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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)17/02/1400(   
  )دوازدهم( ــرنـه  

 

  

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  13ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

 و دار خال

. است» سي

دن زيبايي 
... و/ ر/و / ا/

كنايه » دن
زي به كار 

دي صبر و 

يد و ايهام 

cationgroup

  .دهد مي

داراي پوستكه 

  )ل آدمي

عالمه مجلسي« 

ن، زيرا مانع ديد
/از تكرار ./ دارند

  .)ة استعاري

زبان گشاد«، »3
 در معناي مجاز

ز الزمة ارزشمند
  . است

آي به ذهن مي ز

 

نم» خشمگين«ي 

اسبي كه: ابرش 

  .)هديه فرستاد
نِ طاقت و تحمل

ها از  و مرثيه
  .ست

د، به خزانيرگ ي
جا تضاد د ر اين

ي است نه اضافة

3« بيت گزينة 
اي واژه 4 و 2 

 هوا و هوس نيز
دو مصراع برقرار

ج آن نيزناي راي

 )17/02/1400 م

معني» نژند«. ت

//يش از صبح 

يك آن افراد ه ه
يان نزديك شدن

  .ست

  .ست

اي از دعاها عه
اس» احمد عربلو

ي ناز بر چهره مي
د» خزان«و » ن

اضافة اقتراني» از

در. //مان است
هاي هاي گزينه

  .د
  .دارند

سپاه نياز ندارد،
ب معادله بين د

معن» خون«و » 

  ه رخسار تو

  .داردن

2  

دومجامع نوبت (ر 

نيست)  ماندگي

گاه، پيسحر: گير
  بهره د و بي

بهبراي يك. (هد
ي ماندن، به پاي

اس اشتباه آمده» 

  .اند شده

اس اشتباه آمده ،ر

مجموع» دالمعاد
«نوشته » فرهاد

او را كه از روي
گلستان«. / دارد

آستين نا«( شود

مجاز از فر» ط
ه در بيت.// ست

داند ديدن يار مي
اي د هنرمندانه) 

لشكر و سن به 
ول است و اسلوب

»ريختن« كنار 

ـ عشق به2ست 

  .د ندارد
وجود ن» شخيص

ارسي

دوازدهم؛ هنـــر

آزردگي،(» اللت

شبگ) // ه صفت
نااميد: خايب//  د

ده مي» يك به ك
قط يك جزء باقي

»بيفتد«و » گزار

ش  اشتباه نوشته 

بار تره و) حبوبات

زاد«. است» ي
قصة شيرين فر« 

و آستين ا است
ك تشبيه وجود د

ش بيت ديده نمي

خط«ئت است و 
از از ايران امج 

شتياق او براي د
مراعات نظير(ب 

 كار نباشد انسا
ي براي مصراع او

آمده اما در» ر

انند خورشيد اس

وجود» مجاز«. د
تش«. ردن است

 فا

سنجش د

مال«مترادف ) ت

اسم است نه(ك 
باشد بر پوستش

يك«معني » كايك
طاقت و توان، فق

پيامگ«، »مضاعف

)آباد(و معمور  

ح(هاي گياهي ه

كاشفين واعظ 
است؛» دره ژيد

اه ان مانند كرد
ر هر مصراع يك

.  
ه و استعاره در ب

مجاز از جرئ» ه
ن،جها.  مركب

ن خورشيد را اش
تناسب» آلود واب

تي دشمني در
مثال و مصداقي

رتبااعآبرو و «ي 

 رخسار تو كه ما

تشبيه دارد» يما
از مركنايه » دن

   
 

 .رست است
سرزنش، مذمت(

 .رست است
د بلند و ترسناك

متفاوت ب نگا ر
 .رست است
يكا«نه نخست، 

از كلِ ط:  طاقت
 .رست است

م«ها، امالي  نهي
 .رست است

)جويبار(، نهر )
 .رست است

دانهبه معني » ل
 .رست است

حسين«سني از 
آند«از  » زميني

 .رست است
 يار را به گلستا

د ⇐شود   مي
كل گرفته است

دلهاسلوب معا ل،
 .رست است

زهره« ، »1«ينة 
فعل» دادن وش

  
 .رست است

شاعر علّت برآمدن
خو«و » فسانه«
وقتچنان كه  مه 

مصراع دوم م ⇐
به معني» آب« 
.  

ـ1مهر رخسار 
 .رست است

سي سمن«: »1«
ك شدخا«: »2«

www.sanjeshse 

  
  
  
در 3گزينه  

(» مالمت«
در 4گزينه  

فرياد: نهيب
هايي با نقطه

در 1گزينه  
در بيت گزين

طاق شدن(
در 2 نهگزي 

در ديگر گزي
در 4گزينه  

)دام(شست 
در 1گزينه  

بقل«امالي 
در 3ينه زگ 

اخالق محس
هاي مائده«
در 2گزينه  

شاعر چهرة
گلستانِ رخ

آرايي شك واج
يلعلحسن ت

در 1گزينه  
در بيت گزي

گو«است و 
.است نرفته 

در 1گزينه  .
ش: »آ«بيت 
: »ب«بيت 
:»پ«بيت 

⇐تقوا است 
:»ت«بيت 

تناسب دارد
م: »ث«بيت 

در 4گزينه  .
بيت گزينة 
بيت گزينة 

erv.ir
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@sanjesheduc 

د؛ بنابراين 

د اما جعبه 

  .ايم زده

، »4«زينة 

ارد و فقط 

انداز شود،  
هم  8خانة 

cationgroup

  .) ند

دهد مي»  ندارد

  :ندزايي هست

شود يي بلند مي

 به آن پشت پا ز

ست، اما بيت گز

  . غرور و تكبر
مفهوم اشاره ندا

ة شنونده طنين
ضمون در بيت خ

 

  .رند

ان م او مانند شده
  )، آذرخشه

وجود«و معني 
  

هاي پيرو مجز ه

خوردني صداي  ن

ايم و ا گذشتهم

 اشتباه ناچار اس

است نه صرفاً ت
ت پنج به اين م

ي سينة در فضا
فهمد؛ اين مض ي

 )17/02/1400 م

  .وجود ندارد
  .است ده 

نقش مسند دار» 

  .سند هستند

ن مردمك چشم
هندبرقِ ج: هان

 اخباري است و
.است» ربودن« 

  .) ندارد
  .)ي ندارد

 مربوط به جمله
  ديدم

  .)رتي ندارد

باشد، با هر تكان

م اي، ي نگذشته

 ارتكاب گناه و
  .دارد مي

 بر مسند قدرت
وق است اما بيت

 عاشق دردمند
خن عاشق را مي

3  

دومجامع نوبت (ر 

و» ناس همسان
پديد آورد) آرايي

  .است) س

»دانه«و » خانه«
  

 
هر دو، مس» يار«
  

چاكان و عاشقان 
برق جه( .) است

فعل مضارع) ت
ماضي از مصدر

ضرورتي» تا«ز 
ضرورتي» كه«ز 
طور جداگانه  به

به روي تو خند 
ضرور» اگر«س از 

درونش ب رواريد

ر و شر عالم ماد

ت كه انسان از
حذر منكردن، بر

 براي تكيه زدن
صال معشو به و

كه صداي ي اين
كشيده، سخ  رنج

دوازدهم؛ هنـــر

جن«. كنايه است
آ واج(مة حروف 

پارادوكس(نما  ض

«مسند هستند؛ 
.متمم است» ي

  .هاد است
 .نهاد است »ل

«و » خوار«مده؛ 
.اليه هستند ف

گان يار به سينه
حالت» ان«(ي 

نيست(= » نبود«
فعل م» بودرْبِ«. 

پس از» كه«ن 
پس از» تا«دن 

هر يك» تا«و  
)از زماني كه( ا

پس» كه«شدن 

  .كند مي
فقط يك عدد مر

خير كه اگر تو از

در شرايطي است
هاي خود نظر ن 

خي قدرتمداران
ها براي رسيدن

  .ار
و براي) پژواك( 

فقط عاشق ⇐

سنجش د

ك»  جگر كردن
نغم... و/ ا/، /د/، /
شدن، متناقضش

  

صفات م» ظريف
انبوهي«ست اما 

نه» لقح«ت اما 
تثالام«ا  است ام

عني پنداشتي آم
هر دو مضا» يت

مژگ( جمع است 
وند صفت فاعلي س

«//  استاليه ف
.نقش بدل دارد 

شد  واقع افزوده 
شد ر واقع افزوده 

»كه«جا  يندر ا
تاي و كوشيدي 
ش در واقع افزوده 

وت را ستايش م
ز جعبه وقتي فق

   

گويد ك اطب مي

ر، قرار گرفتن د
ستن و به عيب

ستگي ذاتي برخ
ه  تحمل سختي

يچ و تاب زلف يا
پيچد ر كوه مي

⇐ داشته باشد 

   
 

خون در«: »3«
ش/تكرار : »4«

م بودن و فراموش
 .استرست 

: ت نمودار گروه

 .رست است
ظ«و » لطيف«: 
مسند اس» تهي«

مسند است» رق
مسند» محال«
به معن» گرفتي«
كوي«و » مويت«

 .رست است
ت سوم نشانة ج

پسها  گزينه گر
 .رست است
مضاف ر دو مورد

»خود«. د است
 .رست است

در(تا = تا كه  
در(كه = كه تا  
كه؛ د ≠كه تا  

 رنج من نشستي
د(اگر = گر كه  

 .رست است
وسك خاموشي و 

ا: صورت سوال 
!د، بي صداست
 .رست است

ت شاعر به مخا
 .رست است
يگررك ابيات د

ز عيب مردم جس
 .رست است

، ناشايس1ت خانة 
، لزوم4ت خانة 

ي است براي پي
صدا د: 7خانة  

 از غم در سينه
www.sanjeshse 

ينة بيت گز
بيت گزينة 

چشمبرابردر
در 2نه يزگ .1

شكل درست
 

در 1گزينه  .1
:»الف«بيت 
: »ب«بيت 

غر«: بيت پ
: »ت«بيت 
: »ث«بيت 

«: »ج«يت ب
در 3گزينه  .1

در بيت» ان«
ديگدر » ان«

در 2گزينه  .1
در هر» تو«
نهاد» چاره«

در 3گزينه  .1
:»1«گزينة 
:»2«گزينة 
:»3«گزينة 
در كهدردا 

:»4«گزينة 
در 2گزينه  .1

هر دو بيت
معناي بيت

پر از مرواريد
در 1گزينه  .1

در هر دو بيت
در 4گزينه  .1

مفهوم مشتر
مخاطب را ا 

در 2گزينه  .2
ضوع بيتمو

موضوع بيت
حسن تعليلي

يتمعناي ب
بايد كوهي

erv.ir
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@sanjesheduc 

رح ط 3ي 

و  شقع ج

هش كات ل

  .اشد

كه  ه بر اين

ش سخني 

cationgroup

فارسي 12درس 

 پايان درد و رنج

  .خيره نما
تد، ذخيرة اعمال

ندان آهنگران با

كند كه عالوه مي

از كار و تالش(  .ت

  تبركه 

  خوانديد

   

 

ه خودآزمايي د

سوم اميد به 

اوان در انبار ذخ
اي ايجاد نمود نه
  .از

ي و محكمي سن
  .هان نرفتم

داند و توصيه مي

ب خدا مهياست

  .نيستند

 اين است ـ مت

خ توانيد ـ مي ي

  ـ حرير

 )17/02/1400 م

ين تست برپايه

گزينهست، در 

پس گندم را فرا
گر به دلت رخن

ثواب بپرد خيرة

تي اگر به سختي
و ستم به آن جه

د ، درست نميش

اش از جانب وزي

 ـ آنها شاكر ن

ي ماآرزو )4ك 

ميداشتيد ـ ) 4

زبان عربي ـ) 4

  دهد جام مي

 ا

)علوم انساني

4  

دومجامع نوبت (ر 

ا. (است ص شده

اس   توصيف شده

ي بينديش، سپ
ش است كه اگ
ه به عبادت و ذخ

كند حت نابود مي
اي پر از ظلم و ه

دون كار و تالش

ل همراه كرد، رو

بخشاينده) 3 

ـ از نزديكم ي

4بسا ـ كتاب  

4  شد ه مي

 نشده است ـ انج

هابود ـ با شرقي

ويژة غيرع( ن

دوازدهم؛ هنـــر

 درست مشخص

ناپذير ق درمان

ا دفع موش چاره
 نيز همانند مو
گه مت كن، وان

ر قطع ظالم را نا
با كارنامه كهم ار

ل را بدشاعر توكّ
  .الش هم بكند
لوكّ قلبي را با ت

.رگزار نيستند

دار ـ اميد بار 

)3كنيد  ك نمي

برايشان عرضه) 

كاري، ترجمه) 

متولد اروپا ـ ب) 

بي، زبان قرآ

سنجش د

شترك دو بيت

  .است  مده

كه در آنها عشق
  .ست

ابتدا براي د  در
نفس اماره: يد

فع نفس اماره هم

طور آه مظلوم به 
از خدا سپاسگزا 

ش ،»4«ت گزينة 
شد الزم است تال

باور و ايمان كه

همه ـ شكر) 2

ديگر) 2بريم 

ي داريد ـ درك

)3   پنبه

 3(

 3(

 عرب

   
 

شم ود و مفهوم
 

 .رست است
در متن سوال آم

 .رست است
هار بيت ديگر ك

ي آن، مطرح است
 .رست است

اي عزيز من،: 2
گو ل موالنا مي

س در ابتدا در دف
 .رست است

آ: »2«ت گزينة 
: »4«ت گزينة 

 .رست است
رت سؤال و بيت

ل داشته باشتوكّ
كهر كس  : دوم

 .رست است
  :  رتيب

2به مردم خود 
 .رست است

  :رتيب
ـ تشريف ببم ي

 .رست است
  :رتيب

نمند ـ توانايي
 .رست است

  :رتيب
ي كه ـ بودند ـ
 .رست است

  :رتيب
 دن ـ حتماً 

  باشد ناه ـ مي
 .رست است

  :رتيب
 رب 

www.sanjeshse 

شو مي  ديده
 .)است شده

در 3گزينه  .2
توضيحات د

در 3گزينه  .2
برخالف چه

پذيري درمان
در 2گزينه  .2

2معني بيت 
با اين تمثيل

يابد؛ پس مي
در 4گزينه  .2

معناي عبارت
معناي عبارت

در 4گزينه  .2
بيت صوردر 

انسان بايد ت
معناي بيت

 .)نيست
   

 
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
نسبت ب) 1

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

ياراميدو) 1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
فكر توا) 2

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

هايي لغت) 2
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
گناه كرد) 1
انجام گن) 4

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

دنياي غر) 1
erv.ir
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@sanjesheduc 

 

... ُتصِبُح 

ن را حس 
 مراقبت از 
 و نگراني 
ن از طريق 

پس . است
يچ كس از 
ين مشكل 
 قرار دارند 

  .ود ندارد

cationgroup

 )شود جمه مي

ُت/ بادهاي : رياح

ويروس كرونا آن
شتركمان براي
گي و اضطراب
ماندن با ديگران

ها اب مطالعة كت
چرا كه هي. ست

ي در كاهش اي
 بيشتر در انزوا

  .فيد باشد
  .دهد مي

وررهاي كرونا وج

 

     

تأكيد فارسي ترج

ري/ ابرهاي  :يوم

الي همه گير و
هاي مش ز تالش

 همچون افسردگ
راي در ارتباط م

هاي متني يا ه
طي اجتماعي اس
رگيري تكنولوژ
حال افرادي كه

  .م

  . است
  .كند ي

فمنفي ويروس م
شي از كرونا را م

  

ن برداشتن ضر

 )17/02/1400 م

يگري           
   در حالي كه

ت و همان قيد ت

غيو/ كشد  مي :

  ي الّصفِّ 

ضر در ميان بال
عنوان تالشي از
المتي و رواني

هاي جديدي بر
 تصويري يا نامه

هاي ارتباط و راه
ري براي به كار
وجه كرده و از ح
هايي كمك كنيم

ي مجبور ساخته
روس را دور مي
ت آنان از آثار م

هاي ناش ة بيماري

.ز مردم انجاميد
  .انگيزند رمي

ولوژي در از ميا
  . ت

5  

دومجامع نوبت (ر 

حيوانات دي) 2  
ـ حاليه است» 

لق تأكيدي است

يسحب/ رد باد 

ثاني ـ الّصفِّ 

ز ما درحال حا
 و دوستان، به ع
ه مشكالت سال
ه ي آن، ايجاد راه
تلفني صوتي و

ها و شتن فعاليت
هاي بيشتر قعيت

ري آنها ندارد تو
 انتشار وباي تنه

 عدم پراكندگي
ت، آثار منفي وير
ه آنان، در حمايت
ش اجازة معالجة

ها نفر از  ميليون
ي را در انسان بر
ه كارگيري تكنو
هاي تلفني است

دوازدهم؛ هنـــر

  كرد

اند              ده
»و « ست، پس 

مفعول مطل :يماً 

گر :إعصار/ د 

أّول ـامتلکنا ) 

ها نفر از ميليون
ري از خانواده

به و. كند ر مي
كردن آثار منفي
ن گفتگوهاي ت
 و زنده نگه داش
بعضي از ما موق

كارگير هي در به
ي از آثار منفي

ر را بر وحدت و
ژي كاردان است
گيرها و كمك به

پزشكان پر تالش

س مشتركي بين
ت سالمت جسمي
 مناسبي براي به
ه ي همان تماس

سنجش د

 ارتباط برقرار ك

فهميدـ )  است
ه گزينه قبلي اس

تعلي(قطعاً = ت، 

كنند الحظه مي

)3  يقفز
  لثّانية

ساتي است كه م
 كه ما را به دور

ها، مجبو  جان
ن گام در دور ك
جتماعي همچو
ي ادامة روابط

ف نيست ولي بع
ه كسي كه آگاهي
آنها در پيشگيري

ها نفر ضر ميليون
ر گرفتن تكنولوژ
گي  از حال گوشه

ارد كه فقط به پ

تان، به احساس
سياري مشكالت

هاي ن موقعيت
ة روابط اجتماعي

    .........  
   

 

 شرق ـ و با آنها
 .رست است

  :رتيب
ترجمه نشده(ي 

ن گزينه در ادامه
 .رست است

 كه شايسته است
 .رست است

مال :ُيالِحظُ / بار 
  شود  رش مي

 .رست است
  :رتيب

يتعريب نشده ـ 
صفِّ ا ـألولی 

  ك مطلب 
هايي، از احساس

ك نند به گونه اي
مان و نجات تي

پس اولين. جامد
هاي ارتباطي اج 

روشي جالب براي
س تنهايي معاف

پس ما بايد به. 
وجو كرده و به آ

 .رست است
 :ها نه

ونا در حال حاض
سي كه در به كار

وجو ت كه پرس
مفيدي وجود دا

 .رست است
  : ها نه

 خانواده و دوست
ري و تنهايي بس
مه به طور يكسان
روش براي ادامة

 .رست است
  :ها ل و گزينه

ت ويروس كرونا
www.sanjeshse 

فرهنگ) 4
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
يگاه: قد) 1
چون اين) 4

در 1گزينه  .3
آن طور) 1

در 3گزينه  .3
دو ب :مّرَتينِ 

فر :مفروشةً 
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
ت »کانَ «) 1
صّف األ) 4

ترجمة درك
احساس تنه

كنن مي
سالمت

انج مي
شبكه
آنها ر

احساس
.داريم
و پرس

در 3گزينه  .3
ترجمة گزين

بالي كرو) 1
فقط كس) 2
اميد است) 3
هاي م راه) 4

در 4گزينه  .3
ترجمة گزين

دوري از) 1
گير گوشه) 2
براي هم) 3
بهترين ر) 4

در 1گزينه  .3
ترجمة سؤال
از آثار مثبت

erv.ir

32

33

34

35

36

37

38



 

 
 

 

 

@sanjesheduc cationgroup

 
 
  .ن

 

 

  .ضطراب
 .جسمي از آنان
 . ديدار يكديگر

دوري از همگان

 خبر ـ» نا«ُه 

  

  ر كويت

  . يافتني است

 )17/02/1400 م

اد افسردگي و ا
رغم دوري ج علي

رتباط مادي و د
كردن مشكالت د

 .  

