
اسم فاعل ) ي

   
 

 .رست است
  :ها ر گزينه

جملــة و :ص( 
:اسم فاعله :ص

 .رست است
  :ها ر گزينه
مزيد :ص(الثي

مشتقات« ب فاعله
 .رست است

  :ها ر گزينه
ــــ) معرفـــة: ص
م: مفرده: ص(

 .رست است

اْلمْط) ُمَتراِکمٌ : ص
 .رست است

 نصيب
 .رست است

    
 .رست است

مضاف :ي/ عل 
ت :الّظاِهرة / عل

ه«فعل و فاعل  
الت /نايب فاعل  

 .رست است

ی« )2 جماعتينِ 
 .رست است

ف :َغَلبتم شرط 
 .رست است

   مرضّيةً 
   هاِدئاً 

 .رست است

  حصر  
العادي( مفرد آن

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
بررسي ساير

أنّ  خبـر )1
ص( ُمعرِّض

در 1گزينه  .4
بررسي ساير

مجرد ثال )2
نائب: ص(

در 1گزينه  .4
بررسي ساير

ص(نکـــرة ) 2
( »صدور«

در 2گزينه  .4
ص(ُمِتراِکٌم 

در 4گزينه  .4
ن = حظّ  )1

در 4گزينه  .4
َأن ُيترَك )1

در 1گزينه  .4
فاع :ربّ  )1
فاع :هِذه )2
:َأعَطی )3
:ظاِهرم )4

در 3گزينه  .4
الج» ی«) 1

در 4گزينه  .4
اسم :َمن )4

در 2گزينه  .4
،راضيةً ) 1
عًاخاضِ  )3

در 3گزينه  .5
ح )1 اسلوب
م :الُعداة )3
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طغيـان   ،ت   

ـال خـوف    

ـه خداونـد    
بخـش   جلي

  .ت دارد

وهللا ما فـي  

بـر   يـه ام ي
اط جنسي 

.  

ن دارد بـر    

كـه  را  سـي 
ه اسـت در   

دانند  مي« 

سـد   فـرا ر 
ن الهـي و  

 .شـود   مـي  
هب عـنكم     

cationgroup

ون انسـان اسـت

 عمل صـالحاً فـ

شـدن بـه خلـق 
ر حد خودش تج

مطابقت ﴾الرض

و﴿و آية ) معلول

بني) ع(رت علي 
يعني ارتبا .ست
فراوان شود ،ست

شـود و امكـان ـي 

آن كس ديدي اي
 بعد فردي شده

﴾مون ما تفعلون
  .د

اهـ نگ يكـي از آ     
 كساني كه پيما

دريافـت ﴾اس
ـا يريـداهللا ليـذه

  

كـه در درو يشـ 

و اليوم اآلخر و

د لحظة نخست
 هر موجودي در
ور السماوات و اال

م(را دارد  يزن چ

هشدارهاي حضر
عمل زنا اس) ليت

دان تك سرپرس

 كامل قطع نمـي

يآ ﴾ن عليه وكيالً
چار شرك عملي

يعلم﴿رآني ت ق
باشد ان الهي مي

ـامي كـه مـرگ
فراهم كرديم و

 يعصمك من النا
انمـ﴿يعنـي   :ـد 

)ي

)24/5/1399 شم

د و ميل سركشن

من آمن باهللا و﴿ 
  . است

چنان مانند ز هم
اينكه . كنند ي

اهللا نو﴿ة شريفة 

ف و تغيير در آن

 عدم توجه به ه
ت به دوران جاهل
ت بدهد و فرزند

و با دنيا به طور

هواه افانت تكون
عني اين فرد دچ

د و عبارتشو  مي
ت دادن فرشتگا

م دهنـد و هنگـ
دناكي برايشان ف

  ».ي است

واهللا﴿ا عبارت ب 
باشـدمي  تطهير

علوم انسانيير

11  

ششجامع نوبت ( 

نكن  به گناه مي 
  . دادن است

فةشري ةآي) ص
 اعتقاد به معاد

ش نيزپيدايس از 
هي عرض نياز مي

با آية ،لهي است

حق تصرف) علت
.  

به علتـ  101 
بازگشت( ﴾ابكم

م خود را از دست

م برزخ ارتباط او

ت من اتخذ الهه ه
ن او باشي ـ يعن

زاغدنيا آ يافتن  
و موضوع شهادت

هاي زشت انجام
د كه عذاب درد
 عذاب دردناكي

)ص(بر اكرم م
ق اهل بيت آية

غيويژة ( المي

وازدهم؛ هنـــر

ره هر دو دعوت
 كردن و فريب

(ش پيامبر اكرم  
ية شريفه از آثار

موجودات پس ـ  
ل به پيشگاه اله
و ساير صفات اله

ع(چيزي باشد  
در مالكيت است

دوازدهم صفحه
انقلبتم علي اعقا
خانواده استحكام

ي به عالمو ورود
  .سته شود

اَرايت﴿: فرمايد ي 
تواني ضامن تو مي

  .پايدار دارد

 قيامت با پايان
وحلة دوم قيامت 

 كساني كه كاره
ها كساني هستند

براي آنها وشند

مپيا شينيالم جان 
كند و مصداق مي

گ و معارف اسال

سنجش دو

طان و نفس امار
وسوسه ،نفوذش

 ـ ثمرة فرمايش
ست يعني اين آية

9و  11 صفحه  
دائماً با زبان حال

رحمت و  ،قدرت

مالككس  ـ هر
مؤيد توحيد د ﴾

و كتاب د 100 
﴿ي از مصاديق 

شود خ  باعث مي

و ورگ انسان  م
 و يا از آنها كاس

دهم ـ قرآن مي
خود گرفت آيا تو
 و شخصيتي ناپ

م ـ مرحلة اول
مربوط به مرح »

براي«: فرمايد ي
به نيست و اينه
فرو ي ناچيزي مي

دهم ـ خطر اعال
 مردمان حفظ م

 فرهنگ

   
 

 .رست است
سال دهم ـ شيط

نف هشيطان تنها را
 .رست است

سال دهم 39و 
اس ﴾هم يحزنون
 .رست است

سال دوازدهم ـ
ز اين رو دا .تند

شانگر حكمت، ق
 .رست است

ـسال دوازدهم  
﴾ ما في االرض
 .رست است

و 89هم صفحة 
يكي .حاكم شدند

كهرچوب شرع 
 .رست است
ـ  با كتاب دهم 

 و بد آن افزوده
 .رست است

سال دوازد 33و 
 خود را معبود خ
ص دروني ناآرام
 .رست است

كتاب دهم 71و 
»دهيد انجام مي

 .رست است
ـ قرآن مي  96و 

ن توبه كردم تو
 خود را به بهاي

 .رست است
كتاب يازد 70و 

د تو را از گزند
   ﴾ت البي

www.sanjeshse 

    
 

در 4گزينه  .5
س 33صفحه 

كند و ش مي
در 3گزينه  .5

و 40صفحه 
عليهم و ال ه

در 1گزينه  .5
درس يك س

ستد هنيازمن
خداوند و نش

در 2گزينه  .5
س 19صفحه 

السماوات و
در 1گزينه  .5

كتاب يازدهم
ح مسلمانان

خارج از چار
در 2گزينه  .5

ك 62صفحه 
اعمال نيك

در 4گزينه  .5
و 34صفحه 

هواي نفس
نتيجه شخص

در 3گزينه  .5
و 73صفحه 

آنچه را كه ا
در 1گزينه  .5

و 85صفحه 
النگويد ا مي

سوگندهاي
در 2گزينه  .6

و 68صفحه 
يعني خداوند
الرجس اهل
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ي از كمـال  
ـتي انجـام    

ين را نگـه    
دي جهـان   

آنهـا   بـه  د، 
تـدريج بـه     
ود و باعـث   

) ع(ت علي 
 كند و بـه  

 ».ان نشود
 ستمگران 

د قـرآن را     
ت عجـز و    

 و آرامـش  

ط سـخت و   
بـر حسـن    

ـت و چـه      

ت انبياء بـه   
ـاي ثابـت   

cationgroup

اي هي به مرتبـه 
خود را بـه درسـ

هـا و زمـي سمان
ت كه قانونمنـد

  . حكيم است

خداونـد ،اشـند 
دهنـد و بـه ت ي

شـو گـر مـي   ـوه 
حضرت) تدراجس

غفار را فراموش

گرد ي از تو روي
ر حال مبارزه با

 كتـابي هماننـد
اي اثبـات نهايـت

  ﴾... افتراه

زنان حفظ شود

شـرايطوانـد در  
 حسن فـاعلي ب

وع قيامـت نيسـ

 كتابت تعليمات
ورهـيكـي از مح  

  

در مسير قرب اله
واند مسئوليت خ

خداوند آس«عني 
بيانگر اين است »

ن جهان خداي

ر خود خرسند با
گناهان قرار مير 
ي الهي جلـبالت 

اس(تر شوند  ديك
بخشد تا استغ مي

اي د لحظهس گير
 و بيشتر آنان در

د كرده است تـا
 داده است و برا

ام يقولون﴿. ت

حريم و حرمت ز

تو سـد كـه مـي   
بيانگر تقدم »ت

ه شـكي در وقـو

ي و عدم توسعة
ــ ي) ر در اصول

)24/5/1399 شم

و دت و بندگي 
تو مبر زماني مي

  .دد

يع ﴾...و االرض 
»ها را حفظ كند

زيرا پروردگار اين

از كار كهش روند 
ور شدن در وطه

دشان به صورت
نزد هالكت ابدي

ه نعمتي به او مي

س كه با تو انس
بوده استلهي 

يشنهادك دارند پ
سوره كاهش هد

ان داده است به آن

ح ،جامعه باال رود

رس بيني مـي  شن
اتينما االعمال بال

هك« ﴾ اهللا حديثا

زندگي اجتماعي
تغيير( .شد مي ت

12  

ششجامع نوبت ( 

يف عبوديتظام و
اهده كند و پيام
گناه و خطا نگر

سك السماوات و
تواند آنه سي نمي

 غايتمند است ز

باطل پيشناه و 
ة غوصت را وسيل

ها با اختيار خود
هدريج به سوي 

عد از انجام گناه

خدايا آن كس«: د
 تمام پيامبران ال

بودن قرآن شك
 پيشنهاد را به د
اي قرآن را هم

المت اخالقي ج

رو از بصيرت و  
انما«و حديث  د

و من اصدق من

سطح فرهنگ و ز
وتاصل آن متف

وازدهم؛ هنـــر

امانج با) ص(خدا 
ء طبيعت را مشا
گيرد و مرتكب گ

ان اهللا يمس﴿يفة 
 نابود شوند كس

جهان خدادهاي

در گنچنان  كه 
فرصد و آنها اين 

ه  حقيقت مهلت
تر شود و به تد ن

ش را بخواهد بع

فرمايد مي) ع(اد 
 است در برنامة

در الهي اني كه 
 نشان دهد اين
ها ره مانند سوره

شود سال جب مي 

كيم به درجاتي
رفتار باطل نشو

ال ريب فيه و﴿ 

 ابتدايي بودن س
يافت كه با ا  مي
  .ت

سنجش دو

ـ رسول خ  52 
م غيب و ماوراء
ي نفساني قرار نگ

آية شريـ  55و 
د و اگر بخواهند

همه رخ است و 

كسانيـ  75ـ   
افزايد ت آنان مي

ـ در) امالء(وند 
ن هر روز سنگين
ا خداوند شر بنده

  )دراج

ـ امام سجا 106
ز فروعات دين ا

ـ خداوند به كسا
و ناتواني آنها را

حتي يك سور ن

انون حجاب موج

دهم ـ انسان حك
خيص دهد و گر

:فرمايد داوند مي 
  ».تگوتر است

دهم ـ به علت
اي تغيير گونهه

نظام هستي است

   
 

 .رست است
و 53هم صفحة 

توانست عالم  مي
ت تأثير هواهاي

 .است رست
و 56 هم صفحه

ينكه نابود شوند
ارتيشكوفايي اخ
 .رست است
ـ74هم صفحه 

دهد و بر امكانات
شو ي گرفتار مي

 بار گناهان آنان
هنگامي كه خ« 

استد( ».مه دهد
 .رست است

6و  111صفحه 
ه خدا كه يكي از

  .اند رسيده
 .رست است

كتاب يازدهم ـ
اي اينكه عجز و
ن پيشنهاد آورد
 .رست است

سال دهم ـ قا 
  .فزايش يابد
 .رست است

سال دوازد 44و 
ق را از باطل تشخ

  
 .رست است

سال دهم ـ خد
خن از خدا راست

 .رست است
كتاب يازد 24و 

شد يا به وش مي
ء عادالنه بودن نظ

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
كتاب يازدهم
نائل شد كه

دهد كه تحت
در 4گزينه  .6

كتاب دوازد
دارد از اي مي

ساز ش زمينه
در 1گزينه  .6

كتاب دوازده
د فرصتي مي

شقاوت ابدي
شود كه مي
فرمايند مي

راه خود ادام
در 3گزينه  .6

كتاب دهم ص
جهاد در راه

شهادت ر هب
در 4گزينه  .6

ك 37صفحه 
بياورند و برا
ناتواني آنان

در 3گزينه  .6
145صفحه 

رواني وي اف
در 1گزينه  .6

و 47صفحه 
پيچيده حق
.فعلي است

در 4گزينه  .6
س 49صفحه 
در سخ كسي

در 2گزينه  .6
و 25صفحه 

تدريج فرامو
دعوت انبياء
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در ايـن   .د   
ت انـدوه از   

.  

