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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  فتمهمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)06/12/1400(  

  )دوازدهم( ــرنـه  
 

  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه 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
 

14از  9ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

 –فضـيلت  

در . درا دارن
بـه عنـوان   

cationgroup

   

ف –اسـتعداد   –

يشترين تكرار ر
ها ب دسته از واژه

.)خواند هبي مي

  ) اندوه –غم 

–لياقـت    :هنـر * 

  جل

، صفات اشاره بي
بدون اسم اين د

  .ت

   )گروه 3(

 06/12/1400(  

اشعار مذه   آواز،

غ  :كُربت) (نجش

*سريع  –تابان 

اج ←عجل * ح 

ها، ين در گزينه
ز اسم و كاربرد ب

   )شاره

فت مركب است

(ها  تابوت تختي

2  

مرحلة هفتم(ـر 

صداي بلند و به
(   

ابزار و مبناي سن 

شت  :سبك  *ان 
  . اندام 

  سفاهت  

راجح ←راجه * 

هاي پيشي وابسته
ت اشاره پيش از

(   
صفت ا( نابرادر 

(  
م يك واژه و صف

روكش ت –ها  ش
(   

ارسي

 دوازدهم؛ هنـــ

كند و با ص ت مي
هاي ديني آيين 
(   
   

–معيار : عيار(  )
   )پرشكوه –

ناگها  :يكايك*  
تهيكل و درش

  هاتفي  ←

←سفاحت *  

*صواعق  ←ق 

  . است» دقه

ت كه از ميان و
 به كاربرد صفات

دو صفات اشاره
آن –) اليه ضاف

)صفت شمارشي
خم شصت : توجه 

وشسهراب و سيا
)گروه 3( گرمي 

 فا

سنجش

   :زينه
ش زائران حركت

–عمال عبادي 
)باف اي دست يه

.درست هستند

 
)مدهاي مملكت

–گرانمايه  : رمايه

طور قطع به – 
 ويژه شتر قوي ه

   :ها
←حاتفي * حور 

   :ها ن
مواجهه ←حه 

   :ها الح آن
سواعق* هدم  ←

ي اميري اسفند

ه داشت اين است
ماير اشاره بايد

  . وجه داشت

هر د(آن  –تين 
صفت مض(ابسته 

ص(هزاران  –شاره 
)صفت اشاره(ن 

  
خيس خون داغ س

كانون – پيغام 

   
 

 .رست است
رست در هر گز

آن كه پيشاپيش ( 
اع –جِ منسك ( 

عي كفش با روي
ي گزينه پاسخ د

 .رست است
  :هاي نادرست ه
عايدات و درآم  :ت
پر) (بنا نهادن  :ن

 .رست است
   :ها  واژه
ترديد بي –مان 

شتر؛ به: هيون* 
 .رست است

ه ط و اصالح آن
ح ←هور * جر 

 .رست است
اليي و اصالح آن

مواجح* سورت  
 .رست است

اليي متن و اصال
←حدم * سباع 

 .رست است
مرتضي« پاسخ از 

 .رست است
 بايد به آن توجه
صفات اشاره و ضم

تو) و با مكث(  
   :گزينه

نخست) مير اشاره
وابسته وا» آن« 

صفت اش) مرتبه
آن –) مير اشاره

 .رست است
 :ها ي در گزينه

خ –ها  ره بختي
آتشين –وشن 

www.sanjeshse 

  
  
در 4گزينه  

هاي ناد ه واژ
چاووش) 1
مناسك  )2
نو(گيوه ) 3

هاي همه واژه
در 2گزينه  

اصالح گزينه
ارتفاع واليت(
طرح افكندن(
در 3گزينه  

معاني همه
گم بي  :آوري

*شايستگي 
در 1گزينه  

هاي غلط واژه
هج ←حجر 

در 2گزينه  
هاي امال غلط

←صورت 
در 4گزينه  

هاي امال غلط
س ←صباع 

در 2گزينه  
بيت گزينه

در 3گزينه  
اي كه نكته

تشخيص ص
ضمير اشاره
بررسي هر گ

ضم(اين ) 1
:آن چاه) 2
دو م(آن ) 3
ضم(اين ) 4
در 4گزينه  

گروه مسندي
گليم تير) 1
گرم و رو  )2

erv.ir
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  . ك هستند

  )مسـند   :ر

 كـه بـرادر   

. جـاز اسـت  

  » .است» 
گـل از غـم     

cationgroup

متروك» زوبين –

وااسـت / خراب  –

ك – ناتني  كسي

مج» سـرزمين «

»فتيله«تعاره از 
مـن چـو گ : بيه 

  . ده است

  .ند

–شرزه «هاي  ژه

–مفعول   :قديم

  . جمله است

به معني برادر 

«به معنـاي » ين

  * د كن 

«   *  
است» شمع«براي 

تشـب* » گـل  –

 از من حس كر

 06/12/1400(  

  )گروه 2
.  

متروك هستن» ن

واژ) * عني نيزه

بناي عهد ق/ ود 

، نهاد ج»صبا« 
 

»نابرادر«: ايهام 

  .  

زمي«: مجاز* ت 

سرد  ليل كردي،

هر –سر  –سر 
سر بر» شمع»  :ي
–باد « :بخشي ان

  .  است

يار زيباست كه

3  

مرحلة هفتم(ـر 

2(خوب و خالي 
.اسنادي استر 

  . وك
جوشن –ستوان 

  .ك است
به مع(زوبين  – 

خو(ول و مسند 

يي است و نقش
 .صفت است» ه

  . هستندف 

  ت و نه عطف

*جازاً طوالني 
  ساده  – 

د و تشبيه است

 از مهر و محبت
  . ست

لن سان كه بر خ
.  
س«بين : جناس* 

بخشي عاره و جان
استعاره و جا * 

يت فاقد جناس

بوي محبت آن 

 دوازدهم؛ هنـــ

 
 و شعر محض خ

فعل، غير  ،»ي بود

   
فاقد واژة مترو* 
برگس«واژة * ن 
متروك» خايب« ة

)زاً به معني تير

يي گذرا به مفعو
  .ت

حول شدة معناي
خون گرفته«ي 

فاقد فعل محذوف

  ):تكرار –
ميانوند است» واو«
  

  . ست

مج» شصت خم«
بين داده  :ناس

تضاد – تناسب 

استعاره» گياه«
ت فاقد جناس اس

آتش را زان: بيه
فاقد مجاز است

*  »وجود –فكر 
استع* سر خندد 

.مجاز است» ظه
بي) *  از گلبرگ

 مشام رسيدن ب

سنجش

   )گروه3(وشن 
عيار بي –نامرد 

ن را خون گرمي

)منسوخ(تروك 
*چرخ  –مه / و 

برگستوان –وش 
واژة* دشمنان  
مجاز(خدنگ /  

چهار جزي  : كرد
سروده شده است

فاقد واژة متح) ل
اليه است، ولي اف

ها ف بيت. ي است

–بدل  –عطوف 
«اراي د» و آمد

)ربط است» واو
اس» العين قرّه«ي 

«: مجاز* » قصه
جن* » سان بود

ايهام –اغراق  –

   :شده
 :استعاره* ل رو 

بيت) * شي دارد
تشب *ره از عشق 

بيت ف* » جان –
ف«تيب مجاز از 

ع بايد از رفتن س
لحظ«معناي هر 

عارهاست» ريبان

ن آهو، همانا به
  »يدن

   
 

گرم و رو –سرد 
ر و كين مرد و ن

همگنان« )2زينه 
 .رست است

هاي مت ي و واژه
ابرو –بين چشم 
جو –بين كمان 

–بين حاسدان 
پيل –بين شير 

 .رست است
   :د هر گزينه

خواهم/ ساخت 
عادي س  به شيوة 

و نيز بيت اول(م 
اليه مضا مضاف» 

دو تلفّظي» ستوار
 .رست است

مع(هاي تبعي  ش
رفت و«ش تبعي 

و«( نقش تبعي 
بدل براي» وة دل

 .رست است
   :هاي موجود ه

ق«: استعاره/ ي 
سخت آس»  :اقض

– حسن تحليل 

 .رست است
شد هاي خواسته ه

گل –دشت دل 
بخش عاره و جان

استعار» آتش« 
–سان  –آن « 

به ترت»سر –سرِ 
كس به رنگ شمع

به م  »نفس نفس
گر«. (كنم ك مي

 .رست است
   :هاي موجود ه
علّت رام شدن : ل
بوي مهر شني«: 

www.sanjeshse 

س –تيره   )3
عيار مهر) 4

توجه در گز
در 1گزينه  .

معنايي  رابطة
تناسب ب  )1
تناسب ب) 2
تناسب ب) 3
تناسب ب) 4

در 1گزينه  .
بررسي موار

خواهم س  )1
 هر دو بيت

بيت دوم) 2
»گيسو»  )3
اس«واژة   )4

در 3گزينه  .1
بررسي نقش

فاقد نقش) 1
فاقد) 4و 2
آن ميو«) 3

در 2گزينه  .1
بررسي آرايه

بخشي جان* 
تنا  *نيست 

سروده فاقد
در 3گزينه  .1

رسي آرايهبر
د  :تشبيه  )1
استع  :ميهن(
:استعاره) 2

بين  :جناس
س«: مجاز) 3

هرك  :تشبيه 
ن»  :مجاز  )4

گريبان چاك
در 1گزينه  .1

بررسي آرايه
حسن تعليل

:آميزي حس

erv.ir
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@sanjesheduc 

مـورد   3. (

اسـتعاره و   

 –شـمار   ي 

» مسـكنت 

راع اول بـه   

  .ي است

  . ست ا

 . است» قي

 .  

cationgroup

 (  

.بخشـي دارد  ان 

هـر دو داراي ا» 

مقدار بـي«جاز از 

روي م«. * ـتند 

در مصـر» سـت 
  . شود ي

وت و بخشندگي

  » و نفي ظلم
  ختي 

 ذلّت از خداوند

ر معاد و جهان با

است»  محبوب

)استعاره دارد  :ر

ز استعاره و جـا

»جان و خرد« 

ترتيب مج به» ه

هسـ» زمـين  –  

اس«گزينه پاسـخ  
يف محسوب نمي

ايي نهايت سخا

رقراري عدالت و
نهايت رنج و سخ

عزّت و) 3حبوب 

تأكيد بر«:  ديگر

ردواري به ديدا

 06/12/1400(  

مهر –بخشي  جان

نيز» ستة خندان

از طرفي * » تي
  ) جاز

سينه –صد «*  

آسـتان در –ن 

در گ. شود ه مي
مده است و ردي

وم به مفهوم كنا

بر«. دست باشند
) 3 از فلسطين 

تنايي به غير مح

هاي ؤال و گزينه

اميد«پاسخ،   زينة

   

4  

مرحلة هفتم(ـر 

ج   :آهو(نيافتني 

پس«* » خنگويي

هست -انسان«ي 
مورد مج 2 –ه ار
»مشكالت –م 

مردم جهان –ه 
   )د استعاره

گفته» رديف«ها 
ي فعل اسنادي آ

ي در مصراع دو

 فكر مردم فرود
يثار براي دفاع

اعت بي  )2  )و ستم

و مفهوم بيت سؤ

، ولي مفهوم گز

.گيري است رده
 

 دوازدهم؛ هنـــ

  
ب زيبا و دست ن

  .  است

دهان و سخ«ز  ا

ب مجازاً به معني
مورد استعا 2) (

اشك چشم« از 

نگا«ب مجاز از 
مورد 1 – مجاز 

ه در پايان مصراع
وم به معنايع د

  مردن) 
برتري يافتن، ولي

  . است  »ار

ي بزرگ بايد به
نهايت ا) 2 رنج 

روا داشتن ظلم و

و» هاي دنيا بيت

است،» وصل يار

ف و غير قابل خر
 . كند رك نمي

سنجش

اميد  -2عطر  
ستعاره از محبوب

   
 و ايهام تناسب

   :ي ابيات
ترتيب استعاره 

ترتيب به»  مكان
)ها ت تعظيم آن

ترتيب استعاره ه
  ) مورد مجاز 
ترتيب به» خاك –

مورد 4. ( است

معناي يكسان د
و در مصراع» رد

   :زينه
 2(

 معني تفوق و ب
  ن 

غلبه بر روزگا»  

هاي قدرت  :پاسخ
قرابت عشق با 

   :ه
به سبب ر(ومت 

دم توجه به جذا

نوميدي از و»  :خ

 مهرباني و لطف
نوشي را تر ق باده

  .ام د گشته

   
 

-1به دو معني  
اس  »زال وحشي

»وحشي –رام «
تناقض –جناس 

 .رست است
ها و مجازها عاره

به» و شكرريزي
   )فاقد مجاز

كون و – خرد 
جهت به. ( هستند

به» طوفان –ده 
2 –رد استعاره 

–در  –جهان  –
ري و تشخيص
 .رست است

 تكراري داراي م
وجود دا«يا » م

 .رست است
در هر گز  »شتن

  تخطّي كردن 
ع اول و دوم به

پايان يافتن دن و
 .رست است

:ت گزينة پاسخ
 .رست است

 سؤال و گزينه پ
)1  :هاي ديگر ه

 .رست است
ست در هر گزينه
ن از نابودي حكو

 .رست است
عد«: گزينة پاسخ
 .رست است

 ابيات غير پاسخ
 .رست است

   :هاي ديگر ه
افظ مشحون از
ص مجرّب ذوق
 محبوب، بيخود

www.sanjeshse 

»بو«: ايهام
غز«: استعاره

«بين : تضاد
بيت فاقد ج

در 4گزينه  .1
بررسي استع

پسته و»  )1
ف –استعاره 

جان و»  )2
بخشي جان

آب ديد»  )3
مور 2(» دل
–چشم «)  4

اضافه استعا
در 2گزينه  .1

هاي به واژه
دارم«معناي 

در 3گزينه  .1
گذش«معني 

تجاوز و) 1
در مصراع  )3
تمام شد) 4

در 1گزينه  .1
مفهوم درست

در 4گزينه  .2
مفهوم بيت

مفهوم گزينه
در 4گزينه  .2

مفاهيم درس
نهي كردن  )1

در 3گزينه  .2
مفهوم بيت گ

در 3گزينه  .2
مفهوم همة

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينه

اشعار حا) 1
يك شخص) 3
در عشق ) 4

erv.ir
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ها  د و از آن
 هيـ تغذهـا  
او تـا   .ورند

