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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  دوممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)23/08/1399(  

  )دوازدهم( رــنه  
 

  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از نظرات هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  5ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

  گام غروب

ـومِ انجـامِ   

. نـي اسـت  

سن تعليل 

ي طبيعت 

cationgroup

رخي آسمان هنگ

 ق 

  . است

شود با مفهـ  مي

اقترانـاضـافة  » ت 

طقي است و حس

  .ست

در فصل شكوفايي

شامگاه، سر: فق

  .»حقِر

روش، راه و طريق

 )كارثوابِ  ≠

   و حالتي

 ادبيات تعليمي

اني در آن ديده

چشم حقـارت« 

سخن منط: يست

 
حسن تعليل اس 
  .ت

 هواي عاشقان د

  .است) كنيه

23/08/1399(  

  گي، اشتياق
شف ←ة صبح 

در«ر هم معنيِ 

ر: ، مسلَك)اوان

≠كارِ صواب  (

ه شده به صفت

  . بصر است

و در زمرة» طنز

هاي فراوا  كنايه

.وازم خانه است

دن خود سرو ني

 .ن تعليل است
:استعرانه آمده

حسن تعليل است

ف بهار و حال و

مك(رة نوع دوم 

2  

3 دوممرحلة (ـر 

ق، خيال، ديوانگ
جر، پگاه، سپيدة

در سه بيت ديگر

فرا: زياد(زيادي 

.ر نادرست است

نسبت داده: وب

نش و روشنايي
  بال كالغ: ب

ط«با شيوة بيان 

طنزآميز است و

از اجزا و لو» در
  .ي هستند

 دليل بر كج بود

حسن: استمدهآ
ن آنها علت شاع

ح: استانه آمده

ها در وصف  بيت

شخيص و استعا

ارسي

؛ هنـــدوازدهم 

شه، هوس، عشق
فج: فلق/ ستمكار 

است و د» عوضِ

فراواني، ز:  مزيد

 سه گزينة ديگر

منسو// م نهادن 

صاحب بين "ايي
غُراببال / ووس 

، ب»قطعه«قالب 

كه اين متن ط» 

«است و ه شده
ادبي و تعلقيغير

دار زميني شيب

ن علت شاعرانه آ
مع و جاري شد

ها، علت شاعرا ب

اين شود كه مي

  .استمده
 باغ، دو مورد تش

 فا

سنجش

انديش: سودا// يدا 
وفا و س بي: جافي

عدر«ول برابر با 

،)آتشدان: جمر
  )ايان

در» ثواب«و » 
  

قدم: دم گذاردن

سنا"اگر : دارد ا
يور و پيراية طاو

  شي و رنج 
  . ندارد

ن اعتصامي در ق

»طنز -2جِد  -1
  .كن

اي تشبيه ه خانه
اضافات غ» فلك

ن ساية سرو بر ز

 و برگ درختان
هاي مذاب شم ره

خورشيد در شب

متن، مشخص م

ي واقعي خود آم
بودنن و خندان

   
 

 .رست است
شق، شيفته، شي

ج ←ي، ستم 
 .رست است

در بيت گزينة او
 .رست است

مج(ري، سرپوش 
چارپا: ستوران( 

 .رست است
»مطاع«، »جالل

جوننده، جنگ
 .رست است
قد// سته و هدف 
 .رست است

سناگر » سنايي
زي: طاووس لية

خوش: اَلَميش و 
يچ غلطي وجود
 .رست است

بانو پروين» شيار
 .رست است
1«: دو نوع است

فرسا و غيرممك ت
 .رست است

نيستي و عدم به
آفتاب ف«و » يت

 .رست است
گويد كج بودن ي
  

اي حركت شاخ
اي تشيكل قطر

نشدن خاي ديده
 .رست است

دريافت كلي از م
  .اند

در معناي» نوبهار
بودن چمنستن

www.sanjeshse 

  
  
  
در 4گزينه  

عاش: سودايي
وفايي بي: جفا

در 1گزينه  
د »جايبه«
در 4گزينه  

روسر: معجر
چارپا: ستور

در 3گزينه  
ذوالج«امالي 
غزوكن: غازي

در 2گزينه  
خواس: غرض

در 2گزينه  
س«: 1گزينة 
حل: 2گزينة 
عي: 3گزينة 
هي: 4گزينة 

در 3گزينه  
مست و هش«
در 3گزينه  

د شيوة بيان
عملي طاقت

در 2گزينه  
ن: درِ نيستي

شرط آدمي«
در 1گزينه  .

مي: 1گزينة 
.وجود ندارد

برا: 2گزينة 
برا: 3گزينة 
برا: 4گزينة 

در 1گزينه  .
با توجه به د
سروده شده

نو«: 1گزينة 
آبس: 2گزينة 

erv.ir
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@sanjesheduc 

  .ر شود

 2: رخيـزد  

 2: هسـتيم  

بار  2: ]ورم

  .ست

  .هستند

، روبهـك،   

م آگاه شود 

دگي دست 

cationgroup

  .ر
نقش عيناً تكرار 

تو هم غيـرت بر

تا به پا گـوش ه

خو مي[ حلوا را 

ل حذف شده اس

به يك معنا ه» 

زاغـك« ماننـد   

ن و تو حتي قلم

  .هيدان است

 از گرگي و درند

 

ت هم آراية تكرار
يكجمله و در 

از جنس ت ]خيزد

ما سر ت ]باشد[ 

ارادت خورم كه

بار فعل 1: ]بنگر[

تمند ـ مستَمند

هـايي ـا در واژه  

(  

ز عشق ميان من

جهان از خون شه

ها هم كه گرگ

 .شود  اداره مي

23/08/1399(  

  ) »جاي كل
قش تكرار است

ج يكرد نظر در 

برخ[راب، ماهي 

ايمان هر مكان

 چنان به ذوقِ ا

[رفتن ما را  ره 

مستْ«). وي ختا

سـازد امـ د مـي 
  .رساند مي

  .)اليه مضاف

.)نهاد است» تو«

خواهم از راز مي

رونق و آبروي ج

شود ك ي اداره مي

صفتان اهريمن

3  

3 دوممرحلة (ـر 

ججزء به« عالقة 
ست، پس هم نق

آيد كه واژة مور ي

يا از سر ]رخيزد

هستيم و حرف ا

شد، از دست تو

تن او را بنگر و

بو در نافة آهوش

فقط اسم جديد 
 كم ارزشي را م

   اضافي

  افي
فعول است نه م

  .)ست

«ست، بنابراين 

نويسم، نم نمي ت

ك هستند كه ر

 عدل و دادگري
  !ن مشغولند

ست ستمگران و

؛ هنـــدوازدهم 

با رابطه و. (ست
اسقش تكرار شده

ميحسابهم به

بر[ سر كه، مي 

 تا به پا چشم ه

 اگر زهر هم باش

ره رفت. مژه رفتم

اي خوش ماده(ند 
  . هستند

»تك، بادبادك
كوچكي، كمي و

تركيب 2: شاخ

تركيب اضا 5عاً 
مف» فرشته ات« 

صفت اس» گاهي

شخصِ مفرد اوم

اي برايت  كه نامه
  .بس

ن مفهوم مشترك

كشور آنچنان با
ز رمة گوسفندان

كشور به دس: »ـ

سنجش

باغ و بوستان اس
مله و در يك نق
ني نقش تكرار ه

ل برخيزد يا از
 

ما سر ]باشد[ا 
 

كه ]كنم مي ياد

چه رهش را با م

 يك معنا هستن
 دو به يك معنا

چشمك، پشت«د 
مفهوم ك» دمك

بر سرِ اطفالِ ش= 
  ب اضافي

مجموع ←في 
در» ت«(ضافي 

صبحگ«( اضافي 

  ...را ت
  اليه ف ضا

فعل جمله، دو( 

  

 من عيب مگير
معشوق است و ب

در اين» 1«زينة 

ك: »ج«و » آ«ي 
ن به نگهباني از

هـ«و » د«، »ب

   
 

مجاز از ب» چمن
در يك جم» كجا

ة تكرار فقط زمان
 .رست است

ر از شوره، سنبل
 .ف شده است

ر يزدان هر كجا
 .ف شده است

قسم[ دوستي 
  .شده است

فت از بر من گرچ
 .رست است

هر دو به» شك
هر» ـ روزِگاران

 .رست است
ايي ماننده  واژه

شتك، درمك، د
 .رست است

= شاخ را بر سر 
كيبتر 2:  ربيع

تركيب اضاف 1: ه
تركيب اض 1: عا

تركيب 1: نايي
 .رست است

اَت روير نبيند 
مفعول  مض       

دماونداي  توي 
    تكرار  منادا

.خورم مي وگند
  عول

 .رست است
اي يار بر:  دوم

راز عاشق فقط م
 .رست است

 سؤال و بيت گز
 .رست است
هاي رك در بيت

 در كنار چوپانان
ب«هاي  رك بيت

www.sanjeshse 

چ«: 3گزينة 
ك«: 4گزينة 
آراية: توجه

در 4گزينه  .1
اگر: 1گزينة 

بار فعل حذ
نور: 2گزينة 

بار فعل حذ
به: 3گزينة 

فعل حذف ش
رفت: 4گزينة 

در 4گزينه  .1
مشك ـ مش«
روزگاران ـ«

در 2گزينه  .1
در» ـَـ ك«

دستك، انگش
در 3گزينه  .1

اطفال) الف
قدوم موسم
كاله شكوفه

د  دست) ب
پيام آشن) پ

در 3گزينه  .1
تا چشم بشر
             

آن مشتي تو
نهاد         

سوبه جانت 
مفع           

در 2گزينه  .1
معناي بيت
زيرا محرم ر

در 1گزينه  .1
بيت صورت

در 3گزينه  .1
مفهوم مشتر

اند و كشيده
مفهوم مشتر

erv.ir
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. در جامعـه   

  .د

 در معنـي      

ديـده  » 1«

cationgroup

ـراري عـدالت د

شدنخواهدشنيده

 عرفـاني اسـت

« بيـت گزينـة   

ت حاصل از برقـ

 واصل سخني ش

گـر اصـطالحي

  مادي

ها جز مة سروده

23/08/1399(  

  

يتحكمراني و امن

ت كه از عارف

ر سه گزينة ديگ

و آفات دنياي م

، در هم"كردنم

  شدند
  ده نشدند

)علوم انساني

4  

3 دوممرحلة (ـر 

ر مسلك و مرام
  اعت
  هن

ت عدالت در ح
  .كيد دارد

ت ديگر اين است

آمده است اما در
  ."پروردگار

خدا از خطرات و

م و بيداد قد علم

 بادها ←

پراكنده نش ← 
پراكند ←ويد 
  دند

ويژة غير ع(ن 

؛ هنـــدوازدهم 

دن و پايداري بر
تري ناشي از قنا
ر راه دفاع از ميه

اهميت: 4و  3، 1 
بختي تأك  خوش

د اما پيام سه بيت

آ " و عزم راسخ
براي مريد نزد پ

ن بودن مردان خ

ن و در برابر ظلم

←بادهايي  2 

  كرد
  ده كرد
   كرد

  
  شوند

  شنام ندهند
  هند

پراكنده نشويد 
متفرق نشو/ دند 
چنگ زد ←د 

  راحت كند

بي، زبان قرآن

سنجش

قدم بودثابت: 1 
مناعت و برت: 2 
دادن درجان: 3 

هاي ت و گزينه
همت و اقبال و

كوت تأكيد دارد

تصميم"معني  
د و طلب تعالي ب

ايمن: 3و  2، 1ت 

ي را كنار نهادن

خدا در گزينه 

زده ك حيرت ←
زد حيرت ←د 

زده حيرت ←

شود كشيده مي
ش كشيده مي ←
  با قدرت 

كه دش ←هند 
دشنام نده ←

  بودهاي

/چنگ زدند  ←
چنگ زد ←د 
متصل شدند/ گي

نبايد نار ←ند 

 عرب

   
 

 .رست است
شترك در گزينة
شترك در گزينة
شترك در گزينة
 .رست است

رك متن حكايت
 دوم بر اهميت ه

 .رست است
ر خاموشي و سك

 .رست است
در» همت«وم 

ي مراد در مريد
 .رست است

رك در سه بيت
 .استرست 

پذيري عال و ستم

 .رست است
←خدايا  3و  

 .رست است
←متحير شدند  

زده شدند حيرت
حيران كردند  

 .رست است
ك ←كشد  مي 
←مي كشاند  3
←با قدرتي  

 .رست است
نبايد دشنام ده 
دشنام ندهيد  
معب ←معبود  

 .رست است
←چنگ زنيد  
بايد چنگ زنيد 
همگ ←همه  

 .رست است
كند ناراحت نمي 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
مون مشمض

مضمون مش
مضمون مش

در 2گزينه  .2
مفهوم مشتر
بيت گزينة

در 3گزينه  .2
بيت سوم بر

در 2گزينه  .2
در گزينة دو

نفوذ معنوي"
در 4گزينه  .2

مفهوم مشتر
در 1گزينه  .2

انفع"مفهوم 
   .شود مي

  

 
در 4گزينه  .2

1در گزينه 
در 4گزينه  .2

1در گزينه 
ح2در گزينه 
3در گزينه 

در 2گزينه  .2
1در گزينه 

3در گزينه  
4در گزينه 

در 4گزينه  .2
1در گزينه 
2در گزينه 
3در گزينه 

در 2گزينه  .3
1در گزينه 
3در گزينه 
4در گزينه 

در 4گزينه  .3
1در گزينه 

erv.ir
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واني اول از 
 را بكارنـد     
ارنـد زيـرا     
 چگونـه از        

هـم  ) رنـت 
ولـه پيـروز      

 روي ويانـه 

cationgroup

خوفرهنگ كتاب
كـردن اوراق آن
ش خوانـدن ند
شـت تـا بداننـد

اينتر( ي مجازي
ا كلمـه بـر گلو

مي  به تعـادل و 
  . رسيمال مي

نشر فر تر دررنگ
تابهـا و زيروروك

ي كتابهـا ارزشـه 
ـاي مـردم كاش

 بلكه در فضاهاي
دانند چگونه بـاي

اني آنها راخوب
دن به مراتب باال

.  