 .مند ندارند
  . ها كتاب

فاعلُه) 3         

تفّعل ـللغائب  

  ُمفاَعلة) 4

در :ِبالکويت )4

  ! ش است
  .سخت است

دني و دست ش

6  

دومجامع نوبت (ر 

مت رواني و ايجا
ي و احساسي ع
فعاليت، بدون ار
نولوژي در كم ك

......يبند باشيم 
 .ست

 .ي است
هاي هوشم  تلفن

تني يا مطالعة ك

 تفّعل ـزائدان 

            4(

4  كَ أشرَ  

  .است »ف
  .ست

  

 4

ملة قبل از خود
غير ممكن يا س
و آرزوي حاصل

دوازدهم؛ هنـــر

عد از آن بر سالم
ان از نظر عاطفي
دن و زيستن و ف
ي استفاده از تكنو

ي كرونا به آن پا
ها  و نجات جان

ل ارتباط جمعي
كارگرفتن ر به

هاي مت ير و نامه

له حرفان ز) 2  

حالّية ـجهول 

ـاسم الفاعل ) 

  

الحنيف«به كلمه 
اس» المطالعة«ه 

.است »الَکِتف

 آورد ي

 كردن ابهام جم
يابي به آن غست
رود و بكار مي ي

سنجش د

سماني سپس بعد
خويشان ودوستا
جالبي براي ماند
هاي بيشتر براي

 در شرايط بالي
 سالمت جامعه

ن به كمك وسايل
ي كه مهارتي د
كل صدا و تصوي

جهول         

مج) 3ّية        

 3(

َرباء الَکهْ = ء 

ف جمله مربوط ب
 جمله مربوط به

«مله مربوط به 

مي :َيجيء بـ ) 

  .مله است
 پيام و بر طرف

است كه دس َمنِّي
تَرجِّيو  رجاءاي 

   
 

ر بر سالمت جس
شدن به خزديك 

هاي ج ن به روش
ه  آوردن فرصت
 .رست است
  :ها ل و گزينه

حال حاضر بايد
اي محافظت از
ن آثار منفي آن
ي در حال افرادي
هاي تلفني به شك

 .رست است
  :رتيب

مج ـ مع الغير 
 .رست است

  :رتيب
حالّي ـِن زائداِن 

 .رست است
  :رتيب
 تَفعَّلَ  ـعل 

 .رست است
  :رتيب

ُرباءالَکهْ / َقِطُع ن 
 .رست است

  :رتيب
بيهوده ـ تعريف 
ظرف ـ تعريف 

تبر ـ تعريف جم
  .جاي پا 

 .رست است
  :رتيب

2/ آشكار كرد  
 .رست است

  : ترتيب
ي تأكيد كلّ جم
اي كامل كردن

َتَمبيانگر آرزو و  
رفي است كه بر

www.sanjeshse 

أوالً تأثير) 1
امكان نز) 2
راه يافتن) 3
به وجود) 4

در 3ينه گز .3
ترجمة سؤال
آنچه كه درح

تالش بر) 1
دور كردن) 2
جاسوسي) 3
ها مكالمه) 4

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

م) 1 للمتکلم
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
له حرفاِن) 2

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

اسم الفاع) 1
در 4گزينه  .4

خطاها به تر
َيْن= َينَقَطُع 

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

:السَُّدی )1
:الِوعاء) 2
ت :الفأُس ) 3
:الوطأة )4

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

:ـجهَر بِ ) 1
در 4گزينه  .4

ها بهگزينه
براي :إنّ ) 1
برا :لکنَّ ) 2
:َليتَ  يا )3
حر :َلَعلَّ  )4

erv.ir
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نفي جنس 

 به صورت 

  كند نمي م

cationgroup

هر دو الي ن :وة

كند  را بيان مي

   عونَ 

  م

  كني مي هده

رحمـ  صادق ي

 

ال َحوَل و ال قو

ات باري تعالي

سبٌع و سبع: ت

دعاهايم ـ فرزندم

مشاه ت ـزيس ي

  فش

  آن 

!  

زباني) 4 اوـ  كند

 )17/02/1400 م

ال) 3ي نفي       

رآن صفتي از ذا

  !گاه است

لغت 77شود   مي

فر )3 دعاهايم ـ 

خواهي ـ يافت ي

اطرافـ  وستانش

دگرگوني ـ كرد

!داشت نخواهد ـ

نك ـ داند مي ـ ت

) انساني

7  

دومجامع نوبت (ر 

الي :ال ُتِحبُّ /  
  .جواب است

   )ِاجتهاداً .. 

  

  !ه است

 و يا در آيات قر

ها آگ ه ذات سينه
 

د كه در مجموع

همچنينـ  ما ر

مي) 4 شود مي ه

دو باشد ـ مرراد

ك مي توجه) 4 رد

ـ مخاطبان) 4 

است گذاشته ـ ت

علومويژة ( ن

دوازدهم؛ هنـــر

الي نهي :َتظِلم
حرف ج :ال) 4 

..يجتهد (خواهد 

!كند ا تأكيد مي

جرور تأكيد كرد

ي ثابت و پايدار

شك خداوند به ي
 .شوند جمه مي

ترك پيدا كردند

پروردگار)2 ارند

مشاهده ـ يافت 

بر اگر) 4 كني را

كر مي كار ـ داد

نبي بزرگ خود 

هست آنجا كسي

ي، زبان قرآن

سنجش د

الَت) 2!          ت
باشد           ي

خ ق تأكيد را مي

ين جمله خبر را
  !مله است

و روي جار و مج

حقيقتي »کاَن 
  !شود

بي ...:ّصدور 
 همان ماضي ترج

لغت غير مشت 1

دا مي بپاي را ماز

مي) 2 زندگيت

مدارـ  ستانتدو

د مي اهميت )3 

ـ شك بي )3 عاً

ك )3 ها آسمان ـ

 عربي

   
 

 .رست است
  : ترتيب

الي نهي است :
ي كامل شيء مي

 .رست است

ل مفعول مطلق
  :  ترتيب

صر است و در اين
ي تأكيد كلّ جم

حصر است و :الّ 
 .رست است

ک« ني كه فعل 
ش ترجمه مي) ع

 عليمًا بذات الص
ها ي ديگر فعل
 .رست است

1وز ـ هر كدام 

 .رست است
نما كه ده قرار ي

 .رست است
 :رتيب

ز محل در تازه ت
 .رست است

 :رتيب
د) 3 كني مدارا 

 .رست است
 :رتيب

مهيب انفجار ـ 
 .رست است

 :رتيب
قطع ي ـصداها 

 .رست است
 :رتيب

ـ صادقي زبانـ 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
ها بهگزينه

:ال َيتَِّخذِ ) 1
است كه نفي

در 1گزينه  .4
سؤا: توضيح
ها بهگزينه

حص :إنَّما) 2
براي :إنّ ) 3
إال ...ال ) 4

در 2گزينه  .4
زمان: توضيح 

مضارع(حال 
إنَّ اهللا کان 
هاي در گزينه 

در 2گزينه  .5
  : توضيح 
دانش آمو 7 

در 4گزينه  .2
كساني از) 1

در 3گزينه  .2
تر به خطاها

مشكالت) 1
در 1گزينه  .2

تر به خطاها
ـ سخت) 2

در 1گزينه  .2
تر به خطاها

بهبودي) 2
در 2گزينه  .3

تر به خطاها
ـ صداها) 1

در 2گزينه  .3
تر به خطاها

ـ آنجا در) 1
  

erv.ir
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 حـس  را 
 از راقبـت 

 .انجامـد  ي 
 ارتباطي ي

 ادامة راي
 ولـي  سـت 

 در گـاهي 
 آثـار  از ي

 . ندارد جود

cationgroup

آن كرونـا  روس 
مر بـراي  ركمان 

مـي نگراني و ب
هاي شبكه طريق

بر جالب روشي ا
نيس معـاف  هايي

آگ كه كسي به د
پيشگيري در آنها

 . باشد فيد
  . دهد مي

وج كرونا ررهاي

 . ن

 

ويـر گيـر  همه ي
مشـتر هـاي  الش 

اضطراب و سردگي
ط از ديگران با ن

نهاپس آ. هاست
تنها احساس از 

بايد ما پس. ريم
آ به و كرده جو 

 . است 
 . كند ي

مف ويروس منفي
م را شي از كرونا

  

ضر نبرداشت ان

 
آنان از جسمي 

 )17/02/1400 م

 ه

يبال ميان در ر
تـال از تالشـي  ن 

افس همچون ني
ماندن ارتباط در
ه كتاب مطالعة يا
كس هيچ كه را
دار مشكل اين 
و  رسپ دارند ر

ساخته مجبور ي
مي دور را يروس

م آثار از آنان ت
ناش هاي بيماري ة

.انجاميد مردم ز
 . انگيزند رمي

ميا از در ولوژي
  .ت

. اضطراب و گي
دوري رغم علي 

8  

دومجامع نوبت (ر 

   ثانيه هرـ 

  ـ لوله ت

  ـ است 

تتعّلمونه ـ عّلموا

حاضر حال در ما
عنـوان بـه  تان، 

روا و سالمتي ت
د براي جديدي 

ي متني هاي نامه
چر. است تماعي
كاهش در لوژي
قرا انزوا در شتر

پراكندگي عدم و
وي منفي آثار ت،
حمايت در، آنان ه

معالجة اجازة ش

از نفر ها ميليون 
بر انسان در را ي
تكنو كارگيري ه

است تلفني هاي

افسردگي ايجاد و 
احساسي و في

دوازدهم؛ هنـــر

ـ دانستيستي ـ 
 ثانيه هرـ  د

نفت) 4   

)است درست ؛

َع )4ا ر آن يريد

م از نفر ها يليون
دوسـت و خـانواده 

مشكالت به و. د
هاي هرا ايجادن، 
نا يا تصويري و ي

اجت ارتباطي اي
تكنول كارگيري 
بيش كه افرادي ل

و وحدت بر را ر
است كاردان ژي
به كمك و گيرها

تالش پر پزشكان

بين مشتركي س
جسمي سالمت ت
به براي مناسبي 
ه تماس همان ي

رواني سالمت ر
عاطف نظر از تان

سنجش د

نيس قادر )2 ها ل
هفتادـ  را آن ت

هميشه) 3 

كه؛ كسي سخن

بگير ياد :عّلمونه

مي كه است اتي
خ از دوري به را
دكن مي مجبور ا،
نآ منفي آثار ن
صوتي تلفني ي
ها راه و ها تعالي

به براي يشتري
حال از و كرده ه

  . كنيم كمك

نفر ها ميليون ضر
تكنولو گرفتن ر
گ گوشه حال از 

پ به فقط كه ارد

احساس به، تان
مشكالت سياري

هاي موقعيت ن
اجتماعي روابط ة

 .................... 
بر سپس سماني

دوست و خويشان

   
 

 .رست است
 :رتيب

بال ـ را آنها ـ ن
علّت ـ اي كوشيده

 .رست است
 :رتيب

 كرد خراج مي
 .رست است

س( كه سخني: ي
 .رست است

 :رتيب

َتَتع) 3 بدهيد ياد
 مطلب ك

احساسا از ،هايي
ر ما كه اي گونه 
ها جان نجات و 

كردن دور در گام
گفتگوهاي مچون

فع داشتن نگه ه
بي هاي موقعيت 
توجه ندارد آنها 
ك تنهايي وباي ر

 .رست است
 : ها نه
حاض حال در ونا
كار به در كه سي
جوو پرس كه ت

دا وجود مفيدي
 .رست است

 :ها نه
دوست و خانواده 

بس تنهايي و ري
يكسان طور به مه

ادامة براي روش
 .رست است

اكرون ويروس ت
جس سالمت بر ر

خ به شدن زديك

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
تر به خطاها

باران رغم) 1
ك سلماًم) 4

در 1گزينه  .3
تر به خطاها

را ـ استخ) 2
در 3گزينه  .3

اّلذي قولُ ) 3
در 2گزينه  .3

تر به خطاها
يا :َعلِّموا) 1

درك ترجمة
تنه احساس

به كنند مي
مان سالمتي

گ ناولي پس
هم اجتماعي

زند و روابط
ما از بعضي

كارگيري به
انتشار منفي

در 3گزينه  .3
گزين ترجمة

كرو بالي) 1
كس فقط) 2
است اميد) 3
م هاي راه) 4

در 4گزينه  .3
گزين ترجمة

از دوري) 1
گير گوشه) 2
هم براي) 3
ر بهترين) 4

در 1گزينه  .3
مثبت آثار از
تأثير أوالً) 1
نز امكان) 2
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منصـوب ـ   

 :قُـبحَ  / وب 

cationgroup

  .ن

ال و ماسـم  : »ة

منصـو و کـانَ  ـر 

     

 

 .يكديگر ديدار
همگان از دوري 

  » نا

 !ول ندارد

برکـة« جـنس ـ    

خبـ جملة فعليه

.            ست

 )17/02/1400 م

د و مادي رتباط
مشكالت كردن

................ 

 .ندارند دشمن
  .ها كتاب

ن «فاعلُه  )3   

  ُمفاَعلة )4   

  كويت

ست و جمله مفعو
نفـي :»ال«/ ل  

ج و فاعل و عدي

اس»  َتَمّني« راي 

9  

دومجامع نوبت (ر 

ار بدون فعاليت، 
ك كم در نولوژي

.... باشيم پايبند
 . ست

 .است ي
هوش هاي تلفن ن

ك مطالعة يا تني

            تفّعل 

          كَ أشرَ  

  !ت

ك در :ِبالکويت 

!  
فعل مجهول اس
 و فعل مجهـول

متع فعل :»سـُتر

شود برگفته مي

دوازدهم؛ هنـــر

و زيستن و دن
تكن از استفاده ي

پ آن به كرونا ي
ها جان نجات و 

جمعي ارتباط يل
گرفتن كار به در
مت هاي نامه و ير

 ـ زائدان رفان

  تفّعل) 4     

وزن ـالفاعل  م

صحيح است » 

)4            ورد

!دندار خبر جمله
 :»الُتشَبعُ «/ ت 

ل و نائب فاعل
 .ارد

َيس«/  مرفوع و ن

و اصطالحاً گ ست

سنجش د

ماند براي جالبي
براي بيشتر هاي

بالي شرايط در د
جامعه سالمت 
وسايل كمك به ن
د مهارتي كه ي

تصوي و صدا كل

حر له )2         

               ل

اسم )3           

  ُمَکيِّفِ  

الِمهَرجان «ت و 

آو :َيجیء بـ ) 2

ج و است به ولٌ 
است »إنَّ « خبر 
خبر و فعل :»َکر

جمله مفعول ندا
كان اسم :ُحسـنُ 

اس محال آرزوي
 !تاس شك

   
 

ج هاي روش به ن
ه فرصت آوردن 

 .رست است
بايد حاضر حال 

از تظمحاف راي
آن منفي آثار ن
افرادي حال در ي

شك به تلفني هاي
 .رست است

 :رتيب
     الغير  مع 

 .رست است
 :رتيب

مجهول ـ الزم) 3
 .رست است

 :رتيب
    تَفعَّلَ  ـعل 

 .رست است
 :رتيب
م:ُمَکيَّفِ  / ثينَ 

 .رست است

نادرست »ّسنوّية
 .رست است

 :ترتيب 

2/  داد حركت :
 .رست است

 :ترتيب 

مفعو يُيساعِدن 
و فاعل و خ فعل 
ُيـذک ال«مبتدا و  

ر ال و مرفوع ـ ج
ح / ناقصه افعال 

   منصوب
 .رست است

 :ترتيب 

آ براي كاش؛ :»
ش و ظنّ براي :»

www.sanjeshse 

يافتن راه) 3
وجوده ب) 4

در 3گزينه  .3
در كه آنچه

بر تالش) 1
كرد دور) 2
جاسوسي) 3
ها مكالمه) 4

در 4گزينه  .4
تر به خطاها

مللمتکلم) 1
در 1گزينه  .4

تر به خطاها
3   حالّية) 2

در 2گزينه  .4
تر به خطاها

الفاع اسم) 1
در 4گزينه  .4

تر به خطاها
ثالث: ثالثينِ 

در 4گزينه  .4
الس األفالم«

در 3گزينه  .4
به هاگزينه

:أسَری بِـ ) 1
در 4گزينه  .4

به هاگزينه
در» ي«) 1
»أُعوذُ «) 2
:»کلُّ «) 3
خبر :»فيه«
از :کـانَ ) 4

و به مفعول
در 3گزينه  .4

به هاگزينه
» ليتَ  «) 1
» َکأنَّ  «) 2
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 باب از عل

ي خود هم 
. دهنـد   مي

ن بـا سـاير       
ي آن گـام      

را بپذيريـد    

  ».اهد بود

cationgroup

فاع اسم و تثني

 ي

 مستثني :» الً 

نوان هدف اصلي
امانجضاي خدا 

ن تفـاوت انسـان
كنـد و بـه سـوي

خـدا و پيـامبر ر

كاران خو ز زيان

 

   » جميلةٌ 

  ! آيد طب نمي

 .باشد مزيد ي

مست :» کاِسـلينَ 

مستثني و مجرّد 
قليًال « و منه ي

تخاب خدا به عن
د را در جهت رض

ــ و اولـين. زند
ن را انتخـاب ك

ايد دعوت خ رده

د و در آخرت از

 )17/02/1400 م

ج َذهبيَّةٌ  صفحةٌ  

هاي مخاط صيغه

  ) ستند

ثالثي هاي باب از 
 مستثني

متکال«  / منه ي

ثالثي از فاعل 
مستثني :» طعامَ 

فراد زيرك با انت
هاي دنيوي خود

ساز ا نيز آباد مي
د را بشناسد و آ

ني كه ايمان آو
  .شد

رفته نخواهد شد

)م انساني

10  

دومجامع نوبت (ر 

« رده است به

 الم أمر بر سر ص
 !حذف شود

 !گيرد

  !پذيرد ي

هس حال براي ي

       
  !ت

فاعل اسم كه ت
م :» شابَّينِ  «/ 

مستثني و مجرّد 

اسم :» واحدة  
ط « / نيست نه

نباط نمود كه اف
ي كه تمام كاره
آخرت خويش را
ف از خلقت خود

اي كسان ﴾ ...ل 
بخش  حقيقي مي

د هرگز از او پذير

ويژة غيرعلوم(

دوازدهم؛ هنـــر

را تشبيه كر » ح

مخاطب است و
نون آخر آن ح» 
گ نمي تنوين و ت
نمي»  ال« و  ت

دامي ناقصه فعال

»         قفنا
جملة حاليه است

است خواسته را
/ منه مستثني و

ثالثي از فاعل م

« /مستثني و د
من مستثني ولي 

توان استن مي ﴾ 
د و هم از آنجايي

كنند و سراي آ ي
ن خود بايد هدف

هللا و للرسول يبوا
 به شما زندگي

كندتيار خاسالم 

( ين و زندگي

سنجش د

مزرعة القمح « 
  !است شك

رع جمع مذكر م
»ال«ي است بايد 

است جنس في
است جنس نفي 

اف خبر( است ب

وق «در » نا« ي
ج :» فرح هو «

  !» الوالد «

ر منه مستثني ل
و تفعيل باب از 

اسمو »  طالـب 

مجرّد ثالثي از ل
إفعال باب از ل

...د ثواب الدنيا
كنند ستفاده مي
تر مي ند نزديك

 است كه انسان

  
ذين آمنوا استجي

خواند كه فرا مي
 كه ديني جز اس

 دي

   
 

تشبيه، زيرا؛ :»
ش و ظنّ براي :»

 .رست است
 :رتيب

فعل مضار :» وا
چون نهي :» !ن 
نف الي اسم :» اً 
الي سما :» حَ 

 .رست است

منصوب و ليس 
 :ترتيب 

براي حال :» ينَ 
«حاليه و جملة 

حال براي  ؛»  
 .رست است

سؤال كه كنيد ت
فاعل سما :» ن 
 :ترتيب 

«جمع : » الب

فاعل اسم :» ت
فاعل اسم :» سن

 .رست است
  15و  21ص 
من كان يريد﴿ة 

 مادي زندگي اس
خود را به خداون
ر هدفداري اين

 .تاسرست 
9و  31م ـ ص 

يا ايها الذ﴿: مايد
ما را به چيزي ف

هر كس«: مايد

www.sanjeshse 

» کأنَّ « ) 3
» َکأنَّ  « )4

در 1گزينه  .4
تر به خطاها

ُتحاِوُلو «) 2
التيَأُسوَن «
َنجاحًا «) 3
الّنجاح «) 4

در 2گزينه  .4
خبر َمخوفاً 
به هاگزينه

ُمتأّملي «) 1
ح :»و «) 3
مفّسرًا «) 4

در 2گزينه  .5
دقت :توضح

الموّظفيَن «
به هاگزينه

الّطـّال «) 1
  اعلتف
طالبات« ) 3
المحس« ) 4
  
    

 
در 1گزينه  .5

سال دهم ص
از آية شريفة

هاي از بهره
جان و دل خ

ت داموجود
  .بردارد

در 2گزينه  .5
سال يازدهم

فرم قرآن مي
آنگاه كه شم

فرم قرآن مي
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نهـا نشـان   

جـه باعـث   

ـاي مـورد    

لـم حيـث   

ـود انسـان   

مـا را   ،»رد  

cationgroup

ار داده است اين
  .ست

 

نتيج ردشتر شود 

  .ت

ترين وجـه معنـ

اهللا اعل﴿دهـد  م 

جاويد را در وجـ

ن مشـاهده كـر

 

ا در وجود او قر
ي قائل شده اس

  ﴾لهي الحيوان

 .باشد مي ﴾ اهللا

يشه فقر و نياز ب

ت استدر والي د

  .كنند مي

ب كرده تا به بهت

 به درستي انجام

ش به زندگي ج
  

نز مناشايست ا ر

 )17/02/1400 م

مندي از آنها را ه
اي تي جايگاه ويژه

ل﴿كند  أكيد مي

س انتم الفقراء الي

ت بهنسب ما كر

توحيد ←يي 

  .ستا ﴾
بادت و بندگي م

كلمات را انتخاب

سئوليت خود را

كه خداوند گرايش
.باشد مي ،كند ي

  )مغدير خعة 

ن ديد و نه رفتار

11  

دومجامع نوبت (ر 

ه و توانايي بهره
ن در نظام هست
زندگي آخرت تأ

سالنا ايا ايه﴿ة 
  فزايش بندگي

در تيوق يعني .