ين ن در زم
د و بـيم و         

و بـه مـن    

ن اهللا يغفـر  

 اجتمـاعي     
 آنان بزنيم 

 را كرامـت    

يـابيم كـه   

اه امـام در  

رت خداوند 
مسير به تو 

ه نيازهـا و         
ي بـه آنهـا    

است ايـن   

cationgroup

دايت مـردم بـو
جانت را از شـدت

مطابقت دارد ،د

 آنان را جانشين
ه مسـتقر سـازد

دن مـرا بپرسـت  

ان﴿بخشـد    مـي 

ايط سياسـي و
افكنانة ي تفرقه

  . انجام دهيم

ا فرزنـدان آدم

ي طي بر خود مي

شناخت جايگا -
  .شان است

م و در اين صور
ر آنچه در اين م

تاي راهيـابي بـه
تـوجهي ده و بـي    

﴾و عمل صالحاً

  

دلسوزي در هـد
د كه جورند شاي

هدايت كند ،دند

ه داده است كه
 آنـان پسـنديد

تا« ﴾ن بي شيئاً

 همة گناهان را

ا اطـالع از شـر
هاي كبران و نقشه

 با روش درست

مـا«: فرمايـد  ـي  

دريج چنان تسلط

-1: تن ترديدها 
هاي ايشا  ويژگي

يمان الهي باشيم
بر ﴾ عزم االمور

ن بايـد در راسـت
 قـرار داده شـد

 و اليوم اآلخر و

)24/5/1399 شم

و د يكوش سخت
آو خي ايمان نمي

جنگيد يشان مي

ند وعدها جام داده 
ن را كـه بـراي
ونني ال يشركون

چون خداوند ﴾

ايـ دني سـتمگر  
ضربه را به مستك
 نهي از منكر را

كنـد و مـ ن مـي  

به تد مدهي ي م

مان و از بين رفت
ايي با صفات و

ه ما وفادار به پيم
بك ان ذلك من

انـد كـه انسـان
ر حكمت الهـي

من آمن باهللا﴿ة 

)وم انساني

13  

ششجامع نوبت ( 

 رهبري جامعه س
از اينكه برخ« ﴾

كساني را كه با اي

و عمل صالح انج
ار داد و دينشـان

يعبد﴿آيد يعني 

﴾وا من رحمة اهللا

هاي ر برابر قدرت
 كه بيشترين ض
مر به معروف و

 در خلقت بيـان

گوييم و انجام ي 
  .ي كنيم

محبت به امام زم
گام ظهور و آشنا

شود كه اعث مي
صبر علي ما اصاب

دا ت باشـد مـي     
زار و اسباب بنابر

آيه شريفة) ص(

ويژة علو( مي

وازدهم؛ هنـــر

در پيامبرسيره  
﴾يننؤم يكونوا م

كرد حتي ك  مي

كه ايمان آورده و
ي را جانشين قرا
 نهايي بدست آ

ال تفنطو﴿: مايد

گيري صحيح در
اي عمل كنيم ه

ي يعني وظيفة ام

ها را اه ما انسان
 ». داديم

 آنچه در نماز مي
جامشان خودداري

ر در معرفت و م
داري ايشان هنگ

ترك محرمات با
اصو﴿: فرمايد مي

  . كارهاست

كـه اهـل معرفـت
جويد زيرا اين ابز

(ش پيامبر اكرم  

و معارف اسالم

سنجش دو

ـ يكي از موارد س
 باخع نفسك اال
ن حضرت تالش

وند به كساني ك
ل از آنان كساني
ل سازد تا نتيجة

فر خداوند مي ـ  

گ  ـ براي تصميم 
د بتوانيم به گونه
 نظارت همگاني

ا ـ خداوند جايگ 
مخلوقات برتري

آ با تكرار درست
بايستيم و از انج

 ـ از عوامل مؤثر
د  شيوة حكومت

جبات و تجام وا 
ـ خداوند م. ماند

ز عزم و ارادة در

اي ك كننده توكل 
باب بايد بهره ج

  .الهي است م

م ـ ثمرة فرمايش
  . است

 فرهنگ و

   
 

 .رست است
كتاب يازدهم ـ

لعلك﴿ شريفة 
با موضوع آن »ي

 .رست است
يازدهم ـ خداو 

طور كه قبل مان
 به امنيت مبدل

  »د
 .رست است

كتاب دوازدهم
  ﴾ عاً

 .رست است
كتاب يازدهم 

ما بايد .تري اس
ث مشاركت در
 .رست است

كتاب يازدهم 
 بر بسياري از م

 .رست است
كتاب دهم ـ ب 

ر برابر منكرات ب

 .رست است
كتاب يازدهم 
آشنايي با -2ي 

 .رست است
كتاب دهم ـ انج
م ن ما وفادار مي
ر كن كه اين از

 .رست است
كتاب دهم ـ ت 

ش از ابزار و اسب
ه حكمت و علم

 .رست است
كتاب دهم 39و 

 اعتقاد به معاد

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
ك 77صفحه 

قسمت آية
دست بدهي

در 3گزينه  .7
114صفحه 

قرار دهد هم
ترسشان را

شرك نورزند
در 4گزينه  .7

ك 85 صفحه
الذنوب جميع

در 1گزينه  .7
131صفحه 

جهان ضرور
بحثو ) تقيه(

در 3 گزينه .7
140صفحه 

بخشيديم و
در 2گزينه  .7

121صفحه 
م درتواني مي
  
  

در 4گزينه  .5
160صفحه 

پيشگاه الهي
در 3گزينه  .5

ك 98صفحه 
نيز به پيمان

رسد صبر مي
در 1ه گزين .5

111صفحه 
هايش خواسته

توجهي به بي
در 2گزينه  .5

و 40صفحه 
ثمره از آثار

erv.ir

70

71

72

73

74

75

51

52

53

54



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

 را متوجـه  

ن موضـوع   

 راه اصالح 
هي كننـد  

مان كساني 
نـاه باعـث    

وبـه كـردم    
بـه   خـود را   

ها قـرار   يله
ت اسـالمي      

 را كرامـت    

، مـا را  »ت     
و هـم ال  ﴿

بقـت دارد  
مـام عمـر    

cationgroup

ما ﴾م في االمر

ي كه مؤيد ايـن

ترين و مهمكني 
ين وظيفه كوتاه

گم بي ﴾ اآلخرة
اسـتمرار گن. ـد  

گويـد االن تو ي 
 سـوگندهاي خ

ما را اقوام و قبي
رابـري و اخـوت

ا فرزنـدان آدم

نـع نشـده اسـت
﴿رسـاند و   ا مـي 

مطا ﴾وم القيامه
گاه قيامـت در تم

  

و شاورهم﴿ آية 

ا و آيهوختن بود 
  ﴾باب

 خدا مأيوس نك
مردم در انجام ا

 اليم في الدنيا و
ي دردنـاك دارنـ

آنها فرا رسد مـي
 پيمان الهـي و

زن آفريديم و شم
مـا را متوجـه بر 

مـا: فرمايـد  مـي  

رت از كسـي من
سنت امالء را» ت

ليجمعنكم الي يو﴿
ون ترس از دادگ

)24/5/1399 شم

سازد و بري مي

بارة دانش و آمو
ما يتذكر اولوااللب

ين را از رحمت
منكر است اگر م

 امنوا لهم عذاب
ا و آخرت عذابي

ه مرگ يكي از آ
يم و كساني كه

ك مرد و يك ز
﴾ـداهللا اتقـاكم  

كنـد و م ان مـي   

عطاي پروردگـا
خواركننده است

﴿ با آية شريفة  
خواهند بدو  مي

14  

ششجامع نوبت ( 

ور از وظايف رهب
  .ر است

الت وي بود درب
ين ال يعلمون انَّم

راقب باش مؤمني
عروف و نهي از م

في الذين ةحش
يع شود در دنيا

ند و هنگامي كه
شان فراهم كرد

  

همانا شما را از يك
عنـ ان اكـرمكم ﴿

ا در خلقـت بيـا

و ع«  ﴾اً محظور
اي آنها عذابي خ

  .د

مالي الزم است
كنند چون ر مي

وازدهم؛ هنـــر

استقالل كشو ظ
ه از وظايف رهبر

شد و آغازگر رسا
ن يعلمون و الذي

مر: د و فرمودند
وظيفة امر به مع

  .ند

بون ان تشيع الفا
ميان مؤمنان شا

زشت انجام دهن
ب دردناكي برايش

.دردناكي است

اي مردم ه: مايد
﴿و آيـة  ) تعارفوا

ها را اه ما انسان 
  . داريم

 كان عطاء ربك
و برا« ﴾ب مهين

يدگو تحان را مي

 دفع خطر احتم
ند، معاد را انكار

سنجش دو

  .زدهم
ا را متوجه حفظ

نمايد كه رت مي

  م
نازل ش) ص(خدا 

هل يستوي الذين

  دوازدهم
مسلم تذكر دادند
ها انجام دادن و

شون تر مي محكم

ان الذين يحب﴿ـ 
سيار زشت در م

  م
ي كه كارهاي ز
هستند كه عذاب
راي آنها عذاب د

فرما ـ خداوند مي 
لتع(آشنايي يابيد 

 ـ خداوند جايگا
مخلوقات برتري

ماو ﴿ـ عبارت  
و لهم عذاب ﴿ و 

سنت امت» شوند

م ـ قاعده عقلي
وجود معاد ندارن

   
 

 .رست است
كتاب ياز 183-

ما ﴾طع الكافرين
ي براساس مشور

 .رست است
كتاب دوازدهم 

 كه بر رسول خ
قل ه﴿: ت است از

 .رست است
كتاب د 105و  
به محمدبن مس) 

ه امعه از بيماري
تر و م ماعي قوي

 .رست است
دوازدهم ـ 93و 

دارند كارهاي بس
  .شود ب مي

 .رست است
كتاب دهم 98و 

براي كساني: مايد
 و اينها كساني ه

فروشند بر ي مي
 .رست است

كتاب يازدهم ـ
يكديگر انس و آ

 .رست است
كتاب يازدهم 

 بر بسياري از م
 .رست است

كتاب دوازدهم ـ
كند ت امداد مي

ش و آزمايش نمي
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كتاب دهم 51و 
 اينكه شك در و
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و رفـتن در    
 اسـت كـه   