23/08/1399(  

مسئوليت پرر  و
قه به وارسـي كت

پس همـ.  بدهد
هي را در فكرهـ
به كتاب نيست

مي اه هستند و
ب كنند پس كتاب

با خواند: ن باشد

  .ي است
  

كند تشويق مي
  . است
  .انجامد مي

  . جامعه است

 :د

  . است

5  

3 دوممرحلة (ـر 

 

  همه مردم
  ه 

  

يت انسان است
رزندانشان، عالق

تشخيصرا ند 
آگـاه  شناخت و

ا فقط منحصر ب
آگا  با فرهنگ و

 با جهل انتخاب
 بايد شعار ما اين

  .نيست دن
سسات آموزشي
.شايسته نيست

  . ت

زدن كتابهاورق
ي مفيد آنجنبه

 افراط و تعصب
فرهيختگي گ و

تن درست نباشد
مطلوب شده وش

  .جامعه است

؛ هنـــدوازدهم 

   ناراحت كند
 اندوهگين كند

شنود ساختن ه
ترجمه نشده» ت

  اختن

كاش خاك بودم

  ط

 ساختن شخصيت
يد در جانهاي فر

دوري كن چه كه
راي همين بايد

روزها واندن اين
كه مايز هستند

 را براي مبارزه
در نتيجه. دهند

 :اب كن

 مهمتر از خواند
مؤس ي مدرسه و

ندنش براي ما ش
ضاي مجازي است

 :ب كن

فرزندانش را به و
لوژي، انتخاب ج
 به جلوگيري از
دليلي بر فرهنگ

 كه بر اساس مت
ي امري ستايش

بصيرت ج تگي و

سنجش

نبايد ←شوي 
نبايد ا←كند  

خش ←ن مردم 
هدفي است«ي 
خشنود سا ←

اي كا ←بودم 
  گناه
ابراهيم فقط ←

  نها

هايترين پايهم
ت همانان كه باي

آنچ خواند وب كه 
بر. اندفايدهبي  و

مهارت خو. ينند
ز اين جهت متم
 آن سخنانشان
دعصب سوق مي

 صحيح را انتخا
شخصيت انسان
يخواندن برعهده
كننده است خوان
 ما به معني فض

 خطا را انتخاب
اي است كه فعه
تكنولو آوري وفن

اي افراد جامعه
، دكفش بر كتاب

ي را انتخاب كن
ر مورد هر كتابي
ز نتايج فرهيختگ

   
 

نبايد ناراحت ش 
اندوهگين نمي 

 .رست است
خشنود ساختن 
به معني» غاية« 
خشنود شدن  

 .رست است
كاش از خاك ب 
گ ←گناهانت  
←قطعاً ابراهيم  

 .رست است

افتخار تن ← ر
 .رست است

  عاِملِ  ←
  :ن
از مهم) كتاب(ن
ي خانواده استه

ه بايد بين آنچه
ها گمراه كننده
هترينش را برگزي

خوان ازمعِ كتاب
چگونه افراد د و

تع گونه افراط و
 .رست است

يگزينه: هازينه
اي درساختن شه

ت نشر فرهنگ خ
ز كتابها گمراه ك
 كتاب در زمان

 .رست است
يگزينه: هازينه

ي پيشرفته جامع
كردن از فستفاده

هاگاهي در  عقل
كف يمت لباس و
 .رست است

ايجمله: هازينه
د  در هر حال و

 كلمه بر گلوله از

www.sanjeshse 

2در گزينه 
3در گزينه 

در 4گزينه  .3
1در گزينه 
2در گزينه 
3در گزينه 

در 3گزينه  .3
1در گزينه 
2در گزينه 
4در گزينه 

در 1گزينه  .3
قطعًا افتخار

در 2گزينه  .3
←رفتار كن 

ترجمه متن
قطعاً خواندن

عهدههمه بر
ههمانطور ك

بعضي از آنه
هرچيزي به

جوام. هست
ميدان شوند

هرگ دوري از
در 3گزينه  .3

ي گزترجمه
هيچ پايه) 1
مسئوليت) 2
بعضي از) 3
خواندن)  4

در 4گزينه  .3
ي گزترجمه

يجامعه)  1
خوب اس) 2
ايجاد آگا) 3
افزوني قي) 4

در 1گزينه  .3
ي گزترجمه

خواندن) 1
پيروزي) 2
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@sanjesheduc cationgroup

  .رود ر مي

   
  ست 

ي تأكيد به كار

23/08/1399(  

  .كندفت مي
  . د

 ست؟

ز كتاب نيافتم
در زمانه كتاب ا

  ليه

  .شد

  وْلَنذُکْر ) 4

  ]  داد

برا 4 اما گزينه 

  .ست

6  

3 دوممرحلة (ـر 

 با جهل، پيشرف
ه كتابخواني دارد

ب  مناسب نيس
د با وفايي غير ا

نشين دترين هم

جمله فعل ← 

 تفضيل ذكر ش

  

 4

شود تشخيص ي

رود د به كار مي

 قبل خودش اس

  .ي است

؛ هنـــدوازدهم 

مبارزه شروي و
دن فرزندانش به

كتا ت خواندن و
براي خود/ كردم 

بهت و/ زپا است 

  ه
جمله اسميه/  ن 

«  
   إفعال

 كه به غلط اسم
  د

مذكر ←ؤنث 

     ِلُيَبّينوا ) 

مي »رّبکم«در  »

ي شك و ترديد

ردن پيام جمله

حرف نفي »ال« 

سنجش

ش افرادش در پيش
كردمنددر عالقه

مله براي اهميت
ها عوض كا كتاب

نيا زين اسب تيز

  للغائبة ←
جمله فعليه ←
داِنئحرفاِن زا ←

إرشاد«مصدره  
من باِب ←ل 
  للغائبة ←

ك مع مكسر است
عمود: مفرده ←
مؤ/ غلط است » 

  

 3(

»کم«از ضمير [

برا »عسی«و  »

  ك
 شك و كامل كر

ها ر بقيه گزينه

   
 

گرايش  توجه و
اي باالتر ددرجه

 .رست است
كدام جم: هازينه

كه دوستان را با
رين مكان در دن

  فارسي
  فارسي  

 .رست است

←للمخاطب  
←جمله اسميه  
←حرف زائد  3

 .رست است

»رشد«مصدره 
من باب َأفعال 
←للمخاطب  

 .رست است

جم »اَألعمدة« 
←عماد : مفرده 
»يلاسم تفص« 

 .رست است

اِإلعصارُ  ←
 .رست است
 .رست است
 .رست است

    تعقلونَ 
 .رست است

ل امر مخاطب 
 .رست است

»َلعلَّ «، »قد«ها 
 .رست است

براي شك :کَأنَّ  3
براي رفع »کنَّ 

 .رست است

 نهي است اما د

www.sanjeshse 

معه باجا) 3
خانواده د) 4

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه

من آنم ك) 1
ترارزشبا) 2
شعر به ف) 3
شعر به ف) 4

در 4گزينه  .4
1در گزينه 
2در گزينه 

3در گزينه  
در 3گزينه  .4

م1در گزينه 
2در گزينه 
4در گزينه 

در 2گزينه  .4
1در گزينه 
3در گزينه 
4در گزينه 

در 1گزينه  .4
←اَألعصاُر 

در 4گزينه  .4
در 1گزينه  .4
در 1گزينه  .4

ت+ َلعلَّ ) 2
در 3گزينه  .4

فعل :استغفر
در 4گزينه  .4

ه بقيه گزينه
در 2گزينه  .4

3و  1گزينه 
لک« 4گزينه 

در 3گزينه  .5
حرف »ال«
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@sanjesheduc 

  . هستند

  .ند

ــ  »  نـادان   

بـاور  «: 3ه  

خـواني اول  
ن را بكارند 

زيـرا  ارنـد    
 ونـه از هـر     

هـم  ) رنـت 

cationgroup

نادرست» تمان

  . ندارد

نادرست هستن» 

تنهـا افـراد«: 4

  »شمن

گزينـه» كنـي  ي  

خ فرهنگ كتاب
وكردن اوراق آن
ش خوانـدن ند
 تـا بداننـد چگو

اينتر( ي مجـازي  

ساخت«ـ » رايش

ر عربي تناسب

  . هستند

»راضي كنيد«ـ 

4گزينـه  » ـتند 

دش«: 3گزينه » ر

بـاور مـي«ــ  » د 

  . هستند

نشر تر درررنگ
ي كتابها و زيرورو

ي كتابهـا ارزشـه 
ي مردم كاشـت
كه در فضـاهاي

23/08/1399(  

 صورت متّحد بر

با ساختا» يست

نادرست»  سياه

ـ» مردم را«: 3 

نها كساني هسـ

نان مزدوردشم«

بـرد مـي «ـ » تر

نادرست» جتمع

مسئوليت پر ت و
 عالقه به وارسي

پس همـ.  بدهد
ي را در فكرهاي
 كتاب نيست بلك

) انساني

7  

3 دوممرحلة (ـر 

افرادي كه به« 

خدا پذيرفتني ني

ابر«: 4گزينه » 

گزينه» هدف« 

افراد نادان تن«: 3

«: 2گزينه » دند

دورت«ـ » هياني

اج« 4گزينه » رة

صيت انسان است
ي فرزندانشان،

تشخيصرا ند 
آگاهي شناخت و

قط منحصر به

ويژة علوم(ن 

؛ هنـــدوازدهم 

: 3گزينه »  راه

ذر نادان پيش خ
  .تند

»شد مي«ـ » و« 

:2گزينه » هدف

3گزينه » دارند«

زه موفقيت نداد

ما«: 2گزينه » 

  )كردند

الُمْنَتَشَرة «ـ » وم

ي ساختن شخصي
ه بايد در جانهاي

دوري كن چه كه
ي همين بايد ش
دن اين روزها فق

ي، زبان قرآن

سنجش

در«: 2گزينه » 

عذ«: 2گزينه . ت
نادرست هست» 

ـ» ديدند مي« 

ه«ـ » ضي كنند

«ـ » استخواني«
 

اجاز«ـ » تالشند

هندوراس«ـ » 

نامه نگاري ك: ص

َيجمُع القو«: 3 

هايترين پايههم
همانان كه .است
آنچ خواند وب كه 
برا. اندفايده وبي
مهارت خواند. ند

 عربي

   
 

 .رست است
  : ها ينه

»پيكاركنندگاني
 .رست است

  :ها ينه
اضافه است» هم

آموختنش ـ هم
 .رست است

  :ها ينه
:3گزينه » سياه

 .رست است
  :ها ينه

راض«ـ » مردم را
 .رست است

  :ها ينه
«ـ » بدون شك

 .درست هستند
 .رست است

  :ها ينه
در ت«ـ » دشمن

 .رست است
  :ها ينه

قيانوس اطلسي
  »دورتر« 

 .رست است
ص(» كردند ي مي

 .رست است
  )ابري

 .رست است
  :ها ينه

گزينه» لُمْنَتَشَرةَ 
  :ن

از مه) كتاب(ن 
ي خانواده اهده

ه بايد بين آنچه
ها گمراه كننده
ينش را برگزينن

www.sanjeshse 

 
در 4گزينه  .2

رد ساير گزي
پ«: 1گزينه 

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

ه«: 1گزينه 
آ«: 3گزينه 

در 2گزينه  .2
گزي رد ساير
س«: 1گزينه 

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 2گزينه  .3

د ساير گزير
ب«: 1گزينه 

ناد» طالها«
در 4گزينه  .3

رد ساير گزي
د«: 1گزينه 

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
ـ» كني مي

در 3گزينه  .3
نامه نگاري«

در 1ه گزين .3
ا: ص(» ابر«

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
ترجمه متن
قطعاً خواندن
از همه بر عه
همانطور كه
بعضي از آنه
چيزي بهتري

erv.ir
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ولـه پيـروز       
 روي ويانـه 

نادرسـت   »

cationgroup

ـا كلمـه بـر گلو
مي  به تعـادل و 

  . رسيمال مي

 

»معرفـة«ــ  » ي

دانند چگونـه بـا
خواني آنها راب

دن به مراتب باال

  

  
  ست 

 .رست هستند

ِمـن مجـرد ثالثـي

23/08/1399(  

دمي ه هستند و
 كنند  پس كتا

با خواند: ن باشد

  .ي است
 

.كندتشويق مي
  . است
  .انجامد مي

  . جامعه است

  :د
  .ب است

  .كندفت مي
  . رد

  ست؟
ز كتاب نيافتم 
در زمانه كتاب ا

ناد »مبني«: 3 

  .ت هستند

ِم«: 4گزينـه   »

8  

3 دوممرحلة (ـر 

 با فرهنگ وآگاه
با جهل انتخاب

ما اين بايد شعار 

  .ندن نيست
سسات آموزشي

 .شايسته نيست
  . ت

زدن كتابها تورق
ي مفيد آنجنبه

 افراط و تعصب
فرهيختگي گ و

تن درست نباشد
مطلوب ش شده و

  .جامعه است
 با جهل، پيشرف
ه كتابخواني دار

ب  مناسب نيس
وفايي غير ازد با

نشين دترين هم

گزينه »ف واحد

نادرست »حذوف

مبنـي«ـ   »الثـي

؛ هنـــدوازدهم 

كه مايز هستند
 را براي مبارزه 

در نتيجه. دهند

  :اب كن
ن مهمتر از خوان

مؤس ي مدرسه و
دنش براي ما ش
اي مجازي است

  :ب كن 
رزندانش را به و
لوژي، انتخاب ج
به جلوگيري از

دليلي بر فرهنگ

ر اساس مت كه ب
ي امري ستايش

بصيرت ج تگي و
مبارزه شروي و

دن فرزندانش به

كتا ت خواندن و
براي خود/ كردم 

بهت و /زپا است 

الثي بزيادة حرف

فاعله مح«: 4 »

ل ِمن مجـرد ثال

  )»َکثَرةِ «( 

سنجش

ت متمز اين جه
 آن سخنانشان
دعصب سوق مي

 صحيح را انتخا
 شخصيت انسان
يخواندن برعهده
ننده است خواند
 ما به معني فضا

 خطا را انتخاب
اي است كه فره
آوري وتكنولوفن 

ي افراد جامعه ب
كفش بر كتاب، د

ي را انتخاب كن
ر مورد هر كتابي
ز نتايج فرهيختگ
ش افرادش در پيش

مند كردقهدر عال

مله براي اهميت
ا كتابها عوض ك
نيا زين اسب تيز

مزيد ثال«: 2نه 

»جملة اسمّية« 

اسم مفعول«: 3 

»ثَرةِ کِ « ـ )»توا

   
 

خوان ازمعِ كتاب
چگونه افراد د و

تع گونه افراط و
 .رست است

يگزينه: هازينه
ساختن اي دره

ت نشر فرهنگ خ
كنز كتابها گمراه
 كتاب در زمان
 .رست است

يگزينه: هازينه
 پيشرفته جامعه
ستفاده كردن از
هايگاهي در عقل
كف يمت لباس و
 .رست است

ايجمله: هازينه
د  در هر حال و

 كلمه بر گلوله از
گرايش  توجه و

اي باالتر ددرجه
 .رست است

كدام جم: هازينه
كه دوستان را با
رين مكان در دن

  فارسي
  فارسي  

 .رست است
  :ها ينه

گزين» للمخاطب
 .رست است

  :ها ينه
:2گزينه  »متعدٍّ 

 .رست است
  :ها ينه

گزينه »مضاف

 .رست است

الُتميت«: ص( 

www.sanjeshse 

جوام. هست
ميدان شوند

هرگ دوري از
در 3گزينه  .3

ي گزترجمه
هيچ پايه) 1
مسئوليت) 2
بعضي از) 3
خواندن) 4

در 4گزينه  .3
ي گزترجمه

يجامعه) 1
خوب اس) 2
ايجاد آگا) 3
افزوني قي) 4

در 1گزينه  .3
ي گزترجمه

خواندن) 1
پيروزي) 2
جامعه با) 3
خانواده د) 4

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه

من آنم ك) 1
ترارزشبا) 2
شعر به ف) 3
شعر به ف) 4

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

ل«: 1گزينه 
در 3گزينه  .4

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
  .هستند

در 1گزينه  .4
»ال َتميُتوا«

erv.ir
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@sanjesheduc 

  

