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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  تمـشهمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 

)20/12/1400(  
  )دوازدهم( ــرنـه  

 

  

  :باشد زير قابل مشاهده مي از طريق سايت اينترنتي آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  10ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

  . ت

cationgroup

  
است... پيشاني و 

  *  دن از ترس

  .آيد ر مي

). كر شده است
پ –شقيقه  –ي 

لرزيد –ب نمودن 

 طوالني به نظر

  ل 

  ي سمرقندي 

  )20/12/1400م 

  . نيك
ذك » اعتبار –ش 

يك سوي پيشاني

اضطراب –راري 

گي آنچه بلند و

عمل ←امل ) 4

ظهيري ←نامه 

   . مكان  :ان

2  

تمشمرحلة ه(ـر 

هاي ن ط خصلت
ارزش«ب درسي، 

ي –ي روي  سو

قر بي   :تپيدن* ي 
   

  ط و قيد
  نيرومند

ويژگ –ماني دراز 

  ر 

4  لتفت 

   
سندبادن* خاني 

ديلما –نسبت : 

ارسي

 دوازدهم؛ هنـــ

بد است و نه فقط
در كتاب. (»مجاز

به معني يك» 

انگاري ساده –تن 
دناامي - بهره بي: 

   :ها صالح آن

شرط بي  :مطلق  *
قوي و ني: شگرف
زم :آزگار* نجار 

  

ثمار ←سمار * 

مل  ←ملطفت ) 

:ها ت و اصالح آن
رضا اميرخ  ←يا 

:ينة پاسخ؛ يكان

 فا

سنجش

   :ها ن
هاي نيك و ب ت
م«است و نه » ز

جبين«. است» 

آسان گرفت : محه
:خايب* فرماني 

درست است و اص
  ت بودن

*در قيد شده  –
ش  *ها  كناره -ف 

ند و ناهنخوشاي

  :ها ن
باقي  ←باغي  

*فواكه  ←كح 

   :ها ن
 3(

   :ها الح آن
  امتناع   

  و معوجش 

ن نادرست است
ارمي* س دوده 

   :رتيب
ست، ولي در گزي

   
 

 .رست است
ست و توضيح آن

به معني خصلت» 
جواز«به معني   »

»وجنه«جمع » 
 .رست است

   :هاي زوج واژه
مسام  *بزرگ  – 
ناف –معصيت  –ه

 .رست است
ها ناد ه معني آن

در پي فرصت : ن
–بسته  –رفتار 

اطراف –ِج كَنَف 
سخني نا –فتار 

 .رست است
اليي و اصالح آن

 *استبصار  ←
  نكهت  ←
  اشباح  ←

فواك* ازاهير  ←
 .است رست

اليي و اصالح آن
  عرض

 .رست است
اليي متن و اصال

 ←امتناء   *ابا  
  قدغن   ←

كج و ←وجش 
  ازل  ←

 .رست است
آن  م پديدآورندة

آلفونس  ←وشنبه 
 .رست است

تر ر هر گزينه به
زمان اس –سبت 

www.sanjeshse 

  
  
در 3گزينه  

موارد نادرست
»سجايا«  )1
»روايي«  )2
وجنات«) 4
در 2گزينه  

همة معاني و
عظيم: ژنده

گناه: عصيان
در 1گزينه  

هايي كه واژه
قُال كردن  )1
گر: مقيد  )2
ج: اكناف) 3
رف: اطوار) 4
در 4گزينه  

هاي امال غلط
استبثار ) 1
←نكحت ) 2
←اشباه ) 3
←اظاهير ) 4
در 2گزينه  

هاي امال غلط
ع  ←ارز   )1
در 1گزينه  

هاي امال غلط
 ←اباع ) 1
←قدقن   )2
كج و مأو  )3
←عزل   )4
در 4گزينه  

آثاري كه نام
هاي دو قصه

در 3گزينه  
در» ان«نوع 

نس –تشبيه 
  
  

erv.ir

1.

2.

3.

4.
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@sanjesheduc 

دو تلفّظـي    

ار عبـارات    

ي، دعـاي   

 از دل آزاد    

 بـه معنـي    

رة محبوب 

   ).ه هستند

cationgroup

   ).رد

ـتن فاقـد واژة د

ه تأييد يـا انكـا

  . * ت
ه بر هر نگاه بـد

يگـر چيزهـا را

مجـازاً» آتش«

، عرق روي چهر

مجموعهكيبي و 

ك مورد وجود دا
 .  

مـ). * ل اسـت 

هايي كه به سش

است  »نگاه«عني 
ت، اين است كه

حال و هـواي دي

«: مجاز  ). *دارد

ن است كه گل،

به در حالتي ترك

  هاي بهشت ام

  )20/12/1400م 

يك(» سردي وي
.ن مشهود است

ي گذرا به مفعول

  . است» ص

   )سند

 (  

شود، ليكن پر ي

  

مجازاً به مع» شم
سياه رويانده است

كشم تا ح  آه مي

ايهام د» مهر«ه 

الب تهيه كرد اين
  . جاز است

  ر به باغ نعيم 
ب شبه و دو مشبه

مت و نامي از نا

3  

تمشمرحلة ه(ـر 

خونس« : معطوف
در متن» شته بود

سه جزيي. (كرد ي

اول شخص«تان 

   :ها بپردازيم
ا به مفعول و مس

 مفعول و مسند

رسش مطرح مي

. ي پاسخ است

  مفعول: 

چش«: مجاز  ) *
ايي از موهاي س

هر لحظه: عليل

توجه كنيد كه( 
 

توان از گل، گال
بيت فاقد مج * 

عذار -4طاووس 
كه داراي دو مش

و معني پر از نعم

 دوازدهم؛ هنـــ

م* » نگريست ي
بود و گش«: ادي

بلند تكرار مي ي

ديد داست   زاوية

ه ايد به فعل آن
چهار جزيي گذرا

  )ل
 جزيي گذرا به

پرر ابيات داراي 

ز مخاطب جوياي

):بازم(م  –اليه  

)ه و معطّر بودن
باحبوبم خط زي

حسن تع. * ست

به آتش) محبت
 .  تعليل است

ت علّت اينكه مي 
.شده است) گل

زلف به ط -3س 
 مركّب هستند ك

به دو» نعيم« -2

سنجش

مي –پرداختند «
د و دو فعل اسنا
درس را با صداي

ي تكرار است و

با  ها، و نوع جمله
چ» انجام دادن«

  )و جزيي
ي گذرا به مفعول

چهار  »ور كردن

در  فهام انكاري،
 

طرح شده كه از

  : زينه

مضاف/ متمم : 
  م
  نهاد   :ن

به جهت سيا(» 
قدير بر چهرة مح

اس» لحظه«عني 
  . ست

م( مهر –) رشيد
بيت فاقد حسن

:حسن تعليل* 
تعريق گ( گالب 

 به گلشن فردوس
صل يك تشبيه

2 سياه و معطر 

   
 

 .رست است
   :گزينه

«:   گذرا به متمم
 بدل وجود ندارد

ها د با آن: جمله

داراي نقش تبعي
 .رست است

ص تعداد اجزا و
«عني به م(داند 
ناگذر و دو(ست 
سه جزيي(كردم 

تصو«به معني ( 
 .رست است

دانيد استف كه مي
 . شوند ختم مي

سخ، پرسشي مط
 .رست است

ر شخصي هر گز
  نهاد : تو –م 

)به دستم(م  – 
متمم: من –ول 

من –اليه  مضاف/ 
 .رست است

   :ها ه
»خط به مشك«
علّت اينكه تق  :ل

  .خم باشد
مجازاً به مع» دم

ت فاقد تشبيه اس
خور(رخ به مهر 

ب. * است» ارت
*رشك به آتش 

غرقز حسادت 
 .رست است

    :ات
عذار -2مشك 

شبيه آخر در اص

به دو معني» ن

www.sanjeshse 

در 2گزينه  
بررسي هر گ

دو فعل گ) 1
در متن) 2
آخرين ج) 3

  . است
خويش د) 4

در 1گزينه  .
براي تشخيص

گرد مي -الف
مانده اس -ب
تالوت ك -ج
بيند مي -د

در 3گزينه  .
طور ك همان
شده خ گفته

در گزينه پاس
در 4گزينه  .1

نقش ضماير
متمم: ت) 1
نهاد  :تو) 2
مفعو: ش) 3
/نهاد   :م) 4

در 1گزينه  .1
بررسي آرايه

«: تشبيه) 1
حسن تعليل
زخ رفع چشم

د«: مجاز) 2
بيت. * كنم

ر: تشبيه  )3
گرما و حر«
ر: تشبيه) 4

مرا ديده و ا
در 4گزينه  .1

ابتدا تشبيها
زلف به م -1
دو تش: توجه(

  : ها ايهام
مشكين« -1

erv.ir
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@sanjesheduc 

  .ست
 سـرو ايـن     
چيـدن بـه     

ـات نظيـر   

غوغـا   -2ت      

  .  تناسب
تصوير  -1 

و پرهيـز از    

ي بنـدگان    

cationgroup

  .ست تناقض ا
يت فاقد اغراق ا
علّـت آزادگـي 
ن از جهـان برچ

 

مراعـ» سـيب «  

رد نظـر نيسـت
  ).است» سرو

رداني و نه ايهام
 دارد؛ به معني

صيه بـه توكّـل و

ي از شـكرگزاري

بيت فاقد* شد 
بي) * ون شراب

ع: حسن تعليـل  
سرو، تصوير دامـن

 . تناسب است
  . ناسب

عي ميوه كه بـا

 دارد، ولـي مـور
معشوقة خس«ي 

گر دوره -3 مون
يز ايهام ديگري

توص»  :پاسخ  ينة

نـاتواني« پاسـخ،  

  استغنا : 

 

  )20/12/1400م 

 آب و عرق نباش
چو( سرخي دل 

*ريبندة مادي 
طراف درخت س

بيت فاقد ايهام ت
يهام تنست و نه ا

نوع -1 به معني 

تناسـب  »يرين 
خاص و به معني

پيرا -2روزگار  
ني» عكس«واژة 

ولي مفهوم گزي 

  
   تعلّقات

 .  

و مفهوم بيت » 

:وادي چهارم) د

» .معنوي است

4  

تمشمرحلة ه(ـر 

د ندارد كه غرق
-2مگين شدن 

دنياي فر –رت 
شاخ و برگ در اط

ب. * تعاره دارند
، داراي ايهام اس

م تناسب دارد؛
  .»بهتر

شـي«هـا كـه بـا    
در اينجا اسم خ » 

-1رد؛ به معني 
. ( ايهام تناسب

».خداوند بدانيم

 
ها و ل از هوس

   ز سر

.ر بيت ذكر كرد

»وندزاري از خدا

د  معرفت 
  قر و فنا 

هاي م و دريافت

 دوازدهم؛ هنـــ

شكري وجود: ت
كنايه از غم -1ي 

 از توانايي و قدر
توجه به نبود ش 

بخشي و است جان
غم و اضطراب، -

ايها» بِه«* » ب
ب«يلي به معني 

ه يكـي از مـزه   -
»شيرين«: توجه

ايهام دار» دور« 
شراب و نه -2 

ست خيت و خوا
 

 معرفت ) 
خالي كردن د) 

يد كرد سيلي را

گري نيز براي هر

فارش بر شكرگز

م  :وادي سوم) ف
فق  :وادي هفتم 

گاه، زمان درك و

سنجش

   :ر گزينه
 نيست كه نيست

به دو معني» اد
ترتيب مجاز به» 

با. (چيده است

طرّه، همگي ج –
-2وتاب  پيچ -1

   :شده
جواري با محبوب

صفت تفضي -2 
-1ني رد؛ به مع

ت. (ستعاره است
. *بخشي دارد

دائمي -1معني 
  .ستعاره است

م امور را از مشي
 . است» ر حق

 2(
 4(

   :ت
بند باي. / ن است

 
  .شود

هاي مرتبط ديگر

تأكيد و سفا«خ، 
 

   :سخ
الف 
)ه 

شب و سحرگ«  
   

 

 .رست است
هاي درست هر ه

شكري: همسان
خون در دلم افتا

»جهان –دست 
من از جهان بر چ

  )كند  مي
–گل  –بنفشه  

به دو معني » 
 .رست است

شد هاي خواسته ه
همج«ستعاره از 

مورد نظر نيست
يهام تناسب دار

بيت فاقد اس. * ي
ب استعاره و جان 
ايهام دارد؛ به م 

بيت فاقد اس). * 
 .رست است

تمام«: ها گزينه 
 وابستگي به غير

 .رست است
   :دي هر بيت

 .رست است
 مرتبط با هر بيت
ي بهتر از درمان
 .ت كه بر ماست

زاده گرگ ش گرگ
ه المثل وان ضرب

 .رست است
ابيات غير پاسخ 

 . است» داوند
 .رست است

پاس ها در گزينة ي
 طلب : ل

 توحيد   :جم
 .رست است

:ت گزينة پاسخ
www.sanjeshse 

در 3گزينه  .1
بررسي آرايه

جناس ه) 1
خ«: ايهام) 2
د«: مجاز) 3

است كه دام
خطور  ذهن

 :استعاره) 4
تاب«: توجه

در 2گزينه  .1
بررسي آرايه

ا» خلد«) 1
سازد و م مي
ا» شور«) 2

وشورانگيزي
:»فلك«) 3
»مدام«) 4
)وارونه -2و 

در 3گزينه  .1
 مفهوم همة
گناه و نفي

در 2گزينه  .1
مفهوم يا واد

 استغنا) 1
 طلب ) 3

در 1گزينه  .1
المثل ضرب

پيشگيري) 2
از ماست  )3
عاقبت گ) 4

تو مي: توجه
در 4گزينه  .2

 مفهوم همة
نسبت به خد

در 3گزينه  .2
ترتيب وادي

وادي او) ب
وادي پنج) ج

در 2گزينه  .2
درست مفهوم

erv.ir
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 حتمـي و   

هـاي   صـت   

33(  

 

48(.  

cationgroup

نقـش« ديگـر،   

ز لحظـات و فرص

  ) عج(د 

3 صفحه 12ربي 

 )85 صفحه 11

   

8و 41ص  12ي

هـاي هوم گزينه

غافل نمانـدن از

ي حضرت موعود

 

  

