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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  امع نوبت اولجـ  دوازدهمسنجش 

)27/01/1400(   
  )دوازدهم( ــرنـه  

 

  

  :باشد مشاهده مي از طريق سايت اينترنتي زير قابل 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 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  12ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

نمـاز  : گانـه 

تباه آمـده   

  
بيـان  » بيه 
.) // دهـد ي   

اسـت،  شده
اسـت و  ده 

س همسـان      
و اسـتعارة    

cationgroup

«(.  

دوگ(مـاز ظهـر   

  .)اشتباه نشود

اشـت گـرفتن ده

.گفتن استخن
تشـب«ص در دل   

 تشـبيه رخ مـي

رة مكنيه بيان ش
شاعرانه ارائه شـد

د، پـس جنـاس
ـده، تشـخيص و

 

»ستوران«ت با 

نم: نماز پيشين/ 

  .)اه نشود
ا» نسيان«با . (ي

خُردو ) ه نشود

 

از سخ كنايه» ن
ايـن تشـخيص.  

شـخيص در دل

 به شكل استعار
انگيز و ش ي خيال

سـپس خورشـيد
 سخن ذكر نشـ

 

 

 )27/01/1400ل 

 است و برابر است

//اران، اندروني 

اشتبا» شرحه« 
رديبهشت ايراني

  )ن رواني

  )ن
  )طور

اشتبا» اهتزاز« 

 .، مراجعه شود

زدندم«. شم است
تشخيص دارنـد
ست و گاهي تش

اين تشخيص// 
دليلي  ي شمع،

دهد و س شق مي
 چون مشبه در

 .شده استرنگ
 .استنند شده

  

2  

جامع نوبت اول(ر 

جمع» بهايم«(

رزند و خدمتگز
 

با. ة ترشّح است
روردين و آغاز ار
اقبت از بيماران

  .استت آمده

درست پنداشتن(
كوه ط(كُه طور  

ردن؛ بادوري ك

،2كتاب فارسي 

استعاره از چشم 
است و تشدهاده

ستعارة مكنيه نيس

. /تشخيص دارد
دن پروانه در پا

ناي محبت و عش
است وشدهداده

هاي ره از ناخن
دوم به زنجير مان

.)گسستخواهم

ارسي

دوازدهم؛ هنـــر

(ستور  ≠هايم 

فرنه، ويژة زن و 
 .شتباه نگيريد

ريشة هم(ش كند 
گيرندة پايان فر

محل مر: رستان

نادرست) »غتنام

  حالل
(صواب ديدن // 

) //پيروز(نصور 

( احتراز، .)شود

در ك) خوانيروان

»نرگس«.  است
نساني نسبت د
خيصي لزوماً اس

است و تشدهاده
ي سوختن و افتا

، نخست معن»هر
 انساني نسبت د

  
استعاره» فندق«

 كه در مصراع د
ن يارم را از هم خ

 فا

سنجش د

به// نوشتن  ≠ 

هاي ديگر خان ق
ا» الفدست«با 

ه از جايي تراوش
رگبويم رومي، در

تيمار(خواري  غم

اغ«و » غنيمت«

ح) //  مهر ماهي
) /وري و هجران

دولت من) // دي

اشتباه نش» طاط

ر(» ثاق دوستي

دليري و جرأت
رفتارهاي ا» بح

هر تشخ. ( نيست
  .رار استبرق» 

 شمع نسبت دا
براي. // استمده
  .ست

مه«. // ضاد دارند
رفتاري»  تابان

.ناهمسان دارند
«عاره از چهره و 
يسوي يار است
ز زنجير گيسوان

   
 

 .رست است
تقريظ// تاجر  

 .رست است
اتاقي پشت اتاق 

را ب» خوش ست
 .رست است

كه، قطرة آب كه
هاي تقو ي از ماه

ظبت، مراقبت، غ
 .رست است

«ريشة  هم(» نم
 .رست است

  ضر شمة خ
پاييزي،(هرگان 

رنج دو(ج فراق 
جشن و شاد(ور 

 .رست است
انحط«با ( »تياط

 .رست است
ميث«سوم از متن 
 .رست است

مجاز از د» زهره
صب«و » شمع« 

 استعارة مكنيه
»گريد ـ خندد«

فتاري انساني به
در سخن نيام» 

اسل شكل گرفته
تض» مهر ـ كين 

مهر«به . // ست
  .دارندم وجود

 .رست است
جناس ن»  ـ تار

استع» ل ارغوان
مجاز از گي» جعد

جزر زنجيري به

www.sanjeshse 

  
  
  
در 1گزينه  

≠سودايي 
در 4گزينه  

:فرود سراي
د«) // صبح

در 3گزينه  
چكّ: رشحه
يكي: نيسان
مواظ: تيمار

در 1گزينه  
مغتن«امالي 

در 4گزينه  
چش: 1گزينة 
مه: 2گزينة 
رنج: 3گزينة 
سو: 4گزينة 

در 3گزينه  
احت«امالي 
  .است

در 2گزينه  
به صفحة س

در 2گزينه  
ز«: 1گزينة 
به: 2گزينة 
است وشده

«تضاد ميان 
رف: 3گزينة 

»مشبه«زيرا 
حسن تعليل

م«: 4گزينة 
اسپديد آمده

مكنيه با هم
در 3گزينه  

تير«: بيت آ
گل«: بيت ب
ج«: بيت ت

گويد هر مي(

erv.ir
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@sanjesheduc 

ـه بـودن و   

. ري اسـت  

  .ن است

فعـل  » شـد 
ورد توجـه  

  وش است 

ديگـر  ) زاد 

ام  ه بريـده    

ريـاي خُـم   

cationgroup

يه از مورد توجـ

ي آزمون سراسـر
  .شود ي

  .ري آن است
نشكل استعاري آ

  .ست
  . آن است

باش«نتيجـه،   در
فعول نيز بايد مو

كه جوهرفرو) ي

انسـانِ آز(رسته 
  )فعل امر(ار 

خـويش و بيگانـه

بسته از درة لب

  .)مسند است

 

كناي»  نظر بودن

هاي دهي تست خ
به ذكر ميز مشبه

شكل استعار» ق
ش» وب دوستي

ل استعاري آن اس
شكل استعاري 

و(اسـت  » ستن
هاي گذرا به مف

مضارع اخباري ←

ر). ضارع اخباري
د ، هوش)خباري
مـن از خ). ـاري  

كوزة). ع اخباري

قيد م» چقدر«(

 )27/01/1400ل 

  يم 

در«. ديد است

 الزم براي پاسخ
يا خصوصيتي از

ژرفاي عشق« ←
بويِ خو« ←) 

شكل» رة عرش
»شيرازة زندگي

بس«ي از مصدر 
ه مورد ديگر فعل

←داند  مي(=  

  ) اخباري
مض( ]ديگر است

مضارع اخ(باشد 
مضـارع اخبـ ←

مضارع ←ست 

) (»پا«صفت (ب 

  .د

  .اليه است ضاف

3  

جامع نوبت اول(ر 

هميشگي، داي -

يه از اشتياق شد
  .استشدهه

هاي ي از مهارت
ستعاري جزئي ي

←.)  دريا است
.)هاي گل استي

كنگر« ←) ست
ش« ←) ر است

هنگامي» باشدته
د؛ اين نكته در م

كسي چه داند 

مضارع ←شد 
د[ مجنونِ فگار 

ديگر مي) رفتار
←است (= شد 

اس(= باشد ) فت

  .ست

  .استده
  .ست

عجب -3) »دم«

واژه وجود ندارد

مض» تو« ←د 

دوازدهم؛ هنـــر

2شراب  -1: ت
  .ما است

كنا» بودنتشنه
صيت انساني داده

هاي تشبيهي افه
در اضافة اس. شود
هاياز ويژگي» 

از ويژگي» خوب
ز اجزاي كاخ است
زه از اجزاي دفتر

بست«راين، فعل 
باشدداشته عول

)ضارع التزامي
   مسند
باش مي(= ر است 
و حال) خباري

انسان گر(بسته ر
باش) متصل(سته 

صف(دهانِ بسته 

دايي در كار نيس
  .ست
حذف شد) ي كه

ر كار نيسادايي د
  .ندا

«صفت (چه  -2
  وبالت

د نسبي در اين و

تو را نداند) زش

سنجش د

معنا پذيرفته است
نم ردن، متناقض

ت«جا اين.  است
شخص» نه و آب

 استعاري و اضا
ش ذكر مي كامل 
ژرفا«به است؛ ه«

بوي خ«ه است؛ 
 است؛ كنگره از

به است؛ شيرازه

فعول است؛ بنابر
مفعكه جمله ) ت

مض(    باشد     
    فعل گذرا به

ور يا پيله) خباري
مضارع ا( است 

و بر )ع اخباري
بس) خدا( به حق 

د) به واسطة( از 
  )ي

مده است و مناد
حرف ندا اس)  مه
كسي(منادا . ست

است و منا آمده
 است نه حرف ن

2) »سر«صفت (
پرو -2يِ درخت  

وند پس ← نه

ار(گر كسي قدرِ 

   
 

در هر دو م» ام
طهارت كر خون

 .رست است
نما آب، متناقض

آين«به . استن 
 .رست است
هاي خيصِ اضافه

بهشبيهي مشبه
مشبه» دريا«(ق 
بهمشبه» گل«( 
بهمشبه» كاخ«(

مشبه» دفتر«(ي 
 .رست است

گذرا به مف» تن
است» ضي نقلي
  .زيز باشد

   بسته     ردو  
نهاد     مسند  
مضارع اخ ← 

الِ خسرو ديگر
مضارع(باشد ي

بينِ منل غيب
  )ي

ليد قفل روزي،
مضارع اخباري( 

 .رست است
براي تأكيد آم» 
اي(» مها«در » 
حرف ندا اس» ي
براي تأكيد» ي

جملهشبه» هان
 .رست است

(چه  -1: پيشين
پايِ -1:  اضافي

 .رست است
دان) + مرواريد( 

 .رست است
اگر: ر كس نداند

www.sanjeshse 

مد«: بيت د
خبا : بيت س

در 3گزينه  .
بودنِ آتشنه

اعتبار داشتن
در 2گزينه  .

تشخ: توجه
در اضافة تش
درياي عشق
گل دوستي
(كاخ عرش 
دفتر زندگي

در 1گزينه  .1
بست«: توجه

ماض«كمكيِ 
داوطلبان عز

چو: 1گزينة 
             

باشد مي(= 
حا: 2گزينة 

مي) متفاوت(
دل: 3ة گزين

ماضي نقلي(
كل: 4گزينة 

آيد پر برمي
در 2گزينه  .1

»اي«: بيت آ
»ا«: بيت ب
اي«: بيت ت
اي«: بيت س
ه«: بيت ش

در 1گزينه  .1
هاي پي صفت
هايتركيب

در 3گزينه  .1
در: دردانه

در 4گزينه  .1
تو را قدر اگر

erv.ir
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@sanjesheduc 

ينة لفظـي  

شترك سـه  

كنـد،      مـي    

يي خداوند 
ي خداونـد   

ق تو شد و 

ه بخشايش 

. ـد گشـت   

چنـان    هم
/  دام شـو   

  .شكار است

cationgroup

ما مضاف به قري

كه مفهوم مشي

سـانيت تصـوير

 هستند بر زيباي
 خوبي و زيبـايي

د، خودش عاشق

بسياريِ گناه، به

هـاي خداونـ يي  

سر است و بس؛
كلّـيهان كن به

توضيحات باال، آش

  م

 

اليه است، ا ضاف

حاليشاره دارد، در

دة مردمـي و انس

 زمين، شاهدي
آور ر باشد، پيام

  . يار

روز كه تو را ديد

اعران با وجود بس

سان آينـة زيبـا

ي ما، ماية دردس
نه پنهدا: پس(؛ 

با توجه به ت 2و  

خوانم رمود ـ مي

 )27/01/1400ل 

مض» شب« ←
  .ست

هاي آدميان اشا
  .تناسب دارد

تر از محدودست
  .استه

  .ياد ببرد
  .كند پذير مي

.  
  .ت
  

راني، زيبارويان
كه مخاطب شاعر

س از رسيدن به 

نمود، امر نش مي

ه بيت ديگر، شا

بود كه وجود انس

هاي گري  و جلوه
خورند؛ دگان مي

1هاي  ي گزينه

فر -3            

)علوم انساني

4  

جامع نوبت اول(ر 

دانند   هم نمي
نيز روشن اس 2 

ه قايسه با زيبايي
ل صورت سؤال ت

داند و او را پس ي
يان تصوير شده

  .را مكدر كند
كه از ي تواند مي

ني وصال را نادلپ
.كند  بيشتر مي

 او بهرة من است
.گدازد  جانم مي

ز ديد عارفان اير
ك» تو«و ضمير 

 است حتي پس

ام، سرزنش تو شده
  .ست

است، اما در سهه

گونه ب د و از اين
  .ست

ها زيبايي:  است
ت ارزشش پرند

نادرستي. ده است

اي        خاطره

ويژة غيرع(ن 

دوازدهم؛ هنـــر

را )ليلة القدر(در 
و 1هاي   گزينه

تعالي در مق  حق
المثل كه با ضرب

رد مورد نظر نمي
از آدمي يش برتر

شيريني وصال ر
نمدورة هجران را 
 است كه شيرين
ت و لذت آن را
 دوري از عشق
قط از دوري تو

زيرا از دهد، مي 
است وبيان شده

ن عاشقق در جا

 اين كه عاشق ت
ها خواس ن پوزش

خود سخن گفته

روح خود را دميد
اس نيز بيان شده

شده اين مطرح
نند و دانه را بابت

 قطعه سروده شد

سؤال كردند ـ -

بي، زبان قرآ

سنجش د

شب قد ]قدرِ[= 
ضيحات درستي

هاي ري زيبايي
 و باطن است ك

سان را سزاوار فر
ستار، فرد مورد

تواند شراغ، نمي
هاي د ر، سختي

حدي آزاردهنده
ل و دوستي است

ام و تنها رنج ده
رسم و فق تو نمي

»زيبارو«معناي 
را در بيت سوم ب

شدن آتش عشق

 ديروز مرا بابت
اساسش از من بي

 گناهان بسيار خ

ر جسم انسان ر
ن صورت سؤال

س در حكايت م
كَن ش كودكان مي

  )شو
حكايت در قالب

                2-

 عرب

   
 

=ندانند هم   مي
با اين توض. ست

 .رست است
 به شكوه و برتر
هماهنگي ظاهر

 .رست است
وم، شاعر نامِ انس
در سه بيت ديگر

 .رست است
هاي دوران فرتي

ت رسيدن به يار
خي هجران به ح
ي، چاشني وصا

 وصال يار نرسيد
 كيماي وصال ت
 .رست است

 متون عرفاني م
 مضمون آشكار

  .ست
 .رست است
نشبيت، خاموش
 .رست است

به كسي كه تا: 
هاي ب  و سرزنش
 .رست است

قط ازخست، ف
  .يدوارند

 .رست است
خداوند در:  دوم

مضمون در متن 
 .رست است

ن و رفتار طاوو
اش بابت زيبايي

ن كن، گياه بام ش
بندي، اين ح قافيه

 .رست است
  :رتيب

كني ـ گفت  ي

www.sanjeshse 

شب قدر را
اسحذف شده

در 4گزينه  .1
بيت چهارم

بيت ديگر، ه
در 2گزينه  .1

در گزينة دو
كه دحاليدر

در 1گزينه  .1
سخت: بيت آ

لذت: بيت ب
تلخ: بيت ت
دوري: بيت د

به: بيت س
به: بيت ش

در 3گزينه  .2
در» شاهد«

آسمان؛ اين
اشدهخوانده

در 3گزينه  .2
مفهوم اين ب

در 1گزينه  .2
:معناي بيت
بابت پندها

در 1گزينه  .2
شاعرِ بيت نخ
پروردگار امي

در 2گزينه  .2
معناي بيت
نظير همين

در 4گزينه  .2
خالصة سخن
كه غنچه را
غنچه پنهان
بر پاية نوع ق

   
 

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

سؤال مي -1

erv.ir
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 پاكسـتان  
ش از نيمـي  
ب و هـواي  
 معتـدل و  

 50شتر از 
هـا   آريـايي 
 98 ايـران   

و اورانيـوم  

cationgroup

رق افغانستان و
بيش. مربع است

آب. ـاورزي دارد   
 و هواي شمال

ت در تابستان بيش
آـايي هسـتند؛    

مسـلمانان در. 
اي مس و طال و

 

  گذشت ـد 

  نها

  منذ مّدة ـدوا 

رمنستان و از شر
كيلومتر م 1648

ش قابليـت كشـ
گردد؛ آب  برمي

ب درجه حرارت
ها از نـژاد آريـ ي

. برقـرار كردنـد    
ها بزرگ و معدن

 )27/01/1400ل 

كنند ريزان مي ـ

تان صفحات من

  

تجد ـ تقدروا -4

تركمنستان و ار
8195حت ايران 
هـايش  ربع زمين

يعت مناطقطب
است و در جنوب

ايراني. شود م مي
ه شـدت پيونـد

ذخاير نفتي ب. د

5  

جامع نوبت اول(ر 

ـرا  ـاين ابرها  -

اثنت ـالکتاب  ي

  ديگر را
  به شدت

  ست ـ آهسته 
   ـ علم

نبايد ترسيد -4

  .باشد  مي

4      داخلة ـن 

زر و جمهوري ت
مساح. مان است

ست و نزديك به
الف به اختالف ط

درجه ا 18سال 
ت در زمستان كم
 با اقوام ديگر به
شتي وجود دارند

دوازدهم؛ هنـــر

-3      شود  مي
 

يمقّدمتي ف -2  

  ها       ي
 بر هم افتاد يكد

هاي ب ند ـ بيني

خوش احوال اس 
كند ـ عادت مي

4ـ نداشته باشد 

  .ح است

ه بودند صحيح

الّلغة قبل اآلن -

شمال درياي خز
رس و درياي عم
آنها صحرايي اس
ست و اين اختال
رارت در طول س
حرارت به شدت
ت كردند سپس

، يهودي و زردش

سنجش د

فروزان ـا و نور
 شود جاري مي

      صفحات 
 منها 

خود كوسه ماهي
گرند ـ نظرشان

ها دشمن هستن 

  

-3ورزد به  مي
ني نيك براي ـ

كه ـ -3شخص 

صحيح» آيي مي«

ت ـ نظافت كرده

-2      اآلخرين

مرز آن از ش. ارد
جنوب خليج فار
 و يك چهارم آ
ناطق متفاوت اس
يانگين درجه حر
ب شرقي درجه ح
ه ايران مهاجرت
 ديني مسيحي،

   
 

 .رست است
  :رتيب

گرماـ  شده است
جـ ها  آسمان ـها 

 .رست است
  :رتيب

ـمقّدمة کتابي 
م ـسابيع ثالث 
 .رست است

  :رتيب
 ـ تيزي بيني خ

يكديگـ  و كوسه
ا با كوسه ماهي

 .رست است
  :رتيب

تبديل شدـ نه 
 .رست است

  :رتيب
كند و اصرار نم ي

حوال است ـ زبا
 .رست است

  :رتيب
ي ـ نترسيدن ش

 .رست است
«نادرست است  

 .رست است
ند نادرست است

 .رست است
  :تيبر

ا ـ قد کان ـطع 
  ك مطلب 

قاره آسيا قرار د
جركيه و عراق و 
ي آن كوهستاني
جه به اختالف من

ها زياد و مي ران
در جنوب. رود ي

 قبل از ميالد به
هاي ند و اقليت

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

ريزان ش -1
اين ابرها -4

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

لم ـرابع  -1
أس ـرابع  -4

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

ها ماهي -1
دلفين و -3
ها ندلفي -4

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

دا ـ گذشته
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
عادت مي -2
خوش اح -4

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

هر چيزي -2
در 4گزينه  .3

»آيي نمي«
در 3گزينه  .3

نظافت كردن
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
ال نستط -1

ترجمه درك
ايران در ق
و از غرب تر

هاي از زمين
ايران با توج
مرطوب و با

درجه باال مي
سال 1997

درصد هستن

erv.ir
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@sanjesheduc 

گـي بـراي    
 ايران كـه  

 فعل است 

cationgroup

هـاي بزرگ رخانـه  
ك از آنها پرچم

 »و مرفوع

  )يام؛ النَّوم

جزء ريشهَمنَّی 

 

ـت و در آن كار
در ورودي هر يك

  .ت است

خبر و: مصانع

الّني ـَلُم عّلم؛ َتعْ 

أَتم در» ن« رف

 )27/01/1400ل 

صنعت فرش اسـ
شود و د سيم مي

          

ها درست ر گزينه

  دستي آن

  ول

م«مبتدأ و ) رقيّ 

تع() 3          )ا

حر/ ضاف اليه 

6  

جامع نوبت اول(ر 

ل سرسبد آن ص
هايي تقس  استان

 .  