ي ترجمـه    

  )»ة

» إنَّ «: 4ه  

شـفا دادن    
وحيد است 

سـت پـس    

ف از توحيد 

د و علـم و   

cationgroup

.متضاد هستند

مضـارع التزامـي 

الّناهية«: ص( 

گزينـه. ش آمده

 انسـان ماننـد ش
دا بدانيم عين تو

و مالك و ولي اس

 در واقع انحراف

كننـد شاهده مي

م» تري و البائع

»َتعِقلـونَ  + َعـلَّ 

  .گيرند مي

»الّنافية«: 3نه 

 پيام جمله قبلش

رآوردن حاجات
خدا و به اذن خد

  .چيز است

 خداوند خالق و

هان دخالت كند
  

خيري خدا را مش

23/08/1399(  

المشت«و »  عازم

َلَع« :4گزينه » َك

ند كه مفعول نم

گزين )»ة للجنس

ع ابهام و تكميل

ولياي دين در بر
ن توانايي را از خ
پروردگار همه چ

نيز دارد و چون

تقل در امور جه
.كيت خدا باشد

نگرند در هر خ ي 
  .مي دارد

)م انساني

9  

3 دوممرحلة (ـر 

متردِّد و«: 3ه 

َكال ُنشـرِ  ـ َنعُبـدَ 

فعل الزم هستن 

الّنافية«: ص( 

براي رفع »لکـنّ 

  ».كند

و او) ص(ر اكرم 
اما اگر اين. انيم

در حالي كه او پ

رد پس واليت ن
  . دست اوست

واند به طور مست
كه در طول مالك

جهان هستي مي
ارتباط مفهوم ﴾

ويژة غير علو(

؛ هنـــدوازدهم 

گزينه»  و أحياء

َنأّال « :3گزينه  

»ينتبه«: 4زينه 

  ».آيند نمي ه

»الّنافية«: 2نه 

ل« :3گزينه . ده

ك طلق و كامل مي

ه توانايي پيامبر
ا از خود آنها بدا

م دگاري را بطلب

داوند مالكيت دا
ايت امور نيز به

تو تصور كند مي
بل قبول است ك

ت و انديشه در ج
ماوات و االرض

(ين و زندگي 

سنجش

موتی«: 2زينه 

»تتسـاقط + کاً 

گز» الينقطع«: 

فعلّيهه  سر جمل

گزين )»الّنافية« 

ي غير ممكن آمد
  .مده

جنس نفي مط »

عقيده بهدهم ـ  
كه اين توانايي را
ير از خدا پروردگ

دهم ـ چون خد
ورش دهد و هدا

 اين كه انسان ت
 انسان زماني قاب

ـ آنان كه به دقت
اهللا نور السم﴿يه 

 دي

   
 

 .رست است
  :ها ينه

گز» قول و فعل
 .رست است

  :ها ينه
أسماک+  تصّدق

 .رست است
  :ها ينه

3گزينه » َيخُرجُ 
 .رست است

بر شّبهة بالفعل
 .رست است

  :ها ينه
:ص(» لّناهية

 .رست است
  :ها ينه
براي امري» ليت

 جمله بعدش آم
 .رست است

»ال نفی« فقط 

 .رست است
سال دوازد 20و 

ب شرك است كه
بگو غي: فرمايد ي

 .رست است
سال دوازد 19و 

ر را تدبير و پرو
 .رست است

دوازدهم ـ سال
ست و مالكيت
 .رست است

سال دوازدهم ـ
بينند با آي را مي

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

ق«: 1گزينه 
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
ت« :2گزينه 

  .شوند مي
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
َي«: 2گزينه 

در 3گزينه  .4
حروف مش«

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
ل«: 1گزينه 

براي تأكيد
در 3گزينه  .5

دقت شود«
 
    

 
در 1گزينه  .5

و 24صفحه 
وقتي موجب
و خداوند مي

در 2گزينه  .5
و 20صفحه 

تواند امو مي
در 3گزينه  .5

س 22صفحه 
در ربوبيت ا

در 4گزينه  .5
س 11صفحه 

قدرت خدا ر
  

erv.ir
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شود  م نمي
 ﴾و االرض 

يشه باعـث   

مسـئلت و  

نمايـد بـا    ي

 از زنـدگي     
 برانگيزنـد     
يامـت نيـز     

كـار معـاد   
يابند به  مي

معلـول  ـ ﴾

و آيـة  ) مال
كننـد    مي

اي   فاصـله   

  .زخ است

گيـرد    مـي  

cationgroup

چ گاه قطع يا كم
في السـماوات و

ندگي است اندي
  .كنيم ك مي

و م) ايـت عـزت  

ت، را مطرح مي

خشـي قطعـي
سـتد تـا ابـر را
ده شـدن در قي

اي دست به انك ه
ي بسيار بعيد م

﴾ل رب ارجعون 

اعم... ثار ماتقدم
گشت به دنيا را
ي آنهـا بـرزخ و

هاي عالم برز گي
 

اي سرچشـمه ه  

ت و اين نياز هيچ
يسأله من ف﴿ت 

هي سرچشمه بن
حضورش را درك

كفا(دة تو باشم 
  .ت داري

مالي الزم استحت

ست زيـرا معادبخ
فرس  بادها را مـي 

ي بخشيديم زنـد

شود عد بب مي
 چون آن را امر

  .يستدن آن ن

قال﴿بازگردانيد 

آث(نمايد  رح مي
ن درخواست بازگ
گويد و پيش روي

ي از موارد ويژگ
 .باشد  دنيا مي

بينـي ويـژه هـان 

23/08/1399(  

ند نيازمند است
 اين موضوع است

  .باشد ي

دهد ـ آگاه  مي
يابيم و ح  را مي

عزت بس كه بند
ده كه تو دوست

عدة دفع خطر اح

فتن از زندگي اس
خداست كه: د

ز مرگش زندگي

از داليلي كه سب
سنجند و ود مي

بر غيرممكن بود

د پروردگارا مرا ب

يا با برزخ را مطر
ساند كه بدكاران

گ او ميست كه 

ود شعور و آگاهي
ان عالم برزخ و

ي داشته و از جه
  . كرد

10  

3 دوممرحلة (ـر 

آن به خداون  هر 
 كه تأييدكننده

مي) كنند ت مي

ي زيباتر را نويد
رت خويش خدا

ي من مرا اين ع
مان گونه قرار د

كه قاعد» ...ي از 

حقيقت سخن گف
فرمايد مي كنند ي

ن مرده را پس از

كنند ا ميداللت 
درت محدود خو
ن هرگز دليل بر

گويد را رسد مي 
  لت

رتباط بين دني ا
رس  با برزخ را مي

گز اين سخني اس

سان دربارة وجو
ود ارتباط مياوج

هاي خاصي يشه 
رست ما خواهد

؛ هنـــدوازدهم 

ن همواره و در
اي و آية شريفه

ته از او درخواست

اي  اميد به آينده 
 ما براساس فطر

خداي: فرمايد مي 
 است كه مرا هم

فت طفل جستي
  .د

ن از معاد در ح
 به معاد نگاه مي
رديم و آن زمين

 بر امكان معاد د
 عظمتي را با قد
چيزي براي انسا

كي از بدكاران فر
ـ عل ﴾ل صالحاً

ـ  ﴾نسان يومئذ
تفاوت بين دنيا

فرمايد هرگ د مي

ي فرشتگان با انس
 خانواده دربارة و

گي ريشه در اندي
گيري در تصميم

سنجش

هم ـ اينكه جها
باشد و در بقا مي

مين است پيوست

زدهم ـ انديشه
ود ـ هر كدام از

)ع(ضرت علي 
از خداوند اين) 

به گف«م ـ بيت   
مطابقت دارد ﴾و

ـ سخن گفتن  54
ي كه با ناباوري

رزميني مرده بر

هايي كه تدالل 
اقعة بزرگ و با

كه بعيد بودن چ

گاه كه مرگ يك
لعلي اعمل﴿دهم 

ينبؤاال﴿م ـ آية  
ت ﴾ ...هم الموت

 دهند و خداوند
  .شوند ه مي

وگوي هم ـ گفت
رتباط متوفي با

ر سبكي از زندگ
هاي فراواني به ت

   
 

 .رست است
سال دوازده 10

 جهان به خدا د
ها و زم ر آسمان

 .ست استر
سال دواز 10و  7

شو ستعدادها مي
 .رست است

ضل دوازدهم ـ ح 
)ع(حضرت علي 
 .رست است

كتاب دهم 53و 
اهللا ال اله اال هو ﴿

 .رست است
4و  56ـ صفحه  

ت و قرآن كساني
ر را به سوي سر

  . است
 .رست است

سال دهم ـ است
ست كه چنان وا

پردازند حال آنك ي
 .رست است

كتاب دهم ـ آنگ
مل صالح انجام د

 .رست است
كتاب دهم 65و 

تي اذا جاء احده
مل صالح انجام
ي كه برانگيخته

 .رست است
سال ده 67-66

طلب مغفرت و ار
 .رست است

ل دوازدهم ـ هر
ه ها كمك  ريشه

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
و  9صفحه 

و نيازمندي
هر آنچه در(

در 2گزينه  .5
7، 2صفحه 

شكوفايي اس
در 1گزينه  .5

سال 18ص 
درخواست ح

در 4گزينه  .5
و 54صفحه 

﴿آية شريفة
در 3گزينه  .5

سال دهم ـ
آيندة ماست
سپس آن ابر
همين گونه

در 2گزينه  .6
س 54صفحه 

بزنند اين اس
انكار آن مي

در 1گزينه  .6
ك 65صفحه 

باشد كه عم
در 2گزينه  .6

و 66صفحه 
حت﴿شريفة 

تا بتوانند عم
است تا روزي

در 3گزينه  .6
-68صفحه 

و موضوع طل
در 4گزينه  .6

سال 30ص 
شناخت آن
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 راه درست 

ود بـه كـار   
  .اوست

مـل دارنـد    
كه در دنيـا  

ي تـوان  مـي 

 ﴾ الـي اهللا  

نـد دربـارة   
حيد عملي 

پرده و او را    
  .يابد

مراقب آنها 

 نـاتواني و    

فـي  ه مـن  
  

ـر چيـزي    

cationgroup

 بندگي كنيد و

وخدمت اميال خ
ت و دستورات ا

 ايمان بدون عم
ساني هستند ك

د گرفت؟ آيا تو م

اس انتم الفقـراء

كمت آن را ندانـ
ضعفان دربارة توح

واي نفـس سـپر
ي تي ناپايدار مي

ها همواره م سان

شـتر احسـاس و
  .باشد ي

يسأله﴿ت قرآني 
.كند واست مي

الزمه شناخت هـ

پس او را ﴾دوه

 ديگران را در خ
 حاكميت طاغوت

رار ندارند يعني
شود آنان كس  مي

د را معبود خود

يا ايها النا﴿ نياز  

يست اگرچه حك
حرومان و مستض

ي كه دل به هـو
 ناآرام و شخصيت

 طول زندگي انس

شنياز به او را بي
مي ﴾قراء الي اهللا

 به دم، با عبارت
وسته از او درخو

بودن اوست و ال

23/08/1399(  

فاعبد﴿لي است  

كنند و پيدا مي
ت بلكه سخن از

يمان و اسالم قر
گردان خدا روي

 هواي نفس خو

ك بيشتر فقر و
  .شود مي ﴾

حكمت ني الم بي
 و حمايت از مح

رفت؟ يعني كسي
ن كسي دروني

گان است كه در

خدا بيشتر شود ن
ها الناس انتم الفق

ن از باد باشد دم
و زمين است پيو

تيجة نامحدود ب

11  

3 دوممرحلة (ـر 

بيت توحيد عمل

قدرت بيشتري پ
هاي او نيست ان

ند كه در متن اي
ي بر او رسد از خ

آن كسي را كه

جب افزايش درك
﴾ ربكم فاعبدوه

اي در عا چ حادثه 
زتفرقه و تضاد

 معبود خود گر
رجيح دهد چنين

از زبان فرشتگ ﴾

اش با خ  و رابطه 
يا ايه﴿ة شريفة 

مان حمله// علم  
ها و ه در آسمان

داوند معلول و نت

؛ هنـــدوازدهم 

ه توحيد در ربو

هاي ستمگر ق ن 
ت خداوند و فرما

ن افرادي هستن
گيرد و اگر باليي

آيا ديدي آ: مايد

خودشناسي موج
ان اهللا ربي و﴿ 

سان موحد هيچ
و عبارت دوري ا

ي نفس خود را
هاي خداوند تر ن

﴾مون ما تفعلون
  .اند ط كرده

 انسان به خود
ي اين موضوع آية

شيران ولي شير ع
گويد هر آنچه مي

رك چيستي خد

سنجش

 نتيجة اعتقاد به
  .است ﴾م

ـ زماني كه انسان
سخن از حاكميت

ـ با توجه به قرآ
گ  به آن آرام مي

فرم ـ خداوند مي 
  . او بپردازي

دهم ـ افزايش خ
 افزايش بندگي

دهم ـ از نظر انس
فردي است و دو

كسي را كه هواي
رش را به فرمان

يعلم﴿رت قرآني 
 را ثبت و ضبط

ـ هر چه معرفت
كند همراهي مي

 بيت ما همه ش
قت دارد چون م

ـ عدم توانايي در
  .تيز اس

   
 

 .رست است
سال دوازدهم ـ

ذا صراط مستقيم
 .رست است

سال دوازدهم ـ
ر نتيجه ديگر س

 .رست است
سال دوازدهم ـ
بر او رسد دلش

  .بينند  ن مي
 .رست است

سال دوازدهم ـ
شي و به دفاع از

 .رست است
سال دوازد 10و 

ر نتيجه موجب
 .رست است

سال دوازد 32و 
حيد عملي بعد فر

  .ي است
 .ت استرس

ـ آيا ديدي آن ك
 قرار دهد و اوامر

 .رست است
ـ عبارسال دهم  

مامي اعمال آنها
 .رست است

سال دوازدهم ـ
 را بيشتر ابراز م

 .رست است
سال دوازدهم ـ

مطابق ﴾ االرض
 .رست است

سال دوازدهم ـ
احاطه بر آن چي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
س 32صفحه 
هذ﴿زندگي 

در 2گزينه  .6
س 35صفحه 

گيرند در  مي
در 3گزينه  .6

س 34صفحه 
باگر خيري 

و آخرت زيان
در 4گزينه  .6

س 33صفحه 
ضامن او باش

در 4گزينه  .6
و 32صفحه 

شود و د مي
در 4گزينه  .7

و 30صفحه 
موضوع توح

بعد اجتماعي
در 1گزينه  .7

ـ  33صفحه 
معبود خود

در 2گزينه  .7
س 77صفحه 

اند و تم بوده
در 3گزينه  .7

س 10صفحه 
بندگي خود

در 4گزينه  .7
س 10صفحه 

السماوات و
در 1گزينه  .7

س 12صفحه 
محيط و يا ا
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يننده نيـاز  