3(  

عر(   دست برود

1عربي ( زشيبر

 )50 صفحه 

كردم يراجعه نم

يعرب( و )84 و73

  )20/12/1400م 

و مفه» د اوضاع

هاي زندگي و غ ت

ظهور حتمي) 2

 )51، صفحه 1

)15 صفحه 11

36 صفحه 12ي 

ازكه،  تا زماني) 4

آبكند،  معاينه) 4

12عربي (ه بود 

مر، همانا ،كرد ي

3صفحه  11يب

  )84ص  

)علوم انساني

5  

تمشمرحلة ه(ـر 

و تالش در بهبود

ها و نعمت رصت

 

  يستي سالك

2عربي (  ختا

عربي (شان  النه

عربي( يا تابخانه

4  دندي بند كش

4  ير شد

يفه،  نشان داده

ياشاره م )2  
 67(  

عرب. (سؤال است

11عربي . (ست

  صعوبةٍ  ، ظنّ

ويژة غيرع(ن 

 دوازدهم؛ هنـــ

و نتيجتاً سعي و
  . است» راد

يمت شمردن فر
   

 ب 

  وند
   . ز خداست

 صفات خود و ني

شنا )3  ند

ال، جوجه) 4     

كت ي،ها نهيزم )3

بهي، سندگينو) 

دچاري، ماريب )3

خلي) 4  يدوست

 شان  به ترجمه
صفحه 11ربي 

 و پيمان مورد س

سين شانيها ر دل

 4( يظل

بي، زبان قرآ

سنجش

 اختيار و اراده و
ت در زندگي افر

غني«ي است بر 
.خ مشهود است

ترين مقدار قرب

هر چيز جز خدا
الك از آنچه جز
 بيرون آمدن از

ا شناخته )2 

    ها النه) 3   

3  يها نهيزمد، 

)2   آوردند

3  سردرد،  ي

د، فهيخل) 3 

خواندن دعاها، 
عر( خوانمش مي

انا عهدهم د،ين

كه در نديگو يم 

   نَّما ظَ) 3 

 عرب

   
 

 .رست است
تأثير«ة پاسخ، 

تقدير و سرنوشت
 .رست است

ت سؤال تأكيدي
ه در گزينه پاسخ

  : هاي ديگر ه
و قناعت به كمت

   عبود
 .رست است
   :الحات ديگر

يازي سالك از ه
شدن قلب ساي 

 مرحله سلوك؛ ب

  .رست است
 شيها گام) 4

  .رست است
   يباال،  جوجه

  .رست است
صد) 2  هزاران

  .رست است
به بند ،سندهيو

  .رست است
يضيمر ي،پزشك

  .رست است
 كرد يپنهان م

  .رست است
،شيها كنفرانس

، ماشاره كرد، ها
  .رست است

وفا كن مانيبه پ 
  .رست است

يزيبه زبان چ 
  .رست است

 لصعوبات

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينة
انكارناپذير ت

در 4گزينه  .2
مفهوم عبارت

كه» محدود
مفهوم گزينه

رضايت و  )1
برتري مع  )3

در 1گزينه  .2
تعريف اصطال

ني بي: استغنا
خالي: تجريد

آخرين: فنا
  
      

  
در 1 گزينه .2

4و2: خطاها
در 2گزينه  .2

ج) 1: خطاها
در 4گزينه  .2

ه) 1: خطاها
در 3گزينه  .2

نو )1: خطاها
در 1گزينه  .3

پ )2: خطاها 
در 2گزينه  .3

پ )1: خطاها
در 3گزينه  .3

ك )1: خطاها
ه مصاحبه) 4

در 2گزينه  .3
:هيترجمه آ

در 4گزينه  .3
:هيترجمه آ

در 1گزينه  .3
ا  )2 : خطاها
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كه  يكار ،
جـذب   ـان 
آب  د،يرشـ 

شـت و نـه     
كربن را  سيد

cationgroup

كنند، يدرست م
شـيها شـه يكـه ر   

دون طلوع خور
جـود خواهـد داش

اكس بنام دي يم

خود غذا دواضحِ 
 هـوا و آنچـه ك

بد .كنند يفاده م
وج ييهـا  وهيـ  م  

طول روز گاز سم

  . دهد يشان م

  !ستي
  !ند

  »الجو«له 

  )20/12/1400م 

غير و زِير ي ها م
و دينور خورشـ 

خود استف يغذا 
 و نـه غـالت و

در ط .كند يم هي
  .كند ي آزاد م

نشا يدامه زندگ

يخود ن يغذا برا
كن ي را درست م

   !ند

 !د

 

وفاعل ،إفعال )4

  نكرة) 3

6  

تمشمرحلة ه(ـر 

د كه درون اندام
از ن گريد اهانِيگ
يةته يبرا نيم

د خود را بسازد
يو تصف لتريف زي

 موجودات زنده
ا يرا برا عتيطب

غ يةقادر به ته اه
خود يشغذا اه

C (را جذب كن

  !كرده است ه
  !ود ندارد

  ! كرد
كنند يم هي تصف

  !دارند ازي

  !ارد
 !دارند

 انفعال) 4 

4   »الجو«ه 

3  مجرور  و

 دوازدهم؛ هنـــ

هستند يكوچك 
و گ ها ين، سبز

زمداخل  ي معدن
و رشد يزندگ ي

يرا ن هوات، بلكه 
همه يبرا ژني

و حفظ تعادل ط

  ت؟
ايگ) 2  !رد

ايگ) 4 

  
2O(كند و  زاد
  !كردند ينم ي
   
 

هيكوچك تشب ي
وجو كارخانهو  ه
رهنمون عتيطب

را هوا هستند، 

ين دي نور خورش
  !برد ي بهره م

به آفتاب ندا يز
د ازيهوا ن و ديش

 »غذاء«فاعله 

وفاعله ،تفّعل) 2 

جار، مؤنث) 2 

  )85و  6

سنجش

اريبس يها خانه
ها، درختان برگ 

واداز آب و م) 
يالزم برا ي غذا

است يينبع غذا
يبه نام اكس يگاز
دارد و ازين نيس

ستيچو حيوان  
ريگ يم ديخورش
   !ستين  هوا

: مشخص كنيد
آزرا ) O2(گاز 
يزندگ واناتي ح

!كند ي جذب م
!كند يم يريگ

: 
هاي كارخانها به 
اهيگ يداخل يها
حفظ تعادل ط ه
ما يمنبع غذا 

  :ديورش
به يهمگ وانات

از آن كند و ي م
ازيخود ن ي غذا

خود به نور خورش

فإفعال، ) 3 

2  اعله

2  إليه ضاف

60ص  11عربي

   
 

   :ك مطلب
مانند كارخ اهاني

.انجام دهد واند
شهير: شهير: رد
تواند ينم اهي، گ
نه تنها من اهيگ ن

گ همزمانو . ند
به تعمق و تحس 

  .رست است
نانسا نسبت به

خود را از خرژي 
تصفيهقادر به  

 .رست است
مون كار گياه را

تواند همزمان گ ي
ها و انسان نبود 

را يانه گاز سم
هوا جلوگ يلودگ

 .رست است
:پيرامون گياه ه
را اهانيبرگ گ 

ه اندام نيب ياهت
ما را به اهيگ ك
اهانيكه گ ني ا

  .رست است
وخو اهانيگورد 
ويح و جاتيسبز
آب را جذب اه
درست كردن ي
خ يغذا هيته ي

  .ترست اس
 للمخاطب

  .رست است
فا نائب، مجهول

  .رست است
تفضيل، مض اسم

  .رست است
ع.(م مبالغه است

www.sanjeshse 

دركترجمه 
يگ يها برگ

تو يانسان نم
مفر( كند يم

و ماده سبز،
نيا. يوانيح

كن يجذب م
اهيگ زندگي 

در 4گزينه  .3
ن اهيگ مزيت

انسان انر) 1
اهيگ نيا) 3

در 1گزينه  .3
اشتباه پيرام

ينم اهيگ )1
اهيگ اگر) 2
روزا اهيگ) 3
از آل اهيگ) 4

در 2گزينه  .3
اشتباگزينه 

سندهينو) 1
شبا چيه) 2
كي يزندگ) 3
عالوه بر) 4

در 3گزينه  .3
در مواشتباه 

ها، س وهيم) 1
ايگ ريشة) 2
يبرا اهيگ) 3
يبرا اهيگ) 4

در 1گزينه  .4
ل) 2: خطاها

در 3گزينه  .4
م) 1: خطاها

در 4گزينه  .4
ا) 1: خطاها

در 1گزينه  .4
اسم: الکّذاب

  

erv.ir

36

37

38

39

40

41

42

43



 
 

 

@sanjesheduc 

رست است 

عربـي   ) (4  

صار زيبـايي  

.   )4گزينـه  

هار 

 86 (  

  

cationgroup

  ) 4گزينه 

شود، طالبٍ در ي

رد گزينـه( واکـه

انحص: »الحريـة«

رد گ(ع التزامـي   

و در گزينة چه 

 يازدهم صفحه

  )80صفحه 

)93صفحه  هم 

  ) 64فحه 

رد گ(صرت ) 3 

ساكن مي »فـ« ه

الفوا) 2د گزينـه  

«). 2رد گزينه( 

مضـارع»  فْ َؤلِّـِالُ 

 )83ص 

»األوضاع«از  

عربي (ندگان آي

  زنند ، مي را

عربي يازدهم ص (

عربي يازده (وي 

وازدهم صفبي د

  )20/12/1400م 

رد گزينه(يس 

 هنگام اتصال به

رد( األدويـة) 1ه 

ل است نه فاعل
  ) 40و  35 

ِال «،  )3رد گزينه 

ص 11عربي (   »

« األحوال «ة دو 

آ) 4دند          

ر) 4              

( م پرستي مي) 3

شو بردبار مي) 4

عرب (اند  رانده ) 4

) انساني

7  

تمشمرحلة ه(ـر 

لي) 1رد گزينه ( 

در »لِـ «حرف. ت

رد گزينـه(إلخـوة 

مفعول» الجمـال«
ص 12عربي ( .

ر(ضارع التزامي 
  .) است

!شدندردان دانا 

، در گزينة»ليوم

شد... ، باعث  ش 

  ر برگرداندش

  3

4  هد بود

4  اند ، رانده ن

ويژة علوم(ن 

 دوازدهم؛ هنـــ

كنت) 83فحه 

است» َفْليعمل«ن
  

اإل! جود هسـتند 
 )ل

«). 1رد گزينه (
)3رد گزينه (ي 

مض»  َتصـللن  « 
مجرور جارو» ل

آموختند و شاگر

ال«از » عشردح

موفقيت خودش) 

در» ش«نبود، ) 
  )ازدهم

ايمان آورديم) 

، نخواه بردباري) 

دستانشان تهي) 

ي، زبان قرآن

سنجش

صف 11عربي ( !ت

ست و درست آن
 ) 71ص 11ي 

 
جمع تكسير موج
وازدهم درس اول

 

(ت، نه استثناء 
آزادي در زيبايي

،)2رد گزينه (ي 
لتشکيل«ماضي و 

 شاگردان خود آ

أ لساعةا «  يك
  .اند نثي شده

 3(

 3(
قواعد حال دوا -
 

 2(
 

)2  كند عفو مي

 3(

 عربي

   
 

  .رست است
ال ناقصه نيست

  . رست است
اشتباه اس» يعملْ 

عربي( ) و مجرور
 . رست است

دو ج» البضـائع« 
س اول و عربي دو

. رست است
براي حصر است» 

ست، نه انحصار آ
  . رست است

مضارع التزامي» 
فعل م» أوصی«

 . رست است
را به يزبان عرب

  .رست است
در گزينة: ها ينه

مسثتن  »شاعرا« 

 .رست است
  :تيب

 ، متعجب كرد
 . رست است

  :تيب
 

-  72هم صفحه 
. رست است

  :تيب
 رديم

. رست است
  :تيب

، عف رد، كسي كه
 . رست است

  :تيب

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
از أفعا: كأنّ 

در 4گزينه  .4
َفِلَي« :خطاها

مضاف اليه(
در 3گزينه  .4

و» البهائم «
يازدهم درس

در 4گزينه  .4
»إال«: شرح

در آزادي اس
در 1گزينه  .4

» أن يكتب «
«: 1گزينه (

در 2گزينه  .4
ز دياسات )2

در 3گزينه  .5
رد ساير گزي

از» حافظ«
  
  

در 1گزينه  .2
ترت خطاها به

، آثارشان) 2
در 2گزينه  .2

ترت خطاها به
زنند مي) 1
عربي يازده ( 

در 4گزينه  .2
ترت خطاها به

ايمان آو) 1
در 3گزينه  .2

ترت خطاها به
، بگير بود) 1

در 1گزينه  .3
ترت خطاها به

 گرسنه) 2
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9 (  

  .ست

ن بـازي و    
ي به دنبال 
هـد و يـك   
زي دائمـي  
 فرزنـد در    
ي بـا خـود   
 شـواهدي  
ي پيامبر با 
والً نتيجـه  
زمـاني كـه           

دل بـودي   

هـا نيـاز    آن   

  .  كند
نكـه عصـر    

  . صيت ندارد 

cationgroup

 

95زدهم صفحه 

شتند صحيح اس

  )76ه 

ان كـودكي سـن
 است و در پيري

ده را تشكيل مي
ساز ردن و بهينه

بينـد كـه  مـي 
را دعوت به بازي
حكام السلطانيه

گرفتند و از بازي
بازي معمو   .ردند

ن كودكـان تـا ز

 تندخو و سـنگد

راي تـالش بـه آ

ك  را فراموش مي
ضـمن اين.  سـت   

شي در اين شخصي

 ) 68هم صفحه 

عربي ياز (ه بودم 

 

نوش  به شكل مي

ي يازدهم صفحه

دورا. ي و پيـري   
ال افزايش مال
ه بناي جوامع ر
م خواستار نو كر

داد و ميت مـي 
ا ره و آن. خو بود

در كتاب االح. ش
گ ي كودكان مي

هايش توجه كر س
دارد و بنـابراين

اگر:  رد به اينكه

كه در زندگي بـر

ورد و فشار كار
شـاره نكـرده اس

شيه شده بازي نق

  )20/12/1400م 

عربي دوازده (ن 

سكوت كرده) 4

 ) 69هم صفحه 

نوشته بودند) 2
 

عربي(  لتعليم) 4

ـواني، ميانسـالي
ي انسان به دنبا
جتماعي است كه
ن است و اسالم
اري فرزندان اهم
با فرزندان نرمخ