فرمانروا ← ﴾
  .ستحد ا

﴾داهللا علي حرف
 تنها به زبان عب

ترين ك و مناسب

تواند مس  وي مي

اينك مؤيد ﴾جعون
ست و نابود نمي

  عت

واقع يبرا( )ع(ي

غي در گفتار من

دوازدهم؛ هنـــر

اي انسان آفريد
شته و براي انسان
 حقيقي بودن ز

معلول و نتيجة ﴾
اف ←قر و نياز 

مطابقت دارد ﴾

ي حكمه احداًف 
 براي انسان موح
ن الناس من يعبد

اي و نب و كناره

قرآن زيباترين و

 كه معلوم شود

نكم الينا ال ترج
نيس ،ت ابدي است

آيه اطاع ←ن 
  آيه انذار ←

ش به حضرت علي

ر نه هرگز دروغ
  

سنجش د

 
و زمين است برا

رامي داشن را گ
زندگي دنيوي و

﴾و االرض وات
درك بيشتر فق 

﴾م الفقراء الي اهللا
  .شود مي

33-19  
ولي و ال يشرك

حيور ي آرامش
و من﴿ ←خره 

دا را بر يك جانب

  
ف و عميق ق ژر

  )ي
گزيند ري برمي

 
خلقناكم عبثا و ا
كه مشتاق حيات

-64  
راسخان در ايمان

←) ص( اكرم 
بريك و شادباش

  
پيامبر« :فرمايند 

.نمايد مي) ع(ي 

   
 

 .رست است
 29و  42 ص 

ها و ه در آسمان
اساوند متعال ان

م ارزش بودن ز
 .رست است
  سال دوازدهم

ي السماوف و من 
←ي شناسخود

يا ايها الناس انتم
و عبوديت مگي 

 .رست است
3-34هم صفحه 

م من دونه من و
خالص در بندگي
خسرالدنيا و االخ
ي هستند كه خد

 .رست است
39-54م ـ ص 
ان معارفاي بي

اعجاز لفظي(ند 
سي را به پيامبر

  ﴾ه
 .رست است

 56و  57 ص 
افحسبتم انما خ﴿

او را در حالي كه
 .ستا ترس

-66-69م ـ ص 
بر عقيده براي ر
 مهمانان پيامبر

عرض تب ←غ 
 .رست است

77-79م ـ ص 
 مي) ع(ت علي 

مت حضرت علي

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
سال دهم ـ
خداوند آنچه

دهد خد مي
ـ قرآن بر كم

در 4گزينه  .5
س 10صفحه 

هيسأل﴿آية 
و افزايش خو

ي﴿كه با آية 
افزايش بندگ

در 3گزينه  .5
سال دوازده

ما لهم﴿) الف
رة اخثم) ب
مصداق خ) ج

اي يعني عده
در 2گزينه  .5

سال يازدهم
رب ـ خداوند

نظر را برسان
ـ خداوند كس
يجعل رسالته

در 1ينه زگ .5
دهم ـ سال

﴿آية شريفة 
قرار داده و ا

در 2گزينه  .5
هميازدسال 
ابقاي ب) الف
سكوت) ب
آيه تبليغ) ج

در 3گزينه  .5
سال يازدهم
اينكه حضرت

توجه عصمم

erv.ir
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ت و داروهـا  

ك ادنـي ان   

م گنـاه بـه     

يس بظـالم  
  ».د

هـاي خـود   

نـد  كرد  مي

برند و بـه   ي

حب خود را 
از جـا   هبار

ايـن   .رفـت 

cationgroup

رفت غ مردم مي

ذلـك﴿ـ   )لـت ع

شوي بـا انجـام 

ديكم و ان اهللا ليس
كند ن ستم نمي

ه نـان را بـه راه    

ا پيشهده و تقو

كم خود فرو مي
  ).آيند

د و حرمت صاح
 را تكان داد يكب

ر) ع(ي كـاظم    

 

به سراغ د او خود

ع( ﴾ن جالبـيهن  

صورت ناچار مي

ك بما قدمت ايد
 هرگز به بندگان

كننـد حتمـاً آ ي

وردن آايمشهرها ا

كه آتشي در شك
شي فروزان در آ

كرد ميدگي ند ب
رث نشست و او

عني امـام موسـي

 )17/02/1400 م

طبيب سيار بود

دنين عليهن مـن

يي كه در اين ص

ذلك﴿: فرمايد  مي
ست كه خداوند

 راه ما جهاد مي

اگر مردم شه«: ﴾

  .)آيند مي

 جز اين نيست ك
 به زودي در آتش

ص بنده خدا بود
بن حار لب بشر

گوينده سخن يع

12  

دومجامع نوبت (ر 

يك ط براميپ« :د

 نساء المؤمنين يد

  )معلول(فتن 
جه ديگران بياراي

ن در اين زمينه م
ز به خاطر آن اس

كساني كه در« 

﴾سماء و االرض

  .گويد 
ت شن نرم در م

خورند ظلم مي
آخرت است كه

  .سازد ي مي

اگر اين شخص« 
تيري بر قلمانند 

رهنه به دنبال گ
  

دوازدهم؛ هنـــر

فرمايند مي )ص(
«  

جك و بناتك و

رد آزار قرار نگرف
 براي جلب توج

يار است و قرآن
ن شماست و نيز

:﴾هدينهم سبلنا

الس منهم بركات 
  ».ن و زمين

كار در برزخ مي
ها به صورت كوه( 

يمان را از روي ظ
در آ( ﴾عيراًون س
است عملي كرده

  99حه 
:فرمايند رث مي

مسخن اين  ،»د
را نداد با پاي پر
.بن حارث است

سنجش د

(پايان پيامبر  بي
»... .كرد اده مي

14  
قل الزواج بين ال
  

مور) لتع(خود 
مبادا خود را«: 

  
ز شكوفايي اختي
طر كردار پيشين

-65  
لنه ان جاهدوا فين

لفتحنا عليه اتقوا 
بركاتي از آسمان

6  
  قيامت ← 

انسان گناهك ←
حله اول قيامت

ني كه اموال يتي
ولصيس﴿ ». آيند

ه را كه انتخاب ك

 سال دهم صفح
بن حار بشر شر

كرد  را پهن نمي
وشيدن كفش ر
ب اراده قوي بشر

-94  
   

 

دربارة تالش) ع
ش را خودش آما

 .رست است
40و  148 ص 
يا ايها﴿: فرمايد
)معلول( ﴾وذين
به خ ششوردن پ

:فرمايند مي) ع(
  ».دا بروي

 .رست است
55هم ـ صفحه 
ساز هجهان زمين

ن عقوبت به خاط
 .رست است

-66حه فهم ـ ص
والذين﴿: دفرماي
  ».كنيم

ل القري امنوا و
بگشوديم  ن مي

 .رست است
65-66-75 ص 

﴾النسان يومئذ
← ﴾ب ارجعون

مرح ← ﴾مهيال
 .رست است

  90-99ص  
كسان«: فرمايد ي

آ شي فروزان در
زم خويش آنچه

 .رست است
و 81هم صفحه 

به خدمتكار) ع(
اين بساطت و 

به خود مهلت پو
ه عزم و ادهند ن

 .رست است
-95ه حهم ـ صف

www.sanjeshse 

ع(امام علي 
هايش و مرهم

در 4گزينه  .6
سال دهم ـ
ف ـ قرآن مي

و يفال رفنعي
ـ نزديك كر
(ـ امام علي 
جنگ با خد

در 3گزينه  .6
سال دوازده

ندي جمننوقا
اين« ﴾للعبيد

در 3گزينه  .6
سال دوازده
ف خداوند مي
ك هدايت مي

ولو ان اهل﴿
شاناً برايقطع

در 4گزينه  .6
سال دهم ـ

ينبؤاال﴿) الف
قال رب﴿) ب
كثيراً م﴿) ج

در 3گزينه  .6
سال دهم ـ

ـ خداوند مي
زودي در آتش
ـ آدمي با عز

در 1گزينه  .6
سال دوازده
(امام كاظم 

داشت نگه مي
و ب برخاست
نشان  عبارات

در 2گزينه  .6
سال دوازده
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د را تزكيه 

اس اجراي 

 است ﴾رين
  .د

وع دربـارة    

) ع(صـادق  
: فرماينـد  ي 

روز روزه  6

 ﴾ـه اال اهللا 

 همـانطور  

وم تحقيـق   
ـه عـدالت     

cationgroup

ين هر كس خو

 محكم كه براسا

يجزي اهللا الشاكر
بهره ماندند ت بي

ايـن موضـو ،»م   

طه امام صن رابي
مـي )ع(م سـجاد     

60( جمع بدهد 

الالـ ﴿كلمـه «: د 
  ».تان اس

زمين قرار دهد 

ع طبقات محـرو
ش از ديگـران بـ

 

به يقي« :﴾ زكاها

يعني زندگي( »

سي﴿ برنگشتند 
منبع مهم هدايت

و را بـراي خـود

يا ي ندارد درتور
نـدارد ـ و امـام

كند بايد كفاره

  .د

فرمايـد وند مـي 
عذاب من در اما

در را جانشين 
  ﴾ ...ن قبلهم

ن تا دربارة وضع
بـيش) د محـروم  

 )17/02/1400 م

قد افلح من﴿: 

  ﴾خير
».اده بهتر است

(  

ه دورة جاهليت
محققان از يك م

 تو آفريدم و تـو

رات خداوند ضرو
د او را دوسـت ن

  

روزه را باطل ك) 

را بايد ادامه دهد

و خداواست  )ص
وارد شود از ع )د

انه است كه آن
خلف الذين منست

ن را انتخاب كن
افـراد( اين گروه 

13  

دومجامع نوبت (ر 

فرمايد سته و مي

 اهللا و رضوان خ
شنودي خدا نها

.)دويانگذاري ش

قرار گرفتند و به
از مردم و مري 

خلوقات را براي

 عمل به دستور
دا سرپيچي كند

».گردان نشود ي

)غ بستن به خدا

فرت برود روزه ر

ص(ة پيامبر اكرم
خداوند(حكم من 

اند وعده داد اده
في االرض كما اس
راد مورد اطمينان
 عمل كند زيرا

دوازدهم؛ هنـــر

زكيه نفس دانس

من تقوي ه علي
ي و خشلهتقواي ا

خشنودي خدا بني

ق) ص(مبر اكرم 
سبب شد تا بسيا

رزند آدم اين مخ

شد كافي است و
 كه از فرمان خد

اي از تو روي ظه

مثل دروغ(رامي 

ك رمضان مساف
  . نجس است

 سخنان و سيرة
 به اين قلعة محك

ل صالح انجام دا
هم فينليستخلف﴿ 

اي افر عده« :ند
ع مشكالت آنان

سنجش د

رستگاري ما را تز

فمن اسس بنيانه
پاية تخود را بر 

 بر پايه تقوا و خ

  
كه در مسير پيام

س )ص(ث پيامبر

اي فر«: فرمايد ي
  )خودشناسي

  
سان با خدا باشد

كسي »ن عصاه
گيرد لحظ ميس 

-126  
با چيز حركه ي 

ظهر در ماه مبارك
دون جهنده دار

100  
ة موضوع حفظ
ست و هر كس

114  
و عمل هان آورد

جانشين قرار داد
فرماين ك اشتر مي

سپس براي رفع

   
 

رمز سعادت و ر
  ».ر شد
ا﴿: فرمايد م مي

س كه بنياد كار خ
باشد يعني هي

 .رست است
89-91م ـ ص 

كساني ك د بهنو
 نوشتن احاديث

 .رست است
  140م ـ ص 

مي اننساه اب ب
خ(ش خود است 
 .رست است

110-114 ص 
ويند اگر قلب انس

ما احب اهللا من« 
كس كه با تو انس

 .رست است
130-131 ص 
كسي ←ع  جم

  )طعام 
كه بعد از اذان ظ
ر حيواني كه خو

 .رست است
و  101م ـ ص 

دربار سلة الذهب
اس) خداوند( من 

 .ت استسر
4و  132م ـ ص 

ه كساني كه ايما
نان كساني را ج

ه مالكب) ع(لي 
د س گزارش دهن

  
 .رست است

  154م ـ ص 

www.sanjeshse 

قرآن كريم ر
كرد رستگار
و قرآن كريم

آيا آن كس«
لهدستورات ا

در 3گزينه  .6
سال يازدهم
ـ وعدة خداو
و ممنوعيت

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
خداوند خطا

شناخت ارزش
در 3گزينه  .6

ـ سال دهم
گو برخي مي

:فرمايند مي
خدايا آن ك«

در 4گزينه  .7
سال دهم ـ

كفاره) الف
،فقير 60+ 
كسي كه) ب
مردار هر) ج

در 1گزينه  .7
سال يازدهم

سلسحديث 
قلعه محكم

در 4گزينه  .7
سال يازدهم
ـ خداوند به
كه قبل از آ

حضرت عل ـ
كند و به تو
».نيازمندند

در 1زينه گ .7
همسال يازد

erv.ir
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70

71

72
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شـان   ختگي

ش و تكامـل  

 و مبعـوث  
  .ق داد

ي خداونـد   

عني هـدف  

د و پـيش  

زينت داده 

و مـا  ﴿ :ب 

cationgroup

علت تجربه و پخ

  .كشور است
ود يعني پرورش

منافع مادي بود
لم سوقو عكر ف ت

يعنـي ،ه معبـود  

اند يع زيان كرده

يابد زندگي را مي

را در نظرشان ز 

عاد است بازتـاب

 

گيرند و به ع مي

  .د
 .آورد ن

 حكومتي يك ك
ترين نياز خو سي

ها براساس م ري
دگي مبتني بر

توبـه ،ب انسـان 

دشان را دچار ز

دها راه صحيح ز

مال زشت آنان

 آثار اعتقاد به مع

 )17/02/1400 م

ي او را در نظر م
  .كنند

مطابقت دارد ﴾
ي ستمگر بر زبان

  ن خرد 

م و اقتدار نظام
ت انسان از اساس

گير ها و جبهه ي
م را به سوي زند

دن آرامش به قلب

 هستند كه خو

ص بايدها و نبايد

  .ت
كردند اعمپشت  

ن موضوع كه از

) انساني

14  

دومجامع نوبت (ر 

حت و خوشبختي
بيني ك ج را پيش

........... هدوا فينا
در مقابل سلطاني
در سلك صاحبان

 جهان استحكام
دن جديد غفلت

بندي وديت صف
نابود كند و مرد

و بازگرداند ﴾وه

يانكاران كساني

عرفت و تشخيص

ش كردني نيست
 نسبت به حق

  .د
اين ،»...و زندگي

علومويژة ( ي

دوازدهم؛ هنـــر

د معموالً مصلح
د و عاقبت ازدواج

والذين جاه﴿ية 
ست كه انسان د
ي قرار گرفتن د

ن افكار عمومي
اي مردم در تمد

بيانگر مرد ﴾....
داب جاهلي را ن

فاعبدو﴿ي است 

ز ـ ﴾فسهمروا ان

و با كسب مع ند

ست كه فراموش
هدايت براي آنها

 

دهد ميه انسان 
 را جز سعادت و

  .شد

 دين و زندگي

سنجش د

 محبت به فرزند
افراد را در يابند

آ با »..........جهاد 
د سخن حقي اس

گرايي يعني هفارخ

-130  
ر كارآمد در ميان

گرايي برا مصرف
  .ت

126  
. معه لذينهللا و ا

ي اين بود كه آد

9-32  
 اطاعت و بندگي

  
الذين خسر سرين

كن  الهي فكر مي

 
تي چيزي ا هس

ز روشن شدن ه
 .ي فريفته است

3  
بهگيري را  مميص
من مرگ «: ند

باش مي ﴾ ...عب 

   
 

به علت عالقه و
ند خصوصيات ا

 .رست است
-65  

برترين ج«: مبر
ز مصاديق جهاد
سد جاهليت و خ

 .سترست ا
-135هم صفحه 

مل براي حضور
طلبي و م ي تنوع

ست و متعالي او

 .رست است
6-127هم ـ ص 

محمد رسول اهللا﴿
براي) ص(ر اكرم 

 .رست است
96-101هم ص 

حق خداوند حق

 .رست است
7و  10م ـ ص 

ان الخاس﴿: مايد
  .اند شناخته

ل خود در پيام

 .رست است
 4-5-24 ص 

بودن جهان قح
ساني كه بعد از
رزوهاي طوالني

 .رست است
3-40-41 ص 
نتخاب و تصيي ا
فرمايند مي )ع(ن

لدنيا اال لهو و لعب

www.sanjeshse 

و مادر ب پدر
واننت بهتر مي

در 2گزينه  .7
110صفحه 

مايش پيافرم
يعني يكي ا
ـ شكستن س

در 2گزينه  .7
ل دوازدهسا

اترين ع مهم
آسيب جدي
بعد معنوي

  
  

در 1گزينه  .5
سال دوازده
﴿آية شريفة 
شدن پيامبر

در 2گزينه  .5
سال دوازده

ترين ح مهم
  .است

در 3گزينه  .5
سال يازدهم

فرم قرآن مي
زندگي را نش
انسان با عقل

  .رود مي
در 4گزينه  .5

سال دهم ـ
بر ح ـ بحث

ـ شيطان كس
و آنها را با آ

در 3گزينه  .5
سال دهم ـ

تواناي ،ـ روح
ـ امام حسين

ذه الحياة اله

erv.ir
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گي آنان را 

راي ظهـور     

ـدرت او را   

د ضـامن  ان

 للكـافرين   

cationgroup

  .ك است
رين صورت زندگ

نـد خـود را بـر

د و علـم و قـننـ 

توا نمي) ص(رم 

﴾  

  

ـ   ن يجعـل اهللال

 

مل به اين درك
 خداوند به بهتر

  .ستا ن رهبر
توانن وانة آن مـي 

كنن مشـاهده مـي    
  .بقت دارد

  .تنديسخود ن
د و پيامبر اكردار

الي يوم يبعثون﴿

 

.شود  مردم مي
  انزم

و﴿ آية شـريفه  

 )17/02/1400 م

عم ن زن و مرد و
تاد نف پيشه كن

مدير و مدبر بودن
با پشتو) ع(عصر 

 
يـزي خـدا را مش
ال خدا ديد مط

ك سود و زيان خ
د گرفت تأثير ند

﴿قيامت است  »