 االبصار و 
  . دارد

فقـط يـك   

جـام ندهـد    
راي مـن از     

 و پـذيرش      

ـار و نيـات      

يـن حـال   
ـه صـاحب    

نها بـدانيم  
چيز اسـت  

cationgroup

هان بايد به آفري

ال تدركه﴿ ريفه 
 است مطابقت

ت كه بگو همانا ف
(  

دهـم انج ر مـي 
گـارا زنـدان بـر

شـگاه خداونـد
  .دارد

ه اعمـال و رفتـا

در ا. ـات دهنـد    
كننـد و عليـ ـي 

  .است

سان را از خود آن
 پروردگار همه چ

وجودات اين جه

ده را ـ با آية شر
 او لطيف و آگاه

  .مطابقت دارد

رت قرآني است
)لصانه براي خدا

چه را به او دستو
پروردگ ﴾... الي 

ي آوردن بـه پيش
ن با اخالص را ند

باشـد و اينكـه ي

را از مهلكـه نجـ
 سخن گفتن مـ

  
حله اول قيامت ا

  .ميرند ي

ردن حاجات انس
در حالي كه او 

23/08/1399(  

پرسند چرا مو مي

مرنجان دو بينند
يابد و  را در مي

م» ...ال رأيت اهللا

سالتشان اين عبا
قيام خال(نهايي 

گفت اگر آنچ مي
ب السجن احب

ن نيازمنـد روي
ب دادن مؤمنان

ها مي همه انسان

 تا شايد خـود ر
خداوند شروع به

:ن صورت است
رين قسمت مرح

خواسته است مي

ي دين در برآور
دگاري را بطلبم

)ساني

12  

3 دوممرحلة (ـر 

شود كه م ح مي 
 

نبيني م/ نده را 
ست كه ديدگان

ما رأيت شيئاً اال«

در دوران رس) ص
ه دو و يا به تنو ب

هديد زليخا كه م
قال رب﴿: رمايـد 

هاي شيطا سوسه
فريب كه توانايي 

ضوع زنده شدن ه
  .ق عالم است

خورند دروغ مي
ح آنها به اذن خ

ل درستش به اين
شوند آخر ل مي
  .است

نها كه خداوند خ

مبر اكرم و اوليا
يا جز خدا پرورد

ويژة علوم انس

؛ هنـــدوازدهم 

علل، زماني مطرح
 .ز نداشته باشد

بينندگان آفرينن
يابند و اوس  نمي

« حديث علوي 

ص( پيامبر اكرم  
دا قيام كنيد دو

در برابر تهد) ع( 
فر خواهد بود مي

  . است

يري در برابر وس
قرار كرده است

وند دربارة موضو
ها از حقايق پرده

قيامت سوگند د
 و اعضا و جوارح

ف و ب و د شكل
مت به هم متصل
دن نامة اعمال ا
آنها و زمين جز 

ده به توانايي پيام
بگو آيا ﴾ ...ي ربا

و(ن و زندگي 

سنجش

بطال تسلسل عل
ده به خالق نياز

به ب: دهم ـ بيت 
ها او را در چشم

با» ...و صفا ديد

 چكيده اهداف
ن اينكه براي خد

 حضرت يوسف
از خوارشدگان خ

تر وانند محبوب

ـ نفوذناپذي  48 
و شيطان خود ا

 در پيشگاه خدا
ارة كنار رفتن پ

دكاران در روز ق
زندخاموشي مي

هم ـ عبارات الف
مه وسعت و عظم

ها بعد از داد سان
ه مه اهل آسمان

ـ اگر عقيد  20 
قل اغيراهللا ابغي﴿

 دين

   
 

 .رست است
ال دوازدهم ـ اب
 اما خود آفرينند

 .رست است
سال دوازد 13و 

يعني چ ﴾البصار
 .رست است
ور وكه معرفت ن
 .رست است

سال دوازدهم ـ
ي شما دارم و آن

 .رست است
ـ  46هم صفحه 

ي خواهد شد و ا
خو  سوي آن مي
 .رست است

و 49هم صفحه 
هاي اوست و مان

 .رست است
ـ حضور  74ص 

شود دربا كار مي
 .رست است

ـ بد  75صفحه  ـ 
دهان آنها مهر خ

  .دهند ت مي
 .رست است

ـ سال ده 73و 
درياها با آن همه
 اعضاي بدن انس
ه اول قيامت هم

 .رست است
و 23هم صفحه 

﴿با آية ) ربوبيت
  .گيرد ر مي

www.sanjeshse 

  
  

در 1گزينه  .5
سا 8صفحه 

داشته باشد
در 2گزينه  .5

و 14صفحه 
هو يدرك اال

در 3گزينه  .5
دلي ك«بيت 

در 4گزينه  .5
س 43صفحه 

موعظه براي
در 3گزينه  .5

سال دوازده
حتماً زنداني
آنچه مرا به

در 2گزينه  .5
سال دوازده
خالصانه فرم

در 1گزينه  .5
سال دهم ص

ها آشك انسان
در 4گزينه  .5

سال دهم ـ
خداوند بر د
خود شهادت

در 3گزينه  .5
و 74صفحه 

اينكه د) الف
شهادت) ب
در مرحله) د

در 2گزينه  .6
سال دوازده

شرك در ر(
در تضاد قرار
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وبيت است 

ـه توحيـد   

 را معبـود   

 ﴾ الـي اهللا 

گي آينـده      
يزند سپس 
مين گونـه  

ت به انكـار  
سـيار بعيـد      

يد بـا آيـة   

ــ   ﴾جعـون  

و )  اعمـال 
ـه دنيـا را       
هـا بـرزخ و   

cationgroup

 از توحيد در ربو

غيير و تصرف كـ

واي نفس خـود
  .كند ي

اءاس انتم الفقـر 

 قطعـي از زنـدگ
ستد تا ابر را انگي
ن قيامت نيز هم

اي دست شود عده
 آن را امـري بس

  .آن نيست

نماي را مطرح مي

قـال رب ارج﴿(

ـ  آثار ما تقدم( 
سـت بازگشـت بـ
و پيش روي آنه

ه باشد انحراف

است و حق تغ) 

ي كسي را كه هو
ي ناپايدار پيدا مي

   فردي

يا ايها النا﴿ نياز 

ا معـاد بخشـي
فرس  بادها را مي

زنده شدن. يديم

ش  كه سبب مي
ـنجند و چـون آ

ودن آيرممكن ب

مالي الزم است ر

( مرا بازگردانيد 

نمايد مطرح مي
دكاران درخواس

گويد و كه او مي

23/08/1399(  

هان نقش داشته

)تدبير و پرورش

  .ت است

آيا ديدي ﴾هواه
آرام و شخصيتي

وحيد عملي بعد

ك بيشتر فقر و
  .شود مي ﴾

ندگي است زيرا
خداست كه: يد

ش زندگي بخشي

يكي از داليلي 
سـ ود خـود مـي  

هرگز دليل بر غي

 دفع خطر احتم

گويد پروردگارا

دنيا با برزخ را م
رساند كـه بـد مي

ن سخني است ك

13  

3 دوممرحلة (ـر 

ستقل در امور جه
  .ت خدا باشد

ت(يد در ربوبيت 

 توحيد در واليت

ت من اتخذ الهه ه
انسان دروني ناآ

حوادث عالم ـ تو

  تماعي

جب افزايش درك
﴾ ربكم فاعبدوه

سخن گفتن از زن
فرماي كنند، مي ي

 را پس از مرگش

.كند لت مي دال
 با قدرت محدو
ي براي انسان ه

كه قاعده... ي از

گ رسد مي ميفرا 
  )ـ علت ﴾حاً

ارتباط بين د ﴾ 
دنيا با برزخ را م

هرگز، اين: رمايد

؛ هنـــدوازدهم 

تواند به طور مس
 در طول مالكيت

اليت علت توحي
  . است

ست كه ناشي از

اَرأيت﴿: فرمايد ي
در اين صورت ا 

بودن ححكمت 
   اجتماعي

د عملي بعد اجت

خودشناسي موج
ان اهللا ربي و﴿ 

اد در حقيقت س
ه مي به معاد نگا

 آن زمين مرده

ه بر امكان معاد
گ و با عظمتي را

بعيد بودن چيزي

فت طفل جستي
  .د

كي از بدكاران ف
لعلي اعمل صالح﴿

...ألنسان يومئذ
تفاوت بين د ﴾ 

فر  و خداوند مي
  .شوند

سنجش

ـ اينكه انسان بت
 قبول است كه

ـ توحيد در و  1
حيد در مالكيت
يد در ربوبيت اس

ـ قرآن مي  34 
) يا هواي نفس

ـ براساس ح 32 
حيد عملي بعد
ضعفان ـ توحيد

ـ افزايش خ  32 
 افزايش بندگي

خن گفتن از معا
ي كه با ناباوري
ي مرده برانيم و

هايي كه ستدالل
نان واقعة بزرگ
ازند حال آنكه ب

به گف: ـ بيت  5
مطابقت دارد ﴾

نگاه كه مرگ يك
﴿(ح انجام دهم 

ينبو ا﴿ـ آيه   63
...حدهم الموت

الح انجام دهند
ش گيخته مي بران

   
 

 .رست است
ـ  21هم صفحه 

سان در صورتي
 .رست است

19و  20هم ص 
ست ناشي از توح
دايت امور توحي
 .رست است

و 33هم صفحه 
يرش بت درون
 .رست است

و 35هم صفحه 
رقه و تضاد ـ توح
محرومان و مستض

 .رست است
و 10هم صفحه 

ر نتيجه موجب
 .رست است

ـ سخ  51صفحه 
آن درباره كساني
 سوي سرزميني

 .رست است
ـ اس  52ـ صفحه  

ين است كه چن
پرد  انكار آن مي
 .رست است

1و  52 صفحه  
 ... ال اله اال هو
 .رست است

ـ آن  63ـ صفحه  
د كه عمل صالح

 .رست است
3و  64ـ صفحه  

حتي اذا جاء اح﴿
بتوانند عمل صا
ست تا روزي كه

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
سال دوازده

و مالكيت انس
در 2گزينه  .6

سال دوازده
در واليت اس
و موضوع هد

در 3گزينه  .6
دهسال دواز
پذي(گرفت؟ 

در 4گزينه  .6
سال دوازده
دوري از تفر
حمايت از م

در 1گزينه  .6
سال دوازده

شود و د مي
در 2گزينه  .6

سال دهم ص
ماست و قرآ
آن ابر را به

  .است
در 3گزينه  .6

سال دهم ـ
معاد بزنند ا

يابند به مي
در 4گزينه  .6

سال دهم ـ
اهللا﴿شريفة 

در 4گزينه  .6
سال دهم ـ

باشد) معلول
در 4گزينه  .7

سال دهم ـ
﴿آيه شريفة 

كنند تا ب مي
اي است فاصله
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  .زخ است

 دور كـرده      

ل و زنجيـر   

ذر سالم را 

ـت نكنيـد   
  .گيريد ي

» سـابگري   

cationgroup

هاي عالم برز گي
 

ج و درمانـدگي

حالي كه در غـل

 است و نقش بذ

رفتيد مرا مالمـ
ذشته را پيش مي

  .باشد نش مي

ت طبيعـي و حس

هي از موارد ويژگ
 .باشد  دنيا مي

 زدوده و از رنـج

شوند و در ح مي

 محصول آخرت

شما نيز مرا پذير
يد همان راه گذ

  .بريم ي مي

هاي آفرينش گفتي

نظامـات«فهـوم  

23/08/1399(  

ود شعور و آگاه
ان عالم برزخ و

ـدوه را از آنـان

ي جهنم رانده م

ين براي كشت

و ش فرا خواندم را
ر به دنيا بازگردي

ي نظام جهان پي

  

ست و بيانگر شگ

مف» داونـد اقـرار  

«  

  .د

  

  .است» ند

   ديني

14  

3 دوممرحلة (ـر 

نسان دربارة وجو
وجود ارتباط ميا

ند كه حزن و انـ

روه گروه به سوي

ترين زمي مناسب

 من فقط شما ر
ين است كه اگر

ها و استواري ري

.و سازنده است

سيژن به بدن اس

 كه ندارد به خد

».مربوطه نيست 

شود ي انسان مي

.نمايند ريف مي

خداون« در برابر 

هاي ف و اقليت

؛ هنـــدوازدهم 

ي فرشتگان با انس
 خانواده دربارة و

گوين   سپاس مي

مه دوزخيان گر
  .شوند ي

دل بهترين و م: 

گويد قيامت مي
د به دوزخيان اي

كا ريزهناسي به 

نشين، آموزنده و

ي و رساندن اكس

دل ندارد/ ست 

»تدبير«و » ظم

هاي خدادادي ش

  .سان است

رابطه با خدا، تعر

وضع آن مكتب

معارف

سنجش

ـ گفت و گوي 6
رتباط متوفي با

ل بهشت خدا را

س از پايان محاكم
تنگ افكنده مي

:فرمايند مي) ص

شيطان در روز ق
خ قطعي خداوند

شن يمي و زيست

س گسترده، دلنش

ل گازهاي تنفسي

ه خداوند دل اس

نظ«دات، جدا از 

ها و گرايش بينش

انس» فطري«گي 

ت انسان را در ر

  .ست

مكتب ارزيابي مو

   
 

 .رست است
4و  66 صفحه 

طلب مغفرت و ار
 .رست است

ـ اهل  83صفحه 

 .رست است
ـ پس  86صفحه 
جايگاهي ت د در

 .رست است
ص(ـ پيامبر اكرم 

  .ها دارد يكي
 .رست است

ـ ش  86ـ صفحه  
ـ پاسخ. مت كنيد

 .رست است
لوم فيزيك و شي

 .رست است
، بس  فاق و انفس
 .رست است

گاه تنفس، تبادل
 .ت استرس

رينش همه تنبيه
  .گردد ي

 .رست است
 پيدايش موجود

 .رست است
شامل همة بي» ي

 .رست است
عدل بيانگر ويژگ

 .رست است
ي الهي، انسانيت

 .رست است
ين ايدئولوژي اس

 .رست است
ر بررسي يك مك

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .7
سال دهم ـ
و موضوع طل

در 2گزينه  .7
سال دهم ص

  .است
در 3گزينه  .7

سال دهم ص
اند بسته شده

در 4گزينه  .7
ـ  91صفحه 

گرايش به ني
در 1گزينه  .7

سال دهم ـ
خود را مالم

  
  
    

در 1گزينه  .5
به وسيلة عل

در 2گزينه  .5
مطالعه در آ

در 3گزينه  .5
هدف دستگ

در 4گزينه  .5
آفر«از بيت 

استنباط مي
در 3گزينه  .5

آفرينش و«
در 2گزينه  .5

امور فطري«
در 1گزينه  .5

گرايش به ع
در 4گزينه  .5

هاي در مكتب
در 3گزينه  .5

مبي» هدف«
در 2گزينه  .6

م داولين گا
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اند اما  سان

از سـوي  ). 
راي جـاي    
امـا تحـت   

cationgroup

ها ظاهراً انس رخي

)4و  3هـاي   نه
ت كنيد كـه بـر

ا. دهـد  ـري مـي   

  .نين نيست

  . نمايد

  

  

 اين است كه، بر

رد گزين(ل داريم 
همچنين دقت). 2

هـا برتـر م لباس

23/08/1399(  

برده و هرگز چن

ناپذير ايجاد يان

  . بسازد

  .باشد  مي

.ل خواهد داشت

.كند  به تن مي

 

بيانگر»  نيست

 

 ساختار مجهول
2رد گزينة (شد 

اس از ميان تما
  .ستفاده كرد

15  

3 دوممرحلة (ـر 

د موجودات پي ب

مايد و قدرتي پاي

صيت خويش را

وي» جسماني«

را به دنبال» يي

  .ت

را» جانوران«و 

  .شود ميده مي

 .دهد شكيل مي

  .روري است

ر از عالم انساني

 .ها دارند انسان

ت، پس نياز به
در زمان حال باش
را كه به يك لبا

هم اس betterز 

  انگليسي

؛ هنـــدوازدهم 

توان به وجود مي

  .ست

ح انسان نفوذ نم

سرنوشت و شخص

«ن، مؤيد حيات 

گوي تناقض«سان 

است» كامالً مادي

و» نباتات«و » ت

نام» بيني جهان«

شخصيت او را تش

  .است» 

ندگي انسان ضر

حيوان را خبر/  

حيات جسماني ا

  .ست

مفعولي است) دن
sh جمله بايد د
باشد چر مي) ين

توان از  باشد مي

سنجش

نم» دة مستقيم

اس» دافراموشي

در تار و پود، روح

تواند س مي» تيار

واني وجود انسان

ونه تجليل از انس

ك«از انسان » ي

جمادات« لباس 

« جهان هستي 

ه جنبة اصيل ش

»خودآشنايي« 

زن» بعد طبيعي«

مزمة مرغ سحر
  ....خبرند

سان، ريشه در ح

او اس» روح«ان 

inv )دعوت كرد
houldل كمكي 

بهتري( bestسخ 
لباس داشته 2 

   
 