 با او دوست باش
هاي بازي ش اسباب

د از اتمام درس
يـازي بـه آن نـد

  .كنند

گزينه اشاره دار

شود ك اي مي شده

آو دست مي  را به
ازار را در متن اش

  .ده نيست

ه مورد نظر گفته

8  

تمشمرحلة ه(ـر 

، براي دوركردن د

 4

عربي دوازده (  .د

 
) 67هم صفحه 

 4

ودكي، بلوغ، جـ
ست، در ميانسالي
هاي تربيتي و اج

فرد مسلمانصيت 
ه تربيت و نگهد
خدا در برخورد ب
ن و هفت سال

ي را براي فروش
سرگرم شدن بعد
ش در زنـدگي ني
ك كنند، بازي مي

است، اين گ)  ص

هاي ذخيره ش ي

د نشاط زندگي
اولين با)  3سابي 

كنند هاي خسته

كه در گزينه حالي

 دوازدهم؛ هنـــ

رجمه نشدن قد

 شدم) 

كند ن زندگي مي

 .يح است
دوازدهعربي  . (ت

 درسهم) 

كو: اند از  عبارت
ي دوران غرور اس
ه ي يكي از نظام

ن و رشد شخص
به) ص(ول خدا 

 دارد و رسول خ
ت سال بازي كن
ن بازار مخصوصي
دك به بازي و س
ت و براي تـالش

است خالي نك ده

ص (هرباني پيامبر 

ن رفتن انرژيبيرو

 كردن بدن فرد
است نه اكتس ي

بيعت براي كاره

معه اثر دارد در ح

سنجش

تر) 4دورشود ) 3
 

 2(

نيا مانند فقيران
 

ل فرستاد صحي
تان صحيح است

 3(

مرحله است كه
و زيبايي، جواني

در اسالم، بازي. 
كاري در ساختن

و رسو. شده است
مادرش حقوقي

با پسرت هفت:  او
 روزگار عباسيان
المي به نياز كود
موجود زنده است
دنشان جمع شد

ه درخصوص مه
  .شدند ي

تن، بازي باعث ب

 دارد كه با بازي
يزي  يك عمل غر

بازي روش طب) 

خصيت فرد و جام

   
 

 . رست است
  :تيب
3، دور شوند  ان

. رست است
  :تيب
 دانم  نمي

 . رست است
بخيل در دن:  يح

. رست است
  :  ها ينه
شود به شكل  مي

ت به شكل دوست
 .رست است

  :  ها ينه
 عّلموا

  : ك مطلب
گي شامل پنج م

ينت ولوغ سن ز
ل به فرزند است
تماعي براي همك
معه مسلمان شد
تارش بر پدر و م
 جمله سخنان
كه در بغداد در

ماي معارف اسال
يروي زائد نزد م
خود را كه در بد

 .رست است
وجه به متن، كه
رافت پراكنده مي

 .رست است
وجه به مفهوم مت

 .رست است
ين مورد اشاره

بازي)  1 :  ها ينه
) 4 .درست نيست
 .رست است

تن بازى در شخ

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
ترت خطاها به

شكارچيا) 1
در 3گزينه  .3

ترت خطاها به
، شوم مي) 1

در 2گزينه  .3
ترجمه صحي

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

فرستاده) 1 
دوستانت) 3

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

يتع حّتی) 2
ترجمه درك
مراحل زندگ
سرگرمي، بل
افزايش ميل
ضرورت اجت
در رفتار جام
تربيت و رفت

كرد و از مي
وجود دارد ك

كان، علمكود
وجود يك ني

هاي خ انرژي
در 4گزينه  .3

با تو: توضيح
مردم از اطر

در 1گزينه  .3
با تو: توضيح
  . نداريم

در 2گزينه  .3
در متن به ا
رد ساير گزي

مويان هم دا
در 3گزينه  .3

با توجه به مت
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 5دارد بـه   

  .  د

  ) 77ه 

83(  

عربـي  . ( ينَ 

  .د

6(  

cationgroup

 (  

اشـاره د . ( اسـت    

  . است

شوند  رستگار مي

ي يازدهم صفحه

3يازدهم صفحه 

ًة حسـنًة للعـاَلمين

عل را بيان نكند

4حه زدهم صف

)...سبعا  کين

وال و فرزنـدان ا

  

صحيح ِقراءهل 

  .  است

قط افراد خاشع
  .ش

 45 (  

 .   آيد  مي

عربي . (دايت كند

عربي ي ( َوَجد:  ع

 رسـوُل اِهللا أسـوًة

فعستيم كه نوع 
  ) 59صفحه 

عربي دوا . (باشد

  )20/12/1400م 

ا العب:  در متن

 زيـادكردن امـو

باب تفاعل  ) 4

  الزم) 4

  مبني) 3

به شكل َقراءه) 3

ول مطلق نوعي
  ) 60م صفحه 

در آخرت فقط:  مه
ظرف دانش)  جز

دوازدهم صفحه

 غايب يا متكلم
تا هد:  ليهدي) 4

أضامتضاد ) 3 

كـاَن:  شود ت مي

نبال مصدري هس
عربي دوازدهم ص

ب الخضراواتد 

9  

تمشمرحلة ه(ـر 

ن پيامبر دارد د
  .ده باش

خر فروختن وف

 4

 4

 3

 3
  ) 74 صفحه 

مفعو 3و  1هاي 
عربي دوازدهم  (

ترجم. نفي است
به ج ( شود مگر 
  .حل نكردند

عربي د . (شود مي

 از فعل مضارع
 4

 .اي حركت داد

حيح اين عبارت

 است و ما به دن
عر ) ( نوعي ( بالغا

بايد الخضراء) 4

 دوازدهم؛ هنـــ

اشاره به سخن . (
ي بيشتري داشته
نت و جمال و ف

 

 الزم) 

 فعل األمر) 

 تطّور) 

عربي يازدهم  (

ه در گزينه.   دارد
.ن عبارت نيست

 و جمله هم منف
شود فراخ ده مي

جز يك مسئله ح
حترام گذاشته مي

ايد است و قبل
 براي خدا:  هللا) 

عل است به معنا

صح.  كند وب مي

ول مطلق نوعي
اکراما ب) 4) عي

4.  باشد يسمعيد 

سنجش

   
. سال بازي كند 

هاي زو دارد بچه
و سرگرمي و زين

 ). ن آمده است

 3(

 2(
 

 2(

 .صحيح است  
.صحيح است ف

قوع فعل تأكيد
ل مطلقي در اين

 
ذكر نشده است
ه در آن قرار داد
ي رياضي را به ج
جز دروغگويان اح

 
 كه به معناي با

)2  . حرف

فع أسری) 2 طينا

خبر خود را منصو

كند، مفعو ن مي
نوع ( نوما عميقا 
 

بايد يری) 2باشد 

   
 

 :  ها ر گزينه
7 را رها كن تا 

آرز) شخص پير(
ه زندگي بازي و
دگي كه در متن

 .رست است
 غائب.  ض

 .رست است
 

. رست است

 . رست است

َضُعَفبه شكل 
الِغالفبه شكل  

 . رست است
ق تأكيدي بر وق

و مفعول ل است
. رست است
منه ذ نه مستثني

داريم كه با آنچه
هاي وزان مسئله

ه به مردم به ج
 . رست است

بال حرفي است
عل امر است نه
 .رست است

  :  ها ينه
أعط،  آتينا:  خذنا

 . رست است

قص است كه خ
  )90حه 

 . رست است
 نوع فعل را بيان

)3)  نوعي ( أبی 
 .  رست است

  :  ها ينه
با األطماربايد  

www.sanjeshse 
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در  شـان  ي

خـود را بـه    

در  شانيا ي
  ازدهميب 

را  نيـ ش د
» .بترسـند  

 127صفحه 

 -3.  باشـد  
ـ   هيـ فق يول
نزد مردم  د

» .ندينشـ  ي

 140ـفحه  

 التيه تمـا  

و  ي دوسـت  

كه مخاطب 
. ديـ نما يز

cationgroup

يرو ادهيـ هـا و ز  ن

، آن حضـرت خ

يها يژگيبا و ي
كتاب 116صفحه 

م نشوند تا دانش
يالهـ  فـر ياز ك  

ص. كند يم دايپ

عـادل -2. شـد  
و طين، از شـرا 

ديبا هيفق يعني 

يو ذلت نمـ  ير

صـ» .دي نفروشـ   

كـه ميفراهم كن
  

شـما انيـ و م 
  ازدهميكتاب 

ك آورد يدست م
زيـ ر  داد، برنامـه  

انسان يستمگر

رو، نيـ از ا. ابـد 

ييم ظهور و آشنا
ص. است دهايرد

ها اعزا از آن يع
اشد كـه آنـان ا

مرار پاست هيفق 

بـاتقوا باش -1: د  
داعلـم بـو   نيرا 

.ببرد شيو به پ

ه آنان غبار خوار

ـه كمتـر از آن

ف يو فرصت ميه
ازدهميكتاب  1

ديـ ابيآرامـش ب  
ك 149صفحه » 

د را به يستگيشا
خواهـد ليشـك 

  )20/12/1400م 

علت س خداوند به
  ازدهمياب 

اي يكاهش مـ  ت

به هنگام شانيا 
رفتن تر نيو از ب

جمع ،يهر گروه
 هشدار دهند؛ با

تيصورت وال به

را داشـته باشـد 
بنـابر. (شته باشد

ور را اداره كند و

 است و بر چهره

پس خود را بـ ؛

فروتر پاسخ ده ت
43صفحه . رند

هـا آ تا بـا آن  دي
».كنند ي تفكر م

ش نيو ا شود يم 
تش كينزد ندهيآ

)م انساني

10  

تمشمرحلة ه(ـر 

اما خ ماند، ينم ي
كتا 112صفحه  

بتيدر عصر غ ن
  هم

يدار حكومت ي
و) ع( امام زمان 

پس چرا از ه. ند
ها را گشتند، آن

ب يظاهر تيوال

ريـ ز طيشـرا  د
داش يدرت روح

شد تا بتواند كشو
  دهم

تر فزون يزي چ

ست؛يز بهشت ن

التيبه تما ازي ن
ريدمان را فرا بگ

يشما آفر ين برا
كه يكسان يرا

يريپذ تيسئول
كه در آ يا نواده

ويژة غيرعلوم(

 دوازدهم؛ هنـــ

يخال) امام(خدا 
.سازد يم بهره ي

شانياز ا يمند ره
ازديكتاب  113

يها وهيبا ش ييا
ت و محبت به

اعزام شون نيش د
بازگ شيقوم خو

   ازدهمي

و و ابدي يدامه م

ديبا رد،يگ يده م
شجاعت و قد -5
شده باشد رفتهيذ

ازديكتاب  128

و كيش ن، پادا

جان شما، جز ي

در حد خواهد ي
وجو ها ييباين ز

نوع خودتان از ي
است بر ييها شانه

وارد مرحله مس ي
ادت خود و خان

(ين و زندگي 

سنجش

از حجت خ نيزم
يب انشاني در م

بهر) ع( يت مهد
3صفحه . اند كرده

آشنا ،ياله شگاه
ل مؤثر در شناخت

آموزش يبرا ي
ق يسو گاه كه به

ي كتاب 125حه 

اد هيفق تيمرجع

را بر عهد يسالم
5. و مدبر باشد 

پذ مز جانب مرد
8صفحه . ه باشد

اند كرده شهيپ ي
  

يبرا ييهمانا بها

يس لوامه از ما م
كند و آن دايش پ

يت كه همسران
مورد، نش نيدر ا

يوغ و دوره جوان
سعا ياكنون برا

   

 دي

   
 

 .رست است
ز«: ديفرما يم) ع

 از وجود حجت
 .رست است

حضرتبودن  ب
ك هيشت ابر تشب
 .رست است

شيامام در پ گاهي
از عوامل نيصوم

 .رست است
يكه مومنان همگ

و آنگ اموزنديب ق
صفح) 122 هي آ

 .رست است
در شكل مر يني

   هم
 .رست است

جامعه اس يرهبر
ريمد -4.  باشد

از ديبا هيفق يول
داشته تي مقبول

 .رست است
يكوكاريكه ن ي
ازدهميكتاب  

 .رست است
ه«: ديفرما يم) ع
   هم

 .رست است
همان نفس ايان 

در ما پرورش يه
 .رست است

خدا آن است يها
همانا كه د.  داد

 .رست است
به سن بلو دني
و از هم ا ردير گ
ازدهميكتاب  
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گناه آنان را
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بيغا ليدل به
پش ديخورش

در 3گزينه  .5
يشناخت جا
سخنان معص

در 4گزينه  .5
ك شود ينم«
قيطور عم به
سوره توبه،(

در 2گزينه  .5
يد تيمرجع

ازدهميكتاب 
در 2گزينه  .5

كه ر يهيفق
شناس زمان

و). ... ستين
جامعه خود

در 1گزينه  .5
يكسان يبرا«

139صفحه 
در 3گزينه  .5

ع( يامام عل
ازدهميكتاب 

در 4گزينه  .5
عقل و وجد

و اله يمعنو
در 4گزينه  .6

ه و از نشانه«
رحمت قرار

در 1گزينه  .6
يانسان با رس
خداوند قرار

151صفحه 
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 ازين نيا. د
 كيـ  هـم    