 و همچنين
هـا   ست آن

 دنياز د ها
را كـه   ير

 بيـ را تخر 

cationgroup

  )35ص12ي 

دنكن يكمك م 
ه كه از آن يشرات
چيزي نخو يالن

و ها مارها و كالغ
تواند آن را از دس

ه جانت است و 
حشرات مضر او 

و مـزارع ر ورنـد 

عربي( مشابهريغ 

  )39ص

  )36ص

(  

 )44ص  1

6(   

ن در پريدنه آ
شود و حش يع م
مدت طوال ي برا

از جمله م ارند،
ت ينم زيچ چيه 

قورباغه زشت اهر
رايز؛ نسان است

خو يرا مـ  اهـان 

 06/12/1400(  

  

يها وصف ،گان

ص12عربي ( يا

ص12عربي (ودند

)48ص 12ربي 

 30(  

1عربي ( كنند 

6ص  11عربي ( 

بلند هستند و به
ت در آنجا جمع

تواند يست، اما م
ايدشمنان او بس

.كنند يم بيعق
ظا .اهانيها و گ

ر واقع دوست ان
ايكـه گ  ييها لخ

  :د

)علوم انساني

5  

مرحلة هفتم(ـر 

. ته شده است

سندگيهمه نو ،م

ها ظرف ،شود  گ

آمده بو، ط زبان

عر( باشد يخت م

ص11عربي (د 

يمهربان، خنمان

مه نشده است

  )41ص  12 

ها ب يعقب.  دارد
كند كه رطوبت يم

 غذا خوردن اس
د .رسد يسن م ن
آن را تع ،شود دا
ه صخره انيدر م 

قورباغه در .گفتار
مل ور كهطهمان 

 را مشخص كنيد
  !كنند 

   !است اديز

ويژة غيرع(ن 

 دوازدهم؛ هنـــ

ضافه در نظر گرفت

بود )4   وصف 

تنگ) 4  ةهم )

فقط )4   ران

سخ) 4  كي) 2

صد) 3  ه

سخ) 4  سخنانمان

داروخانه ترجم) 4

عربي. (است» م

  وا

ن صاف، چهار پا
م يها زندگ داب

خورد و مشتاق 
نيندرت به ا و به

ديها هر جا كه پ
شنشد پنهان 

، نه ظاهر و گند
،خورد يم ،كنند

اشتباه كند؟ يم
كيو آب زندگ ي
  !است د

در آنجا ادشان

بي، زبان قرآ

سنجش

اضا  » بر رازداري

،مطمئناً) 3  ن

1  علم ة

گردشگر )3 

2  لومان

تاز دائماً) 2  

سخ، ذهن )3  ن

4  ستنيط مجاز 

خواندم«ست آن 

استخدمو ) 4  وت

بدنش پهن .ست
ها و مرد در بركه

يغذا م اديغه ز
اما او، كند يم ي
ه از بچه يبعض. 

و  در اعماق آب
كن قضاوت مير 
ك يرا منتقل م ي

م يها زندگ تالق
يخشك يكي نزد

اديها ز مكان نيا
كند كه تعد يم 

 عرب

   
 

 .رست است
تأكيد« مفهوم 

  .رست است
سندگانينو گريد

  .رست است
ةليوس ،تنگ شد

  .رست است
 يگردشگر
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  .رست است
دو هزار، شاداب

  .رست است
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  .رست است
فقط) 3  دوستان

  .استرست 
تباه است و درس

  .رست است
  .رست است

زيو) 3  َيستخدم

  :ك مطلب
اس ستيدوز يوان

د او .كند ميفاده 
قورباغ .وان است

يزندگ يسالگ ت
.انسان يو حت ك
مگر فرو رفتن 

كردا بر اما عاقل 
ياديز ةكشند ي

  . خورد مي
 .رست است

ها و بات  در بركه
در ديبا ستانيز
قورباغه در ا يذا

هيتغذ يحشرات
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  ب

4رد گزينه(منه  ي

  )11ص 

 !ليست) 4 

 06/12/1400(  

 روانه

  !ت
 ! ندارد

مؤنث، منصوب) 4

  زائد حرف 

مستثني: »ُكلّ  «

ص 11عربي ( !د

(  

 ) 4رد گزينه 

   

6  

مرحلة هفتم(ـر 

پر -مرغ ) 4  ب

استست انسان 
اي فايده) 4 

   !شما باشد
 

4  ضاف إليه

  معرفة) 3 

حله ليس) 4 

) 3رد گزينه (ه 

كردذكر  ، راتند
  )42ص  1
  )36ص  11

)36ص  11بي 

( وَنمت َكُبرت) 

!مسابقه) 3 

 دوازدهم؛ هنـــ

 !الق است

آب -كودكان ) 3

  :نيد
دوس) 2 
  

د و آن به نفع ش
 !چه گفته است 

  !ت
 !ند

مض/ » ظاَهرَ «ل 

  

  

منه مستثني: »ب

ستيموافق ن شان
2عربي ( !مينيب

1عربي ( !دهدي 
عر( !يزيچ الي

)3رد گزينه ( وا

  .د

   !ي

سنجش

حوض و باتال ،ه

  هستند؟ ي
3  هپروان -شره 

ه را مشخص كن
   !دور كنداورز 

   !كند يم ي

  ؟ستيب ن
ت داشته باشيد

چ نيبباه نكن؛ 
دوستي نادان است

دانن ستند كه نمي

م فاعل من فعل

   »سطح

   مؤنث

الواجب«) 2ينه 

شابيدر غ گرانيد
ب يطراف خود م

طوالنيعمر ه او 
باال يدنو چرخ ن

 .است

واغرسو ازرعوا) 

ع تكسير هستند

 . است

مكان بازي)2 

   
 

قورباغه يباز ني
 .رست است

يرباغه چه كسان
حش) 2  مار

 .رست است
قورباغهت دربارة 

كشا ازرا  خطرد 
يدر باتالق زندگ
  .رست است

ت با متن مناسب
 از چيزى كراهت

كه گفت نگا» ي
 عاقل، بهتر از د
شمن چيزي هس

  .رست است
اسم) 3  ظاهرة

  .رست است
َيس«) 2  خبر

  .رست است
المؤ )2  »انفعال«

  .رست است
رد گزي(منه  ثني

  .رست است
درا كه آنچه : رد

كه در ا اوضاعي
بهخدا  كسى كه 

ندشجمع : ردن
  . رست است

منه ا مستثني: ن
  . رست است

)2رد گزينه ( بّ 
 . رست است
  . رست است

جمع» الفواکه« 
 . رست است

فاعل» الفقراء« 
  .رست است
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و  68و  67

ت بـه مـن    
ن از برگـى  

cationgroup

  )47ص  12 

  )53ص 

6(  

  » ها»  ر

51و  62ص 11

3(  

7ص  11عربـي  

  )54ص 

اسـت هايشان ان
ى شما براى من

   ، كارهايشان 

عربي(فتاركنيد 

ص12عربي   (د 

63ي يازدهم ص 

مه نشدن ضمير

  ضي ديگر 

1عربي ( كرد  مي

37ص   12ربي 

ع  (به من داد :  ي

ص 12عربي   (  دّ 

چه در زير آسما
و اين دنياى. دادم

 06/12/1400(  

، هايشان روزه) 4

مدار رف قاعده ) 4

به من بنگريد  ) 4

عربي (غزش ل) 4

ترجم.  مزرعه ) 3

، بعض زنند مي ) 4

مخالفت م) 4يه 

عر  (» . شدند  مي

أعطـاني) 4 داد 

أکثر من حّد) 4

و هرچ  ي هفتگانه
د انجام نمىايم، 

) انساني

7  

مرحلة هفتم(ـر 

4  مشورت

 4

 4

 4

  3

4  ند

و إلي» برنامجنا«

طرافت پراكنده

آن را قرار:  جعله

 4

هاي سرزمينگر 
اى بربا از مورچه

ويژة علوم(ن 

 دوازدهم؛ هنـــ

باعث فريب و م) 
  )م

 ديگران را) 

 آن چيزي) 

 زباني) 

، بود د پيشنها) 

كنن زندگي مي) 

              

در  » نا« ضمير 

هر آينه از اط ،ي

ج.  پنهان كرد:  ی

  الّسماد) 

ه خدا سوگند، ا
پوست جوى را ا

ي، زبان قرآن

سنجش

 3(
درس سوم 12 ي 

 2(

 3(

)2  شود ي

 2(
 

 3(
  ) 42ص   11 

                     

ترجمه نشدن) 

نگدل بوديو و س

أخفـی) 2 گويند 

 3(

به«:  آمده است 
پقدر كه  نم، آن

 عربي

   
 

 . رست است
  :تيب
 ن
و عربي 68ص  هم 

 . رست است
  :تيب

 ن
 . رست است

  :تيب
 گاه كنيد

 .رست است
  :تيب
، مي ، زباني كند ي

 . رست است
  :تيب

 د
 )56و  50ص  

 . رست است
  :تيب

 ، از هم  است
و عربي  54ص 

.   رست است
  :تيب

)3ستانمان بود 
 . رست است

اگر تندخو«:  يح
 . رست است

  :      ها ينه
سخن آرام:  الما
  )  37ص 
 .ست استر

  :  ها ينه
 دات

  :ك مطلب
البالغه نهج 224

 نافرمانى خدا كن
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بـه خـواب    

 . وندي دارد

دانـد     مـي    

بـه همـين   

cationgroup

ند چه كـار؟ از ب

ستن قوانين خدا

زي و سـرگرمي

  .د

 اين گزينه هم بـ

  .ربان است

   

  ) 45ص 12 

  . ست

  .  است

ماند كه پايدار نمى

حدود الهي و شكس
  .  كند

دنيا را فقـط بـاز

كند ست، رها مي
  . رساند  نمي

بريم و  پناه مي

مهر آمرزندهان 

  الفاعل    و   يل

  ي المفعول

. ذكر نشده باشد

عربي  (منه  ثني

بر فعل ناقص اس

 فاصله انداخته

 06/12/1400(  

ل دارد و لذتى كه

شاره به تجاوز از ح
ه ظالم بودن مي

ين گزينه هم د

كه فقير اس حالي 
شد، به او سود

و لغزش به خدا

  
دا در حق بندگا

  .        ندارم

من باب تفعي) 4

ال حاجه إلي) 3

  مبني) 4

منه در آن ذ ثني

مستث:  الناس) 3

خب:  الدؤوبين) 3
  ) به حالط 

 . هد
سم نكره و فعل

8  

مرحلة هفتم(ـر 

كه روى در زوال
  ».جويم ى مى

، اين گزينه اشا ت
گرفت كه اشاره به

ا ،كند ن دنيا مي

  
 روز قيامت در
ه مطيع خدا نبا

 و از اين بدي و

.ي خداوند است
گز نتوانيد كه خد

ن	علم	م كه بدان
 

 4

3  »ها

4   مبني

باشد و مستثن ي 

3  منه 

 3
و قواعد مربو 39

ده  را توضيح مي
ل از عصي بين اس

 دوازدهم؛ هنـــ

ى را با نعمتى ك
برم و از او يارى ى

ني از خداوند است
به زور گ) : يسلب

ارزش بودن ه بي

. نشناخته است
زياد صاحبش را
ساند و كسي كه

دهد  دستور مي

، نعمتي از سوي
هرگ ، ماره كنيد
بخواهمو چيزى 

 . فتگانه نيست

 معرب) 

ه «فاعله .  الزم) 

م.  اسم المكان) 

  )38ص  12 

ه بشود كه منفي

مستثني:  أحد )

 .يه، نه كلمه
9ص 12عربي   

نكره آمده و آن
حرف ف قبل) 3

سنجش

على .حقيرتر است
 به خدا پناه مى

درخصوص نافرماني
ي(هم و فعل سلب 

متن كه اشاره به

كند، او را ي مي
يد؛ زيرا خواب ز
رس د به او نفع مي

ه نفس به بدي

دم به سوي شما
هاي خدا را شم ت

برم كه از تو ه مى

هاي هف سرزمين

 3(

 2(

 2(

عربي. (يح است

شكل فقط ترجمه

 2(

ت، اما جمله حالي
. (كند صيف مي

كه بعد از اسم ن
  3

   
 

، حجود ن را مي
يا زشتى لغزش

 .رست است
جه به متن كه د

دوازدهم 4درس : 
 .رست است

وجه به مفهوم م
  : ها  ر گزينه

ه از خدا نافرماني
خوابيدن بپرهيزي
مطيع خدا باشد

 .رست است
ره شده است كه

  .  كند  مي
  : ها  ر گزينه

ك نيازهاي مرد
خواهيد كه نعمت

تو پناه	به	من !را
 .رست است

حبتي از مكان س
 .رست است

اعل ت 
 .رست است

 خاطب
 . رست است

 ضيل
 . رست است

صحي انَزَعجَ كل 
 . رست است

تواند به ش ي مي
  : ها نهي
 منه مستثني 

 . رست است
حال است: خرب

اسم نكره را توص 
  . رست است

بال فعلي است ك
 .خبر است
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  (شكل فعل 

اسـت و   ي
 نيهمچن. 