 .الم استيق ع

دگي و فرهنگ
د دين در يك ز

آ ان پذير است و

15  

دومجامع نوبت (ر 

 مكمل هم بودن
دواج حتماً عفاف

م ←. ري كند
امام عران ظهور 

  .ست

 .ف و آگاه است
ر چيهـ  گرند در

د اولكه ديچيزي 

ت كه آنان مالك
ود را معبود خود

»يومئذ«نظور از 
  .ست

فتن پرده از حقا
  .خدا است

ي جزء سبك زند
دو يا چنوجود د 
  )ع( 

مت اسالمي امكا

دوازدهم؛ هنـــر

رست زوجيت و
د كه قبل از ازد

يده جهاني رهبر
است كه منتظر

تظار فرج اسق ان

كه خداوند لطيف
نگ هستي مي هان

به هر چ/  ا ديد

رپرست اين است
 هواي نفس خو

من ← ﴾و اخر
اس ﴾حديثاًن اهللا 

كنار رف ←ها  
شنودي خقام خ

تعاليم الهي ←
←ين پيامبر 

 حضرت عيسي

ل حكومبا تشكي
  .ست

سنجش د

211  
درك خانواده در
خواهد پسران مي

17  
يط پيچيرا در ش

ي قلعة محكمي ا
هاي دقيق صداق

1  
اين است ك ﴾ار

هو انديشه در ج
و صفاعرفت نور 

  
عنوان ولي و سر

كسي كه براي 
  .يزد

  51و 
 يومئذ بما قدم و

من قاصد و من﴿

 
ت انسانيانر و 

رسيدن به مق ←

  19و  3
در دعوت انبياء 
بر قبلي به آخري

معجزة ← ﴾هللا

5  
ب )دة نفي سبيل
ع اسد اين موضو

   
 

 .رست است
و  213م ـ ص 

خامل پايداري  ع
م از دختران و پ

.  
 .رست است

75-190م ـ ص 
امعه بتواندر ج

حكومت اسالمي
 و اين يكي از مص

 .ستت ارس
11و  13هم ص 

هو يدرك االبصا
ان كه به دقت و

دلي كز مع:  بيت
 .رست است

22-33هم ص 
ها به ع ستگي بت
)ص( امبر اكرم

ه دفاع از او برخي
 .رست است

و 63و  64 ص 
ينبؤاالنسان﴿فة 

﴿ ← ﴾يب فيه
 .رست است

 74و  83 ص 
دن اعمال و رفتا

←عمت بهشت 
 .است رست

33و  42م ـ ص 
ار و پيوستگي د
مان پيروان پيامب
 الموتي باذن اهللا

 .رست است
58و  59م ـ ص 

قاعد(الل جامعه 
مؤيد ،﴾ن سبيال

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
سال يازدهم

ترين ـ مهم
ـ قرآن كريم
.سامان دهد

در 1گزينه  .5
سال يازدهم

رهبر ـ اينكه
ـ واليت و ح
آماده كنند

رد 2گزينه  .5
سال دوازده

و ه﴿ـ علت 
آنا: ـ عبارت

بينند با مي
در 3گزينه  .5

سال دوازده
ـ عدم شايس
ـ هدايت پيا
او باشد و به

در 4گزينه  .6
سال دهم ـ
در آية شريف

ال ري﴿علت 
در 3گزينه  .6

سال دهم ـ
ـ آشكار شد
ـ باالترين نع

در 3گزينه  .6
سال يازدهم

استمرا) الف
ايمعدم ) ب
و احي﴿ )ج

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
حفظ استقال
علي المؤمنين

  

erv.ir

56

57

58

59

60

61

62

63



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

 ﴾م للعبيـد 

قاط جهان 
فلـيس  مين   

 ي مع الحق

ولوا آمنـا و  

ر نظـر او و        

 -2گنـاه   ن 

ي ناپسـند     

رنامه بودن 

cationgroup

َن اهللا ليس بظالم

مانان در تمام نق
 بـامور المسـلمي

علي«ديث نبوي 

ا ان يقووكان يتر

ه زشـتي آن در
  ﴾...وا لهم 

شـمردنكوچـك 

  )معلول(د 
ر زشـت و راهـي

بر  و دوري از بي

 

اَو ﴿شود و علت 
﴾  

ندي مسلم سربل
ـ ي ولـم  صـبح  مته

قع نسبت به حد

احسب الناس ا﴿

 بـا اظهـار گنـا
شة في الذين امنو

ك -1بارتنـد از  

پس رستگار شد
آن عملي بسـيار

ج و هزينة خود

 )17/02/1400 م

ده است انجام ش
﴾قدمت ايديكم ا

الم و پيروزي و
من اَص «:رمودند

در واق شده بود 

  .باشد ي مي

﴿ ←شـود   مي

بيان كنـد زيـرا
تشيع الفاحش ن اَ

دتر است؛ كه عب

پ) علت(د يه كر
اً آطعقك نشويد 

تنظيم خرج ،سر

16  

دومجامع نوبت (ر 

داوند فرمان داد
ذلك بما﴿ ← 

شرفت جهان اسال
شته باشيم كه فر

  .انان است

ار شك و ترديد

تن احاديث نبوي

متحانات خاص م

ا براي ديگران ب
ن الذين يحبون

ه از خود گناه بد
  »ر گناه

كس خود را تزكي
به زنا نزديك«: د

هاي همس يژگي و

دوازدهم؛ هنـــر

ن صورت كه خد
.استيشين شم

پيش برايدانيم و 
كامل داش توجه

سرپرست مسلما

99  
دچا) ع(ت علي 

 ممنوعيت نوشت

ث ورودش به ام

ر  نبايد گناهش
ا﴿: فرمايد ه مي

ر نسبت به گناه
رار براص -4گناه 

به يقين هر كس ←
فرمايد خداوند مي

كر كردن دربارة
  .ت

سنجش د

  
رستي و به همان
 خاطر كردار پي

7-75  
مسلمانان دور بد
 پيامبر گرامي ت

هاي س ان ويژگي

9و  102و  113
مل دربارة حضرت

  .ه بود
حريف احاديث

6  
كند در واقع باعث

هي را انجام داد
ن زمينهآن در اي

چهار رفتار« : ند
كردن بر گدماني

 108  
← ﴾من زكّاها

خ است» زنا«رة 

فك ،دا كردن كار
 امر ازدواج است

   
 

 .رست است
45-57هم ص 

 يعني كار به در
بت بهه اين عقو

 .رست است
76و  85م ـ ص 

خود را از ساير مس
 و به اين سخن

هم آيه واليت بيا
 .رست است

3و  115م ـ ص 
مكه در جنگ ج

غافل شده» علي
ز ورود جعل و تح

 .رست است
67و  70م ـ ص 

ك عاي ايمان مي
  ﴾ن

 .رست است
  89هم ـ ص 

ه هر علتي گناه
رود و قرآ ين مي

 .رست است
  88هم ـ ص 

فرماينمي) ص( 
شاد -3ن بر گناه 

 .ست استر
و 112هم ـ ص 

قد افلح م﴿: مايد
دربار ← ﴾يال

 .رست است
  225م ـ ص 

شتن شغل و پيد
در ي بلوغ عقلي

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
سال دوازده
حسن فعلي
اين است كه

در 1گزينه  .6
سال يازدهم
ـ ما نبايد خ
تالش كنيم

   »بمسلم
ـ ويژگي مه

در 2گزينه  .6
يازدهمسال 

ـ شخصي ك
الحق مع ع و

ـ زمينه ساز
در 3گزينه  .6

سال دوازهم
كسي كه ادع
هم ال يفتنون

در 4گزينه  .6
سال دوازده
اگر كسي به
ديگران از بي

در 3گزينه  .6
سال دوازده
پيامبر اكرم

كردنافتخار
در 4گزينه  .7

سال دوازده
فرم قرآن مي

ساء سبي﴿ـ 
  ».است

در 1گزينه  .7
سال يازدهم
توجه به داش

هاي از نشانه
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روا داشـته  

يت يـاران  

 نعمتـي را  
  .ت

ـان زمـين     

هـاي   از راه 

ه به وجـود  

  .ماند از مي

  .ر بروند

cationgroup

رپـ يگـر از خـدا    

و تربي) ص(كرم 

خداوند ﴾...يراً 
ند شنوا و داناست

 و آنـان را وارثـ

يكـي ا»  غرايـز 

و مرد در جامعه

با» ادت و كمال

رتبة معين باالتر

  

 

د براي نصـف دي

امبر اكسخنان پي

م يك مغيرن اهللا ل
انا كه خداوندمه 

ردم قرار دهـيم

يين حريم براي

  .عديل نمايد

 روابط بين زن و

سعا«رسيدن به 

توانند از يك مر ي

.م شدني نيست

 )17/02/1400 م

ه است پس بايد

وختن و انتقال س

نذلك بأ﴿. اند ده
 را تغيير دهند

وايان مرن را پيش

تعي«و بيانگر . د

در وجود خود تع

ر امر پوشش و

 ناتوان باشد از ر

اند نمي ت ورزيده

.  

هاي آن تمام تي

   ديني

17  

دومجامع نوبت (ر 

ود را حفظ كرده

آمو )ص(بر اكرم
  .است 

 
  .ست

  .يام را دادند

 گونه بيان نمود
 خود وضع خود

نت نهيم و آنان

 غرايز پرهيز كر

را د» خودخواهي

هايي در حدوديت

ط بر نفس خود

آن قناعت» اللي

.پذيرد صورت مي

پس شگفت» كرد

هاي ف و اقليت

دوازدهم؛ هنـــر

د نصف دين خو

ن و سيرة پيامب
سلسلة الذهبث 

 .است) ع( باقر 
ا) ع(مام سجاد 

ازه قياج ودشان

ها را اين  نعمت
هد مگر آن كه

ضعفان زمين من

روي در ارضاي

خ«تواند  مي» يد

مح«ت زن، بايد 

كند، اما از تسلط

عقلي و استدال« 

ص» توأماً«جهان 

بيني ك هان پيش

معارف

سنجش د

ي كه ازدواج كند

اي حفظ سخنان
حديث شانمونه

140  
 در دوران امام

توسط ام ←ع 
ن علي عموي خو

ت از دست دادن
د ست تغيير نمي

خواهيم بر مستض

ي بايد از زياده ر
  

 خود بيرون بياي

 فاحش شخصيت

نون را تحصيل ك

ي تنها به جنبة

جزاي گوناگون ج

ياني را براي جه

   
 

كسي« :فرمايند ي

 .رست است
  125م ـ ص 

بر) ع(هل بيت 
ه است و نبود د

 .رست است
و  141م ـ ص 

في اسالم اصيل
ي سازمان تشيع

بن به زيد) ع(ق 
 .رست است

  150م ـ ص 
قرآن كريم علت
 ارزاني كرده اس

 .رست است
  157م ـ ص 
خ ما مي«: فرمايد

 .رست است
كردن خودخواهي
.ودخواهي است
 .رست است

از عالم« انسان 
 .رست است

ري از انحطاط

 .رست است
لوم و فنومامي ع

 .رست است
معرفت خداوندي

 .رست است
بخشي به اج ظم

 .رست است
توان پا نمي«كه 

www.sanjeshse 

ـ پيامبر مي
  ».باشد

در 4گزينه  .7
سال يازدهم

قدامات اهاز ا
هاي بعد نسل

در 1گزينه  .7
سال يازدهم
ـ زمان معرف
ـ تجديد بنا

امام صادقـ 
در 2گزينه  .7

سال يازدهم
خداوند در ق
كه به قومي

در 2گزينه  .7
سال يازدهم
ف خداوند مي

 ».كنيم
  
    

در 1گزينه  .5
براي مهار ك
مبارزه با خو

در 2گزينه  .5
هنگامي كه

در 3گزينه  .5
براي جلوگير

  ».آيد
در 4گزينه  .5

اگر انسان تم
در 3گزينه  .5

آنان كه از م
در 2گزينه  .5

رينش و نظآف
در 1گزينه  .5

به دليل اينك
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@sanjesheduc 

» ي در نظم

در دفـاع از       

  .است» 

» . برسـند  

ساسـي در    

توانـد   نمـي   

cationgroup

نگري آينده« به 

يـر متخصـص د

»توحيد نظري« 

وجودي خـويش

 از موضـوعات اس

  .باشد مي» شر

 بـاالتر از ايـن نم

 

شود اين مطلب

رسـت افـراد غيـ

بيانگر» .ب نمايد

ند تا به كمال و

  .ست

برخـي« فهـوم 

  .است» ي

يات زندگاني بش

  .د

 

هيچ عدالتي«م

 )17/02/1400 م

ش اد آماده مي نوز

اظهـارات نادر« 

رادة او را مغلوب

ها گرفتار شون ي

اس» هان طبيعت

  .ست

مف» وي شكافت

علم پرستي«ي از 

  .مايد

  .ست

حي« شده است 

.  

معاد اشاره دارند

 .است» ر مادي

  . دارد

مفهوم» ه بنوش
  .دد

18  

دومجامع نوبت (ر 

شير براي تغذيه

ت خدا ناشي از

تواند ار اي نمي ه

ي ها و دشوار ختي

هاي جه حدوديت

اس» مصلحت«ن 

 ندانست ولي مو
  .آيد  مي

كند ناشي اد مي

ارضا نم  انسان را

اس» ياد خدا«ن 

  . است

د به انسان داده

است» جاودانگي

ه امكان مب» عت

كامالً غير«مري 

ودن روح اشاره

كاري همه روز ي
گرد ستنباط مي

دوازدهم؛ هنـــر

ي توليدكنندة ش

ند در حوزة اثبات

ست و هيچ اراده

به سخ«ي را كه؛ 

رهايي از مح«ي 

 و محرك انسان

يك موي/ افت 
به دست» .ست

كه اضطراب ايجا

جوي» نهايت ي

عنوي، اهل ايمان

د محتاج ايمان

 از طرف خداوند

ميل به ج«ي از 

 زندگي در طبيع

و ام» روح اوست

به غير مادي بو 

ز آن چه مي/ ش 
اس» .گردانده شود

سنجش د

هاي حم مادر، غده

 برخي از خداوند

اس دست خداوند 

اي  خداوند بنده

اي براي  و وسيله

وي برانگيزاننده

 باديه بسيار شتا
 تجربي خارج اس

در زندگي بشر ك

طبع بي«ه است 

گاه روحي و مع ه

خود» بقاي«و » 

 تعاليم آسماني،

گ در انسان ناشي

 و نظام مرگ و

ر«ه به آن است 

»شخصيت است

 همه روزه بپوش
ي به خود او برگ

   
 

 .رست است
شد جنين در رحم

  
 .رست است

گرداني لب روي
  ».ي است

 .رست است
م همة امور در
 .رست است

ليم اديان الهي،
  .دارد

 .رست است
يات بشر، تحول

 .رست است
هاي تدبيري نيرو

 .رست است
ل گرچه در اين
 از تيررس علوم

 .رست است
ديني د چي و بي

 .رست است
نتوانسته»  مادي

 .رست است
ترين تكيه و مهم

 .رست است
»پيدايش«ه در 

 .رست است
ي كه از ديدگاه
 .رست است

و نگراني از مرگ
 .رست است

حدود خداوندي
 .رست است

ت انسان وابسته
 .رست است

ن داراي ثبات ش
 .رست است
بافي  ن چه مي

هاي هر كسي ده

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
همراه با رشد

.اشاره دارد
در 3گزينه  .5

يكي از مطال
حقايق الهي

در 4گزينه  .6
زما«عبارت 

در 3گزينه  .6
براساس تعال
د دوست مي

در 3گزينه  .6
مرگ در حي

در 4گزينه  .6
ها در فعاليت

در 3گزينه  .6
دل«از بيت 

زندگي بشر
در 1گزينه  .6

احساس پوچ
در 2گزينه  .6

هاي هدف«
در 3گزينه  .6

ترين و بزرگ
در 4گزينه  .6

اخالق فاضله
در 3گزينه  .6

اولين نعمتي
در 4گزينه  .7

علت ترس و
در 1گزينه  .7

قدرت نامح«
در 4گزينه  .7

آنچه انسانيت
در 1گزينه  .7

انسان«مورد 
در 2گزينه  .7

ز آ«از بيت 
باشد كه كر
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ساخته  1ع 
ي است، در 
 است پس 

، نياز به جه
هم صفحه 
صفت اندازه 
 به مفهوم 

ان گذشته 
توان از  مي

گرفته شده 
» ك كردن

ي ساختار 

 براي حل 

ن افزايش 

ف كند، اثر 

cationgroup

م تا شرطي نوع
فاعلي» ر كردن

 اما قابل توجه

جدر نتي. باشد ي
تاب كار سال د
همواره قبل از ص
جاي خالي نياز

ي خالي بايد زما
 هيچ شرايطي نم

ه طور ناگهاني گ
ترك«به معناي  

عولي مناسب برا

دامات كاربردي

  يت كردن

 در ميان جوانا

  شينه، زمينه

كن است مصرف

 

جه استفاده كنيم
منتشر« معناي 

ها كم داد كتاب

bacterium مي
 اين كلمه در كت

dangerou (ه
كلي جمله، در ج

  ).4و  3

ته در جايرفر 
تحت»  مرگش

غذايي بد بهت 
give upفعل 

د كه ضمير مفعو

ست و برخي اقد

تقوي) 4 

حتي ة قلبي را

پيش) 4 

ط در هفته ممك

  ي آوردن

 )17/02/1400 م

در قسمت نتيج 
به publishل 

فهوم جمله، تعد

mكل مفرد آن 
حوة به كارگيري

us(فت كيفيت 
جه به معناي ك

3هاي  رد گزينه(

س ساختار به كار
قبل از«معناي 

ايم به ترك عاد
ز سوي ديگر، ف
نين، دقت كنيد

  ).2و  1هاي 

سيار بيشتري اس

 ساب آوردن

ب احتمال حملة

 ه

متوسط  خانوادة

ي را به ياد كسي
  ل كردن

19  

دومجامع نوبت (ر 

canط، بايد از 
auth براي فعل

با توجه به مف ).

جمع است و شك
وز گرامي به نح

همچنين، صف. د
ي ديگر و با توج

(ي داشته باشيم 

فتاده است، پس
before h به م

ص است كه تصمي
از). 4و  2هاي 

همچن ).4و  1ي 
رد گزينه(باشدي

 سزاوار توجه بس

به حس )3 

ن غذاهاي چرب

برنامه) 3 

 غذايي كه يك

چيزي) 2 
تبديل )4 

  انگليسي

دوازدهم؛ هنـــر

  .است» ود

در قسمت شرط 
horيگر، نقش 

)3و  1هاي  زينه
  .)4و  1ي 

ج» ها باكتري« 
دانش آمو). 3و  

دقت كنيد 30ه 
از سوي). 4و  2

 ضمير موصولي

گذشته اتفاق اف
his deathرت 

really مشخص
 رد گزينه(كنيم 

هاي رد گزينه(د 
مي themخصا 

عضلي است كه

  بودن

دهد كه خوردن

 ل

ند كه بر ميزان

سنجش د

وف از اعمال خو

)goes(ل ساده 
از سوي دي). 4 

رد گز(م داريم 
هاي رد گزينه(يم 

bac به معناي
2هاي  رد گزينه

 دوازدهم صفحه
هاي  هرد گزين(

د در جاي خالي

در گ decideل 
 با توجه به عبار

  .رد

yتوجه به كلمة 
wil استفاده ك

گيرد ر ميان مي
some ba مشخ

ع، آلودگي هوا م
  ».ام شود
شامل) 2 

د جديد نشان مي

احتمال) 2 

نتيار زيادي هس

  
  

   
 

 .رست است
خو«ف از خداوند 

 .رست است
وجود زمان حال

و 3هاي  گزينه
معلو به ساختار

a f استفاده كني
 .رست است

teria كه اسم 
these  ر(داريم

نين كتاب سال
(ه كار مي رود 

در نتيجه، بايد. 
 .رست است

sp قبل از عمل
د كهيدقت كن 

كامل استفاده كر
 .رست است

خالي دوم و با تو
lنتيجه بايد از 

ير مفعولي را در
ad eating hab

 .رست است
به نظر من،«: له

 جهاني بايد انجا
 ودن

 .رست است
پژوهش ج«: له

 
 .رست است

عوامل بسيا«: له
  
 ن

 كردن

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
منشاء خوف

 

 
در 2گزينه  .7

با توجه به و
رد گ(باشيم 

نتيجه نياز ب
fewبايد از 

در 1گزينه  .7
دقت كنيد
معرف اسم 

و همچن 26
)small (به
داريم» كه«

در 4گزينه  .7
pendعمل 

.كامل باشد
زمان حال ك

در 3گزينه  .7
براي جاي خ
است و در ن
همواره ضمي

bitsسمي ا
در 1گزينه  .8

ترجمة جمل
اين مشكل

سزاوار بو) 1
در 2گزينه  .8

ترجمة جمل
  ».دهد مي
گنجينه) 1

در 3گزينه  .8
ترجمة جمل

».گذارد مي
شناختن) 1
مصرف ك) 3
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@sanjesheduc 

رم مراقبت 

اصله برايم 

«  

نش هويت 

  .يد

و  1هاي  ه
براي فعل  

سط جمله، 
در جمله » 

cationgroup

از پدر بيمار م تا

  ره، گزينه

اش بالفا م، چهره

  ساً، عمدتاً

  ».ضافه كرد
  و

.آيند هم كنار مي
  مان نواز

يد مكرر از وطن

  رر

كنيدقت » بودن

رد گزينه(كند  ي
heچنين، نقش 

 wh دار در وس
»كه چه چيزي«

  كب

  ف

 

سه را ترك كنم

چار) 4 

سال ديدم 20 

اساس) 4 

 حاشيه صفحه اض
الگو) 4 

  .باشد مي 

با ه يخوب به اين 
مهم) 4 

ه است با بازديد

مكر) 4 

  خراج كردن

ع همه ساليق ب

معنايي ناقص مي
همچ). 2 گزينه 

ن بعد از كلمات
wh  به معناي»

مرك) 4 

هدف) 4 

 )17/02/1400 م

سالگي مدرس 15

 ف

 را بعد از حدود

 دريج

درنگارشم  بك
 ل كلمه، ورود

theرف تعريف 

است كه ن دليل
 ه

شور زندگي كرد

 ي

ن كشيدن، استخ
  ه كردن

ا بودن، باب طبع

ه را به لحاظ م
رد(ستفاده كرد 

همچنين). 1نة 
hatر، بكارگيري 

 ن، زياد
  .د

  .اده كرد

 ل

20  

دومجامع نوبت (ر 

5دم تا در سن 

تخفيف) 3 

وران كودكي ام

به تد) 3 

 براي بهبود سب
مدخل) 3 

فاقد حر» اتئيز

گي دارند و به اين
مشابه) 3 

در خارج از كش

جهاني) 3 

بيرون) 2 
احاطه) 4 

ها ق همة سليقه

جمله ،جاي خالي
اس butتوان از  ي

رد گزين(ه كنيم 
از سوي ديگر). 