ل اسـت و   

 شيب خـو 

ـ   زيـ ن يرون
كنـد و   امـ 

چراكه  شد؛

ن ادا كند و 
و طلـب   رـ 

 ي پرتگـاه 
كتـاب   95

تـر از   زرگ    

  وازدهم

 110ـفحه  

» .هـد كـرد  

cationgroup

شود يغ آشكار م
كنـد بـاز يـدگ   
   ازدهميب 

باطـل رد،يـ ام بگ  

از جانب ي و فضل

در برابـر موانـع   
يـاپسند خـود ق 

بخش يناهان را م

در حد توان ا را
يـخ يدعـا  ـان 

خود را بر لبه ي
صـفحه  » .كنـد 

ـا گناهشـان بـز

كتاب دو 109ه 

صـ» .زبـان آورد  

واهـاو را شـاد خ 

پس از بلوغ زين ز
دون همسـر زنـد

كتاب 153 فحه

بـه زور انجـا ي  

وار رحمت خود
  . دهم

در توانـد  يمـ  ،ي
نا التيتما هي عل

خداوند همه گن 

ها آن يو معنو ي
شـيقه دهد و برا

يكه بنا يكس اي
ك ينمـ  تي هـدا   

دم اسـت، امـمـر 

صفحه»  يحزَنُونَ

ستمگر بـر ز ين

ا امـت يند روز ق

  )20/12/1400م 

ازين نيستند و ا
رف كند، اما بـد

صف. شود يرف م

ست و اگـر عقـد

دا آنان را در جو
كتاب دوازد 76 

ـ ي موانـع ب   يرون
از عقل، يرويپ

.دينباش ديناام 

يو حقوق ماد د
از آنان صدق ابت

يتر است اده، به
ه سـتمكاران را

م يبرا ييها عت

ا همف علَيهِم ولَ

يدر مقابل سلطان

 مگر آنكه خداون

11  

تمشمرحلة ه(ـر 

هس يگريبا د يگ
خود را برطر يس

كنار همسر برطر

اس يدواج ضرور

خد يزود اند، به
پاسخ صفحه» 

در برابـر يتادگ
با پ تواند ي كه م

ياز رحمت اله 

دين را جبران نما
ايندارد، به ن يس

خدا نها يشنود
و خداوند گـروه 

بزرگ و منفع يه

فلَا خَوو بِّهِمر د

ست كه انسان د

ود را شاد كند،

 دوازدهم؛ هنـــ

به زندگ ازمندين 
جنس ازيمشروع ن

قط با بودن در ك

ازد ير و پسر برا
   م

ا و تمسك جسته
.كند تيت هدا

ستيكه عالوه بر ا
معنا نيبد. كند

د،يا م روا داشته
  ب دوازدهم 

  . شود

 كرده است، آن
ر به آنان دسترس

 

و خش ياله يتقوا
افتد يوزخ فروم

در آن دو گناه 
  هم 

فَلهم أَجرُهم عنْد

اس يد، سخن حق

از محارم خو يزن

سنجش

يجنس ازي بر ن
نام يها از راه ي
كه فق دهد ير م

كامل دختر تي
ازدهميكتاب  15

و به او اند دهيرو
خود، به راه راست

است ك يموجود
خود انقالب ك هي

  ازدهمتاب دو

به خود ستم اريس
كتاب 83صفحه 

وازدهم مطالعه ش

بر مردم ي ستم
دست آورد و اگر

 زدهمكتاب دوا

ت هيخود را بر پا
 آن در آتش دو

:بگو. پرسند ي م
كتاب دوازده 98

ر وعملَ صالحا فَل

جهاد نيبرتر«: د

كه ز ستين يد
  م

   
 

 .رست است
ن و مرد، عالوه
يست كه اگر فرد

او را آزار يناآرام
 .رست است

يرضا ،يت اسالم
53صفحه . ندارد

 .رست است
كه به خدا گر ي

خ يسو را به شان
 .رست است

خلوقات، انسان م
يعل يكرده و حت

كت 81صفحه . د
 .رست است

دگان من كه بس
ص» .مهربان است
 .رست است

كتاب دو 87و  8
 .رست است

بكوشد اگر ديا
د حبان حق را به

ك 87صفحه . دي
 .رست است

كار خ اديس كه بن
وط ساخته و با

 .رست است
ه شراب و قمار

8صفحه » .ست
 .رست است

للَّه والْيومِ الĤْخِر
 .رست است

فرمود يم) ص( 
   هم

 .رست است
مرد چيه«: رمود

كتاب دوازدهم 

www.sanjeshse 
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از زن كيهر 
اس يا گونه به
و ن يقرار يب

در 1گزينه  .6
طبق مقررات

ند تيمشروع
در 2گزينه  .6

يو اما كسان«
شيدرآورد و ا

در 2گزينه  .6
مخ انيدر م

ك يستادگيا
ديانقالب نما

در 3گزينه  .6
بند يبگو ا«

او آمرزنده م
در 4گزينه  .6

86صفحات 
در 3گزينه  .6

كننده با توبه
صاح تيرضا

يآمرزش نما
در 2گزينه  .6

آن كس ايآ«
در حال سقو

  دوازدهم 
در 2گزينه  .7

از تو درباره«
منفعتشان اس

در 4گزينه  .7
منْ آمنَ بِا«

در 4ينه گز .7
اكرم امبريپ

كتاب دوازده
در 2گزينه  .7

فر يم امبريپ
112صفحه 
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و  جـه يخد 

  دوازدهم

رفتـه   سـت     

  وبه 

هـا را   ر آن  
  )م

  )دهم

حركـت  : م      

  

.  

  )دوازدهم

ـط برخـي    

cationgroup

ه،يآسـ  م،يمـر  

كتاب د 114حه 

ان حقـوق از دس

أخير انداختن تو

د چگونـه انتظـا
دوازدهم – 94ص 

دوازد - 96ص  (

 طبقـاتي، سـوم

». ناپسند است

.گذشت شين مي

د - 133ص  . (

ند متعـال توسـ

:انـد  چهـار تـن    

صفح. دانستند ي

ننـده بـه جبـرا

به تأ -2ت الهي 

دانستند اند مي ه
ص. (»گسست ي

.ي نكرده است

كـاهش فاصـله

ر زشت و راهي

ت پيامبران پيش

  )وازدهم

...خورديد  ر مي

ا پرستش خداو

  )20/12/1400م 

زنـان جهـان چ ن

يندن و نوشتن م

كن بايد فرد توبـه 

ردن او از رحمت

روي گردان شده
بت من از هم مي

ت كه هيچ گناهي

  : محقق شود
ـوي عـدالت و ك

  )دوازدهم
  

 آن عملي بسيار

كه مدتي از بعثت

د 133ص . (يد

  )دوازدهم - 

د و غذاي ناگوار

ه نشده است اما
 

)نساني

12  

تمشمرحلة ه(ـر 

نيبهتر«: فرمود

ر بودند كه خواند

ي ديگران شده ب

نااميد كر -1:  از

ناني كه از من ر
جودشان از محبت

مانند كسي است

ه سه هدف زير
سـ پيشروي به: م

  )وازدهم

د - 108ص . (د
)دوازدهم - 11

ك نشويد قطعاً

 زماني فرستاد ك

 و آيين را داشتي

133ص . (شتند

نوشيديد تيره مي

اشار) ع(ت امير 
 )دوازدهم - 1

ويژة علوم ان( 

 دوازدهم؛ هنـــ

ف يو درباره او م 

ه نفرفقط هفد) 

ع حقوق معنوي

 توبه عبارتنداند

اي داود اگر آن« 
دادند و وج ن مي

ناه توبه كرده، م

مديريت كنند كه
ذ بيگانگان، دوم

دو - 117ص ( 

داند يه نفس مي
0ص . (قوا باشد

به زنا نزديك«: يد

را) ص( محمد 

ن بدترين كيش

داش  او گام برمي

آب ت) ل از اسالم

 فرمايش حضرت
33ص . ( است

دين و زندگي

سنجش

ديبوس يش را م
  ب دوازدهم

يجامعه جاهل( 

د موجب تضييع
  )هم

كردن انسان از
  

:فرمود) ع(داود 
به سوي من جان

كسي كه از گن: 

اي م گونه ر را به
دم سلطه و نفوذ

زدگي ري از دنيا

رستگاري را تزكي
ندگي بايد به تق

فرماي مي 32آيه 

د رسول خويش

ردم در آن زمان

كردند و در راه ي

مردم زمانة قبل(

ش كعبه درست
ن قابل برداشت

 د

   
 

 .رست است
ره دست دخترش

كتاب 113فحه 
 .رست است

مردم نيا اني م

 .رست است
پسند برخي افرا

دوازده - 101ص 
 .رست است
دور كيطان براي 

)دوازدهم - 99
 .رست است

ال به حضرت د
شوق بازگشت به

 .رست است
فرمايد مي) ص(

 .رست است
شويد، اقتصاد ك

ل اقتصادي و عد
اني، درعين دور

 .رست است
و ررمز سعادت 

ر و مستحكم زن
 .رست است

آ  در سوره اسراء
  )مدوازده -

 .رست است
خداوند: فرمايد ي
  )دوازدهم -

 .رست است
شما مر: فرمايد ي

 .سترست ا
طان اطاعت مي

 .رست است
(شما : فرمايند ي

 .رست است
ي است و به پرس
مون كالم ايشان

www.sanjeshse 
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صف» .فاطمه
در 3گزينه  .7

اند در گفته
  
  

در 1گزينه  .5
اگر رفتار ناپ

ص. (بپردازد
در 1گزينه  .5

دو حيله شي
9و  98ص (

در 3گزينه .5
خداوند متعا

از ش كشم مي
در 4گزينه  .5

(رسول خدا 
در 2گزينه  .5

مسئوالن باي
استقالل: اول
سوي آبادا به

در 2گزينه  .5
قرآن كريم ر
و پايه استوا

در 1گزينه  .5
قرآن كريم د

- 112ص (
در 3گزينه  .5

مي) ع(علي 
- 123ص (

در 4گزينه  .5
مي) ع(علي 

در 4گزينه  .6
مردم از شيط

در 1گزينه  .6
مي) ع(علي 
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مردم از مضم
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 از حقـوق  

  )زدهم

ي و تمـدن     

ـت و فـرو     

ت خديجه 

 بـار ديگـر    

المنفعه  م عا

ـام صـادق   

 است كـه  

سـتمگران  
  )م انساني

هـا   ي از آن   

اليت ها و و

هـاي   سـان  

cationgroup

ن همانند بردگا

دواز - 135ص  (

جامعـه توحيـدي

ي بـه بـار نشسـ

رت آسيه، حضرت

دادنـد، ار نمـي  

ت زنان در امور
  )دوازدهم 

 شرايطي كه امـ

دل مورد اعتماد

رغم ميل س ي علي
يازدهم - 158ص 

گروهـي، جمعـي

ه گون از هدايت

چنـد آن انس هـر  
  .ودش نمي

ند و بقيه مردم

.وري روم نيست

عني برقـراري ج

شدة انساني موش

رت مريم، حضر

 الگوي خود قـر

هزينه كردن ثروت
- 137ص . (ست

ست، ولي جزو

ش از دو نفر عاد

اند؛ روزي ن گفته
ص. (دهد ل مي

س چرا از هـر گ

هاي گونا صورت

. ظهور نيسـت 
ام گناهان رها نم

  )20/12/1400م 

در اختيار داشتن

ده شدن امپراطو

يت بزرگشان يع

هاي فرام ي ارزش

حضر: اند از بارت

بر و ياران او را
  )م

 خانواده، امكان ه
ن شكل گرفته اس

ه امري ارزنده ا

ي شناخت، پرسش

طرح الهي سخن
 در جهان تشكيل

پس. ي اعزام شوند

ستفاده مردم به ص

پيامبران پس از
گاه بشر از دا هيچ

13  

تمشمرحلة ه(ـر 

وز همه چيز را د
  )م

يل به افول كشيد

ا براي مسئولي ر
  )وازدهم

جهت احياي) س
  

عب) ص(ل اكرم 

ه ديگر پيامبي ك
دوازدهم - 137

ن وظيفه هزينه
ران توسط بانوان

نفسه  هرچند في
  )هم

هاي  يكي از راه

از يك ط)  باطل
كومتي عادالنه

ه مؤمنان همگي
  )انساني -هم 

ن در جامعه، است

اهداف مقدس پ
ن دارند، ولي هي

 دوازدهم؛ هنـــ

ل جمعيت آن رو
دوازدهم - 134

سيحيت جزو دالي

جامعه مسلمانان
د - 135ص . (

س(ترش فاطمه 
)دوازدهم - 13

ظر حضرت رسول
  )هم

هايي ي حكومت
7ص . (ديدار شد

 و برعهده نداشتن
هاي قديمي اير ف

ن درجات زهد
يازده - 173ص 

حقيق نماييم و
  )يازدهم -

پيروزي حق و(
ظهور كرده و حك

هشود ك و نمي« 
يازده - 171ص 

و حضور ايشان) 
 

 و گناهان جزو
 معاصي و گناها

سنجش

د يك درصد كل
ص . (روم بودند

نايي به آيين مس

هود، پيامبر و ج
كند مت امر مي

و تنها دخت) ص
37ص . (غاز شد

 برتر جهان از نظ
دوازده - 137 

گير المي و شكل
نسبت به زن پد

زنان توسط آنان
ت بسياري از وقف

رداري از باالترين
ص. (اند نيست وده

شرايط نيز بايد تح
- 174ص . (ند

(الهي اين وعده 
ه از جانب خدا ظ

:فرمايد توبه مي
ص(» .را بياموزند

)عج( امام زمان 
 )يازدهم - 15

ن رفتن معاصي
كم شدن زمينه

  )م

   
 

 .رست است
ي ساساني حدود
سي خويش محر

 .رست است
اعتن ي است و بي
 .رست است

سوره ه 112آيه 
پايداري و استقام

 .رست است
(تارهاي پيامبر 

هلي آغهاي جا ت
 .رست است

ي است و زنان
ص) (س(طمه 

 .رست است
هاي اسال رزمين

تارهاي جاهلي ن
 .رست است

الكيت دسترنج ز
به همين جهت. د

 .رست است
ي است و برخور

فرموقيهان بيان 
 .رست است

ت فقيه واجد ش
يص داشته باشن

 .رست است
هي براي تحقق ا

شده  ولي تعيين
 .رست است

سوره ت 122آيه 
 تا دانش دين ر

 .رست است
د به زنده بودن

9ص . (ن است
 .رست است

ي است و از بين
ي و تالش در ك

يازدهم - 165 -

www.sanjeshse 
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پرسش منفي
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در 2گزينه  .7
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براي فق) ع(
در 4گزينه  .7
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قدرت تشخي

در 4گزينه  .7
پيامبران اله
يك رهبر و

در 2گزينه  .7
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از انـواع   ي
 تين هـدا  