بـا   ي مهمـ 
است  يحال

حـاكم و   د 

 ننديشم بب

از آن  يمت
ل خدا آمد 

 يكيصوم را 

از كالم و  

 اديـ  اريسـ  

cationgroup

  . آمده است

جواب شرط به ش

يمـه امـور زنـدگ    
باشد تفاوت ي ب

مسئله نير چن
در ح نيست و ا

ازمنـديجامعـه ن  
  ازدهمي 

د كه مردم با چش

خواند كه در قسم
نزد رسول يصار
امامان معص) ص

يرويل دارد و پ

دارد و خـدا را بس

  

ر همين گزينه

  . عل است

ج:  يتنّبه سوف) 3

مـردم در هم گر
است، رگذاريثأت
از كنار تواند يم

اسالم ا نيص د

و همـواره ج سـت 
كتاب 63فحه 

آن بود يبرا) ص

خ شانياء را بر ا
جابربن عبداهللا انص

ص(رسول خدا . م

 و عصمت كامل
   ازدهميب 

د ديام زيرستاخ

 06/12/1400(  

 

) 51ص 11ربي 

آيد كه تنها د ي

اسم فاع:  ُنّقاد) 3

3ط به شكل فعل 

تگيهدا ميآن كر
ت يجامعه اسالم

است، نم ها تيول
بر نقص يليخود دل

سين ريناپـذ  انيا
صف. ديرا اجرا نما

ص(ب رسول خدا 
  ازدهميب 

سوره نسا 59 هي
ج... » .ديت كن

ميبشناس زيرا ن 
   

 نبوده، اما علم
كتاب 70صفحه  

 خداوند و روز ر

)م انساني

9  

مرحلة هفتم(ـر 

  )65ص 11ي 

عر  ( . بينيم را مي

متكلم مي» ي«ر 

 3

جواب شرط:  صر

قرآ راين است؛ ز
ت در سرنوشت ج

مسئو نيا گاهيجا
مسئله بزرگ، خو

  ازدهميب 

پا ي وشدن تمام 
و احكام اسالم ر

از جانب) ع( يل
كتاب 65صفحه 

ينازل شد و آ بر
اطاعت االمر يو اول

االمر ي است اول
ازدهميكتاب  6

دار امامت عهده
.است يستگار

كه به يكس يرا

ويژة غيرعلوم(

 دوازدهم؛ هنـــ

عربي ( . آمده باشد

 اين گزينه آن ر

ضمير+ نّ و إنّ 

 .ت

  
ينص) 2شكل فعل 

روشن) اكرم مبر
شدت مهم كه به

و ج تياهمت به 
م نيبه ا يتوجه

كتاب 63صفحه  

يامر ن،يد نيي
را ادامه دهد و) 

حضرت عل تيال
ص. دن آن نباشد

امبيبر پ ليجبرئ
و از رسول و دين

الزم. ميا شناخته
66صفحه . رمود

است و گرچه ع
و ر تيشمه هدا

است؛ بر ييكوي

(ين و زندگي 

سنجش

بعد از آن فعل آ

كه تنها در  ضارع

، أن ، لعل ، ليت ن

ولي مضاف نيست

  )  11عربي  

ا جمله اسميه 
جواب شرط به شك

ايو پ ميقرآن كر
م تيدو مسئول ن
مردم نسبت نير
تو يب قتيدرحق 
.است ياله نيد

يو تب ميعه و تعل
ص(رسول خدا 

و اعالم وال يطيا
كرد يفمكان مخ

ج نه،يزها در مد
 خدا اطاعت كن
 و رسول او را ش

فر يمعرف االمر ي

 تيجزو اهل ب 
 واجب و سرچش

يخدا سرمشق ن  
  ازدهمي 

 دي

   
 

اي نداريم كه ب ه
 . سترست ا

مض فعل+  لن: 
 . رست است

، من ، عن ين فعل
  )69ص 

 . رست است

م مبالغه است و
  . لغه ندارد

68 تمرين ص 
  .  رست است

ط يا فعل است يا
ج:  اقرأ) 1:  ها ينه
  ) 35ص 

 .رست است
سكوت ق(ض اول 

نينسبت به ا ت
تر كه آگاه) ص( 
.بگذرد يتوجه ي

د نيتر الم كامل
 .رست است

مت و اداره جامع
ت كه بتواند راه ر

 .رست است
شر نيدر چن ه

بشنود تا ام امبر
 .رست است

از رو يكيدر  -ر
از! مومنان يا« 

ما خدا اهللا ولرس
يعنوان اول به ير

 .رست است
)س(هرا طمه ز

 همه مسلمانان
 .رست است

شما در رسول 
كتاب 75صفحه 

www.sanjeshse 

اسم نكره) 4
در 3گزينه  .4

 مستقبل نفی
در 4گزينه  .4

نون وقايه بي
ص 11عربي ( 

در 1گزينه  .4
اسم:  أّماره) 2
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با توجه به(

در 4گزينه  .5
جواب شرط
رد ساير گزي

ص 11عربي 
    

 
در 4گزينه  .5

بطالن فرض
ستيممكن ن

اكرم امبريپ
يسكوت و ب

اسال نيكه د
در 3گزينه  .5

اصوالً حكوم
است يمعلم

در 2گزينه  .5
هيآ نينزول ا

ايو از زبان پ
در 1گزينه  .5

جابر ثيحد
:آمده است

ر اي: و گفت
گريپس از د

در 4گزينه  .5
حضرت فاط

بر يرفتار و
در 2گزينه  .5

يقطعاً برا«
ص» .كند يم
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كشـورها،   

پناه اسـالم  

ل خالفـت،   
 يو نابرابر 

امام  اراني 
  هم

 امبريـ ب پ
قابـل   يدگ 

حفظ كرده 
د سـخنان  

و  تيـ موقع 
 موافـق بـا      
ـردم نقـل   

   ازدهميب 

بـر خـدا و   

 يدر زندگ 
 101ـفحه  

صل امر به 
 102حات 

cationgroup

ريوز حجاز و سا
  ازدهمي

بداند، او در پن ي

ها بر قبـول ر آن
ضيبارزه با تبع

ي ضعف و سست
ازدهيكتاب  89

دم حضور اصحا
سـاد از غلط به ح
را ح امبريپ ثيد

سخنانشان مانند

ه بودنـد، از مـد    
 افكـار خـود و

مـ يبـرا  امبرانـ 
كتا 92صفحه . 

از دروغ ب تـر  جي

  . ت

ديبلكه با ست،ي
صـ. شـود  يم مـ 

د كه بر اساس اص
صفح. نديفاع نما

در جامعه آن رو
يكتاب  75فحه 

ياسالم مطالب ت

مردم و اصرار ي
مب امبر،ي روش پ

از يريگ با بهره
صفحه . كرد ل

عد ليدل اما به ت،
حيصح ثي احاد

ائمه احاد رايز د؛
ز خطا بودند و س

هراً مسـلمان شـ
مطابق بـا يالم
يـدربـاره پ  يفـ 
.از مردم شد ير

رتر از باطل و را
   ازدهميب 

 با حاكمان است

سيلفظ و شعار ن 
خداست، مجسم

داشتند فهيوظ ز
ز حقوق مردم د

 06/12/1400(  

كه د گرفت يم م
صف. كرد يت نم

قتي در مورد حق

يدرخواست عموم
و رهير دادن س

 

ب يل چهلم هجر
ليبه سلطنت تبد

افتيرواج  يسيو
كه يطور شد؛ به

امدين شيائمه پ 
دور از عصوم و به

     ازدهمي 

 كتاب كـه ظـاه
آن و معارف اسال

خراف يهـا  سـتان 
اريبس يب گمراه

از حق و آشكار 
كتاب 99صفحه  

امان در مبارزه

كيتنها  ديتوح
خ تيه همان وال

زيامامان ن. ردند
اسالم شوند و از

10  

مرحلة هفتم(ـر 

انجام يطير شرا
با آن مخالفت يس

ركان خواست تا
   

ت، آنگاه كه با د
 آغاز با الگو قرار

 ازدهميكتاب  

نداخت، در سال
 رسول خدا را به

نو ثي شد و حد
ش فيتحر ايعل 
روانيپ يبرا ي

مع ييها كه انسان
كتاب 91صفحه 

اهل ياز علما 
قرآ اتيآ مي تعل

و داس نشسـتند  ي
و سبب افتيراه 

تر دهيپوش يزيچ
»... . ستيآن ن

اما يه اصول كل

بود كه ت نيا» ها
امام كه تيبا وال

كر يمردم ستم م
ا نيگذاشتن قوان

 دوازدهم؛ هنـــ

در) يلت و برابر
بود و كس شده ته

از مشر يكينگ 
ازدهميكتاب  7

ه شدن از خالفت
از همان شانيا 

82صفحه .  داد

به راه ان) ع( ني
گرفت و خالفت

برداشته امبريپ 
جع ياديز ثياد
ياديتا حدود ز ث
بزرگواران كه ني

ص. دست آوردند

يو گروه عباس
و ريد و به تفس

يا در مساجد م
ر يريو تفس يخ

ه در آن زمان چ
بهاتر از قرآ كم ي

پاسخ مربوط به ة

شروطهو انا من 
ب ياجتماع يدگ

و به م گذاشتند
پا گذ ري و مانع ز

سنجش

عدال يبرقرار ي
رفتيقانون پذ ك

 در بحبوحه جن
78صفحه » ... . 

ال كنار گذاشته
.به صحنه آمد 
كار خود قرار ه

يرالمومنيام هيعل
ان را به دست گ

ثي نوشتن حد
شهادت احا ايت 

ثي نابسامان حد
ا قيرا از طر ث
د بود، به نانيطم

ع يو بن هيام ي بن
م استفاده كردند

ها آن زا يبرخ. د
خيتار يها كتاب

كه رسد يفرا م 
يي آن زمان، كاال

ةنيگز. حظه شود

بشرطها و«رمود 
در زند ديتوح ي

گ يپا م ريالم را ز
ان مقابله كنند

   
 

 .رست است
يتالش برا( امبري

كي يفاوت طبقات
 .رست است

اگر«: فرمود ي م
م خدا را بشنود

 .استرست 
سا 25بعد از ) ع

د،ي خود تمام د
حهعدالت را سرلو
 .رست است

را ع نيجنگ صف
حكومت مسلمانا

 .رست است
ها بعد، منع از ل

فوت ليدل دم، به
البته اوضاع. ود
ثياحاد نيا ان،يع

معتبر و مورد اط
 .رست است

لمان وابسته به
امام معصو ينار

مندان پرداختند
مطالب به ك نيا 

 .رست است
يس از من زمان

آ. اشد نزد مردم
 .رست است

مالحظ 101و  10
 .رست است

فر نكهياز ا) ع( 
ياهر شود و تجل

  هم
 .رست است

اسال نيصب قوان
از منكر با آنا يه

   ازدهميب 

www.sanjeshse 
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در 3گزينه  .5
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حجت را بر
ع يو برقرار

در 2گزينه  .6
كه ج هيمعاو

ح) ع(حسن 
در 1گزينه  .6
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مرد انيدر م
نبو صيتشخ

عيبودند و ش
رسول خدا م

در 2گزينه  .6
از عالم يبرخ
بركن طيشرا

منافع قدرتم
و كردند يم

در 3گزينه  .6
پس يزود به«
نبا امبرشيپ

در 3گزينه  .6
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در 1گزينه  .6
مقصود امام
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در 4گزينه  .6
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معروف و نه

كتاب 103و 
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 عهيو شـ  و
مـه اطهـار   

اقـدامات   ي

ـود را نگـه   

چراكه  شد؛

 يمـت الهـ     

ـاالخره در  
 شيگناه برا

هنده درجه 

طه و نفوذ 
از  يدور ن

ين من در 

سـت دارد،   

cationgroup

ريـ بـه عنـوان پ  
رو ائم نيـ از ا. د
يعنـ ي. ببرند ش

   ازدهميكتاب 

رمت صاحب خـو

بخش يناهان را م

وده شـد از رحم

بـ. يت توبـه دار  
كن است ترك گ

9   
  دوازدهم

ده  جامعه نشان

و عدم سلط يصاد
نيو عمران در ع

صي من و جانشي

پندارد مـرا دوس ي

ب يكه اگر كسـان 
دنديرسـ  يدت مـ    

شيپ هير قالب تق
ك 104صفحه . د

و حر كرد يم ي

خداوند همه گن 

كـه آلـو ي وقتـ 

و فرصـت يجوان
كه ممك يطور ه

96صفحه . شود 
كتاب د 97فحه 

هر يصر فرهنگ

ل استقالل اقتصا
و يآبادان يسو ه

ين برادر من، وص

يد كسي كه مي

 06/12/1400(  

بود ك يا گونه  به
واقـع بـه شـهاد

دارد، د تيساس
تر ضربه بخورند

ي بنده بود، بندگ
  ب دوازدهم

.دينباش ديناام 

و كشاند يناه م

تو هنوز ج ديگو ي
به شود؛ يگناه م

   ازدهم

يم دهيستور نام
صف. كند يمنع م

نوع اجزا و عناص 

محقق شود؛ اول
سوم حركت به 

همانا اي«: فرمود

گوي دروغ مي«: 

)ساني

11  

مرحلة هفتم(ـر 

ها سال نيا شتر
مو ياريو در بس 

شمن به آن حس
 به دشمن، كمت

اگر«جمله . برد
كتاب 81صفحه  

ياز رحمت اله 

گن يسو  كن، به

  دهم 

يبه او م. رود يم
عادت جوان به گ

كتاب دوا 94حه 

آن حكم و دس» 
و م شمارد يد م

.آن است تيص
  كتاب 

م ريكه اهداف ز
،ي فاصله طبقات

، رسول خدا ف)ص

فرمود) ع(منان 
  99فحه 

ويژة علوم انس

 دوازدهم؛ هنـــ

شيدر ب عباس ين
شدند يم تياذ
خود را كه د ت
ضربه زدن ني ع

فرو ب شهيدر اند
. او را تكان داد

د،يا م روا داشته
  ب دوازدهم 

 كن و بعد توبه
  هم 

كتاب دوازد 88 

كار م ن جوانان به
م است و سبب ع

 

صفح» .تگار شد

»حكمت«رد كه 
باشد، بد آور انيز

و شخص تيده هو
100صفحه . ت

كنند ك تيريمد
قسط و كاهش

  ب دوازدهم

ص(ياري پيامبر 
8  

علمي امير موم ه
يازدهم، صف» .ت

و(ن و زندگي 

سنجش

يو بن هيام يان بن
آزار و ا يسخت ه

زاتقدامات و مبار
كه در يا گونه ه

 را چند لحظه د
قلبش نشست و

به خود ستم اريس
كتاب 83ه صفح

وعده كه گناه ن
كتاب دوازد 84

صفحه. به است

گمراه كردن يا
دام كي نياما ا 

    مهتاب دوازد

كرد، رست هيتزك

خاص خود را دار
ز ايهمراه با قمار 

دهند عه و نشان
آن جامعه است ي

م يا گونه ر را به
عدالت و ق يسو

كتاب 103صفحه 

دربارة ي) ع(علي 
84دهم، صفحه 

س از بيان جايگاه
ة تو در دل اوست

 دين

   
 

 .رست است
حاكما يستمگر
به شدند، يخته م

آن بخش از اق د
نگه دارند؛ به يف

 .رست است
جرا صاحب خانه

بر قل يريچون ت
 .رست است

دگان من كه بس
ص» .مهربان است
 .رست است
نيدا انسان را با ا

4صفحه . سازد ي
، ظرف زمان توب

 .رست است
برا شتريب طانيش

،يتوبه كن يوان
كت 85صفحه . د

 .رست است
ر كس خود را ت

 .رست است
خ ليخداوند، دال

را كه هم ي ورزش
 .رست است

ح حاكم بر جامع
يو تعال يشمند

 .رست است
اقتصاد كشو دي

س به يشرويوم پ
ص. ييگرا  تجمل

 .رست است
م آمادگي امام ع

يازد» .خواهد بود
 .رست است

پس) ص(ل خدا 
 دشمني و كينة

www.sanjeshse 
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 شد، نه از 
  ».يرند

ي و تعلـيم    

 ايستادگي 
.  

