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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  شمشمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)15/11/1400(  

  )دوازدهم( ـرـنـه  
 

  

  :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 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  8ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

  * ه 
علّت  به  حت

 روي شـتر  

  ع 

cationgroup

شده شده، قانع  ب 
تاب، ناراح بي: الفه

فويه و قاجاريه

نزاع ←نذاع *  

  

(.   

مجاب، مجاب  :د
كال. * آيد ظر مي

ان صف كه در زم
  ر بندند، مهد

صيانت ←نت 

  . است
  ش 

 15/11/1400(  

مردانگي ←ي 

ش و انعام است

متقاعد*  آوردن 
رت سياهي به نظ

 داراي دو چرخ
جاوه كه بر شتر

سيا* مستولي  

   .ت

ساز ا وند همپايه
شعلة آتش –نون 
  .ود

2  

ششممرحلة (ـر 

بزرگواري  )3  

ش به معني دهش

ري، عذر و دليل
صور آنچه بهيزي، 

  

 جنگي كوچك
كج: محمل* گام 

  ترجيح ←

  ت 

←مصتولي * 

  . است» خان«

استفاقد شاخص 

حرف پيو» ولي«
باد جن: ب اضافي

شو يت ديده نمي

ارسي

 دوازدهم؛ هنـــ

 رامت كشد

بخشش –  و گناه

يزي يا انجام كار
وم از كسي يا چي
لّ عبور، گذرگاه 

نوعي توپ: رك
زمان، هنگ: وسم

  طين 
←ترجيه * طرد  

فراقت ←راغت 

  : ها ن
*نعيم  ←نئيم  

  . است 

«و شاخص » كه
  .ص است

و ف» كه«ساز  ته

«. * هاد هستند
سوا و دو تركيب

تلفظي در بيتدو 
  . متمم است

 فا

سنجش

  
كسي كه غر ←

    
گذشت از جرم

   :ه
عويق انداختن چي

ساية موهو  :شبح
محل  :معبر* ده 

  : ها  آن
زنبور* غيرت  ي

مو* شان، تابان 

   :ها ن
←تين ) 2 
←ترد ) 4 

   :ها ن
فر* نگذارد   ← 

ارند و اصالح آن
*نسب  ←ب 

»مرصادالعباد« 

ك«ساز  د وابسته
ده و فاقد شاخص
حرف پيوند وابست

 جنون هر دو نه
من رس –مجنون 

ست و هيچ واژه د
م» شعله«ست و 

   
 

 .رست است
: ها و اصالح آن

←ه غرامت گيرد 
بخشش   ←ش 

شايش به معني گ
 .رست است
شده اي خواسته 

عتگ، اهمال، به 
ش* اه، دفترخانه 

در وضع آزاردهند
 .رست است

رست و اصالح آ
اراده، بي بي: صر
درخش: متأللئ* 

 .رست است
اليي و اصالح آن

   عزّت ←
   اسرا ←

 .استرست 
اليي و اصالح آن

نگزارد  *سبحه 
 .رست است

ه غلط اماليي دا
نصب* وجه  به ←
  احتراز   ←

 .رست است
ضافه و از كتاب

 .رست است
راي حرف پيوند
جمله مستقل سا

داراي حر) 4و  3
 .رست است

   :د
باد –تو  : ع اول

من م: ب وصفي
حرف اضافه اس 
وابستة هسته اس 

www.sanjeshse 

  
  
در 1گزينه  

موارد غلط و
كسي كه  )2
بخشايش) 4
بخش: توجه(
در 3گزينه  

ها معاني واژه
درنگ : تعلّل* 

دادگا: محضر
قرار گرفتن د

در 2گزينه  
پنج واژة ناد

عنا سست* 
. *بستند مي

در 4گزينه  
هاي امال غلط

←عظّت ) 1
←اصرا   )3
در 4گزينه  

هاي امال غلط
س ←سبهه 

در 2گزينه  
هايي كه واژه
←وجح  به* 
←اهتراز * 

در 3گزينه  
اض» د«مورد 

در 1گزينه  
دا  )1گزينه 
ج  )2گزينه 
3هاي  گزينه

در 2گزينه  
بررسي موار

در مصراع) 1
دو تركيب  )2
»بسان«) 3
»رسوا«) 4
  

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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@sanjesheduc 