ه هـدف را   

به طرح  ند

 يت همگـان 

  ازدهميب 

كه بـه   ست
سرانجام بـه  

 يمـو  كي 

ي دقيـق و   

 يـود، بـال  
كـه انسـان   

 اتيـ ـفه ح  

هـر   دهـد  ي
ببـرد   يو پ

 هـر نظـام   
انسـان   ازـ 

cationgroup

يت، به هـر نـوع  
شـانكمال ريمسـ  

بـه دنيكان رسـ 

ازمنيناخواه ن خواه

سعادت نيو تأم

كتاب 74صفحه  

سين يكيزيهان ف
س اتيو حدس ت

/شتافت  اريبس

هـاي فاً پيشـرفت    

داده نشـ يواقعـ 
است ك نيا قتي

بردن بـه فلسـف 
  هم

يست، نشـان مـ  
او ي ابعاد وجود

  ازدهم

دو نوع نقص، ن
يـسـائل مـورد ن  

است يش نامتناه
وجـودات را در م

موجود، امك كي

خ رد،يگ يرت م

ن كمال انسان و

.شت زمان است

در جه يراز چي
اتيو فرض يظر

ب هيباد نيه در ا

ظـور از آن صـرف

و و حيسـخ صـح  
يحق ست؟يك از
يجهان و پ يي
ازدهيكتاب  76

ه شده اسان ارائ
از يست به جزئ

ايكتاب  77حه 

نيبا توجه به ا. ق
حل همه مس يرا

  )20/12/1400م 

بخشش ي و دارا
دارد و مو تيعنا

يالزم در  يادها
  ازدهمي

ف دوردست صور
  ازدهميكتاب 

آن يه هدف اصل

دو، مستلزم گذش

يشته است كه ه
علوم نظ يها راه ه

دل گرچه«ست؛ 

 است، امـا منظ

او پاس ازين نيه ا
اين نيا يواقع ي

ن در گرو شناسا
صفحه . ن است

از انسا يعه بشر
 تنها توانسته اس

صفح. كرده است 

و نقص مطلق ي
الزم بر ييد توانا

   ديني

14  

تمشمرحلة ه(ـر 

است انيه جهان
است، لطف و ع 

خلق قوا و استعد
يكتاب  67فحه 

سلسله اهداف ك
ك 69صفحه . ت

سجم كهگ و من

د نيه و تكامل ا

، ظاهر و بارز گش
عقل و همه كور

صر اسدازه آن قا

ن مو اشاره شده

ن و مادام كه به
يجوابگو.  ساخت

وجود انسان ينا
جهان راتييو تغ

و متفكران جامع
نظر كرده، نگ 
رياند، تفس كرده

يست؛ نفص نسب
باشد، فاقد يشر

هاي ف و اقليت

 دوازدهم؛ هنـــ

دهنده و پرورش 
ستهيمكن و شا

و خ جاديوند با ا
صف. دينما يهم م

كيبه  يابير دست
ول به مقصد است

 جامع و هماهنگ
  هم

و تجربه شهي اند

روشن، يليخ ي
ع يها مه بزرگراه

از ادراك اند بشر

رچه به شكافتن
  ازدهميب 

 عمق جان انسا
را رها نخواهد 

معن درك كامل
كم بر تحوالت و

و لسوفانيف لهيس
محدود و تن هياو
ك ريتفس گرانيد

اس ييص و نارسا
بر دانش بش يتك

معارف

سنجش

كننده تيترب كه
آن موجود مم ي

  ازدهم

است كه خداو ي
آن موجود فراه 

منظور م آنكه به
وصو يبرا لهيوس

طرح كي يعني
ازديكتاب  70ه 

م تكامل قدرت

يصورت به قتيحق
هم. نشود ينته

بكه عقل  گردد 
 «  

عر مورد نظر، اگر
كتاب 74صفحه 

ست برخاسته از
يو بانيگر ريح
د. ... باشد ازين ن

معنا و هدف حاك

وس كه به ييها ف
ز كيسان را از 

از آنچه كه د ريغ

دو نوع نقص يارا
كه منحصراً مت 

  ازدهميب 

   
 

 .رست است
نكيال به حكم ا

يكه برا ير حد
ايكتاب  64فحه 

 .رست است
يتي اول، آن هدا

يبرا يو ذات يع
 .رست است

به حكم يريتدب 
وش و انتخاب و

 .رست است
عيمكتب،  كيه 
صفحه. است ي

 .رست است
 مختلف مستلزم

 .رست است
ح نيا ،يكر علم
خود من يدر ورا

يم يمنته ياني
»شكافت يمو ي

داشت كه در شع
ص. لم آدمي است
 .رست است

اس يازين يآگاه
و تح يسرگشتگ

نيا يجوابگو اند
به م بردن يگرو پ

 .رست است
فيو توص رهايفس

 آن جهت كه انس
غ يا گونه و را به
 .سترست ا

د ي دانش بشر
يعمل زندگ ني
كتاب 81صفحه  

www.sanjeshse 

   
    

در 1گزينه  .5
خداوند متعا
موجودات د

صف. كند يم
در 1گزينه  .5

نوع تيهدا
عيطور طب به

در 3گزينه  .5
يها تيعالف

و برنامه و رو
در 4گزينه  .5

انسان به ازين
است، ضرور

در 2گزينه  .5
تكامل علوم

در 2گزينه  .5
در تكامل فك

د يگريراز د
يپا يب يفضا

يندانست، ول
بايد توجه د
روزافزون عل

در 1گزينه  .5
آبه خود ازين

س سوز يهست
توا يخود نم

انسان، در گ
در 3گزينه  .5

به تف ينگاه
آ يمتفكر از
ا جهيو درنت

در 4گزينه  .5
كه ميدانست
ييآ اي يفكر

.خواهد بود
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ون جـواب  
و ) ل نبـوت 

 يانسـان  ي

ت و جهـان    
واهد بـود،  

 - 3.  اسـت  
  ازدهمي 

 كيـ  را از     

  ازدهميب 

 جـاد يا يمـ   
 شيخـو  ي

پشـت سـر   

اسـت كـه    
  زدهم

گفتـه   يار 

 گـر يهـان د 
هـا و   ـونت  

cationgroup

ع و كامل را بدو
اصل(خص كرده 

يهـا  بذر ارزش ي

العمـل اسـت س
چه در آخرت خو

انسـان يه فطـر  
كتاب 91صفحه 

خشـد و انسـان

كتاب 94صفحه  

قصـد را در آدم
يانسان و مرب ني
و سهولت پش يحت

يينما سان قطب
ايكتاب  98فحه 

كار عبث به كـا 

نسبت به جهـ ي
 و كـاهش خشـ

  هم

مكتب جامع كي 
راه را مشخ نيا 

  زدهم

يعني. القوه است

بطه عمل و عكس
هان، عالوه بر آنچ

خواسـته - 2. ـت 
ص. اوست يروحان 

ل بـه انسـان ببخ
  زدهمايب 

.ستين يگشتگ

  دهم

ت و عشق بـه مق
يق و محبت را ب
راح  و محبت به

  زدهم

بس زين مبرانايپ ق
صف. رديصورت پذ

.ستيو عبث ن 

يگردد و باور قلب
اخالق ليت تعد

كتاب دوازده 56

  )20/12/1400م 

به يازمندين ي
يخطوط اصل ،

ايكتاب  82حه 

با يموجود ازد،
  ازدهميب 

هان و انسان، راب
جها نيت در هم

اسـ يـاالت واقعـ   
يها ادها و ارزش

متعادل يرشد 
كتاب 93صفحه 

و سرگ يچار پوچ

ازديكتاب  97ه 

ت، شوق حركت
دلسوز، عشق يرب
در پرتو عشق د

ازيكتاب  96حه 

قياز طر دهيرس 
ص يهدف زندگ 

هودهيداشته و ب

گ نيگزيجا ماني
ل مهم در جهت

6صفحه .  گردد

15  

تمشمرحلة ه(ـر 

يعنيبزرگ را،  ز
ياله يقانونگذار

صفح.  داده است

سا ياو را م يسان
كتاب 90صفحه 

رابطه جه. رود ي
امداد و مكافات ،

ن اهـداف و كمـ
استعدا ننده همه

تواند يانسان م 
ص. نجات بخشد 

لذا دچ رود، ي م

صفحه. است دهي

انسان است يدرون
مر كيدر چهره 

كند ين دعوت م

صفح. ندارند» به

يها آموزش م،ي
يسو  حركت به

د ياو هدف يرها
  هم

ياهل ا يها ر دل
عامل كي تواند ي

انسان اتي روح

 دوازدهم؛ هنـــ

اين نيخلقت ا م
و ق يافق وح ي
قرار ياصل ططو

انس تيداً شخص
ص. ها نهفته است

ينم نيباشد، از ب
فر،يپاداش، ك. ت

آن - 1: هـم اسـت  
دهنده و شكوفاكن

ياستعدادها يم
ير مكاتب بشر

جاست و به كجا

ديگرد ريتعب »ين

و د يواسته فطر
انسان كامل د ي
آن به يمرب كه ي

جاذب جاديا«با  ي

يكن هيانسان تشب
دو، نيمشاركت ا

  . شود

از كار ي هر كار
كتاب دوازده 55

در رتيت و بص
يم ييتنها تقاد به

در ياعتدال يز ب

سنجش

ميدستگاه عظ ،ي
يعنيعقل انسان، 

خط نير درون ا

 از نظر آنچه بعد
سلسله استعداده

و كوچك ب يجزئ
ستين تفاوت ي ب

  ازدهميب 

مه تيسه خصوص
ود انسان و رشدد

اطالع بر تمام ل
موجود در يرطان

كج ست،يكه ك 

باطن امبريپ«به  

كه خو ييها دف
يست با ارائه الگو

يراه يها يسخت

يارتباط ها نهيگز

ا اتيح يكشت ي
و م يو با همكار

وازدهم مطالعه

طور قطع لذا به
5صفحه .  نكند

د همراه با معرفت
اعتق نيهم ابد،ي 

از يجاوزات ناش

   
 

 .رست است
يعموم تي هدا
مافوق ع يز افق

علم را حركت د
 .رست است
و ير ابعاد روح

س كيصورت  ه ب
 .رست است

جز ارياگرچه بس 
و بد انسان، ك

كتاب 85صفحه  
 .رست است
س ي كماالت دارا

وجو يازهايهمه ن
 .رست است

ليدل به امبراني پ
سر ي و رشدها

 .رست است
داند يچون م ن

 .رست است
»عقل«از  يني

 .رست است
با ارائه هد يتيبر

الزم است نيمچن
 تا مشكالت و س

  .د
گ رياشت كه سا
 .رست است

يعقل را به ناخدا
و نييحركت را تع
 .رست است

كتاب د 49تا  4
 .رست است

است، ل ميد حك
را دنبال ي هدف

 .رست است
د به عدل و معاد

ها گسترش سان
تج يا رفتن پاره ن

www.sanjeshse 
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در 2گزينه  .6

تنها مكتب
شدن يبعد

در 2گزينه  .6
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در 3گزينه  .6
در معارف د

در 4گزينه  .6
نظام تر كي
هم. دينما يم

برقرار سازد
گذاشته شود

توجه د ديبا
در 3گزينه  .6

عق يروياگر ن
جهت ح ديبا

در 2گزينه  .6
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امر  نيو ا د

 64صـفحه  

  وازدهم

ـه آن گـام   

جملـه در      

  .رود 

لـه نتيجـه   

 whoطـي    
يوانـات در  

  اسم انسان
  اسم انسان
  ء يا حيوان

يـا جملـه    
همراه فعل 

بـه همـين   

cationgroup

شود يبرداشته م
  ب دوازدهم

ص. انسان است 

كتاب دو 68حه 

و الزمـ افـت يت   

در واقـع فاعـل

   مفردجمله 
كار مي به to با 

جمل(جملـه دوم    

ير موصـولي ربط
 اسم اشياء و حي

ا+  who+ فعل 
ا+  whom+ ل 

wh  +اسم اشياء

Ifعنـي جملـه   

c  ياmight ه به
  .كند يان مي

بـ. راضي هستند

  حال سل، بي

پرده ب زيها ن حنه
كتاب 59صفحه 

يبه بعد روحان

صفح. ن آن است

بـه آن دسـت ي

كند، يعنـي د مي

To learn  
in فاعل درنقش
صورت مصدر به

مـراه اسـت و ج

ضـمي. رود ر مي
 Which براي

ف... + 
فاعل+ فعل .. + 

hich+ يا فعل  

، يع جمله است
would ،could

در زمان حال بي

كنند، ر قامت مي
  .د

كس  )4 

  )20/12/1400م 

صح اتياز جزئ 
ص. ستين ريتفس

مربوط ب ها نهيز

م در جهت جبرا

يت و مراقبت كاف
  تاب دوازدهم

 فاعلي را ايفاء م

(Learning) 
ngيا to فعل با 

di و غيره فعل ب

ن حال ساده هم
  .است 

كار الت فاعلي به
.رود كار مي ن به

.
)فاعل+ فعل + (

همراه دو دوم به
d(گذشته ساده 

ن بودن عمل را د

پنج ستاره ما اقا
آيند م يا سوم مي

  شده

16  
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يبلكه حت شود،
قابل ت يماد يها

گز ريو سا شود ي

ر ترك آن و اقدام

بدون دقت توان
كت 73صفحه . ت

رود و نقش  مي
  :ل
ithe words 

 مفرد           
easy ،ifficult

با زمان) ه شرط
)عل اصلي ساده

يف انسان در حا
عولي براي انسان

+ ...

شرطي نوع د. ت
زمان آينده در گ
مال يا غيرممكن

كه در هتل پ اني
اريم كه بار دوم

گيج) 3 

  يانگليس

 دوازدهم؛ هنـــ

ش يث داده محواد
ارهي هرگز با مع

يسان مربوط م

قاطع بر مي تصم

كه بت ستيسان ن
شكالت آن است

 t  ياing كار به
براي مثال. رود ي

important s
فعل              

yاز صفت مثل 

جمله( If جمله 
مراه فعه غيره به

براي توصي) كه(
W حالت مفعدر

طي نوع دوم است
 شرط هميشه ز
م براي غيراحتما

كنند زما فت مي
نگرد يا مسافر د
 ه، وحشت زده

سنجش

 خبر از وقوع حو
آن، يت و فراوان

انس يبه جسمان

از انجام گناه و ي

آس يخدا، كار ي
فس و تحمل مش

toر با درت مص

كار مي ل مفرد به
t for them.
                  