يد نباشـيد  

 و شـرايط     

در معـرض        

ن را دوست 

اگر بنده ! ت

cationgroup

 .ة معاويه است

 . قير نازل شد

ما پيروز خواهند
پذي فرمان او را مي

مرجعيـت دينـي

موانع دروني نيز
د و انقالب كند

حمت الهي نااميد

ن كمتـر اسـت

داشـت اساسـاً د

پاكيزگان دارد و

ت كه آزاد است
  )95 صفحه 

  »ند؟

  .مي است

دربارة) ع( علي 

ل ركوع به فرد فق

بر شم ]شاميان[
رود، شتابان ف مي

در راستاي م) ع

تواند در برابر م ي
ند خود قيام كند

ايد، از رح  داشته
  )97 صفحه 

ب و ظلمـت درون

 و بايـد توجـه د

را دوست د) بين

معلوم است«: دند
دوازدهم،(» .رد

ند يكسان هستن

 معيارهاي اسالم

 06/12/1400(  

كالم امام» ...ت 

در حال) ع(علي 

[ست آن مردم 
 كه زمامدارشان م

ع(طهار ت ائمه ا

موانع بيروني مي
ايالت ناپسنه تم

ر خود ستم روا
دوازدهم،(» .ت

تر و تيرگي قلب

ي توبـه نيسـت
  )100 صفحه 

تواب(كنند  به مي

عرفي كرد، فرمود
كر ط را پهن نمي

دانن ساني كه نمي

اي براساس معه

12  

مرحلة هفتم(ـر 

 نخواهم گماشت

قه توسط امام عل

 من در دست او
نان در راه باطلي

ترين اقدامات مهم

ادگي در برابر م
ي از عقل، عليه

 من كه بسيار بر
ان استده و مهرب

 بار گناهان كمتر

اقدامات تكميلي
دوازدهم،. (ست

ي را كه زياد توب

را فردي آزاد مع
شت و اين بساط

دانند با كس ه مي

 او در ايجاد جام

 دوازدهم؛ هنـــ

 نيز او را به كار

از پرداخت صدق

اوندي كه جان
 اين جهت كه آنا

رآن كريم جزو م

بر ايستا كه عالوه
 معنا كه با پيرو

بگو اي بندگان
همانا او آمرزند. 

جواني است كه
(  

از ا ارتكاب گناه
ختيار انسان نيس

خداوند كساني« 

ه صاحب خود ر
داش خود را نگه مي

گو آيا كساني كه

شاركت و تالش

سنجش

ي براي دو روز

سورة مائده پس ا

سوگند به خدا«
ترند، بلكه به ديك

ج سنت حفظ قر

موجودي است ك
الب كند؛ بدين

ب«: فرمايد مر مي
.بخشد هان را مي

بهار توبه، ايام ج
)103م، صفحه 

سه نشدن براي ا
رتكاب گناه در اخ

:فرمايد مي 222
9(  

خن خدمتكار كه
حرمت صاحب خ

بگ«: فرمايد  مي

سان مسلمان، مش

   
 

 .رست است
خدا سوگند حتي

  104فحه 
 .رست است

س 55يعني آية 
  85فحه 

 .رست است
«: فرمودند مي) ع

ه آنان به حق نزد
  113فحه 

 .رست است
ي است و ترويج

  
 .رست است

خلوقات، انسان م
ي عليه خود انقال

  )95صفحه 
 .رست است

سوره زم 53آيه 
داوند همه گناه
 .رست است

ب: فرمايد مي) ره
دوازدهم. (ر است

 .رست است
ي است و وسوس
ر گرفتن براي ار

 .رست است
2سوره بقره آيه 
97زدهم، صفحه 
 .رست است

در تأييد سخ) ع(
كرد و ح گي مي

 .رست است
سوره زمر 9آيه 

 .رست است
هاي يك انس امه

  122صفحه 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
به خ«عبارت 

يازدهم، صفح
در 1گزينه  .5

آية واليت، ي
يازدهم، صفح

در 4گزينه  .5
ع(امام علي 

جهت كهآن 
يازدهم، صفح

در 2گزينه  .5
پرسش منفي
.دين نيست

در 1گزينه  .5
در ميان مخ
كرده و حتي

دوازدهم، ص(
در 4گزينه  .5

خداوند در آ
كه همانا خد

در 3گزينه  .5
(امام راحل 
تر توبه سهل

در 2گزينه  .6
پرسش منفي
وسوسه قرار

در 1گزينه  .6
خداوند در س

دواز(» .دارد
در 2گزينه  .6

(امام كاظم 
بود، بندگ مي

در 3گزينه  .6
خداوند در آ

در 3گزينه  .6
از جمله برنا

زدهم، صدوا
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بودنـد در   

يقا و اروپـا  

122(  

مـال خـود   

دور شـدن   

ـا كتـاب و   

122(  

ن، واليـت     

. سـاد اسـت     

  . ست

شاد خواهد 

آن  يهـا  ده

 يرت و اثر
 تـوان  ي مـ    

cationgroup

)س(ت خديجـه   

رگ آسيا و آفري

وازدهم، صفحه 

آنان در م«: كند

واليت الهـي و د

هـ  و همـراه آن   

وازدهم، صفحه 

گران و طاغوتيـان
  

مـانع اصـلي فس
12(  

ي و جاهليت نيس

وز قيامت او را ش

ديـ مجموعـه پد    

قدر يودات دارا
ت تـا آنجـا كـه

و حضـرت) ع(   

جد شهرهاي بز

دو. (ن دين است

ك گونه بيان مي ن

به پذيرش و ُکم﴾
  )125فحه 

شـن فرسـتاديم

دو. (را بشناسيم

حكومـت سـتمگ
)124، صفحه 

هـا و م ت انسان
25دهم، صفحه 

پرستي  با خرافه

 آنكه خداوند رو

 كـه جهـان و م
  ازدهميب 

از موجو كي هر 
ها داده است ه آن

 06/12/1400(  

 حضـرت علـي
123(  

هاي مساج  مناره

سخنان پيشوايان

ها را اين هاي آن
1(  

ولی اَالمِر ُمنُک
دوازدهم، صف. (د

همراه داليل روش
  )125ه 

 تمدن اسالمي ر

ر آن به جاي ح
دوازدهم. (گردد

نون رشد و تربيت
دواز. (رفت ر مي

الم براي مبارزه

ا شاد كند، مگر

اسـت نيت از ا
كتاب 36صفحه 

درست است كه
مه را خداوند به

   ديني

13  

مرحلة هفتم(ـر 

ه نماز ايستادند،
3زدهم، صفحه 

ترين نام از فراز

المي، قرآن و س

ه  يكي از ويژگي
25هم، صفحه 

ُعوا الَرسوَل َو ًاو
عباس اشاره دارد

ه ود را بهبران خ
دوازدهم، صفحه

 معيارهاي يك

ي بنا نهد كه د
ن الهي استوار گ

عنوان كانو واده به
شمار ن برنامه به

اصول برنامه اسال

ز محارم خود را

عبارت دهد، ين م
ص. شود يم تيدا

د يعني. ل ندارد
 ندارند، بلكه هم

هاي اقليتف و 

 دوازدهم؛ هنـــ

در كنار كعبه به
دواز. (حجاز نبود

ت ، اين گرامي)ص
  )123فحه 

ي يك تمدن اسال

كند، را بيان مي
دوازده(» .اند داده

طيُعوااهللا َو َاطيع
ع اميه و بني بني

همانا ما پيامب« 
(» . رفتار كنند

سالمي ابتدا بايد

اي ه بود تا جامعه
عي بر پايه قوانين

اي جايگاه خانو
عناصر اصلي اين

ا ها، جزو دن بت

نيست كه زني از

 خداوند را نشان
و هد ريخالق تدب

استقالل يوجود
خود را از خود ي

معارف

سنجش

د) ص(مبر اكرم 
گر در سرزمين ح

ص(اكرم   پيامبر
دوازدهم، صف. (

ناخت معيارهاي

صاف نمازگزاران ر
ق معيني قرار د

وا َاطا الذيَن آَمن
ي مانند خلفاي ب

:فرمايد حديد مي
ه قسط و عدالت

س معيارهاي اس

 برانگيخته شده
د و نظام اجتماع

، ارتقا)ص(اكرم 
هاي اصيل او از ع

ستن و از بين برد

هيچ مردي ن«: د
12(  

ما در مورد دهي
خ نيهم لهيوس ه

مو چير جهان ه
يروياثر و ن ها ن

   
 

 .رست است
ي كه همراه پيام
چ مسلماني ديگ

 .رست است
د از آغاز دعوت
دم جهان رسيد

 .رست است
سلمان براي شن

 .رست است
 در آنجا كه اوصا
مان و فقيران حق

 .رست است

﴿يا ايهاره نساء 
اكمان ستمگري

 .رست است
سوره ح 25آيه 

تاديم تا مردم به
 .رست است

اي براساس جامعه
 .رست است

به رسالت) ص(
يت داشته باشند

 .رست است
پيامبر اف مهم 

ه ت زن و ارزش
 .رست است

ي است و شكست
  )128صفحه 

 .رست است
فرمود مي) ص( 

26دهم، صفحه 

 .رست است
يكه نظر و عق ي
خالق است و به 

 .رست است
در يآسمان ميعال
نياز ا كي چيه ي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
اولين كساني

كه هيچ حالي
در 4گزينه  .6

يك قرن بعد
به گوش مرد

در 2گزينه  .6
منبع يك مس

در 4ه گزين .6
قرآن كريم
براي محروم

در 1گزينه  .6
سور 59آيه 

از پيروي حا
در 4گزينه  .7

خداوند در آ
ميزان فرستا

در 2گزينه  .7
براي ايجاد ج

در 3گزينه  .7
(رسول خدا 
الهي حاكمي

در 2گزينه  .7
يكي از اهدا

احياي منزلت
در 3گزينه  .7

پرسش منفي
دوازدهم، ص(

در 4گزينه  .7
پيامبر اكرم

دواز(» .كرد
   

    
در 4گزينه  .5

ينظر ديتوح
كيمخلوق 

در 3گزينه  .5
تع دگاهياز د

ي، ول...است 
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كـه   يگـر 

  

  ازدهمي 

درسـت   ها
صفحه . ند

لـب بـه    ن 
بـه ظلـم و    

 ايـ كـه دن   
وند؛ غافـل  

هـدف   نيـ 

به  قيطر ن
  ازدهمي 

  ازدهمي 

نداشـته   ي
ـال انسـان    

ه مـثالً مـا    
 سـته يشا ي

 افـت يرا در

در  ،ينـ يد 

cationgroup

گيد زيهر چ راي ز

 ست؟يل خدا چ
  ازدهميب 

  زدهم

كتاب 40صفحه 

ه نهي در همه گز
وشن نقص هستن

تـوان يمـ  ايـ آ ش،
او را مـتهم بـ ايـ 

پندارنـد يان مـ   
و نوش فرو رو ش

ي كمال است و ا

نيتا از ا كند يم
كتاب 47صفحه 

كتاب 48صفحه 

يها نقش مدن آن
در رشـد و كمـ 

كـه يمعنـ  نيد
يهراً بـه پاداشـ   

اعمال خود ر فر

يها آموزه ريسا

د متعال است؛

او در مقابل فهي
كتاب 38صفحه  

ازيكتاب  39حه 

ص. خدا دهد ريغ

خش اول پاسخ
رو يها نشانه ي

نشي جهـان آفـر  
ي ديمحاكمه كش

آنـان چنـا. رندي
شيبتوانند در ع 
به دنيو رس ي

  زدهم

گرفتار م ها يشوار
ص» شماست ريب

ص. انسان است ي

وجود آم ود در به
يا جهينت نيچن

بد رند؛يگ يمه م
اما ظـاه ند،ينما ي

فيك نكهيقبل از ا

و س امبرانيد و پ

 06/12/1400(  

دارد و آن خداوند
  دهم

يكه وظ شود ي م
.خداوند هستند

صفح. دارند ميق

غ ي تن به بندگ

بخ ن،يبنابرا. (كند
يهمگ رهيو غ يگ

در برابر زي ناچ
خود به م الي خ

يگ يسرچشمه م
يراحت شد تا به

يو خودساز شي
ايكتاب  46حه 

و دشو ها ي سخت
يتدب يعلم او باال

يها يخودخواه ،

كه اوالً انسان خو
ن است، هرگز چ

ما سرچشم ينگر
يم يو اله يسان
و ق نديآال يم ت

اعتقاد به معاد. ت

14  

مرحلة هفتم(ـر 

 جهان وجود ند
ازديكتاب  36ه 

او مطرح يل برا
خ يشناخت عقل

اشاره مستق »يت

ا عبادت كند و

ك يم ماليرا پا ي
هل، ترس، آلودگ

دانش نيال با ا
جاهالنه به يخ

انسان س يويدن 
 وجود داشته باش

آزما يجا. است
صفح. گردد يم ن

به دارد، يست م
ع/ شماست  ريه

،يقرب پروردگار

ك شوند يسان م
رافات خود انسان

از محدودنگ سند،
انس حيصول صح

انتيه ستم و خن
  ازدهميتاب 

است گانهي يخدا
  

 دوازدهم؛ هنـــ

در شترياراده ب 
صفحه. فته است

سؤال نيخت، ا
رمجموعهيقع ز

خودپرست ينف« 

جز خدا را يكس

يگريلت، حق د
جه از،ي ندارد؛ ن

حا» كه نادانم ي
جهان را با گستاخ

 

يو زندگ ايره دن
در آن يو سخت

استعدادها ييوفا
نيو مصائب تأم 

را كه دوس يگان
دوست تطه يال

به ق دنين و رس

ال و سعادت انس
خطاها و انحر ها،

رس ي از عدالت م
از اص يرويمواره پ

 دست به هرگو
كت 51و  50حه 

به خ مانيم به ا
ازدهميكتاب  5

سنجش

كي اي ؤثرم كي
ود را از خدا گرف

خود خدا را شنا
در واق ها نهيگز ر

پاسخ به ريغ ي

نسان در عمل ك

برخالف عدال يس
جز نقص يا شمه

يكه بدانم هم/  
گشود و خالق ج

 ازدهميكتاب  

دربار اساس ير ب
رنج و گونه چيه 

و شكو يسازندگ
اه يدن با سخت

 كه خداوند بند
كه بال«. ...  شوند

انسان يكامل روح

الت منجر به كما
ه يانگار سهل جه

  دهم

ه به نظر ما دور
خود همو يزندگ
همواره گريد ي
صفح. بندند يروم

دعوت مردم يه
53صفحه . ست

   
 

كي اي روين كيل 
و اثر خو رويت، ن

 .رست است
انسان با عقل خ 

ري داشت كه سا
 .رست است
يها نهيو تمام گز

 .رست است
است كه ان نيا ي

 .رست است
يكس شود يهده م

سرچش يعدالت ي
  ازدهم

 .رست است
دانش من ديس
گ زيآم جسارت ي

45كرد؟ صفحه 
 .رست است

ت همه از پندار
دياست كه نبا ي
رشد و س يجا ا

 و پنجه نرم كر
 .رست است

آمده است يني
نائل شيخو ي

 .رست است
مانع بر سر راه تك

 .رست است
مسائل و مشكال

جهيكه نت ييها ي
ازديكتاب  49ه 

 .رست است
كه ياز موارد گر
كه در ز مينگر ي
يا برعكس عده.. 