  .باشد

ـزي بـاقي      

 آن اسـت   

ربي  اهللان ﴿

دايت براي 
 

ت فرما و ما 

ن و اكسـير    

رم خـود را    
وحـدت  (د 

يات بر آنها  

يـا  ﴿عـت  

cationgroup

، به دليـل فـرو
اي ان به گونـه 

ب مي) هي بترسند

د از اسـالم چيـ

محدودكننـدة و 

﴿چون خداونـد  

 روشن شدن هد
 .ي فريفته است

ز نيكي مرحمت

ـات روح انسـان

يم ـ پيامبر اكـر
شان ايمان آورند

خت تا تالوت آي

كنند و آية اطا ي

  

ديل نشده است
ندگي و رفتار آنا

شد كه از كيفر اله

مثل يزيـد برونـد

دهنـده و  جهت
  .ت دارد

شود و چ ها مي ي

ساني كه بعد از
رزوهاي طوالني

ن و در آخرت نيز
  . است

حيـ ﴾لـدة متيـا  
 

و نيز وحي كرديم
خواست تا به ايش

خودشان برانگيخ
  )ني

صمت اشاره مي
  . مطابقت دارد

)24/5/1399 شم

به باور قلبي تبد
د و از اين رو زن

باش( ﴾هم يحذرون

ار بيعت كسي م

ري انسان و هم
، مطابقت﴾ ... هر

ها و تباهي لغزش

دهد و كس  را مي
ده و آنان را با آ

يا نيكي عطا كن
الحساب د سريع

ي به بلـيلنح﴿ ت 
 .باشد مي ﴾كم

حي كرديم به تو
ن و مسيحيان خ

امبري از ميان خ
مرجعيت دين. (د

هر دو به مقام عص
اره شده است، م
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ششجامع نوبت ( 

 دارند اما چون ب
شوند ت غافل مي

لعله﴿فقه در دين 

اگر مردم زير با 

الزمة كار اختيار
ي الفلك فيه بامر

ز حكمت مانع لغ

گيري  و تصميم 
ظرشان زينت داد

گارا به ما در دني
ي دارند و خداوند

ي در جهان است
يكي دعاكم لما يح

ران بعد از او وح
كرد و از يهوديان

منت نهاده و پيا
دهد  حكمت مي

ابقت دارد كه ه
االمر اشا  به اولي

وازدهم؛ هنـــر

ه معاد را قبول
ند و از ياد آخرت

ؤمنان با هدف تفق

:فرمايند مي) ع(
 

ها هم ال نونمندي 
كم البحر لتجري

بي به درجاتي از
  .﴾عبدوه

 توانايي انتخاب
شت آنها را در نظ

پروردگ: گويند ي
اي  نصيب و بهره

ت و اساس زندگي
هللا و للرسول اذا

 به نوح و پيامبر
ار آنان معرفي ك

يق بر مؤمنين م
و تعليم كتاب و

مطا ﴾ ...يذهب 
بر كه در هر دو

سنجش دو

اي هستند كه ده 
دهن دف قرار مي

  .ند

ثمرة مهاجرت مؤ

( ـ امام حسين  
 .ايد اعالم كرد

 ـ تقديرات و قانو
اهللا الذي سخر لك﴿

ياب زدهم ـ دست 
فاع﴿عبادت كنيد

م ـ روح، به ما
يطان اعمال زش

ي از مردم ميعض 
نان از كار خود

ـ آب ماية حيات
 امنوا استجيبوا ا

چنان كه  ما هم 
كنندة كا  و تمام

 خداوند به تحقي
و سپس تزكيه و

  دهم
انما يريداهللا لي﴿ 
با حديث جاب ﴾ 

   
 

 .رست است
كتاب دهم ـ عد
يا را معبود و هد
نكران معاد ندارن
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كتاب يازدهم ـ ث 
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مرگ اسالم را با
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كتاب دوازدهم
﴿ با آية شريفة 
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كتاب دواز 32و 
و را عبست، پس ا

 .رست است
كتاب دهم 24و 

ه حق كردند شي
 .رست است

كتاب دهم ـ بع
آتش نگه دار اين

 .رست است
 كتاب يازدهم ـ

يا ايها الذين﴿ن 
 .رست است

كتاب يازدهم ـ
ه راه همه انبياء

  )ء
 .ست استر

كتاب يازدهم ـ
و ﴾ عليهم آياته
 .رست است

كتاب يازد 86و 
ا آية تطهيرن ب

...منوا اطيعواهللا 
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ـد و قطعـاً   

  .نامند  مي

مشـاهدة  = 

 مجموعـه،       

زيـرا  . كند ي

cationgroup

كنـ ند نهي مـي 

مة آن را توحيد

= مـادون قرمـز      

فـاوت در يـك

  .ت

  .داوند است

ست، سقوط مي

  ».شود مي

  .باشد  مي

  .خ دارند

  .هد بود

  

ار زشت و ناپسن

ردازد و سرچشم

سـتقيم و اشـعة

گي، اجـزاي متف

.  

ل تشخيص است

صفت سلبيه خد

مان حيوانيت اس

صالت ماده نفي م

يدآورنده مجرد

معه و سير تاريخ

  .گردند

تر خواه گ، صادق

)24/5/1399 شم

دار كه نماز از كا

پر فراطبيعي مي

مشـاهدة غيرمسـ

ـاري و همـاهنگ

.اندازند زمين مي

قابل» ف ـ برنامه

گردد و نشانگر ص

ن مرحله كه هم

  .د دارد

كه اص«ين است 

هد و خداوند پدي

گيري جام  جهت

گ مند مي ن بهره

بر خداوند بزرگ

  .دهد

   ديني
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نماز را بر پا د: ﴾

ده و به مباحث ف

مش= واج موبايـل   
  .گيرد ي

شود و همكـ  مي

د را به زصي خو

آگاهي ـ هدف« 

گ مفهوم مي» ت

ترين ده و به پست

 در انسان وجود

شود اي حاصل مي

؟ جواب دهست

تأثير فراواني در

هاي آن ز موهبت

جة تسليم در براب

  .است 

د ش را تغيير مي

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ هنـــر

﴾اَقم الصالةو ﴿ 
  .كنيد

يعت تجاوز كرد

رمستقيم و امـو
تقيم صورت مي

ناميده» نظم« 

، در شرايط خاص

سان، سه عنصر

جودات عالم است

لهي محروم شد
  .پذيرد جام مي

ي الهي و معنوي

اي كه ح  نتيجه

فرينندة خدا كيس

تأ» كوشش«و » 

جه به خداوند از

نتيج»  معنويات

»هدايت الهي« 

 سرنوشت خويش

معارف

سنجش دو

:فرمايد قرآن مي 
ك داند چه مي مي

نة هستي از طبي

مشاهدة غير= ش 
مشاهدة غيرمست

ر يك مجموعه
  .كند ي

ر و صيانت جان

ظم به وسيلة انس

 جانب همة موج

ست، از رحمت ال
اده و اختيار انج

هاي اه با گرايش

،»اصالت حس«

د كه پرسش، آف

»سعي«هدف، با 

در مواجه و تو» 

شدن بر افزوده

حيوانات، مبين

 بر پاية آگاهي،

   
 

 .رست است
كتاب دهم ـ ق 

تر است و خدا م

 .رست است
ني مذهبي، دامن

 .رست است
عة ماوراي بنفش

م، كه هر سه با 
 .رست است

جزاي متفاوت د
را تأمين مي» عي

 .رست است
ي گريز از خطر

 .رست است
يك دستگاه منظ

 .رست است
تنزيه خداوند از

 .ت استرس
هاي نادرس تخاب

ر اين عالم به ارا
 .رست است

ي و مادي، همرا
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«مادي، با قبول 
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باشد  پديده نمي
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گياهـان در       

  .ست

  .شود ي

رد (داريـم       
د در قالـب  
 بود گزينة 

  ).3و  2ي 
  ). 4و  3 

ربرد داراي  

Forget t
I forgot 

Forget d
I never 

cationgroup

  .اند

ـه جمـادات و گ

رسيدن به خدا اس

تر مي رزخ، كامل

 

ـمير موصـولي د
است نبايدرفته 

 كار برده نشده

هاي زينهرد گ(م 
هاي رد گزينه(د 
كـار 2د ايـن  چن

to do somet
to put out t

doing somet
forget sittin

  

رسا به اثبات مي

سـان، نسـبت بـه

  .باشد وي مي

ته باشد، و آن ر

  .را دارد» 

در عالم بر»  الم

 .دهد شكيل مي

س نيـاز بـه ضـ
 توصيف قرار گر

it  در جمله به

wo استفاده كنيم
اسي وجود ندارد

چ هر. تفاده كرد

thing            
the light.      

thing          
ng on my m

  ).4و  2هاي 

)24/5/1399 شم

را ب» نش بشري

يشه، امتيـاز انس

پذيري و سئوليت

ويش بايد داشتخ

  .بوده است 

»جهل بسيط« 

لذت و«حساس 

آن مكتب را تش 

پـس. نـادار شـود   
 اسمي كه مورد

اگر. رست است

ould بايد ازط، 
ده از ضمير انعكا

توان است صدر مي

                   
                  

                   
other’s lap.

ه رد گزينه(ست 
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ششجامع نوبت ( 

 نقص مطلق دان

ديت و در اين ان

شأت گرفته از مس

 افق زندگاني خ

»ايمان مذهبي

  .زد

ها، انسان  جهل

در عالم برزخ، اح

»بيني جهان«د 

يم تا جملـه معن
ه وارة موصولي،

it در جمله نادر

ه در قسمت شرط
ليلي براي استفاد
مصدر و اسم مص

                  
                  

 
                  

   .كنم ش نمي
معنايي درست اس

انگليسيزبان 

وازدهم؛ هنـــر

نقص نسبي و« 

است»  و طبيعي

ه شده است، نش

ها يك هدف در

ا«ر طول تاريخ 

ساز مي» انسان«

  .ت

كنيم از ميان مي

ت درك انسان د

ستي داشته باشد

استفاده كني »كه
نيد كه در جمله

وجود به دليل  
 

مان گذشته ساده
، پس دند نيست

ز هر دو شكل م

                  
            . كنم

      ش كردن  
ي مادرم را فرامو

به لحاظ م toبا 

ز

سنجش دو

 در بستر زمان،

مادي«ز انسان 

د به انسان داده

 آنان، انسان تنه

ي زندگي بشر د

«يا » اراده«خ را 

ل تعريف استقاب

 در تاريخ نگاه م

زياد شدن قدرت

ت به جهان هس

كه«يد از مفهوم 
 ديگر، دقت كني

3گزينة . ر شود
 .مالً درست بود

و وجود زم 2نوع 
يكسان call عل

از forget عد از

        ري       
راغ را خاموش ك

ذشته را فراموش
ستن بر روي پاي

ر باصدارگيري م

   
 

 .رست است
دن تكامل علوم

 .رست است
هاي مادي ا تب
  .است» ستي

 .رست است
ه از طرف خداوند
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هر مكتب، نسبت

 .رست است
جمله باي معناي 
از سوي). 4و  2

اره پديدارمله و
اظ گرامري كام

 .رست است
ساختار شرطي نو
فاعل و مفعول فع
دقت كنيد كه بع

  :ي استي
 كردن انجام كار
وش كردم تا چر

جام كاري در گذ
رگز خاطرة نشس
كار اين جمله به

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
تدريجي بود

در 1گزينه  .6
برداشت مكت

تكامل زيس«
در 4گزينه  .6

اختياري كه
در 2گزينه  .6

در مكتب انب
در 2گزينه  .7

ترين ج عالي
در 3گزينه  .7

از ديدگاه ما
در 4گزينه  .7

در ا«انسان 
در 1گزينه  .7

وقتي به انس
در 3گزينه  .7

به علت غير
در 2گزينه  .7

نگرشي كه ه
 

در 1گزينه  .7
با توجه به  

2هاي  گزينه
ضمير در جم

نيز به لحا 3
در 1گزينه  .7

با توجه به س  
از آنجا كه ف  
همچنين د  

ايتفاوت معن
فراموش   
من فرامو   

خاطرة انج   
من هر   

مشخصاً در  

erv.ir

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

 
  