ن است كه بعد ا

ع اول است كه
can ،may و غ

who  به معني)
Whom. كند مي

  .رود ار مي

 مربوط به شرط
 و جمله جواب
 شرطي نوع دوم

دماتي كه درياف
داد زيادي جهان

ترسيده) 2 

   
 

 .رست است
تنها نه نيراست 

با توجه به كثرت
 .رست است

به جنب يبازساز
  دهم

 .رست است
يقلب يمانياز پش

 .رست است
يعمل برا دنين
مبارزه با نف داني

 .رست است
صور جمله فعل به

شود و با فعل مي

                   
سؤال اين در اين

 .رست است
جمله شرطي نوع

will ،n(ه ساده 

 .ست است
oل كلمه ربطي 

peo را توصيف م
كا ي و مفعولي به

 .رست است
ي در اين سؤال
شه گذشته ساده

در واقع. است) 
 .ست است

به كيفيت خددم 
كه ما معموالً تعد

www.sanjeshse 
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خصوص با به
در 2گزينه  .7

و ب ينوساز
كتاب دوازد

در 1گزينه  .7
توبه عبارت ا

در 3گزينه  .7
خالص گردان
ينهادن در م

  
  
  

در 1گزينه  .7
در ابتداي ج
نظر گرفته م

               
نكته ديگر د

در 4گزينه  .7
جمله يك ج

آينده) شرط
در2گزينه  .7
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 راضي) 1
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سـفالگري،  

ـخت كـار     

 اجتمـاعي      

  .شند

پذيرايي ن 

بـار انجـام   

  ن

cationgroup

جمله س دستي از

ر حـد كـافي سـ

  تگي داشتن

هاي اخالقـي و

گي خودشان باش

گردان يا مسافران

كرراً يا چندين ب

  هر

  دود

باط برقرار كردن

  رت، نيرو

هنري و صنايع د

ش نكنيد كه در

بست) 4 

مچنـين ارزشـه

   

 مؤثري در زندگ
  

وعي براي جهانگ
  .قامت كنند

كند كاري مك مي

ماه) 4 

محد) 4 

ارتب) 4 

قدر) 4 

  )20/12/1400م 

هزارساله آثار ه 

  كردن

ت ديگر، اگر تالش

  دادن 

ب هسـتند و هم
  .يند
 يع

شخاص مهم و
ر واضح و روشن

  

ت غذاهاي متنو
 آنجا بيايند و اق

  مقدار/  
  متنوعي/ ري 

صي را تشويق م

  . نيست

 مند 

 ط

 ت آوردن

 صول 

17  

تمشمرحلة ه(ـر 

5يك تاريخچه 

آوري ك جمع/ ده 
  مله

به عبارت. ي دارد
  .د بود

ادامه  )3 

ها زيبا و جذاب ن
نماي منعكس مي

پهناور و وسي/ ن 
  وسيع/ دن 

را آماده كند تا ا
طور به) 4  

  ستند؟
 

 محاصره كردن

و اكثر اوقات ست
هستند بارها به

مؤثر  )2 
ضرور) 4 

شخص تاشود   مي
  .دهد

  .برد د مي
ردارچون نيم ك

ارزشم) 3 

مرتبط ) 3 

بدست) 3 

محص) 3 

 دوازدهم؛ هنـــ

كه آن ي ست زيرا 

وسيع، گسترد) 
جم از/ تزئيني   )

س شما بستگي
د، موفق نخواهيد

 ت كردن 

ف هستند زيرا آن
ناور و وسيع را م

منعكس كردن) 
آوري كرد جمع ) 

آموزان ر ه دانش
اساساً، اصوالً ) 

ها هس ز درياچه
 انتقال دادن ) 
احاطه كردن،) 

اسرگ در تهران 
ن زيادي مايل ه

 وناگون

گفته» دن است
ي خوب انجام د

باد آورده را باد) 
دو صد گفته چ) 

  مخصوص

 زده  ت

 وري كردن 

 گونه 

سنجش

نظير اس شور بي
  .ه را دارد

   2(
)4   مثال، شامل

 و اعتماد به نفس
اد نداشته باشيد

مراقبت  )2 

ي در دنيا معروف
ي اين كشور پهن

   2(
)4  ا زينتي

اساً اين است كه
)3  فوراً  )2 

تر ا  خيلي بزرگ
   2(
   4(

ظيم يا بسيار بزر
ت كه جهانگردان
تنوعي، تعداد گو

   سعت 

پر كرد كردن از 
آن را خيلي ورد 

)2  .شود  نمي
)4  . ردن است

خاص،) 2 

شگفت  )2 

آو جمع  )2 

تنوع، گ  )2 

   
 

 .رست است
راسر دنيا يك كش
شنويسي و غيره

 ساختن/ 
جمله، براي از/  

 .رست است
ما به كار سخت
كه به خود اعتما
 دن، رها كردن
 .رست است

هاي ايراني ليچه
 و زيبايي طبيعي

 ماهر / دادن 
تزييني يا/ ردن 

 .رست است
ش و پرورش اسا

 
 .رست است
ها خ  كه اقيانوس

 ردن 
 ي كردن 

 .رست است
حب دو هتل عظ
 همين علت است

مت/ زرگ، عظيم 
دامنه، وس/ ياب 

 .رست است
كار نيكو ك«مثل 

ه بتواند ياد بگير
رنج گنج ميسر
و كردن از پر كر

 .رست است
 واضح

 .رست است
  

 .رست است

 دادن 
 .رست است

 خش، قسمت
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در 4گزينه  .8
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كشف كر) 1
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در 1گزينه  .8
آن مرد صاح

به. شود مي
خيلي بز) 1
نادر، كمي) 3

در 3گزينه  .8
الم اين ضرب

دهد تا اينكه
نامبرده ر) 1
كار نيكو) 3

در 2گزينه  .8
روشن، و) 1

در 4گزينه .8
عالقمند) 1

در 1گزينه  .9
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  .دهد  مي

  .است -

اي  ن عمده

cationgroup

  د كردن

  .دن است

  .ي است

 فرانسه را نشان

------ برابر با 

 

 وضوح و آرمان

نابو) 4 

ل جايگزين كرد

 شبيه چه چيزي

  .دهد ان مي

 كشور آمريكا و

شيده شده است

 .اند گزيده شده

رنگ، سادگي و

  )20/12/1400م 

 ظت كردن 

  ه است؟

مه داوطلب قابل

ري را بدهد كه

ت متحده را نشا

صميمي را بين

زير آن خط كش

يات باستاني برگ

  

لحاظ شكل و ر

  .ده است

18  
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محافظ) 3 

  .دارد

مر به اين سياره

وسيله كلم ست به

  كند؟ مي
قمر سياره مشتر

.  

ت و آزادي اياالت

 كه يك رابطه ص

كه در متن ز) ن

  . آغاز شد

وي از ميان ادبي

.و ساده هستند

  .ت

ت و زيبايي از لح

شد رنگ اجرا مي

مومي هنر

 دوازدهم؛ هنـــ

  برقرار كردن 

  ط است؟
ل حيات وجود د

يك دورترين قم

 كشيده شده اس

اشاره م 3گراف 
ممكن در روي ق

.دهد را نشان مي

ا استقالل، قدرت

 اختصاص دارد

ميت شناختنرس
  شناختن

د بزرگ قرطبه

ي فرانسوگرا يك

 متقارن، ايستا و

ك آرت نوو است

جسماني، لطافت
  .كرد  مي

كند با آبر دا مي

 درك عم

سنجش

ارتباط) 2 

اً به متن مرتبط
 شمسي احتمال

، كدامي)ژوپيتر( 

كه در متن خط

س در پارگ اقيانو
ز اشكال حيات م

  ت؟
رتباط يا رابطه ر

 در پرچم آمريكا

 مجسمه آزادي

recogniz )ر به
رسميت ش ن يا به

يا با بناي مسجد

سن، نقاش كالسي

صر زند و قاجار،

 برگرفته از سبك

جظمت و شكوه 
در آثارش دنبال

ة زنديه رونق پيد

   
 

 .رست است
  كردن 

 .رست است
 موارد زير اساساً
گر اين منظومه

 .رست است
ر سياره مشتري

 
 .رست است
ك) شرط، گزينه
 .رست است

كلمه به ه متن
حس بهتري را از

 .رست است
ل يا نماد چيست
ده، مقصود يا ار

 .رست است
كچل ماد عقاب

 .رست است
 نماد آمريكا به
 .رست است

ze معني كلمه 

سمي قبول كردن

  .رست است
سالمي در اسپاني

  .رست است
وهاي نيكال پوس

  .رست است
هاي عص ي نقاشي

  .رست است
اي، هاي شيشه
  . رست است

ئل بيش از عظم
رافائل پيوسته د

  .رست است
الكي كه در دورة

www.sanjeshse 
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از چهار قمر
 توسكالي  -

در 3گزينه  .9
( betكلمه 

در 2گزينه  .9
چرا نويسنده
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عة خطوط، 
  .كردند ي

 تنها جنبه 
 

آميز  مبالغه

وجود  ان به
پردازي،  ايه

ارش ديده 

 نور بودند، 
 آثار سزان 

ت و به نام 
ي استقالل 

ها و   كتاب

مينة تحول 

قاشان قرار 
گيرتر به  شم

cationgroup

تفاده از مجموع
و متحرك پيدا مي

د كنند كه نه
 .كرد ي نفي مي

زئيني با بياني م

 با نگارگري ايرا
، سا)پرسپكتيو(

ن تلفيق در آثا

  .آن بوده است

هاي رنگ و لوه
از اين جهت. ت

ت، بوده استس ها
ي اجرا شده ولي
ط موضوعي با

هاي خالص، زم

  .شي داد

  .يه است

 مورد توجه نق
ت را هرچه چشم

وي با است. شت
كه حالتي لرزنده و

 در تصوير ايجا
ه كلي از نقاشي

و تاب اجزاي تز

يق هنر اروپايي
(نمايي  ي ژرف

ني است كه اين
  .شود ي

 نوآوري معمار آ

ها كه در پي جل
پرداخت شكال مي

ه ستقل از كتاب
ر سنتي نگارگري
شود ولي ارتباط

ه كارگيري رنگ ه

ي به نقاشا ن تازه

يز در دورة صفوي

يشتر از هرچيز
الت و جواهرات

  )20/12/1400م 

ي ديد تاكيد دا
آورد ك ظم در مي

اي هاي تازه زش
سرايي را نيز به ن

جامه و پيچ و 

ناسبي براي تلفي
رايي، تالش براي

ترين هنرمندا ص
 مصور ديده مي

دهندة كه نشان

ه  امپرسيونيست
سازي اشيا و اشك

كه مس   از نقاشي
يروي از ساختار

ها نوشته ش  آن

هاي مكمل و به

اني آثارش لحن

ط به مكتب تبري

 عنصر بافت بي
كنند زيورآال  مي

19  
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بر خطاي) ي بود
و متمركز تحت نظ

قصد داشتند ارز
و هرگونه داستان

جم و تموك اندا

هاي من  و زمينه
گر چون طبيعت

 يكي از شاخص
هاي ب در رقعه

ه از روي ايوان ك

شت و برخالف
س ظور به خالصه

كه نوع جديدي
ي هستند كه پي
خوش در اطراف

ه  نامحدود رنگ

ت شاعرانه و عرفا

ج پيامبر، مربوط

.  

دهد و ست مي
ي خاص تالش

 دوازدهم؛ هنـــ

ه نقاشيِ انتزاعي
و ه طريقي متقارن

زنده و پرشور ق
حسي و عاطفي و

ي چهره، تحرك

شود ي ديده مي
املي چوره با عو

كه محمد زمان
عداد پيكرها اغلب

 زمين است و نه

بندي اعتقاد داش
كرد و بدين منظ

.  

هان ايجاد شد كه
هايي نگاره ها تك

عاري با خط خ

رده، از امكانات

وي با كيفيت. ت

د با عنوان معراج

ي اياصوفيه است

ود را از دست خ
هاي رنگي با لكه

سنجش

كه(پ آرت بك اُ
سطوح رنگي را به

د، زهايي تن رنگ
ت، بلكه بيان ح

زدگي الت هيجان

 در دورة صفوي
ي را در اين دو

توان ديد ك  مي
گ و نيز تقليل تع

وهرشاد از روي

ب حكام در تركيب
ك  را جستجو مي
معمارگونه است

م و مكتب اصفها
ه اين رقعه. است

مكن است اشع

 
دا از موارد نامبر

رة رنسانس است

ثر سلطان محمد

بيزانسي از بناي

صر خط اهميت
هاي درشت ب ت

   
 

  .رست است
رلي هنرمند سبك
وچك و بزرگ و س

  .رست است
 با استفاده از ر

و توصيفي نداشت
  .رست است

شي باروك حاال
  .شود

  .رست است
گ و هنر اروپايي

ذ نقاشي اروپايي
سازي و شباهت

ليل اهميت رنگ
  .رست است

هاي مسجد گو ه
  .رست است

ه ضرورت استح
ر و اساسي اشيا
تواري و تعادل م

  . رست است
در سده يازدهم

شده ا  توليد مي
با آنكه مم. ارند
  .دارند

 . رست است
رسيونيست، جد

  .راهم آوردند
  . رست است

چلي، نقاش دور
  .رست است

مسه تهماسبي اث
  .رست است

ط به سرستون ب
  . رست است

زند و قاجار عنص
ان با ايجاد بافت

  .ند
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قي وي به 

دانستند،  ي

+

1
7 4

   

+
1

2 3   

(
+
1

2 3
   

+2 3 

× ×2 3
3 4   

x x= 1
8  

−32 8 1   

9 1

1 9

1 1

1 1

4

4

4 4

4 4

   

a b

b a

+
+

7
3   

a

a

− −
 −

5

5  

7,عدد  5   

cationgroup

اين طرز تلق. ود

ت و احساس مي

(
=

+3 2
−+

=

2 3
1

2

)− = +1 2
3
+ − =4 3

x× = ×252 1 
x x+ 

77 8
= − =1 4 1 3

    

1

1

9

1

4

4

4

= 
21 1313

b

b

− =


− =
2

7 
= م دو ع.م.ك 3

ده روزگارش بو
.  