                  

 دو غلط و ساير

  ن شده

ست نه صنايع د

  .ست
  

  .كنند گي مي

مجهو ـ ٌد ثالثي

  بر

الجنوب الّشرق( -

  )ح است

ِانتبَه؛ انَتَبُهوا ـ 

مض= ی  .باشد 

دوازدهم؛ هنـــر

هور است كه گل
ايران به.  است

.فته، وجود دارد

16               

اند پس گزينه ه

يرانو هوايي در ا

ن نقشه ايران اس

درجه اس 18ب 
.ت نه وارد كننده
 مذهبي نيز زند

مجّرٌد -4       ر

خب -4            

-4      معرفة -

صحيحَظاِهَرة، ( 

نائٌم؛ نيام() 2 

مي يمين ريشه 
  )َفعَّلَ 

سنجش د

ستي آن مشهع د
هاي سنگين ين

 قرمز تركيب ياف

÷648195 2

گر اختالط يافته

ب اختالف آب و

  يا فرا نگرفته
  .ميايي نيست

 ورودي هر استا

  .ست

در مناطق مرطو
محصوالت است

هاي مانان اقليت

خبر  -3         

  فاعل -3      

-3      ) ص ع

َظاَهرة؛ ـ) ست

)       ؛ عشر

جزء نون/ من 
َتَمنَّی     َتَف(.ت

   
 

جود دارد، صنايع
روشيمي و ماشي
 سبز و سفيد و

 .سترست ا
/= 824 97

 .رست است
ها با اقوام ديگ ني

 .رست است

عت مناطق سبب
  :ها ينه

راف ايران را دري
ي از صنايع شيم
 به اين متن در
 .رست است

غالب در ايران اس
  :ها ينه

د درجه حرارت 
ليد كننده اين م
 عالوه بر مسلما

 .رست است
  :رتيب

    جّرد الّثالثي
 .رست است

  :رتيب
                ب

 .رست است
  :رتيب

م ص(ها األصلية 
 .رست است

  :رتيب
صحيح اسشاِهُد، 

 .رست است
  :رتيب

عاشر؛ ـجاَء بـِ 
 .رست است

)راست م) سمت
ربوط به باب است

www.sanjeshse 

در ايران وج
توليدات پتر

هاياز رنگ
در 2گزينه  .3

/: توضيح 5
در 2گزينه  .3

ايران: توضيح
در 3گزينه  .3

  :توضيح
تفاوت طبيع
رد ساير گزي

همه اطر -1
فرشبافي -2
با توجه -4

در 4گزينه  .3
اسالم دين غ
رد ساير گزي

متوسط -1
ايران تول -2
در ايران -3

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

من المج -2
در 2ه گزين .4

خطاها به تر
للمخاطب -1

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

ه حروف -1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
ُاش(اَهد؛ ُاشَ 

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

جاء؛ ج() 1
در 4گزينه  .4

(: يمينی) 4
و تشديد مر

erv.ir
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@sanjesheduc 

شـكوفه   7     

cationgroup

  !كنند ي نمي

ر يـك از آنهـا

  ن

  .شيم

 

   ينفعني

جويي گران عيب

  .تند

نـد روز روي هـر

  خواهيد شد

ن و فخر فروشان

يز و در صلح باش

 )27/01/1400ل 

ني و عّلمني و

دي را كه از ديگ

فاعل هست» رزّ  

از چنـييد و بعد 

  

بعد ـ خ -3      

مام خودپسندان

آمي ت و مسالمت

) انساني

7  

جامع نوبت اول(ر 

عّلمتن: هاي فعل

مي داشتند افراد

ـ اهللا ـ معّلمنا

  ط 

  )هو معّلمنا(

در سال اول روي
  » !يد

+ + =7 7 9

شويد         مي

تم -4             

همزيست -4     

  ديگر را
  به شدت

ويژة علوم(ن 

دوازدهم؛ هنـــر

   
  کّلم
طور ف و همينم 

مردم گرام !:رين

    .ل
«رتيب كلمات 

  ندارد؟ 

  صفي
جواب شرط :حّقر

  وصفي
  ه وصفي

(نيامده است » َ

هالي سه شاخه د
وفه روي آن رويي

             23

ست ـاميد ا -2

رم ـ مشخصة  

و    دگي كنيم

  ها         ي
 بر هم افتاد يكد

هاي ب ند ـ بيني

ي، زبان قرآن

سنجش د

متکّلمي + يه 
متکي + وقايه 
متکّلمي + قايه 

ال يلمزون اآلخر

نائب فاعل: ُس 
لوم است و به تر

ة وصفي وجود ن

جمله وص : عليه
يح/ فعل شرط  

جمله و :يفعلون
جمله :و تصديقه

فَـ «ر جملة دوم 

از نه«ل روييد؟ 
شكو 9سوم كه 

                   

2ـ شايد          

برادر -3         

زند -2كنيم      

خود كوسه ماهي
گرند ـ نظرشان

ها دشمن هستن 

 عربي

   
 

 :رتيب

وقاي نِ  +أَمَر = 
و نِ  +ُيَحيُِّر =  

وقا نِ  +أنفَع = 
 .رست است

اس أشخاصًا ال
 .رست است

مالبس/ مجهول  
نه ديگر فعل معل

 .رست است
دام گزينه جملة

  : ترتيب
ُيکتب م نكره و
:يکن/ م شرط 

ال ي اسم نكره و
نرجو سم نكره و

 .رست است

يست زيرا بر سر
 .رست است

د شكوفه بر نهال
جزء روي شاخة س

           شرون

 .رست است
  :رتيب

مساوي مپندار ـ
 .رست است

  :رتيب
 ـ برنگرداني    
 .رست است

  :رتيب
 را به ـ دعوت ك

 .رست است
  :رتيب

 ـ تيزي بيني خ
يكديگـ  و كوسه

ا با كوسه ماهي

www.sanjeshse 

خطاها به تر
=ي أمرن) 1
ُيَحيُِّرني )2
= نيانفعْ ) 3

در 1گزينه  .4
أکرم النا -1

در 1گزينه  .4
م:ُتغسلُ  -1
ر سه گزينهد

در 2گزينه  .4
در كد: سؤال
ها بهگزينه

اسم: لوحٌ  )1
اسم :من) 2
ا: قائلين) 3
اس :کالمٍ ) 4

در 1گزينه  .4
؛ شرط نيمن

در 3گزينه  .5
چند: ترجمه

ظاهر شد ج
ثالث و عش

  
  

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

بدي را م -1
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
بايد كه -1

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

يكديگر -1
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
ها ماهي -1
دلفين و -3
ها دلفين -4

erv.ir

46

47

48

49

50

26

27

28

29



 

 

 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

ش قيامـت     

اكسـتان و  
 از نيمي از 
واي ايـران  
 معتـدل و     

 50شتر از 
هـا   آريـايي    
 98 ايـران  

و اورانيـوم  
گـي بـراي    
 ايران كـه  

cationgroup

  كند ل مي

  اش نه

 دوري محبـوبش

ق افغانستان و پا
بيش. ربع است
آب و هو. ي دارد

 هـواي شـمال
ت در تابستان بيش
ـايي هسـتند؛ آ

در مسـلمانان . 
اي مس و طال و

هـاي بزرگ رخانـه  
ك از آنها پرچم

 

د ـ خود را داخل

  د

ـ جهات چهارگا

ظ روزگـار را از

  وّکل

نستان و از شرق
كيلومتر مر 164

قابليت كشاورزي
گـردد؛ آب و ـي   

ب درجه حرارت
ها از نـژاد آريـ ي

. برقـرار كردنـد    
ها بزرگ و معدن

ـت و در آن كار
در ورودي هر يك

  

 )27/01/1400ل 

كند ـ سقوط مي

كنند وله را ـ مي

پاهاي ـ -4      

حـافظ. ( در بيايد

کان يتو ـ تقدر 

كمنستان و ارمن
48195ت ايران 
هايش ق ع زمين

ت منـاطق برمـ
ست و در جنوبا

ايراني. شود م مي
ه شـدت پيونـد

ذخاير نفتي ب. د
صنعت فرش اسـ

شود و د سيم مي

.ها درست است

8  

جامع نوبت اول(ر 

پنجاه و چهار ـ 

لو -4كنند       ي

اش  ف چهارگانه

  عقل سليم

د تا معني جور

-4           ّکل

 و جمهوري ترك
مساحت. ن است

 و نزديك به ربع
 اختالف طبيعـت

درجه ا 18سال 
ت در زمستان كم
 با اقوام ديگر به
شتي وجود دارند
ل سرسبد آن ص

هايي تقس  استان
 .  

ه  و ساير گزينه

دوازدهم؛ هنـــر

-4هار ـ در آن 

ها را ـ مي ـ لوله

بويايي ـ اطراف 

اين ع -3        

بايد عوض شود »

کان قد توک ـ ر

مال درياي خزر
س و درياي عمان
ا صحرايي است
 اين اختالف به

رارت در طول س
حرارت به شدت
ت كردند سپس

، يهودي و زردش
هور است كه گل

ايران به.  است
.فته، وجود دارد

1  

گزينه دو غلط س

سنجش د

ت كه پنجاه و چه

ها ـ لوله -3      

-3شاعر توانا    

چوب       -2  

»أّيامًا يقضيها«

تقدر ـ ما -2    

مرز آن از شم. د
نوب خليج فارس
 يك چهارم آنها
 متفاوت است و

يانگين درجه حر
ب شرقي درجه ح
ه ايران مهاجرت
 ديني مسيحي،
ع دستي آن مشه

گينهاي سن ين
 قرمز تركيب ياف

÷648195 2

اند پس الط يافته

   
 

 .رست است
  :رتيب

است -3ه        
 .رست است

  :رتيب
آورند    را ـ مي

 .رست است
  :رتيب

 نقاش ماهر و ش
 .رست است

  :رتيب
يمان            
 .رست است

  :تيبر
«و » قيامةال« ت

 .رست است
  :رتيب

             إالّ  ـ

  ك مطلب 
ره آسيا قرار دارد
يه و عراق و جن

ون كوهستاني 
ختالف مناطق

ها زياد و مي ران
در جنوب. رود ي

 قبل از ميالد به
هاي ند و اقليت

جود دارد، صنايع
روشيمي و ماشي
 سبز و سفيد و
 .رست است

/= 824 97
 .رست است

قوام ديگر اختال

www.sanjeshse 

رد 2گزينه  .3
خطاها به تر

است كه -1
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
ها ـ چاه -2

در 1 گزينه .3
خطاها به تر

پاهاي ـ -2
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
هاي درس -1

در 3گزينه  .3
خطاها به تر
جاي كلمات

  )بيند مي
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
ـ ما من -1
  

درك ترجمه
ايران در قار
از غرب تركي

هاي آن زمين
با توجه به اخ
مرطوب و با

درجه باال مي
سال 1997

درصد هستن
در ايران وج
توليدات پتر

هاياز رنگ
در 2گزينه  .3

/: توضيح 5
در 2گزينه  .3

  : توضيح
ها با اق ايراني

  
  

erv.ir
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@sanjesheduc cationgroup

 »و مرفوع

 

  ب فاعله

خبر و: مصانع

  . يح است

  .يل ندارد

 )27/01/1400ل 

  دستي آن

نائب ـ مجهول ـ 

م«مبتدأ و ) رقيّ 

صحي» ن يسمع

جمله اسم تفضي

  ! ر

9  

جامع نوبت اول(ر 

  ن شده

ست نه صنايع د

  .ست
  

  .كنند گي مي

مجّرٌد ثالثي -

  خبر

الجنوب الّشرق( -

  )صحيح است

أن« به جاي »ّلم
!  

  .ت
  .ضيل ندارد

است ولي جل به 
  !عول به است

جمع الّتکسير: ء
  !مع مکّسر

دوازدهم؛ هنـــر

و هوايي در ايران

يران اسن نقشه ا

درجه اس 18ب 
. نه وارد كننده

 مذهبي نيز زند

4       خبر ـ دٍّ 

خب -4            

-4         معرفة

صُمجاَلَسة ( َسة

أن يتکّل«اين بر
»َبْکماء«مؤّنثه 

در گزينه نيست ی
جمله، اسم تفض

مفعول :لّشيطانَ 
مفع :عيوبَ ي و 

الّرفقاء. باشد  مي
جم: العلوم/  کّلم

سنجش د

ب اختالف آب و

  يا فرا نگرفته
  .ميايي نيست

 ورودي هر استا

  .ست

در مناطق مرطو
محصوالت است

هاي مانان اقليت

متعدٍّ -3         

  فاعل ـ متعدٍّ  

م -3      )ص ع

َجاِلسمُ  ـ) ح است

زبان هست بنا ي
، و ميتکلَّمأن  

متعدِّی فعلت و 
ج/  مفعول: نفَسه

التعدي است و 
فعل متعدي :دی

جزء ريشه ظنّ م
متکي + وقايه 

   
 

 .رست است

عت مناطق سبب
  :ها ينه

راف ايران را دري
ي از صنايع شيم
 به اين متن در
 .رست است

غالب در ايران اس
  :ها ينه

 درجه حرارت د
ليدكننده اين مح
 عالوه بر مسلما

 .رست است
  :رتيب

    جّرد الّثالثي
 .رست است

  :رتيب
-3            ب

 .رست است
  :رتيب

م ص( األصلية 
 .رست است

  :رتيب 
ر؛  صحيحلُمَقصِّ

 .رست است

عناي گنگ و بي
عمن ال يستطي 

 .رست است
 :رتيب

است سم تفضيل
فعل متعّدی و ن

فعل ماضي و مت 
أهدم تفضيل و 
 .رست است

  :رتيب
نون ج/ مان من 

و نِ  + عرَّفَ = 
www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
  :توضيح

تفاوت طبيع
رد ساير گزي

همه اطر -1
فرشبافي -2
با توجه -4

در 4گزينه  .3
اسالم دين غ
رد ساير گزي

متوسط -1
ايران تول -2
در ايران -3

در 1زينه گ .4
خطاها به تر

من المج -2
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
للمخاطب -1

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

حروفها -1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
ال( الُمَقصَّر

در 4گزينه  .4
به معاألبکم 

:األبَکم) 4
در 4گزينه  .4

خطاها به تر
ا :أفضل-1
عّذب؛ ف -2
أسَخط؛ -3
اسم: خير -4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

گم :ظّني) 1
=عّرفني  )2

erv.ir
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@sanjesheduc 

  .باشدمي
س دوزخ را  

كسـاني  «  

متـر از آن   

cationgroup

   و وصفيه
   و وصفيه

در عالم آخرت م
دهيم سـپس ي م

:فرمايند مي) ع

س خود را بـه كم

 

جملة اسميه :ح
جملة فعليه :ضمّ 

  عشرون

دريافت پاداش د
كس اراده كنيم

ع(م موسي كاظم 

هشت نيست پس

 )27/01/1400ل 

 

فيها مصباح ـ 
يضاسم نكره ـ 

  .ندارد 

سّتة و ع: 26 با 

من باشد عامل د
واهيم و به هر ك

گي است و امام

جان شما جز به
  .ي اندك است

)م انساني

10  

جامع نوبت اول(ر 

  جمع مکّسر
   ي متکّلم

  

 ه آمده است؟ 

اسم نكره :شکاةٍ 
 :ُمعجمٌ  -4 

  ب شرط  
  .شود مي

»فَـ «شروع شده 

، مساوي است

شش كند و مؤم
 از آن را كه بخو

  . وارد شود

 راه درست زندگ
  ».ر باشند

انا بهايي براي ج
 خويش به بهاي

ويژة غيرعلوم(

دوازدهم؛ هنـــر

ج: عباد/ متکّلم 
ي +وقايه  نِ  +

.    لوم هستند

  

رت جملة اسميه

مش -2  و وصفيه
 فعليه و وصفيه

جوا :ف تحصد
شروع نم حّتی با 

 
م كه با ضمير ش

)تومان 37(اب 

ي آن سعي و كوش
طلبد آن مقدار 

فكندگي در آن

دربارة كشف ﴾.
برتري برخوردار

  29م صفحه 
هما« »...فسكم 

و نفروختنخود 

(ين و زندگي 

سنجش د

مي + وقايه  نِ 
+ ِمنْ = مّني / 

هر سه فعل معلو
  نائب فاعل  
  نائب فاعل :ة

نائب فاعل :مق

ة وصفي به صور

جملة فعليه و :ذ
جملة ف : بعلمه

فسوف/ عل شرط 
ـ جواب شرط 
 . نفي است ما 

د زيرا جملة دو

بر قيمت هر كتا

 را بطلبد و براي
دگذر دنيا را مي
 با خواري و سرا

-14  
...سان لفي خسر

د كه از معرفت ب

ـ و كتاب دهم 1
انه ليس النف«: د

شناخت ارزش خ

 دي

   
 

ن + ِخلْ أدْ = ي 
/ جمع مکّسر: 

 .رست است
  :رتيب

ه :ُتعاقب ـرِض 
:النِّفطُ / جهول 
أعمدة/  مجهول

األحم / مجهول 
 .رست است

دام گزينه جملة
  :رتيب

ُيّتخذسم نكره ـ 
ُينتفعسم نكره ـ 
 .رست است

  :رتيب

فع: زرعتَ / طيه 
ه پرسشي است

ماضي منفي و 
تواند شرط باشد ي

 .رست است

دار پول تقسيم ب
/962  

 .رست است
  كتاب دهم

ه سراي آخرت
 تنها زندگي زود
 خواهيم داد تا
 .رست است
-16هم ـ صفحه 

والعصر ان االنس﴿
پذيرند مي بهتر 

 .رست است
40هم ـ صفحه 

فرمايند مي) ع(ي 
ة موضوع ش دربار

www.sanjeshse 

و أدخلني) 3
:أصدقاء) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

ُتْرض ـَدْع ) 1
مج: نَقليُ ) 2
م: توَجد) 3
:ُعوقب) 4

در 2گزينه  .4
در كد: سؤال

خطاها به تر
ا :ِعطر -1
اس :عالمٌ  -3

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

شرط :ما -1
كلمه :ما -2
:ما قبل -3
نمي :ما -4

در 3گزينه  .5
مقد: توضيح

/ =37 26
  
    

 
در 2گزينه  .5

ك 17صفحه 
كس كهو آن
كس كهآن

براي او قرار
در 2گزينه  .5

كتاب يازدهم
﴿آيه شريفة 
پيام الهي را

در 3گزينه  .5
كتاب يازدهم
حضرت علي

، د»نفروشيد

erv.ir
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@sanjesheduc 

سـت اينهـا     

 و تمايز او 

ي خداست 

ت و بـراي    

سـتگوتر از   
مـن  «: نـد 

ـن بـاهللا و    

در گذشـته     
و ) ز مـرگ 

  .ديد

انشـمندان   

cationgroup

ان قـرار داده اس
  .ل شده است

ي خاص انسان

ام براي و زندگي

  .دارد مي

ها و زمـين اسـت

و چه كسـي راس
فرماين كه مي) ع

مـن آمـ﴿با آيـة  

دهـم آنچـه را د
ه خداوند پس از
ر دنيا چگونه بود

  .د بود
وره عالمـان و دا

 

ا در وجود انسـا
اي قائل يگاه ويژه

ها كه به ويژگي

 و تمامي اعمالم
  .ا باشد

  .شان دهد
د خدا و نماز باز

هعت آن، آسمان

) چون( نيست 
ع(ش امام حسين 

 به معاد است با

ل صالح انجـام د
دة گناهكاران به
ست كه شما در

  .است

كاران خواهد يان
ت كه در اين دو

 )27/01/1400ل 

مندي از آنها را ه
نظام هستي جاي

هاييتفاوت. رد

مازمبگو ن«  ،﴾
گي ما براي خد

شتي واكنش نش
ند و ما را از ياد

 بهشتي كه وسع
  ».كنندي

هيچ شكي) عاد
نيست و فرمايش
كه از آثار اعتقاد

 

د باشد كه عمل
عدم تحقق وعد(

كامل روح اين ا

يك زمان ان در 

و در آخرت از زي
مل زندگي است

11  

جامع نوبت اول(ر 

ه و توانايي بهره
 براي انسان در ن

هايي وجود دات

﴾هللا رب العالمين
مي اعمال و زندگ

 مقابل گناه و ز
كنكينه ايجاد مي

 پروردگارتان و
گدستي انفاق مي

مع(ـ در آن   ﴾ا
عاد هيچ شكي ني

ك» بينم ري نمي
 .م مفهوم است

را مرا بازگردانيد
(گويد  كه او مي

پس از دريافت ك

د دو يا چند دين

ته نخواهد شد و
ريافت برنامة كا

دوازدهم؛ هنـــر

اي انسان آفريد
گرامي داشته و

 و گياهان تفاوت

حياي و مماتي هللا
ت كه بايد تمام

ود كه انسان در
ها عداوت و كن

يدن به آمرزش
ن توانگري و تنگ

حديثا ق من اهللا
ارة معت پس درب

 جز ننگ و خوار
به معاد است هم

پروردگا: گويد ي
ن سخني است ك

اند پ د ظلم كرده

دهنده وجود شان

رگز از او پذيرفت
ه بشري براي در

.  