 

76

77



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

ي ديگر، بـا  
i  به معناي
4.(  

ي ديگر، بـا  

 4 ـدريج از 

  ش دادن
  . ي است

را  در بهار 

ر خوانـدن  

  ).ردند

 

-غـازه مدر 

cationgroup

از سوي). 4و  3 
 interesting

4رد گزينه (يم 

از سوي). 4و  2 
  ). 1زينه 

تـبـه ـاي اخيـر   

هش يافتن، كاهش
منطقي 4 گزينه 

ايرانزديد از با ]

  عيت

  يلي

آموزان در دانش

  ت
  . يد

خو(صرف كردند 

  ار

 .شت برده شد
  لقاً، كامالً

توانيد دحتي مي

  

هاي رد گزينه( 
 نه صفت فاعلي

 in استفاده كني

يها رد گزينه( 
رد گز(كم باشد 

هـ ها در سـال  نه

كاه) 4  
كارگيرينها به

]آنهابه [د، ما نت

وضع) 4 

  .د
تخي) 4 

و به اين دليل ت

لذت) 4 
دقت كني» كتاب

 و نوشيدني مص

  ن

  .ي است
فشا) 4 

بطي به من نداش
مطل) 4 

و شما ح ته است

  
  اعي
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استفاده كنيم» 
داريم» مند قهال

 از حرف اضافة

ش استفاده كرد
دار بايد قاعدتاً ك

طر افزايش هزين

شتراك گذاشتن
ستفاده كرد و تن

ني متفاوت هست

 يت

كردندجشن ملي 
 ، كليمي

مر ضروري است

 ، اشارهع
موالً در انتهاي ك

ادير زيادي غذا
  نمايي كردن

ردن، خوردف ك

اي يك امر سليقه 
 حت

عي كه مطلقاً رب
 ور مناسب

سترس قرار گرفته

سترس، موجود
ش مشرب، اجتما

18  

ششجامع نوبت ( 

»اما«به معناي  
i  عال«به معناي

intereste بايد

غيرقابل شمارش
شود كه اين مقد

به خاط  خانواده

به اش) 3 
اس 1ينة از گزان 

ك مقصد مسافرتي

جمعي) 3 

جقبل از ز شهر 
عموم) 3  

براي گرامسريع 

ارجاع) 3 
ماي مرجع معم

شركت كنند مقا
بزرگن) 2 
مصرف) 4 

،بپوشند دهند ي
نصيح) 3 

رتباط با موضوعا 
به طو) 3 

اسر بازار در دس

در دس) 2 
خوش) 4 

وازدهم؛ هنـــر

butكلمة ربط 
nterested ي

ed  براي صفت

هاي د از كميت
ش ن برداشت مي

، اندازة متوسط

  كردن
gradu، تو نمي

به دنبال يكي 

 

مركزكلي  ظاهر 
 همراه با تأكيد

س) هنماي مرجع

 
راهنم«به معناي 

د تا در جلسه ش

افراد ترجيح مي
  آگهي

تي كه نامم در
 ر ذهني

 گذشته در سرا

سنجش دو

ر جمله، بايد از ك
 به صفت مفعولي

همچنين،). 3و 

بايد moneyش 
دامة جمله، چنين

ك تحقيق جديد،
 .فته است

ك) 2  تبادل
uallyمه كلد و 

الملليشگران بين

مقصد) 2 

بودايي براي به
مؤكد،) 2 

راه(ي يك مرجع 

كاربرد) 2 
reference g به

 كه دعوت شدند
     دن

    

نوع لباسي كه ا 
توجه،) 2 

عصباني شدم وقت
به طور) 2 

اكتبرماه از ديد 
  .د

    
    

   
 

 .رست است
 مفهوم تضاد در
هوم جمله، نياز

و 1هاي  د گزينه
 .رست است

غيرقابل شمارش
ادهوم منفي در 
 .رست است

يك براساس: همل
فرزند كاهش ياف

 ودن
عدا سير نزولي ا
 .رست است

آن گردشگر ا :مله
  .كنيم

 .رست است
ها آنها تالش: مله
 نه

 .رست است
كتاب حاوي: مله

  . ندارند
 
guide انيژگوا

 .رست است
هايي مهمان: مله

كردن، گمان كرد
 ردنثل ك

 .رست است
به نظر من،: مله

  مزه
 .رست است

من خيلي ع: مله
  ناگهاني

 .رست است
جدمحصول : مله

بيدرا بيا  نيز آن
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 ناي.  كنيد

For thos  

هـاي   زينـه 
كـه كلمـة      

  .دهد

 whichي 

He deci 

  .ن است

cationgroup

  رداني، درك
توجه» ي ندارد

  .شود ي
se who are i

  د كردن

a,  ( است) گزرد
دين معناسـت ك

د مي) انگيز گفت

 .  
ز ضمير موصولي

d to sell heid

نيتر نزديك ----

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

  

قدر) 4 
دي نياز به معرفي

به كار برده مي 
interested in

نابو) 4 

the, this, th
ايـن بـد. است »ز

شگ(عناي صفتي 

).4و  2هاي  ينه
به طور كلي از. 

w, his house

---------- به 

 ؟كند نميم 

--------- كه 
  تريم ش
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 ي، مقدمه
فرد«به معناي  

»ك زمينة خاص
n football, L

  . ندارد

  كردن

  . كنيم ي

…hatمانند (سم 
انگيز شگفت«ي 

و هم مع) دانستن

s  رد گزي(داريم
)3رد گزينه ( ن

awas  which

ز لحاظ معنايي

 آموزش را فراهم

  .يت شود

--. 
  . دارد

نشان دهدت تا 
ست كه ما باهوش

 ؟
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معرفي) 3 
“someone n
ودن فرد در يك
Leonel Mes
 نياز به معرفي

دفاع) 3 

استفاده مي toة 

د يك معرف اسم
wond به معناي

 حيرت بودن، ند

imply حالت 
دكتر رابرتسونه 

an unwise d

ده شده است، از

آ] فهوم تنوع در

خالقي) موجب( 

------------
ها شباهت سان

ستا اين »نيست
م به اين معنا نيس

يزي اشاره دارد

وازدهم؛ هنـــر

needs no in
معروف بو«ره به 

si needs no 
ند، ليونل مسي

 ري كردن

از حرف اضافة »

الت مفرد نيازمند
drug  كلمةder

در(معني فعلي 

ست، نياز به قيد
است نه) ,(كاما 

  
decision. 

  حيط آموزشي

خط كشيد 1ف 
«  

مف[موفقيت بات 

 ؟ است
واند الهام بخش

------ها  لفين
 كه بسيار به انس

صالً قابل قبول ني
ها را بكشيم فين

 است، به چه چي
 

سنجش دو

   الهام) 2 
ntroduction”

ز براي اشاري ني
introductio

مند هستن  عالقه

جلوگير) 2  ن

»راه حل«عناي 

رش است، در حا
 ت مناسب براي

، هم م)شگفتي( 

عل غيرربطي اس
ل جملة قبل از ك

.شود ستفاده مي

 
تنوع در يك مح 

ير آن در پاراگراف
»ل، مربوطمتص«

موجبا موارد زير 
  س

س متن درست
تو ت متفاوت مي

اشت كرد كه دل
جتماعي هستند

اص اين موضوع ه
يم به آساني دلف

ده شدهط كشي
 » باستانيان« 

   
 

 .رست است
 

”واژگاني جالب 
ي در زبان فارسي
on.
ي كه به فوتبال

 .رست است
م كردنادن، اعال

 .رست است
solution به مع
 .رست است

چون قابل شمار
سوي ديگر، صفت
هم معني اسمي

 .است ترس
 reflect فع يك

ير موصولي، كل
به يك جمله اس

 .رست است
  متن چيست؟

]مفهوم[هميت 
 .رست است

associa كه زير
co  به معناي»

 .رست است
يك از تن، كدام

آموزان در كالسش
 .رست است

 موارد زير براساس
ظراتن افرادي با 

 .رست است
توان بردا ين مي

هاي اج ي مهارت
 .رست است
كه«نده از بيان 
تواني ت كه ما مي
 .رست است

t كه زير آن خط
the a به معناي
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ن داسـتان   
سـاند آغـاز   

ا هـورا مـزد   
 عـروف بـه     

بري كعبـه       

 عباسـي و    
 نقاشـي از     
 موضوعات 

 1909ـال   
و ادبـي بـر    
يي، ماننـد    

يم به گونة 
 جديـد رم    
ـه واسـطة      

ه باسـتاني   
 يافت شده 

 مـذهبي ة  
اينـان  . نـد   

  

cationgroup

ايـن. اند ن دانسته
رس به پايان مـي  

و اهورا، تنهـا اه
 در پاسـارگاد مع
 محققـين كـارب

  .وده است

يـن دوره رضـا
ا شـدن مسـير

اهميت يافتن ؛
  . رك

متهورانـه در سـ
ي سياسـي و يه

ن جـوان ايتاليـاي

هاي تخيلي قدي
هـا و بناهـاي ه

صـر معمـاري بـ

در اين منطقـه 
د گاوهاي بالدار

قوم بيشتر جنبـة
سـيحيت آفريدن

.ساختند ي مي

  

 .كند  مي

ن حماسي جهان
»تروا«ش زدن 

دو خداي ميترا و
ي شـكل، ابتـدا
يـده برخـي از

ابش خورشيد بو

ط استاد بزرگ اي
جـد: بارتنـد از 

ل تعداد پيكرها
پيچان و پر تحر

اي م تشار بيانيه
ر ابتدا يك نظري
دي از هنرمندان

هايي از فضاه حي
ي دقيق از خرابه

هـا، عناص باسـمه 
  .اند گاه بوده جه

.ه مارليك است
اي مانند  افسانه

اين قو هنر. رفت
هاي عصـر مس ده

ي با چهره انساني
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ادامه پيدا ----

 سومين داستان
ر با ويراني و آتش

جاي پرستش د
 معبدهاي برجي

ـ  بـه عقي. د كردن
امزدا براساس تا

 است كه توسط
هاي مصور عب عه

ي، به ويژه تقليل
هاي پ گيري  قلم

مارينتي با انت. د
كه فوتوريسم د
 به زودي تعداد

وي طراح.  است
در طراحي. اند ده

در اين ب. ش شد
 در اصل شكنج

يكرسازي در تپه
دسي و جانوران

يوآكان شكل گر
نخستين سددر  

هاي زيادي پيكره
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-------------

اوديسة يوناني،
جايي كه هومرن

 پديد آمد و به ج
ي حكومت خود

احداث» رتشت
هاي نيايش اهور

ق در اصفهان. ه
هاي اين رقع ژگي

ش عناصر تصويري
ص اهميت يافتن

اليايي مطرح شد
هر چند ك. م كرد

قي رايج بود، اما

ميالدي 18رن 
 بنا طراحي نشد

ها باعث شهرتش 
ها يي اين مكان

ق سفالگري و پي
ي با تزئينات هند

  .قه است

گري به نام تئوتي
مشخصي هنري
پرستيدند و پ مي

عمومي هنر

وازدهم؛ هنـــر

-------------
 ها دلفين

مري و ايلياد و ا
 خود را از همان

يراني تغييراتي
ي خداي حامي

كعبه زر« به نام 
ه ي تعيين زمان

همدي سدة ياز
از جمله ويژ. شد

ة نقاشي؛ كاهش
خط، به خصوص

 شاعر و نقاد ايتا
را اعالم»  آينده

م و اصول اخالق
  .د

عمار ايتاليايي قر
ن، براي ساخت
 با عنوان زندان

آيد كه گو ر مي

عي تلفيقوهن ن
اي و مفرغي قره

 هنري اين منطق

زيكو، تمدن ديگ
ه سبك كه دند
بودند، را م ... و 

 درك ع

سنجش دو

---ثي در مورد 
ها و د بين انسان

ز گيلگمش سوم
ويرژيل داستان 

يين و معماري ا
سپس برا .دكردن

 در نقش رستم
 خورشيدي براي

ليد تصويري طي
ش گيري مي ش پي

 استقالل صفحة
تأكيد بر عنصر خ

فيليپو مارينتي
تولد هنر«و » ه

ي نوزدهم ي سده
تندسمارينتي پيو

سام، چاپگر و مع
شان  رغم زيبايي
هايي وعه باسمه

ن مخوف به نظر

دوره عصر اول آ
يي، نقالظروف ط

هنگي و ميراث

شمال شهر مكز
بود كشاورز دمي

ت ماه و خورشيد

   
 