سرا فر نيم از ا
 .رست است
اله انيس همه اد

به خدا مانيبه ا

www.sanjeshse 

گفت در اصل
از اوست ريغ

در 2گزينه  .5
نكهيبعد از ا

در نظر ديبا
در 1گزينه  .5

شعر مزبور و
در 4گزينه  .5

يعملشرك 
در 2گزينه  .5

مشاه يگاه
يب). ... است
ايكتاب  44

در 1گزينه  .5
تا بدانجا ر«

يها اعتراض
ك يعدالت يب

در 4گزينه  .5
اعتراضات نيا

يا عشرتكده
ايدن نكهياز ا

جز با دست
در 3گزينه  .5

يد ميدر تعال
كمال وجود

در 2گزينه  .6
م نيتر بزرگ

در 1گزينه  .6
م يدر صورت

يسخت. باشد
صفحه. ندارد

در 2گزينه  .6
گيد ياريبس

يرا م يا عده
. .رسند ينم
چشم ند،ينما

در 3گزينه  .6
و اساس اديبن

گرو اعتقاد ب
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 يو تصـادف 
 ييو تنهـا  

ظلمت  يها

 جـاد يهـا ا  
اعتمـاد و   

ر و آرامش 

 نيچنـ  د،ي

 در عرصـه   
او دشوارتر  

  وازدهم

 نشيو آفـر      
  ازدهم

ه مشـابه و   
هر گشـته  

ن امردمـ  ن

در سراسـر  
كتـاب   63

سـتند، امـا    

cationgroup

ـ  يد    و هـدف  يب
يگـانگ يسـاس ب 

ها بلكه پرده هد،
 

  ازدهمي 

آن انيـ در م ي
. ...ابـد يدسـت   

سد و هرگز صبر

ينما ديبر تقل يك

پـا ي خداونـد  
نينخست نشي

كتاب دو 47حه 

و چـون معـاد و
كتاب دو 48حه 

نمونـه كيـ كـه   
صورت ظا نيهم

انيـ ن عدل در م

د ريرناپـذ ييتغ ت
صـفحه  . اسـت 

 شـرط الزم هس

خـود را موجـود
احس زيـ  خـود ن  

ده ي از دست نم
 ازدهميكتاب  

كتاب 57فحه 

يقلب ونديوند و پ
يقيعم ي روح

 از خطرها نهراس
  ازدهميتاب 

يدات خود را متك

چگونه به قـدرت
يره انسان از آفر

باشد؟ صفح ريذ

و آسـان اسـت و
صفح. ابدي داي پ

نشـده، بلك هيـ ك
به هم زين عتيطب

شدن ادهيمكان پ

قتيحق كيت و 
ا» روح« همـان   

دارند و ي اساس

 06/12/1400(  

كـه خ يانسان. ت
نسبت بـه يحت

را يزيانسان چ
55صفحه . نهد

صف. اند فرموده ي

شو كيه هم نزد
ت او به آرامش

و رديگ شيدر پ
كت 55صفحه . د

معتقد يل اساس

كه چ افتياهد 
خلقت دوبا ايآ. 

ناپذ امكان يو امر

سـهل و يداوند
تحقق تواند يم 

تك يت خداونـد  
ط نيدر هم يد

صورت امك نير ا

محور ثابت كي ،
محور ثابـت ن

انسان نقش ت
  ب دوازدهم

15  

مرحلة هفتم(ـر 

است يبزرگ ني ا
و ح شيعان خو

تنها ا كه با آن نه
ن يگام م يي باال

يل به اعضا معرف

مهر و محبت به 
 اعتماد به رحمت

و مقاومت د ير
نگرداند ديو ناام 

اصول ياگر كس 
 

در خو شد،ياندي
جود آمده است

مجدد او نشيفر

قدرت خد زانيم
يحدود خداوند

تنها به قـدرت) ت
ت و اراده خداوند

  دوازدهم 

 خالصه شود، د

،يو اخالق يوح
نيدر ماست؛ ا» ن

اتيو حفظ ح يح
كتاب 66صفحه  

 دوازدهم؛ هنـــ

در جهان به يي
 نسبت به همنو

باعظمت است ك
و در مرحله شود

ر به زبان و عمل

ياشناس از رو
اتكا و هي در سا

داريمشكالت پا ر
وسياو را مأ ي

ياست و حت ت
 كتاب دوازدهم

يخود ب نيخست
وج به يكره خاك 
بوده، چرا آف ريذ

آن در م نشيفر
ه قدرت نامحذا ب

عتيدر طب يدگ
ن دهد كه قدرت

كتاب 49صفحه 

چندروزه آن ي

و ر يفكر راتي
من« قتيت حق

روح يها تيفعال
.كنند ينم ي نف

سنجش

و تنها يس پوچ
بلكه عت،يه طب

  ازدهمي

با يتيواقع ياله 
ش يبرداشته م ش

تقاد به دل، اقرار

خد يها انسان د
انسان شود يب م
برابرانسان در  د

ظاهر يها كست

رتيعقل و بص ي
ك 47صفحه . ت

نخ شيداين به پ
نيا يبر رو ات

پذ امكان ياو امر

نباشد، آف ممكن
لذ ست،ين ي عقل

نظام مرگ و زند
ده است تا نشان

ص. شاهده كنند

يو زندگان يماد 
  همب دوازد

ييهمه تغ اني م
ن وحدت و ثبات

بدن در امر ف ي
از جسم را ريغ 

   
 

 .رست است
احساس ،يكر ماد

تنها نسبت به نه 
ايكتاب  54فحه 

 .رست است
ينيب  در جهان

دگانشيد شيز پ
 .رست است

را اعت مانيا يني
 .رست است

شود يدا سبب م
به خدا سبب ن

شود يدا سبب م
ست ندهد و شك

 .رست است
يبر مبنا نيت د
ستين رفتهياو پذ

 .رست است
كه اگر انسا ست

ايح دهيرده و پد
ا هياول شيداير پ

 .رست است
رميغ يز نظر عقل

ن، جزو محاالت
 .رست است

اشاره به ن(دالل 
 مشهود ارائه شد

آن را مش توانند ي
 .رست است

يايدن نير هم
كتا 53صفحه  

 .رست است
جود ندارد كه در

ود دارد كه ضامن

 .رست است
يها اندام ريز و سا

يگريت عامل د

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
تفك جياز نتا

شناسد، يم
صف. كند يم

در 1گزينه  .6
مرگ دهيپد

از عتيو طب
در 4گزينه  .6

يد انيشوايپ
در 2گزينه  .6

توجه به خد
مايا. ... شود

توجه به خد
را از دسخود 

در 4گزينه  .6
اساس حركت

از ا ياعتقاد
در 1گزينه  .6

سين يديترد
گذار يهست

است؟ و اگر
در 4گزينه  .7

از ياگر كار
مجدد انسان

در 2گزينه  .7
استد نيدر ا

محسوس و
يو همگان م

در 3گزينه  .7
اگر جهان د
.وجود ندارد

در 2گزينه  .7
وجو يديترد

عمر ما وجو
  دوازدهم

در 3گزينه  .7
چشم و مغز
هرگز دخالت
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 ليـ ن از قب
 شيدايـ ر پ 

 شـروع يـا   
ختار زمـان   

ha  +فاعل  

ـه باشـند،      

go swim 
fin هستند:  

Enjoy /  

. رود ر مـي  
در شخصـي  

  اسم انسان

  +If 

ش يافـت و  

  .رك كند

cationgroup

حساس بدن يها
از جسـم در ريـ 

  هم

با sinceكلمه 
رود سـاخ ر مـي 

P.P  +ave/has

  . غيره

و كارهـاي روزانـ

mming / go w
nishمانند فعل 

finish / avo

كـا ن اسـت، بـه   
 جاي مفعول ش

ا+  whom+ ل 

فاعل+ ساده  ته

  جمله شرط

كيلو افزايش 7ن 

 آن خيلي زود تر
  ل، رفتار

ه قسمت دني د
يغ يزيلذا چ ود،

كتاب دوازده 65

رود و بعد از ك ي
كا  طول زمان به

P) +  سوم فعل

، و)نوز، تاكنون

هـاي ورزشـي و

walking / g
افعال زير هم هم 

oid / practice

صيف اسم انسـان
فعولي دارد و به

فاعل+ فعل .. + 

گذشت  فعل+ 

ج

ماه، وزن من 12

  رزش كردن 
  ت كردن

كرد كه صور نمي
عمل) 4 

 06/12/1400(  

كه چون صدمه
شو يانسان م ت

5صفحه . ستند

كار مي ي نقلي به
رف اضافه براي

صلي يا قسمت

هن( yet، )كنون

ه يـانگر فعاليـت    

o running / 
 inرود كار مي به.

e / risk / im

w كه براي توص
whom نقش مف

  .  دارند
.

  و  
  
  

ابراين در طول 

ور/ گيري كردن 
محافظت/ داشتن 

گاه تص د و هيچشي
 ن، عاطفه 

16  

مرحلة هفتم(ـر 

است ك نياند ا ته
اتيح يك و حت

ت وجود روح هس

ل كامل يا ماضي
siهمچنين حر ،

م مفعول فعل اص
  : روند ي
 ،already )تاك

g افعـالي كـه بي

go shoppin
ngصورت  دوم به

magine / stop

whomموصولي 
mدارد و چونكه 

  . ود
م حالت مفعولي

  .ست

  +فاعل + 

  رط

خوردم، بنا ي مي

جلوگ) 2 
نياز د) 4 

كش ياد سيگار مي
هيجا) 3 

  انگليسي

 دوازدهم؛ هنـــ

داشت انيكنون ب
ر احساس و ادراك

  .دخالت ندار
قع مقدمات اثبات

براي زمان حال) 
inceرف اضافه 

اسم... + (
كار مي امل به ك

recent )ًاخيرا(

goعـد از فعـل   

ng
مام كردن، فعل د
p / keep (on)

 از كلمه ربطي م
د withيا  toه 

 جمله تكرار شو
لت فاعلي و هم

رطي نوع دوم اس

Would  
+ could+ ساده 

Might 
ب يا نتيجه شر

و غذاي زيادي م
  .كنم

 كردن 
 دن 

ول روز خيلي زيا
  قلب

سنجش

ن وجود روح تاك
اختالل در جادي

دخ رهيساس و غ
در واق ها، نهيگز 

)تا حال... از (ي 
بر كلمه يا حر وه
  :ي

ن در زمان حال
tly، )مين االن

 اين است كه بع
  .د

fini به معني تما
) / give up /

ت مفعولي دارد
ز به حرف اضافه

در himمفعول 
هم حا that و  

 همان جمله شر
 

d
فعل اصلي س.. +

t
جمله جوا

نداشتمم غذايي 
ل هفته ورزش ك

محافظت ك/ دن 
ورزش كرد/ دن 

 داشت كه در طو
ضربان) 2 

   
 

 .رست است
كه منتقدان يليل

يسبب ا يز عصب
س ادراك و احس

ريداشت كه سا

 .رست است
 since به معني
كار رود و عالو به

در زبان انگليسي

اي زير همچنين
هم( just، )كنون

 .رست است
ي در اين سؤال

in روند كار مي به

ish بعد از فعل 
/ quit …

 .رست است
ختار چونكه حالت

نياز talk، فعل 
آيد، نبايد م  مي

whoت ربطي 

 .رست است
ت در اين سؤال

 : طي نوع دوم 

..