سنجش د

و زمين است برا
متعال انسان را گ

مچون حيوانات
  .ردد

تي و نسكي و مح
بيانگر اين است» 

  
شوها سبب ميي

ار در ميان انسا

 كنيد براي رسي
مانها كه در زمان

4-42  
ب فيه و من اصد
صادق القول است
گي با ظالمان را
ز از آثار اعتقاد ب

  
رسد مي ن فرا مي

هرگز اين) رمايد
ساني كه به خود

29-25  
  .رح ذيل است

 پيامبر قبلي نش
  . است

م اختيار كند هر
ت آمادگي جامعه
مي ظهور كردند

  41و 

   
 

ها و ه در آسمان
هد كه خداوند م
 .رست است

  15 - 22ص 
 و موجوداتي هم

گرجودات باز مي
قل انَّ صالت ﴿ة 

»ر جهانيان است
 .رست است

21 - 24صفحه 
ها و زيبايييكي

سيلة شراب و قما
 .رست است

  84صفحه 
و شتاب« : مايد

ده شده است هم
 .رست است

43-53 صفحه 
ال ريب﴿: فرمايد

ني چون خدا ص
 سعادت و زندگي

كه اين نيز ﴾ ..
 .رست است

65-68 صفحه 
 يكي از بدكاران

فر خداوند مي(م 
 فرشتگان از كس

 .رست است
9-31م ـ صفحة 

ت عبارات به شر
نياوردن پيروان
كامالً صحيحي

 ديني جز اسالم
موارد ختم نبوت
كشورهاي اسالم

 .رست است
و 51م ـ صفحه 

www.sanjeshse 

خداوند آنچه
ده نشان مي

در 3زينه گ .5
سال دهم ص
ميان انسان
از ساير موج
و آية شريفة
كه پروردگار

در 2گزينه  .5
سال دهم ص
گرايش به ني

ان بوسشيط
در 2گزينه  .5

سال دهم ص
فرمقرآن مي
ادمتقيان آم

در 3گزينه  .5
سال دهم ـ
ف خداوند مي
خداست يعن
مرگ را جز
.اليوم اآلخر

در 1گزينه  .5
سال دهم ـ
وقتي مرگ
ام ترك كرده

ولين سوالا
در 1گزينه  .5

سال يازدهم
شكل درست

ايمان ) الف
عبارت ك) ب
هر كس) ج
يكي از م) د

در ك فراواني
در 4گزينه  .6

سال يازدهم

erv.ir
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@sanjesheduc 

ه شـيطان    

ت كه بايد 

ن موضـوع   
بـر پيـامبر   
جد آمدنـد  

ـد كـه اي   
ا فرا رسـد  

  )يه
كنـد فقـط         

و «  ﴾كبـر 

شـده اسـت       
  .)نيد

cationgroup

ن اين اسـت كـه

م و پيشوايي است

مال مراعات ايـن
قتي آيه واليت ب

به مسجكردند  ي

كننـ ه و آرزو مي
رگ يكي از آنها

تقي(ب را ببينيم 
عـه رواج پيـدا ك

  . شند

و لذكر اهللا اك﴿ » 

ر شـما مقـرر شـ
يد تقوا پيشه كن

 

ام ايمان پنداران

اي امامي كننده

كم» يروي كنيد
و وق» لي امرتان

 مردم را آگاه مي

زنش خود كرده
و هنگامي كه مر

  .راهم كرديم

د كمترين آسيب
ناهـان در جامع

سخگو با بايد پا

 خدا باالتر است

ورديـد روزه بـر
ين است كه شاي

 )27/01/1400ل 

اند و فرجا  شده

ش براي هر پيروي

پي ت داريد از من
 و از رسول و ولي

خواندند و را مي

ش شروع به سر
ت انجام دهند و
ناكي برايشان فر

ران بزنيم و خود
ـئولند و اگـر گن

اند نيز،ت كرده

دارد و قطعاً ياد

اني كه ايمان آو
نتيجه روزه اين( ﴾

12  

جامع نوبت اول(ر 

ها فرستاده سان

آگاه باش« : يند

  و معنوي

گر خدا را دوست
دا اطاعت كنيد
ر حالي كه آيه ر

قبت شوم خويش
ه كارهاي زشتك

د كه عذاب درد

ربه را به مستكبر
به يكـديگر مسـ

انجام گناه سكوت

  .يابدق مي
  ي سرخشته

د  ناپسند باز مي

اي كسا« ﴾آمنوا
﴾لعلكم تتقون﴿ 

دوازدهم؛ هنـــر

گي و هدايت انس
  . بكشاند

فرمايز ايشان مي
  ».د

  ي ازدواج
رشد اخالقي و  

  65و  66حه 
اگ«: ﴾ فاتبعوني

ي مؤمنان از خد
با شتاب و در ﴾ 

   داده است؟

 آن جهان و عاق
براي كساني ك. م

ا كساني هستند

ضربيشترين  ←
سالمي نسبت ب
ني كه در برابر ا

داف انبياء تحقق
گذش ← ايثار 

 از كار زشت و

يا ايها الذين آ﴿ 
»مقرر شده بود

سنجش د

ن به برنامة زند
ي دور و درازي

گونگي پيروي از
و كسب نور كند

 - 151  
آمادگي براي  ←

← از خانواده 

سال يازدهم صفح
 كنتم تحبول اهللا

اي«: فرمايد د مي
... اهللا و رسوله

ال ركوع صدقه

  
ا ديدن حقيقت

شديم  پيامبر مي
به نيست و اينها

← و اجتماعي 
مة افراد جامعه ا
 بلكه همة كسان

 - 118  
همة اهد) عج(صر 

 براي شهادت و

1  
 برپادار كه نماز

  
:فرمايد مان مي

ه پيش از شما م

76-14  

   
 

 خاطر نياز انسان
نان را به گمراهي

 .رست است
  102 صفحه 

درباره چگ) ع(ي 
 كند و از علم او

 .رست است
153م ـ صفحه 

←ف و پاكدامني
هاي فسادمينه

 .رست است
و س 114صفحه 
قل ان﴿: فرمايد

است كه خداوند
انما وليكم﴿شد 

چه كسي در حا
 .رست است

78و  89صفحه 
ت افراد بدكار با
 و هم مسير با
ن توبه كردم توب

 .رست است
  131م صفحه 

هاي سياسيهي
مان خداوند هم

شوندعذاب نمي
 .رست است
119م ـ صفحه 

حكومت امام عص
شورا و آمادگي

 .رست است
24-129صفحه 
و نماز را«: مايد

».كنيد د چه مي
خطاب به اهل ايم
كه بر كساني كه

 .رست است
6-80م ـ صفحه 

www.sanjeshse 

پيامبران به
خواهد آن مي

در 4گزينه  .6
سال دهم ـ
حضرت علي
از او تبعيت

در 1گزينه  .6
سال يازدهم
تقويت عفاف
دور شدن زم

در 2گزينه  .6
سال دهم ص
ف خداوند مي
ا  آيه اطاعت

نازل ش) ص(
و پرسيدند چ

در 3گزينه  .6
سال دهم ص

در روز قيامت
كاش همراه

گويد االن مي
در 1گزينه  .6

سال يازدهم
افزايش آگاه
بر اساس فر
گناهكاران ع

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
با تشكيل ح
اعتقاد به عا

در 1گزينه  .6
سال دهم ص

فرم قرآن مي
داند خدا مي

و خداوند خ
نه كگو همان

در 2گزينه  .6
سال يازدهم

erv.ir
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@sanjesheduc 

قسـم   مـان 
ر سـفارش  

بـه  ) ص(ا    

و از مـوارد         

جتمـاعي و  

ر آنكه آنها 

بازگشـتند  

 را كـه بـه     
  ».ود

 و عبـارت   
هاي  وشش

 اسـت بـه    

ت وظـايف  

cationgroup

كه خداوند به زم
را به حق و صبر

مـا رسـول خـد
  ».عاشرت كنم

 بـا نيازهـاي نـو

اجت فرهنگـي،     

دهد مگر ير نمي

ي قوم خويش ب

د بايـد ديگـران
ت با ما خواهد بو

شـود قـارتر مـي   
فرمايد پو وند مي

ه واجب كفـايي

ت جامعه به سمت

  . رسيدن
﴾  

 

است ك والعصر 
هند و يكديگر ر

كنند ام ازگو مي
ي پاك با شما مع

  هري امامان 
المي متناسـب

 مـوارد مشـكالت

 كرده است تغيي
  ».است) عج
به سو) فقهاء(ه 

جود داشته باشد
رت او در بهشت

 پوشـش او باوق
چون خداو(تند 

ي يادگيري فقه

هدايتد بداند و 

مسر به آرامش 
﴾لله العزة جميعاً

 )27/01/1400ل 

مل و بارز سورة
ل صالح انجام د

گران را نزد او با
ست دارم با دلي

موارد واليت ظاه
ين معـارف اسـال

 به سـلطنت از

 به قومي ارزاني
ع(بت امام زمان 

گاه كه و آن«: ﴾

 ما آشناست وج
دهد در اين صو

 نوع آراستگي و
تدا پوشش داشت

يعني(» زام نشوند

را پشتيبان خود

ست يعني با هم
فل﴿م خود كند 

13  

جامع نوبت اول(ر 

مصداق كام ﴾ريه
مان آورند و عمل

ك كنند عيب ديگ
و نكنيد زيرا دوس

رست مبارزه از م
تبيـي ←فات 

مت عدل نبوي

د نعمتي را كه
لت غيبناست، ع

﴾ لعللهم يحذرون
 

علوم و دانشبه 
به آنها آموزش د

 مستحكم شود
مان از همان ابت

  .ند

جمعي از آنها اعز

مة افراد جامعه ر

اس ﴾لتسكنوا اليها
مايد او را تسليم

دوازدهم؛ هنـــر

ئك هم خير البر
ر كساني كه ايم

د را به او نزديك
 پيش من بازگو

هاي در ب شيوه
ميان انبوه تحريف

تبديل حكوم ←

خداوند«: ﴾ ...ة 
داوند شنوا و دان
 اذا رجعوا اليهم

 ».لهي بترسند
ز پيروان ما كه به
ستورات دين را ب

وح انسان قوي 
هد كه زنان مسلم
د آن آشنا نبودن

از هر گروهي ج
  ) ي است

ود كه رهبر هم

ل.... َن خلق لكم
نفوذ نمر اراده او 

سنجش د

وا الصالحات اولئ
ري هستند مگر

 براي اينكه خود
هاي يكديگر را ي

-102-93  
انتخاب ←تين 

صيل اسالم در م

←درت و ثروت 
  

125-112  
م يك مغيراً نعمة
هند همانا كه خد

لينذروا قومهم﴿
ه آنان از كيفر ال

اگر يكي از«: ند
نمايي كند و دس

1  
ي عفاف در روح

ده نشان مي ﴾ن
اما با حدود) نند

-125  
پس چرا ا«: ﴾ 

 ياد بگيرند كافي
شو اني سبب مي

  .تر شود آسان

-139  
و من آياته اَ﴿ة 

تواند در سي نمي

   
 

ين آمنوا و عملو
ه همه در زيانكا

فيان يك رهبر
بدي«: دفرمو مي

 .رست است
103م ـ صفحه 

تفكر اسالم راست
ي به تعليمات اص

  يني امامان
يافتن طالبان قد
س از رسول خدا
 .رست است

5-126م صفحه 
ذلك بان اهللا لم﴿

خود را تغيير ده
ه عبارت قرآني 
اردهند باشد كه

فرماين مي) ص( 
شنا نيستند راهنم

 .رست است
40-148صفحه 

هاي زان كه رشته
هن من جالبيبهن

تر كن خود نزديك
 .رست است

131صفحه  م ـ
..... فلوالنفر﴿ي 

اي كه وقتي عده
در نظارت همگا
ي رهبر جامعه آ

 .رست است
149م ـ صفحه 

ج با توجه به آية
ز است يعني كس

 .رست است
- 63  

www.sanjeshse 

ان الذي﴿آية 
خورد كه مي
  .كنند مي

معموالً اطراف
ياران خود م

در 4گزينه  .6
سال يازدهم

ابقاي ت) الف
يدستياب) ب

مرجعيت دي
منزلت ي) ج

سياسي پس
در 3گزينه  .7

سال يازدهم
﴿آية شريفه 

خود وضع خ
و با توجه به
آنها را هشد
پيامبر اكرم
احكام ما آش

در 1گزينه  .7
سال دهم ص
به همان ميز

يدنين عليه﴿
خود را به خ

در 2گزينه  .7
سال يازدهم
عبارت قرآني
اين معني ك
ـ مشاركت د
اسالمي براي

در 4گزينه  .7
سال يازدهم
نتيجه ازدواج
خداوند عزيز

در 3گزينه  .7
- 67صفحه 
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ر مـردم در   
امبر اكـرم  
ك اَلّا يكونوا 

ن از مـوارد    

  .دريافت
هـاي خـود   

 از سـامان    
ـه او الهـام     

« : ﴾حسبه

و تواصوا « 

cationgroup

گـررآن هـدايت  
ي پيارآن درباره

لك باخع نفسك

جانبـه بـودنمه

به اين ارزش را د
هساختن پوشش

  »رپا داريد

و خداونـد پـس
 و تقـوايش را بـ

كل علي اهللا فهو ح

ـ بحث  ﴾لصبر

  ت

 

زيرا قـر. ل است
ز طرف ديگر قر

لعلك﴿ست بدهي 

جامعيت و هم ←

يزان توجه وي به
تر سنزديك←

د پس روزه را بر
  

و ﴾مـا العبـين    
گاه بـدكاري ن

و من يتوكل﴿ايد 

حق و تواصوا بال

دن جهان آخرت

 )27/01/1400ل 

سكوت كند، باطل
باشد و ا تفاوتي

شدت اندوه از دس

←گويد خن مي

  

توان ميكس مي
» ذلك« ظور از

چون ايمان داريد
.تقوا پيشه كنيد

الرض و مـا بينهم
آ( ﴾ها و تقواها

فرما  و قرآن مي

ت و تواصوا بالح
    
 

ي و حقيقي بود

)م انساني

14  

جامع نوبت اول(ر 

اليت ظاهري س
دو مسئوليت بي
كه جانت را از ش

هاي ديگر سخن

.ظي قرآن است

 نوع پوشش هرك
منظ ﴾ال يؤذين

قرر شده است چ
يعني باشد كه ت

 السـماوات واال
فالهمها فجوره﴿ 

 من ثابت است
  ».بس است

و عملوا الصالحات
.باشد مي » علي

 .باشد الهي مي

دن زندگي دنيوي

ويژة علوم(گي 

دوازدهم؛ هنـــر

جعيت ديني و وال
 نسبت به اين د

آورند شايد كمي

سان با انسانة ان

ز موارد اعجاز لفظ

اي كه ازه گونه
دني اَن يعرفن فال

روزه بر شما مق 
است ي ﴾ تتقون

و ما خلقنا﴿ ←
:فرمايد مي ﴾ها

 بر پاية پذيرش
د خداوند او را بس

 اال الذين آمنوا و
حق و الحق مع
 از برنامة واحد ا

كم ارزش بود ←

 دين و زندگ

سنجش د

درباره مرج) ص
مكن نيست كه
 برخي ايمان نم

40  
جتماعي و رابطة

  
وجود اختصار از

15  
ست بهي عفاف ا

جالبيبهن ذلك ا

«: فرمايدن مي
لعلكم﴿←) ل

←هاي جهان  ه

و نفس و ماسواه

روابط بين افراد
ه خدا توكل كند

8  
ن لفي خسرنسا

علي مع الح«زش 
در حيطه ايمان

  
← ﴾هو و لعب

   
 

ص( و پيامبر اكرم 
ندگي است و مم

از اينكه« : مايد
  

 .رست است
 - 41م صفحه 
هاي اجمسئوليت

.ايي قرآن است
يي تعبيرات با و

 .رست است
53 - 154 ص 

هايسب از نشانه
دنين عليهن من ج

  . است
 .رست است

  135ص 
اب به اهل ايمان

معلول(يجه روزه 
 .رست است

  5و  20ص 
ني پديدث آفري

و﴿ نفس انسان 

 .رست است
  32-109ص 

ررات جامعه و ر
كه در راه حق به

 .رست است
8-18-99م ص 

والعصر ان االن﴿ 
داق و نمونة بارز
ن نظام هستي د

 .رست است
40-51-64ص 

لحياة الدنيا اال له

www.sanjeshse 

اينكه قرآن
همة امور زن

فرممي) ص(
» ﴾مؤمنين

در 4گزينه  .7
سال يازدهم
در قرآن از م
اعجاز محتوا
موضوع رسا

  
  

در 2گزينه  .5
سال دهم ـ
پوشش مناس

يد ﴿در آية 
به خودشان

در 2گزينه  .5
سال دهم ص
خداوند خطا
و ثمره و نتي

در 3گزينه  .5
سال دهم ص
دوري از عبث
بخشيدن به

  .)كرد
در 3گزينه  .5

دهم صسال 
قوانين و مقر
و آن كس ك

در 2گزينه  .5
سال يازدهم
:سوره عصر

مصد» بالحق
عادالنه بودن

در 2گزينه  .5
سال دهم ص

و ما هذه ا﴿

erv.ir
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قدر  ي گران

 آتشـي در     

ـد آيـا دور    

  .كرد

 خداونـد و  
  »دهند

واي اصـلي    
 زيـادي در  

خواهـد كـه   

 اسـت كـه   
 اصابك انَّ 
منوا اطيعوا 

cationgroup

  

تند نويسندگاني

ـن نيسـت كـه

يـاني رسـمـن ز   

د بر خدا توكل ك

 ولي شما فقط
ركوع زكات مي

، يعنـي محتـو»
ري و اختالفات

خو  مؤمنـان مـي   

كند، اين ر نمي
و اصبر علي ما﴿
يا ايها الذين ام﴿ 

  .م كرد

 