فراوان) 3 
دقت كنيد» وجه

استفا toصدر با 

تبادل) 3 

.  

دوازدهم؛ هنـــر

، من مجبور شد

 

ي از دوستان دو

 له

و نظرات مفيدي
 ت

همراه با جز«ي 

ت به زندگهي نسب
 ، داخلي

هاي زيادي د ال

 ف، متضاد

مطابق«ه معناي 

w در ابتداي ج
جمله نمي 2ن 

ر معلوم استفاده
4و  1هاي  زينه

.(  

 ند، قابل
قابل تو« معناي 

بايد از مص» ردن

سي عجيب است

سنجش د

يچ چارة بهتري،

قدرت) 2 

كيود كه وقتي ي

بالفاصل )2 

ي من را خواند و
جزئيات) 2 

in det به معناي

هاي مشابه نگرش
خانگي) 2 

كه سا ايجسته
  ».كند ي

مخالف) 2 

   ردن
  

satisfy all  به

which وwho 
تضاد معنايي بين
س بايد از ساختار

گزرد (فاده كرد 
)4و  2هاي  زينه

ارزشمن) 2 
worthy o به

تالش كر«عناي 

 دليل) 2 

ي كلمات انگليس

   
 

 .رست است
در نبود هي«: له

 .رست است
آور بو تعجب«: ه
  

 تفاقي
 .رست است

معلم انشاي«: ه
 صفحه، فاصله

tailكه ساختار 
 .رست است

پدر و مادرم نگ«: ه

 .رست است
پزشك برج«: له

مي ويش را حفظ
 

 .رست است
ردن، برآورده كر

 كردن
tastesاژگاني 

 .رست است
hضمير موصولي 
 به عدم وجود ت

ست پسفاعلي ا
الي استفؤختار س

رد گز(ت است 
 .رست است

 
of noteاژگاني 

 .ست استر
attempt به مع

 .رست است

 .رست است
  متن چيست؟

 چرا تلفظ برخي

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل

  ».كنم
 تقاضا) 1

در 2گزينه  .8
ترجمة جمله

».آشنا آمد
به طور ات) 1

در 1گزينه  .8
ترجمة جمله

حاشيه ص) 1
دقت كنيد ك

در 3گزينه  .8
ترجمة جمله

 ناگهان) 1
در 4گزينه  .8

ترجمة جمل
فرهنگي خو

پيچيده) 1
در 1گزينه  .8

راضي كر) 1
يه كتوص) 3

به تركيب و
در 3گزينه  .8

بكارگيري ض
با توجه). 4

explain ف
نبايد از ساخ

كامالً نادرست
رد 2گزينه  .9

مطمئن) 1
به تركيب و

در 4گزينه  .9
بعد از فعل 

در 4گزينه  .9
 تنوع) 1

در 4گزينه  .9
ايدة اصلي م
دليل اينكه
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رد منظـره     

و باشـكوه،    
ل بـه كـار   
جملـه رم و    

. انـد   شـده 
ـام مراسـم   
اليـي هنـر     

خوبي  به) 
  .ست

ت عبارتنـد  
  ـار صـنايع   

cationgroup

  

رتي تزيينـي وار

هـاي بلنـد و مان 
ده از كلية وسايل
سـر كشـور از ج

خوانده »يحيت
انجـا يادي براي

سـتين عصـر طال
ايران وسوريه(ي 

راونا در ايتاليا اس

ي از اين تحوالت
هـا آثـ ن رشـته  

 

.جايگزين شود 

  

  د؟

ازي را بـه صـور

فراشتن سـاختم
 قدرت و استفاد
 عظيم در سراس
 شكل صدر مسي
جا كه وسعت زي

خسن .يسـا شـد  
هاي شرقي يراث

 ويتاله در شهر ر

برخي .حظه كرد
ص ايراني در ايـن

 )17/02/1400 م

------------

  .يد

  .ند

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

چيزي اشاره دارد

آنها نورپردا. تند
  .ود جستند

لذا لزوم بر اف. د 
ستانتين با تمام
يادي كليساهاي
اهاي مستطيل

اما از آنج. بود) ع
ي ساختمان كلي
مي با عناصر مي
 و كليساي سن

هاي اجرايي مالح
خاص  يي و سبك

21  
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تواند با  ست مي

افزاي شاره شد مي

  .ت

  انرژي] ف

شون ساخته مي - 

------- اينكهز 

ه است به چه چ

رف و گويا داشت
ديواري خود سو

ها نبود مخفيگاه
كنس. حساس شد

يد سال، تعداد ز
كليسا«يا  »ليكا

ع(ز ظهور مسيح 
ناسبي براي بناي
هنر يوناني ــ رو

نوپل كنستانتي

ه ظ نقش و شيوه
هاي اجراي  شيوه

مومي هنر

دوازدهم؛ هنـــر

 كشيده شده اس

  چيست؟ 1
اش 1ر پاراگراف 

  داشت كرد؟
ريشة التين است

مصرف[جويي در 

-------------

به جزست است 
  ب قرار داد

ه شدهخط كشيد

ن خود نگاهي ژر
هاي د  در نقاشي

ي به عبادت در م
ها باشند، اح ست

ه در فاصلة چند
باسيل«ها به نام 

ه دوران پيش از
بود، سرمشق من

در اين دوره هن 
م اياصوفيه در ك

حوالتي از لحاظ
زمينه رهايي د

 درك عم

سنجش د

خط 1پاراگراف 
  »ريشه

1ط با پاراگراف 
ه مواردي كه د

توان برد متن مي
شود داراي ر  مي

  چيست؟
ج باله براي صرفه

--از ها بيشتر  

earths ها درس
نند قايق در آب

زير آن خ 2راف 

پيرامون ةمشاهد
يز از اين شيوه

نيازيديگر  حيت
رؤيت از دور دس
شد، به طوري كه
تمان اين كليسا
ر اصل متعلق به
يگر پر عظمت ب
.ن شكل گرفت

ظيمعو كليساي 

توان تح فوي مي
ه  قبلي و نوآوري

   
 

 .رست است
ر پكه زير آن د 

or  ر«به معناي
 .رست است

در ارتبا 2گراف 
مثالي ديگر را به 

 .رست است
 موارد زير را از م
ر ايتاليا صحبت
 .رست است

ان براي متن چي
ساخته شده از زب

 .رست است
earthshipن، 

  ي مستعمل
 .رست است
shipزير دربارة 
توان مان ساني مي

 .رست است
wh كه در پاراگر

  شدن ساخته 

 .رست است
د هلني نيز در م
 از آن روميان ني

 .رست است
مي شدن مسيح
اهايي كه قابل ر
ساها مشغول ش

ساخت.  بر پا شد
مان باسيليكا در
شت و از طرف دي
زمان ژوستي نين
كه حاصل آن دو

 .رست است
ر چوبي دوره صف

ها و نقوش شيوه

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .9
rootكلمة 
riginكلمة 

در 2گزينه  .9
اگكاركرد پار
2پاراگراف 

در 3گزينه  .9
يك از كدام

زباني كه در
در 3گزينه  .9

ن عنوابهتري
يي سها خانه

در 4گزينه  .9
براساس متن

هاي الستيك
در 2گزينه  .9

تمام موارد ز
آنها را به آس

در 3گزينه  .1
hichكلمه 

زمين وندر
  
 
   
 

در 2گزينه  .1
نقاشان عهد  

پس. كردند
در 1گزينه  .10

پس از رسم  
يعني كليسا

ساختن كليس
قسطنطنيه
البته ساختم
مذهبي داش
بيزانس در ز
تلفيق شد ك

در 2گزينه  .10
در اكثر آثار  
تكامل ش :از
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ي مفيـد و      
 .انـد  ديده

شد   جام مي
ل سـاخته   

ايـن دوره،  
پردازي با  م

 كليسـايي     
ل در سـال  

  .ت

. بـود ) نـي  
شـيوه، بـه    
سـبك بـه   

) ق. ه 10  
 » اسـالمي  

ساخت بنا و 
ـات قـرآن    
 هنـد آثـار    
ذب عميـق      

قابـل  » ـل  
 اسـت كـه      

زيينـات  تا         

بـر  .  داشت
ـاس شـده    
كـره برجـا    

كـاري   نـده  
 بعضي رد .

 عنـوان  بـه 
 بـدن  وست

 اي ارزنـده  
 نقاشـي  و  
 و سـاخته  

cationgroup

داراي عملكـردي
ظم زياد اجرا گرد

طور ساده انج  به
ه قبـلوشـي   ه به

در ا. كل گرفـت   
ش چهره و حجم
ـاري و نقاشـي

تانتينوپلسـ ر كن 
روپا تداوم داشت

گـون، تزيين ـاري 
در ايـن ش. ه شد
در اين س. ف بود

تـا 6هـاي   سده
هنـدو« كه به 

ه از سنگ در س
هـايي از آيـ يبـه   

سالطين مغـول 
 نشـاني از جـذ

تـاج محـ«يعني 
ب شـاه جهـان

مرمـر سـفيد بـا
  .د

شهرت) وليس
ي يونـاني اقتبـ
گ به صـورت پيك

گيـري و كن لـب    
.د اتروسك است

ب .كنـد  تر پيدا 
پو و ها مژه و وها
اطالعـات  توان ي

برجسـته نقـش 
متمـايز  افراد گر

 

ـف و بـادوام و د
دقت و نظ في با

بود و ب  غاز شده
وران قاب و تنكه

نر بيـزانس شـك
 و پويايي، نمايش
محدود بـه معمـ

با تصرف شـهر 
ن تا مدتي در ار

مرمرين، معمـا( 
كار گرفته واماً به
هاي مختلف نظره
  .رسند ظر مي

س(» الطين دهلي
دنص ايجاد كرد

يكپارچهة ستفاد
ي جنـاغي و كتي

در دوران س. رد
ي مغـولي هنـد،
ري اين دوران ي

همسر محبـوب) 
چـه از سـنگ م

كند  حكايت مي

نكروپو( مردگان 
هاي موالً از افسانه

مفرغ و سنگ ل،
كـه بـه روش قال

هاي هنرمند صه
طبيعي اي جلوه
ابرو موها، شده،
مي ملكه )شاني

ن و تنـديس  از ، 
ديگ از را آنها كه

 )17/02/1400 م

ني بسـيار ظريـ
اند و از طرف شده

ز دوران قبلي آغ
گرچه در اين دو

هن» عصر طاليي
عاطفي، تحرك
ر بيزانس تنها م
.شي خلق شدند

هاي هنري آن ت

سه شيوه ديگر
، و دورنمايي تو

ها و من ي صحنه
و پراكنده به نظر

سال«. شود م مي
اي خاص ري شيوه

براي مثال اس(و 
هـاي چون قوس

اشاره كر»  ايبك
حقيقت معماري
اترين آثار معمار

)ارجمند بانو(» 
رت دارد، يكپارچ
ماري بومي هند

 به عنوان شهر
كردند كه معم ي

جنس ِگل هي از
كردنـد كـ ش مي

 متوفي از مشخص
ج نهايي اثر تا ند

ش ساخته گ آهك
پيش نوار و ردنبند

مختلـف، آثـار  ه 
ك سربند خاص 
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باشد از لحاظ فن
 ايراني ساخته ش
 جايگزيني كه ا

گ.گيرد صورت مي
  .آيد ديد مي

سومين ع« ،)ي
ان عيب. ييك شد
هنر .رود شمار مي

 نيز آثار با ارزش
آمد، اما سنت سر

روم، تلفيقي از س
ندي و تزيينات،

 عامل يكپارچگي
 تصاوير متفرق و

ين مغول تقسيم
كرده و در معمار
ن معماري هند

هايي چ ل ويژگي
الدين قطب«جد 

در ح. شود غاز مي
زيبا زص در يكي ا

»ممتاز محل«ة ر
ي از عشـق شـهر
ي ايراني بر معم

ساختند كه  مي
شرنگي تزئين مي
ثاثيه قابل توجه

شالشده و ت ه مي
فرديت شخصي

ان شتافته هم ك
سنگ جنس از 

گر( تزئينات نوع
بـه مراجعه با مناً

نوع آئيني، وعي

دوازدهم؛ هنـــر

با مي 12تا  10 
قوش و فرهنگ
شود ولي معرق
س اكثر نقوش ص
ي آلت و لقط پد

ميالد12ــ14ه 
ين نقاشي موزاي

شم  اين دوره به
 ساير مصنوعات
مت بيزانس به

 سبك نقاشي ر
بن ين ديوار، قاب
ي يافت كه خود

شترك،م گريز 

 دهلي و سالطي
دهلي حكومت ك

هاي ميراث كهن
براي مثال( المي
توان به مسج مي

شي و كتابت آغ
ها بخصوص ژگي

واقع است، مقبر
نا كه به نمـادي
ميق هنر معماري

ق خارج از شهر
هاي زنده و خوش

ها اسباب و ا بره
مردگان استفاده

رو تأكيد بر ف ين
كمك به سازي سمه

كه نوفرت سرش
لباس، ن رنگ ز

ضمن. آورد دست
مصنو ريش عنه،

سنجش د

 مربوط به قرون
هنري براساس نق

ش مي  ديده  ندرتاً
يابد و براساس مي

چيني افته و گره

سده(ي بيزانس 
ي چوب جايگزي

هاي ها از ويژگي
كتاب مقدس و

ها عمر حكوم اني

عنوان چهارمين
ن در حاشيه پايي
 اهميت بيشتري
ق واحد و نقطه

و دوره سالطين
 چهار سده در د
يقي از دستاورده
هاي معماري اسال
ثار اين دوران م
ي معماري، نقاش

اين ويژ. ي است
و »آگرا«در شهر 
اين بن. ن گشت
ثير عمأشده، از ت

خود را در مناطق
ه قاشينرزميني 

 تدفين ودر مقب
هاي م اكستردان
از اي. ساخته شود

مجسم و نقاشي ر
همس و حوتپ رع
از. است شده زي
عصر بد آن تآال

فراع س پوشيدن
  . برد

   
 

ي اين دوره كه
تند و از لحاظ ه

كوبي  دوره رويه
 تكامل بيشتر م
ي نوعي تكامل يا

 .رست است
 پاياني امپراتوري
ري و نقاشي روي

ه دانه در نقاشي
در مصورسازي ك
دي توسط عثما

 .رست است
م يا پيچيده به ع
كه نماي مرمرين
سلوب جونمايي ا
ف نشدن خط افق

 .رست است
المي هند به دو
بودند كه قريب

اين شيوه تلفي. 
ها و ويژگي) نگي

ترين آماز مه. ت
هاي ري در عرصه

ي معماري ايراني
اين بنا كه د. ت

نيز در آن مدفو
قيمتي ساخته ش

 .رست است
هاي خ گورستان

هاي تدفين زير
هاي مين اتاقك

 كه به عنوان خا
بيه به متوفي س

هنر اي مصري،
رع شاهزاده ديس
آميز رنگ طبيعي

زيورآ و آرايش ع
لباس خاص طرز
پي چهره االت

www.sanjeshse 

دستي چوبي
صحيح هست
در آثار اين
از اين زمان

شود ولي مي
در 3گزينه  .10

در دو قرن  
نقاشي ديوار

استاد مهارت
نبود، بلكه د

ميالد 1453
در 2گزينه  .10

شيوه درهم  
نا كعبدين م

خصوص، اس
دليل تعريف

در 3گزينه  .10
معماري اسال  

مسلماناني ب
شهرت دارد
تزيينات سن

است) مجيد
هنرة برجست

دستاوردهاي
مشاهده است
بعدها خود ن

هاي ق سنگ
در 4گزينه  .10

ها گ اتروسك
 ديوار اتاقك

در هم .بودند
ك مانده است

اي شب چهره
ها تنديس از

تند در مثال
ط صورت به
نوع مورد در
ط به توان مي

همچنين حا
  

erv.ir
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ل شـد و از      
ي مينيـاتور   
وره، القـاي     

ن جزييات، 
 كالوتايـپ   
ع زياد حائز 
اگرئوتيـپ    

شـته نگـه   

صـات ايـن   
اي  ت دايـره     
تـر   ي كوتـاه       

شكسـته  « 
ت بـه خـط         
ـي حـروف    

چسـباندن    
هـاي   ـورت     

ي سـاخته  
جديد  ةشيو

ـراه چـوب       

يـز فـراهم          
ي تزئينـات   

شد  خته مي
سـكو و يـا     
 كاروانسـرا  

  

cationgroup

ـر دچـار تحـول
ها نـوعي  كتاب

 اواخـر ايـن دو

در نشان دادن ن
امـا روش. شـد   

ر اين دو موضوع
 مقابـل روش د

مانند تاج برافراش

اند از مشخص فته
ير را بـه صـورت
 فاصـله كـانوني

طگيـري خـ   ل       
 اسـت و نسـبت

گـاه برخـي ست و

كنـد، حتـي چ ي
ن زمـان بـه صـ

ضلعي ساس شش
 ولي معرق به ش
سـت و بـه همـ

اي حجـيم را ني
خي ديگـر داراي
فراد خاصي ساخ
 دو روي يـك س
و حصار بيروني

.شرف ند رباط

 

ب خطـي، كمتـ
هاي اين نقاشي 

هـاي ز نـوآوري 

ويژگي آنشوند، 
ه و فريبنـده باش
بت جزييات در
مار، درسـت در

ه بر روي سر هم

اي به خود گر ه
ط نـوراني تصـوي
ـه لنزهـاي بـا

ي، سـبب شـكل
ـر دور اسـتوار
در آن بيشتر اس

بع ادامه پيدا مي
شـده از ايـن مـي   

خاتم مثلث براس
جايگزيني است

 روي مبلمـان اس

پايـان بـا بارهـا
ساده و سقف برخ
مت بزرگان و اف
يك طبقـه و در

ها و اليه بين اتاق
شدند مانن قع مي

 )17/02/1400 م

ي و تذهيب كتب
.شد ن انجام مي

از. مذهبي است 

خود جذب آن ش
كننـد ت ترغيـب 

ماري بود، زيرا ثب
شم د بيا در تعد

باشد كه بلند مي

ينهمان آنها، نام آ
اي نقاطهاي آينه

متري نسـبت بـ
  .دهند

خـر دوره صـفوي
ط بـه تمـامي بـ
شيدگي حروف د

ساخت خاتم مر
هـا اجـرا م  لقط

بندي خ قاجار گل
ج ةيشتر به شيو

 دوره اغلـب در

ـان عبـور چهارپ
گنبد س  يك نيم

قه دوم براي اقام
ناي كاروانسرا ي

در ال ان معموالً
ر حياط دوم واق
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شي و مصورسازي
ي توسط راهبان
ي با موضوعات

خ ةد به ثبت پرتر
توانست ژگي مي

ت منظره و معم
ي تكثير عكس

اي ب شكل عمامه

 آينه در ساختم
لنزها. ر آنهاست

 ميدان بسيار كم
د م به عكس مي

دنويسـي در اواخ
ساختار اين خط 

تر و كش آن كوتاه

 و ضمن اينكه س
 حاشيه و روي

ق ةاز اواخر دور 
 در اين زمان بي

عرق در اينم. 