 .رست است
مشاهد«با روش 

 .رست است
خد«نتيجة » شي

 .رست است
تواند د مي» هبي

 .رست است
داشتن اخت«يل 

 .رست است
بوط به بعد حيو

 .رست است
ي مادي، هر گو

 .رست است
الحادي«هاي  تب

 .رست است
ني مادي انسان
 .رست است

مكتب نسبت به
 .رست است

انسان است كه 
 .رست است

 و تكامل انسان
 .رست است
«ي ي حفظ بقا
 .رست است

گان را خبر از زم
خ عالم انساني بي
 .رست است

انسالت حيواني 
 .رست است

جنبة حياتي انسا

 .رست است
viteبراي فعل  

جه به وجود فعل
ترين پاس منطقي

اصي كه فرد تنه

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
خير ـ تنها ب

در 2گزينه  .6
خودفراموش«

در 3گزينه  .6
ايمان مذه«

در 4گزينه  .6
انسان به دلي

در 1گزينه  .6
نيازهاي مرب

در 2ينه گز .6
هاي در مكتب

در 3گزينه  .6
برداشت مكت

در 4گزينه  .6
بيني در جهان

در 4گزينه  .6
نگرش هر م

در 4گزينه  .7
»بعد الهي«

در 1گزينه  .7
شرط نجات

در 2گزينه  .7
براي» غرايز«

در 3گزينه  .7
خفتگ«بيت 

در معنا از ع
در 4گزينه  .7

غرايز و تمايال
در 1گزينه  .7

ترين ج عالي
 

 
در 1گزينه  .7

youنقش 

ديگر، با توج
خالي دوم، م
شرايط خاص
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ن مطابقـت       
 و نيـاز بـه    

ي داريم نه 
ه سـاختار      

ـراي فعـل   

  .ند

  .اند شده

ي در مـورد   

  .زند

ك دكتـر در    

ق مـذهبي      

  .ف كرد

cationgroup

فعـل نيـز بـا آن
مفعولي اسـت 

ز به صفت برتري
سـت و نيـاز بـه

بـ carن، نقش 
  

كن رستي كار مي
  ترام

 جوان تقسيم ش

هـايي  نصـيحت     

  مه

ساز خوشمزه مي

  .كند ي
  د كردن

وشـبختانه يـك

عتقـادات عميـق

  ي

كرد كشف يق مي
  طور تصادفي 

پـس بايـد ف. ت
)كردن يشنهاد

در نتيجه نياز. ت
مفعـولي ا) ردن  

همچنين). 4و  1
).3و  1هاي  نه

كه ماشين به در
احت) 4 

هاي  براي زوج

 داد تـا بـه مـا

برنا) 4 

 يك نوشيدني خ

ه كسي اشاره مي
نابو) 4 

خو.  گريـه كـرد   

 امـا ماننـد او اع

ملي) 4 

ي چيز ديگر تحقي
به ط) 4 

23/08/1399(  

th (كه مفرد است
پي( Suggestل 

شنهاد شده است
o )پيشـنهاد كـر

هاي  رد گزينه(
رد گزين(ل داريم 

بررسي كنيم ك ،
 ، مثال

هاي كوچك مان
 

ش را اختصـاص

 ت

د اما با همديگر
  ظت

د كه دارد به چه
 ه كردن

گ ي بلنـد از درد

  به جاي) 4 

و گذراندش را با ا

 لبانه

كه داشت بر روي 
 

16  

3 دوممرحلة (ـر 

 hese books

read براي فعل

ت به او كار پيش
offerراي فعل 

( استفاده كنيم 
 ساختار مجهول

قبل از استفاده 
مورد،) 3 

 بزرگ به آپارتم
  افزايش يافتن
   دنبال كردن

از برنامة شلوغش

كيفيت) 3 

آيند ب عجيب مي
حفاظ) 4 

دانستند همه مي
اشاره) 3 

شكست با صداي

4 زنده) 3 

اش تمام كودكي

داوطل) 3 

كيطور اتفاقي وقت
بويژه) 3 

؛ هنـــدوازدهم 

read  نه(است
 ingين، نقش

2.(  

صحبت كرده است
بر heگر، نقش 

شكل سادة فعل
شد، پس نياز به

تادر مهم است 
 س، عاطفه

هاي قديمي خانه
افزايش دادن،) 
پيروي كردن،) 

مان ا مقداري ز

نظر يك تركيب
 آموزش) 

نام نبرد، اما ه ي
 كردن

فتاد و دستش ش
  .دهد

 ي بلند

گ شد و تقريباً ت

 ي

ينگ دارو را به ط
 ر مكرر

سنجش

 dingاين جمله

همچني). 4و  2 
و  1هاي  گزينه

تر انگليسي ص ن
از سوي ديگ). 4 

  ).4و  3ي 

as … بايد از ش
باشواند مفعولي 

دهد چقد ان مي
احساس) 2 

رش، برخي از خ
   2(
   4(

ف سخاوتمندانه
.  

 توجه) 2 

قال، و خامه به ن
)3  الهام) 2 

كسيكه او از هيچ
مكث ك) 2 

ها ا تي كه از پله
زشكي را ارائه د

با صداي) 2 

پدربزرگش بزرگ

معمولي) 2 

ت كه بدانيم فلمي
ربه طو) 2  

   
 

 .رست است
كه فاعل اصلي ا

هاي رد گزينه( 
رد گ(هول داريم 
 .رست است

ز ساير افراد روان
و 1هاي   گزينه

هاي رد گزينه(يم 
 .رست است

as …ساوي بين 

تو تنها مي) يدن
 .رست است

اين مثال نشا: ه
 ت، ذات

 .رست است
براساس گزار: ه

  كردن
 ه كردن

 .رست است
محقق معروف: له

.ل مشكل بدهد

 .رست است
موز، آب پرتق: ه
 

 .رست است
رغم اينك علي: ه

 ن، عفو كردن
 .رست است

پسر بچه وقت: ه
هاي پز تا مراقبت
 ز كشور

 .رست است
سارا توسط پ: ه

 ي
 .رست است

واقعاً جالب است: ه
ش و خونسردي

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .7
دقت كنيد ك
داشته باشد
ساختار مجه

در 2گزينه  .7
زاچون علي 

رد(تساوي 
مجهول داري

در 2گزينه  .7
در صفت تس

steal )دزد
در 3گزينه  .8

ترجمة جمله
طبيعت) 1  

در 1گزينه  .8
رجمة جملهت
تقسيم) 1  
مضايقه) 3  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمله
چگونگي حل

 الگو) 1  
در 1گزينه  .8

ترجمة جمله
تركيب) 1  

در 3گزينه  .8
ترجمة جمله

بخشيد) 1  
در 2گزينه  .8

ترجمة جمله
اطراف بود ت

خارج از) 1  
در 1گزينه  .8

ترجمة جمله
  .ندارد

مذهبي) 1  
در 4گزينه  .8

ترجمة جمله
با آرامش) 1  
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 ديگـر، بـا    

از سوي ). 4

ه توصـيف      

  .ن است

cationgroup

از سـوي). 3و  

  فظه

4و  1هاي  زينه
  ).2گزينة 

  هان

  صيف

ه بهتـرين وجـه

--  

ترين نزديك ---

1هـاي   د گزينه
  

حاف) 4 

رد گز(لوم داريم 
رد گ(تفاده كرد 

ناگه) 4 

توص) 4 

ه شده اسـت بـه

----------اد 

--- معنايي به 

  

23/08/1399(  

رد(جهول داريم 
).2رد گزينة ( 

 ت

ز به ساختار معلو
ساده استن حال 

 

 

استفاده 1گراف 

د، به احتمال زيا

  ره دارد؟

  .دهيم 

 است، از لحاظ

.سته آن نيستند

17  
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ز به ساختار مج
ه استفاده كنيم

قدرت) 3 

 است، پس نياز
توان از زمان مي

جمع) 3 

درك) 3 

كه كه در پاراگ ن

  .ست دارند

نيستندو خاص 

ه چه چيزي اشار

ريم، اهميت مي

خط كشيده شده

دهند كه شايست ن

  .كند مي

؛ هنـــدوازدهم 

عولي است و نيا
ان گذشته ساده

 ، تب]دن

فاعلي) ه كردن
ته ساير افعال نم

 ن

 توليد

gold" را آنچنان

ها را بيشتر دوس

 منحصر به فرد

كشيده شده، به

--  
گذار  احترام مي

زير آن خط 2اف 

  ست؟
 زماني كه نشان

ادامه پيدا م ---
  هب ديگر

سنجش

tak )مفع) بردن
last  بايد از زما

بد[دما ) 2 

 spare )مضايقه
له و شكل گذشت

ميانگين) 2 

نسل، ت) 2 

  چيست؟
  .ي كنيد

den child"ي 

د والدينشان آنه

ساس كنند كه
  

خط ك 3راگراف 
   هر كودك

------------
ساني كه به آنها

كه در پاراگر  “
  »عاني

درست اس رد زير
دانيد تا ترام مي

---------ورد 
ام در برخي مذا

   
 

 .رست است
 I  براي فعلke

weekد زمان 

 .رست است
  روند

 .رست است
 he براي فعل

جه به زمان جمل
 .رست است

  منظم
 .رست است

 ي، درك و فهم
 .رست است

ان براي متن چي
كودكان خودداري

 .رست است
 موارد زير معناي

رسد مي نظره به 
 .رست است

اگر كودكان احس
.شوندنگران مي

 .رست است
زير آن در پاركه 

 به نكات مثبت
 .رست است

-وان فهميد كه 
احساسات كس و 

 .رست است
interpretatio

m  مع«به معناي
 .رست است

يك از موار كدام
ن را شايسته احت

 .رست است
ًال با بحثي در مو
شان دادن احترا

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .8
نقش ضمير
توجه به قيد

در 2گزينه  .8
فرايند،) 1  

در 3گزينه  .9
نقش ضمير
ديگر، با توج

در 1گزينه  .9
مرتب،) 1  

در 1گزينه  .9
قدرداني) 1  

در 3گزينه  .9
بهترين عنوا
از مقايسه ك

در 3گزينه  .9
يك از كدام
  كند؟ مي

كودكاني كه
در 2گزينه  .9

طبق متن، ا
مضطرب و ن

در 1گزينه  .9
ك ”it“كلمه 

اشاره كردن
در 3گزينه  .9

تو از متن مي
ما به نيازها

در 1گزينه  .9
 ”onsكلمه

meanings

در 1گزينه  .9
طبق متن، ك
شما ديگران

در 4گزينه  .1
متن احتماال

هاي نش روش
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 كـه  اى را ه 

 اى منفـىِ  
 دهنـده  يل 

 منفى ضاى
 هـر  و سـت 

. شده است
گـاهي بـه      

 آن در توان
 هـا  ومپـت 
 بوق صداي

 خبـر،  يـا  د 
 امـاكن  و ها 
 مـذهبي  ي 

  سوگواري

 احتـرام  بـا 
 نيز بـه  ري

 مـيالد  از ش  
 و در عـراق 

 ابتـدا  اي ه 
 هويـت،  ن 
 هنـد  در د 

 ي نشـانگر  
 هـاي  الـب 

 معـروف  ي
 بـه  ها مونه

cationgroup

حفـره است؛ ظر

فضـا منفى، ضاى
تشـكي مـاده  كه 

فض )مجسمه ون
اس حجم داخل 

پيدا ش) ه شمالي
سـه اسـت كـه نگ

  . شود مي

بتو تا شده ايجاد
ترو و شـيپورها  ه 

ص روي بدنه، راخ
رويـداد عـالم ا ه

كاروانسـراها هـا، 
موسـيقي در شته

مراسم در فقط 

ب آميخته رعب ب
آشور دوره در ن

سـال پـيش زار 
د واقـع  اروك ه 

اسـتوانه يا و خت
نشـا عنـوان  به 
از مـيالد پيش م

ساسـاني دوره ي 
قا از اسـتفاده  از 
سازي عيدي به ه
نم اين. شد مي پ

  . ط
نظ مورد منفى ى

فض از منظور تر
هر جا يعنى. د

درو خالى ضاهاى
به منفى فضاى 

سوريه(مرود داغ 
ن و چروك البس
فرغين لرستان م

 كوچكي حفظه
گـروه سـازهاي 

سور. است نياز ي
از جمله مختلف

ه خانـه  نقاره ها، 
گذش قرن چند ر

است مسجد ف

موجب تا اختند
رودان ميان و ني

هـز شش به وط
بـه مربوط كه ند

تخ انواع در هرها
مهرها از. گرديد

چهارم سدة در ه
هـاي پارچه كه ه

نشان نيز، وري
كه است داشته 
چاپ كاغذ روي 
  .شد ي

23/08/1399(  

محيط منفى ضاى
فضاى از نوع اين

بيشت و گيرد مى 
گيرد قرار مي جم

چه فض مجسمه 
حركت رفتگى،

 محلي به نام نم
با تأكيد بر چين
مربوط به آثار مف

مح و سوراخ آن، 
س مانند را بوق ن
زيادي فشار به ن

م كاربردهاي شته
حمام در معموالً

در و نظامي، قي
وقف كه نيز ما سي

سا عظيم مي و ر
ساساني و امنشي

مربو مهرها ستين
باشن مي اي توانه

مه نقوش .رسد 
گ مي ب منتقل

كه چوبي هاي ب
شده وارد ايران ه
تيمو دوره هاي ب
وجود ايران در 
بر) بود قلمكار 
مي داده هديه ن

18  
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فض و رون حجم
ا بيشتر گوييم، ي

  . گويند
قرار توجه مورد

حج يك دهنده ل
در برگيرنده ى
هر فرور. دارد رار

ان است كه در
هاي تمام ب چهره
گزينه دو م. ضر

بااليي قسمت ر
اين. است شده د

آن نواختن براي
گذش در صدفي 

م بوق را اين. ند
موسيق در دور ي
بررسي مورد بوق 

پيكر غول را آن
هخا دوره در ران

نخس. هستند ود
است مهرهاي آن
مي ميالد از بل
مذا موم يا و وب
قالب وسيله به ه

به سپس و چين
كتاب از بعضي ه
قاجار عصر در ي

شبيه كه( چوبي
شاگردان به ها نه

مومي هنر

؛ هنـــدوازدهم 

در منفى فضاى 
سخن مي منفى
گ مي حجم نفى
كمتر م منفى ى

تشكيل ماده بل
فضا چه( شده ط

قر خود پيرامون
  .است منفى ى

ه شكل سر انسا
حالت طبيعي و چ

هاي الحض و پيكره

در است كه كل
ايجاد بوق صداي

ب بوق، ابتدايي ر
هاي بوق. دهد 

ان شده مي حسوب
هاي گذشته ن در
.است بوده ها ل

آمحيط در واقع
اير معماري آثار

خو امروزي ناي
آ از پس. اند شده

33   قب سال
مرطو گلي فحه
پارچه روي چاپ
چ به ميالد از ش
حاشيه بر شده پ

چاپي آثار از ري
چ هاي قالب از ه
خان مكتب در ي

 درك عم

سنجش

:شود مى تقسيم
م فضاى از وقتى

من فضاى شود ي
فضاى نوع اين :م
مقا در منفى ى

محاط كه ضايى
پ منفىِ فضاى ت
فضاى داخل به 

هايي به ان حجم
هاي انساني، ح ه

و ها ش برجسته

شك دوكي لزونيِ
ص تغيير براي نيز

ساختار دليل به 
تغيير تواند مي 
مح خبررسان ز
آن كاربردهاي ز
طبل و شيپورها ر

و هاي تنديس و 
در آ نمايي ظمت

.  