﴾ال ريب فيه﴿ 

ا نگهباناني هست

خورند جز ايـ مي

خواهد كـه بـه م

د، پس فقط بايد

همانا« : فرمايد
ارند و در حال ر

»سـليم هسـتيم   
د قطعاً ناسازگار

قـرآن از.  است
  .يند

نشيني وادار عقب
﴿» .ر كارهاست

منظور. ت است

و خشوع نخواهيم
  .رل كند

 )27/01/1400ل 

اد شكي نيست

گمان براي شما 

را از روي ظلم م

اگر خدا خ« : يد

دهند دست مي

ميچون . نمايد
دنماز را برپا مي

 و در برابـر او تس
آن غير الهي بود

جامعة اسالمي
گوي مي في سبيل

 راه آنان را به ع
ز عزم و اراده در

در آيه اطاعت ﴾

تكبران خضوع و
ها كنتر  كندروي

15  

جامع نوبت اول(ر 

پس در معا ﴾يثا

بي«: فرمايد  مي

 اموال يتيمان ر
  ».د

فرمايخداوند مي

ذاري خود را از

ن را مشخص مي
 آورندگاني كه نم

مگذاري رق نمي
اند و اگر قرآ بوده

كند استقالل ج ي
قاعدة نفقرآني را 

ورند و مشكالت
بر كن كه اين از
آمنوا اشد حباهللا

، در مقابل مست
ها و بر تندروي

دوازدهم؛ هنـــر

صدق من اهللا حدي
  .ت است

ست كه خداوند

كساني كه«: يد
ي فروزان در آيند

د اين است كه خ

ثر قدرت تاثيرگذ

رست مسلمانان
ند همان ايمان

فر) پيامبران(ن 
ورندة يك دين ب

ضروري مي ي را
اين حكم ق. وند

  86ص 
آو مي وادث تاب
رسد صبر  تو مي
والذين آ﴿راعات 

ظر داشته باشيم،
ن خود را در برا

سنجش د

و من اص﴿ست 
ور قيامتمنظ ←

ارة فرشتگان اس
  ».دهيد مي

مايفر خداوند مي
 زودي در آتشي

ر خدا توكل كرد

 تمام عوامل موث

هاي ولي و سرپر
اكه ايمان آورده

هيچ يك از ايشا
ه و همه آنها آو

 حكومت اسالمي
و زير بار آنها نرو

و سال يازدهم ص
ر برابر تندباد حو
در اين مسير به
مال و نهايت مر

  .باشدمي

 
ت خدا را در نظ
آنسان به وسيله 

   
 

د صادق القول ا
← ﴾سان يومئذ
 .رست است

  75-88ص 
دربا ﴾ما تفعلون

چه را كه انجام م
خ ← ﴾ن سعيراً
برند و به فرو مي

 .رست است
  110ص 
توان بر غيرنمي

  » . او هستند
بر اراده خداوند

 .رست است
  85م ص 

هدر اصل ويژگي
كساني هستند ك

 .رست است
  34-46م ص 
ميان ه«: فرمايد

بران يكسان بود
  .شد ي

 .رست است
  58-59م ص 

ملي كه تشكيل
گان را نپذيرند و

 .رست است
و 97و  118ص 

ي كساني كه در
بر آنچه د«: مايد

و كم ﴾زم االمور
م ﴾ .... الرسول 

 .رست است
 135-145ص 

ع و سجود عظمت
شود تا انس ث مي

www.sanjeshse 

چون خداوند
ينبئوا االنس﴿

در 3گزينه  .5
سال دهم ص

يعلمون م﴿ـ 
دانند آنچ مي
سيصلون﴿ـ 

شكم خود ف
در 1گزينه  .5

سال دهم ص
علت اينكه ن
كننده گزند
يعني در براب

در 1گزينه  .5
سال يازدهم
آية واليت د
رسول او و ك

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
ف خداوند مي
دعوت پيامب
آن يافت مي

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
يكي از عوام
سلطة بيگانگ

در 1گزينه  .6
سال دهم ص
ويژگي اصلي

فرم قرآن مي
ذلك من عز
اهللا و اطيعوا

در 2گزينه  .6
سال دهم ص
اگر در ركوع
ـ عفاف باعث
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قوا و جهاد 

شتن قوانين 

ا خلقنـاكم   

 آيـا شـما   
ـ             ه زودي  ب

در صـورتي   

دورة ) ع(م        
  .پرداخت

ريك قائـل  
 حجـت در    

رايط ولـي  

 و مهربـان       

  ».ن

cationgroup

علم و ايمان و تق
  . ترش دادند

مانع زيرپا گذاشت

  . ست

يا ايها الناس انـا

 و يا كشته شود
سـاند و خداونـد

در آن شـرايط د
...«  

ـان امـام كـاظم
بيت شيعيان پتر

ستند و به او شر
ان را از وجـود

ـ يكي از شر. ت

 بـا مـردم نـرم

فقان اطاعت مكن

 

 كردند كه در ع
ن مسلمانان گست

 مقابله كنند و م

معنوي ايشان اس

ي﴿: ة شريفه بود

بميرد) ص(مبر
ـد و زيـاني نرس

د«: نهـا فرمـود    
.ناسايي كنيد وش

 پرداخـت و زمـ
 ادامه داد و به تر

 كه خدا را بپرس
ه آنـاان در گنـا  

است ﴾م يحذرون
  .كند

 الهـي، پيـامبر

از كافران و مناف

 )27/01/1400ل 

كساني را تربيت
ستين را در ميان

حاكمان غاصب

 به بعد واليت م

 حضرت اين آية

ست كه اگر پيام
خـدا هـيچ گزنـ

 و هشـدار بـه آ
نط مستقيم را ش

ضـت شـيعيان
آشكار و مخفي

 دهند اين است
روي آنـا و زيـاده  

لعلهم﴿ ←دين 
جهاني رهبري ك

ت يعني به مهر

ا«: فرمايد ي مي

16  

جامع نوبت اول(ر 

آنان ك. سته بود
هاي اسالم راسه

نهي از منكر با ح

مربوط) عج(ي 

سرلوحة كار آن
  ﴾م خبير

 توحيدي اين اس
ه بـازگردد بـه خ

گاه كردن مردم
نندگان به صراط

جديد حيـات نهض
ن را به صورت آ

مل صالح انجام
هـا و گري انسان

هدف تفقه در د
شرايط پيچيده ج

بودن ايشان است

تقواي الهي عايت

دوازدهم؛ هنـــر

دانشمندان برجس
ه بودند و انديش

مر به معروف و ن
   

ط حضرت مهدي

ها بود و س انسان
قاكم ان اهللا عليم
 شدن از جامعة
كس بـه گذشـته

پس از خود و آگ
كن كه ابتدا پشت

طريق دعا به تج
زه برنداشت و آن

يمان آورند و عم
د به علت ستمگ

با ه) كفايي است
 جامعه را در ش

ب رحمة من اهللا) 

عوت پيامبر به رع

سنجش د

يت شاگردان و د
ي زمان خويش

13  
ر اساس اصل ام
.دم دفاع نمايند

الت علمي توسط

  
بندي، تقواي ا م

كرمكم عنداهللا اتق
سير الهي و دور

گرديد و هـرك ي
  .هد

وضاع و احوال پ
شخيص دهيد ك

1  
ترش معارف از ط
ن دست از مبارز

1   
 به كساني كه اي

فرمايند خداوند ي
 

1  
واجب ك(ؤمنان 

دست يعني بتوان

1  
ص(يامبر اكرم 

داوند پس از دعو

   
 

 .رست است
  127م ص 

مات امامان تربيت
هايسرآمد انسان
 .رست است

35 - 151م ص 
فه داشتند كه بر
 و از حقوق مرد
 بعضي از مشكال

 .رست است
73-111م ص 

در تقسيم) ص(ر
ان اك... ........ثي 

طر انحراف از مس
باز مي) جاهليت

د ن را پاداش مي
 .رست است

  123م ص 
پس از بيان او) ع

ه رستگاري را تش
 .رست است

140-141م ص 
در كنار گست) ع

اما ايشان. يد بود
 .رست است

150-157م ص 
ي وعده خداوند

مي) ع(رت علي 
 .سازد بهره مي 

 .رست است
171-175م ص 

رت گروهي از مؤ
و مدبر بودن اوس

 .رست است
183-184م ص 

خويي پيي و نرم

سورة احزاب خد

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
سال يازدهم
يكي از اقدام
در راه خدا س

در 1گزينه  .6
سال يازدهم
امامان وظيف
اسالم شوند

حلموضوع 
در 4گزينه  .6

سال يازدهم
مالك پيامبر
من ذكر و انث
ـ هشدار خط

(به گذشته 
سپاسگزاران

در 1گزينه  .6
سال يازدهم

ع(امام علي 
توانيد راه مي

در 2گزينه  .6
سال يازدهم
ع(امام سجاد

اختناق شدي
در 4گزينه  .6

سال يازدهم
نتيجة نهايي
نشوند حضر
ميانشان بي

در 3گزينه  .7
سال يازدهم
ثمره مهاجر
فقيه مدير و

در 1گزينه  .7
سال يازدهم
علت مهرباني

  .شدي
در آيه اول س
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 ايشـان در   

حكام فرعي 

كـرديم بـه   
  .  كرد

شمه عـزت  

 كند نصف 

ـه صـورت   

cationgroup

هـايبا ويژگـي 

ياء در برخي اح

 بعد از او وحي ك
كار آنان معرفي

به دنبال سرچش

كسي كه ازدواج

  

را بـ» ي و قصـد   

  .ت

 

ظهور و آشنايي ب
  .دهاست

وجود تعاليم انبي
  .ست

 نوح و پيامبران
يا و تمام كننده ك

(ز آن خداست 

ك«: فرمايند  مي

  .سازد شن مي

.كنند كسب مي

دخالـت آگـاهي«

است» خداشناسي

 )27/01/1400ل 

شان به هنگام ظ
ين رفتن ترديد

با اين و. اندورده
اشته اسيكديگر د

 همچنان كه به
نده راه همه انبيا

چه عزت است ا
  .ت دارد

براي حفظ دين
 ».د

  .ست

هاي شناخت روش

  .است

ها اطالعات ك ش

«د، اين موضوع 

فطري بودن خ« 

  .كند

  .كند مي

   ديني

17  

جامع نوبت اول(ر 

داري ايشحكومت
مان و از بي امام ز

 آنها يك دين آ
هايي با يك تفاوت

ما ﴾ين من بعده
خود را ادامه دهن

د بداند كه هر چ
ندگي او مطابقت

ب) ص(يامبراكرم
 پروا داشته باشد

اس» هان بينيج«

ه نسان را در راه

ا» گري در نظم

از وجود خفاش» 

انداي بوده رحله

رد بيانگر معني

ك رستي بيان مي

 انسان برطرف م

هاي ف و اقليت

دوازدهم؛ هنـــر

نايي با شيوة ح
ت و محبت به

ت در واقع همه
ازهاي هر دوره
ا الي نوح و النبيي

خ) ص(مبر اكرم 

خواهد س عزت مي
 و تالش براي بن

باشد و پي مي) ش
ف ديگر از خدا

«ترين پاية  سي

هاي ا  از دريافت

نگ آينده«ي، مؤيد 

اي مخابره شده

ت تدريجي و مر

داوند گرايش دار

ات الهي را به د

را از» خودسازي

معارف

سنجش د

شگاه الهي و آشن
ل موثر در شناخت

  
ران يكسان است
گاهي مردم و نيا
 اليك كما اوحينا
ين است كه پيام

1   
ـ هركس  ﴾لعزه

عظمت خداوند

2  
آرامش( ﴾وا اليها

س بايد براي نصف

 به خداوند، اسا

 زمينة بسياري

گام بروز بيماري

ها اصلة نقطهن ف

زنده داراي خلقت

به طرف خدخود 

، انواع صفا»لبيه

خ«ي خود، نياز 

   
 

 .رست است
  160م ص 

يگاه امام در پيش
صومين از عوامل

 .رست است
19 - 21م ص 

لي دعوت پيامبر
زمان و سطح آگ

انا اوحينا﴿: مايد
منظور اي.  كرديم

 .رست است
197-199م ص 

من كان يريد ال﴿
وضوع توجه به ع

 .رست است
209-225م ص 
لتسكنو﴿   ازدواج

 حفظ كرده پس

 .رست است
اعتقادي نسبت ي

 .رست است
است كه» روني

 .رست است
د و ناراحتي هنگ

 .رست است
 كم و زياد شدن

 .رست است
 كه موجودات ز

  .دهد ان مي
 .رست است

نسان خود به خ
 .رست است

اليه، ثبوتيه، سلب
 .رست است

د و ابعاد وجودي

www.sanjeshse 
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شناخت جاي
سخنان معص

در 4گزينه  .7
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محتواي اصل
متناسب با ز

فرمقرآن مي
تو نيز وحي

در 3نه گزي .7
سال يازدهم
﴿ آية شريفة

با مو) باشيم
در 4گزينه  .7

سال يازدهم
نهايي ثمره

دين خود را
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در 2گزينه  .5
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در 3گزينه  .5
احساس درد

در 3گزينه  .5
با«ها  پروانه

در 2گزينه  .5
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در 2گزينه  .5
از آنجا كه ان
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شناخت خو
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  .ست

  .اند ه

  .شاره دارد

شري فاقد 

cationgroup

پرداخته اس» يعي

  .ميت دارد

ي انكار خدا شد

  .سد

  .شود يده مي

اش»  خارج است

 تكيه بر دانش بش

 

  

خود طبي«ل به 

دهد، اهم جات مي

  .دهد كيل مي

هاي از انگيزه» ي

رس مي» ي خويش

نامي» دايت عامه

ن از حيطة عقل

 نظام فكري با ت

  .ست

 )27/01/1400ل 

 

.است»  انساني

در اصلكند،   مي

ر امور زشت نج

  .ي نيست

تشك» انكار خدا

هاي رواني عقده«

  .اخته است

كمال وجودي« 

هد«فشان دارند، 

ح زندگي انسان

بنابراين،.  است

 

اني داده شده اس

18  

جامع نوبت اول(ر 

 .دهد  سوق مي

داشتن روابط« 

مل مضرّ را دفع

 گرفتار شدن د

هي در اديان الهي

  .د

ا«و اساس آن را 

  .د

«گذارند مرتكب 

پرد» حيد عملي

 گرفتار شود به

  .د

ت به سوي هدف

مجموع مصالح«ر 

در دانش بشري

 .ي ايجاد نمايد

به عالم انسا» ند

دوازدهم؛ هنـــر

 سوي انحطاط

مؤثر واقع شوند

يد را جلب و عام

ت كه انسان را از

رزه با خودخواه

يد خود آزاد كند

شبيه كنيم پي و

دهد تشكيل مي 

گ حساب دين مي

توح«در اصل به 

ها ا و دشواريه 

 حركت بيافريند

ي خاص و حركت

ت همه جانبه بر

 و نقص مطلق د
  .باشد شري مي

سان، شور زندگي

جانب خداون«ز 

سنجش د

 را روز به روز به

انند در جامعه م

ريزي، عامل مفيد

ي، از اين جهت

هاي مبا از روش

ت انسان را از قي

تمان بزرگي تش

»پديده بودن«

ي ديگران را به ح

يت پرهيز كند د

نسان به سختي

ر انسان شوق و

 به وسيلة نيروي

ت نيل به سعادت

ي نقص نسبي
ئل مورد نياز بش

تواند در روح انس

هستند كه ا» ي

   
 

 .ترست اس
، انسان»فساني

 .رست است
كه زن و مرد بتو

 .رست است
نكه هر عمل غر

 .رست است
ظاهر خودخواهي

 .رست است
ا» يم براي خود

 .استرست 
توانسته است» ي

 .رست است
مادي را به ساخت

 .رست است
شياء به علت را 

 .رست است
هاي گيري سخت

 .رست است
ز هر گونه معصي

 .رست است
ليم ديني، اگر ان

 .رست است
تواند در مي» خدا

 .رست است
 تمام موجودات

 .سترست ا
 انسان در جهت

 .رست است
ينكه انسان دارا

براي حل مسائل 
 .رست است

ت مي» ي و الهي
 .رست است

موهبتي« هر دو 

www.sanjeshse 
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براساس تعال

در 3گزينه  .7
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در 4گزينه  .7
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عقل و دين
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ش محسـوب   
به معنـاي   

كمي مالك 
فـت اصـالً    

دانست كه  
وجود زمان 

مالقـات  «ي   
be going 

هـاي    نشانه
 به معنـاي  

د از ميـان    
 يـر فعـل غ 

حتماً نيـاز  
ف تعريـف   

توانـد بـه   ي

  ».د

كـالس  ] ن  

  ».ه برويم

  ».ببخشند

cationgroup

و قابل شـمارش
money prob

رگيري صفات ك
تـوان گف كـه مـي   

noقريباً معادل 

كه با توجه به و د
  .تفاده كرد

visi بـه معنـاي
 g toاز ساختار  

يكي از» گذشته
يك كلمة مفرد 

تـرين فـرد چـك 
يك ف» ز كردن 

در حالت مفرد ح
be نيازمند حـرف
يشـود و نمـ  يم

كنند ميي خريد 
  م، سنت

دانـش آمـوزان[     

  تراع كردن

 پزشك برجسته
  يخ، سابقه

خواست كه او را ب

 

است و» مشكالت
blems ساختار 

تواند براي به كا ي
ك خواهند بـود ك

fe و little را تق
دينكته توجه كن 

مختلف است يعان

itبه انجام فعـل  

استفاده نتيجه، 
از هفتة گ«عناي 

)جمع sبدون ( 

كوچ«ـه معنـاي   
ابراز« به معناي  

اين اسم د.  است
estبرترين  فت

stat محسوب م

 مقدار مشخصي
رسم) 4 

ت را در جلـوي

اخت) 4   كردن

پزشكي به سراغ
تاري) 4  ه

خ اش ضاي خانواده

  ه

 )27/01/1400ل 

pr  م«به معناي
خوريد چرا كه در

كند و نمي ي مي
ي به قدري اندك

ewتوان  وعي مي

نيبه ا ن،يمچن
will, can با مع

ست كه تصميم ب
در. پردازد يم مي

since la به مع
parentه كلمة 

.  

 the young بـ
expressفعل 

م قابل شمارش
 سوي ديگر، صف

teفعل  كي» ن

بيش از قتي كه
 ت

اد گرفتـه اسـت

 كردن، منتشر

هاي پ ب توصيه
، انتخاب، گزينه

اعضكشيد و از  مي
  ئن

نده، خجالت زده

19  

جامع نوبت اول(ر 

roblemsاوريم 

 money را نخو
problems بازي

كه مشكالت مالي
به نو. اقض است

هم ).1رد گزينة (
n, may, shou

مشخص اس» كن
دآوري اين تصميم

st weekبارت 

ن دقت كنيد كه
)4و  3هاي  زينه

gest of my 

ف). 3و  1هاي  ه
3.(  

ست كه يك اسم
از .)4و  2هاي  
داشتن ازين« ينا
  ).4و  3

دهد وق مي ندانه
هويت) 3 

يـا از پـدرش كه 

چاپ) 3  

اينكه براي كسب 
چاره،) 3 

خودش خجالت مي
مطمئ) 2 
شرمن) 4 

  انگليسي

دوازدهم؛ هنـــر

ن صفت كمي بيا
فريب اسم د كه

sت را براي اسم 

ه اين معناست ك
هوم جمله در تنا
(الً نادرست است 

uldتوان از يم جه

فراموش نك«ناي 
رفاً گوينده به ياد
ز سوي ديگر، عب

همچنين ).4و  2
رد گز(فرد است 

sonsي خـالي   

رد گزينه(شود  ي
3و  2هاي  زينه

driver شده اس
زينهرد گ(دارد  

به معن needل 
 يها نهيرد گز

يف سخاوتمنخف

ت شعر زيبايي ك

ن، قرائت كردن

زج ماي نداري ره

كه كرده بود از خ

سنجش د

رار است براي آن
مواظب باشيد). 4

mon نقش صفت
به fewستفاده از 

د كه كامالً با مفه
 اين جمله كامالً

جي در قسمت نت

Don’t  به معن
ست و اكنون صر

از). 3و  2هاي  نه
هاي  رد گزينه( 

ل مفزمند يك فع

كاررفته در جـاي
سوب ميحفرد م

رد گز(قيد است 

rجانشين اسم  

a/the/this/…

فعل ن،يهمچن ).
( ردياده قرار بگ

ه تمام زائرين تخ
 تأكيد) 2 

 جوان قرار است

دنخوان) 2 

رسد كه ما چار 
 توجه) 2 

طر اشتباه بزرگي ك
  
  

   
 

 .رست است
 كه اسمي كه قر

4و  2هاي   گزينه
ney، اسم »مالي

اسز سوي ديگر، 
جود نخواهد آمد
كارگيري آنها در
ر قسمت شرط،

 .رست است
forgetساختار 

بل گرفته شده اس
رد گزين( ت دارد

حال كامل است
باشد و نياز مي» ر

 .رست است
ير انعكاسي به ك
ت كه مسلماً مف
 و نيازمند يك ق

 .رست است
one كه كلمة 

…ف اسم مانند 

)3رد گزينة (د 
i دار مورد استفا

 .رست است
دار به مغازه«: مله
 

 .رست است
آموز دانش«: مله

 كردن
 .رست است

به نظر مي«: مله
 

 .رست است
جان به خاطر«: له
 

  مغرور

www.sanjeshse 

 