كـه امكـ ودنـد، 
ها از ي از ايوان

نشيني در طبق ه
بقيه بن .است  ده

صطبل چهارپايا
هاي مهمانان د

دوازدهم؛ هنـــر

كر تراشي، نقاش
توليد كتب خطي
، رمزي و تزييني

مند  مردم عالقه
اين ويژ وز اين ر

ود و مناسب ثبت
به دليل توانايي) 

  .يپ گشت

و بلوچ به ش) سان

 به دليل كاربرد
مايي زياد تصاوير
كانوني، از عمق

ت ازدحام و تراكم

منطقـي بـه تند
.يار مناسب بود

ر، خطوط قائم آ
  .شود 

شود خوردار مي
ط به دو صورت

.شود سبانده مي
معرق چوب. ت

شود متداول مي
  .رود كار مي 

وبي و سنگين بو
سقف بعضي.ن بود

بقه داشت و شا
شد تفاده ميسز ا
ا .گرفته است مي

ط جلو و حجره

سنجش د

ف معماري و پيك
ت.  برخوردار شد

هاي نمايشي به
  .ها است شي

پ كه باعث شد
از. ي تصوير بود

تري برخوردار بو
كالوتايپ(وتايپ 

ن روش داگرئوتي

كردهاي خراسا( 

اين لنزها. ستند
دود و درشت نم

صله كاافزايش ف
مين دليل حالت

ستعليق و نياز م
رش سريع، بسي
قلم در آن آزادتر
تصل نوشته مي

از رونق زياد برخ
دوره صفويه فقط
يل كاربردي چس
جود نداشته است
واخر اين دوره م

قطعات به ةشي

چو           ورودي پهن
ي سردر و ايوان
ن ورودي دو طب

باني نيز اي ديده
قرار مي دتر بوده،
در حياط اصطبل 

   
 

 .رست است
الفخومانسك بر

 تداوم بيشتري
صاوير داراي جنب
سه بعدي در نقاش

 .رست است
يژگي داگرئوتيپ

ها و وضوح باالي 
از جزييات كمت 
اما شيوه تالبو. د

خه بود، جايگزين
 .رست است

 مردان كرمانج
  .شود

 .رست است
بسيار قوي هس 

 ديد بسيار محد
با ا .سازد كار مي

د و به همباشن ي
 .رست است

زافزون از خط نس
شد كه براي نگا
حركت دست و ق
آن پيوسته و مت

 .رست است
 در دوره زنديه ا
تم كه تا اواخر د

ي وسايونيز به ر
 تا قبل از آن وج

چيني نيز در او ه
 فلزي نيز در حا

 .رست است
 داراي يك در و

ا دارايهورودي آن
ايوان معموالً .بود

برا ضاها احتماالً
سطح زمين بلند

البته گاهي .ت

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .10
در دوران رو  

پيوستگي و
هستند و تص

هاي س شكل
در 4گزينه  .10

مهمترين وي  
روشن  سايه

)تالبوتايپ(
اهميت نبود

نسخ كه تك
در 3گزينه  .1

پوشش سر  
ش داشته مي

در 1گزينه  .1
لنزهاي تله  

لنزها، زاويه
توخالي آشك
برخوردار مي

در 4گزينه  .11
استفاده روز  

ش »نستعليق
نستعليق، ح
منفصل در آ

در 2گزينه  .11
سازي خاتم
هاي خات اليه

تري ن متنوع
شود كه مي

يا همان تكه
هاي مفتول

در 1گزينه  .11
كاروانسراها  

و .ساخت مي
تري ب مفصل

كه از اين فض
صفّه كه از س

گرفت قرار مي
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ـاطيري را   
مسـائلي   ن،  

هـاي   ـحنه    
هاي طنـز   

شـابوري  ني 
ر است كه 
 مورد نظر 

ش و بافـت  
 نخـل،  يچ،  

 ديـد آورده  
ش شـير و  
ين وجـود   

 پارچه، افت
 از ابداعات 
ده مهـارت   

ايـن   .سـت 
 ي شـهري،  

 را رودوزي  
  نـوع قابـل   

 شود، ه مي
دوزي يـا   ه 

، ده باشـند  
پردازهـا   .د 

در . ل دارد 
  .د

گسـترده از   
ـك ايجـاد     

هـا   شيشـه  

cationgroup

هـاي اسـ مضمون
كـار بـردن آن ه 

ميني چـون صـ
و گياه و صحنه 

الطير عطـار ن طق
شترك اين دو اثر
 دو اثر، مطلوب

نقش ها طرح، چه
هـاي پيچـاپي ك 

ارچـه پدبافـت پ   
نقش حصر به فرد،

همچنـي .اسـت  )
ن نوع نقش و با

ي استره انسان
دهنـد  كه نشان

اس  شـهري بـوده   
شـوراهاي .سـت     

هـا رچـه ـطح پا  
وع رودوزي از تن

كار گرفته   كه به
رشـته دوزي، ش

  .بخارادوزي

شـد هـم چيـده   
 آن را اجرا كـرد

شـكل اي  قطـره      
شود شو گفته مي

اسـتفاده گ بك، 
 معمـاري گوتيـ

روي ايـن ش .ـت   

 

گاه م آنها حتي 
د ولي بدون بـه

آنهـا مضـا .دنـد 
گل پر يها باغ 

 بسياري با منط
هاي مش  از جنبه

در هر. يابند  مي

در اين پارچ .سيد
تـاك س زنـدگي، 

 موضـوعي بـا با
هاي منح ه نقش
)سـتاره  مان پـر 

در اين )پروانه( ت
رگش مانند چهر

هاي متنوع رنگ

هاي مختلـف ش ت
وجـود داشـته اس

براي تـزئين سـ
ف ايران اين نـو

هايي نواع نقش
فر دوزي يا ويش

دوزي و ب بريشم

شكل كه كنـار ه
سرهم  و پشت

د بلكـه حـالتي
رداز، به آن دمش

سـباسـكلت   ي،  
هـاي ز نـوآوري  

 ديـواري را گرفـ

 )17/02/1400 م

.دنرايي پرداخت
دانستند ي را نمي

كرد مل حل مـي 
مناظر معماري،

مشابهت) 19ن 
تي اي و خوشبخ

خود را نزد خود

 نيز به كمال رس
دن درخت مقدس

نوعي وحدت ي،
از جمله .است ي 

ووس نشانه آسم
وجود حشرات .ت

ك كه شاخ و بر
ي مختلف و با ر

محل فعاليتكه 
ي بـراي سـايه و

  .د

هاي گوناگون ب ه
در مناطق مختلف

ها و ا ها و پارچه
درو  آذربايجان،

يا ا دوزي خامه 

ش  كوچك ارزني
هاي ريز ن ضربه

ي كشـيده باشـد
هاي پر جاي نقطه

هـاي جنـاغي اق  
يكـي از .رها بود

ه جاي نقاشـي
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گر گرايي و واقع ن
پرسپكتيو علمي
 را با مهارت كام

م هاي بازي، حنه

نده بلژيكي قرن
مندي ر، سعادت

سيار، مطلوب خ

ه منقوش پارچ
هنرمند با آورد 

اي متين انساني
ر و سنت ساساني

طاو( همحاط شد
است  تباس شده
نازك  خل با ساقه

كاربردهايب در 

شده ك حداث مي
هاي ف آنها رواق

گرفتند شكل مي

رنگين با بخيه ة
د .شود زئين مي

ه جنس نخ شده،
دوزي ممقان ن،

دوزي،  زردشتي

ن، نقاط گرد و
ب كرده و با زدن

نه خيلـي گرد و 
نار يكديگر به ج

اسـتفاده از تـا 
گير ها و نور نجره
ساها بود كه كلي

دوازدهم؛ هنـــر

 به تلفيق آرمان
واعد پآنان ق .ند

و نمايي در فضا
صح جان، عت بي

نويسن(مترلينگ 
مطلوب مورد نظر
سير و سلوك بس

مهارت بافندگي
.وجود آيد  ي به

ها وران و صورت
دار هنر و ميراث

اي م كه در دايره
هاي مينايي اقت ه

 دو طاووس و نخ
ها اغلب ين پارچه

  .ست

اح )آگورا( شهري
دند و در اطرافبو

ف اين ميادين ش

ةشد هاي تابيده 
يا سراسر آن تز  
ش هاي استفاده ه
دوزي كرمان پته 

گبردوزي يا ي،

كردن و پرداختن
تيز كوتاه انتخاب
داز نبايد خيلي

دست در كن يك

هاي مخروطي، ج
ي منقوش در پن
يوارهاي جانبي

سنجش د

سازي د تنديس
كشيد تصوير مي

راد و اشيا و جو
طبيع ي روزمره،

  .دند

بي اثر موريس م
حقيقت، يافتن م
داستان پس از س

  .استشده 

 ششم هجري م
ده تا آثار نفيسي
رم و لطيف جانو

ابريشمي و ها، چه
ت زندگي است ك

سفالينه ز سبك
طرح .وش است
اي .رود  شمار مي
شده اس توليد مي

وناني ميادين ش
سي مشخصي نب

در اطراف  معموالً

ه  دوخت و رشته
بخشي از پارچه
راساس نوع بخيه

دوزي بلوچ، وزن
دوزي ي يا شماره

معني تزيين كه 
ت موي نوك  قلم

پرد ا گردد و دانه
 نازك، كوتاه و ي

برج رتفاع بلند،
هاي  نصب شيشه

هاي رنگي در دي

   
 

 .رست است
 نقاشي نيز مانند

گرايانه به ت  واقع
افر نمايي نقش ك

زندگي ،)داستاني
كشيد  تصوير مي
 .رست است

نمادين پرنده آبي
جو براي درك ح
هرمانان هر دو د
ك پرنده ترسيم ش

 .رست است
هاي چهارم تا ه
نظير باعث شد ي

هاي نر لي و هيك
س اغلب اين پارچ
 دو طرف درخت
ا نقاط درشت از
ت و ابتكار در نقو
دوره اسالمي به
ت ي الياف است،
 .رست است

شهرهاي يو  ولت
راي شكل هندس

ها و معابر شگاه
 .رست است
زار به وسيله اب

ن نوع رودوزي ب
خوردار است و بر

سو :اگوني دارند
دوز نقش  رشت،

 .رست است
ارگري ايراني به
اين منظور بايد
ت و منظم اجرا

هاي فاده از خط
 .رست است

ري گوتيك اعما
بلند و متنوع و
ه بزرگ با شيشه

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .11
ها در رومي

با برداشتي
چون كوچك

د( اساطيري
و درام را به

در 4گزينه  .11
ن ةنمايشنام  

جستج. دارد
در نهايت قه
در قالب يك

در 3گزينه  .11
در بين سد  

با وحدتي بي
خوشنويسي

جنس .است 
طاووس در
برگ پهن با
نوعي بدعت
هنرمندان د

باالي رنگرزي
در 3گزينه  .11

در مراكز دو  
ها دار ميدان

ورزش تئاترها،
در 1گزينه  .11

اندازي نقش  
با اين .گويند

توجهي برخو
ي گوناها نام

دوزي قالب
در 2گزينه  .12

پرداز در نگا  
براي ا .است

بايد يكنواخت
صورت استف

در 1گزينه  .12
مشخصه مع  

هاي ب پنجره
هاي ب پنجره
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 و فضـايي   

 تغييـر آن    
كـه ايـن    ن  

 و غنچه و 
 اسـت كـه   

شده  مي ته
. اسـت  »ج 

 ط كوچـك 
 ساسـاني  ي

 گـل  بـا  هـا 

 همچنـين  
 آن طـراف 

 شـيخ  سجد

م دقت عد 
ده گـره   زه     
كـارگيري   

 معمـاري  ه  
 گنبـد  اين 

 جايتو باقي
 هشت. دارد

 عـروف بـه  
ت و برخـي      

 .اسـت   ـته 
مـذهبي و   

هـاي   شـته     
cationgroup

بخشـيد يي مي

م از طبيعـت و
 ذكر اسـت ايـن
 دارد مانند گل
ه و تغيير يافته

ساخت ايراني ري
فهـرج جامع سجد
حياط .است رايه

بناهاي از پيروي
ديواره و گچـي  

موارد بعضي در
ا چهارگوشـه  ف
مس و باغ چهار ه

.قالي ندارد ةقش
 چلـه بـه انـداز
 خامه و يـا بـه  

وقـت دانشـكده
از گرفتهبر را يا

الج آرامگاه و خانه
د تفاعار متر 5

مع نادرشـاه  اعي   
تان بـوده اسـت

ذاشـگراني تأثير 
اي اسـاطيري،  

اه همـراه بـا نوش

 

ي داخلي روشنا

ن طراح با الهـام
ش ختايي شايان

ق طبيعي مصدا
ي آنقدر خالصه

معمار عناصر با ب
مس« ايران، در م

پير بي و ساده يار
پ به اين مسجد 

هـا  قـوس  سـت، 

د .است كرده مي
صاف هاي ديواره 

مدرسه امام، جد

نه تطبيقي با نقش
ـر روي تارهـاي

هاييير تعداد ال

 رئـيس  چون ي
ايتالي فلورانس ر
خ گنبد تنها كه
زمين كف ا  

ايـن كـاله ابـدا 
سـتان و تركسـت

.  

از هنرمندان اير
هـا بـا مضـمون     
هاي تنـد و گـا 

 )17/02/1400 م

فضاي  عبور نور به

هنرمندا.  هست
آنچه در نقوش 

وده و نيست اما
لكه طرح اسليمي

تركيب و اسالم 
اسالم صدر از ده

بسيا طرحي راي
هاي طاق. شود ي
اس خام خشت ا

م فراهم نيز را ن
به ايوان  يا تاق

مسج ورودي وان

كند كه هيچگون
ط افقي كه بـخ

با تغيي. ب است

دانشمندي كه ت
درشهر» فيوره ل
ك بوده، بزرگ ي
تا گنبد نوك و ر

.شد منتهي مي
هندوسغانسـتان،  

اند ، نسبت داده

علم بر دو نسل ا
يونيسـم روايـي

تر با رنگ يچيده
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شد و ع شي مي

نرمندان بوده و
.اند آورده ود مي

يعت منطبق نبو
ي وجود ندارد بل

 

صدر مساجد يه
ماند جاي به اي

شده، دار ساخته
مي ختم شكل 
اين بنا در رفته 

تزيين براي تري
مدور گنبد بار 
ايو به متعلّق و ي

ك م خوردگي مي
خ. ست اي  عارضه

ي از بروز اين عيب

است چنان آن ه
دل سانتاماريا«ي 
ميانسراي و قاهخان
متر 26 نزديك 

م چهارتركگ به 
هاي ايران، افغا ن

در با اهل سنت

در مقام مع )ني
 نوعي اكسپرسيو

هاي پي يبند يب

دوازدهم؛ هنـــر

درخشان نقا و  ف

هن طراحان وة ي
وجو ني خود به

لي كامالً با طبيع
واضح طبيعي اق

 . تشخيص داد

ليهاو طرح با ري،
بنا ترين قديمي 

س هجري اول ده
بيضي هاي قوس

كار به مصالح. ت

تبيش سطوح شن،
انتقال مانند ف،
دوره صفوي به 

ي را دچار به هم
ب عامل چنين
جهت جلوگيري

  .طرف كرد

ي گنبد سلطانيه
كليساي گنبد ن
خ بيمارستان، ه
آن داخلي قطر 

  .ست

 به طور زيگزاگ
ي او بر سرزمين
سالم و بيعت نا

ايرا  هنري نويس
همواره . داشت
134، به تركي

سنجش د

هاي شفاف  رنگ
  .شد مي

ماي  است، دست
و هنر ملي و دين
ته شده است ول

ها مصدا سليمي
طبيعي را در آن

ول تا سوم هجر
.اند يافته شهرت
سد نخست نيمه
ق با شبستان انه

است شده اخته

روش سايه ايجاد
صاف و مدور طح

مربوط ها قرنس
  

 قالي نقوش قالي
ود با قطر مناسب

مهمي ج ةكنند ك
عيب را برط اين 

بناي گنبد ارشي
ساختمان ولوزي،
برگيرند در رگ

كه است وجهي
است قرارگرفته نا

د كه باالي آن
ماد سلطه سياسي
سخليفه راشدين ا

مدرس و ه سام،
دار اعتقاد و پيام

 از اواسط دهه 
   

 

ختلف باشكال م
وحاني را سبب م

 .رست است
نچه در طبيعت
را ويژه فرهنگ و
بيعت الهام گرفت
لي در طراحي ا

هاي ط ن مصداق
 .رست است

بناهاي سده او ي
ش نيز خراساني 
ن در احتماالً كه 

دها سه به نوب
سا اي استوانه يم
  .است ه

 .رست است
ا و زيبايي بر وه
سط دو ميان بار ل

مق ترين عالي .ت
.اصفهان است ر

 .رست است
نشستن  پايين

چله و خامه و پو
شود عامل كمك

توان مناسب مي
 .رست است
 .رست است

نيا و ساختماني 
روفسور سن پائو

بزر اين اَرسن .ت
و هشت بنا اين 
بن كنج هشت بر 

 .رست است
اي شكل و بلند ه

كه نم ست الهي
آن را به چهار خ

 .رست است
رس نقاش،( خاص

قاشي پيكرنما و
.كرد  دنبال مي
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ةشيو به كه
اين مسجد

جن از مسجد
ني صورت به

شد پوشيده
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عال مقرنس  
انتقال عامل
است دهبو نيز

در اهللا لطف
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باالزدگي و  
در انتخاب چ
شكشيده مي
پود با قطر م
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ي اسـتادان   
هـايش را   ي 

 از سـاز  ين
 صـداهاي  

 تمـاس  هـا 
 شـهرها  ژه

 در بينجـو  

, , ,.1 7 13  
شـروع   2و 

a =66 2  

S =  

(a ' b '
a 'b 'd

−  

  
a 'd = 7  

x =  

A
 +1  

a = +9 1  
a = +1 1  

x x
+

+
1 1  

x −2  
cationgroup

هـاي ديوارنگـاره 
ماري از نقاشـي

اي. است كرده ت
زِه گـروه  در زها 

ه پـرده  و وترهـا 
ويژ به بلوچستان
.شـود  فاده مـي  

... b =6 1
و 5و  8و  11ه  

+ × =65 26

(× +31 1972

)d
d

= 
1

12

d =72 1

 +49 4 9

B
+ 1 2

A

 

1

1

+ + + +3 5 7
+ + + +3 5 7

x= 
+
1 1

9 6
x− − =3 54

 

د هاي مسـيحي، 
القه داشت و شم

ايران مهاجرت ن
سـاز بندي رده ر

و بـا  نوازنـده  ـت 
همة مناطق بل ر
وت (  اسـتف )سـ
 .شود مي ه

+ × =5 6 3
+ +1 دنبالـه 1

,...,a= 96197

) = 287 75

a ' b '
a 'b '

− =
 =

1
12

b =8 5

=13 x(x −

A A

B

− = −

−   

18

1

+ + + +9 7 5
+ + + +9 9 7

x x+ =2 9 6

x = 9

 )17/02/1400 م

ه شمايل منشي،
شعر نو بسيار عال

بلوچستان به تان
در و مي شود ه
دسـت انگشتان ما
در امروزه. گيرد ي

بلوچي ادش هاي
نواخته وچستان

1
+ +7 13 19

=6 287

2

a '
b '

=
  =

1 4
3

 +54 5 4

) (− = ×2 24

B

− = 

= 

1 17

7 83

+ + = +3 1 16
+ + + =5 3 1

( x )+2 9

ك

26  

دومجامع نوبت (ر 

ي آشوري و هخام
ويژه ش  دبيات به

پاكست از پيش ل
مضراب نواخته با
ام است، مقيد ي

مي صورت فلزي
ه ترانه اجراي ژه
بلو در متداول ي

+ه    =25 66

4
3

=4 9

x )− − 2 2 1

A =

− =

17
9

3 7 8 63

+ =25 41
 +5 5 

فيزيك -ياضي 

دوازدهم؛ هنـــر

هاي برجسته  ش
وي به اد . بودند

  . خلق كرد

سال پنجاه حدود
ب كه است مقيد
مضرابي زهي ساز
ف هاي تيغه و ها

ويژ به وچستان،
سازهاي نار ساير

روع آن از جملـه

x x −2 5 

B =375

=41 91

رك عمومي ري

سنجش د

نقش هاي كهن، ره
بخش او ن الهام

فروغ و ديگران 

ح و نيست وچي
م )اي زخمه( ابي
يك س اگرچه جو
ه شستي يا ها مه
موسيقي بلو تلف
كن در بلوچي قي