 .رست است
شته تا حال رژيم
م گرفتم در طول
 آوردن، زياد شد
 آوردن، زياد شد

 .رست است
اعتياد به سيگار

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
دل نيتر مهم

مغز و مراكز
و سپس اتيح
توجه د ديبا 
   
 

در 3گزينه  .7
وجود كلمه

مبدأ زمان به
حال كامل د

قيدها: توجه
Sofar )تاك

در 4گزينه  .7
نكته گرامري

 ngصورت به

بر اين، عالوه

در 1گزينه  .7
در اين ساخ

بر اين، عالوه
كار جمله به

كلمات: توجه

در 2گزينه  .7
گزينه درست
ساختار شرط

در 3گزينه  .8
از سال گذش

تصميمحاال 
دست به) 1
دست به) 3

در 1گزينه  .8
پدرم چنان ا

 اعتياد ) 1
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ت كودكـان      

اوسـت و  ن   

  .كند  مي

  .ي برسيم

واند صداها 
ود تـا يـك   

مالت مـتن  

cationgroup

يـرا بـه اكثريـت

سـال سـن 60  

  كت كردن 

 كه آن را جذاب

گيري خوبي تيجه
  ره كردن

تو كند كه مي مي
رو  داخلـي مـي  

كار رفته در جمال

  د سوختي

  صيف

  هنگي

  حل

  ين، عرضه

  .دانند را نمي

 رفتار كننـد زيـ

 مناسب

 در حال حاضـر

شرك) 4 

حاطه شده است
   دادن 

  ره كردن

وارم كه به يك نتي
اشار) 4  ذاشتن

نوايي استفاده م
وش پس بـه گـ  

  ل دادن
   دادن 

ك ساير كلمات به

     بودن

مواد) 4 

توص) 4 

فره) 4 

ح راه) 4 

تأمي) 4 

ر) انوس جنوبي

 06/12/1400(  

ستي و مناسب
  .فتار كنند
  ر جدي

طور م ستي يا به

س كرده است و

 عه دادن 

 درختان بلند اح
ره كردن، نجات
ه كردن، محاصر

ث نماييم و اميدو
ب دادن، قرار گذ

ز يك وسيله شن
كند و رسال مي

انتقال/ ل كردن 
انتقال/  كردن 

ها را براساس س ن

ن دادن، نمايانگر
   دادن

 ل 

 عه، پيشرفت

 ك

 م 

 ه، استعداد

اقيا(طب جنوب 

17  

مرحلة هفتم(ـر 

در ي عمومي به
هاي مختلف رف ت

طو به) 2 
درس به) 4 

يزيك را تدريس

توسع) 3 

وسيله دارد كه به
ذخير) 2 
احاطه) 4 

زئيات برنامه بحث
ترتيب) 3 

رد، بنابراين او از
ت مغناطيس ار

تبديل) 2 
خلق) 4 

 كنيد معناي آن

نشان) 2 
ادامه) 4 

داليل) 3 

توسع) 3 

دردنا) 3 

مفهو) 3 

هديه) 3 

گي و وسعت قط

 دوازدهم؛ هنـــ

هاي ا در موقعيت
مردم در موقعيت

سال درس في 3
  .شسته شود
 سته شدن 

ي بزرگي وجود د

نم تا در مورد جز
 ي كردن 

نوايي زيادي دار
ستقيماً به قسمت

 ردن 

ورد كنيد، سعي

  

 

 

 ش

 ي

 هستند كه بزرگ

سنجش

 آموزش دهند تا
انند چگونه با مر

   ي
  

0مدت بيش از 
در اين ماه بازنش

بازنشس) 2 

زار سرسبز خيلي
  
  

كه او را مالقات كن
قدرداني) 2 

ت و مشكالت شن
ها را مس ند و آن

  .د
تبديل كر/ دادن 

 طه كردن 

غات دشوار برخو
  

   
  كردن 

شرايط  )2 

تعادل) 2 

سنتي) 2 

ارتعاش  )2 

سالمتي) 2 

 كه افراد زيادي

   
 

 .رست است
 به كودكانشان

بدشود تا  ه نمي
هيجاني و عاطفي

 آور  يان
 .رست است

شگاه تهران به م
صميم گرفته تا د

 ي كردن
 .رست است

تاي ما يك كشتز
 دن 

 گذاشتن 
 .رست است

ه قرار گذاشتم ك
 كردن 

 .رست است
خيلي مسن است
كن ات تبديل مي

تر را توليد كند ح
دادن، گسترش د

احاط/ ي كردن 
 .رست است

 متن تعدادي لغا
.د و كشف كنيد
ردن، فهميدن 
كردن، مواظبت

 .رست است
  

 .رست است

 .رست است
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
توان فهميد مي 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .8
والدين بايد
آموزش داده

طور هي به) 1
طور زي به) 3

در 2گزينه  .8
پدرم در دانش
همچنين تص

جلوگيري) 1
در 4گزينه  .8

نزديك روست
كردنابود ) 1
احترام گ ) 3

در 3گزينه  .8
در طول هفته

معرفي ك) 1
در 2گزينه  .8

پدربزرگم خ
را به ارتعاشا
صداي واضح

توسعه د) 1
آوري جمع) 3

در 1گزينه  .8
اگر در يك

حدس بزنيد
كشف كر) 1
مراقبت ك) 3

در 4گزينه  .8
ها تفاوت) 1

در 3گزينه .8
 توضيح )1

در 2گزينه  .9
هيجاني) 1

در 3گزينه  .9
 ارتباط) 1

در 4گزينه  .9
 اهداء ) 1

در 2گزينه  .9
از اين متن
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  .كند  مي

  .دهد ي

توجه قـرار  

  .شود ي

cationgroup

طب جنوب اشاره

 گياهي ادامه مي

اسر اروپا مورد ت

ر آثارش ديده مي

  .جاميد

هاي فيزيكي قط ي

  يست؟

حيات حيواني و

بود و در سرال 

ني و آسماني در

ي به روكوكو انج

 06/12/1400(  

تفاوتي در ويژگي

جنوب درست ني

ل را در رابطه با ح

  .د

ي سرشار از تخيل

  . هرات است

  .ك است

شي از عالم زمين

  .دا

يد كه پس از وي

  .مال رسيد

18  

مرحلة هفتم(ـر 

ست، نويسنده به ت

يمي در قطب ج

ب و قطب شمال

  ؟
  .ي كرد

 

سال در زندان بود

آثار وي.  داشت

يد بزرگ مكتب

الملك  به كمال

و نمايش كره است

 

ه رنسانس رخ د

  .نو است

ك خاصي را آفري

فهاني بود، به كم

مومي هنر

 دوازدهم؛ هنـــ

ط كشيده شده اس

 آب و هواي اقلي
  .دنيا است

ها در قطب جنوب

  

ن درست نيست؟
آوري كتاب جمع

 افتاد؟ اتفاقي 
  .هيم كند

 به مدت يك س

و نقاشي مهارت

ن بهزاد از اساتي

مد غفاري ملقب

اي و پرپيك  افسانه

 .وي بوده است

نرمندان در دوره

م اثر كارلو مادرن

هم است و سبك

صف خواجه تاج ا

 درك عم

سنجش

كه در متن خط 

موارد زير درباره
ترين مكان در د

حث بعضي تفاوته

چين سفر كرد؟

ه امپراطور چين
عنوان يك ك را به

ش برگشت، چه
ود را با مردم سه

ماركوپولو تقريباً

ري روي چوب و

الدين موري كمال

، اثر محم)ستان

يرنده موضوعات

گارگر عهد صفو

اسي، توسط هنر

ي سن پير در رم

دان سده هجده

ها كه يكي از آن

   
 

 .رست است
»اين تفاوت«رت 

 .رست است
يك از م ن، كدام

ب شمال، سردت
 .رست است

ال بسيار زياد بح
 .سترست ا

با چه كسي به چ
 مافئو

 .رست است
 موارد زير درباره

پولو ر  اي ماركو
 .رست است

كه او به زادگاهش
رد تجربيات خو

 .رست است
فهميم كه م  مي

  .ست است
كار زمينه باسمه
  .سترش يافت
  .رست است

 نقاش عصر تيم
  .ست است

كاخ گلس(خانه  ض
  .ست است

اغلب دربرگي» كو
  . رست است

از هنرمندان نگ» 
  .رست است

زون به كالبدشنا
  .رست است

 بيروني كليساي
  .ست است

ترين هنرمند سته
  .ست است

 توسط دو نفر كه

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .9
براساس عبار

در 3گزينه  .9
براساس متن

بعد از قطب  -
در 4گزينه  .9

متن با احتما
در 1گزينه  .9

پولو ب  ماركو
نيكولو و م  -

در 4گزينه  .9
يك از كدام

ها او داستĤن
در 2گزينه  .9

ـ بعد از اينك
ـ او سعي كر

در 1گزينه  .1
از اين متن

 
   
 

در 2نهيگز .1
در ز» دورر«

گرفت و گس
در 3نهيگز .10

مشهورترين
درس 1نهيگز .10

نقاشي حوض
درس 1نهيگز .10

گركال «آثار 
در 4نهيگز .10

»عبدالعزيز«
در 3نهيگز .10

توجه روزافز
در 4نهيگز .10

نما و صحن
درس 1نهيگز .10

واتو از برجس
در 2نهيگز .10

خط تعليق
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ت و فضـاي   

نـد رشـته     

او توانـايي   
ظـم مرئـي     

ايـن اثـر   .    

»  و گلشـاه  

a b− =   

a b
+ =1 1   

(b b+9  
b +18 2   

b −24 6 

cationgroup

  .ست

هاي درشـت كره

وران كـه در چن

. كنار گذاشـت 
ـاهده دقيـق، نظ

و پويـايي اسـت

  

ورقـه«ت كتاب 

a b =3

ab
= + 

1 4
9

)+ = +3 9 4
b= + 27 9 4

b − = 18 

 طراوت پوست ا

 تصاويري با پيك

 خـود در آن دو

باره ي را به يك
 در جريان مشـا

ساس، تحـرك و
  .ت

.است) هللا منشي

 كه در صفحات

 + 3
b a
ab
+

 = 9

(b )b+4 3  

b+12
b b −22 3

 06/12/1400(  

  

تجسم گرمي و

 برداشته، داراي
 

  

ي از افراد مشابه

كه سنت بيزانسي
بلكه ،يعت نبود

شار از بيان احس
سان استعميق ان

والمعالي نصراهللا

مينه بوده است

ab
ab

+ 4
9

− =9   

ك

19  

مرحلة هفتم(ـر 

.ره باروك است

گ و روغن براي ت

د سلجوقي گام
 .ندك هستند

.كرد پيروي مي

 و مانند تعدادي

  .ت

هنرمندي بود كه
 صرفاً مقلد طبي

دوره باروك سرش
رائه احساسات ع

ابو(كليله و دمنه 

 از رنگ سرخ زم

فيزيك -ياضي 

 دوازدهم؛ هنـــ

هاي دور ي نقاشي

واج نقاشي رنگ

ي تصويري عهد
عوامل تصويري ا

بندي حلزوني پ ب

  .آنژ است يكل

است» ونلسكي
  . بود

موري بوده است

وي نخستين ه 
وي. ي نشان داد

متعلق به د» وت
ش هنرمند در ار

بغداد جاليري ك

جوقي، استفاده

رك عمومي ري

سنجش

هاي ي از ويژگي

 هنر رنسانس،رو

هاي تداوم سنتر 
ها محدود و ع گ

 از نوعي تركيب

اثري از مي» سيح

فيليپو برو«نس 
سازي نيز فعال

يمر بزرگ دوره ت

.قعيت مرئي بود
يي دنياي مرئي

سمت جالو گ به
يد و بيانگر تالش

  
 مكتب تبريز و ب

ارگري دوره سلج

 :ي باشند

 در

   
 

  .رست است
هاي علمي، يكي 

  .ست است
هاي متعدد ژگي

  .رست است
 مكتب شيراز در

رنگ. عمق است م
  . رست است

ر دوران صفوي،
  . ست است

جسد مس ري بر
  . ست است

ماري دوره رنسا
س تند در تنديس

  .رست است
معمار»  شيرازي

  .ست است
تاق بازنمايي واق
مشاهده و بازنما

  .كرد كشف مي
  . ست است

حال پرتاب سنگ
نماي و پرشور مي

. درست است
ي مصورشده در
  .رست است

هاي مهم نگا گي
  .ود

 .رست است
b دو عدد طبيعي
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b ±= 3   

ab = ×3  
a b+ =   

ab
a b

=
+

  

164592   
164592  
156816   

÷72 12   
× =6 9   

+72 54   

b a−3 3   
(b a)−   
ab(b −3  

(a b)+   

(b −45  

× =254 3   

× =236 3   

× =224 3   

  مربع 4ت 

  شور نخورده

  شور خورده
  
  
  

cationgroup

± + =9 72
4

× =6 18  
= + =3 6 9
= =18 29

= × ×4 42 3
(− ×4 46 2 3

= × ×4 42 3

2=ساعت  6
=كيلومتر  54

4=تر 126 

(b a)= −3 3

)3 ab(b+ 3
a)− = 54

)2 a b= +2 2

a) = 18

=ع دوم     36

=ع سوم    24

16= چهارم   

مجموع مساحت =

هاش  حت مثلث

هاش  احت ناحيه

± = −

33 9
4

× = ×4127 2 3
) =164592

×ست        211

س
ك                   

كيلومت           

+ 596
a) (b− = −
ab(b a −

(a+ =2 9

b a − = 18
45

اندازة ضلع مربع

اندازة ضلع مربع

ندازة ضلع مربع

= +2 254 36
(×= مسا 54

= 5 44 مسا

 06/12/1400(  

− 3
2

(× +43 121
− =7776 15
مجذور كامل ا

 

  ساعت 6 در 
                   

a)− 3 + 54
) =18   

b)+ 2 ab− 2

(b= 45


اند

+ +2 2 224 16
( + +54 36 2

2
− =351 15

  ق ق
  

  غ ق ق
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مرحلة هفتم(ـر 

a = 6

) = ×4 46 2 3
56816  

 . رسد مي Bر 

ه توسط اتوبوس
A  وB          

b a+ 9 2

b a)− =2 16

= +2 2916 1
)+ =4 16 5

534

 دوازدهم؛ هنـــ

( )× +4 211 6

كيلومتري شهر 

شده يسافت ط
Aاصلة دو شهر 

ab a= 9

 

+ +1296 576
× =4 13 32



سنجش

= × ×4 42 3

  .م شود

72ساعت به 

مس
فا

ab = 45

+ =256 5 

51

   
 

 .رست است

(× + ×2 411 6 2

كمواحد بايد  77
 .رست است
س 6واري بعد از 

 .رست است

 .رست است

44
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  االضالع وي
  شعاع دايره

AH =   

ABC
S Δ =  

S   دايره =

ABCث 
Δ

   

  سايه خورده

  عي منتظم

  ه زده شده
  

cationgroup

ضلع مثلث متساو
A= 12 ش

AB
3 32

×= 36 24 3
2

( )= π =212 1

مساحت مثلث -

هاي س ت قسمت

ضلع ساحت شش

حت ناحيه سايه

 a= ض
AH = ×3 12

AB= 336 2
=3 432 3  

π44  

-مساحت دايره 

(= 2 مساحت43

×= 48 3
مس 2

= مساح 288

 06/12/1400(  




A

A
   

B 

= 36

B AB = 2

= −432 3

−432 3 14

 OH =   
  حت دايره

OAB
Δ

=  

OH =   

  عي منتظم
× =12 288

− π =3 144

  گ
  ك
A   
A
A
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AD

ˆAB C

=

= =

18
2 1



BAC BD
∧

= 1
2

BH24 3

π144

) (π =4 96 3

شعاع دايره = 
( )= π مسا 12

=االضالع تساوي

AB =3 122
ضلع محيط شش

3

(= −144 2 3

A=  بزرگقطر
A= قطر كوچك

AC ( a)=2 2
AB a
AC a

= 2
3

 دوازدهم؛ هنـــ

BD2 
D = 3

H =12 3

)− π3  

ضلعي فاع شش
) = π2 144

O مثلث مت

AB =2

= ×6 8 م 3

)− π

a   
AB a= 2
AC

) a a− =2 2 3

= 2 3
3  

سنجش

D = −18 12

BED
∧

= 4

ارتف 12=

OA OB= =

8 3

= 48 3

aعي منتظم  =

a AC =2

   
 