 
در 3گزينه  .7

ددقت كني 
رد(شود مي

مشكالت م«
از. قرار بگيرد

مشكلي به و
مشخصاً به ك
حال ساده د

در 1گزينه  .7
با توجه به س  

از قب» كردن
حيتقطعاً ارج

اصلي زمان ح
پدر يا مادر«

در 4گزينه  .7
مرجع ضمي  

است» پسرانم
ربطي است

در 1گزينه  .7
دقت كنيد  

به يك معرف
the باشد مي

ingصورت 

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  
تخفيف) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  

  ».بخواند
تبادل ك) 1  

در 3گزينه  .8
ترجمة جمل  
كيفيت) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمله  
ترسيده) 1  
مفتخر،) 3  
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مهـم يـك     

 پراسترس 

  س

  .ود ندارد

از سـوي  ). 
  ).3نة ي

وان از قيـد   
 ياد داشته 

cationgroup

  ». بمانيد
  ظر اجتماعي

اسـم مـذهبي م

  نگين

ت كه در شرايط

جود، در دسترس

  ».ر است

  ع كردن

  ابه
انگليسي وجو ن

)2و  1هـاي   نـه 
رد گزي(ده كنيم 

تـو نمي beطي 
دقت كنيد و به

  مد

 

هني فعال باقي
از نظ) 4 

مواره در اين مرا

ميان) 4 

د مشخصي است

موج) 4 

ع فرهنگي كشو
  ي كردن

  دادن

دفاع) 4 

مشا) 4 
ها در زبان  گزينه

رد گزين(ه كنيم 
تهاي فعل استفاد

بعد از فعل ربط. 
د»  نظر فرهنگي

درآ) 4 

  

 )27/01/1400ل 

ك پازل از نظر ذه
 ر جسماني

 افراد محلي هم

 

در مختص افراد

 وب
  .ود

دهندة تنوع شان
 كردن، قدرداني

زتاب د، بان دادن

 ه كردن

 مندب، نظام
با ساير inكيب 

ال ساده استفاده
وم شخص در انت

)3و  2هاي  ينه
ارزشمند از«ي 

  .رار بدهند

 تي

  ؟ست

زي اشاره دارد؟
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انه يك حل روز
از نظر) 3 

گردد، نجم برمي

اخير) 3 

اين بيماري نا د

محبو) 3 
i شوياستفاده م

ها به روشني نش س
درك) 2 
نشان) 4 

اشاره) 3 

مرتب) 3 
ترك. دقت كنيد 

شرط از زمان حا
سو sشود، بايد از 

رد گزي(ده كنيم 
cultu به معناي

ا مورد وصف قر

سوغا) 3 

نيسي اجتماعي 

ست به چه چيز
«  

دوازدهم؛ هنـــر

ز بازنشستگي با
  ذهني

ي كه به قرن پن

 زه

رسد ه نظر ميب 

 ص، خاص
in ة حرف اضاف

خارجي در كالس

 يني كردن

 خاص
»اساساً، كالً«ي 

بايد در قسمت ش
ش د محسوب مي

استفاد toصدر با 
rally valuab

 از صفات آنها ر

 

گذاري ياي فاصله

ط كشيده شده اس
»گذاري اجتماعي

سنجش د

 است كه بعد از
از نظر) 2 

ك سنت باستاني
.«  

خوشمز) 2 

ر اين باورند كه

مختص) 2 
از frequentت 

آموزان خ  دانش
   افتن

  

بي پيش) 2 

ويژه، خ) 2 
in ge به معناي

 قسمت نتيجه، ب
the num مفرد

كاري بايد از مص
bleبه ساختار  

 قرارگيري قبل

معجزه) 2 

 ست؟

  ي اجتماعي

مزا ازموارد زير  
  گران

زير آن خط 2ف 
گ فاصله« معناي

   
 

 .رست است
سيار مهمب«: مله

 عاطفي
 .رست است

براساس يك«: مله
رندگذا سر مير 
 ي

 .رست است
محققين بر«: مله
   .».د

 رايج
صفت يكه برا 

 .رست است
تعداد زياد«: مله

 دادن، كاهش يا
 ي كردن

 .رست است
 كردن

 .رست است
 ساسي

eneralواژگاني 

 .رست است
ق will وجود  در

mberجا كه فاعل 

 .رست است
انجام كز هدف ا

).4رد گزينة (د 
توانند با يود مي

 .رست است
 ي

 .رست است
چيس 2 پاراگراف 
گذاري يت فاصله

 .رست است
يك از تن، كدام

دن رابطه با ديگ
 .رست است

كه در پاراگراف 
social dis به

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  
از نظر ع) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  

ركاله قرمز ب
باستاني) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  

كنند كار مي
مكرر، ر) 1  
ديتوجه كن  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  
كاهش) 1  
شناسايي) 3  

در 2گزينه  .8
فراهم ك) 1  

در 1گزينه  .8
كلي، اس) 1  
به تركيب و  

در 4گزينه  .9
و   با توجه به

ديگر، از آنجا
در 1گزينه  .9

براي بيان ه  
استفاده كرد
باشيد كه قي

در 3گزينه  .9
سرگرمي) 1  

در 2گزينه  .9
ايده اصلي  
معنا و اهمي  

در 3گزينه  .9
براساس مت  
محدود كرد  

در 2گزينه  .9
”it“كلمه   

  stancing
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  .ت

 در  اشـياء  
 .باشـد  ـته 

 اتـاق  ـراي 
 

 چينـي  ك 

. اسـت  بـي 
هـايي را در  

 كـه  اسـت  
 بـه  رو و ب 

 قـرار  نـوب 
 يك طرف 
  .است 

 شـده  يري  

cationgroup

ترين است زديك

درسـت يـدمان 
داشـ مثبـت  ژي

بـ ويـژه  به قرمز 
.است بزرگ اي

سـبك اخلـي بـه  

غربـ جنـوب  بـه  
ه دهـا، بادشـكن  

مهمـي  و اخص
آفتـاب بـه  پشـت  
جن بـه  مـوالً رو ع

هاي خيمه كه ي
كرده ظهور رتي

هـا نـورگي ـويزه 

 

نز -----------

چي و مناسـب  ن
انرژ طور كلي به

رنگ ون چيني
ها موفقيت و تي

د دكوراسـيون  

شـرقي  شـمال 
از شدت اين باد

شا ويژگي دو ي،
معموالً ايوان. ت

مع هـا  ايـوان  ـير 
گويي. كردند حفظ
پار سازي كاخ ي

تـ ميـان  از و ده

 )27/01/1400ل 

  .خواهد يافت
  قيه دارد

--ظر معنايي به 

  .د

دكوراسيون ردن
ب و هماهنگي ت،
دكوراسيو در. د
خوشبخت نماد ي
در آن تبـع  بـه  

ش كه هاست خانه
ي كاسته شدن ا

پارتي شيوة ناهاي
نموده است كمك

سردسـ مناطق ر
ح چادرنشينان ي
بيروني فضاي با ط

شد گيري بهره زه
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ادامه خ -------
تري نسبت به بق

  .رين است

 شده است از نظ

وند تا رشد كنند

براي پيدا كر و ت
موفقيت شادي، 
هستند قرمز و رد
فرهنگ چيني در

و چين فرهنگ

اين خ طولي هت
براي. است بوده 

بن ايوان در ضاي
ك آن گرايي درون
د اما. باشد اشته

طبيعي سكونت ن
مرتبط باز و طرف

تويز و طاق شش

مومي هنر

دوازدهم؛ هنـــر

-------------
ت راد اثرات جدي

  ت است؟
 هموارة يك تمر

خط كشيده 1 
  » د، پيشرفت

  ستنباط كرد؟
رو شو زيكي روبه

است چين در ي
سالمتي، بر ر را

زر طاليي، شكي،
د رمزق رنگ زيرا

ف پركاربرد در و 

جه اي تپه زاغه،
دائمي منطقه ي

فض بيني پيش و ط،
د گيري شكل در 
دا تابستان در را 

با سنن را خويش
ط يك هاي ايوان ر

از پوش بار ستين

 درك عم

سنجش د

--حث در مورد 
ر روي برخي افر

  چيست؟
  نيد؟

ست موارد زير در
ي بهتر از انجام

آن در پاراگراف
بهبود«ه معناي 

توان از متن اس ي
ب با چالش فيز

باستاني فن و فه
اثر بهترين تا ود
سبك مش اين ر

ز است؛ رخوردار
مهم هاي رنگ 

ها  معماري خانه
بادهاي جهت به

  .ختند

حياط اطراف در 
و شده استفاده 

و مطبوعي خنك
خ پيوستگي رتي
در تري يافته مل

نخس براي هم ن

   
 

 .رست است
ا بحتمال بسيار ب
، برويروس كرونا
 .رست است

وان براي متن چ
كن تي ورزش مي
 .رست است

يك از تن، كدام
 تمرينات ورزشي

 .رست است
progr كه زير آ

improvem به
 .رست است

 موارد زير را مي
بايد به طور مرتب

 .رست است
فلسف شويي يك 
شو مي ستفادها ا

در كاربردي صلي
بر اي جايگاه ويژه

از نيز سبز و رد

 .رست است
توجه در قابل و
ب با توجه جهت 

ساخ طولي بنا مي
 .رست است

مختلف فضاهاي
ايراني ر معماري

خ فضاي تا ست
پار هاي ساختمان

تكام شكل به نان
 .رست است

خوزستان در رخه

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .9
متن به احت  
اينكه چرا و  

در 2گزينه  .9
بهترين عنو  
آيا به درست  

در 3گزينه  .9
براساس مت  
انجام انواع  

در 1گزينه  .9
ressكلمة   

mentكلمة   

در 4گزينه  .1
يك از كدام

ها ب ماهيچه  
 
   
 

در 3گزينه  .1
فنگ اصول  

ها ساختمان
اص هاي رنگ

ج از نشيمن
زر هاي رنگ  

  .هستند
در 4گزينه  .10

و مهم نكته  
اين انتخاب
هاي ط بخش

در 1گزينه  .10
ف قرارگرفتن  

در نيز بعدها
ا بوده شمال

س. گرفتند مي
چادرنشين باز

رد 2گزينه  .10
كر ايوان در  

  .است
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 ن منظـور  
 و كـاله  عي 

ـك گـوزن   

ها كـه بـا    ن
جمع شـده  

هـاي   مونـه  
) ـر انسـان    

 اينكـه  راي 
دادنـد   مي 
 و نيروها ل

 نهيزم يرو
 ين نمـود     

در شـرح   ي
منجر بـه   ي

 ييهـا  حجره
 وهيظمت ش

 آن جملـه   
از  يصـنوع  

طـور كلـي    
 كالرينـت  

تقسـيم  ) ـا  

cationgroup

بـدين بـود،  دسير
نـوع(باشـلق   و 

كت و پويايي يـ

اين ستون. ست
قارن با پاهاي ج

همـه نم. ه كـرد  
گاوبالـدار بـا سـ

بـر سـقف  يـزي 
تغيير را آنها دن
انتقال براي اين و

و بر ر كنند ي م
از خشـك شـدن

ي آنچـه پهلـوان   
ي اما همين قوال

د گنبد بزرگ ح
با عظ ياز بناها 

ده است كـه از
چشـم مص نيست

بـه ط. باشند  مي
 فون، كالرينت،
 ترومبـون، توبـ

 

سرد و وهستاني
نمـدين  هاي اله

معرف اندام، حرك

 كاربرد ستون اس
هاي متق  نيمتنه

توان مشـاهده ي
گ(ـ الماسو 4ي و 

تيرري در نمونه ي
چيد د، راستاي

و كرده است؛ مي

شده با آب قيق
كـه پـس ا ديـ آ

و بـه نشسـتند  ي
بود، يه موسيق

بنا در گرداگرد 
يكيبنا  نيا. ند

بود بارنينخست ي
نخس ن،يام سفال

ي بادي برنجي
 كُرآنگله، هكل
هورن، ترومپت،

 )27/01/1400ل 

كو سرزمين دها
كال و پوستين د،
  .ند

و سيالي كه مم 

هاي همجوار، ن
هايي به شكل ن

هاي زيويه نيز مي
حيوانات تلفيقي

براي. شد مي ده
نگذارند باربر تير 
م پيدا باربر تير 

مرغ ر تخم ةديف
آ يبه دست م ي

يمـ  يها، اهـال  ع
ه آواز و يا همراه

نيدر ا. ده است
نيگو ين هورنو م

يبرا ياريت بس
جا كيز بر دور 

همگي از سازهاي
فلوت باس، اُبوآ،
ه( بادي برنجي 
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ما دند، سرزمين
خود داشتن نگه

بردن مي كار به )

قالب خطوط نرم
  . موده است

ها و سرزمين مدن
 داراي سرستون
ه  در نقوش جام

ـ ح3ـ شير، 2و، 

برد به كار  تخت
يك يرو بر را 
يك پهناي به ي

 را با زرده و سف
يا  خشك شونده

در اجتماع. شت
 نقل داستان، به

سه كنج كار شد
ه است كه به آن

خاستگاه ابداعات 
بز كي ياپيپ ريو

 در گزينه سه ه
لو، فلوت آلتو، فل

و) ، كُنترفاگوت

دوازدهم؛ هنـــر

كرد مي زندگي 
ن براي گرم و ند

شد مي دن بسته

را از محيط در ق
گيزي طراحي نم

ايسه با ديگر تم
 به كار رفته بود
مونه مشابه آنرا

ـ گاو1چهار نوع 

سقف ساخت ر
خود بار سنگيني
بالشتكي  تيرچه

در آن گرد رنگ
و زود داريدر، پا

ها رواج داش ستان
در واقع يد قوال

  .د

س يها يساز وشه
 آسمان باز بوده

رانيرق فالت ا
شامل پنج تصو 

  .ه كرد اشار

نه دو، ترومبون
وت، فلوت پيكول
سوفون، فاگوت،

سنجش د

ايران غربي مال
كردن مي ستفاده

گرد به و داشت 

تاب ذهن خود ر
انگ  ساده و خيال

خامنشي در مقا
هاي پارسه نيز
نم. يكديگر است

توان به چ  را مي

در شگفتي هاي 
س كنار هم هانه
هر سر گونه ين
  .د

ه داست ك يقاش
كد يها رنگ ب

نقل داس سرودها،
هر چند. كردند ي
شد انيك داست 

رس، گنبد با گو
رگشاده و رو به

شر كاريكز مفرغ
)شنيميان( ييا

جمجمه يجراح

ساز توبا در گزين
فلو(بادي چوبي 

ست هورن، ساكس

   
 

 .رست است
شم و غرب واحي

ا ضخيم هاي س
بلند هاي برگه 

 .رست است
وير، هنرمند بازت
ر است به شكل
 .رست است

خص معماري هخ
ه اخداد زياد در ك

پشت كرده به ي
ر تخت جمشيد

. 

 .رست است
نوآوري پارسي 

ده دو در موجود
بدي. )مود بر هم

بهتر بود تيرچه ر
 .رست است

در نقا يميقد ي
بيترت نيبه ا. رند
  .كنند يم دا

 .رست است
كات موزون و س

يگوش م گفت ي
يو بيان نمايش
 .رست است

فار روزآباديختر ف
و نوك گنبد سر

  
 .رست است

ه به عنوان مركز
انمايپو نينخست

ج نيش و نخست
 .رست است

در گزينه يك، س
ي به دو گروه با
الرينت باس، باس

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .10
نو مادها در  

لباس از مردم
كه سرپوش

در 4گزينه  .10
در اين تصو  

در حال فرار
در 2گزينه  .10

ويژگي شاخ  
ارتفاع و تعد
از حيوانات پ
سرستون در
.تقسيم كرد

در 1گزينه  .10
معماري در  

م هاي تيرچه
تيرريزي عم(

بار گسترش
در 3گزينه  .10

يتمپرا اسلوب  
بر يبه كار م
ديتر پ روشن

در 2گزينه  .1
در كنار حر  

يها م جنگ
 يسراي قصه

در 3گزينه  .1
قلعه دخدر   

قرار داشته و
.است يپارت

در 3گزينه  .11
شهر سوخته  
به ن توانيم

مفرغ منقوش
در 4گزينه  .11

ساز هورن د  
سازهاي بادي
كوچك، كال

 .شوند مي
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 خـود،  دي 
 بـا  ارزش م 

. نـدارد  ـود 
 قـرار  ديـد 

ل  و گ  و گـ 
 هنـر ) / ان  
 عبـارت  هـا 
 و آيينـى  م 
غارهـاى   ى 
) ريمـاد  و

 در اى ـخره 

اي،  سـطوره  
س سـفال و    
دپر مرتبط 

وج زندگي 
آنان . بودند

 فشـردگي    
م يا حروف 
ك پايتخـت    

ميالدي،  1

 .اسـت   ـته 
مـذهبي و   

هـاي   شـته      
ي اسـتادان   
هايش را بر 

مادها بـوده  
 نـام  بـه  ي

 دار آسـتين 

cationgroup

انتقـا يـا  طنـز  
هـم و است فته
وجـ مرزي و حد

جد هنـر  ستقبال

سـنگ سـتخوان، 
اريخ هنـر جهـا

ه كارى كنده ين
مراسـم  اجـراى  

حيـوانى و سـانى 
و زايندگى مظهر

صـ هـاى  جـارى 

هـاي اس ل طـرح   
تـر از جـنس ش
هاي چند گل س و

كم به او ند و كم
 و نساجي توانا ب

هـا انبـوهي و ه   
ي در ميان عاليم
راه قـوم تولتـك

1ر حدود سده 
 .ست

ذاشـگراني تأثير 
اي اسـاطيري،  

اه همـراه بـا نوش
هـاي ديوارنگـاره 

ه ماري از نقاشي

حدي شبيه ما تا
چرمي گشاد قبند

آ و بلند يراهني

 

نگاه با كند و مي
يا اي ويژه جايگاه

ح ها شكل ديگر 
مورد اس آن تقال

اس از جـنس  ني
تا. (اند گرايانه قع

اي .ريزي شد پي 
حـال در زنـان  

انس نقـوش  با ده
م( زن پيكرة دى

حج. اسـت  ريش

 منطقـه شـامل
ز اين منطقه بيش
ت گلدان مقدس

 شهرنشيني شد
گري، فلزكاري

 نقـش برجسـته
مذهبي يا آئيني

همر  شد و آنها به
هم آميخت و در
هفتگانه جهان اس

از هنرمندان اير
هـا  بـا مضـمون    

هـاي تنـد و گـا
د هاي مسـيحي، 

القه داشت و شم

ك اقوام پارتي ت
ساق دو پاها، از ت
پي شامل پارتي ن
 

 )27/01/1400ل 

م ايجاد را جالبي
ج عكاسي عاصر،

و عكاسي هنر ن
انت و نقل سهولت

حيوان و انساني ك
واق آنها از بعضي
ها صخره و ارها
و مـردان  از ى
خورد رنگ و شده

تعداد دوره اين ز
اتر در دانوب رود
  .يند

كار رفته در اين
به دست آمده از
گياهي به صورت

  .شود ده مي

الد وارد مرحله
ي سنگي، سفالگ
صيات بارز ايـن

با لباس مها  كره
 مايا متروك ش
 هنري آنها دره
كي از عجايب ه

علم بر دو نسل ا
يونيسـم روايـي

ه تر با رنگ چيده
ه شمايل منشي،

شعر نو بسيار عال

داشتند پوشاك ر
محافظت براي گ

زنان پوشاك. ود
 .شود  ديده مي

23  
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ج هاي حجم ي،
مع هنر در. دهد

بين كامپيوتري 
س و ة سرگرمي

پيكرك توجهي 
ب اند كه آمده ت
ديوارة غا روى ى
تصاوير يا شكار 
ش سازى شبيه ل
از .است شده ده

ر كنار دورف در
آي مى شمار به ده

نقوش به ك. رددا
آثار ب. است) شيا

 گوزن و نقش گ
ن منطقه مشاهد

پيش از ميال100
هاي نگيز، يادمان

خصوص. ساختند
معموالً پيك. ست

ري از شهرهاي
هاي محل سنت

كه امروزه جزء يك

در مقام مع )ني
 نوعي اكسپرسيو

هاي پيچ يبند ب
هخام ي آشوري و
ويژه ش دبيات به

روي سر ي نيز بر
جنگ يا اركاري

شو نمي اهدهمش 
دوران به خوبي

دوازدهم؛ هنـــر

بصري وسايل مان
د مي نشان نسان

امكانات كمك 
جنبة و مردمي ت

قابل تعداد بلكه
دست به نيز...  و 

كارى كنده با ش
 حال در دست
اشكال از هايى ه
مشاهد فرانسه ر
ها ونوس ويلند ه
شد سازى شبيه 

قرار د.)  و اول م
كلي ظروف و اش
جانوري غزال و

 ظروف فلزي اين

0ند و در حدود 
ا بناهاي شگفت
س هاي نمادين مي

گونه آنها اس كعب
ميالدي بسيا 9

دادند و در اين م
سا برپا كردند كه

ايرا  هنري نويس
همواره . داشت
به تركيب ،1340

هاي برجسته  ش
وي به اد . بودند

  .خلق كرد

چادري زنان نيم
سوا حين نها در
ديگر هاي دوره

هاي سنگي آن د

سنجش د

چيدم با كه ست
انس زندگي بر را ي

به. است  گرفته
جذابيت دليل ه

بل نيست ها قاشي
استخوان عاج، ي

پيش سال هزار ت
به نيزه و كمان 
نمونه قبل، سال 

گوم و السكو در
مونة اين مجسمه

اشكال اين از ى

هزاره دوم(ران 
شكل ك( انساني 

دار، نقوش ج ربال
نواري شكل، بر

زيستن ركزي مي
ب آنها در ساخت
ه  نقش برجسته

حيوان و شكل مك
00در حدود  .د

انتقال د )كزيك
را در چيچن ايتس

مدرس و ه سام،
دار اعتقاد و پيام

0 از اواسط دهه 
نقش هاي كهن، ره

بخش او ن الهام
روغ و ديگران خ

ز. دار بود آستين
آن .است مروزي
د در كه وشيدند

ه ر تنديسد كه 

   
 

 .رست است
اس هنرمندي ك
جمعي ارتباط ل

قرار هنري هاي
به عكاسي و يدئو

. 