جمله، كه شـر 3
  :ابر است با

x + =49 

= 17
24

 در

   
 

اسطور .وردآ  وي
هاي گوگن نقاشي

شاملو، عار نيما،
 .رست است

بلو ساز يك صل
مضرا زهي هاي

بينج. گيرد مي ر
با دكم عمل اين 
مخت هاي نمونه 

جراكنندة موسيق

 .رست است

31ششم داراي 
جمله آخر آن برا

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

www.sanjeshse 
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قرار مضرابي

و يابند نمي
در بينجو از

اج هاي گروه
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xx + =8  

  ي فروشنده

  

α β×
×3 2

2 7
2 7

  

,α = 4  

x y+ 2  

y =  

x (x+2  

h =  

  توان
  رقم يكان

cationgroup

= 252 

قيمت پرداختي 

β
α−= ×32 7

(β = 18

s=  =56

− = 
−
56 144

x ) (x− = +2

/× =6 8 4 81

2  1  
4  8  

 

x = 224  

x x= − =2
5

α  

(β−  α27

( )(α + β +1 1

y( y)= −56 2

x = 28

) x+ 2 22

8

  :شرح زير است
4  3  
6  2  

 )17/02/1400 م



= ×3 2245  

+ β = °9
  .باشد ميالع 

)( )− β − =2 1

) =1 95

) y= − +22 5

s = 392

x− = 8 

BMC ~  

 =14
13  

  
  

م يكان به شرق 
  5  4
  8  6

  .است 2

27  

دومجامع نوبت (ر 

  :ريم

=1344 

  .شود د مي
 ABCD

االضال ي متوازي

= ×2 17

y56

  :كنيم
x = 8 6

~ CDH
DH D= 12

8هاي مختلف  
...  2
...  4

2برابر  انرقم يك

دوازدهم؛ هنـــر

وشنده باشد، دا

 مستطيل ايجاد
.مستطيل است

ستطيل نيز نوعي

x ك فرض مي +
, ,6 8 1

DH /12 9

نيد به ازاء توان

رباشد، پس  مي 

سنجش د

تي خريدار و فرو

االضالع يك زي
م

مس 

x − ،x  و+ 2

را محاسبه كن 8

3برابر  4بر  13

   
 

 .رست است
y قيمت پرداخت

 .رست است
يمسازهاي متواز

 .سترست ا

 .رست است

 .رست است
−ج متوالي را  2

 .رست است

 .رست است

13998رقم يكان 

1
  

399نده تقسيم 
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 7بـر   331

  
 
  

3 4
2 1  

و بـا   باشند

AH =  

BC  

  احت قطاع

  Rه ضلع 

S
S

=  

  

يـر عمـود    

cationgroup

1بـا تقسـيم   . ت  

   
+   

   

3 4
1 2

باشركت ن  و هم

AM =3
2

AH= 4 3
3

S =1
6
36
 مسا

االضالع به ساوي

(

R

−
=

π

3

ست عمود يـا غي

 

وز گذشـته اسـت


=


3 

نگت كه هم ر
  .د

(x  
  

  

ًا 
A 

BC× =3
2 2

H

Rπ = π2 1
6




ساحت مثلث متس

)R

R

π−
=

π

2

2
3

هستند ممكن اس

 )17/02/1400 م

+ ×29 5 رو 3

  .كند ي

ظرف ممكن است
 شركت هستند

) (x− × +5
x = 2 169

 ABC حتمــا
AMBلــــث 

BC= 3
4

Rπ 2

S =2
3

مس 4

−
π
3 1

3 S =

با هم متقاطع ه

28  

دومجامع نوبت (ر 

+ × +3 4 31

 مثلث ايجاد مي

ظ 15حالت  ين
 هم رنگ و هم

) =5 144
x =13

ˆ(A مثلــث =
(A پــــس مثل

R23

[S (S− −2 12

باشد ب مي d3ن 
  .فرند

  :رابر است با

دوازدهم؛ هنـــر

+ه    =28 331
  . است

 يا بالعكس يك

نند كه در بدتر
هاي قبلي  ظرف

)ABC= °9
AM MB= =

  .است 

S )] [ S− =2 2 2

صل مشتركشان
d1  وd2 متناف

 استوانه باشد بر

 دايره

سنجش د

سفند، بـه انـدازه
پس پنج شنبه

يك ضلع عمود

كن الت ايجاد مي
 حداقل يكي از

Cتــر در مثلــث 
=(MC. ـــت

AM MB=

S S ] (− =2 1

d  وd2 كه فص
بق شوند چون 

ارتفاع hاگر. د

   
 

 .رست است
اس 29بهشت تا 

پآيد  بدست مي 
 .رست است

ضلع افقي و ي 2

 .رست است
حا 15شركت،  
امين ظرف با 1

 .رست است

 .رست است

يانــه وارد بــر وت
لســــاقين اســ

Bضالع  AB=

 .رست است

)Rπ− 23 3

 .رست است
d1شامل  p2 و 

د منطبتوانن نمي
 .رست است

 / 8 باشد مي
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h = 12  

V = π4
3  

S =  

W /×1  
W = 5   

 برابر است 

Q m.=  

Q Pt=  

9انيه    

 آب اجـازه    

  

cationgroup

/− 28

( ) (π − π31 

× +14 14 13

m= ×5 25 3
N 

ك عنصر با هم

C.Δθ = ×2

 ×84  

=دقيقه  ثا 15

يابد كـه بـه مي

 

h /=1 2

/ ) /× =28 1 2

× × =14 4 9
  

m

هاي يك  ايزوتوپ

(× 42 95

t= 9 84 

د

م هشت آب كا

 )17/02/1400 م

= π212
375

 

  :با
924 x (× 4

 عدد اتمي همة

)− = 5 84

t = 84 
1

8



 اتمسفر به سمت

29  

دومجامع نوبت (ر 

 .رن وجود دارد

  .ود دارد

جعبه برابر است ب
x)(− −2 4 2

  

 )ها هرم

ي هسته است و
 .تمي است

J× 9

×9
4




= 9

 

رتفاع فشارش ا

دوازدهم؛ هنـــر

ارتق د يك محور

مركز تقارن وجو

 كنيم، حجم ج
x) =2 2548

  .گيرد قرار مي

قانون اه(س دارد 

هاي عداد نوترون
مربوط به عدد ات

 .كنيم اب مي

ثانيه 

.د تشكيل دهد

با افزايش. آيد ن مي
 .د

سنجش د

مربع تيره شود 2

مرن ندارد و يك 

رضف xشده را 
= × ×13 14

د از اين شكل ق

صله نسبت عكس

تع در عنصر فقط
 شيميايي هم م

ماي آب را حسا

تواند  از جسم مي

طة جوش پايين
ر جوشانده شود

   
 

 .رست است
2نها تاگر شكل 

 .رست است
شكل محور تقار

 .رست است
هاي بريده ش بع

x =14 1

 .رست است
عد 5شكل تنها 

 .رست است
عادل، نيرو با فاص

  .ترست اس
هاي يك ع وتوپ
و خواص) ها ون

  .رست است
 براي افزايش د

  .ت استرس
تر تصوير بزرگ
  .رست است

ا ارتفاع باال، نقط
تر در دماي پايين

www.sanjeshse 
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رتفـاع، در     

 دو كمـان   

ي االضـالع    

يره فوق به 

هـاي   قشـه 
ـي سـازه،      
ي، تيرريزي 

  عه طم قجح

ي است كه 

cationgroup

وير افقـي بعـد ا

بوده و مجمـوع

ه شـده متـوازي

داي  اتصال مركز

ب نقيتصـو  ـه و 
اسـبات و طراحـ
ديوارهاي برشي

  .ي شكل است
ح = جم منشور

a= 36 4   

a= 36 4  

= 36 34  

= 27 2 

شود اندازه واقعي

 

رت كه در تصـو

يه، دو برابر آن ب

شكل داده ليد و

ست بنابراين با

پس از تهيـ .شند
 و براسـاس محا
اي باربر بتني، د

اي  حفره استوانه
حج + م استوانه

a .h R h+ π2 2

a .h R h+ π2 2

. .+ π2 23 1 2 2

+ π − π3 8 32

ش قشه نوشته مي

 )17/02/1400 م

 را آن 

خـارج      

بدين صور. شود

ن روبرو هر زاويه

ضالع خواهد بود

ره محيطي آنها

باش  معماري مي
گيـرد جـام مـي   

ها، ديوارها ستون

ده و داراي يك
حجم ـ جم حفره

    h r h− π 2

    h r h− π 2

     .− π 22 1 3

π = +327 2

اي كه در نق دازه

30  

دومجامع نوبت (ر 

،ز يا تخته رسم

ـل بـه طـرف خ

ش نمي مجسم رس
  .شود م نمي

كمان) غلط 1نه 

واره متوازي االض
  ) غلط 

مركز داير ،حاطي

هاي نقشه ،ك بنا
دسين سـازه انج

سازي، س هاي پي

توانه تشكيل شد
حج               

 

 

 

           + π5

كنند ولي اند  مي

سيم فني

دوازدهم؛ هنـــر

ميزي سطح  رو

 كاغـذ و از داخـ

ج دهاي سه گانه
عد طول ترسيم

گزين(مكملند  و
  .اند  مكمل

چهارضلعي، همو
2گزينه ( .د بود

n هاي مح ضلعي
  .آيد ي

راي ساخت يك
توسط مهند) زه

ه نقشه. شود  مي
 

و يك استنتظم 
                   

                  

شه تغييرمي نق

 ترس

سنجش د

كشي كاغذ نقشه

متداد قطرهاي

يكي از بعد ،دي
 تصوير جانبي بع

روبرو طي، زواياي
 دو زاويه روبرو
سط اضالع هر چ
ل حاصل نخواهد

nاضالع هايف
ضالع بدست مي

هاي الزم بر قشه
ساز( ساختمان 

ت مربوطه تهيه
 .ه هستندزساي 

ضلعي منه شش
                  

  

  

  

                  

هاي ترسيم دازه
  .ن ندارد

   
 

 .رست است
و ثابت ماندن ك

 .چسبانند ي
 نوار چسب در ام

 .رست است
ز تصاوير دو بعد
 بعد عرض و در
 .رست است

هاي محاط ضلعي
است در نتيجه 

صل از اتصال وس
ين مشابه شكل

رسي عمودمنصف
ع، عمودمنصف اض

 .رست است
ها از مجموعه نق
حاسبات اسكلت
سكلت و اتصاالت

يها جزء نقشه. 
 .رست است

با قاعدك منشور 
         

                   

 .رست است
س، اندامقي تغيير
ثيري بر آنأس ت
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د وشـ   مـي   
ص نيسـت   

حه تقـارن  
و تنهـا  . ت

  

cationgroup

خطـاي بيننـده
ي قابل تشـخيص

صفح 9 و داراي 
 بنا موجود نيست

 

شود كه موجب خ
چند كه به راحتي

ضلعي بوده 8ه 
 اين صفحه در

  

 )17/02/1400 م

ش اي ديده مي نه
فقي حجم هر چ

  .پي برد 2ه 

شورهايي با قاعده
 گنبد نسبت به

  .شود سيم مي

31  

دومجامع نوبت (ر 

 از حجم به گونه
سطح اف.  رسيد

به درستي گزينه

 پاييني بنا منش
را قرينهشود زي

مت مساوي تقس

دوازدهم؛ هنـــر

م شده و بخشي
توان به جواب ي

 چـپ ديـده     
 خـط چـين    

در شـكل   هـ 
توان ب  ندارد مي

  
  
  

رد ولي فضاهاي
ش نا محسوب نمي

  .دهند يل مي

 عاع دلخواه
  دو نقطـه   

O  وP   بـا
را در  اول 

زاويه به سه قسم

سنجش د

زومتريك ترسيم
اضح حجم مي و

ي آن از سـمت
كـه 4و  3ـاي  
  .شوند ف مي

جم كـنتهايي ح
وجود 1 گزينه 

صفحه تقارن دار
اي بنارها بقي آن

قارن بنا را تشكي

قوسي به شع) ه
الع زاويـه را در

O ه مركزهـاي   
كنيم تا قـوس  ي
.  
N و  ز B به 

   
 

 .رست است
در پرسپكتيو ايز

هاي ه به قسمت
ي از تكه جلـويي

هـ ر نتيجه گزينه
ست بوده و حذف
 توجه به مربع ا

است و درشده 

 .رست است
نهايت ص د بنا بي

صفحه تقارن افق
فحه، صفحات تق

 .رست است

 .رست است
 B )رأس زاويه
تا اضـال. كنيم ي

  .طع كند
قوس ديگـر بـه
 قبلي رسم مي

قطع كند Nو 
M صال نقاط

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .16
قطعه فوق د

وجهي با تلو
ولي قسمتي

شود در نمي
ندارند نادرس
همچنين با

مقابل تيره ش
  
  

در 4گزينه  .16
اگرچه گنبد

هستند كه ص
صف 8همان 

  
  
  
  
  
  
  

در 2گزينه  .16

در 3گزينه  .1
به مركز -1

R رسم مي
O  وP قط
دو ق -3و  2

همان شعاع
و M نقاط

با اتص -5و  4
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عيين نمود 

سـبت بـه      

ن طرهاي آ

ن خـواهيم   

a b
a b

+
 − =

  

 به صورت 
به صـورت  

 1، 1(ـبت  

  

/ 6(  
(  

شـان دادن   
/( 

طـوط نمـا     

cationgroup

دازه خطوط را تع

انـش خـود را نس

AD، دو سر قط

(a بنـابراين +

a
=


=

1 5 225


جه آن هر سه و
ها ب  يكي از وجه

نسـ هزه بسه اندا

.شوند رسيم مي

/( .د 5 6 و
/د  3 و / 4

در بـراي نشوس  
/يا  1/( .د 2

ن ضـخامت خط

 

ك خط كش اند

كند تـا دا ك مي

D ظير پاره خط
  

(a b−   
b .د )=1 5

a a= 13

ولي) 1و 1، 1(
ابينت و جنرال
 در كاوالير هر س

2( ت
3يا  3

تر )4

شوند ر ترسيم مي
حدود( .شوند مي

قـو ،ركـت پلـه    
 نشان داده شوند

خطوط با همـا 

 )17/02/1400 م

تقل و يا با كمك
  . دارد

به ما كمك) جود

م نمود سپس نظ
 .  آن جدا كرد

=( هد بود 25
1 5 خواهد بود

a b= 65

(د نشو يبزرگ م
ت از كاوالير، كا
 اين صورت كه

 جنرال با نسبت

وط ديگر از خط
م نقشه ترسيم م
فلـش جهـت حر

تر اي نما نازك
نيتر از اميضخ

32  

دومجامع نوبت (ر 

ع منتي خيلي سر
كمان نيز كاربرد

جقشه از بناي مو
  .هيم

حـور  
ديگــر 

.  

هم آن را ترسيم
شعاع بيضي روي

خواه 25ي برابر 
5 دو شعاع برابر

= 4 

بت كوچك يا بز
نواع آن عبارتست

ايل آنهاست به

1نسبت 
و در 2

تر ضخيم اشند،
ف خطوط ضخيم
ز عناصر نظير فل

ها ت از خطسر ا
و ض ستين يجاز

دوازدهم؛ هنـــر

ها را توان اندازه
ي يك خط يا ك

و برداشت نق هي
 بناها افزايش د

و همچون اين مح
د صــفحهبــا دو 

.باشد نتصب مي

دو قطر عمود بر
زه تفاضل دو ش
شعاع شبه بيضي

ه مجموع د نتيج

ها با يك نسب دازه
ل يا ابليك كه ا
 ترسيمي بعد ما

ل در كابينت با ن

ه باتداشتماس  
تر و حدود نصف
 كاركرد برخي از
 خود ستون بهتر

كه خط مج نديو

سنجش د

ت يم) گار تقسيم
يهاي مساوي رو

تهي( فاقد نقشه 
ي معماري اين

بوده و y محور
(Q) عمــود و ب
خط من 1راي 

بايست د تدا مي
 DE را به انداز

DE تفاضل دو ش
و در 21رابر 

متريك تمام اند
در تصاوير مايل. 

تشان در نسبت

دازه محور مايل

صفحه برشبا  
 با ضخامت كمت
هشان دادن نحو
حور ستون و نه

، چشم پله گوله

   
 

 .رست است
پرگ(سر سوزني 

ه ر ايجاد قسمت
 .رست است

 .رست است
 بناهاي قديمي
ها راحي و ارزش
 .رست است

صب موازي با م
(  جلــو تصــوير

ه حجم فوق دار

 .رست است
م شبه بيضي ابت
صل نمود و تكه 

E ندازه = 25
جموع دو قطر بر

 .رست است
 در تصاوير ايزوم

.شوند ترسيم مي
شود و تفاوت  مي

شود ولي اند ميم 

 .رست است
كه ها قشه، خط

ش نخورده يا نما
زي كه براي نش

طور مح و همين 
پل فيدو رد نيب

  .ود

www.sanjeshse 
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بــر صــفحه

موازيست كه
  

در 1گزينه  .17
جهت ترسيم

به هم وص را
با توجه به ان
از طرفي مج

  :داشت

در 3گزينه  .17
چند كه هر

غير واقعي ت
واقعي ديده

ترسيم) 1و 

در 4گزينه  .17
در ترسيم نق
خطوط برش

امج خطوط
بازشوي در

بما يبه فضا
شو يرسم م
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 نقطه قطع 

تنهـا   Sن  
ن موجـود  

ست عـرض  
ـتر بـوده و   

  .شد

cationgroup

را در دو  دايره

ود باشد و چـون
آن  مختصـات در   

بايس ن است مي
بيشـت Sاحد از 

 

  .شد

  . بيايد

باش م مي 1956

 

تا) تظمضلعي من

  .ست آيد
  .آيد  مي

نه درست موجو
كـه ايـن 3نه 

 a كه قرينه آن
وا 3بايد  aول 

 . غلط هستند

دنمايي داشته با

 

ه بيشتر به ديد

6 بوري در سال 

 )17/02/1400 م

دازه ضلع پنج ض

ارم بدسهچسوم و 
ه معلوم بدست

بايست در گزين ي
 آن است و گزين

هطن است و نق
S كمتر است طو
نيز 4و  2هاي  ه

ها خود كل اندام

 .است طرحي م

 و كاركرد قفسه

اثر آلبرتو .سمي

مي

33  

دومجامع نوبت (ر 

 
اند( AQبر با 

مده تا رئوس س
م محاط در دايره

ت اين رأس مي
متعلق به) 5، 3

متعلق به آ) 2، 
Sواحد از  3ش 

زينهدر نتيجه گ

 كه در مقابل شك

فتن، مهر مادري

تواي بيانگرايانه

جاد يك اثر تجس

صويري و تجسم

دوازدهم؛ هنـــر

در    

 
P 

اع   
ـع  
 .ست آيددبظم 

ها و به شعاع برا
  .ت آيد

ز نقاط بدست آ
ج ضلعي منتظم

نابراين مشخصات
3، 5(  مختصات

،  ،3(ختصات 
طولش cجا كه 

د).   ،3 ،8(  از

جام شده است

كنار هم قرار گرف

اند تا محت ه شده

و گوني براي ايج

 خالقيت تص

سنجش د

نـتظم محـاط د

 د بر هم دايره 
P تا هرشعاع داي

و بـه شـعا Pز    
قطـ Q نقطـه   

نج ضلعي منتظ
س يكي از قطره
نج ضلعي بدست
ي در پي به مركز
 بدست آمده پنج

مشترك است بن
صفر نيست پس

دارد بنابراين مخ
و از آن ج) 3 دو 

عبارتست aت 

 اغراق زيادي انج

 هماهنگي در ك

نمايش داده دي

هاي كتاني و رچه

   
 