 .رست است
تمال زياد با بحث

ب يها شباهتي 

 .رست است
را پس از» ييد نه

.ان ايلياد است
  

 .رست است
ريوش اول در آي

كر را نيايش مي 
و سپس د »مان

انند يك ساعت
 .رست است

ترين نوع تول صلي
پيروان بسيارش
 كتاب و كسب
قانه و اشرافي؛ ت

 .رست است
توريسم توسط ف
رگ هنر گذشته
رهنگي ايتاليايي
جاكومو بالّا به م

 .رست است
يستا پيرانزي رس
ست داده كه به

انتشار مجمو. ت
آميز چنان  اغراق

 .رست است
خص سفالگري د
ر باشكوهي از ظ

ت بر غناي فرهل
 .تسرست ا

 تمدن مايا، در ش
مرد معابد ندگان

 مظاهر طبيعت
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ابراين، گل 
سير اصـلي  

سيونيستي، 
ستي است 

. انستد) ي
دتر خـارج  

گزيـد و   ـي 
طبعـي   ـوخ 

در نمـايش   
نقاشـان  . د 

پر در ت تـو      

اي مـردي   
يك ايجـاد  

ن فضـا در   
ـه حـوض   
 بادگيرهـا   

صـورت   ـه  
ه اين كـار  

  .اند ه

ايـن آثـار    
 قرآنـي در  

cationgroup

بنا.  بازگو نمايد
دف به منزلة مس

يستي و اكسپرس
 هر نوع چاپ دس

در تركيه امروزي
ي كه از قلة بلند

 با وسواس برمـ
ني همواره با شـ

آنهـا د. تـر شـد  
كردنـد  كم مـي 

ام را بـه صـورت

سيد كه ماجراهـا
هاي كمي وقعيت

هاي ايـن نمونه. ت
ني جاري بود كـ
گودال باغچـه و

ي از كاشـي را بـ
ترين نمونه ديمي

ن را تكميل كرد

.ق كـرده اسـت  
 بخش هنرهاي

  

در طراحي خود
ي در راستاي هد

هاي كوبي  تجربه
ي براي توصيف

واقع د(» هويوك
هايي ها و نقطه ط

اشيا را. ي بودند
ي شناسي ماشيني

  .يد يافت

ت روميـان كامـل   
ها شفافيت رنگ

 دادنـد و اجسـا

 به موفقيت رسي
كند و مو گي مي

رفت مين فرو مي
ل باغچه آب روان
كاشان با طرح گ

سازي، قطعاتي ه
قد. شده است مي
سازي آجر، آن ره

 و سلجوقي خلق
با حضور در 13
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زون و شاعرانه د
ختايي يا اسليمي

سبك او ميان 
گرافي اصطالحي

چتل ه«ستاني 
خط. دهد شان مي

ه طباطباييي ژاز
اين زيبايي. ورد

ش معنايي جدي

عدها به دسـت ر
 عمق تصوير از ش
ه نقاشي عمـق

 پويانمايي خط
ك خط افقي زندگ

بقه در داخل زم
در گودالمعموالً 

ك درسة آقابزرگ

در اين نوع گر 
جلوه و زيبايي م
ه و سپس با گر

ساساني، صفوي
378ن در سال 
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ششجامع نوبت ( 

اي موز را به گونه
د، بند خشري با
  . ماند

.آيد ه شمار مي
زيلوگ. وسان بود

ربوط به شهر باس
را نش چهارگوش

هاي مصالح پيكره
ي خود را پديد آو
اش ر دنياي خيالي

انسان و فضا، بعد
 و براي نمايش

ير و جونمايي به

او با. دولي است
ست و روي يك

شد و يك طب مي
م. شود ديده مي

مسجد مد .رفت 

.شود آغاز مي ي
ه خود موجب ج
چ دورسازي شد

دوران س  نقوش
ايشا. شود ي مي

.ختصاص دادند

وازدهم؛ هنـــر

كر ديني خود ر
 آگاهي و استوار
م  در زندگي مي

 نوگراي ايران به
ي شخصي در نو

قاشي ديواري مر
هاي ري با خانه

  .دهند ي

ت فلزي، مواد و م
اي يوانات افسانه

ضامين سنتي در

ي ا گرايانه بيعت
كردند تقليد مي

ر دورنماي تصو

يي ازوالدو كاواند
ط تشكيل شده اس

ساخته ميركزي 
ن، نايين و يزد

ديگر نيز مي ي
  .مي است

شيوه رازيهم از 
بردند كه ار ميك
وسيله گچ به ،ي

با تلفيق روش و
رهنگي نگهداري

را به خود اخ» آن

سنجش دو

 تالش است تفك
ماد و سرچشمة

هاي فردي جربه

ان جنبش هنر
اي ستيابي به شيوه

  .ستفاده شود

 هنر را بتوان، نق
 با دو قله و شهر

شاني را نشان مي

ت و خرت و پرت
ها، و حي ها، مرغ

ه شد و حتي مض

مانند نمايش طب
ها از طبيعت تق گ
و عناصر درها  ره

  .دند

ايتاليايي ويانمايي
ت كه از يك خط

ر وسط حياط مر
 جمله در كاشان

هاي ز آن به خانه
ه از عناصر اقليم

هسازي در  يا گره
ك طعات آجري به

كه قطعات كاشي

امجو آثاري را با
ستان و ميراث فر

خادم قرآ« لقب 

   
 

 .رست است
مند مسلمان در

تواند نم ربند مي
ي فرعي مانند تج

 .رست است
در زمرة پيشگاما

عيني و دست هان
ز لوحه چوبي اس

 .رست است
ن منظرة تاريخ 
ابتدايي، كوهي

وران مواد آتشفش
 .رست است
آالت شيني، آهن

ه داد تا آدم ش مي
مايز وي آميخته

 .است رست
بيات يونانيان، م
ه كارگيري رنگ
چك كردن پيكر
عدي نمايش داد

 .رست است
رمندان خالق پو
وي غرغرو است

 .رست است
چه يا باغچال در
خشك كويري از

كرد و سرريز مي
تفادة هوشمندانه

 .رست است
با آجر و كاشي 
ساده در ميان قط
ك كرمان است ك

 .رست است
مدرضا پوشيده نا
س در موزة بهارس

المللي قرآن، ن
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معمـار روم       
 نحوي كه 

/  خواهد
در . ه است

ن داللت بر 
ن و دقـت         
. رده اسـت      

و پرنـدگان   

ي مانده كه 
ـه آنهـا بـا    
بـا حـروف      

مان پـاالوا  
كـه در آن   

گرد  ،گنگ
معيارهـاي        

 و بـا نگـاه    

مـيالدي   1
ثارشـان از   

cationgroup

و ويتروويـوس م
ي يك خط، به

/ عددي،  618
تأثير نبوده ب بي

د كه تصاوير آن
ت مختلـف انسـا
ي آن صـرف كـر

هـا و ها، شـاخه  

الدين باقي  عالء
زمينـ. گ اسـت  

گـرد زمينـه را ب

 اين مرحله دودم
توان ديـد ك م مي
ود مقدس گرول 

رار تناسـبات و م

  .ست

كنـد يجاد مـي 

1907 در سـال  
هول در خلـق آث

  

خته شـده بـود و
سيم غير متساو
 نسبت از لحاظ

 بودن اين تناسب

ات حريري باشد
معـي و حركـات
 را بـراي اجـراي

بًا به ترسيم گل

غير و در مسجد
 قرمز و آبي رنـگ
ر حاشـيه گرداگ

هاي مله سلسله
ظيم ماماالپورام
شكرگزاري از نزو
 انسـاني اسـتمر

اس )هو ـ ئو ـ دو(

هاي جالبي را اي 

موئل سيمنيس
 ويژه اندي واره

  . پردازد

)24/5/1399 شم

قليـدس شـناخ
تقس: ي اين است
اين. ي آن خط

ر تصور رازآميز

شده، نسخة مقاما
دن تصـاوير جم
د زمان زيـادي

وي غالبا. ان بود
  . ست

قيان آسياي صغ
ها بيشتر قالي ن

يل يافته و چهار

از جم. م گراييد
ته عظسجبر  نقش

 ميمون براي ش
لـي پيكرهـاي

( ققنوس ام به ن

ل بصري، حجم
  .دهد ن مي

ف است توسط س
آرت به دان پاپ

پ ن دو قطبي مي
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ششجامع نوبت ( 

ت كه از زمان اق
ه ميانگين طاليي

دتر به تمامين بل
نگي اين عدد در

صوير كشيده شد
ه تصـوير كشـيد
ست كه هنرمند

  .ي است

هجري در اصفها
 گل و مرغ دانس

 پايتخت سلجوق
نآميزي اي رنگ 

ك زيادي تشكي

مسمل به هندويي
هنر پاالوا را در
 فيل و گوزن و

انـد ول اً طبيعـي     

مشهوري تاالر 

ا چيدمان وسايل
دگي انسان نشان

اسكرين معروف ك
هنرمند. ي يافت

مشكالت بيماران

وازدهم؛ هنـــر

نظام تناسب است
تعريف ساده. ت

با نسبت بخش
گن. شود وب مي

  .ناميدند ي

كتب بغداد به تص
ستي ايشان در به

ز آن اا و حاكي 
ن محمود واسطي

ن قرن يازدهم ه
شگامان نقاشي

ه در شهر قونيه
.شوند هداري مي

ثيراالضالع كوچك

ريباً به طور كام
نمونه شاخص ه 

 حيواناتي چون
حيـواني تقريبـاً

  

شهر اوجي داراي

كه باست مدرن 
 جمعي را بر زند

ه به چاپ سيلك
رد هنري وسيعي

ري به موضوع م

سنجش دو

ين طاليي يك ن
دوين آن پرداخت
ندتر برابر باشد ب
دي گنگ محسو

مي» سب قدسي

اويري كه در مك
مهارت و زبردست
ر حيوانات دارد
بن علق به يحيي

از هنرمندان) يع
وان وي را از پيش

ه قالي و قاليچه
هر استانبول نگهد
كرر با اشكال كث

 لحاظ محتوا تقر
. ميالدي است
ني و آسماني، و

رجسـته، صـور ح
. نمايانند  را مي

در ش نام بيودو 

در دوره پسست 
ط وسايل ارتباط

كه) چاپ توري
 سريگرافي كاربر

.   

خته احسان بيگلر

   
 

 .رست است
يي يا ميانگيطال

رسالة خود به تد
تر به بلند ش كوتاه

زبان رياضي عدد
تناس«نس آن را 
 .رست است

 از زيباترين تصا
درت استادان و م
 كشيدن تصاوير
 نسخه از آن متع

 .رست است
محمد شفي(سي 

تو از اين رو مي ؛
 .رست است

الجقه چند قطعه
وزه اسالمي شه
وش هندسي مك

  . اند رده
 .رست است

وسطاي هند از
ي هفتم و هشتم

ريخت زميني سان
بر در اين نقش. 