 .رست است
نقا به محدود ره
روي حيوانات ش
بيست از بيش ى

هاى انسان صوير
هزار 17 حدود 

دو سپانيا و فون
ترين نم كه مهم

هايى نمونه نيز ن
 .رست است

احية شمالي اير
نوري، گياهي و

اي شير  اسطوره
هاي ن  با تركيب

 .رست است
شرق آمريكاي مر

آ . خود رسيدند
 بر ديواره بناها
 شبه انسان و ح

شوند ش داده مي
شرق مك(وكاتان 

 هرمي شكلي ر
 .رست است

رس نقاش،( خاص
ا وقاشي پيكرنم

.كرد  دنبال مي
اسطور .وردآ  وي

هاي گوگن نقاشي
فر شاملو، ر نيما،

 .رست است
آ ن پارس بلند و

ا پوشاك هيشين
پو مي شلوار روي
بود عمامه مراه

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .11
پايك جوم نام  

لوساي تسلط
ه رشته ساير
رسانة وي دو

.است گرفته
در 4گزينه  .11

دور اين هنر  
نقش حكاكي
سازى مجسمه
تص: از بودند

از. جادويى
آلتاميرا در ا
كشف شد، ك

ايران لرستان
در 4گزينه  .11

املش، در نا  
نمادين، جان

نقش. فلزند
با يكديگر و

در 4گزينه  .11
ماياها در ش  

شهرنشيني
در همه جا

هاي صورت
رمزي نمايش
خود را به يو
معبد بزرگ

در 4گزينه  .11
بال الخ هاني  

الخاص به نق
اجتماعي را
توضيحي رو
مكزيكي و ن
اساس اشعار

در 2گزينه  .11
پيراهن زنان  
واقع پي در و
ر »رانپوش«
هم چادري و
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هـايي   يـف 
ن و خـالق   

ط بـه دوره     

 در ماسـك 
. اسـت  نهـا 
 شـكل  نهـا 

 كاربرد دان
 بيشـتر   در 

 كـاري  نگ 
 منـاطق  در

 در پذيرايي
 اتـاق . سـت 

 و تزيينـات 
  .است گو

 1250 در 
طبقـه،   5  
 ضلع چهار 

كـه   است 
 پلكاني مان
. است شده
 سـقف . ـت 

 حيوانـات  ر 
 شـاخ  و ب 

متحـرك   ي 
 تمـام  رافت

 سـكيموها 

رفاً مقبـره  

cationgroup

ن رد ميان رودا
خداي طوفـان(د 

ول فـره مربـوط

م از اسـتفاده . ت 
آنه از حمايـت  ب

تن نـه  هـا  قاشي

ثروتمند هاي اده
آنهـا ورودي نه 
سـن ديوارهـاي  و 
د هـايي  تفـاوت  
اتاق پ جمله از ي

اس حيـاط  وشـه 
و مبلمـان . دارد 

الگ اين هاي ژگي

كه شده واقع) ن
زيگـورات ايـن  

ميانه بر.  است
اين توجه جالب

ساختم اين. اند ه
ش كنده ميخي ط

اسـ رجاي مانده

شـكار و يگيري 
چـوب عـاج،  وان،

هـاي صـورتك  و
ظر با را انسان و

ا هـاي  صـورتك 

معماري از صر ي

 

صر بابل نوين در
و گاو اداد) خش

  .د

ش برجسته كـو
.  

اسـت و آواز ـص 
جلب و نياكاني ح
نق از بعضي در. ت

  ).ايكس شعه

خانو به متعلق د
آسـتان و انـد  شده
اين الگـو هاي ه
.شـوند  مـي  هاد  
متعددي هاي ق
گو معمـوالً در  ه 
وجـود  ها خانه 
ويژ سنگ از و ب

خوزستان در( ش
اصـلي  طـرح . ت 

قرارگرفته يايي
ج نكته. است وده
در برگرفته وار ه

خط آجرها رخي
بر آن پيرامون ي

مـاهي از طريـق  
استخو از ويژه به

و جـانوري  مـي، 
و جانور نقش يز
ص از بعضـي  در .د

يسس دوم شيوه

 )27/01/1400ل 

در عص) خت نصر
ش؛ تندر و آذرخ

اند ر كشيده شده

توان به نقش ي مي
انيان اشاره كرد

رقـ موسـيقي،  ،
ارواح با ارتباط ن
است بعدي دو و
نقاشي ا( شوند ي

در معماري هند
ش ريزي طرح ط

خانه بيشتر. كنند
زنـدگي اسـتفا ي
اتاق الگو، اين در 

آشـپزخانه. رنـد 
اين در  طاووس

چوب روي هاي 

شوش شرق نوب
اسـت خته شـده  

جغرافي اصلي هت
بو مردم اي از قه
حلقه را يكديگر 
بر و روي شده ي
هاي آرامگاه و يل

و دارنـد  سكونت
ب زندگي لوازم و

آدم كوچـك  ـره 
ري تصاوير يا و ته
اند كرده حفظ را

پ سوت و رامس
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بخ(ه نبوكدنصر 
 باروري و آفرينش
ر ميان به تصوير

ي موسيقي آييني
ك در دوره اشكا

بدن، روي قاشي
آن از انجام دف

و هندسي شكلي
مي نقاشي نيز.. 

و وسيع د بزرگ 
حياط چند ك يا

ك مي پيدا راه ي
براي فضايي رت
.شود ديده مي ا

دا وجـود  بداري 
مخصوصاً طرح

حكاكي و نقره ز

جن كيلومتري 4
 دورانتاش سـاخ

جه چهار بر ست
طبق و زيگورات 

و اند شده اخته
گيري بهره نما در

چغازنبي در هنوز
  .ت

س )شمال قطب 
و نوري، صورتك

پيكـ صـدها  لي، 
ساخته چوب و ن

ر خود قومي اي
  .ت

زمامداري حتشپ

دوازدهم؛ هنـــر

ه ايشتار در دوره
خداي: ش هوشو

ه صورت يك در

ا موضوع اجراي
ها و تنگ سروك

نق و چوب سنگ،
هد و دارد آييني 

ش در جانور و ان
..و قلب فقرات، 

شهري هاي خانه
يك گرداگرد موماً

دروني به فضاي ي
صور به حياط و 

ها خانه اين صالح
حسـاب براي قي

فراوان، م زيينات
از خواب ، تخت

40 چغازنبيل، در
كز شهر مقدس

درس هاي آن شه
از اي طبقه به ط
زمين سا سطح 
د سفيد و آبي ر
شكل ه قوسي ي
است تيزه بدون 

پيرامون( آسيا 
جان هاي پيكره ت

متـوالي هـاي  سده
استخوان و عاج 
ها افسانه آنها يق
است برخوردار ي

 نوين، در عصر 

سنجش د

دروازه) دار لعاب
موش(ي مردوك 

با وقار تمام به) 

ران با تاريخي اي
علق به عصر ماده

س روي حكاكي 
جنبه بوميان ن

انسا تصوير صخره
ستون مانند لي

خا ساخت براي 
عم طبقه چند يا 

اي خميده هروي
بام. دارند نگي
مص نوع و ساخت

و اتا آشپزخانه ،
با تز نيز  ويالس

شده طالكاري ف

يالم زيگورات چ
 ناپريشا در مرك

گوش كه است متر
مربوط  هر كدام

بر هر كدام كه 
دا لعاب از آجر. 
هاي طاق ترين ن

و اي شكل دايره

و اروپا آمريكا، 
ساخت در يموها

س طي يموها در
جنس ستفاده از

طري از و كرده ي
نيرومندي گرايي

 دورة پادشاهي
  . يافت

   
 

 .رست است
آجر ل(جركاشي 

رخ اژدهاي ي نيم
))ند بل يا انليل
 .رست است

هاي دورة جسته
ير بختياري متع

 .رست است
استراليا بومي ن

اين گروهي هاي
روي صخ هاي شي
داخل هاي نداما ه

 .رست است
الگوها ترين سي
دو هاي خانه ع

راه با و  هستند
مسطح سن هاي م
س روش در ويژه 

خواب، هاي اتاق
شده يا موهيني

سقف جمله از ل
 .رست است

معماري اي نمونه
پادشاه اونتاش 
م 105 ابعاد به 
كه گرفته قرار 
يكديگر، روي ر

است شده اخته
كهن از يكي اي، 
د نيم طاقي بنا 

 .رست است
شمال نواحي در
اسكيم. كنند مي 
اسكي. هستند نا

اس با را )ي جنبا
كاري كنده دموا 
گ واقع از چهره ت

 .رست است
هاي هجدهم در
عبدسازي تغيير

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .12
بر سطوح آج  

هاي از پيكره
همانن(زمين 

در 4گزينه  .12
از نقش برج  

مي ايالم، مال
در 4گزينه  .12

مردمان هنر  
آوازه و رقص

نقاش موضوع
بلكه ظاهري

در 1گزينه  .12
اساس يكي از  

نوع اين. دارد
پركار موارد

بام و ضخيم
مختلف، به

ا دوم، طبقه
كاري ش آينه
مجلّل و زيبا

در 4گزينه  .12
ن ترين بزرگ

توسط. م.پ
چهارگوشي

ها پلكان آن
بر نه طبقات

سا خشت از
ديد سازه از

ناي هاي پله
در 3گزينه  .12

د اسكيموها  
معاش امرار

توان حيوانات
هاي صورتك(
اين روي بر

حالت و اجزا
در 4گزينه  .12

ه در سلسله  
سازي به مع

erv.ir
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 صـورت  ـه 

 بدبينانـه،   
 هنـر  از تن

 جملـه  از ي 

خصات ايـن  
اي  ت دايـره     
هتر ي كوتـا        

 از. يافـت  م 
 اشـاره  يـل 

 كـه  چنـان 
 همچنـين  

 هـاي  ـاري 
 »دونـاي « 

( 18   

  ساحت كل

x

x

+

+

4 15
5  

t t
+

−
1 1  

 9بـر   25 
=4  بر 11

cationgroup

بـ زيـر گنبـد   ي 
  .است ته

مضـامين بـه  ن 
تپـذيرف  ر؛ تأثير

سـنتي هـاي  ك

اند از مشخص رفته
ير را بـه صـورت
 فاصـله كـانوني

تـداوم ن مـردم 
طوي و فلـزي  ي 
چ شده نزديك م
.عر باشـد شـا  د 

حفـ در دوره ـن 
و »چنـگ «ساز 

, , )24 36  

= ×36 2 مس

= =56 14
1 25 

= 
1

18 12

يم مجموع ارقام
+ − +1 2 4 3

 

هـاي ترنبه. ست
رفت كار به ضربي

ستري؛ پـرداختن
كشور اداري ستم

تكنيك از استفاده

اي به خود گر هن
ط نـوراني تصـوي
بـه لنزهـاي بـا

ميان مذهبي قي
كَرنـاي به توان ي
هم به شعر و قي
باشـد داشـته  ت

ايـ آمـده  دسـت  
س دو آن در و د

= × ×22 3 5

+ ×24 36 1 

x +4 14 75

t(t )− =18

 باقيمانده تقسيم
− + −3 7 4 5

 )27/01/1400ل 

ا شده ساخته ي
ض و )رمي( المي

خاكس و تيره اي
سيس و حكومت 

بزرگسال؛ ا طب

مان آنها، نام آيين
اي نقاط هاي آينه

متـري نسـبت ب
  .دهند

موسيق شيان نيز
مي دوره، اين آثار

شكانيان موسيق
مهارت سازها از ي

بـه د آثـار  از كي
دار تعلق يالدي

=5 6  =18

+ ×18 24 

x= +7 2 

( t )−12 2 18

برابر 9و بر  17
يمانده تقسيم 

ك

25  
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گچي تويزه از ده
ايال زني طاق ش

ها رنگ كاربرده 
نقد براي آن از

مخاط به ه؛ توجه

 آينه در ساختم
لنزها. ر آنهاست

ميدان بسيار كم
د م به عكس مي

هخامنش دوره در 
آ از. تداشته اس

ا دوره در. شود ي
يكي نواختن در 

يك كند، مي ييد
مي سده دوم به 

= × ×2 22 3 5

=18 1944

x =25 6

t t −2 42

7يعني  25بر  4
برابر باقي 11و بر 

فيزيك -ياضي 

دوازدهم؛ هنـــر

استفاد با و ركين
روش دو هر آن ي

توان به ستان مي
ا استفاده و رايي
كننده سرگرم ير

 به دليل كاربرد
مايي زياد تصاوير
كانوني، از عمق م
ت ازدحام و تراكم

.شود مي شامل
د رواج همچنان

مي نگهداري س
يا و باشد آشنا 

تأ اشكانيان وره
ظاهراً اثر اين ت،

, = ×45 24 2


×

1944
6 


x=  =45

t + × =12 8

42مانده تقسيم 
و 6يعني  8بر  3

  .است 17+

رك عمومي ري

سنجش د

تر شيوة به گنبد
طاقي چهار ساخت

م پويانمايي لهس
نسانيت؛ نمادگر

غي و خشك سته،
  . اشاره كرد

اين لنزها. ستند
دود و درشت نم
فزايش فاصله كا
مين دليل حالت

ش را م.ق 320 تا
ه بزم موسيقي و
جمشيد فارس ت

موسيقي با نكه
دو در را موسيقي

است فلزي جام 

,× × =3 5 36

= 546
 


/7 5

  :د، داريم

t = 36

برابر باقيم 25بر 
342ده تقسيم 

+ + + =7 6 4

 در

   
 

 .رست است
گ كاشان نياسر 

س در و است ده
 .رست است

ي بارز دوره دو
ان نابودي راژدي

آهس ستان؛ ريتم
فتومونتاژ و كالژ

 .رست است
 بسيار قوي هس
 ديد بسيار محد

سازد با اف كار مي
د و به همباشن ي

 .رست است
ت 550 نشيان از

و رزم موسيقي ،
تخت موزه در ون

اين بدون وانست
م رواج موجود، 

يا ساتگين سي،
  . ود

 .رست است

= × ×3 22 3 5

 .رست است

 .رست است
 مورد نظر باشد

 .رست است
قسيم اين عدد ب

برابر باقيماند 8ر 
=ر كل برابر  34
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1764
و از  15

rπ +34
3  

+ +3 6  

π + ×2 2  

y = 6   

/ (1 1  

A = %6  

( B3 %6   

C = ×9
5  

 آن برابـــر 

−234  

x =  

  
  

cationgroup

4=ه    11765


r+ π = π26 18

... n+ +9 3

× π× +12 42

, x =12 

+6 12   

B , C (= 1

B )− =435

× ×%6 2175

6
و مســـاحت 1

− = 23 16

x
24 423


 

k مقسـوم عليـه

  .است 24=

rπ +34 1

= 1 8 3

.× π× +12 4


x x

y y

 +

 +


1
2
1
5



) =198 

)A+ 41 5
B + 435

=5 2349 

× =6 14484 7

x−
 =16

16
= 96

23


 )27/01/1400ل 

k، پـس  1764

( )(+ +3 1 1 1

r = 218 54

  :است با
n(n )+× =1

2

..+ × π×72 2

x / x

/ y

=


=

1 5

1 2



B = 2175

44ث هاشـــور 
7

  :ريم
x

3 

26  

جامع نوبت اول(ر 

4قسوم عليه  

)(برابر  )+1 2 1

r = 3
2

جموع آنها برابر ا

n= 1 8

× = π7
1 16
2

  :باشد، داريم 

x y

/ x

− =
 

1 5

5 

ثلـــثو قاعـــده م

تشابه هستند دا

دوازدهم؛ هنـــر

مق k15و چون 

قسوم عليه آن ب

بوده و مج 3، 6 

= 8

Bو  Aهاي  م

/ y /

=
+ =

6
1 2 1
 

−25 14 و

الزاويه مت ث قائم

سنجش د

و k15ه شكل 

و تعداد مق 117

،9و ... ف دنبالة 

ران پارسال تيم

/ (x y)


+1

24=زرگ  48

  .ست

ون هر سه مثلث

   
 

 .رست است

به 15ح مضرب 

= × ×376 2 3
 .رست است

 .رست است
هاي هر رديف ي

 .رست است

 .رست است
y تعداد تماشاگر

x y

y x

= +
  =2

 .رست است

 .رست است

ـــر مثلـــث بـــز

× ×1 14482 اس 7

 .رست است
ع مربع باشد، چو
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A BC~
Δ

  

BH (B×  
BH  

DC x=  
AB  

شش ضلعي 

S

S
  

oo ' =  

− π24 4  

راست آخر 

!