معن به چاپ هاي
ش يافت تركيه و 
 به آن قدمت و

صف بر سپس شد
چ. شد مي ستفاده

پيش دوم سده در
چاپ هاي نقش 
ديگر نوع. دارد ي

استفاد با ختلف
عيد به عنوان ه

   
 

 .رست است
ت دسته دو به ى
و :حجم درون ى

مي مجسمه ايجاد
حجم پيرامون ى

فضاى. است حجم
فض مثبت است، ى

نهايت بى در جم
مجسمه حركت

 .رست است
گي دوره اشكانيا
يژگي اين پيكره

مانند نقش. ه دارد
 .رست است

حل صدف يك ي،
سوراخي ن بدنه 

اما درآورد  صدا
پرده يك تا نيم
سا يك اصل در

از يكي و اند خته
كنار عزاداري در

  .شود مي ده
 .رست است

اهرام باستان، ر
عظم. باشد مردم 

.شد مي انجام ور
 .رست است

ه نشانه ترين مي
سوريه و عراق 
و است ايران در 

ش مي حكاكي گ
اس تزيين يا و ن،
د فن اين. است 

وجود. است آن
دهم هجري ده

نقوش مخ شيوه، 
شد چاپ هاي ت

www.sanjeshse 

 
   
 

در 3گزينه  .1
منفى فضاى  
منفى فضاى  

م يك درون
منفى فضاى  

ح يك درون
فضاى حجم
حج هر. است

برجستگي ح
در 2گزينه  .10

از آثار سنگ  
مهمترين وي
سوي بيننده

در 1گزينه  .10
بوق صدفي  

روي. دميد
به توان مي
ن حدود تا را

 و اند داشته
نواخ مي ديگر
ع هاي دسته
استفا محرّم

در 2گزينه  .10
مصر فراعنه  

باورهاي در
منظو همين

در 3گزينه  .10
قديم مهرها  

در كه است
واقع شوش

سنگ رويبر 
فرمان امضاء
داشته رواج
آ از اي نمونه
سد در چوبي

اين در. بود
كارت صورت
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هـاي   گلـيم    

 ميان اين ز
 دوره ايـن  
 رسـتم و  ش 

 امـروزي  ي 

.  

اي   و گـره   

 واقـع  )زي  
 ايراني اري

 بـه  تطيلي 
 بـه  نـدايي 

 در. باشـد  ي

  .د

ه ساسـاني         

هندسـي و   
باالتنة اين 

آيد  نظر مي
  .زده است

ريك است 
 به نقـوش  

هاي  ستون

cationgroup

يكي پـيچ بـه گ

از. رفت بكار صر
نيـز در  آرامي ط
نقـش كتيبـه  در

معنـاي بـه  مايي

.پارتيان گذاشت

و تـار و پـود) م   

عـراق امـرو در(
معما ويژگي دو 
مسـت آن نقشـه  
بلن و متـر،  25 ه
مي بنا ساخت ي

باشد  پارسي مي

هـار مربـوط بـه

نقـوش ه. يابد ي
هايي كه اندام ب ل

موع چنين به نظ
ن طرح را رقم ز

دوران قالي پازير
ينه يك مربوط

وش سرط به نق

شـيري. شود  مي

عص آن نگاري يبه
خط پارسي، خي
د خـط  اين مونه

پويانم نمونة رين

 هخامنشيان و پ

يم، زيلـو، گلـيم

( درتيسـفون  ن 
.است ساساني ن
كـه  آن مياني 

دهانه با) اي واره
براي خشت صالح

 شيوه معماري

ـي و گزينـه چه

هندسي رشد مي
بيشتر شكل. ت

در مجم. اند گرفته
م افتاده است اين

ترين بافتة اين د
گزي. باشد في مي

زينه چهار مربوط

23/08/1399(  

ش كف استفاده
  .شود ه مي

كتي رسمي خط
ميخ خط با زمان

نم ترين قديمي 

نزديكتر كه بز ك

سياري بر روي

جـاجي( و پودي 

 يا كاخ تيسـفون
ايوان از جالبي ه
بزرگ ايوان در 

گهو(آهنگي  تاق
مص از غالب فاده

هاي ط به ويژگي

ط بـه هخامنشـ

گرا و ه هنر شكل
صر نوسنگي است

كل گوط دوار ش
يواني كه در دام

مشهورت. اند سته
دي تكرار و رديف
د ساساني، و گز

19  
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 به عنوان پوشش
 آذربايجان گفته

خ عنوان به و سيد
همز. كرد اشاره 
.رفت مي بكار ي

يك حركت يم از

 و سپس تأثير بس

، تار)نمد(يدني 
  

مداين ايوان يا 
نمونه خته شده،

ايراني طاليي ب
ت ايوان اين سقف

استف دوم ويژگي
  .دارد د

مربوط 4گزينه  

گزينه سه مربـوط

توليد و هم در ه
هاي كشاورز عص 

تنه از خطو يين
لهام از تله و حي

زيس مي) م.پ 33
بند قي با تركيب

ظروف فلزي عهد

؛ هنـــدوازدهم 

كه معموًال) دنما
 ايالت و عشاير

رس به تكامل ن
پاسارگاد شيد و

امور ديواني در ش
  .شود 

فري پنج در آن ة

باشد  مادها مي

ه سه بخش تني
.شوند بندي مي 

)اسپيد دژ(ري 
ساخ اول شاپور 
تناسب از گيري 

س. است) متر تي
و. بود خودش ن

وجود هايي ونچه

.شود گفته ميي 

وط به املش، گ

هم در شيوه تي 
زاعي در نقشينه

هاي پا و قسمت
ست و طراح با ا

3−(الد  55 
، انساني و تلفيق
بوط به نقوش ظ

سنجش

پود(و بدون پرز 
هاي ني به گليم

هخامنشيان زمان
جمش تخت تون،
نگارش در هولت
مي ديده استان

گستردة طرح و 

زمانمربوط به 

 و روش بافت به
تقسيم)) جسته

كسر تاق ساساني
زمان در حتماالً
بهره يكي. است
/1 6 66 سانت

زمان هاي ن تاق
ستو با عمقكم ي

 پيشان يا هولي

ه، گزينه دو مربو

رز عصر نوسنگي
ف رشد تفكر انتز

دار و دهد زاويه ي
 عصر نوسنگي اس

ست پيش از ميال
گياهي، جانوري،
ي، گزينه دو مرب

  .شد

   
 

 .رست است
ي است صاف و

اير كرمان و ورني
 .رست است

ز در» پارسي ي
بيست هاي كتيبه

سه سبب به كه 
با ايران دشاهان

 .رست است
سوخته شهر ن

 .رست است
پوش يا پاتاوه م ن

 .رست است
ها براساس فنون

بافت برج( سوف 
 .رست است

س دوره يادگار ن
اح كه وقار با ناي
ا آشكار خوبي ه
66( گز  4ر 
بلندترين از متر، 
تاقنماي رديف د

 .رست است
ي ايران به ايوان،

 .رست است
 مربوط به زيويه

 .رست است
ر انتزاعي كشاور
ساده شده معرف
ي را تشكيل مي
 در دام كشاورز
 .رست است

ن در هزاره نخس
قوش هندسي، گ

تراشي اشكاني ره
باش  ساساني مي

www.sanjeshse 
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ه بافته دست
قالي، گبه،(
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به بنا اين در
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3 ارتفاع 
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در معماري  
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  .باشد مي
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نيروي تفكر  
هاي س شكل

حيوان خيالي
كه حيواني

در 3گزينه  .11
هخامنشيان  

كه داراي نق
تزييني پيكر
سنگي دوره
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داريوش (ن 

شـناس   رق 

جهان ديگر 
در مـذاهب   
كـه بعـد از   

 در رفتنـد، 
 در بعد ند،

ار متقـارن     

  د دو رقمي
a b+2 4  
(a b− 2  
a

b
= =2

1  

  جموع ارقام

a

b
= 

2
3  

a b+2 2  

b b+24
9  

a b= 2
3  

  ضل دو عدد

cationgroup

ن كتيبة بيستون

شـر(آرتور پوپ  

سير و سفر در ج
گرچـه د. سـت    
تا آنجا ك.  است

گر نمـي  قـرار  ي 
داشتن اساسي ي

 بـه روش تكـرا

ab  :عدد
b (a.b)= 2 4
) a= 2

= = =4 6 8
2 3 4

= + =8 مج 4

a b = 2
3

(= 468

b = 2 468

bb a=⎯⎯⎯→18

b a= تفاض −

خامنشيان، همان

.سان قرار دارد

در آن س ست كه
د جلـب كـرده ا
ف مقدس نبوده

  . نوشت

دولت ساسـاني ز
نقشي مسلمانان 

بنـدي د، تركيب

a ab −2 4
b− = 2

8
4

=12

( b) b+2 22
3

b =213 469
a = × =2 183
a = − =18 12

23/08/1399(  

وط به عصر هخ

ن در استان خرا
  . ن است

دوره ساساني اس
 بشر را به خـود

 و سفر ارداويراف
ي را از روي آن

ممتاز طبقات در
ورود هنگام  به

دايره تكرار شود

b b+ = 24
a b =1 2

= 468

b =268 3

=12
= 6

ك

20  

3 دوممرحلة (ـر 

مربو 4گزينه . ت

به عهد اشكانيان
ترين گنبد جهان

هاي د ، از نوشته
ي كهن، انديشه
دام همانند سير
خود كمدي الهي

د كه مردمي تع
ساساني دولت ي

عي در فرم يك د

b =324

فيزيك -ياضي 

؛ هنـــدوازدهم 

ه ساسانيان است

مربوط ب)  سفيد
ت اين بنا، قديمي

ر آيين مزديسنا،
هاي اري از دوره

ست اما هيچ كد
 كتاب معروف خ

مرا و باغات رها،
فروپاشي در كه 
  .د

به صورت شعاعي 

18

رك عمومي ري

سنجش

مربوط به 4زينه 
  .باشد مي)) 

يا رباط خورشيد
است كه سقف ا

شت و دوزخ در
ي و بادافره بدكا
 اشاراتي شده اس
مشهور ايتاليايي

بازار ها، خانه ت،
بخش اين تند،
شد مشهور )وني

)رار و متداخل

  .باشد مي 84

 در

   
 

 .رست است
ها به غير از گز ه

بردياي دروغين
 .رست است

دره خ(بازه هور 
معتقد ا) ريكايي

 .رست است
يراف نامه يا بهش
 پاداش نيكوكاري
ز به اين مسائل

دانته نويسنده مش
 .رست است

محالت از مركب 
داشت قرار رستان

بيرو شهر( ربض 
 .رست است

نقشي قابل تكر( 
  .ددگر د مي

 .رست است

4عدد مورد نظر 

 .رست است
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  ها تخاب
حالت پس 

  كل دارايي

  زينه اقامت

  زينه خريد

=7 49
36  

  هاي سفره

  ر روز شنبه 

   چهارشنبه

x x+ +2  

( )26 1
8  

( −1
2  

( −
3

2 1
  

  ن سه عدد

OH =1  

cationgroup

= تعداد انت 9
 كه در بدترين ح

= = 
8 ك 18

= × =2 7
3 هز 8

= ×1 7
3 هز 24

x
x


   9

جمع كل هزينه

ارزش نماد در =

ش نماد در روز

x x+ + +4 8

(= =3 31
8

) = −2 12 2
( )

) ( )

+×
+

2 1
2 1

+
=

1
ميانگين 2

h = 3

 × =5 45
مي وجود دارد

فت و برگشت 

=قيه  →14
24

=) ه →7
72

x
×= 36 49

7
=    252

x=

x= 16 ارزش

x x+ =16 31

( ) =31 1
2 2

− = −2 2

) (

)

+=
−

3 2
2 1

+ − +12 32
3

  .  شد

23/08/1399(  

                  
عدد دو رقم 45
  .شود ي

  دن

=يه  →1
رف 8

= −7 14
8 بق 24

پول باقيماند(ه 

=    252
−    49

x = 16 8
xx =⎯⎯⎯→5 3

− 1
2
)

(= +1 3 2

+
=

3 2 3 4

با  يك نقطه مي

21  
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خاب             
 

مورد نظر پيدا مي

كثر زمان باز شد

= − =11 بقي 8

= 7
24
= −7

24 بقيه 7

   2
=    2 3

x = 8
16

 × =1 5 155

)+ = +1 3 2

+ =4 2 3 13

 و نيمسازها در

؛ هنـــدوازدهم 

انتخ 9←) 1و 
 ب

مي معدد دو رق

= ×15 حداك 4

= 7
8

= =7 14
72 72 3



=واحد  5

واحد

+ 3

+ 4 2
3

ها ها، ميانه رتفاع

سنجش

و 2و  3و  4و  5
انتخاب 5← 

ز قفل، آخرين ع

=يه  44 66

7
36

محل برخورد ار

   
 

 .رست است

5و  6و  7و  8و 
)1و  3و  5و  7
عدد براي رمز 4

→ =


660
ثاني 6

  حالت  
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
االضالع، م تساوي
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AH =
  

AH +2  

AH =2  

AHCS = 

AHBS = 

AHB

AHC

S

S
= 

  

ABC

BC

BC

S

AB

=

=




2

2

  

  

−18 16 

x =2  

× +2 118  

x y+ =  

 يك راس

ث

cationgroup

a a =3
2

BH = 2 26
BH HC× 

AH CH×= 2
AH HB×= 2

= =4 5
16 5

5

ABC

AB AC

S

AC AH

+

+ =
 =

× =

2

1

9 16 25

2

63=تـر   ك   17

= − 18 56

x+ =2 36

  .است 36

= − =36 72

كز دايره محاطي تا
 

طول يك ضلع مثلث

= × =



2 3
3

2

BH +24
 =24 2 5

H
×

=

84
5

2
B ×= 4 2 5

2
5
4

ABC

BC

S

H BC

 =

×


2

2

5

2

، زاويـه كوچـك

x = 62

x =18 

° مثلث برابر 

= °288

 فاصله مرك

 ط

23/08/1399(  

=

2 3

2 3
32 3

     
H B= 2 26

CH C× 5

= =16 16
55

= 4 5

AH× =3 4
2

118°با زاويـه  
  .است 

  
− =118 62

هاي خارجي يه

22  
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: كنيم سبه مي
BH = 2 2
CH = 8

5

5
5

H
AH

×


5
2

پس در مثلث ب 

− ×9 2 17

×2 :داريم 11

و مجموع زاوي 3

؛ هنـــدوازدهم 

ه فيثاغورث محا
BH = 2 5

H = 12
5

 كند، ايجاد مي 

=تر  وچك 56

8و  x2صفحه 

36=بر  725


سنجش

HB را از رابطه
5

 

 ° = °9 452


، زاويه كوxيه 

ك زاويه تمام ص

ضلعي منتظم برا

   
 

 .رست است
AHB  اندازهB

.  رست است

 .رست است

قطر مربع زاويه 

مثلث داراي زاوي

در مربع روي يك

 .رست است

ض 5ي هر رأس 
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س تعـداد و   

شـد، پـس   

ˆB̂ C+2 2  
x =  

W R=  

kwh =1  

خـار شـدن     

V R= ×  

R=22  

θ = °37  

cationgroup

باشد پـس مي 2

n  وn  باش مـي

Ĉ = −18 94
− =18 43

RI t W =2

= ×   1 36

ي شـروع بـه بخ

I×

R R× 5

C


° 


 كلوين

 فارنهايت

nده برابر  −1
  .ت

n2ام، nرحلـه     

ت و   
تـر  

12  

B̂= 4 86
137

( /= ×2 5  

=   36

ص در هر دمايي

= =22 45



T

F

 = θ +

 = θ9
5

23/08/1399(  

هاي سايه ز ربع
n ( n−2 است 2

هاشـورزده در مر

ير مجـاور اسـت
ت  مثلـث بـزرگ    

x° + =26 2 1

ˆB C+ = °43

) × =25 6 3

J =  36

لص يا غير خالص

/اُهم   4

(

= +

+ =

273 37
932 35

  
  