ك و بيان طبيعت
  

)
=

+ 2
1

23
+ −
+= =

1 4 3
2 3

2

3

6  

x× +1 72
x x=  =7

×
×
×
×

9
1 9
1 1
1

            

a b+ =91 2

b − = −2 1

 +35 3 5

  )20/12/1400م 

هاي پذيرفته شد
.م اجتماعي شد

 آن را مانع درك
.م شهرت يافت

+
1

2 3

+= =

2
2 3

2
1

= 8  

× = 
× =  +× = 
× = 

1 1 9
9 1 9 91 9 9
1 1 1

b a+ 1 63

b = 5

=5 8

ك

20  

تمشمرحلة ه(ـر 

بر ضد قرارداده
پيدايش رئاليسم

وكالسيسيم كه
 به رومانتيسيسم

=
+
1

2 3

+ + + =9 9 1

a −5 7 

a = 7  

فيزيك -ياضي 

 دوازدهم؛ هنـــ

ضي ب كه اعترا
ر روسيه سبب پ

ر واكنش به نئو
ل فعاليت ايشان

28

b = 

رك عمومي ري

سنجش

 
آثاري را داشت
سرايت كرد و در

م، هنرمندان در
رفتند كه حاصل

 در

   
 

 . رست است
ربه قصد خلق آ
گر كشورها نيز س

  .رست است
خر قرن هجدهم
اد را درپيش گر

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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DE =2   

ABC
Δ
   

A
=1 6

16
  

AC C+  

  عده مكعب
AC =2   
AB =2  

+8 8 2  

  ملي منتظ

−135 18   

  جم مكعب
   قاعده هرم

  حجم هرم 

  مانده  باقي

cationgroup

− =2 21 8 3
B

BDE
B

Δ


AC AB
= 

6 8

CD DE+ +

اندازة ضلع قاع =
+ =2 28 8 1

( )+28 8 2
+ =2 8 3 8

  ظم

ضعل 18طرهاي 

=8 117

=36 حج = 2
= مساحت 6×

= × ×1 363
حجم جسم =

DE =36
BE DE

BC AC
= =

AC

AB

 = 
 =


6

8

/AE = +9 6

= =64 8
AC =28

) = +2 64 12
( + +8 3 2

ضلعي منتظ nي 

(= تعداد قط 18

216
×م و  =6 36

=3 36
− =216 36

  )20/12/1400م 

= 6
BD

AB
=

/

/

× =

× =

16 9 61
16 12 81




/+ + +8 6 2 8

= 8 2
= 8 192
)+1

وع زواياي داخلي

( )− =18 3 12

= ارتفاع هرم 3

18 

OC    
OA  
OB   

  جسم

= 9  
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تمشمرحلة ه(ـر 

AE =1

/=8 26 4

AB = 192

( n= مجمو 2−

35

3

C r= = 3
A = −2 2 26 3
B = −3 3 3

(= π1
حجم ج3

(π −3 9 3

 دوازدهم؛ هنـــ

/ − =2 8 1 2

=2 8 3  

)− =4 9 28
  . است

= − =2 36 9
(= −3 3 3 1

( ) × −23 3 3

)− π =3 1 9

سنجش

/8
 

n88 2
محور تقارن 18

OA27
)1

( )− π ×21 33
π − π3 9 3

   
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

n − = 4 32
8 منتظم داراي 

 .رست است

 .رست است

= 3 3  

( )× −3 3 1  

π + π = π9 9
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+ =1 2   
  عدد  1     

+ =12 1   

  حور تقارن 

  حور تقارن

  حور تقارن
+ +4 3   

ت مساوي 

  
cationgroup

=12
ي بزرگ        

=13

مح 4 

مح 3      

مح 6      
6=    ن  13

ن را به دو قسمت

تعداد  لوزي

محور تقارن

 عبور كرده و آن

  )20/12/1400م 

  رتفاع استوانه
  قاعده استوانه
  حجم استوانه

  حجم كره =

  اشور نخورده

 12  

  6ع 

  انده

  . است

   

 از قطر نيمكره

22  

تمشمرحلة ه(ـر 

ار 12=
= π مساحت ق

= π×36 ح 12

( )= π =34 63
هاي ها م قسمت

يمكره به شعاع

جم كره به شعاع

ما جم جسم باقي

  . است

×2   
  .آيد  مي

   
محور تقارنند 

  .كند وصل مي
÷ =12 2      

 تقارن دارد كه

 دوازدهم؛ هنـــ

( )π = π26 36
= π2 432

π288
= π432 حجم

=

4
حجم ني 3

= π×4 حج 63

= π1152 حج

سط تشكيل شده

× =5 1
گيرند پديد  مي

قطر دارد 4عب 
كن  هم وصل مي

كعبي را به هم و
=.  قرار دارند 6

شمار صفحه  بي

سنجش

π

π − π =288 1

π× 12×
4

12
6

2
= π36 288

π − π =288 8

سبت به خط وس

يگر قرارار يكد

مكع. قارن است
وجه مقابل را به

÷6 2    
يال مقابل از مك

دو مقابل هم  به

بنابراين. ر است

   
 

 .رست است

π144
 .رست است

×12
=1152

π864
 .رست است

  . وجود دارد
 .رست است

قطعه قرينه هم نس
  ه

تي دو قطعه كنا

 .رست است
عب يك محور تق
ي كه مركز دو و

=:  جه دارد 3
ي كه وسط دو ي
يال دارد كه دو

 .رست است
شمار قطر ي بي
  .كنند
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  )75ه 

cationgroup
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−
5 8 4
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m
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J
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5
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  )80صفحه 

ط موازي داراي يـ

 معماري، صفحه

x x=4 5  

m

W

W

W

F

−

=

4
             

             

C

كشي معماري، ص

مركزي، خطوط

كشي تاب نقشه

  )20/12/1400م 

tW m V= 2
2

1
2 

t

t

W (

W Fdcos

F

= − ×

= θ
=

= =

1 22

4
4

5

   
    


/

Q mc

Q

Q

= Δθ
= ×
=

5 6
12

  

ك ب نقشهكتا. (ت

 پرسپكتيوهاي م

متن كت. (دهد ي

23  

تمشمرحلة ه(ـر 

| F | | F=1 2  
k q q′1

x
=2  

mV

) ( )

F ( )

N

−

×

θ
× × −

=

2
1

2

1
2

2

5 1

8

  



  

J

θ
×6 4  



  .مطالعه شود

حه موازي است

زيرا در. م شود

الئي به طرح مي

سيم فني

 دوازدهم؛ هنـــ

 M             |

k
=

q q′2
( x)


− 22

= −2 4    

  .درسي

هاي كاو م ت آينه

ن نيز با آن صفح

 همان گريز ختم

رتفاع، كيفيت باال

 ترس

سنجش

ر شدن نيرو در

x (
 =2

16
2

 

J 

سوف در كتاب د

بخش مشخصات

ي باشد، سايه آن

يز است بايد به

كردن عمق و ار

   
 

 .رست است
شرط صفر

x)− 2
25

 :گيريم جذر مي

 .رست است

 .رست است

 .رست است
ده خسوف و كس

 .رست است
هاي كروي در ب

 .رست است
اي موازي  صفحه

 .رست است
ط كه داراي گري

  .ستند
 .رست است

عالوه بر روشن ك
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مكعـب در      
 35ه برابـر   

  

د كه يكـي  

  

حه جـانبي     

وير، افقـي   

حه جبهـي    
 

cationgroup

ا تصـوير قطـر م
اويـهايـن ز . ست

  .شود ي

.شود اميده مي

جبهي وجود دارد

ـوازي بـا صـفح

صفحه افقي تصـو

، شـش صـفح)ي 
 دو صفحه قائم

شـود زيـر  مـي 
 با خط زمين اس

  .د باشند

ت      

 قائم ناميده مي

صوير، منتصب نا

خط ج 5جمعاً  

صفحه مـ. اند ئي

فحه موازي با ص

و صفحه نـامرئي
و د) فحه نامرئي

  )20/12/1400م 

ن در نظر گرفته
درجه 45زاويه 

و مشابه هم بايد

مايـل بـه راسـت

حه افقي تصوير،

ر صفحه قائم تص

.اند ورب جبهي

و دو صفحه نامر

صف. اند حه نامرئي

صفحه مرئي و دو
 مرئي و يك صف

24  

تمشمرحلة ه(ـر 

مكعب با كف آن
ست كه داراي ز

  .ست است

يه سمت چپ و

  .قرار دارد

اال و كمـي متم
  

ط عمود بر صفح

خط عمود بر. ند

شكل خطوط مو

  .اند  شده

فحه آن مرئي و

مرئي و دو صفح

چهار ص(ه افقي 
سه صفحه(رخ 

 دوازدهم؛ هنـــ

نور، زاويه قطر م
دة وجه مكعب اس

درجه درس 35 

هر دو سا.  است

فق باالي حجم ق

قطه گريز در بـا
.به راست است

  .جه است

خط. اند ها نامرئي

ان ها نامرئي ط آن

ر، در شقائم تصوي

هاشور مشخص

رد، كه چهار صف

چهار صفحه م. د

حهفصشش : رد
چهار صفحه نيم

سنجش

ي شعاع تابش ن
دهند بع تشكيل
حدود. نيه است

تمايل به راست

خط اف. ت است

شود، نق اهده مي
ه كمي متمايل ب

6تا  45   درج

ه ، دو خط از آن

دارد كه پنج خط

وازي با صفحه ق

كه در شكل با ه

رخ وجود دار نيم
  .ود

فقي وجود دارد

 خاص وجود دار
، چ)صفحه نامرئي

   
 

 .رست است
سايه زاويه حقيقي
 و افقي قطر مرب

ثان 53دقيقه و  
 .رست است

شت سر ناظر متم
 .رست است

 ديد پرنده درست
 .رست است

كه در شكل مشا
ين ناظر ايستاده

 .رست است
ب مخروط ديد،

 .رست است
رد، قائم وجود دا
 .رست است

 منتصب وجود د
 .رست است

، خطي است مو
  .اند رئي

 .رست است
ائم وجود دارد ك

 .رست است
ل شش صفحه ن
شو رخ ناميده مي
 .رست است

ل شش صفحه ا
  .شود

 .رست است
ل هجده صفحه
ه مرئي و يك ص

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .14
در تئوري س
صفحه قائم

15درجه و 
در 4گزينه  .14

منبع نور پش
در 3گزينه  .14

اي دو نقطه
رد 1گزينه  .14

طور ك همان
بنابراي. است

  
در 4گزينه  .14

زاويه مناسب
در 1گزينه  .14

هجده خط
در 4گزينه  .15

هجده خط
در 3گزينه  .15

خط جبهي،
ها نامر از آن

در 2گزينه  .15
دو صفحه قا

در 3گزينه  .15
در اين شكل
ر تصوير، نيم

در 2گزينه  .15
در اين شكل
ش ناميده مي

در 4گزينه  .15
در اين شكل

پنج صفحه(
  
  
  

erv.ir

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55



 
 

 

@sanjesheduc 

  

  

  

  
   

پ و پخـش  

ـط، رنـگ،    

ـر كرسـي      
  .ت

cationgroup

را با فرآيند چاپ

ماننـد خـ(ـري  

 طـرح، بـا تغييـ
پذير شده است ن

ـيم،  
م را  

شانه مورد نظر ر

رفتن عناصر هنـ

در ايـن. ظ شود
كيب كلمه امكان

  )20/12/1400م 

  . شده است

كنـد بنـابراين   

A كنـ را رسم مي
 AC قـوس دو

عدد است كه نش

كار گر قاش با به
  .س است

ها حفظ اياي آن
در شكل و تركر 

مي

25  

تمشمرحلة ه(ـر 

چين رسم  خط

ك ل تقسـيم مـي      
  .ت

ABابتدا ضلع  

و شعاع Aركز 
  .شود  مي

كثير، توليد و تع

يد بيمارگونه نق
ويري و نامتجانس

رند تا نظم و زو
و در نهايت تغيير

صويري و تجسم

 دوازدهم؛ هنـــ

صورت  شكل به

 قسـمت معـادل
جواب درست است

.ث را رسم كرد
وس اول و به مر
سوم مثلث پيدا

كنندة تك  تداعي

شديد و حتي شاي
شيئي يا غيرتصو

گير ي آن قرار مي
 حرف يا كلمه و

 خالقيت تص

سنجش

در. شود مل مي

 

 

ت آن را بـه دو
S S+ =1 جو 2

توان مثلث كل مي
قو Bاز  BCعاع 

رأس س C نقطه 

كرار شده استت
  .بينيم

لقاء هيجانات ش
هايي كامالً غيرش

 كه حروف روي
 ديگري از يك

   
 

 .رست است
ر خط شكل كام

 .است رست
 .و جواب است

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
ث، ميانه مسـاحت

=در نتيجه   5 

 .ترست اس
قوس مطابق شك
سم قوسي به شع
يم بدين ترتيب

 .رست است
حرف كه دوبار ت

ب تر مي هماهنگ
  .رست است

د نظر نشانگر ال
ه و تركيب شكل
  .رست است

ي است نامرئي
تيابي به زواياي

www.sanjeshse 
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در 1گزينه  .16
با رسم دو ق
سپس با رس

كني رسم مي

 
در 2گزينه  .16

وجود يك ح
تر و ه نزديك

در 3گزينه  .16
طراحي مور

و...) بافت و 
در 1گزينه  .16

كرسي، خطي
حروف، دست
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. شـود   مـي   
وارد ديگـر،      