 .رست است

=2 6  

+ = 3 7

 .رست است

 .رست است

AB=

 .رست است
ضلع ة ضلع شش

a3
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  ضلعي شش
  دسته 3    

× =
× =
+ =

4 2 8
3 4
8 12

   

÷36 12   

÷11 3   

+ 28 3 3  

′×2 63    

  عي منتظم

  عي منتظم

=54 27
12 6   

Va

V

V
x


=


 =


=
 =

2

1
 


   

cationgroup

اضالع ش+  زي  
دسته      3  =

 
=

8
12

2

=2 3 

    = 23 3 3


=عت     2113
′= 4 113

ضلع 12طرهاي 

ضلع 12ي تقارن 

=7 9
6 2

V V
x
m
s

m

−

→

2 2

2





 

  
 
 

قطرهاي موا
= دارد         6

ساعت

ساع

:=2 11 43 

(= تعداد قط 12

تعداد محورهاي 

a −= 4
2
  
 

F ma= → 
 

 06/12/1400(  

ط موازي وجود

  

( )− =12 3 52
=12

m
s

= 22

F→ = ×8  

22  

مرحلة هفتم(ـر 

دسته خطوط

ش امتداد دهـيم

54

  .تقارن ندارد

N× =2 16  

 دوازدهم؛ هنـــ

به اندازة خودش
  .آيد ت مي

  .ه وجود دارد

 .د

  .دهد مي

ولي محور ت. ست

N

سنجش

O وصل كرده ب
دست به Oنقطة 

الزاويه مثلث قائم 

زاويه وجود دارد

دقيقه را نشان م

كز تقارن آن اس

   
 

 .رست است

 .رست است
 شكل به نقطة 

شكل حول نق 18

 .رست است
2طيل كوچك 

الز مثلث قائم 4 

 .رست است

ت يازده و چهل د
 .رست است

 .رست است
ترين مربع مرك ك

 .رست است
  حركت
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e

e

F k
F m

x

=
 =
Δ =

  

Q mc

QC
m

=

=
Δ

  

  

  .شود ل مي

cationgroup

/

k x
ma

m

k

Δ
→

2

c

Q
(

Δθ

×=
Δθ ×

5
4 5


ين حجم تشكيل

/

/

/

k x m
mak

x

k

k

Δ =

=
Δ

×=

= =

3 2
2

7 5 32





)
× =

−

31 5
5 3



جانبي گسترده اي
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h =   

h =   

/

/

ma

N
m

2 5
2

37 5

k /

Fa
m

f

a

− =

 =

 =

1
5
  

= 51
    
 

  .شده است

  .ت شده است

 

ت كه با سطح ج

23  

مرحلة هفتم(ـر 

V
g

=
2

2


( )= =
×

23 9
2 1 2
 


k

/

f
m

(mg)

−

=
− =

15
3 2

2 2


  
 

J
kg. C

 

ستطيل درست ش

  .ست

  .ده است

يك هرم درست

 .هرم قرار دارد

بيضي استگر آن 

سيم فني

 دوازدهم؛ هنـــ

m= 452
 


  .د

/ (
m
s

× ×

= 2

15 2 1

1





مس و يك مكعب

ط درست شده اس

درست شدكعب 

مستطيل و ي عب

هاي جانبي ه جه

 دايره و وجه ديگ

 ترس

سنجش

 صفر خواهد شد

) N= 3 

توانه، يك هرم و

ه با يك مخروط

م و استوانه و مك

ستوانه، يك مكع

 روي يكي از وج

 است، يك وجه

   
 

 .رست است

ج، سرعت گلوله
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
ز تقاطع يك است

 .رست است
ز تقاطع يك كره

 .رست است
ز تقاطع يك هرم

 .رست است
اس ز تقاطع دو نيم
 .رست است

ل مثلث كوچك
 .رست است

ك استوانه ناقص
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 16، جمعاً 

يم فنـي و     

  .گردد  مي

cationgroup

رخ وجود دارد، م

س كتـاب ترسـي

جاق گاز را شامل

چهار صفحة نيم

مـتن درس. (وند 

  )58ي صفحه 

ل، ظرفشوئي و اج

  . شوند مي ي

 06/12/1400(  

  . ده است

صفحة جبهي و چ

شـو  تقسيم مـي 

گشي فني و نقشه

بيني يخچال پيش

  )كشي ه

گذاري  ر دو اندازه

24  

مرحلة هفتم(ـر 

ها برداشته شد ن

چهار ص، ) از زير

، نرم و متوسط

 كتاب ترسيم ف

ين سه عملكرد پ

سيم فني و نقشه

ها هر دي ستون

  

 دوازدهم؛ هنـــ

تاي آن د، كه پنج

صفحه 4باال و 

سه گروه سخت،

متن. (جه است

ا. دهد شكيل مي

درس كتاب ترس

بند فاعي و آكس

.شود ستفاده مي

سنجش

وچك وجود دارد

صفحه از ب 4(ي 

كشي به س  نقشه

درج 60ه ترسيم 

  .درست است

 عملكرد اصلي تش

  .ت

متن د. (شوند مي

مان، كدهاي ارتف
  )ي معماري

شكسته ساده اس

 

 

 

   
 

 .رست است
مكعب كو 27م 

  .رست است

 .رست است
صفحة افقي 8ل 
 

 .رست است
ورد استفاده در

  )45صفحه 
 .رست است

ب مداد با صفحه
 .رست است

 گردش جواب د
 .رست است

ر آشپزخانه را سه
 .رست است

جواب درست است
 .رست است

 سويل ناميده م
 .رست است

رش يك ساختم
كشي كتاب نقشه 

 .استرست 
 موارد از برش ش

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
 .و جواب است
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، حالتي از 

ك پنگوئن 
ز حمايـت،   

. شود ي مي

 بـه كلمـه   

 و تغيير را 

سـيفون در   

 از اتحـاد،  

د از پـايين   
ده منتقـل        

cationgroup

شكل در وسط ي

يانه اين كادر يك
هـايي از  حالـت  

نده طرح، تداعي

اي حرف از كلمه

ت، نيرو، نوسان

ك نوازنـده ساكس

لتي اسـت، حـا  
  .كزي است

سر و زاوية ديـد
ابه را بـه بيننـد

اي يك فرم دايره

در وسط و مي. د
كننـده يمنتقـل  

ختلف براي بينن

 است كه يك ح

 و جوش، سرعت

 فضاي تيره يك

جاد تمركز كرده
 نقطه سياه مرك

ر آسمان باالي س
ز و مـوارد مشـا

 06/12/1400(  

مت چپ روي ي

اند، قرار دارند يده
ايـن رويارويي. ت 

  

هاي مخ ه راه حل
 

صورت تر به اين
  .رساند ي

ش، انرژي، جنب

توسط ت چپ، به
  .ه است

  . رويايي باشد

 در آنجا كه ايج
سوي ط سفيد به

جود پرندگان در
ضـاي اسـرارآميز

مي

25  

مرحلة هفتم(ـر 

يزي نوك در سم

اي درهم پيچيد ه
دررو شده اسـت

.شود  شامل مي

راحي شده، ارائه
 . مشاوره باشد

ا و مفهوم پوستر
ا به مخاطب مي

ط، حالتي از پرش

ك زن و در سمت
ح گنجانده شده

ك، خيال انگيز و

شكل اي مربعي ه
نظرِ تمام خطوط

كنارةتصوير و وج
گشتگي، فض  گم

و تجسمصويري 

 دوازدهم؛ هنـــ

راست و سر و تي
  .دهد ي

صورت حلقه ه به
رنده ديگري رود

  

هاي گوناگون ن

ط شخصيت طر
هنمايي وي از را

ي رساندن معنا
م نهايي طرح را

خشي از اين خط

نفي، چهره يك
شخصيت در طرح

ساتي نوستالژيك

ط و وجود نقطه
گهباني و اتفاق ن

ه يا خراب در ك
طراف، تشويش،

 خالقيت تص

سنجش

 

 بال در سمت ر
خوبي نشان مي ه

ادي پنگوئن كه
 و تهاجمي با پر
.ه را در بر دارد

ا در اندازه و وزن
  

ت مختلف توسط
تواند نمادي  مي

برا»انتقال«و  »
نتقل شده و پيا

 بلندتر شدن بخ

 
 كمك فضاي من

در نهايت دو ش 

كننده احساس قل

ز به توسطخطوط
رل، مراقبت، نگ

ك خورده، كهنه
سلط به فضاي اط

   
 

 .رست است
 .و جواب است

  .ست است
رم يك پرنده با
ش از هر چيز به

  .رست است
ست تصوير تعد
جاعانه، معترض
 حفاظت از گرو
  .رست است

خانواده فونت را
 .درست است

نشان دادن جهات
هاي مختلف هت

  .ست است
جابجايي«عامل 

من) ط يك پرنده
   .ست است

نهايتاً فنري و 
  .گذارد مي

  .رست است
ست تصوير و با

.شود مين ديده 
   .رست است

تواند منتقل ن مي
   .ست است

سمت مركز م به
سي، نظارت، كنتر

   .رست است
هاي ترك با ديواره

ساسي از عدم تس
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دگي را بـه   

 آرم مركـز     

ويـه ديـد،    

صـوير و در   

ـود نـوعي     

ودن را بـه   

 مونـوالين     

والً فضـاي  

قالبي را در 

اني روح او   

.  رايج است

cationgroup

ساسي از لغزنـد

وير مربـوط بـه

ايـن زاو. كنـد  ي

 در بازنمـايي تص
  . داده است

حساسـي از وجـ

تدار و مصمم بـو

د نـدارد، فونـت

در اين نما معمو

ي بزرگ قطار انق

گرداني و پريشـا

ان فيلم بيشتر 

شود، احس يده مي

تصـو. ـق اسـت  

بيننده ايجاد نمي

ها نوع برش آن
 موذي و منفي

سـر اح كـاله از   

ماد به نفس، اقت

ت حروف وجـود

د. پردازد ي او مي

خود به نام دزدي

وان انسان، سـرگ

اندركار ن دست
  .شود مي

 06/12/1400(  

ين و با انحنا دي

  .ته است

ش، ايجاد و خلـ

 و هيجاني در ب

ساده هندسي و ن
ه آن شخصيتي

ميز و برداشـتن
  .كند مي

حساسي از اعتم

ستي در ضخامت

 و حاالت دروني
 .رد

اي خ دقيقه 8م 

ش و اضطراب رو

نسوي مونتاژ بين
كار برده م ت به

26  
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كه از باال به پايي

منظم انجام گرفت

دهندة آفرينش شان

ي و ساكن دارد
  .ت

فاده از اشكال س
ي فرم پرنده، به

آم خنده شيطنت
 بيننده منتقل م

تر اين خروس، ا

كند و كنتراس مي

شخصيت اصلي
گير كادر قرار مي

با فيلم 1903ل 

ها تشويش ي فيلم

كشورها واژه فرا
راي مونتاژ و اديت

ت نمايشي

 دوازدهم؛ هنـــ

ورت نرم و آرام ك

صورت نام ه و به

 در باالي آن نش

موالً حالتي خنثي
خت مناسب است

في پرنده و است
گيري  براي شكل

حالت خ. ه است
ن كاراكتر را به

 برداشتن كاراكت

خامتي طراحي م

حالت و ويژگي ش
لة نزديكي در ك

سينما كه در سال

ما محتواي اصلي
  .ت

در ك. گويند  مي
هايي بر ن معادل

 خالقيت

سنجش

صو ضخامت و به

هاي تكرار شوند

هاي تكثيرشده
 

صويرسازي، معم
 ساكت و يكنواخ

ت به شكل اصلي
خطوط شكسته

ونه از يك حشره
ي يا خرابكار بودن

سپر و بلند قدم

شكل تك ضخ  ه

زي به توصيف ح
ع اصلي در فاصل

ن اوليه تاريخ س
  .رد

ونيسم در سينما
ريت خشن است

دوين فيلم اديت
عنوان وين نيز به

   
 

  .ست است
ط از نازكي به ض

  .كند ل ميق
  .رست است

ير، توسط الگوه
  .ست است

ه  در مركز و گل
 .ي هنري است
  .ست است

 به تصوير در تص
ش فضاهاي آرام،

  .رست است
  .ست است

ط محيطي نسبت
گيري سطوح با خ

  .رست است
ري كاريكاتورگو
 و دسيسهچيني

  .رست است
ه عقب، سينه س

  .گذارد
  .تست اس

راح، حروف را به
  .شود

  .رست است
پ در تصويرساز
ف شده و موضوع

 .رست است
پورتر كارگردان.  

وجود آور حرك به
 .استست 

طاليي اكسپرسيو
 اراده آزاد و جبر

 .ست است
 انگلستان به تد
غات پيوند و تدو

www.sanjeshse 

در 2نهيگز .17
تغيير خطوط
بيننده منتق

در 4نهيگز .17
ساخت تصو

درس 1نهيگز .17
وجود شمع

هاي آفرينش
در 2 نهيگز .17

رو نگاه روبه
براي نمايش

در 3نهيگز .17
در 2نهيگز .17

تغيير خطوط
كارگ اصل به

در 3نهيگز .17
طرح، تصوير

كاري پنهان
در 4نهيگز .17

حالت سر به
گ نمايش مي

درس 1نهيگز .17
كه طر زماني

ش ناميده مي
در 4نهيگز .18

نماي كلوزآپ
حذفاطراف 

   
 
 

در3گزينه  .18
س. ادوين 

تصاوير متحر
درس1گزينه  .18

در دوران طال
عدم مطلق

در2گزينه  .18
در آمريكا و
در فارسي لغ
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او اولـين  . 