  
  
 

23  
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 n2 و تعداد مر
) n− = −21

تعـداد مثلـث ها

(   .است 29

 زاويه داخلي غير
رابـر اسـت، در

x° =18 

ژول   

kJ 

حالتي اعم از خال

)

= °

+ =

273 31

37 32 9



؛ هنـــدوازدهم 

هاي داخل آن ع
n (n− + =2 1

 تعداد مثلث و ت

)− × =39 4

رابر مجموع دو
الساقين بر ساوي

= = °54 272

 اما آب در هر ح

k

/ f

°

8 6

سنجش

n و تعداد مربع
nده برابر  )− 21

× =23 و 14

18=برابر  3

لث برخارجي مث
در هر مثلث متس

آيد ه جوش مي

   
 

 .رست است

nبع بزرگ برابر 

هاي سايه نزد بع
 .رست است

= مثلث  3
4

بع هاشور نزده ب

 .رست است
ينكه هر زاويه خ
برو به دو ساق د

 .رست است
BOC داريم:  

 .رست است

 .رست است

 .رست است
C°1در   به

 .رست است

 .رست است
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 جزئيـات،    

 قـائم بعـد     

ساختمان از 

  .  است

 نوع تيغـه  
هـر يـك از    
سطح برابـر  

cationgroup

مشـخص بـودن

ـاع، در تصـوير

برداري و س قشه

حة جانبي عمود

.  
  .ت

ري كاربرد دارد
ه است وسـط ه

نسبت لبه به س 

وند تا عالوه بر م

ر افقي بعد ارتفـ

مينه مساحي، نق
  .اند رده

 

 
   

 
   

  .رز است
ود پس بر صفح

  .ست است
.جدا از هم است

غلطه است 4نه 

گذار يري و اندازه
قياس حك شده

.ا شودحتي پيد

23/08/1399(  

شو ي ترسيم مي

تصويرت كه در 

زهاي خود در زم
ره و عدد پي كر

ايست در نماي

و صفحه جانبي
ه نمـاي بـاالي

ر صورت موازي
ه و در ايـن دو
 اين گزينه محر
شو خط ديده مي

نادرس 1ن گزينه 
دو سطح ج 2نه 

، در نتيجه گزين

گير ه جهت اندازه
ي هر لبه يك مق
مورد نظر، به راح

24  

3 دوممرحلة (ـر 

 مقياس افزايشي

بدين صورت. شود

ها براي رفع نياز
سبه مساحت داير

با صفحه افقي مي

صفحه قائم بر دو
شود و با توجه به

ت است زيرا در
نبي، عمود بـود
ه شده نادرستي

ر نماي جانبي خ

شود بنابراين مي
در واقع در گزين

شود نه سطح، ي

 رنگ سفيد، كه
طح است و روي
يده تا مقياس م

فنيسيم 

؛ هنـــدوازدهم 

چك هستند با

ش گانه رسم نمي
  .شود  نمي

 آن است كه آنه
 سعي در محاس

عمود بودن بر ص

موازي بودن با ص
نما خط ديده ش

  
نادرست 4گزينه  

صوير قائم و جا
ي قائم داده نما

كه مثلث فوق در

ماي جلو ديده م
ي به هم ندارند د
جلو خط ديده مي

فشرده بهتيك 
سط 3لبه و  6ي 

گ مشخص گرد

 ترس

سنجش

راي قطعاتي كو
  .هم باشد

 از بعدهاي سه گ
عد طول ترسيم

ابليان حاكي از
ند وا برده هره مي

يرا در صورت ع

زيرا در صورت م
ست در اين دو ن
.ينه محرز است
 -

ست بر صفحه تص
ود و با توجه به

شود ك شخص مي

بدار بوده و از نم
و حجم شباهتي 

ست و از نماي ج

ج از جنس پالست
داراي) ي نيز دارد

ت كه با يك رنگ

   
 

 .رست است
ير ساعت كه دار

گذاري نيز فراه ه
 .رست است

دو بعدي، يكي ا
تصوير جانبي بع

 .رست است
مانده از تمدن با
وابط هندسي به
 .رست است

نادرست است ز
  .ده شود

نادرست است ز 
بايس ميد بوده و 

درستي اين گزي

بايس حه افقي مي
ت خط ديده شو
 نماي سوم، مش
 .رست است

 شده حجم، شيب
2ستري گزينه 

 حجم، افقي اس

 .رست است

 .رست است
شي است مدرج

هاي ديگري فرم
شل شياري است

). د )
6
3  

www.sanjeshse 
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بايست نما مي
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→→ 5  

  دازه واقعي

يف پـايين  
ط را رسـم        
 بـا كمـك    

cationgroup

=1 6
   

/= ×6 5 اند 5

ردي(كنيم  دا مي
جـانبي ايـن خـط
ر نماي جـانبي

 زه

  .كنيم ظ مي

/ cm5

5=متر     

را پيد 3و  1ات 
ه و در نمـاي جـ
م و همينطور در

 ياس
واقعي اندا

23/08/1399(  

 دو نكته را لحاظ

  . شماريم

=

325  م سانتي

لو ، نظير صفحا
 تشـخيص داده

كنيم  را پيدا مي

  مي اندازه
 ي اندازه

مقي

25  

3 دوممرحلة (ـر 

ريم در شمارش

ش رده و يكي مي

=متر  32 

جود در نماي جل
بين آنهـا رامرز 

شترك بين آنها

ترسيم
واقعي

؛ هنـــدوازدهم 

شمار ر نما را مي

خط حساب كر ه

25=يلومتر  

بي صفحات موج
و م 4و  3حات 

همچنين خط مش
 .گردد

خص  
وردن  
حه را       

سنجش

 باال، خطوط هر
  .شماريم

راستا را يك پاره

/3 كي 25

ياب ماها و صفحه
ي جانبي نيز صفح

ه 5و  4صفحات 
گ آشكار مي 7و  

ر دو نما را مشـخ
بط و بدسـت آو
ـاي سـوم صـفح

   
 

 .رست است
يم نماي جلو و

ش ها را نيز مي ن
هاي يك ر خط ه

 .رست است

 .رست است
طوط رابط بين نم

از نماي) ت چپ
 نماي باال نيز ص

6 باال صفحات 

 .رست است
نظير در ، رئوس

رسيم خطوط را
 هـر نقطـه، نمـ

  .وريم

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .14
پس از ترسي  
خط چين) 1  
تمام پار) 2  

  
  
  
  

در 1گزينه  .14

 

در 2گزينه  .15
با رسم خطو  

تصوير سمت
كنيم از مي

ديد يا فلش
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

در 4گزينه  .15
يابي، با نقطه

كرده و با تر
نماي سـوم
آو بدست مي
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  .رود ار مي
يلـو لعـاب   

يقه در آب 

 در مثلـث   
ت آن برابـر    

B واقـع    
د در نتيجه 

  

cationgroup

k)سه  به كا 3(
1/ـه    35  كي

اي مدت ده دقي

 دايره محيطـي
سـت و مسـاحت

مت چپ نقطـه 
B )2 (باشد مي

  .حيح است

  .شود مي

  .شود 

  

 حجم با توان س
در نتيجـه بـ. ود 

مخزن قلم را برا

مركز. ويه است
اس 1ر يعنـي     

بايست در سم ي
Bز عرض نقطه 

صح 1جه گزينه 

مشخص م 2و 1

23/08/1399(  

    
 

واجه ناميده مي

.بديهي است 1

 (k و براي 2(
شـو برابر مي 23

 سرد بگيريد و م

الزاو ن مثلث قائم
ويـه نصـف وتـر

مي Aباال نقطه 
 A )5 (بيش ا

در نتيج د داشت

1هاي  دن گزينه

26  

3 دوممرحلة (ـر 

ايجـاد كـرده و
تـوان نمـاي   ـي    

  
X موازيست و مو

. شـود  ي  
ر و طول 

 4و  2ي  
و عـرض   

 درستي گزينه 

طوح با توان دو
2=ورد نياز  9

ه آن را زير آب
 

هستند بنابراين 
الزاو ي مثلث قائم

دو نماي جلو و ب
ين عرض نقطه

خط زمين خواهد

، نادرست بود2ه 

؛ هنـــدوازدهم 

ه خطاي ديـد ا
ه نمـاي بـاال مـ

.رخ نام دارد نيم
Xولي با محور 

نشـان داده مـي 
 بعد ديگر بيشتر

هـاي راين گزينه
اسـت و 6برابـر  

نادرست بوده و

راي مساحت سط
ر نتيجه لعاب مو

سمت نوك و تنه
 .م خشك كنيد

)اعداد طاليي( 
اع دايره محيطي

باشد و در د مي 
همچني.  هستند

صله بيشتري از خ

ماي سوم صفحه

سنجش

 ترسيم شده كه
د ولي با اتكا بـه

 .كرد

صوير جانبي و ن
ي موازي نبوده و

,x)ت  y,z)

از دو (y)ض 
بنابر.  را داراست

 كه طول نقطه ب
ن 12شد عرض 

بر ،(k)ن يك 
، سطح آن و در

  .شتدا

د بهتر است قس
رچه تميز و نرم

5و  4، 3اعداد 
بنابراين شعا. شد
  .ود

)B )3ز رأس 
نادرست 4و  2
تر بوده و فاص ن

 شده و رسم نم

   
 

 .رست است
اي حجم به گونه
كند را مشكل مي

م را بهتر درك ك

 .رست است
موازي، صفحه تص

اي با هيچ صفحه
 .رست است

ر نقطه به صورت
ل داده شده عرض

كمترين مقدار 
ستند از آنجايي

با كمتر مي 6بر 
 .رست است

ي خطوط با توان
شدن ابعاد ظرف،

نياز خواهيم د )
 .رست است

 كردن قلم راپيد
ده و سپس با پا
 .رست است

2  ا 4مضرب
باش وسط وتر مي

π1  خواهد بو
 .رست است

 A )8 (بيش از
هاي  جه گزينه

پايين Aال نقطه 
 .رست است

ي دو نماي داده

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .15
پرسپكتيو ح
فهم حجم ر
جانبي حجم

  
در 1گزينه  .15

م aصفحه   
ب bصفحه   

در 1گزينه  .15
مختصات هر
مطابق شكل

(x)نقطه 
هسنادرست 

آن از دو براب
در 3گزينه  .15

مقياس براي  
برابر ش 3با   

( )×15 9
در 4گزينه  .15

جهت تميز  
گرم قرار داد

در 3گزينه  .15
و  16، 12  

الزاويه و قائم
Rπ = π 2

در 1گزينه  .15
طول رأس  

باشد در نتيج
در نماي باال

در 3گزينه  .15
يابي با صفحه
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  .زيست
9   درجـه

اش مـورد   ه    
نيسم شـد  

  .د

  .ه است

ي طبيعـي   

ري كـه در   

  .ست

cationgroup

موادو ضلع قائم 
هـا   هتر، حجم

ي ادوار گذشـته
شته در امپرسيون
ي استفاده كردند

ل استفاده شده

  .رفت بكار 

هـاي هـر دو فـرم    

و نه عنصـر. ست

نرستان آمده اس

شـتي كـه از   

 نشـان داده     

ن گزينه داراي د
ها جهت درك به

كمتـر از نقاشـي
 به كيفيت گذش

ماييهاي عمق ن

ب جهت حرف او

نگاري آن عصر

ـيب و فيگـور ه

ه شده اسستفاد

هاي تجسمي هن

23/08/1399(  

ن دو صفحه پش
  .كند ي

 بعـدي قطعـه

سطح تيره در اين
ه ير ساير گزينه

مو آنچـه ك ي قلم
شدن پرسپكتيو
ه ن كردن روش

ف كلمه و تناوب

 رسمي كتيبه ن

ز آنجايي كه سـ

ر بيش از همه ا

مباني هنره 21

مي

27  

3 دوممرحلة (ـر 

كه شكستگي بين
را تأييد مي 3ه 

نين تصوير سـه

وجود ندارد و سط
در زي). ص است

و ضربات متوالي
جر به كمرنگ ش

رم براي جايگزين

ب از تكرار حروف

و به عنوان خط

از. كند توجه مي

ت كه در تصوير
  

ز آن در صفحه 

صويري و تجسم

؛ هنـــدوازدهم 

هم فرق دارند ك
 و درستي گزينه
 صفحه و همچن

و 2ه، در گزينه 
ناقص 2 در گزينه 

ها و رنگ از لكه 
وش نقاشي منج
صوص سرد و گر

عالن با مخاطب

ه تكامل رسيد و

ب است جلب ت

ظور عنصري است
.صحيح نيست 4

ست كه برگي از

 خالقيت تص

سنجش

ك خط چين با ه
نجود خط چي

و نماي سوم هر

ها تيره شده زينه
 حجم ترسيمي

ه دليل استفاده
اگرچه اين رو. د

دهاي رنگي بخص

و ارتباط سريع ا

ن هخامنشيان به

كتر كه يك سيب
  .اشتباه است 

ال پيداست منظ
4 نتيجه گزينه 

ه بزرگ مغول اس

   
 

نيز در يك 4و  3
شود وج يده نمي
يابي و ير صفحه

 

 .رست است
ه در حجم و گز
ست كه تصوير

  .دند

 .رست است
 امپرسيونيسم به
ر گرفت خط بود

ها از تضاد نيست
 .رست است

راي هماهنگي و
 .رست است

 پارسي در زمان
 .رست است

يت صورت كاراك
2شوند گزينه  ي

 .رست است
كه از صورت سؤ

در. د شده است
 .رست است

 دوران شاهنامه

www.sanjeshse 

3دو گزينه   
نماي جلو د

در تصوير ز  
.شده است

  
  
  
  
  

در 2گزينه  .16
اي كه ذوزنقه

قابل ذكر اس(
چرخانده شد
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ه در سـال    
 شكسـپير   

 و مهربـان    
و  »گراندو 

 ايـن قتـل    
 كوفتني او 

 و هر گـاه  

cationgroup

  .گويند  مي

  .ت

. از حروف است

اسـت كـه سـپير  
بلندترين اثـرش 

پادشـاه شـريف
جـاد« ـر تلقـين    

رساند و بـا  مي
هنگي و هر در

خواهد بود» ند

طوط كنارة فرم

مد احصايي است

  .د

  .شود  ركت مي

ن تركيبي زيبا

ويليـام شكس ـر 
اين نمايش. آيد ي

دانكن، پ. است 
ا مكبـث بـر اثـ
ر خواب به قتل

كه هر آه  چندان

كُن«يا » لوموشن

23/08/1399(  

ل به كيفيت خط

 البالغه اثر محم

ل را منتقل كند

دهنده حر نشان

به ساختنعطوف 

اي تراژدي اثـ مه
شمار مي هان به

مكبث ق به نام
بخشد، اما ب مي

ن اوست او را در
شود، جدان مي

اسل«ده نمايش 
  .خواهد بود» 