 .ست استر

 .رست است
ضـلعي من 5يم 

ط عمودخيم دو 
م عمودمنصف ش

  . بدست آيد
سـي بـه مركـز
طر دايـره را در

A پناندازه ضلع ،
سي به مركز راس
 دوم و پنجم، پن
سيم دو قوس پي

سأر 5  اتصال
 .رست است

 هر دو صفحه م
 كه ارتفاع آن ص

  . است
مترين طول را د

هر(داشته باشد 
پس مختصات .د

 .رست است
هاي لباس شكن

 .رست است
بعاد دو شكل و
 .رست است

خالي به نحو عمد
 .رست است

افت طبيعي پار

www.sanjeshse 
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AQكند و 

رسم قوس -6
سأكند و ر
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در Sس أر
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نيست غلط
كم c نقطه
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ران دارد و 

از گذشـته   

  . است

يـة ديـد و   

ده اسـت و   

  .شده است

 تكـراري و    

cationgroup

ريا در تاريخ هنر
  .ران است

ژگي آشـكاري ا

چاپي خلق شده

مندي از زاوي هره
  .د

خود پـرورش داد

ز برنز ساخته شد

  .د

 آنهـا از رديـف

 

  .باشد ثي مي

د ريشه عميقي د
طراحي سنتي اير

  .ست

موجود نبوده ويژ
  

د روي تصوير چ

به. كند دايت مي
يرتر به نظر برسد

ر خرا د جهانر 

  .شد

رويز تناولي و از

باشد ي شني مي

ج كردن يكي از

 )17/02/1400 م

حاظ حركتي خنث

 سابقه و كاربرد
 پايدار و غني طر

  .ل بوده است

 كشيده شده اس

هاي م ك از قلم
.د مثقالي است

 دوشان و با مدا

طرف موضوع هد
موضوع چشمگي

ن طراحان پوستر

باش ربت جام مي

توسط پر 1348 

هاي ور يادآور باغ

ستفاده از خارج
  .شده است

34  

دومجامع نوبت (ر 

اوية عقب به لح

ست كه از لحاظ
هاي بسيار مونه

و فراواني محصول

متي و با مدادو

 مشابه با هيچ يك
و اثر فرشيد تاب

توسط مارسل 

م را به طم چش
آورده است كه م

ترين را كه بزرگ
  .د

ان و ترسوام خرا

ست و در سال

كومذ و تصوير. د

ت خرمالوها با ا
هنگ متناوب شد

دوازدهم؛ هنـــر

تصوير افراد از زا

هايي اس مونه گل
خورد و از نم  مي

بركت، باروري و

وكسط آلبرتو جا

حروفي است كه
وط به عنوان كت

  .اند حي شده

1919 در سال 

ميقفانه وغيرمست
مكان را فراهم آ

است چر ن شده
اند يانات آن بوده

به اقو شود مربوط

معروف ا )ن شير

  .باشد مي

باشد و تانگه مي

آهنگ يكنواخت ب
آه بديل به ضرب

سنجش د

  )ي

اند و ت ي صحيح

 گل اناري از نمو
هنري به چشم

خيزي، ب  حاصل

ميالدي توس 195

ديد، طراحي ح
ح داده شده مربو

  
گي با مداد طراح

 سبيل است كه

هنرمند موشكاف 
ها اين ام  تاريكي

ام پوستر عجين
 نوعي پيرو جري

ش صوير ديده مي

شاعر و استخوان

م داري و تأكيد

رمند ژاپني كنز

باشد و ضرب  مي
ي خاكستري تب

   
 

 .رست است
  سكراچ برد

  گينرداد 
كاغذبري(طاعي 

 .رست است
همگي 3و  2و  1

 .رست است
 بزرگ يا همان

ي دور در آثار ه
هاي دور نشانه 

 .رست است
51شده در سال 
 .رست است

راحي حروف جد
طرح. رفته باشد

 .رست است
 كاكي روي فلز

همگ: 4و  3و  1
 .رست است

 شده موناليزا با
 .رست است

»رس موسيقي
مناسب در ميان
 .رست است

تب لهستان با نا
حان گرافيك به
 .رست است

باسي كه در تص
 .رست است
 .ترست اس

ش(ر شده به نام 
 .رست است

ر استحكام و پايد
 .رست است

ي مربوط به هنر
 .رست است

ط به هنر ژاپن
هاي در رنگ مايه

www.sanjeshse 
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ها طراح سال
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در 4گزينه  .19
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مثلث بيانگر
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شـوند و   مي

 و خالي ي
 متفاوت ي
 صورتك ي

 تغيير يدي

اي  ا وسيله
 اين نظريه 

 گلين، كترا
 شعرهايي 

 اي خانه هر
 اما دادند، ي

ي و جواني، 

نخستين » 
 

 يا و آغازگر
نئورئاليسم 
خ سينماي 

وسترن (ي 
وزگاري در 

cationgroup

سرعت خشك مي

تهي نگاهي با گيز
نورپردازي يك ا

عضوهاي و اخته
جدي حالت با ره
  .دهد مي 

ن فيلمبرداري ر
مهمترين فيلم

كت يها نام با الن
برايش و داندن
ه از و گشتند مي
مي پس را ها رف
   .دادند ي

ز دوران كودكي

»مرشد سانتياگو
 .پرداخته است

ن سينماي ايتالي
ي ننماذاران سي

كارگردانان تاريخ
  .د

  .دهد مي

وسترن اسپاگتي
روزي رو«، »ت

 

ن است ولي به س

انگ ابهام جستگي
با كه طوريه ب 

سا استادانه چنان
چهر حركتي، هر
ارائه را متفاوتي 

شود، دوربين مي
م »رين فيلمبردا

گيال مختلف قاط
گردا مي ده هاي

م آواز خواندن با
ظر. خوردند يم 

نمي پس صاحبش

اس خاطراتش ا
  .ن

م«ر نمايشنامه 
رزندان پفران و 

ترين كارگردانان
گذ ايي و از پايه

ترين ك از بزرگ
كنند  معرفي مي

ر برابر هم قرار م

هاي ژانر و فيلم
خوب بد زشت« 

 )17/02/1400 م

شبيه رنگ روغن

برج با شده رنگ
.يابد مي تصور ق

چ را صورتك ن
ه با و شود مي ه
هاي شخصيت ،

شناخته م »قت
مردي با دوربين

نق در كه بوده ي
ه كوچه در ها چه
ب را ده همه. ست

جمعي دست و 
ص به باريد نمي ن

سه فيلم براسا) 
هاي من دانشگاه

وي در .رود  مي
له رودررويي پد

ت از بزرگ» سيكا
نام ايتاليا صاحب
ليني را اي روس

ه پس از جنگ

عاشق چي را در

 و براي اغلب ف
،»ك مشت دالر
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شود و ش هيه مي

ر چوب از ورتكي
فوق حياتي هر،
اين. رسد مي ندوه

ديده جاندارتر و
حركت، هر با رد

حقيقـ  سينما« 
م« كند و ت مي

چوبي قاشق با ن
بچ را باران روس
اس بوده مردم ت
پختند مي غذا ه
باران كه زماني تا 

)يم سوسياليست
در ميان مردم، د

ترالن به شمار
لأي باز هم به مس

دس«و » فليني« 
، كارگردان ص»ي
سينماي اروپا، 

ي ايتاليا در دور

ين كه دو نقال ع

رود  شمار مي
براي يك«ن به 

ت نمايشي

دوازدهم؛ هنـــر

يد تههاي آلك ن

صو .شود مي خته
ماه بازيگر چهره 
ان به شادي از و 
و روشنتر وسط، 
دار لب هاي شهگو

يا» چشمـ ما 
بيند و ثبت را مي

باران عروس ردن
عر .است شده ي

سخت زندگي يان
راه چهار سر و د
ترا كردند مي ست

ويسنده رئاليسم
ي گوركي، دكود

مورد عالقه مونت
ضامين كاتوليكي

،»ويسكونتي«ن 
لينييروبرتو روس

60و  50  دهه
سينماي د دوباره

مناطق ترك نشي

تاريخ سينما به
توان آنها مي مله

 خالقيت

سنجش د

ب رنگدانه با رزين
  .م است

 
ساخ خاص ارتي
بر صورتك ين
گريه به تبسم ز

هاي قسمت كه
گو در كه اي هساد

 
سينم«پرداز  ظريه

ت كه لحظات ر

كر درست واهي،
مي اجرا وكوليلي

بي و باران طلب 
گرفتند مي ظرف 

درس عروسك ن
 

ترين نو بزرگ(ي 
كو .ساخته شد» 
 

ي از مضامين م
ورش درباره مض

 
زان بزرگي چون

ر«. رود شمار مي
ان و منتقدان د
ل موفقيت و تولد

 
است در منيجي 

 
ن آهنگسازان تا
 است كه از جم

   
 

 .رست است
كيدي از تركيب
يط جوي مقاوم

.درست است
مها با كوئوموته 
اي. بيان و حالت 
از كند؛ مي غييرت

ك اند رنگ اندوده
هاي س رجستگي

.درست است
به عنوان نظكه 

دانست مي  انسان

 .رست است
خو باران هاي رت

كو و ليلي ترك
آنها كه مضمون

و مواد غذايي ج،
آ با چوبي كه شق

.درست است
 ماكسيم گوركي
»ماري دانسكوي
.درست است

 و فرزندان يكي
ز تريلوژي مشهو
.درست است
ساز در كنار فيلم

ين سينما به ش
ري از كارشناسا
نند و او را عامل
.درست است

ي رايبازي نمايش
.درست است

نه از پركارترين
موسيقي ساخته

   .ه داشت

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
ي آلكها رنگ

در برابر شرا
  
 
 
  

د 3گزينه  .20
زن صورتك

گونه هر از
ت خطوط آن

ر با چنان را
بر با .كند مي

د 3گزينه  .20
كورتوف ژيگا
چشم مانند
  .است

د 1گزينه  .20
يكي از صور
كتراگيشه، ت

ك خواندند مي
برنج مقداري
قاش و كفگير

د 2گزينه  .20
بعد از مرگ

م«به دست 
د 2گزينه  .20

تضاد پدران
نمايشنامه از

د 4گزينه  .20
ليني ديروس

اي» موج نو«
بسيار. است

دان ايتاليا مي
د 3گزينه  .20

، بابسلشماق
د 3گزينه  .20

انيو موريكو
مو) ايتاليايي

اشاره» غرب
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آخرين  تا 
 و نرسيد 

 و اريخي
 محبوبيت 

 خود ديني

را ساخت » 

 مختلف ه
نرم  جيتالي

ب و شيوه 

  . ست

cationgroup

كه رياحي يزيد
اي نتيجه به او 

تا شواهد .ردازد
براي نيز وليك

د هاي داستان ز
  .بود

» تخت جمشيد

صفحه چند ها، ن
ديج هاي اليه و 

 موسيقي عجيب

 در نظر داشته اس

 

  . شده است

  .م است

ي بن حر براي 
ترديد و است ل

پر مي مسيح ي
كاتو كليساي ن

ا بسياري و كرد
ب بيستم قرن در

سياوش در«م 

دوربين اين وي
اند شده منسوخ 

 متنوع رنگ و

وي تماشاگران

  

 )17/02/1400 م

د سينما ساخته

سبك سورئاليسم

يكي شود، مي ر
دودل و مردد م

هاي آموزه موزش
همزما طور به 

ك استفاده وايانگ
د وايو وايانگ ت

فيلم 1344سال 

ر روبه. دوبعدي 
مولتي پالن ي

ه دليل كاربرد

روشنفكرانه بر رو

.باشند نوروز مي
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 صدمين سالگرد

  . ي استضاي

ن كوكتو و در س

منظور خاص اد
هم او كه سعد ن

آمو و ترويج به 
اسالم، ترويج با
و هاي نمايش ن

محبوبيت اوج بته

رود، در س مار مي
  . داخت

هاي فيلم صحنه
ها دوربين مروزه

هاي وي به فيلم 

هاي مونتاژ ر ريه

  .شد

فواصل دانگ ن) 

  .باشد مي

ت موسيقي

دوازدهم؛ هنـــر

اف به مناسبت

هاي بهرام بيض ه

هاي ژان ز ساخته

افرا براي و ست
بن عمر براي ي
   .د

كه است نگ
ب همزمان كه د

چون محبوبي ي
الب كه كرد يعرف

ماي آزاد به شم
ستان سياوش پرد

ص به عمق ودن
ام .گرفتند مي ار

.دانند عرانه مي
  .اند ته

راي آزمودن نظر

باش مي IIIنور 

)پرده، پرده  3

م} سي ديز{ك 

 خالقيت

سنجش د

 
 محسن مخملبا

 
از ساخته» افران

از» ن يك شاعر
 
اس ترديد رنگ ،
ديگري و ستا يد
كر ملحق ديگر 

وايا نقالي از ي
كنند مي اشاره ر

ها سنت از طقه،
مع مردم به واني

 
گذاران سينم پايه

تي به بيان داس
 

افزو براي است 
قر آنها روي ها ه
  .د
 
 

ماي تغزلي شاع
يي به خود گرفت

 
 

گاهي بريش آزما

در گام فاديز مين

/ پرده، 3/ 4

ز مينور هارمونيك
   

 

.درست است
توسط»  سينما

.درست است
مسا«ط به فيلم 

 .رست است
خون«ق به فيلم 

.درست است
تعزيه نمايش ر
تردي و شك در 

اشقياي به د را
 .رست است

ديگري ةنسخ، 
كوزينير مانند ي
منط اين اهالي ن

خو پرده و نقالي
.درست است

نما كه يكي از پ
ه شكل فرماليست
.درست است

ابزاري تي پالن
كه پس زمينه ت
اند گرفته را آن ي

.درست است
.درست است

راجانف را سينم
ان، حالتي روياي
.درست است
.درست است

را» اكتبر«فيلم 
 .رست است

 .رست است
آكورد ال ماژور د

 .رست است
4( طنيني. نب

 .سترست ا
 .رست است

س در گام دوديز
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عمر دقايق
سعد بن عمر

د 1گزينه  .21
وايانگ وايو
يپژوهشگران

ميان در خود
ن قالب در را

د 4گزينه  .21
فريدون رهن
كه در آن به

د 2گزينه  .21
مولت دوربين
داشت وجود
جاي افزارها

د 3زينه گ .21
د 2گزينه  .21

سينماي پار
روايت داستا

د 4گزينه  .21
د 2گزينه  .21

آيزنشتاين ف
د 1گزينه  .22
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 »سي«نت 
 »سي«واد 

 »بمل سل.ا

  .باشد 

 عمليات از 

cationgroup

را بنوازد ن »مي«
بنابراين اگر بخو

  . بود

فا.بمل مي.ربمل«

مي »نگ دشتي

  .دهند 

ست و براي اين

 

«پس اگر نت  ،
ب .دهد  صدا مي

خواهد »زودهف ا

«هاي  نت »اژور

دانگ«نگ دومش 

گ بمتر صدا مي

شده اس نجام مي

  .رود ي

 )17/02/1400 م

دهد ده صدا مي
ت نوشته شده

 

م بزرگ و پنجم

ما  بمل سل«گام 

و دان »انگ شور

ي بمل دوم بزرگ

ت كردن كاغذ ان

  .شود فاده مي

ني به شمار مي
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از نت نوشته شد
تر از نت وچك بم
 .»ر«يعني نت 

هفتم«ارمونيك 

دانگ دوم گ .شد

د«دستگاه شور 

ر و ترومپت سي

 صاف و يكدست

رافين مايع استف
 

ي در منبت ايرا

اص مواد

دوازدهم؛ هنـــر

تر ا رم درست بم
و است و سوم ك

ي را اجرا كند، »

  .دنباش بر مي

وم گام مينور ها

باش مي »ماژور  ل

دانگ اول د .شد

جم درست بمتر

يراني به منظور
  .شده است ي

ي آغشته به پار
 .كند ي پيدا مي

كاري سنتي كنده

 خوا

سنجش د

لي است و چهار
هم انتقالي »ور

سي«ك زيرتر از 

رم كم افزوده برا

ر روي درجه سو

بمل سل«گام  »ر

باش م مد شور مي

هورن فا پنج. متر

  .باشد

ذسازي سنتي اي
قيق استفاده مي

 از كاغذ يا مقواي
دهي مكان شكل

ترين ابزارهاي ك ي

   
 

 .رست است
يك ساز انتقال »

ابوا دآمو« . داد
ايد سوم كوچك

 .رست است
 .رست است
 .رست است

ش درست و چهار
 .رست است

 .استرست 
م ساخته شده بر

 .رست است
فاديز ماژور«گام 

 .ست استر
بوعطا درجه دوم

 .رست است
 .رست است

 سوم كوچك بم
 .سترست ا

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

 .رست است
ب گوب، اسلب مي
 .رست است

در سيستم كاغذ
يشم، صدف و عق

 .رست است
دا شدنجت در 

 مرطوب شدن ام
 .رست است

ت يكي از اصلي
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درجـه   5ز     

ا از دسـت  
 نباشد هر 

cationgroup

ناسـب بـاالتر از

ت طبيعي خود ر
د حالت طبيعي

 

يـزي دمـاي من

درصد مقاومت 2
درصد 5بيش از 

  وليه الستيك

  .شود فاده مي

 )17/02/1400 م

آمي هنگـام رنـگ   

.  

25تا  15ش از 
زدگي ب بار يخ 4

  .ي است

  

  . است

ماده او: 4گزينه 

سازي استف حجم
  گي
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  زني در قلم

همچنين بـه ه. 
  .د باشد

.شود ستفاده مي

زدگي بيش س از يخ
4ح پس از لاص 

در محيط طبيعي

.باشدمي سوخته

  .شود ي

ة آن از دم اسب

  .كت است
گ  سنگ 

در حقطعات  زك
ره ـ آثار سوختگ

دوازدهم؛ هنـــر

 
 مورد استفاده د

.شوند  رقيق مي
8ر از   درصد

  

  »فرام

ي معرق اساه شي

 

شود كه پس مي
دن و جدايي مص
قاومت مصالح د

تر از آمبر سو يره

زرك حاصل مي

ت و موي آرشة

  روي  

موكچسباندن ي 
چسب س: 3زينه 

هاي ناز رمت لبه
 پير كردن چهر

سنجش د

  .زني است لمق
 زني قير در قلم

 زدن قير مذاب

گ روغن با تينر
بايد كمتر يب نس

سرب:  صنعتي

  مس
ولفر«تنگستن : ز

ارنده موقت كاش

 .گويند اني مي

زدگي گفته م يخ
ر اثر ترك خورد

سال مق 5تا  3ل 

  . است
 سير است اما تي

زغال در روغن بز
 

سيستان، گز است

+مس = ـ برنج 
  

   آهن سفيد

ترين چسب براي
گز 

قطعات فوم و مر
ـ تاول و زخم ـ

   
 

 .رست است
ق هاي نواع سنبه

مخصوص ذوب ق
 چوب براي هم
 .رست است

يك با آب و رنگ
است و رطوبت
 .رست است

ترين فلز ن و نرم
  جيوه: ع

م:  فلز مكشوف
 و نسوزترين فلز

 .رست است
دا  به عنوان نگه
 .رست است

ر از عرض قلمد
 .رست است

 مقاوم در برابر ي
ش وزني آنها د
 يخبندان معادل

 .رست است
  .اي است هوه

ه شكالتي سير
 دايك شكالتي

  .ست
 .رست است

از خيساندن ز ي
.درست است

ب آرشه قيچك س
 .رست است

لع ـق+ سرب = 
»برنز«مفرغ = 
ياگالوانيزه = ي 

 .رست است
بهتر» پاتكس«ي 

 سب فلز 
 .رست است

در ترميم ق: اژل
O :پوسته سر ـ
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اي وان قهوه
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يزغال روغن
د 2گزينه  .25
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قلع + مس 
روي+ فوالد 
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  .شود ي

نتيجـه آن      

cationgroup

آن ساخته مي  با

ود دارد كـه در ن

  .ت

 

ها  و انواع زخم

شـدن آن وجـو

معروف است» ات

 )17/02/1400 م

رود ضا به كار مي

يژن و اكسـيد ش

گ پوستر و پالكا
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هره و ديگر اعض

ل تركيب با اكسي

  سفند
  

رنگ«هاي  به نام

دوازدهم؛ هنـــر

ي پير كردن چه

كسيژن احتمال

گوسفچرم : يشن
چرم گاو: شبالت

ب ال و سرعت كم

سنجش د

چسبنده كه براي

  ي ظهور
  ور
  ور
 

دكاري شده با اك

مي 
اش 

باال آميزيگنت ر

   
 

مايع رقيق و چ: ع
 .رست است

روي ضد خفگي
كننده ظهو سريع
كننده ظهو سريع

.درست است
رت كليشه اسيد

  .دنبي ب مي
 .رست است

  بز
 م االغ 

 .رست است
به دليل وسعت 

www.sanjeshse 
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