ختي دوره گوپتا
 .رست است

بهبد مهم ژاپن 
 .رست است

يك هنرمندي اس
دي خود، تسلط

 .رست است
(ر با استنسل ي

 بعدها با عنوان
سيار بهره بردند

 .رست است
ساخ» رم خسرو
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جشـنواره را  
شناي «لم 

  جمله اول 
  جمله دوم 

  جمله سوم
  ه دوازدهم

( −1 1   
( −5    

  ول تا سوم
x
y

= 
3
5  

y
z

= 7
1  

x y+ +  

y


21  

  ن پايه سوم

  وج متوالي
  2شروع از 

  
n(n )+1  
  گترين عدد

cationgroup

 بهترين فيلم جش
فيل. ن خود كرد

( )= × +2 2
( )= × +2 3
( )= × +2 ج 4

(= ×2 جمله 1

, −199 2 2 
(ر با  →594

آموزان پايه او ش

x y = 3
5

z y = 1
7


z+ = 212
y+ +35 5

35


آموزان شد داندا

: , ,2 4 اعداد ز 6
داد زوج متوالي ش

) n= 24
n= بزرگ 2⎯

  

جيدي سيمرغ
از آن» خت گردو
  .كسب كند

=1 5
=2 8

+ =3 11
) + =3 12 26

, −299 3 3 
               19

x,  :تعداد دانش

y

y y + +3 1
5
y = 212

: z y= 1
7
 تعد

,..., n6 2
مجموع اعد 2:

n + = 1 24
n=⎯⎯⎯→ ×23 2 2

)24/5/1399 شم

گرداني مجيد مج
درخ« براي فيلم 

ه تماشاگران را ك

+ =6 12 38

  .باشد مي 5
, −399 4 5 

      7رقم  تن

y,z

y =1 2127


y
 =1 6 235



yy =⎯⎯⎯→7

...+ + +4 6

n = 23
=23 46

زيك

23  

ششجامع نوبت ( 

خورشيد به كارگ
ني راردان كارگ

رين فيلم از نگاه

  .شود كرار مي
1ز    594تا

) → ×599 4 2
داد دفعات نوشت

y =12 7

z = ×1 77
 

. n n(n+ =2

فيز -ي رياضي 

وازدهم؛ هنـــر

فيلم خ) 98سال 
ن جايزه بهترين
ست جايزه بهتر

بار تك 2 ،گان
گذاري از ال شماره

2=بار  8 
= +8 19 تعد

7 

=1 

n )+1

 درك عمومي

سنجش دو

س(اره فيلم فجر 
دحسين مهدويا

د كارت نيز توانس

م در يكان و دهگ
1 عدد  ًكال ،

=9 99

   
 

 .رست است
هشتمين جشنوا

همچنين محمد 
كارگرداني محمد

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

 .رست است

 .رست است
صدتايي، هر رقم
شروع شماره از

 .رست است

 .رست است
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ير 

  وهر يك گر

  .باشد مي 

t
= +1 1

12  

t
=1 11

12 6  

  عدد اوليه 
x +3 4
2  

x + =4  

  عدد متوالي
a (a+2  
a a+22 2  

a(a  
  و عددوع د

: m دقيقه  
x̂ /= 5  

ABCS =  

d h= =  

ANMLS  

ANML

ABC

S
S

  

cationgroup

داد غيباشند، تع

اد هنرمندها در

t3و  t2تيب 

t t
+ + 

1 1
2 3

t
t
 =1 6 11

x=

x− = 5

x =1 6

a ,(a دو عد:  +
)+ =21 925

a = 924
)+ = ×1 21 2

= ومجم 21+

  .باشد رجه مي
m   و     = 2

m h−5 3 

a= 23
4

  a= 3
2

L
d d×= =2

L
a

a
=

2

2

3
8
3

4

  

گروه بر در يك 

حداقل تعد 1=

تو نفر سوم به تر
+

 =1 6
12 6

t×  =12

x x+ −3 4 2
2

6

)+1
a a +2 25

a(a )+ =2 1
22

=22 43

:4 2 چند در
: h = ساعت 4

x̂ / = 5

a ×3 3
2 2

2

= ×3
2 3
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نفر 8، هنرمند د

− =1 8 2

 توسط نفر دوم و

t t
+ =3 2 11

6 6
22

x = 5

a+ + =2 1 9
a(a924

'به در ساعت 
4

× −5 2 3 

a
a= 23

8

=3 3
23

24  

ششجامع نوبت ( 

كه حداكثر تعداد

 زمان انجام كار

925
a )+ =1 462

عقرب وية بين دو

× = −4 11

وازدهم؛ هنـــر

م كنيم، زماني ك

 t ،فرض كنيم

شود كه زاو ن مي

− =12 1 

  .كنيم

      :باشد ي

سنجش دو

 1تايي تقسيم
    .شودقل مي

تر را سريعشخص 

اي بيان  به گونه

ك مي رضف aر 

برابر مي(h)لث

4 6 2 2
2 3 1 3
7 7 7
1 1 1
1

   
 

 .رست است
گروه 5د را در 

ر آن گروه حداق

 .رست است
جام كار توسط شخ

 .است رست

  .رست است

 .رست است
طالعات مسأله،

 .رست است
 ABC را برابر

(d)با ارتفاع مثل

2
3
7
1
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BM =  

  

x.y =1  
  ابعاد فرش 

  حيط فرش
x y+ =  

  رين ميانه
 ع دايره

cationgroup

B̂ =  

AC R=2

BM
R

=

6
(x ) , (−1 :

[(x→ مح 2−
= 8

تر كوتاه
شعاع

  

   منتظم

  

O   تقسـيم
هـاي   ثلـث   

  

ˆ ˆA C= + = 9
 

M R
R R

= =1

y)ر         )−1
) (y )− + −1 1

  ياه شده
 ش ضلعي

)24/5/1399 شم

ي هشت ضلعي

ˆB̂ C= = 1  

x̂ = ° −135

OAB انـدازه   
هـر كـدام از مث

=

   

 

°: باشد يه مي
   .ف وتر است

متر
)] x= 12

مساحت سي
مساحت شش

25  

ششجامع نوبت ( 

 هر زاويه داخلي

° − °18 135
2



/− ° −22 5 6 

االضالع بـه ساوي
همسـاحت  ده و 

S
S

= =
×
11 1

6 6 3

  
AB
BC

شيب =

  

x
=225 9

1   

+29 4   
a  

الزاويه  مثلث قائم
 و اندازه آن نصف

x y+ − =2 6

وازدهم؛ هنـــر

(n اندازه =−

/° = °22 5

/° = °52 5

مثلث متس 6به 
چك تقسيم كر

1
36

x ×
 = 9

2

a= 2 2
a = =1681

  

ويه سوم باشد،
ر وتر وارد شده

  

6

سنجش دو

)
n

− ° =2 18 

  .ساقين است

°

ضلعي منتظم را ب
مثلث كوچ 6ا به 
   .كنيم ي

=1 4225
   

  :م
a =2 1681
= 41

زاويه برابر ادو ز
ترين ميانه بر وتاه

  :گيريم ظر مي

   
 

 .رست است
( )− °8 2 18

8


AB السا متساوي

 .سترست ا
ل، ابتدا شش ضل

را OABثلث 
فرض مي Sرابر 

 .رست است

m

 فيثاغورث داريم

 .رست است

جموع دم ،مثلث
ويه، كوالزا قائم ث

  
  

 .رست است
 x  وy در نظ
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x.y =1  

  ل مستطيل

  ها ت كناره

= + +4 1  
S   شكل =

  
  
  

  اويه دوران

  دايره بزرگ
= +2 2  
  يره كوچك

  
  
  

  گ و كوچك

+ +2 1 2  

  ها اد مثلث
  
  

cationgroup

x y= −⎯⎯⎯⎯→86

مساحت كل =

S= تمساح 1+

/+ + =4 5 3
/= −24 12 5

حداقل زا =

قطر د= ربع ر م
(+ = +2 2 2
قطر داير=  مربع 
= 2

ر دو دايره بزرگ

= +2 2 3 2

= +24 تعد 1

 ان

  

( y) y⎯→ − ×8

× =4 6 24

S S S+ + +2 3

/=12 5
/=11 5

36 

طرق+ ه متوسط 
)+1

قطر –متوسط 
(− =2 2 2

نسبت قطر= ها 

2

  .ست
+ =2 2 38

عداد تكرار يكسا

)24/5/1399 شم

y y= 16

S (= +2
4

22

= =36
12


    

 . منطبق كرد

قطر دايره

قطر دايره م
)−2 1

نسبت شعاع آنه 

تشكيل شده اس ي

تع

26  

ششجامع نوبت ( 

x
y




=  



4

) (× ×+2 1 3
2 2

= °3 

. ن و مركز دارد

مر صفحه بر ه

  

(
(

+=
−

2 2 1
2 2 1

نه قسمتيمثلث 

  ش
 ش

وازدهم؛ هنـــر

, y
: ,

= =

=

4 4
3 3

) ( )× ×+3 6 1
2

ل دو محور تقارن

ان آنها را درتوي

:در نظر بگيريم

)
)

+= ×
−

2 1
2 1

م 2قسمتي و  ر

اد فرشابع
شمساحت فر

سنجش دو

(m)

m= × =

3
3 3 9

)

، اين شكلشكل

مي 3و  2، 1هاي 

ط را برابر واحد د

+× =
+

2 1
2 1

چهارمثلث  12 

   
 

m2

 .رست است

 .رست است

 .ت استرس
ستطيل داخل ش

 .رست است
ه اشكال گزينه
 .رست است

ي متوسطها يره

( )+ =
−

22 1
2 1

 .رست است
لث كوچك،مث 
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k = 
3
5  

 EFBC  

EFC

EFBC

S
S

  

  

OA R=  
AM R=  

R =  

  ضلع مربع 

R '   كره =

OH +2  
OH +2  

V مخروط  

= π27  

V   چاه 1=

 چاه  بيرون

V V=1 2  

  ت هاشور
 ت ذوزنقه

cationgroup

k =2 9
25

ساحت ذوزنقهم

h

( )

×

=
+ ×

3
2

3 5

= +3
8

R 2
R R− 2

( )
= ×

−
2

2 1
: a R= =2

   OA= = 5

HA OA=2

= 2 23 5
V R h= π 21

3

R h= π =2 3

V2حجم خاك

h =2 64

مساحت
مساحت

  

= −25 9
25 م 25

h =
×

3
8

2
+ =9 15

16 16

R R −2
( )
( )

+ =
+

2 1
2 1

( )+4 2 1

و         ط     

A2

OH = −2 25
h (AH)= 21

3

/ ( / )×14 4
  .ت
h= × ×2 8 8

/ h12 56

)24/5/1399 شم

S
S

= 
16

5 25

.  