سـه  «عـل    

  
  »چه
  دار ن

  .  ست

هاي   گزينه

cationgroup

  »ي

دي و هـر دو فع

  ار كثير 
  ) رند

). است» نفس«
دل به غنچ«شبيه 

نشان -2عزادار  -
ت فاقد تشبيه اس

  .  است

تعداد تشبيهات

 
مسندي«ر نقش 

   )دي

اسـنا» هسـتيم 

  . ه است

به معني مقد» 
هوشيار، تضاد دا

«به معناي » دم
تش * از غمگين 

-1به معني » ار
بيت* آرزو  -2ر 

ت فاقد جناس

با توجه به تع. شد
    ).ست

 15/11/1400(  

 

 : دارد؛ بنابراين
در» اين« ⇐) ي

غير اسناد(ختن 
   )دي
  

.  
  .  است

ه«بـه معنـي   » 

وابستة هسته» ر

  . ست
صدهزار« -خن 
مست و ه ( . ست

د«. ( ايهام است
كنايه ا -2شرده 

داغدا«ايهام در  *
عطر -1ه معني 

  . ود نيست
بيت . * هستند» 

فه استعاري باش
 در ارجحيت اس

3  

ششممرحلة (ـر 

   عولي 

ها د گزينه) ادي
اسنادي: »باشد ي

نتوان باخ*   )دي
غير اسناد(خاريم 

 )غير اسنادي  :د

.اليه است مضاف
اليه ستة مضاف
يم«مصراع دوم 

سحر« : توجه. ت

  .س است
د حسن تعليل اس

به معني سخ» ن
ت فاقد تناقض اس

بيت فاقد  *» ل
فش -1 به معني 

*» وس به آتش
ايهام دارد به  ) وم

  محبوب 
  . ت

ي در بيت مشهو
 و زلف محبوب

(   

 تشبيهي يا اضا
 اضافه استعاري

 دوازدهم؛ هنـــ

مفع) ج   

غير اسنا –ادي 
مي«به معني ( 
غير اسناد  :دهم ي

بخا*   )نادي اس
جود داشته باشد

م  وابستة» شمند
فاقد وابس ي، بيت

در م* محذوف  
.  

اليه است ة مضاف

يت فاقد جناس
بيت فاقد* » ل

زبان« : مجازها  * 
بيت * گرداني  ره

دل«بخشي بر  ن
ايهام دارد» گ
هو«تشبيه * » 
واژة سو(» بو«* 

هان متعاره از د
بخشي است جان

 ولي هيچ اغراقي
خال«ستعاره از 

)تا 3(چون چنار 

تواند اضافه مي» 
هرچند. (شود ي

سنجش

   :ه
متممي) ب 

اسنا( نوع افعال 
حريف اين است

حركت مي/ انم 
غير  :اشته باشد

به معني وج(بود 

   :در هر گزينه
دانش«  هستند،» 

سه جزئي» است
»هستند«ادي 

اليه است مضاف
وابستة» ما«* » 

   :ها  آرايه
بي  * ) مصراع اول

زهره و زحل» «س
 » داشتن بلبل

دور -2زمانه  -1

    :شده
استعاره و جان  *
تنگ«* » صبا«ر 
»الله«و » دل«ر 
*» مشام دل«ر 

است» شكر»  *» 
داراي ج  »بلبل« 
داريم،» دانه – 

ترتيب اس به» دام

سروقدان چ –ن 
  ) تا 2(ه گل 

»شكوفه عمر« 
تعاري تلقّي ميس

   
 