! !
=11

8 3  

  

  هاشور 
  ضلعي

cationgroup

~ DEC
Δ



BH HC)+
AH=  21

x AC =

AC= +2

ت كه مساحت ش

=

3
2

  

× =3 4 22

  :بر است با
( )π − − π =4

واحد به ر 2د و 

165

      
شش

 

AB BC

DE EC
=

AB B= 2

A= × 2 1 2

x AD3
(BD DC+

ين راه اين است

a

a

− ×23 4
2 9

3 3
2

.ارتفاع آن است

3

 
 

ناحيه هاشور برا
= − π12 3

 باال انتخاب دارد

 )27/01/1400ل 

DE BC ×

BH BH+2 2
AH = 2

D BD= = 2
C) x= +2 3

يتر ، پس سريع 

a

a

×
=

2

2

3
2

  . است

ooآيد كه  ي ا '

DAM = 4 
 

، پس مساحت ن

 راست و هشت

27  

جامع نوبت اول(ر 

C = 36

H − =3 

x2
x+ =9 2 3

ˆ ˆA D= = 4

−
=

3 2
232 9

3 27
2

ت ناحيه هاشور

، پديد مي4ضلع 

 
° − ° =45 17

− π4 شد،با مي

شخص بين سه

دوازدهم؛ هنـــر

× =18 126


3
7

27س 
مساحت 23

االضالعي به ض ي

 :ر است، داريم
°28

π است برابر با 

  .ت

حد فرض كنيم ش

سنجش د

 

  .ث كنيم

پس 

ا، مثلث متساوي

 بر وتر نصف وتر

 كه غير هاشور

 مركز تقارن است

كوتاه را يك واح

   
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

ساحت دو مثلث

 .رست است
ها دن مركز دايره

 .رست است
ينكه ميانه وارد

 .رست است
ها حيه بين دايره

 .رست است
محور و يك 4 

 .رست است
م از مسيرهاي ك

  .ت
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 AFCو  

A

A

S

S
=22  

  

S =  

مـورد نظـر      

  وي كشش

بـه دسـت     

P =  1  

Q mc=  
2  

k m= 1
2  

k = ×1
2  

a
−= 1
5  

cationgroup

ABEثلـث  

ABE

AFC BD

S

S

+=

BDCS 
7
4

ـس مسـاحت م

T W= نيرو =

منـابع طبيعـي ب

kg
, c

m
=  3

cΔθ = ×3 4
    kJ252

m v× 2

( )× ×  1 1

= −2

 

ADF و دو مث

BDC

C BDC

S S

S

+ +
+ +

7

ABDFS (=

+1 تعـداد، پـ 5

  .ستگي ندارد
mg= = ×6

مآورنـد و از   مي
  

J

kg C
=

°
 42

× =  42 2

v = 72

)× 2 12 2

 )27/01/1400ل 

مساحت مثلث 
  :م

C
BDS

S


+
8

BDC( )S+ 71 4

+ +1   .است 2

×ي  =5 3 16

ه كشش نخ بست
N=1 6 

دگي به وجود نم
هاي جاري ي آب

, V
C

= 3

/ /=   2 52
 

km

h
× =52 18
/× ×   1

28  

جامع نوبت اول(ر 

DFE ،7 برابر م
ADS S= داريم

DC S+ =4 8

C BDCS= 11
4

+مقدار  =4 7

و در كل داراي 

ر است و به زاويه

د و معموالً آلود
 گرمايي ـ انرژي

lit

J 
 

m

s'
= 2

/×  4 2

دوازدهم؛ هنـــر

Eت و مساحت 

DFند با فرض 

BDCS S+8

C ADCS= 11
8

سپس كمترين مق

×π − =1 1 1
4 2

 وزن جسم برابر

شوند ي تمام نمي
 ـ انرژي زمين

Δθ = °2

/ J     

سنجش د

BD هم مساحت
ين متشابه هستن

C

أس مشترك، س

πاحت  −= 2
4

شود كـه    مي

دهد دقيقاً با مي

اين منابع انرژي 
شيد ـ انرژي باد

  

   
 

 .رست است
ADB  وDC

 ضلع و زاويه بي

 .رست است
داراي رأ 4و  2 

 .رست است

اشور داراي مسا

  .ست
 .رست است

هاي زير ه شكل
 .ايي است

 .رست است
يروسنج نشان م

 .رست است
:ي تجديدپذير

انرژي خورش: ند
 .رست است

 .رست است

 .رست است
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R a= 1
2  

R = ×1
2  

R = ×1
2  

R = −2  

  

ـر روي آن  

دسـي دارد       
  .ت

cationgroup

at v t+2
1

( )× − × +22 5

× − × +2 25 5
+ =25 5 25

 حركت گونيا بـ

ان اشـكال هند
گذاري شده است

 

+ ×1 5

5 
m5خط ترمز 

 تعبيه كرد تا با

ان داده   

 خاصـي در ميـا
آن تعريف و نامگ

: برسـت بـا   

 )27/01/1400ل 

يكي و يا فلزي

طول نقطـه نشـا
 .ست

ـردش جايگـاه
و انواع مختلف آ

ن ابعاد آنهـا برا

رخش صـفحه    
  .ود

ين نشـان داده     

29  

جامع نوبت اول(ر 

ة آن نوار پالستي

ست كه در آن ط
اس 4ر ع آن براب

ي منحصر به فـ
بندي شده و سته

براين نسبت بين

اطره زاويـه چـر
شو جلو ديده مي

 و بـا خـط چـي

سيم فني

دوازدهم؛ هنـــر

ود بايد در لبةش

تصوير جانبي اس
و ارتفاع 2ه برابر 

هاي  دليل ويژگي
 تعداد اضالع دس

است بناب A6ذ 

ي مخروط به خا
جازي و صفحه ج

شود  ديده نمي

 ترس

سنجش د

ش ري انتخاب مي

ه شده صفحه ت
ابل، عرض نقطه

جز مثلث كه به
ه محدود بودن

ر مساحت كاغذ

طح نيمه جلويي
ط مابين خط مج
 از نماي جانبي

   
 

 .رست است
وع چوبي يا فيبر

  .يده نشود
 .رست است

ير دو بعدي داد
 طبق تصوير مقا

 .رست است
ها به ج ند ضلعي

ها نيز با توجه به
 .رست است

برابر A132غذ 
32  

 .رست است
لو مقداري از سط
مت چپ مخروط
صفحه تيره شده
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ه مقيـاس،   
:1 شـده   2

 است كـه  

ـرار دارنـد        
فاع نبودن 

  .د

درجـه   7ت    

 

 4و  3، 1ي  
صـف وتـر    
ـده اعـداد      

cationgroup

ودن هر صفر بـه
2ـديل بـه    

ت اشل مشخص
  .ود

ر يـك راسـتا قـ
هم ارتف. (يستند

كه با هم برابرند

ود كـه تانژانـت

=1
8  

 

هـاي  در گزينـه   
الزاويـه نص ث قـائم 

 اضـالع داده شـ

 

 كنار يكـديگر  
معرف صفحه  

في است با افزو
فزوده شده و تبـ
ه به سمت راست

متر درج شو 5 

 ايـن دو لبـه در
ده شده موازي ني

 حجم، اين دو تك

شـو  استفاده مي
a

a= → =16

الع داده شـده
ه محيطي مثلث

را داريـم ولـي 

 )27/01/1400ل 

ائم و جانب در
(Q)ير افقي، 

كا. يا بزرگ كرد
:1 يك صفر اف 2

شود ولي با توجه
بايست متر مي ي

ي كه در حجـم
كه در حجم داد

  ).ي نيست
 صورتي كه در

درجه 42ژانت 

2: واهيم داشت

  .ن است

اضـال. خواهد بـود 
شعاع دايره ي كه
1عدد  2ينه 

  . است

30  

جامع نوبت اول(ر 

 تصاوير افقي، قا
رف صفحه تصوي

 

آن، كوچك ي ي
2ا به مقياس 

5يل به    ش
5ي    سانتي

 
ستند در صورتي

اند در صورتي ك 
ب دو سطح يكي
 بااليي است در

تانژ طور و همين

داده شده نيزخو

 و با مركز تقارن

خ 5حيطي برابر 
هستند از آنجايي

1 باشد در گزي
صحيح 3ينه گز

دوازدهم؛ هنـــر

شيني صفحات
معر (P)صفحه 

 .باشد جانب مي

م كردن صفرهاي
فزود و در اينجا
صفر افزود و تبد

در نتيجه به جاي

 . شود يده نمي
 هم منطبق نيس
زي ترسيم شده

كند كه شيب  مي
ر از خط ضخيم

7ك از تانژانت 

باشد در شكل د

ه صفحه تقارن

 شعاع دايره مح
الزاويه ه ث قائم
يعني  5 برابر 

د بنابراين تنها گ

سنجش د

نش بارتست از هم
ه وجود آورند ص
 صفحه تصوير ج

 با افزودن يا كم
مان تعداد صفر ا

 5  نيز يك ص
تر تبديل شده د

لي تيره شده دي
سطح شيبدار بر
ر به صورت مواز
 بودن لبه اثبات
م پاييني بلندتر

تصاوير ديمتريك

7جه برابر 
ب مي 8

سه محور تقارن،

و در نتيجه 25
تيجه اضالع مثلث

بايست دو ر مي
نيستند 5و  4، 

   
 

 .رست است
اوير دو بعدي عب

كنج را به ه يك
معرف (R) و 

 .رست است
توان اشل را مي

ي آن نيز به هم
بايست به ن مي
متر به مت  سانتي

 .رست است
فحه مستطيلص 
لبه پايين دو س 

و صفحه شيبدار
 رغم هم راستا

تكه خط ضخيم 

 .رست است
محورهاي مايل ت

درج 42تانژانت 

 .رست است
شده داراي سه م

 .رست است
π5يره محيطي 

ث طاليي و در نت
ن فهميد كه وتر

،3هاي  ي مضرب
 .رست است
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ورق بـه  (ن   
. رود كار مي

سـت ابعـاد   
18به    

−64 22  

 ساماندهي 
د مقيـاس   

cationgroup

ـراي سـطوح آن
k)سه  به ك 3(

بايس هد بود و مي
د قوطي جديد ب

 .شوند مي

= 42

بايست نحوه مي
سر در را در حـد

   
 
 

 

k)يك  و بـر 1(
ي است با توان س

خواه 2برابر با  
و جهت توليد. )

بي نقطه ديده م

راه با نقشه بام م
مثل آالچيق و س

  .ت

در ايـن حالـت
 خواهند داشت
 اين نقطه قوس

قطـع   

 Fدر 

 )27/01/1400ل 

هستند با توان ي
ن كه سه بعدي

(K)ت تشابه 

(k = =2 22 4
(45   

ف و از نماي جانب

مر صورت كه ه
حجام كوچكي م

ي برابر است بيض

. ( بدسـت آورد      
ها با قوس دايره

سپس به مركز

  .كنيم
.   م

C در نقطـه    

را د BCتـداد    
  ).آوريم مي

31  

جامع نوبت اول(ر 

 كه تك بعدي ه
راي گنجايش آن
 در نتيجه نسبت

4( خواهد شد 
)× =4 18  

 روبرو خط صاف

راين ابعـاد   
 64حيطـي  

جـم جسـم     

ده، حجـم  

شود بدين ه مي
ستخر و احياناً اح

ره با قطر بزرگ

تي مركـز آن را
به وضعيتي كه د

و س) ها زد دايرهز 
.  

ك صورت عمل مي
كنيم ي رسم مي

كمـان قبلـي را

 
كنـيم تـا امتـ ـي 
را بدست م Fو 

  .)ست

دوازدهم؛ هنـــر

ه براي ابعاد آن
k)ن دو  برو  2(

kي،  =3 و 8
ح آن چهار برابر
(. رق نياز است

اين خطوط از. 

بنـابر 4، 3، 3با 
حجم مكعب مح

 هـر تكـه، حج

م جسم داده شد

طه يا حياط ارائه
نما يا اس كت، آب

 كانون آن هموار

ره ابتـدا بايسـت
ه شده و بسته ب
س و هر يك از
. خواهيم داشت

 بر خط بدين ص
كماني BDع ا

كنيم تا ك سم مي

 .يمده تداد مي
 كماني رسم مـ
دش امتداد داد و
مود رسم شده اس

سنجش د

دو ظرف متشابه
دي است با توان
 گنجايش قوطي
ين صورت سطح

/ مترمربع ور

.را مواجه گويند

شده برابر است با
و ح 4، 4، 4ست 
V =  

و محاسبه حجم

محيطي از حجم

 بام، نقشه محوط
، مسيرهاي حرك

ي بيضي از دو

ماس بـر دو دايـر
هاي داده ز دايره

جموع شعاع قو
 عمل ترسيمي

روي خط Dه 
و به شعا) ي خط

 شعاع كماني رس

كنيم و آن را امت
هاي قبلي شعاع

را به اندازه خود
عم. (كنيم ل مي

   
 

 .رست است

ه يا مقياس در د
كه دو بعد)  آن
برابر شدن 8ي 

در اي. كرد برابر 
18مربع معادل 
 .رست است

ور طول رزي مح
 .رست است

ي جسم داده ش
بايس طي آن مي

a= = =3 34
سم داده شده و

  .آيد ت مي
ن حجم مكعب م

  .واهيم داشت

 .رست است
 عالوه بر نقشه
لف نظير باغچه،

  .مايش داد
 .رست است

صل هر نقطه رو
 .رست است

م يك قوس مما
دو قوس به مركز
ر با تفاضل يا مج

در نتيجه سه. د
 .رست است

م عمود از نقطه
 D )نقطه روي
 B و با همان

B ك را رسم مي
 C و با همان ش

ر BCيا اينكه 
F  را بهD وصل

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .17
نسبت تشابه
كار رفته در

بنابراين براي
قوطي را دو

متر م سانتي
در 3گزينه  .17

خطوط مواز
در 2گزينه  .17

ابعاد محيطي
مكعب محيط

=. باشد 64
جس با تجزيه

اصلي بدست
با كم كردن
مكمل را خو

در 2گزينه  .17
در پالن بام
عناصر مختل
ارائه شده نم

در 4گزينه  .17
مجموع فواص

در 1گزينه  .17
جهت ترسيم

بايست د مي
با شعاع برابر
را رسم نمود

در 4گزينه  .17
جهت ترسيم

به مركز) 1
به مركز) 2

  .  كند
BCخط ) 3
به مركز) 4

. (قطع كند
Fنقطه ) 5
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، BCـط   

A   بدسـت

ي خـواهيم  

آنها » بودن

  .ين نرود

ن در آثـار   
سـاختمان  

مـو   ـة قلـم    

رش نهـاده     
اننـد را در   

cationgroup

 جاي رسـم خـ

  . قطع كند 

'Aو  Aقطـه  

 مشترك داخلي

غير ضروري ب« 
  .نمايد ي مي

 كه خوانايي از بي

متقـارنادل غيـر   
هاي تيره س و لكه

اسـت كـه زاويـ

ي دسـت همسـر
 تصور عكـس ما

 

ر مرحله سوم به

Dو  Cقطه 

  . د
C  وDP تا نق

DO دو مماس

فهوم بودن به م
ها بسيار ضروري

 است، تا حدي

اسـتفاده از تعـا 
ه سمت راست و

و قابل ذكر ا. شد

گرش را بـر روي
شان به بيننده،

 )27/01/1400ل 

بايست در ن مي
  .داد

قبلي را در دو نق

 B' بدست آيد
CPخطوط زات 

Oو  COزات 

دهنده خالي ن
 وجود اين فضاه

هايي از آن خش

.باشـد  مـي » ن 
نقش پيكره. ييد

باش سكو گويا مي

فته و دست ديگر
 خانوده و نگاهش

مي
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سم شود بنابراين
 و آن را امتداد د

   دايره 
  

  ف آن 
ـه شـعاع    

ره ترسيم شده 
  .د بود

DP ( تاB و
م خطي به مواز

 دو خط به مواز

شود، نشا ته مي
 شدن صفحات،

ته و يا حذف بخ

شـان بـن «نرمند 
ها توجه نماي كره
  .ست

هنرمند، فرانسيس
  .ست

دش را در برگرف
 گرفتن اعضاي

صويري و تجسم

دوازدهم؛ هنـــر

رس B در نقطه 
D را رسم كرد

  :دايره
ط المركزين دو
تن وسط آن   

 و به شعاع نصف
داده شـده و بـ 

(R R+ رتا داي
(R R− خواهد

و  CP(تر  رگ
تر و يا رسم وچك

 A' و يا رسم

فيد و خالي گفت
 از تراكم و خفه

ر بصري در نوشت

ف است و اثر هن
ك عمودي و پيك

ل بسيار مهم است

ده است و اثر هن
مختلف مؤثر اس

يك دست فرزند
شكل قرار. ست

 خالقيت تص

سنجش د

شد تا خط عمود
DCمود و خط 

رك داخلي دو د
وردن خطدست آ

 المركزين و يافت
وسط المركزين
تر دايره بزرگ
R داده شده  ')

(Rك خارجي، 
زره مركز دايره ب

ه مركز دايره كو

و Aبه نقاط  

ه به فضاهاي سف
 شدن و پرهيز

ز حداقل عناصر

معروف» اد شدن
 قرارگيري تيرك
 در ايجاد تعادل

و مركب اجرا شد
طوط و سطوح م

دري كه با يش ما
ه وجود آورده اس

 

   
 

سؤال خواسته ش
وصل نم Cا به 

 .رست است
يم مماس مشتر
كز دو دايره و بد
مودمنصف خط

اي به مركز و يره
به مركز داي  ره 
هاي دو دايره اع

م مماس مشترك
به Dو  Cط 
به Dو  Cطه 

'Bو  Bنقاط 

 .رست است
كه» ضاي منفي
نواز  براي چشم
 .رست است

ختصار استفاده از
 .رست است
آزا« شده به نام 

معاصر، به محل
چپيكرة سمت 
 .رست است
مو و  شده با قلم

غذ در ايجاد خط
 .رست است

كودك در آغوش
ي صميمانه را به

 .آورد وجود مي

www.sanjeshse 

در س :تذكر
را Dنقطه 

در 3گزينه  .18
مراحل ترسي

اتصال مرك -
ترسيم عم -
ترسيم داي -
رسم دايـر -

مجموع شعا
در ترسيم* 
اتصال نقاط -
اتصال نقط -

  .آيد
با اتصال ن -

  .داشت
  

    
  
  
  
  
  
 
 

در 3گزينه  .18
فض«اصطالح 

بلكه. نيست
در 1گزينه  .18

منظور از اخ
در 4گزينه  .18

تصوير ذكر
هنرمندان م
نسبت به پيك

در 3گزينه  .18
تصوير ذكر
نسبت به كا

در 1گزينه  .18
چهرة شاد ك
است، فضايي
ذهن ما به و
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ا با هم پي 

حـت تـأثير    
ن هنرمند 

وت اصـلي   
خيم نشـان   
 چندگانـه  

ـورپردازي  

از . ه اسـت   

cationgroup

  .ص بدهيم

ها  مقايسه دست

در بريتانيـا و تح
ترين ش داد اما مهم

تفـاو. تـر بـود   ك  
 سري خط ضـخ

هاي ها و زاويه ن
.  

  ي ماري بسته

آميز و نـ يو اغراق

 اسـتفاده شـده

 

اند را تشخيص رفته

توان به يوار مي

د 20يـل قـرن     
به اين جنبش 1

نگـري نزديـك ده  
 به وسيله يك

ستفاده از كمان ا
داب مانند است

  .شود ه مي

اسليمي: 4زينة 

سپكتي در آن پر

ز در ساخت آن
  .ند

 )27/01/1400ل 

روي هم قرار گر

لصاق شده بر دي

 بـود كـه در اواي
1913د در سال 

هـاي آينـد ـالك  
ي زندگي مدرن
هاي اين سبك

ش و التهابي گرد

جم و توده كاسته

.  