ط زنـدگي   
سـتفاده از    

د را نشـان     
ـوير ديـده       

 بچسـبد و   
ز خشـكي       
اط برقـرار     

 ترسناك و 

ن، حمايـت   

كاري و  يزه

انـد   وانسـته   

فت چـوب  

cationgroup

د مطالعـه كـم
و شـلوغي و مـو

  .د كرد

صوصاً در محـيط
ارنـد و بـدون اس

م تكـرار و تعـدد
ـدريجي در تصـ

ست به حـروف
ـتن بـا هـدف ا
د در بهتـر ارتبـا

ساسي از فضايي

 از حامي بـودن

ها ري طرح ن پيش

نصـر متضـاد تو

ورد نظر را به باف

 براي ادامه روند
هـا، خلـوتي و ت

ن را دنبال خواهد

روند و خص كار مي
و كلمات نياز ندا

سر هـم ش پشت
ـي يـا تغييـر تـ

بايس ن حالت مي
شي شـده بـا مـ

توانـد ست و مـي 

احس ، قراردارند

گونه، احساسي 

اين. دهد ان مي

عنوان دو عن و به

، جنس طرح مو

  )20/12/1400م 

  . است

شتياق مخاطب
شكال و شخصيت
بيشتري داستان

كا  و راهنمايي به
م خود به زبان و

 كاراكتر خرگوش
فرآيند دگرديسـ

آيد كه در اين مي
س يا تصوير نقاش
ت به كودك اس

الي سر بيننده

م، چفت و پازل
  .كند نتقل مي

 ابتدا تا انتها نشا

اند و تلفيق شده

  . شم است

توان يافت، ت مي

26  
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 در چاپ اُفست

 داشته باشند، ا
ر تمركز روي اش
ب نيز با عالقه ب

ي اطالع رساني
ي بيان مفاهيم

وجود چند. ست
ست و هيچ نوع ف

وير داخل متن م
بافته شدن عكس

ايي و صميميتشن

اي كه از با زاويه

صورتي نرم ن، به
را به مخاطب من

د داستان را از

ن نماد زندگي ت

ت و گردش چش

ت چوب و درخت

 دوازدهم؛ هنـــ

ه مورد استفاده

ديد يكساني  يه
ير اندازة تصاوير

يير داد و مخاطب

 هستند كه براي
الئم تصويري برا

  .رسانند

نوع غيرقرينه اس
 متعادل بوده اس

 از عكس يا تصو
اين ب. صوير بماند

ي و احساس آش

اند و ز خود گرفته

زرگ يا در دل آن
ي و اُخت بودن ر

كند و روند ص مي

عنوان تر سفيد به

اق در فرم، جهت

مي كه در بافت
  .دهد ي

سنجش

شوند طوح چاپ

سب، شكل و زاوي
توان با تغيي ق مي

ي داستان را تغي

نماي تصويري
اين عال. ي دارند

د را به بيننده بر

ي تعادل اما از ن
راي يكپارچگي

ن گاهي بخشي
نار عكس يا تصو
بودن بيان بصري

  .د

ه ترسناك به خ
  .د

ك روي حرف بز
دستي يكي، يك

ا مشخصها ر ريم

ماد مرگ و كبوت
  .كل بدهند

ي سنگيني، اغر
 

طوط نسبتاً منظم
شان مينزديك ن

   
 

  .رست است
ترين سط  از مهم

  . رست است
صاوير كتاب تناس
ري از اين اتفاق
ب آهنگ تصويري

  .رست است
نهاي راه ا نشانه

د استفاده زيادي
ست منظور خود

  .رست است
ي مورد نظر داراي
كليت تصوير دار

  .رست است
ي مصور كودكان
ستون متن در كن
ش از حد جدي ب
كتاب كمك كند

  .رست است
ترهايي كه قيافه

كند ا منتقل مي
  .رست است

ك حرف كوچك
مايت كردن، نزد

  .رست است
  .رست است

 نماي كلي از فر
.  

  . رست است
عنوان نم جمه به

شك ين پوستر را
  . رست است

ي مورد نظر داراي
 . رست است

ها در خط د رگه
اي، بسيار ن الصه

www.sanjeshse 
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. تاري است
د و باعـث        

سر خود را 
  .كند

  .ددارن زمي

 نيروهـاي   

 1957ـول   

حالت چهره 

cationgroup

ي تداخل ساخت
ـي پويـا هسـتند

گاه قرارداده و س ه
ك نده منتقل مي

ها با راد را از آن

دهنـدة ، نشـان  

ن فـيلم محصـو
  .ق كرد

ي ميميك يا ح

  .ت

  .قرار گرفت

دهندة نوعي نشان
ش مثبـت و منفـ

عنوان تكيه ن به
 كردن را به بينن

كنند و يا افر  مي

تمام طـرح. رند

اين. شكسپير است
اي خلق  برجسته

ديگري. يان است

ش يا رويداد است

شي مورد توجه ق

  .تاب نوشت

  )20/12/1400م 

ه شده در هم، ن
هـر دو بخـش. د

  .ت

شتش روي زمين
فكر  و در حال

شده اعالم واجه

ح كادر وجود دار

كبث اثر شي م
هاي ي دنيا فيلم

.  

  .ست

ي زبان و نحوه بي

بع وحدت كنش

داستاني و نمايش

ح واقعه كربال كت
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 يكديگر و تنيده
ظر فرمي هستند

ادل و توازن است

ت خود را بر پش
 از خستگي، غم

كننده و مو اجعه

 روشن در سطح

نمايشنامه تراژد
ياري از آثار ادبي

  .تراژدي

.ست گرفته است

 نمايش مؤثر اس

كند، يكي ن مي

زمان و مكان تاب

 شيوة نگارشي د

خواني و شرح بيه

ت نمايشي

 دوازدهم؛ هنـــ

در آرم، در كنار
 جداسازي از نظ
ت آرم داراي تعا

ين است كه دست
يگور، احساسي

  . است

تي را به فرد مر

هاي تيره و طيف
  .دارند

سبك ژاپني از ن
با اقتباس از بسي

ت براي نمايش ت

  . ن است

اي به دس بازيچه

گيري شخصيت

الت حسي را بيا

در فصل تداوم ز

علت ست كه به

 كه در مورد شب

 خالقيت

سنجش

 استفاده شده د
ش قابل تجزيه و

شوند كليت ت مي

ي نشسته بر زمين
ت اين حالت و في

7 7ο متر ميلي

يت كار و فعاليت

و روي هم، با ط
 صفحه جريان د

ي سينمايي به س
وي ب. پني است

در فن شعر است

علق به كوهستان

دنيا را همچون ب

گ  همه در شكل

.  

شود با آن و حاال
  

دت دارند ولي د

اي اس رساله ،شي

ين كسي است

   
 

  .رست است
ي مثبت و منفي
كه اين دو بخش

در همه جهاتم 
  .رست است

لو تصوير آدمكي
كليت. شته است

  . رست است
B1 ،×7 1οοο

  . رست است
ازدارنده، ممنوعي

  .رست است
جهات مختلف و
ت كه در سطح

 .رست است
خونين، برداشتي

ساز بزرگ ژاپ يلم
 .رست است

معروف ارسطو د
 .رست است
متع  بلندپرواز و
 .رست است

ست كه هيتلر د
 .رست است

 مبارزه بيش از
 .رست است

.تر است راهميت
 .رست است

زيگر مربوط ش با
.زي بدني است
 .رست است

مان و مكان وحد
 .رست است

در ادبيات نمايش 
 .رست است

واعظ كاشفي اولي
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در 4 گزينه  .17
هاي با نشانه
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يل شـده و     

-جـه، سـل  

cationgroup

  .ت

 .است» هـ«ن 

  .د

م بـزرگ تشـكي

در نتيج.  باشـد  

.  

هان بودن استكي

  .گفتند مي

 .هستند» و دو

ند كه عالمت آن

خواهد بو» اديز

 دو فاصله سـوم

پرده بم شـده م

  )20/12/1400م 

م مهمي داشتند

  .انده است

ت در راستاي ك

  .گي دارد

  . است

ه به آن قوالي م

الكُرن و« يعني 

گوين طنيني مي ش

فا-دو-البمل«ت 

د؛ اين آكورد از

  .ود

ه و پنجم آن نيم

  ود
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ي نمايش سهم

جا ما  اشكاني به

 اما فلسفه حركت

ور بيشتر هماهنگ

  .ي است

ل شدهود تشكي

 وجود داشت كه

م و چهارمِ شور

نيني باشند، بيش

جه پاسخ درست

ديز خواهد بود ل

شو  شناخته مي

هاي پايه  كه نت

خواهد بو» ماژور

ت موسيقي

 دوازدهم؛ هنـــ

ريز در پايهفنون 

ت كه از دوران

ري خاص است

 نواي ساز سنتو

مشهور اسپانيايي

ف كه از سه اپيزو

  .ت

واختن يك ساز

  .ي است

سل، درجات دوم

شتر از فاصله طن

V است؛ در نتيج

سل-مي-نيك دو

ن، بريده و غيره

كوس اول است
  . خواهد بود

م مي «م كاسته 

 خالقيت

سنجش

الر نمايش دارالف

اي است مايشنامه

 شمسي بر مدار

ي و ريتم آب با

نويسان م يشنامه

حسن مخملباف

وس شكل گرفت

رايي همراه با نو

دونده امير نادري

از مبناي شور س

 كه ربع پرده بيش

Vوي درجه بر ر 

المينور هارمون) 

زن گولفريبنده، 

صورت معك وم به
ر گزينه درست

آكورد هفتم» كار

   
 

 .رست است
تكيه دولت و تاال

 .رست است
  طع

 .رست است
نامه و نم ن تعزيه

 .رست است
مانند منظومه ،

 .رست است
اي كاشي فيروزه 

 .رست است
سيا لورگا از نماي

 .رست است
فروش ساختة مح

 .رست است
جشنواره ديونوسو

 .رست است
سر الم نوعي قصه
 .رست است

كارگردان فيلم د

  .رست است
بوعطاي الكرن ا

 .رست است
 ايران به فواصلي

 .رست است
VII6م افزوده 

 .رست است
)درجه سوم(ت 

  . است
 .رست است

V-V هاي ف نام به
 .رست است

م ناپلي درجه دو
بمل در ر ماژور ي

 .رست است
دوبك –ال  -ديز 

www.sanjeshse 
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ـ  ود يكـي   ب
. انبـان   نـي   

خـام را كـه     
ختلف برج 

  .گريس

كـاري و   يق   

cationgroup

 آن بر دو قسم 
 ناي خيـك يـا

 »فا

 عمـل نفـت خ
خار در طبقات مخ
سوخت كوره و گ

  

شـدن وزن عـايق

 .ت

و: نويسد فخ مي
رنا بورغو، نفير،

 

ف-سل-الديز-سي

شود در اين  مي
زاي متفاوت بخ
 گازوئيل، گاز، س

.شود لسيون مي

تـر ش آب، سـبك 

  )20/12/1400م 

ينة درست است

زهاي ذوات النف
ن، ناي جاور، سر

 شود  مي

.ضراب ريز است

 .شود

س-دو-ر-ديز مي

اشد زودتر جدا
 شود سپس اجز
فت سفيد، نفت

ها در سطح امول

در مقابل نفوذ آ

29  
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گز »سل-ر-ال« 

 ذيل عنوان ساز
، ناي بلبانزمرا 

 .ست

 . است

 .دا است

تفاده خطي اس

مل كشش با مض

ش وچك گفته مي

م«: شود ه بم مي

تري داشته با ين
دهند تا بخار مي

بنزين، نفت: اند از

ه ه شدن هالوژن

ر داد مقاومت قي

اص مواد

 دوازدهم؛ هنـــ

ست؛ در نتيجه،

االلحان د مقاصد
يد، سفيدناي يا

الدين بلخي اس في

طوسي منسوب

صد فون يا پوست

 د دارد

ك از حامل سه

عناي اجراي كامل

 تنه و دهانه كو

 رود ر مي

 است» ل

 

ترتيب از زير به ه

ماي جوش پايي
ين است گرما م
ا ين اجزا عبارت

عث بهتر پراكند

ي به دليل ازديا
  .ي است

 خوا

سنجش

واصل چهارم اس

هفتم كتاب خود
ناي سفي: قيدات

  . و ارغنون

 عبدالمومن صفي

جه نصيرالدين ط

 سازهاي ممبراف

ساز سنتور كاربرد

ويسي، ساز تمبك

اي به مع  زخمه

تر تمبك، بين ك

كار س، كليد فا به

سل –ر  -ال  - 

است» نقاره« 
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فرارتر باشد يا د
ي سبك و سنگي

ترين ا مهم. شوند

و باع  دهاي نقره

كاري قير در عايق
كاري سطح عايق
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ال آكوردي با فو

 .رست است
راغي در فصل ه

مق. ديگر مطلقات
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نو رسوم براي نت
 .رست است
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 .رست است
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 .رست است
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مي«ل قيچك، 
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 .رست است
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هداري قير در س
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ت و بخش 
زي، پمـپ   

هـن تميـز    

ـي ايجـاد     

صـل از آن  

بـه داخـل     

cationgroup

.  

ستفاده بوده است
سـاز ها، سـكه  ده

كلـرور آهيله پر 

  .كنيم  مي

  .شود ه مي

نيـز رنـگ آبـ س

حاص  اسـفنج . ـت   

گير از ورود آب ب

  .ند

  .شود فاده مي

. زرد خواهد شد

ن قديم مورد اس
ژ در ساخت دند

وسـي و بـرنج بـه    

  .شود ي

  .يد

اگميل استفاده

م نايلون خوانده

تالوسيانين مس

هـا مقـاوم نيسـت

پنجـره و جلـوگ

نامن وراسيون مي

واد دارويي استف

  )20/12/1400م 

يير رنگ داده و

هاي يونا و پيكره
يابد از اين آليا ي

جـنس مـس و

ها استفاده مي ب

  

آي ن به دست مي

نام پا هايي به نده

نا اميدها به ه پلي

ست الجورد و فت

ه ورشيد و حالل
  .د

هاي در و پ شيشه

ي قند را ساتو ه

وشش كپسول م

30  

تمشمرحلة ه(ـر 

س از مدتي تغيي

 قديمي كليسا و
آلياژ افزايش مي

يي از جها  كليشه

شك كردن مركب

ليت، آزوريتكوو

 و اعضاي حيوان

ر آن از ورز دهند

ميد است و كليه

ي نيز مشهور اس

بر تنش، نور خو
رود كار مي ي به

 محكم كردن ش

  .آيد ست مي

ربنيك در تصفيه

  . آب است

ماهي در پوش  شم

 دوازدهم؛ هنـــ

شو فيلم پس و ست

هاي خت ناقوس
د قلع استحكام آ

د كلريدريك و ك

 U.V براي خش

يت، كوپريت، ك

  .ريك است

كه از استخوان

يفيت مناسب در

ام تهيه شده پلي
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هك اضافي كه 

ترين رو  از ارزان

كاري خاتم و ش

   
 

 .رست است
عايت نكردن در

 .رست است
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