28  

3 دوممرحلة (ـر 

شكل. شده است

ري عنوان نهج

 كه معناي تعاد

  .وير است

  .وده است

 صورت محو و 

ت خوشنويس مع

نام نمايشهملت، 
تاريخ ادبيات جه

داري دلير و اليق
ي لقب و منصب
ه پادشاه مهمان
 گرفتار عذاب و

 حاصل روي پر
تند«يا » موشن

ت نمايشي

؛ هنـــدوازدهم 

يجاد شضاد شكل ا

هاي بصر  ويژگي

  .ده است

يجاد شده است

ت ترسيمي تصو

 اصلي طراحي بو

 باشد، تصوير به

و مهارت.  نيست

ه. باشد مي» لت
هاي نامه مايش

حادثه سر ي پر
كشد و به و مي 

در شبي كه، يش
كبث از آن پس

تر باشد، تصوير
فست م« تصوير 

 خالقيت

سنجش

ني و راست تضا

حروف مهمترين

ر نيز كمك كرد

اي اي وف به گونه

دهندة بافت شكل

السيك شالوده

عت سوژه كمتر

ه شدن كلمات

همل«نمايشنامه 
ز مشهورترين نم

شرح زندگي ،»ير
خواهان خود بر

خوي طلب ن جاه
مك. آورد جود مي

عت پخش بيشت
پخش باشد،ت 

   
 

 .رست است
ود خطوط منحن

 .رست است
مت و برخورد ح

 .رست است
 .رست است
 .رست است

 به تقارن تصوير
 .رست است

تالف اندازه حرو
 .رست است
 .رست است
 .رست است

خامت خطوط، ش
 .رست است
 .رست است

  
 .رست است

ص در دوران كال
 .رست است

عت شاتر از سرع
 .رست است

شق هدف خواند

 .رست است
هاي ن  شخصيت

ته شده و يكي ا

 .رست است
شكسپي«اثر  بث

و را از ميان هواخ
زن س و به اغواي
وج  ي خويش به

  .كند مي
 .رست است

عت ضبط از سرع
ط كمتر از سرعت

www.sanjeshse 
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در 4گزينه  .18
هوراشيو از  

نوشت 1602
  .است

در 4گزينه  .18
تراژدي مكب  

اسكاتلند، او
وسوسه نفس
جهنمي براي
را هراسان م

در 2گزينه  .18
هر گاه سرع
سرعت ضبط
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رپيشـگاني    
 ر وحشـت  

. تـه اسـت   

تواند  رو مي

عـي الهـام    

»  اسـميت  

 و حـزن  س 
 تأكيـد  ـه 

 رجسـتگي 

ت در روي    

ود و قطعـاً  

يـا  » تارهـا  

ني جهـت      
بـازيگري  «

هـايي   قـش 

cationgroup

 ايـن فـيلم هنر
ژانـر كوبريـك در   

لقـب گرفت» كـا  

رسد و از اين ر ي

ه از زنـدگي واقع

ديـك«رداز آن  

احسـاس و رافي 
عاميانـ و آور نده

بر و وقـار  فـت، 

ي واقعـي گوشـت

رو ـه شـمار مـي   

كمـدي رفت«ن      

 قواعـد و قـوانين
«داران سيسـتم    
ا كرده است، نق

در. است» ريك
تنهـا فـيلم ك» 
  

 سـينماي آمريك
  .ست

يشتر به نظر مي

  

كرد كه صيه مي

پـر ود كه چهـره 

اشـر هاي جنبه 
خن هاي جنبه بر 
لطاف داراي نـو  ش 

  .آور نده

هـاي از الشـه » ا 

بـ ر زنـدگي وي   

ش تحـت عنـوا

قدام بـه وضـع
چنـين از طرفـد
اظ بازيگري ايفا

23/08/1399(  

استنلي كوبر«ي 
»درخشـش « .دن

.ساخته شد نگ

رين فيلم تاريخ
پوچي ماديات اس

ها بي ه بين سوژه

.ماي ژاپن است

ه نويسندگان تو

شو ديده مي» ن
  .ست

مذهبي، تقادات
و است وگو فت

نمـايش عكس ر
خند و آميز اغراق 

هـا قصـاب «ش 

قطـه عطفـي در

ذار نـوعي نمـايش

  .شد

ي نخستين بار ا
او همچ. ريـزد  ـي   

متفاوتي را از لحا

29  

3 دوممرحلة (ـر 

به كارگرداني نه
ان ه نقش پرداخت

استيون كينگ از م

بهتر«ت كه لقب 
شان و پ  كودكانه

باشد، فاصله  مي
 

دان مطرح سينم

ازد، از اين رو به

آرتور پن«ساخته 
 را پياده كرده ا

اعت از سرشار و ي
گف با همراه و شاد
بر ها صورتك. ت
هاي حجم و ك

او در نمايش. ست

 در عين حال نق

گـذ او پايه. ست

باش مي» حسادت

ين هنرمند براي
را نيـز طـرح مـ

هاي م ش، نقش

؛ هنـــدوازدهم 

سناك روانشناسا
به ايفاي ي لويد

به همين نام ني

است» ورسن ولز
 دنياي معنوي

كانوني آنها كم
 .ها كمك كند ه

كارگرد» وروساوا

بسا» واقعيت«ز 

س» مرد كوچك
ساله 120رمرد 

جدي و سنگين
شا سبك، ،)دارد
است حيوان و رد
كوچك پيشاني با

سم در نمايش ا

دانند و وف مي
  .باشد نده مي

هفدهم فرانسه اس

ح« تم اصلي آن 

اي. دانند مي» ك
رينات منظمي ر

ر در تاريخ نمايش
  . د

سنجش

ترس ژانر مي در
دني و لي دووال

 براساس داستان

او«مترين فيلم 
ها به شتن انسان

كه فاصله ك)  باز
جدايي بين سوژه

كو«ي برجسته 

م بايد توهمي از

بزرگم«ي از فيلم 
ن، گريم يك پير

س كه(نو  نمايش 
د رقص و آواز بر
مر زن، صورتك 

ب همراه اند، تورم

رادف با ناتوراليس
.  

ن اثر آنتون چخو
شنامه اين نويسن

ي نويس قرن ه
  .د

شكسپير است و

ديويد گاريك« را 
رده و برنامه تمر
رراي نخستين با
م تفاوت داشتند

   
 

 .رست است
فيلم» تأللو«يا » 

شل ،سونك نيكل
اين فيلم. شود ي

 .رست است
مهم» شهري كين

كين روايت برگش
 .رست است

زاويه(وايدانگل  
هوم سردي و ج

 .رست است
هاي ون از ساخته
 .رست است

تقد بود كه درام

 .رست است
اي مذكور، صحنه

 داستين هافمن
 .رست است

برعكسِ» وگن
ب فراوان تأكيد و
به ها محدود ك
مت هايي چهره كه

 .رست است
توان معموالً متر
ش استفاده كرد

 .رست است
ترين ي را شخصي

شهورترين نمايش
 .رست است

ترين كمدي زرگ
باشد مي» تماعي

 .رست است
اثر ويليام شتللو 

 .رست است
بازيگر اين عصر
در تماشاخانه كر
 شمار رفته و بر
 و حركات با هم

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .18
»درخشش«  

جك همچون
محسوب مي

در 3گزينه  .18
همش«فيلم   

همشهري ك
در 3گزينه  .18

در لنزهاي  
به القاي مفه

در 4گزينه  .18
فيلم راشومو  
در 3گزينه  .18

ديده رو معت  
  .بگيرند

در 1گزينه  .18
در تصوير م  

روي صورت
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 م قبلـي او   
يشـخدمت      
. قب بگيرد

را بـه كـار       

هايي انسان 

. دهـد   مـي    
. دهـد   مـي     

عـادل نـت     

cationgroup

ده سـاله از فـيلم
كمرنـگ يـك پي
ينماي كمدي لق

يش توليـد آن ر

غلب آثارش تنه

ـته شـده صـدا
ـته شـده صـدا

  .د شو

 نـيم ضـرب مع

د بـا اختالفـي     
 فـيلم نقـش ك
ك از سلطان سي

ث در مرحلـه پـي

فته و مضمون اغ

از نت نوشـت تر م
تر از نـت نوشـت م

تا با آن همصدا

دل نت چنگ و

  .ند

23/08/1399(  

گي او بـود كـه
ود و در اينله ب

 فيلمي كالسيك

ين بار گريفيـث

شهرت ياف» ايي

  .ود

)/2 بم) پرده 5
/4 بم) پرده 5

بنوازد ت) زيرتر( 

هر ضرب معاد. د

دهند ده صدا مي

30  

3 دوممرحلة (ـر 

خستين فيلم رنگ
سال 78ت فيلم 

ها تنها توانست

رود كه براي اولي

معمار تنها«ه به 

شو ن سكوت مي

( چهارم درست 
(و ششم بزرگ 
وم بزرگ باالتر

يزان وجود دارد

  .رد

 از نت نوشته شد

ت موسيقي

؛ هنـــدوازدهم 

رلي چاپلين و نخ
ن در زمان ساخت
وفق نبود و بعده

  .اند رده

ر شمار مي ما به

خ سينماست كه

3/جرا و  آن 4

باشد و زبانه مي
باشد و زبانه مي ك

 فلوت آلتو را سو

در هر مي) ل آن

وجود دار) ل آن

تر شم بزرگ بم

  . دارد

  .وجود دارد

 خالقيت

سنجش

خرين فيلم چار
چاپلين. خته شد

 لحاظ تجاري مو
ن بازي كرآدر  ن

 كارگردان سينم

زان مطرح تاريخ

زش زماني نت ا

ي چوبي بدون ز
بادي چوبي تك
شته شده براي

يا معاد( چنگ 

يا معادل(ت سياه 

كسوفون آلتو شش

رب سياه وجود

ل دو نت سياه و

   
 

 .رست است
 .رست است
 .رست است
آ» ز هنگ كنگ

ساخ»  نيويورك
فيلم از. ئه داد

سوفيا لورن و دو
 .رست است

همترين وظايف

 .رست است
ز جمله فيلمساز

  . درن است

 .رست است
 .رست است

1/وسيمو  ارز 4
 .رست است

بادي) فلوت سل(
ب) بمل مي( آلتو 

 آلتو بايد نت نوش
 .رست است

/4 چهار نت 8
  .خواهد بود

 .رست است
ول و دوم دو نت

 .رست است
 .رست است
 .رست است

بمل و ساك ن مي
 .رست است

اده شده سه ضر
 .رست است

ول و سوم معادل
 .ترست اس

 .رست است
 .رست است
 .رست است
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تـا   1 را   
 مكـانيكي  

 

ك مخلـوط  

ن فشـاري  

ف و سـتون     
  .باشدي

كـرد و وزن  

اين .  است
ي بـه ايـن    

  .باشدي

cationgroup

ايـن حالـت. ند  
تاب 25%ش از 

 .شوند فاده مي

دة آن را با خاك

آن مين دليل بـه 

ي ديـوار، سـقف
همان پرآهك مي

تيكي رنگ كـالس

 مربع مستطيل
كردن مواد فلـزي

سازي دج ميان

 

د تـا ذوب شـون
ان و بيشوزنش %

ها استف بندي بام

كوبند و ريز شد  ي

شود و به هم مي

بـري ت، در آهـك  
ت شفته تيزان ه

ي يا روغن يا پال

ه شكل مربع يا
با اضافه ك. ست

ين براي ساختما

23/08/1399(  

 .آن خواهد بود

دهند ي قرار مي
5%بيش از . ند

.  

ب د و براي شيب

هاي كاه را مي ه

شت فشار داده م
  .شوند ه مي

ابل رطوبـتر مق
مالت. مان است

 را با رنگ لعابي

شكيل شده كه به
ت نفتي پايدار اس

ه بهترين نوع زمي

31  

3 دوممرحلة (ـر 

  .دهد صدا مي

1/ت چنگ  آ 3

  .شود فاده مي

س در حرارت عاد
سته پوسته نشو

.شوند حسوب مي

شوند  منجمد مي

ي ساخت آن دانه

 در قالب با انگش
متر تهيه سانتي 4

  .دارد

ل مقاومتش در
نجعلي خان كر

شدن، سطح آن

ف چسبيده تشك
و مشتقاتو بازها 
  .شود  مي

بل ذكر است كه

اص مواد

؛ هنـــدوازدهم 

ت نوشته شده ص

خواهد بود و نت

يك كرانگله استف

سپس. كنند مي
س از آزمايش پوس
ابر يخبندان مح

 يا پوكه سنگ

و براي. شود  مي

هاي گل ، گوشه
4تا  3 ضخامت 

ها جايگاهي ند ي

د و از آن به دليل
ن مورد حمام گن

 بعد از خشك ش

  

تري قابل انعطا
ري از اسيدها و
جرقه است توليد

سازي دارند و قاب

 خوا

سنجش

تر از نت رست بم

دار خ نقطه  سياه

والً از دو ابوا و يك

 سپس منجمد م
مصالحي كه پس
الح مقاوم در برا

ورت كف سنگ

 در گل ساخته
  .كنند ي

ت زدن با دست،
× ×22 1 و با

 مرغوبيت كاشي

باشد ي سنگ مي
مونه مشهود اين

توان  است و مي
T

/
m

1 .است 2

وينيل كه به آست
ها، بسيا ا، روغن

سيته كه ضد ج

س ابليت ساختمان

   
 

 .رست است
چهارم در) سل(

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

/9 هر ضرب 8
 .رست است

 سمفونيك معمو

 .رست است
ماني را اشباع و

م. كنند كرار مي
ست ندهند مصا

 .رست است
تشفشاني به صو

 .رست است
گل از نرمة كاه
ن آب اضافه مي

 .رست است
در زمان خشت: 

5×/در ابعاد  5
 .رست است

بندي انواع و جه
 .رست است
هاي  حاوي قلوه

نم. شود تفاده مي
 .رست است

اختماني سفيد

Tاي  گچ كيسه

m3

 .رست است
لي از يك اليه و
ها در برابر چربي

ي هادي الكتريس
 .رست است

نيز قا 3و  1هاي 
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  »ثابت

  

cationgroup

  .شي نيز دارد

تحرك ـ آتش ث

.سلجوقي است

  .شد

  .ود

ي، مقاومت كشش

آجر مت«ه تونلي 

 سلطان سنجر س

23/08/1399(  

باش  سدسازي مي

شوه تبديل مي

 مقاومت فشاري

ـ كوره» ش ثابت

 و باني آن مادر

  . خلخل است
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3 دوممرحلة (ـر 

  .شود مي

  ماسه

ن با آب مناسب

  يرانيت

 به آهك شكفته

فوالدي عالوه بر

 

آجر ثابت ـ آتش«

باشد مي» خس

 چسبنده و متخ

؛ هنـــدوازدهم 

مز شدن رنگ م

م+ سياب شده 

در مخلوط شدن

  

اير= سيمان + » 

در تركيب با آب

د و بتن مسلح ف

 .باشد مي %75

«ـ كوره سنتي  

سرخ«يكي شهر 

و به شدت. ست

سنجش

در آجر باعث قر

پوكه آ+ گچ +  

يد حرارت كم د
 

9  باشد مي.

» نسوز، دركوهي
 

 زنده است كه د

شاري بااليي دارد
 

 ،3
5يا همان  4

 
ـ»آتش متحرك

ن شهري در نزدي

هاي قديمي اس ن

   
 

 .رست است
د» اكسيد آهن«

 .رست است
آب+ سيمان = 

 .رست است
به دليل تولي 4پ 

.است درست
C°تر از  ب كم

 .رست است
به كوهي، پنبه

.درست است 
يم همان آهك
 .رست است

سلح مقاومت فش
.درست است 

 و ماسه در بتن،

.درست است 
آجر ثابت، آ«ن 

 .رست است
 كاروانسراي بين

 .رست است
فشان كستر آتش
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