R R(= 2
( )+ =

−
2 2 1

2 1

R A= مخروط

− = 9 16
BH× =2 1

3

) × =2 25 12
برابر است 8ضلع 

h h= 64
/h = =12 56

64

27  

ششجامع نوبت ( 

AEF

EFBC

S
S

=

9
25
16
25

.باشد ط دايره مي

)− =2 1 2

( )= +2 2 1

AH = 3
  :ريم

OH = 4
π ×23 9

/ m32 56
ض به بعقاعده مر

/ m= =196

وازدهم؛ هنـــر

= 95
6 16
5

از محيط A س

طه فيثاغورث دار

BH BO =

ق با لتطيب مس

/= ×196 1

سنجش دو

A اند متشابه:  

ترين فاصله رأس
  :م

OH طبق رابط

OH+ = +5

كعبچاه با حجم م

/ c=19 6 

   
 

 .رست است
AEF  وABC

 .رست است
كمت AMقابل 

 فيثاغورث داريم

 .رست است

HAل در مثلث 

    + =4 9

 .است رست

ز چشده اجر خا

cm
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m m=1  

v v+1 2  

+
ρ ρ1 2

1 1  

  
/

/
+1 2
96



  

B

A

P R
P

R

=  

A

B

R
R

=  

/ρ =13  

h = 5   

  تالف فشار

ك ت عينـ    

   :داريم
( x)×3   
w = 3   

  
  
  
  

cationgroup

m m ,=2

mv
v

=
ρ= ⎯⎯⎯

/
= 

ρ2

2


/ = 
ρ

8 2
6

AB

B

A

V
RR
RV

R

=

2

2

=3 3
2 2
 
 

g/
cm

=36 1

cm = =5
1

 

P P−2 اخت:  1

وير چشـم پشـت
  .گرفته است

ن گشتاور نيرو د
) (w x)= ×

k− =15 15

  

( / ,ρ =1 8

m
m m⎯→ +
ρ ρ1 2

/ /
+ =1 1

8 1 2

/
=

ρ
2 2
96

                  

/ ×3 6 1 

m= 1
2

gh= ρ =13

تصـو يو از طرفـ 
قرار گهمگرا سي 

شود مطابق قانون
( x)+ × 5 3

kg

)24/5/1399 شم

/ )ρ =2 1 2

m m=
ρ

2

ρ
2

/ ρ = 9

  .باشد مي

                   

kg
m

=136  

× × 136 1 2  

 همگرا داشته و
صله كانوني عدس

ش وارد ميآن  ط
w = +3

28  

ششجامع نوبت ( 

g
cm3

  :م

6

ولتاژ آنها ثابت م

                  

g
m3

=1 682   

 را فقط عدسي
و چشم در فاص 

همگن به وسط ة
+15

وازدهم؛ هنـــر

 اين مسأله داريم

نند به عبارتي و

                  

شود، اين توانايي
هشم مجازي بود

ةوزن ميل ،ر دارد

سنجش دو

ييرات حجم در

كن خانگي كار مي

  :ماري

          .س دارد

ش مي تر ديده ت
 پس تصوير چش

حالت تعادل قرار

   
 

 .رست است

ن تغيي ناچيز بود

 .رست است
رد نظر با برق خ

VPل 
R

=
2

د 

مت رابطه عكس

 .رست است

 .رست است
ي درشتست عد

شود، ز ديده مي
 .رست است

ينكه ميله در ح
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 مسطحه و 

 .هد بود

 7 جه ضلع

اين صفحه 

قـائم   ديـ با 
نـدازه وتـر   

تواننـد  يمـ 

 11شـده  ه
  .)ند

cationgroup

ه، با نام هندسه

خواه 4 برابر 

در نتيج .ه است

نقطه بر ا ، باشد

ربوطـه بثلـث م 
ان 4 نهيها در گز

نم جـه ي و در نت

داده ينمـا به دو
خط مواجه باشن

  

چند هزار ساله 

هر ضلع آن

ط در همان داير

 مقدار آن صفر

برست 

مثاوال  نيبنابرا. 
هستند و تنه 5 

دهنبو هيهم شب

حجم متعلق بر 
توانند خيه و نم

)24/5/1399 شم

يبا قدمت ، باشد

تيجه اندازه ه

ي منتظم محاط
 .بود هد

ه گويند و وقتي

د آنها برابين ابعا

   .ديآي

.نصف وتر است 
و 4 ،3 يي طال

هداشت كه با مي

د آن دركه تعدا 
خط نبود ،جلو 

29  

ششجامع نوبت ( 

دانش نيا ميه
.  

است در نت 

ضلعي 3زه ضلع 
× =7 2 خواه 1

طول آن نقطه  )

ابراين نسبت بين

يبدست م 2 نهي

شعاع آن برابر با
سه مضرب اعداد

يارز خواههم اي 

  .د

،شونديم دهي د
ياند در نماشده

سيم فني

وازدهم؛ هنـــر

مفاه نيترييبتدا
.است يكشقشه

4ع برابر 3

(  

نصف انداز، ايره
14ط آن برابر با 

)جانبي (رخ  نيم

بنا .است A6ذ
K  

وم آنها شكل گز

ط وتر بوده و ش
هر سه 4و  3 ،2 

معادل سه مثلث

 حاصل مي شو

نقطه يجانب ي
مشخص ش x با 

 ترس

سنجش دو

متشكل از اب ديا
دانش نق يمبنا 

متساوي االضالع

(a =2 3 44
ظم محاط در د

و محيط)  4ف 

تصوير ز صفحه

بر مساحت كاغذ
K = →2 32

سو يو رسم نما

، وسطهيالزاو قائم
يهانهيگز. شد

، سآن  به رئوس

مثلث هم ارز 6 

يخط و در نما ،
كه يادو نقطه 

   
 

 .رست است
ز هندسه كه شا

يي هندسه فضا
 .رست است

حت مثلث م

a→ =3

ضلعي منتظ 7ع 
نصف(  2عي برابر 

 .رست است
اصله هر نقطه از

  .ت
 .رست است

برا A4 32اغذ
K→ = =32

 .رست است
رئوس مثلث و ي

 .رست است
مثلث يطيمح 

باش 1دير آن با
 

 .رست است
قل مثلثركز ث

  .ند
ه ميانه مثلث ،
 .رست است

جلو يجه از نما
:ديتوجه كن. (د
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در 3گزينه  .16
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در 2گزينه  .16
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 توجـه . (ت

نظيري در 

  

cationgroup

عدد است 9 نظر 
 (  

ت نماي جانبي ن

  .ميريگير م

42

  

 در حجم مورد
). منتصب باشند

 
ك 

طور براي صفحات

ع 

وع آنها را در نظر

/= 6 5

)24/5/1399 شم

آن تعدادند كه 
توانند خطينم

2صفحه  براي 
ند متعلق به يك

همينط. ود دارد

عشد كه در مجمو

سپس مجمو و ه

× =2 13

30  

ششجامع نوبت ( 

شون يم دهيط د
خط نبوده و ن ي

يابيم كه در مي
اننوتنما نمي دو

ماي جانبي وجو

باشيم نيچخط

حجم هر تكه  و

+ ×5

وازدهم؛ هنـــر

خط يجانب ينما
يجانب يد در نما

 در نماي بعدي
بنابراين اين. رد

لو، نظيري در نم

خ 2خط ممتد و 

را سه تكه كرده

× =1 5

سنجش دو

جلو نقطه و در ن
اندشده صشخم

يافتن نظير آنها
ي چپ وجود ندار

هاي نماي جلحه
  

خ 5شده شامل 
  

شده آن ره داده

+ 12

   
 

ج يتصب در نما
م xكه با  ياطه

 .رست است
ي نماي جلو و يا
نظيري در نماي

  .د
براي صفح هاينه

. خواهيم داشت

 .رست است
شداده ينمادو ي

  .شوديمامل 

 .رست است
سبه حجم قطعه

         
  × =2 24
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 22رابر 

 )د و چدن

 جهي

 قـوس بـه    
(R R−  و

 انيـ ب رهيـ    

− =48 1 

 منبع نـور  
. شـود يمـ  

 قـا يوال دق 
ر مشـخص     

cationgroup

حجم مكمل بر ،

فوالد(ت سخت 

جيبر بوده و در نت

مركـز آن، دو ن
Rست باارابر  )1

س آن بـا دو دا

= ايو 48+ 38

كه مطمئنا ،مي
دايـ تفـاع آن پ 

سـو نيكه در ا ،
فـاع منبـع نـور

  

،شده حجم داده
(32   

فلزا           اف

سه براب ليتيه د

افتنيـ جهـت   .د
بر يميترسمان 
حالـت ممـاس كه

+چپ =1 58

يكنيم ميترس ي
خط ار ينور رو

،ميكنيمنتقل م
برابر بودن ارتف 4

)24/5/1399 شم

ل اين مقدار از
 )− =2 22 1

وب در جهت اليا

شود كهيخص م

واهد بودخ 48 
شعاع كم ، باشد

(R كيو از آنجائ

سمت چ هريدر دا

يطه خط عمود
منبع ن ،آنها يس
م زيگر نيبه ا ،ق

4، نور فاع منبع
  .هد بود

31  

ششجامع نوبت ( 

 بود كه با تفاضل
.ليه كمتر است

چو               

مشخ) نبردست 

شعاع آن جهينت
خلمماس دا ي

Rت با  R )+ 1

− =48 2و د

نقط نيشده و در ا
نقاط و همرس ني

خط افق ي مواز
ارتف يرو واريه د

ر خواهمت 8ع نور 

وازدهم؛ هنـــر

خواهد 64برابر 
ز نصف حجم اول

        ن مسلح

مثل نوك ا( ت 

  

است و در ن 96 
يارهيچنانچه با دا

ستا برابر يميرس
 .رفته شود

=ايو 48+ 28

ع نور مشخص ش
يا به خود واريد 

ور را با خطوط
كردن اندازه لبه

ارتفاع منبع ،ست

سنجش دو

و حجم آن ب 4×
از ،كعب كوچك

بتن  ف

و انبردست ليتيد

  × =1 33 2 2

ميمماس كن م
چ .ميكنيسم م

شعاع كمان تر ،
ت ها در نظر گر

2=ست، 68

عمود منبع يپا
ينقاط باال هيسا

نو منبع و ارتفاع 
شود با جداي م
متر اس 2 واري د

   
 

× اوليه  ×4 4
مك واحد 1كه 

 .رست است

ير اجسام شفاف
 .رست است

د رينظ يهادازه

:برابرست با لي

 .رست است
ميخواهيكه م ي
شده رسداده يها

،س خارج باشد
تك حالتتك يت

مت راسس رهير دا
 

 .رست است
ها، پهيسا يستا

ت و با اتصال س
كرده و ميرا ترس

منطبق واريد ي
كه ارتفاع ييجا

 .رست است
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اند سهيبا مقا

يتيد اسيمق

   
  
 

در 1ه گزين .17
يارهيقطر دا  

هرهيمركز دا
مما چنانچه
ستيبا ،نشده

در جهيدر نت  
 .خواهد بود

در 3گزينه  .17
با امتداد را  

آن است يرو
ر واريد زيگر
يبه انتهابر ل

شده و از آنج

  
در 1گزينه  .17
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 كيـ الن ابل 

  . است

cationgroup

پـال محورها، ني

  .ت

ضوع آورده شده

  

يدرجه ب 9هيو

 يان معمار

طراحي شده است

هماهنگي با موض

 

  .رد

.  

)24/5/1399 شم

زاو نطوري و هم

هنرستا يفن مي

 يتان معمار

  .شود مي

ز ساير عناصر ط

 تلفيق اجزا و ه

 .نادرست است

.  

قرار دار اديز ريث

سپكتيوي ناميد

مي

32  

ششجامع نوبت ( 

اندشده ميترس 

يو ترس يكششه

تهنرس يفن ميس

ي عاميانه ديده م

تر از گبسيار بزر

قي از آرامش و

ن 4ها گزينه  گ

يجاد شده است

  .ت

با تكث يصنعتمه

 آن را فضاي پرس

صويري و تجسم

وازدهم؛ هنـــر

يقي بصورت حق

كتاب نقش يعمار

و ترس يكشنقشه

هاي نز و داستان

ال دهندة پيام ب

منفي حس عميق

محدود بودن رنگ

ر فضاي واقعي اي

 نوشته شده است

مين يهاته چاپ

توان ه باشد مي

  .گويند  مي

 خالقيت تص

سنجش دو

كه  ، ساختمان
  

مع يكشش نقشه

كتاب نق زاتيجه

 

گيري از طن بهره

گزاره اصلي انتقا

ضاهاي مثبت و م

ها و همچنين م ل

ها، در تصوير فرم

 و بدون هندسه

در دست نتيپر ن

ي بصري داشته

ب يا نقره كوب

  .ست است

   
 

 .رست است
پالن يهارهي دا
.است يهيبد ،م

 .ست است
 .رست است

بخش 146صفحه 
 .رست است

 بخش ابزار و تج

 .رست است
  ثر رامبراند
 .رست است

 ك ليپ شيتس
 .رست است

 استاد همواره ب
 .رست است

 جنگ است و گ
 .رست است

ا همنشيني فض
 .رست است

سان بودن شكل
 .رست است

از تغيير اندازه ف
 .رست است

صورت دستخط
 .رست است

نيچاپ اسكر اي 
 .رست است

 كه تصوير خطاي
 .رست است

ليل آن را زركو
 .رست است
 .رست است
 .رست است

ن تضاد يا كنتراس
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  . شته است