  .باشد آميز مي

  .هن بود

مي پيچك ـ گز

و. باشد  يكو مي
  .د

 خاك رس قرمز
جنبة تزييني دارن
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مختلفي كه بر ر

 بزرگ تابلوي ال

ري كوتاه مدت
را ازراپاوند» سم

يايي و ديگـر مـ
گري در دوران. ت

ه  ديگر مشخصه
 يا القاي چرخش

 از سنگيني حج

يبا ساخته است

هاي اسرارآ گفته

مند اداره راه آه

اسليم: 3ـ گزينة 

ر جورجيو د كري
كند ر هدايت مي

  گ

الن است كه از
ي امروزه تنها ج

  

دوازدهم؛ هنـــر

هاي م م صندلي

ك بر روي دست

يك جنبش هنر
ورتيسيس«نام . د

آمد اما به پوي مي
دن حركات است

از. كند دايت مي
جسمي از دوران

كيب گرديده و

سادگي اثر را زي

وف سرشار از ناگ

ران كارد و در اي

ي دهان اژدري ـ

و اثر» ك خيابان
دمي پشت ديوا

ا، اندلسي بزرگ
  ق. چهارم هـ 

  ق. هـ 

ران سياهكل گيال
شده ولي فاده مي

.رنگ بوده است

سنجش د

توانيم كر، ميالذ ق

ت كوچك كودك

(vorticism ي
به وجود آمد» ي
  .بود» س

م گري در  حجم
ر شيوة نشان داد
ه مركز تابلو هد
 پديد آوردن تج

 فضا با حجم ترك

هاي كناري به س

يز و درشت حرو

متولد روسيه بود

اسليمي: 2گزينة 

ز ماليخولياي يك
خترك به سايه آ

ل و غرب آفريقا
سي قرن اول تا چ
ستين قرن اول ه

صل كار سفالگر
نوان چراغ استف

آبر مديون كار با

   
 

 .رست است
ت در تصوير فوق

 .رست است
گرفتن دستقرار

 .رست است
(mيا ورتيسيسم 

گري آينده«و » ي
ويندهم لوئيس« 
گري از درون ن

گري در با آينده
د كه چشم را به
تخت، به منظور

 .رست است
 .رست است

سازي ساختگرا
 .رست است
 .رست است

ه تصوير با درخت
 .رست است

بندي ري  تركيب
 .رست است

لتاً سوئدي اما م
 .رست است

سليمي ساده ـ گ
 .رست است
راز« شده با نام 

 بيننده را از دخ
 .رست است

وفي سبك شمال
وفي سبك عباس
وفي سبك نخس

 .رست است
 باغي گيالن حاص
در گذشته به عن

 .رست است
كاربرد رنگ را م

 .رست است

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .18
با كمي دقت

در 2گزينه  .18
با توجه به ق

  .برد
در 2گزينه  .18

گري ي دوران
گرايي حجم«

اين جنبش
اگرچه دوران

گري ب دوران
شود داده مي

بر سطحي ت
در 2گزينه  .18
در 3گزينه  .19

س در مجسمه
در 4گزينه  .19
در 2گزينه  .19

قاب بندي ت
در 2گزينه  .19

زاويه نگاه و
در 2گزينه  .19

تالبرگ اصال
در 3گزينه  .19

اس: 1گزينة 
در 2گزينه  .19

نقاشي ذكر
قوي، چشم

در 4گزينه  .19
كو: 1  گزينة

كو: 2گزينة 
كو: 3گزينة 

در 1 گزينه .19
هاي فانوس

اين ظروف د
در 2گزينه  .19

ويليام ترنر ك
در 3گزينه  .2
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در  گفريـد 
قهرمان و ) 

مام بدن او 
  .ه شد

نهاد  پيشـ  

. اسـت   ـده 
ران ب نيز اك

هـاي   نامـه     

زي داشت ي
كرد تا  ي مي

دار  ي خنده
  .د

 پي هـدرن 

 مـارني . ود 
  

كـه در اثـر    

ريـق يـك   

نـام  » ارك  

ـك كـنش    
نماي آكيرا 

cationgroup

زيگ هاكش به نام
)يا سيگورد ورد
ون اژدها تمدر خ

 همسرش كشته

رام مصـنوعي را

ساخته شـ» اواگ
سينماهاي غرب

ورترين نمـايش

 بود، او لهجه وني
ش همواره سعي

وارد ماجراهاي» ها
دول در كمديا بو

تيپ و شون كانري
شـو شناخته مـي 
.شود عصبي مي

شـد ك طالق مي

وسط افراد از طر
  . ع شده است

مصـائب ژانـد« 

اي وخـيم يـده 
مربوط به سين 4

 

مورد فردي اژده
زيگو(زيگفريد  .

ور شدن د غوطه
ط گوتورم، برادر

 سينتتيك يا در

يونوسوكه آكوتاگ
 در تعدادي از س

 يكـي از مشـهو

سال و بازرگان ن
سال زياد و   سن

ه زاني«ي يكي از 
د نمادي براي پو

شو. ساخته شد ك
فرد هيچكاك ش
ق دچار حمله ع

 جلوي صحنه اط

ها تو شاهده فيلم
م ديكسون ابداع

رين فيلم دراير
  . شده است

آمـد  معموالً پـي 
4د، ولي گزينه 

 )27/01/1400ل 

نامه در م  پهلوان
است هيلد كريم 

، كه به هنگام غ
مان ناحيه توسط

آنها درام. اند ده
  .  شرده كند

ري« و داستان از
غربي شناساند و

نوشته شده و 1

مردي ميان عموالً
ست كه برخالف
دمتكارانش يعني
ر واقع نام او خود

آلفرد هيچكاك 
خرين شاهكار آلف
قرمز و رعد و برق

ست، به قسمت

ست كه براي مش
اديسون و ويليام

مهمتر. صامت بود
المللي ساخته ن

هاي او روايت. ت
باشد و صحيح مي

34  
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موضوع اين. انه
ك زن وي به نام
 نيبلونگن است
ز با ضربه به هم

ليل و ساكن بود
ظه نمايشي فشر

فيلم براساس دو
را به مخاطبان غ

  .شود

1602 در سال 
  .ست

مع  ايتالياست كه
 شناخته شده اس
 هم با يكي از خد
 طماع داشت، در

توسط 1964ل 
 از منتقدان، آخ
 مشاهده رنگ ق

امروزي اس) حنه

اس صوير متحرك
 توسط توماس ا

هاي دوران صا ل
كه به سبك بين

ماي صامت است
هاي سينماي او

ت نمايشي

دوازدهم؛ هنـــر

 زبان آلماني ميا
خواهي و و كين

تن حماسه ويين
شت و در آخر نيز

لي طوالني، تحلي
ا در يكي دو لحظ

ف .است كوروساوا
ر سينماي ژاپن

ش ساوا شناخته مي

است كه ركسپي
ن اثر شكسپير اس

 كمديا دل آرته
 پيرمردي مجرد

گاهي. جوان بود
ي بسيار مغرور و

ست كه در سال
ز سوي بسياري
با ريشي است و

صحپيش (وانسن 

اوليه نمايش تص
اين دستگاه. ود

مللي آخرين سال
 صامتي خواند ك

ي دوران سينما
ه ل درباره ويژگي

 خالقيت

سنجش د

به حماسي ست
ي كشته شدن او
وي و قهرمان رو

تن گش ش رويين

هاي قديمي خيل
وهر دراماتيك را

آكيرا ك رگرداني
  كه كوروساوا و

هكارهاي كوروسا

ويليام شك ي اثر
نمايش بلندترين

عروف در نمايش
جامانده،  نسخ به

خواستگار زنان ج
نتالونه شخصيتي

اس شناختي  روان
اين فيلم از. دند

پري عالئم روان

 كه به معناي آو
  .جود آمد

دستگاه ا يك) ا
 طراحي شده بو

الم كارگردان بين
ترين فيلم بزرگ

ها رين كارگردان
ر سه گزينه اول

   
 

 .رست است
كتابي اس، ها نگ
، چگونگيها ندي

اطير اسكانديناو
ه ميان دو كتفش

 .رست است
ه ها درام وريست

ه قادر است جو
 .رست است

م فيلمي به كار
لين فيلمي بود
وان يكي از شاه

 .رست است
اي تراژدي نامه ش

اين ن. آيد مار مي
 .رست است

هاي مع ي از تيپ
در. المثل بود ب

ن نشان بدهد و خ
پان. شد شقانه مي

 .رست است
تريلر ي در ژانر

بودصلي اين فيلم 
داراي) صلي فيلم
 .رست است

ن يا پروسينيوم ك
مل تئاترها به و

 .رست است
جنبش نما(وپ 

ش در باالي آن
 .رست است

ر دراير مظهر ك
يد بتوان آن را بز

 .رست است
ستروم از مهمتر

هر. كردند ال مي
  .باشد ي

www.sanjeshse 
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يكي پانتالونه  
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بازيگران اصل
شخصيت اص(

در 1گزينه  .20
پروسكنيون  

تحول و تكام
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ك شدن به 

  

 بهتـرين و    
ش دربـاره   

سـاز   ـطوره  
  .وست

 بـه وجـود     
ـازيگرانش  
 بـازيگران    
اني فراوان 
ـازيگري از   

و پـوزو بـه   
و بـه   197

ن فـيلم از  

» همـزادش  
ر وضـعيت  

يا  ساديسم
بـه  (ي كـه    

بـه   1964   

cationgroup

ز لنزها با نزديك

.»خانه عروسك

رود، كـه قطعـاً
هاي وااليـش  ايده

 نويس بايـد اسـ
معروف اويد، اثر 

ت كـه هـدفش
ر اين سبك از بـ

هـاي درونـي زه 
ن احساس شادما

اگـر بـ. دود كند
  .ن معتقد بود

شهرت ماريو. شد
72سـم در سـال    

خل طالي بهترين

تئـاتر و ه« ـاب 
در. گيرد كل نمي

س به شقاوت و با
قعيـت نادرسـتي

سـارتر در سـال

 

ه ازولي اين دست

خ«و » اشباح«ه 

ر شـمار مـي    بـه  
ايشنامه افكار و

الم داشت درام
اپراي زيگفري. رد

رش بازيگر است
عنوان مبتكر  به
كه بر انگيـز كي

گر براي آفريدن
ه، محدد درآورد
به آن سالوسكي

باش مي 1974و 
ي به همـين اس

ريافت جايزه نخ

و در كتـ ن آرتـو  
ه هر منظر، شك

آرتو» هن ما شود
از بين بردن واقع

  .كند

س. است)  وجود 

 )27/01/1400ل 

خواهيم داشت، و

ه است، از جمله

در زنـدگي وي
خوف در اين نما

  .كند مي

او اعال. ستشو داد
ي سر و كار دار

يه شكلي از پرور
مايرهولد. حرك

استانيسالوسك ش
قيده داشت بازيگ
صورت استاندارد

استانيس  كرد كه

و 1972هاي  سال
ي ساخت فيلمي

د كه موفق به در

آنتـونن  توسـط 
شقاوت در ريشه
و دوباره وارد ذه
فيزيكي، كه به ا
ك جامد، اشاره مي

گرايي ـ اصالت
  . زد

35  

جامع نوبت اول(ر 

تري خ يد وسيع
  .كنند  مي

سن فيلم ساخته

ل نقطه عطفي د
چخ. س نيز هست

نظير ابراز م ي كم

يي موسيقي شس
ي با جهان آرماني

اين نظري.  است
هايي متح ماشين

ف تأكيد استادش
 معتقد بود و عق
ص ي كه جامعه به
 را القاء خواهد

در س اسكار يزه
كه مبناي »خوانده

باشد رستمي مي

هاست كـ  تئاتر 
ون عنصري از ش
د ساخته شده و

بار و ف ت، خشونت
انج مي» ده است

گ هستي( ياليسم
ش جايزه سر باز

دوازدهم؛ هنـــر

ر باشد، زاويه دي
 بدنمايي ايجاد

ه از هنريك ايبس

ت و در عين حال
دست روس چيره

احت و شفافيتي

ر چشمه جادويي
ي او درام واقعي

يا تئاتر ماشيني
باز و هم م روبات

مايرهولد برخالف
و بازتاب حسي

د را به رفتارهايي
همان احساسي 

ه جا برنده دوبار
پدرخ« ص رمان

  .شد

خته عباس كيار

از گرايانه راواقع
تئاتر بد«: ويسد

بايد متافيزيك ه
 به عزمي سخت
اك ما را پوشاند

اگزيستانسي تب
شد اما از پذيرش

سنجش د

تر ز كمتر و كوتاه
ريزند؛ اعوجاج و

س چند نمايشنامه

 اثر چخوف است
نويس چ  داستان

ي هنر را با صرا

ه درام را بايد د
و بار خانگي، برا

ي» ر بيومكانيك
ورزشكار هم آكر

ما. اس و عاطفه
گيزه جسماني و
 الزم نيست خود
،ي آويزان شود

يي آمريكايي و
الخصوص ي و علي

باش شد مي كاپوال

ساخ» عم گيالس
  .ست

فر اي گونه) ونت
نو  اين كتاب مي

 جسم ماست كه
بلكه. كند  نمي

ي آگاهي و ادرا

ترين آثار مكت ري
ش نوبل ادبيات ه

   
 

 .رست است
صله كانوني لنز
ر بات را بهم مي
 .رست است

رجويي براساس
 .رست است
 .رست است

ترين شخصي ي،
 نمايشنامه اين

 هنري و چيستي
 .رست است

نر معتقد بود كه
كننده كار و ضبط

 .رست است
تئاتر«گذار   پايه

گراني است هم و
خواست نه احسا
اي داشت، به انگ
ن و در تماشاگر

يا بر طنابي، لغزد
 .رست است

ايتالياي نويسنده 
وي يمافياي هاي

فرانسيس فورد ك
 .رست است
طع«ط به فيلم 

ن فرانسه شده ا
 .رست است

شدت و خشو(ت 
وي در. است  ه

ط ما، از طريق
در ديگري اشاره

مانند كفني روي«
 .رست است

يكي از محور» ع
مان برنده جايزه

www.sanjeshse 
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در 4گزينه  .21
ريچارد واگن  

باشد و نه ض
در 3گزينه  .21

مه ير هولد  
آوردن بازيگ
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ماريو پوزو،  
ه خاطر رمان
ف كارگرداني

در 1گزينه  .21
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در 1گزينه  .21
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وشته شده 

بنـدي   ـرده       

  وم آن نـيم   

cationgroup

تر از نت نو ت بم

بـاربر از نظـر پـ

يرتر و نـت سـو

  .د

 

چهارم درست) ل

ر همنـام ولـي ب

  . است) ده

 آن نيم پرده زي

  .شند

  .ست

خواهد بود) زرگ

 )27/01/1400ل 

لس(فلوت آلتو . 

ف فواصـل غيـر

  .باشد ي

4/(رگ  پرد 5

گام، كه نت پايه

باش سوم بزرگ مي

درجه چهارم اس

كامل بز(د ماژور

36  
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.باشد مي) ال(ت 

مونيك يا مترادف

ل دانگ عراق مي

س آن ششم بزر

 درجه چهارم گ

و بنصر فاصله س

و نت ايست آن د

گام مينور، آكورد

ت موسيقي

دوازدهم؛ هنـــر

نت} مي ماژور{ 

آنارم) باشد ه مي
  .باشد ك نمي

معادل) ارم پرده

  .دهد دا مي

است و معكوس) ه

وس اول بر روي

و) وم نيم بزرگ

باشد و ماهور مي

 

گا) ششم(ديانت 

 خالقيت

سنجش د

گام) جه چهارم

 سه چهارم پرده
وده و آنارمونيك

، پرده، سه چها

تر صد م بزرگ بم

1/(ك  پرده 5

ردي است معكو

سو(يش كوچك 

 پنجم دستگاه م

 .باشد ر مي شو

 درجه ساب مد

   
 

 .رست است
درج( دومينانت 

  .د
 .رست است

دو و(ش درست 
همنام بو 1زينه 

 .رست است
هارم پردهسه چ

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

بمل ششم ت مي
 .رست است

 شده سوم كوچك
 .رست است

ه ايتاليايي آكور
  .شود

 .رست است
 .رست است

ل فاصله سوم بي
 .رست است

ه دلكش درجه
 .رست است

ه پنجم دستگاه
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

ته شده بر روي

www.sanjeshse 
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 خميـر در  
ره، امـروزه          

  .شود

ه از سـنگ  

ـوم دارد و  

فلـزي كـه     

  رنگ
  سبز

  اي قهوه
  اي قهوه

  مشكي

cationgroup

اين. شود ده مي
ي، چانـه و غيـر

ش ميوها استفاده 

شيا ساخته شده
  .نند

شبيه به آلومينيـ

صـال قطعـات ف

ساخت رنگ 
  »ن

  
  اسل يا كلن

  ستر

 

اي كهنه استفاد
هـره مثـل بينـي
ي پوشاندن ابرو

تش پوشاند و اش
كن استفاده مي» 

رنگي ش: پالست
  .ود

  .آن را پوشاند

ش برق و براي اتص

  نام
زيرس«ك وِرنايي 

پوست بدن
آمبرخام
ايك يا خاك كا

پيا يا بيسسه

 )27/01/1400ل 

سـاخته   
ز انـواع   
ه است، 

ها ايجاد زخم ن و
متعـادل بـر چه

خمير بيشتر براي

د خاك و ضد آت
برس نرم«ي از 

هاي متال پ سب
رو زي به كار مي

  

توان روي آ ي مي

از جوش... شي و

  نگ
خاك  فيد

  رمز
وان د ورتي

  زرد

37  

جامع نوبت اول(ر 

ز چـوب سمـوالً ا   
در گذشـته ا. د
شد ساخته مي» 

 پوشاندن ابروان
هـاي نام ت حجـم 

امروزه از اين خ. 

هاي ضد ا پارچه
براي گردگيري. د

چس. ربردي ندارد
ردن قطعات فلز

.اف پنبه داردلي

  .ب است
  .ي است

كاري ت با نازك

ه و سپري و نبش
  .شود فاده مي

رن
سف   يا توتيا

قر  د يا نفتل
صو  ون

ز

اص مواد

دوازدهم؛ هنـــر

 اسـت كـه معم
رو  بـه كـار مـي   

»انگور«و » لبالو

ند بيني، چانه،
ت مانند ساخت
.ر را گرفته است

ها بايد با ن موزه
 گردگيري شوند

م و ويلو فوم كار
يشتر براي پر كر

سزايي در رنگ ال

ي بسيار مناسب
ر پرده و رومبلي

كاري كه در نهايت

هاي در و پنجره
ش كاربيت استف

  قرمز: »ت
  نام

سينكا يا زينك

ريليد يا آريالميد
كينا كريدو

 هاترا

 خوا

سنجش د

دستگاهي ترل، 
هاي نخي  سك

آل«خة درختان 

  

هايي مانن ن حجم
پردازي داشت هره

 جاي اين خمير

رين را در مخازن
موزه بايد مرتب

طعات پالستوفوم
كند و بي ري مي

 پنبه تأثير به س

روميزي و رومبلي
ن استفاده آن د

كا خت در سفت

ه  فلزي، پروفيل
متر است از جوش

  
ورميليونت«يا » 

  رنگ
س  آبي

آر  قرمز
  زقرم

  سبز

   
 

 .رست است
مان دستگاه كنت
راي كنترل عروس
كه معموالً از شاخ

  .  كردند 

 .رست است
براي ساختن: تو

برد بسيار در چه
 با مايع التكس
 .رست است

هاي مرمر جسمه
الرهاي نمايش م
 .رست است

براي قط: تينري
ي آن با فلز برابر

 .رست است
خاك محل رشد
 .رست است

براي پارچه ر: ن
بيشترين:  سلولز

 .رست است
 آجر بدون پردا

 .رست است
 قطعات اسكلت

كم mm2ها از 
 .رست است

ي مايل به سبز
الكرنگ سرخ« 

  ام
  امارين

  شنگرف=  
يا الك يا 

  »قرمز دانه«
  يدين

www.sanjeshse 
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ويري
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مين يـا در  

 ايـن بـوق     
. وده اسـت    

  .شوند مي

cationgroup

د و در سطح زم

.  

H  

 در گذشـته از
ـيش پابرجـا بـو

ه شامپو اضافه م

 

شوند  منتشر مي

.كند ستفاده مي

HFيك يا همان 

نوازنـد شود مي ي
د هشتاد سال پـ

ي از شورة مو به

 )27/01/1400ل 

  .د

شوند و در هوا ي

  . است

وي بستر سرد ا

ز اسيد فلوئيدريك

 صفر برگزار مي
ن رسم تا حدود

ت مو و جلوگيري

38  

جامع نوبت اول(ر 

يرات اعمال كرد

ها خارج مي انش
  .ز رنگ است

ي ثبوت سريع

 داغ مومي بر رو

  .ي ندارد

شود به جز  نمي

  نعطاف

هاي محرم و ماه
كردند و اين ه مي

.  

م شدن و تقويت

دوازدهم؛ هنـــر

 را اصالح و تغيي

 از دهانة آتشفش
و سبز» سنگ گچ

داروي 3و گزينه  

هاي ش از رنگ

يدكربن مقاومتي

 

م است و خورده

آبرنگ با آب و ا

 و دمام كه در م
رك نيز استفاده

كنند ه نصب مي

  .شد

 هر سه براي نر

سنجش د

توان آن ت و مي

موادي كه: د از
سن« مانند توف 

.وي ثبوت است
 

نقا ر اين شيوه،

ني و دي سولفي

  ر

  ل
 درصد 6تا  2 

 و مايعات مقاوم

  ر آبرنگ
 مخلوط شدن آ

 
در مراسم سنج

وا در جزيرة خار
قرهي از جنس ن

باش  از سفال مي

مرغ و زرده تخم

   
 

 .رست است
 تعميرپذير است

 .رست است
ذرآواري عبارتند

كنند رسوب مي
 .رست است

اصل دارو 2و  1
.درست است
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