 .رست است
شده ر موارد داده

 ك اضافه 
 .رست است

بستگي به» ند
ح*   )ير اسنادي

جها به معني مي
 معني وجود ند

ب*   )ير اسنادي
 .رست است
شده د د خواسته

سه جزئي«فعل 
ا«* دو جزئي » 

ع اول فعل اسنا
وابستة م» ياضت
»دو جزئي«فعل 

 .رست است
ستي و نادرستي
مصراع دوم به م

سعد و نحس«ن 
صدهزار زبان«ر 

1به معني » دور
 .رست است

شد هاي خواسته ه
*» دل به سنگ«

بخشي بر  و جان
بخشي بر  و جان
بخشي در  و جان

 .رست است
    :ها ه
»طبع به طوطي«

فاقد مجاز، ولي
دام« دوم تكرار 

دانه و د«ع آخر 
 .رست است
   :هات هر بيت

سروقدان –عشق 
روي به –زار  الله

به معني» ر عمر
اضافه اس»  عمر

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .
در» را«نوع 
فك  )د –الف 

در 1گزينه  .
مسن«تعيين 

غي(درباز ) 1
ب(جهانم   )2
به(مباد   )3
غي(داري ) 4

در 4گزينه  .1
بررسي موار

هر سه ف) 1
»نرفتي«) 2
در مصراع) 3

ري»  ،»جزئي
هر سه ف  )4

در 3ه گزين .1
بررسي درس

م(تشبيه ) 1
تضاد بين) 2
اغراق در  )3
د»  :ايهام) 4

در 1گزينه  .1
بررسي آرايه

«بيه تش) 1
استعاره   )2
استعاره) 3
استعاره) 4

در 4گزينه  .1
بررسي آرايه

«تشبيه ) 1
ف» زلف«) 2
در بيت) 3
در مصراع ) 4

در 2گزينه  .1
عداد تشبيهت

بستان ع  )1
عمر به ال  )2

بهار«  :توجه
بهار«ديگر، 

erv.ir
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    )تا 3(سل 

 

  عي 

  ».ستم

  . ود است

cationgroup

ضو چون خم عس

  . است

 .كند تكيه مي  

ر برابر حيات واقع

 سوز و گداز هس

خ به نوعي مشهو
  ) نفس

  )24 ه

  )2 صفحه 

هر عض -   ).ده است

  .ت
ا» حساب آوردن

» شمردن وقت

  
  يت 

ارزشي مرگ در ي

شق محبوب در

ه در گزينه پاسخ
تهذيب(ي نفس 

صفحهي يازدهم 

عربي يازدهم( 

 15/11/1400(  

عداد تشبيه افزود

طور نيست خ اين
گاه كردن و به ح

  )كنايه(ن 

غنيمت«سخ به 

ها   همة پديده
پذيرفتن مسئولي

بي) 4ي مرگ   

در آتش عش«: گر

است كه» گاشتن
ترك هواي  )4و3

  )27صفحه 

عربي( ستميا يم

كرد  مسخره ، ت

)علوم انساني

4  

ششممرحلة (ـر 

   )تا 3(ر 
عطف بر تع  »واو«

ي در گزينة پاسخ
نگ«ب به معني 

شاط دوري كردن
  فراهم آوردن 

پاس  ، ولي گزينة

  . ت

تري محبوب بر
ر به ناتواني از پذ

  )شهيد(و 

دليل نزديكي ت به

هاي ديگ م گزينه

ي خود بزرگ انگ
3  دف 

عربي يازدهم، ص 

م، هستم) 4 

وقت چيه )4 

ويژة غيرع(ن 

 دوازدهم؛ هنـــ

 باال چون صنوبر
«توجه كنيد كه ( 

است، ولي» نس
ترتيب ول و دوم به

   :رتيب
از شادي و نش) 2
بخيه كردن، ف  )4

اشاره دارند» نيا

است» دگي عاشق

برت  )ب  عشق 
اقرار) د 

  . ت

مرگ در برابر تو

دن از خواب غفلت

و مفهوم» حبوب

في رياكاري، نفي
رمستي در راه هد

 ي كس هر: نم)