  .ست

در فـرم  . ت
ثـل رنـگ،    

ر در تئـاتر   

د اسـتفاده    

ـك رشـته   
ريـزي   طرح

. گي اسـت 

مدتاً فاقـد  

cationgroup

  

 .را جلب كنند

در آن حضور دا

استفاده كرده اس

فرم انتزاعي است
هـايي مث كيفيت

بـازيگر. باشـد  ي 

هـاي تنـد سـيقي    

و به يـ» حقيقت
ند كه از پيش ط

 عنصر ناهماهنگ

هاي او عم شنامه

  

.كرد ستفاده مي

  .ي

يشترين توجه ر

ن طراح صحنه د

ا» تولستوي«س 

هاي ف ترين فيلم
قايسه يا تقابل ك

مـي» بـازيگر «ت،    

و ضـرب و موس

سينما ح«عادل 
گيخته اتكا دارن

صيصه گروتسك،

نمايش. شناسند ي

)24/5/1399 شم

هاي تخت اس نگ

ي از نغمه سرايي

كه اين حروف بي

ي مميز به عنوان

سنده بزرگ روس

تر د كه از قديمي
صاوير را براي مق

ز مشـهور اسـت
  .ت

هـا، از دايـره و ك

ست فرانسوي مع
مضاميني خودانگ

بارزترين خص. ي
  

در ايران مي) سم
  .را نام برد 
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م دور و رن ضخي

ن به عنوان نمادي

ند باعث شده ك

باشد كه مرتضي 

اثر نويس»  ايليچ

شود مشاهده مي
د و فيلمساز، تص

نيـز» پيرايه بي« 
روي صحنه است

ك زياد عروسك

وريته عبارتي اس
و قابل حمل و م

هماهنگ، افراطي
.ور را در بر دارد

ابزورديس(وچ گرا 
....و » موش«، »

ت نمايشي

وازدهم؛ هنـــر

شرق از خطوط

ي شمال خراسان

كنن منتقل مي را

 شهيد ثالث مي

مرگ ايوان«ان 

اثر فرنان لژه م» 
شود  ساخته مي

ز كه به نمايش
جات دراماتيك ر

به دليل تحرك» ي

سينما و. ه است
دوربيني سبك و

ند خوفناك، ناه
آو و ترس كاوفن

 يك نويسنده پو
»آرامسايشگاه« 

 خالقيت

سنجش دو

شي تحت تأثير ش

 پوستر موسيقي

كه پيام پوستر ر

هاي سهراب ته

از رما» زيستن«

»باله مكانيكي« 
هاي بصري ناب

  . دهد ي

چيز ش فقير يا بي
شي در حال مناج

اي تكشي و ميله

ساز قوم نگار بود
كه به د شود مي

ياري است، مانن
ور، محتوايي خو

ر چيز به عنوان
،»گلدان«توان  ي

   
 

 .رست است
يس كه در نقاش

 .رست است
 شكل پرنده در
 .رست است
 .رست است

  س
 .رست است
 .رست است

صوير با حروفي ك

 .رست است
از ساخت» جان ي

 .رست است
«ر ساخت فيلم 
 .رست است

ماهايي از فيلم
ه م حول ويژگي

سازمان مي... و گ
 .رست است

عنصر در نمايش
 همچون كشيشي

 .رست است
 .رست است

دست«عروسكي  

 .رست است
يك مستندس» 

ستندي اطالق م
.  

 .رست است
داراي معاني بسي
آو  ظاهري خنده
 .رست است

ي را بيش از هر
از آثار او مي. ند
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 در جهـت    
ـي سـنتي    

مكرمـه  . ت    
  شروع كرد

در دانشگاه 

ن را ناكاتـا   

. كرد ده مي
رين عامـل    

. كنـد   مـي     
يـن رمـان    
يي كـه در  

رگ ظـاهر    
ي اسـتفاده     

سرو غذا . د
ه و كنايـه     
جرم اسـت  

  . رود ي

ل آن هـرم     
نش نزولي    
تـراژدي را   

cationgroup

هـاي زيـادي ش 
هـاي آيينـ ايش

ـه قنبـري اسـت
الگي نقاشي را

شناسي د س ايران

  .باشد ي م

هـا آن  و هنـدي  

 نامتقارن استفاد
 بـرده و مهمتـر

د نـاظر روايـت
ي داسـتان در اي

هاي  فاق بيشتر ات

ك قـاب بـزريـ  
 مكالمـه تلفنـي

ردازدپ مي)  برتر
يـن جنايـت زد
طنابي كه آلت ج

زباند به شمار مي

گرفـت و حاصـل
ـ نقطه اوج ـ كن
معموالً نتيجـه ت

  

ن طوالني تـالش
بير جشنواره نما

ي به نـام مكرمـ
سا 67و در سن 

همين كنفرانس

 فيلمساز يونان

داننـد ريت مـي 

ز تركيب بندي
ت دوربين بهره

 را از ديـد چنـد
راوي. شـود  د مي

ي كلي داستان و
 

ال خـود، درون 
هـاي دن صحنه

انسان(بر انسان 
گي آئيني بـه اي

ها با ط تن كتاب

هاي جيمز  فيلم

قـرار گ يقل دق
كنش صعودي ـ
م. به پايين است

)24/5/1399 شم

ه در طي ساليان
دوره با عنوان دب

كه درباره خانمي
 نگذرانده بود، او

توسط دوازد» 2

مهمترين» وس

ين درام سانسكر
  . است

كثر نماهايش از
د، توام با حركت

 كه يك حادثه
 پدر سنتي خود

فضاي. كند  ر مي
 . دشو  شيده مي

ك با ابعاد و اشكا
ك براي نشان داد

ه نيچه درباره ابر
وي صندوق، رنگ
ن صندوق يا بست

 فيلم از مجوعه

دهم مورد تحليل
مقدمه ـ ك«نوان 

ناي حركت رو ب
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شناسند كه مي» 
وي چندين د. ت

 مختاري است ك
دوره علمي هم

2001ش در سال 
  .اند  قرار داده

تئو آنجلو پلو«ي 

كه آن را زيباترين
 درام هند بوده

وي در اك. ونيوني
هاي بلند برداشت

هه شصت است
كه گرفتار خشم
وت از حال سير
عه به تصوير كش

 مختلف، هر يك
ا، از اين تكنيك

به موضوع نظريه
هاي روشن بر رو

ها روي همين ب

باشد كه اولين 

ني در سده نوزد
جزايي تحت عن
 يوناني و به معن

وازدهم؛ هنـــر

» نمايش ايراني
 ايران كرده است

ساخته ابراهيم 
شتن نداشت و د
نوي سال نقاش
ك پست مدرن

هاي از ساخته» ه

باشد ك مي» اس
سان عصر طالئي

هاي آنتو ساخته
 اكثر آثارش از ب

در ده » معروفي
 به نام آيدين ك

فاومتضا و زماني 
 و منجمد جامع

و يا چند تصوير
مي تاريخ سينما

باشد ب چكاك مي
ه ت است و شمع

 قرار دادن كتاب
  .ي نادرست

ترنس يانگ مي

گ، هنرمند آلما
هرت يافت و از اج
اجعه يك كلمه

  . مند

سنجش دو

آقاي«دتاً با نام 
ي آييني سنتي

 

»طرات و روياها
اد خواندن و نوش

اب« انون تا به ع
آثار او را در سبك

اندازي در مه شم

كاليد«ر معروف 
ترين درام نويس

از س» وفكس«م 
شهرت يافته در

  .است» نسن

عباس« رگزيده
عر جواني است
نده بارها در فض

زده در فضاي يخ

دو) مولتي فريم
هاي قديم ر فيلم

نگي آلفرد هيچ
كه حاوي جنايت

همچنين. عاصر
اي ايت با فلسفهجن

ساخته ت» كتر نو

ط گوستاو فريتاگ
هرم فريتاگ شه

فا. شود كيل مي
نام گشايي مي ره

   
 

 .است رست
لي بيگي را عمد

هاي مرار نمايش
 .ت داشته است

 .ست استر
مكرمه، خاط«د 

دانشگاهي و سوا
 وي موجب شد
آ. د، معرفي شود
 .رست است
چش«وط به فيلم 
 .رست است

اثر» شاكونتاال« 
كاليداس از مهمت

 .رست است
وط است به فيلم

ش» عمار تنهايي
ميزان«در آثارش 

 .رست است
ردگان از آثار بر
صلي داستان شا

شود و خوانن  مي
زمستان و د در 

 .رست است
م(سازي چندقابه 

 عنوان مثال در
 

 .رست است
نخستين فيلم ر
ت يا صندوقي ك
مخواران عصر مع

جت از پيوند اين 
 .رست است
دك«وط به فيلم 
 .رست است

اي توسط ج پرده
يك بود كه به ه

تشك» ي يا فاجعه
جه كمدي را گر
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،افتد  آن مي
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كرر رويداد 

  پرده. رده

        

اي و  آرشـه     

گمشده اثر 

 روي خـط   

cationgroup

ف در توالي و تك

  .كند

نيم پر. پرده. ده

  .شود ي

.  

، مثلث، بم     

ـو سـاز زهـي آ

هاي گ لقي و گام

ت نوشته شـده
  . خواهد بود

  

 از دخل و تصرف

ك يم پرده بم مي

پرد. نيم پرده. ده

شاق شناخته مي

 يا انديشه باشد

،ثنيزير، حاد، م

ويلـن آلتـ. دهد ي

اهللا خالق  اثر روح

نت. دهد صدا مي
بمل اكتاو سوم ي

)24/5/1399 شم

ك نمونه جالب

  .شود ي

يك و ني  نت را

پرد. ليدين پرده

دانگ عشن با نام 

شي ،مريت ،يت

ز :شوند ذاري مي

تر صدا مي ت بم

  .د

ري به موسيقي

ت نوشته شده ص
تر از آن نت سي

35  

ششجامع نوبت ( 

لوك گدار كه يك

ربع پرده بم مي الً

رده و كليد سوم

ده و مد ميكسول

 در رساالت كهن

دآور يك شخصي

ن صورت نامگذ

صله چهارم درست

باشد مل ماژور مي
  .كند ت مي

نظر وله شيرازي،

  .شد

  .د

تر از نت بزرگ بم
تر ششم بزرگ بم

ت موسيقي

وازدهم؛ هنـــر

اثر ژان ل» يوانه 

باشد و معموالً ي

وم نت را نيم پر

پرد. پرده. م پرده

ماهور است كه

ت كه معرف و ياد

بدين م،ز زير به ب

دون زبانه و فاص

بمل در گام سل) 
ششم گام حركت

الدو ن اثر فرصت

باش رسيتاتيف مي

باشد السيسم مي

ك فاصله ششم ب
 اكتاو چهارم و ش

 خالقيت

سنجش دو

پي يروي دي«لم 
  . باشد ي

 درجه پنجم مي

كليد دو.ك پرده

نيم. پرده. پرده 

ت پنجگاه دانگ م

ي كوتاهي است

كهن به ترتيب از

ز بادي چوبي بد

 
فريبا(س شكسته 

پنجم به درجه ش

بحورااللحان ري،

 
تر از ر و تغزلين 

س سبك نئوكال
 

باشد و يك ل مي
سل نت ) سوم

   
 

 .رست است
وط است به فيلم
طريق تدوين مي

 .رست است
 .رست است
 .رست است

 شور نت متغير
 .رست است
 .رست است
 .رست است

رومپت نت را يك
 .رست است

.نيم پرده.  پرده
 .رست است

ي دستگاه راست
 .رست است
 .رست است

ف ايده موسيقايي
 .رست است

ود در رساالت ك
 .رست است

ساز) فلوت سل(
  .باشد 

.درست است
ده شده كادانس
كسته از درجه پ

 .رست است
 اثر علينقي وزير

  .باشد نه مي
.درست است

انتكخو يي برا
 .رست است

كي آهنگساز روس
.درست است
بمل ن آلتو در مي

دو خط(يد آلتو 
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