ز نمايشـي       

  .ده است

  .گويند ي

  خدايان 

ـه همـه از    

اتل پدرش 

هـاي   عيـت 

دد تخيـل         

cationgroup

نتاژ متقاطع بود

ث ايجـاد سـتيز

  .ت

ونن آرتو اجرا شد

رش مستقيم مي

خ -1: شوند م مي

ايمپوزاسـت كـ ر   

ميان برداشتن قا

موقعل افـراد در   

ـن خـود بـه مـد

  .ت

نتاژ سريع و مون

رمـان كـه باعـث

است.ساخته شده

ك و با فيلم آنتو

ن نوع تدوين بر

ند دسته تقسيم

مـايي يـا سـوپر

شرايط براي از مي

تجزيه و تحليـل
  .نوار است

  .ست

  .ت

صـاوير را در ذهـ

  .ويند

 06/12/1400(  

پرسيونيسم است

تاژ شتابي يا مون

قهرمخالفت او با 

كسيم گوركي س

من دوالكخته ژر

عدي است به اين

هاي نو بر چن هم

نم يزالـو و بـرهم    

ز فراهم بودن ش

ئل اجتماعي و ت
ژان رن -ل كارنه 

، كلود شابرول ا

دوين شده است

 راديـو بايـد تص

گو  تدوين را مي

  .شود 
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نه و سبك اكسپ

كنندة مونت  ابداع
 .د

ضدقهرمان كه م

همين نام اثر ما

ساخ 1972 سال 

 ابتداي نماي بع

نمايشنام. رسد ي

گـذاري يـا دي هم

ف هملت پس از

ن توجه به مسائ
ك فدر و مارسل

صاً متفاوتي دارد،

نمايي تد ك برهم

دهد، شنونده ي

له پيش از مرح

ن بازي قطع مي

 دوازدهم؛ هنـــ

وف اثر رابرت وين

كرده، بلكه خود
يتم استفاده كرد

به نيروي ض. يند

ساس رماني با ه

وحاني متعلق به

تهاي يك نما به

سده چهاردهم مي
  

 يا فيداين و بره

معروف) مونولوگ

وجه به محرومين
ژان ويگو و ژاك -

 گرايشي مشخص

فاده از تكنيكست

ي به ما نشان نمي

ه از روي نگاتيو

مكرر از هر پالن

سنجش

ي و راسكو لنيكو

رتر را تكميل كر
اژ براي ايجاد ري

گو گوسنيت مي
  .ويند

ن، فيلم مادر برا

صدف و مرد رو 

ما چسباندن انته

 سابقه آن به س
پريان -5آزاد  -

ظهور تدريجي 
  .ست

م(گويي  ت از تك
  .شتن اوست

صيت عالقه و تو
-سازان  اي فيلم

گ نوي فرانسه كه

ساخته ولز با اس» 

تلويزيون چيزي

زيتيو چاپ شده

هاي م و برداشت

   
 

 .رست است
 دكتر كاليگاري

 .رست است
داعات پور تنها اب

ست كه از مونتا
 .ست است

در نمايش پروتاگ
گو تاگونيست مي
 .رست است

 فيلم پودوفكين
 .ست است

،لم سوررئاليسم

 .رست است
وش پيوند دو نم

 .ست است
شرافي ژاپن كه

-4زنان  -3ري 
 .ست است

-ي يا فيداوت 
 اتصال دو نما اس

 .رست است
ر عبارت نخست
و ترديد او در كش

 .ست است
اليسم با خصوص

ها هاي فيلم ژگي
 .ست است

ساز موج نو  فيلم
 .رست است

»ي از شانگهاي
 .رست است

 سينما، تئاتر و ت

 .ست است
ش نخستين پوز

 .ست است
ها و ه تعداد پالن

www.sanjeshse 
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در 3گزينه  .18
گريفيث نه

كارگرداني اس
در2گزينه  .18

به قهرمان د
شود، آنتا مي

در4گزينه  .18
ترين معروف

درس1گزينه  .18
نخستين فيل

در4گزينه  .18
ترين ر ساده

در2گزينه  .19
تئاتر اش» نو«
سلحشور -2

درس1گزينه  .19
محو تدريجي

هاي تكنيك
در3گزينه  .19

جمله مذكو
و) عمويش(

درس1گزينه  .19
هاي رئا فيلم

خاص از ويژ
در2گزينه  .19

مشهورترين
در4گزينه  .19

خانمي«فيلم 
در3گزينه  .19

راديو مانند
  .نيافريند

درس1گزينه  .19
منظور از راش

در2گزينه  .19
در سينما به

  
  

erv.ir

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98



 
 

 

@sanjesheduc 

طـور   م بـه   

آيد  ديد مي
ن منتقـل     

cationgroup

نماي اصـلي هـم

سازي پد س بداهه
را بـه تماشـاگرا

شود و ن حو نمي

 نمايش براساس
سـات رم و احسا 

 06/12/1400(  

ي قبلي كامالً مح

اين نوع. رسد ي
اي مفـاهيم ونـه   

  .د

 .ت

  .التر است

 .چهارم

  .شود ي

 .است 

 .ب است
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 تفاوت كه نماي
 

مي 17وايل قرن 
دين و رقـص گو

كنند ن بازي مي

رونده است ن پايين

هارم درست باال

هاي دوم و چ رجه

دشتي ايجاد مي

 .ارد

نْتَدر موسيقي، 

 .ره است

اصفهاني منسوب

 .صفهان است

 

 . است

ت موسيقي

 دوازدهم؛ هنـــ

ري است با اين
 .شوند ديده مي

 سابقه آن به او
 با حركات نمـاد
ن را مردان جوان

 روند ملودي آن

فاصله چهد يك 

سبت به شور در

ضافة يك دانگ د

بابه مثني نام د

در رساله ادوار د

عروضي چهارپار

 .وصلي است

 .ت

مشتاق عليشاه ا

خان مكتب اص ه

.شناسند چهمي

ها ه ممبرانوفون

  .ت

 خالقيت

سنجش

گذار  مانند برهم
ه دو نما با هم د

مردمي ژاپن كه
مالً سفيد كرده

ابوكي نقش زنان

گاه شوراست و

ت به شاهد درآمد

د وجود دارد؛ نس

دانگ شور به اض

ود، سبوم ساز ع

ز سبب خفيف د

 متفاعلن، وزن ع

وشته اسحاق مو

لدين ارموي است

تار به م ه ساز سه

ن خضوعي آوازه

دگي ساز كمانچ

ن ساز از خانواد

است صدا واده زه

   
 

 .رست است
 يا سوپر ايمپوز

شود، بلكه نمي ر
 .رست است

پسند و م ر عامه
ورت خود را كام

هاي كا ر نمايش

 .رست است
 مربوط به دستگ

 .رست است
گاه نسبت ف سه

 .رست است
طا، دو نت شاهد

 .رست است
 از تركيب يك د

 .رست است
 سبابه بر تارِ سو

 .رست است
الدين ارموي از ي

 .رست است
فاعلن متفاعلن
 .رست است
نو» م في االيقاع
 .رست است

ا ه، نوشته صفي
 .رست است

ن سيم چهارم به
 .رست است

حسين ها، ميرزا ه
 .رست است

ر را به نوازندشگ
 .رست است

ت دكُّر است؛ اين
 .رست است

از خانو» ه نوبان

www.sanjeshse 
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كامل پديدار
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كابوكي تئاتر
بازيگران صو

كنند، در مي
  
  
  

در 4گزينه  .2
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در آواز ابوعط

در 3گزينه  .20
آواز دشتي،
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محل نهادن

در 2گزينه  .20
منظور صفي
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متفاعلن متف

در 4گزينه  .20
النغم«كتاب 

در 3گزينه  .20
رساله شرفيه

در 2گزينه  .2
اضافه كردن
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ن و شـايد      

جه تسريع 

گ صورتي 

اي رنگـي       

ـاي خـاك   
ه شـفافيت    

cationgroup

ة رودبـار گـيالن

 چسب و در نتيج

ولفيد منگنز رنگ

ـباندن كاغـذها

هـ ست كه به نام
ايـن رنگريـزه. د       

سـتاهاي منطقـة

دي در محلول

  .شود فاده مي

  رنگ سفيد

 رنگ نارنجي سو

زي بـراي چسـ

و بسيار سمي اس
نـگ سـياه دارد

 06/12/1400(  

ته در بعضي روس

ث جذب آب زيا
  .ند

  .رود ي

استف) يد كلسيم

  

ر گل سنيكا 

كرومات سرب 

ن خاصـيت بـاز

رنگريزة خاكي و
سـير بـا تـك رن
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ر گذشتهت كه د

 

باعث» فرمالدئيد
نماين وگيري مي

كار مي  سفيد به

اكسي(و آهك ) 

  رد
 

گ 

.ي سبز هستند

ه دليل داشتن

منگنز در اصل ر
ـگ شـكالتي س

اص مواد

 دوازدهم؛ هنـــ

شده در ايران است

.فا است -، دو 

 

اوره ف«د چسب 
د چسب نيز جلو

عنوان رنگ و به

)كلروسديم(مك 

يد متمايل به زر
 اي يل به قهوه

هاي جزو رنگ دانه
  .د

ن نوع چسب به

هاي آهن و م ت
شود و رنـ ده مي

 خوا

سنجش

 آزاد شناخته ش
 . بوده است

 .ركاست

  .صدا است

 .مزگان است

 شمال خراسان

 .سالست -سل 

ي مصنوعي مانند
مواد از نفوذ زياد

يبي روي است و

دايي از امالح نم

يم به رنگ سفي
به رنگ قرمز ما

   يره 

  .مالي است د

 استات مس جز
كنند را ايجاد مي

گلوتن است اين

 است از سيليكات
ك كلن نيز ناميد

  .ات نيست

   
 

 .رست است
 ساز هواصداي
ق ديگر متداول

 .رست است
 ديگر ساز زنبور

 .رست است
 از خانواده خودص

 .رست است
ن مربوط به هرم

 .رست است
ل دوتار شرق و
 .رست است
س -ره تالشي،دو 

 .رست است
هاي ده در چسب

اين م. شوند مي 
 .رست است

هاي تركي رآورده
 .رست است

عدني براي موزد
 .رست است

يا كربنات كلسي 
يا اكسيد آهن ب 
اي تي رنگ قهوه 

 .رست است
وصيف كامل نمد

 .رست است
مس،م، كربنات 

ي رنگ سفيد ر
 .رست است

چسب نشاسته گ
  .ست

 .رست است
 دايك تركيبي

ي كاسل و خاك
د ولي با ثباري دا

www.sanjeshse 
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، چـوب را   

 خـوب بـا   
ل اسـتفاده   

جهـت  . رد 
مان خشك 

  .ود

  .شود ي

ت حيواني 

گ صورتي 

ي قـديمي   

تنهـا يـك   
ن چند بار 

cationgroup

اين چسـب. ست

ي براقيت بسيار
رنگ فوق قابـل 

گيـر ده قرار مـي 
ساعت و زم 3ي 

شو استفاده ميگ 

كار برده مي ي به

سه پيا، پيگمنت 

د منگنز رنگولفي

هـاي آتشفشـان    

ي ترموست را ت
توان پالست را مي

چسب چوب است

رضه است داراي
. برخوردار است
ادمان مورد استف

ك شدن سطحي

راي زدودن رنگ

 ظريف و خراطي

  .شود 

  .ند

.رنگ قرمز است

رنگ نارنجي، سو

ك از خاكسـتر آ

ها ستيك چسب
هاي ترموپال چسب

.  

 06/12/1400(  

تركيبات اصلي چ
  

ا مشكي قابل عر
ي قابل توجهي

 و خارج ساختم
زمان خشك. شود

كند و از آن بر مي

 و براي كارهاي

جره استفاده مي

  .آن زياد شود

كن ايي ايجاد مي

گمنت معدني ر

كرومات سرب ر

ايـن خـاك. ت

ترموپالس -2ست 
ده نيست ولي چ

.يري رنگ است
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مرحلة هفتم(ـر 

 و داراي همان ت
.و رطوبت است

ع فام از سفيد تا
ه و از ثبات نوري
ت مصارف داخل
ش دي توصيه مي

عت بر رنگ اثر م

اي مايل به قهوه

نوان ماده منفج

پذيري آ ه و رنگ

  .اسب است

ها را روي آن لكه

ج و شنجرف پيگ

ك. ي سبز هستند

 آن نيز باال است

ترموس -1: شود 
دي قابل استفاد

  ).ستند
ايع لكوئيدي شي

 دوازدهم؛ هنـــ

موپالست است
در برابر حرارت و

نواعه شده و در ا
 و رطوبتي بوده
ي است و جهت
يه آستري آلكيد

سرع را داشته و به

معدني قرمز متم

عن نيوم است و به

چ ديوار كم شده

سازي منا جسمه

اسب نيست زير

سرنج. گيريم  مي

هاي جز رنگ دانه
  .د

 و پالستيستية

مده تقسيم مي
رد و براي بار بعد
ما، نرم شونده هس
 بوده كه يك ما

سنجش

هاي سنتزي ترم
 آن ناپايداري د

 آلكيدي ساخته
بر شرايط جوي

سينمايي و گچي
ي اعمال يك اليه

  .ت

ان سمي بودن ر

ل و يك ماده م
 

 آمونيم و آلوميني

 مكش رنگ گچ
 

ساخت خمير مج

 چوب بلوط منا
 

سياه و آلبالويي
  
 

و استات مس ج
كنند را ايجاد مي

ي زيادي است

به دو گروه عم) 
وان استفاده كر

در مقابل گرم. (
ئوچودرختان كا

   
 

 .رست است
ه ستات از چسب
كند و از معايب

 .رست است
هاي  پاية رزين

ي مناسب در براب
ح فلزي، چوبي، س
ي سطوح فوالدي

ساعت است 24ي 
 .رست است

لن كمترين ميزا
 .رست است

 همان سنگ لعل
.درست است
وطي از نيترات
 .رست است
شود ك، باعث مي

.درست است 
هل براي س+ ين 

 .رست است
بري ه براي رنگ

.درست است
وب بغم، رنگ س

.دهد گ سياه مي
.درست است 

، كربنات مس و
ي رنگ سفيد ر

 .رست است
راي چسبندگي

  .شود
 .رست است

)شيميايي(وعي 
تو ذوب كردن مي
. و استفاده نمود
 التكس، شيرة د

www.sanjeshse 
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د 1گزينه  .23
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است و رنگ

3گزينه  .23
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و اكسيد روي
در 4گزينه  .23

بنتونيت دا
ش حاصل مي
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چسب مصنو
بار پس از ذ
حرارت داد
توجه كنيد
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