 »برخاستم

 شوند  سخره

بي، زبان قرآ

سنجش

قد و –چو بيد 
 موي چون غزل

متجان«ير پاسخ 
در مصراع او» ن

تر ها به در گزينه
    2
   4

ناپايداري دن«به 

نهايت شوريد»  

نهايت ع روي بي
   ز خدا 

است» ري عاشق

پاسخ؛ ناچيزي م

بيدار شد) 2  .ش

ت شوق ديدار مح

ز از خودبيني، نف
ارزشمندي سر 

)4و2»   ه«ير

«ي، وقت ) 3 

مسديگر،  )3  .ت

 عرب

   
 

دل همچ –صنوبر 
هر –چون بيت 

 .رست است
هاي غي ام گزينه

ديدن«زينة آخر 
 .رست است

بردوختن د/ تن 
ر تن كردنزه ب

  
 .رست است

هاي غير پاسخ ب
 .رست است

:ت گزينة پاسخ
 .رست است
   :ك از ابيات

 توانمندي از نير
 سطحي افراد از

 .رست است
قرا بي»  :ه پاسخ

 .رست است
پ   سؤال و گزينة

  : هاي ديگر ه
 حيات واقعي باش

 .رست است
شدت»  :ه پاسخ

 .رست است
پرهيز«: ت سؤال

)1: هاي ديگر ه

  .رست است

جمه نشدن ضمي
  .رست است

   شد
  .رست است

رجمه نشده است

www.sanjeshse 

دل به ص) 3
هر موي چ  )4

در 1گزينه  .1
قافيه در تما

در گز  :توجه
در 2گزينه  .1

معناي دوخت
لباس تاز  )1
   بستن) 3

در 4گزينه  .1
ه همة گزينه

در 3گزينه  .2
مفهوم درست

در 1گزينه  .2
مفهوم هر يك

ادعاي  )الف
شناخت) ج

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

در 3گزينه  .2
مفهوم بيت

مفهوم گزينه
به دنبال  )1

در 4زينه گ .2
مفهوم گزينه

در 2گزينه  .2
مفهوم عبارت

م گزينهمفهو
      

  
د 3 گزينه .2

  : خطاها
ترج) 4و2و1

در 1گزينه  .2
  :خطاها

ش يخواه) 2
در 2گزينه  .2

  : خطاها
تر: عسي) 1

erv.ir
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  .سوزند

بـارد، در   ي
كمـان   نيـ   

اگـر   .كـرد 
 ييهـا  نـگ  
 .كنـد  ي مـ  

د و اگـر از   
سـتي آن را   

cationgroup

  )18 صفحههم 

سو مي و تر با هم

 از ظهر باران مي
بـه دنبـال رنگـ 
ك ينخـواه  دايـ پ 

همـان رن ؛قرمـز 
خود مـنعكس 
شـكنند اش مي ي

روي زمـين هس

عربي يازده( رده 

  . ت

  »ه«ن ضمير

شده كه خشك و

 .  

اگر بعد. ن باش
يوقتـ  .ان باش

هرگـز آن را پ ؛ش 
و ق ي زرد، نارنج
يها دن به رنگ

هاي اصلي ه رنگ
كه ر ما اگر زماني

   .فت

  ! است
   !ست

 15/11/1400(  

كه كر يكار ي،ز

است  نشان داده ،

، ترجمه نشدند

اشاره ش» 3«نه 

.طي به آيه ندارد

  رشرااأل 

شيد از ميان باران
كما دنبال رنگين

نبـاشآسـمان   
سبز، ،يآب ،يلي

شد هيس از تجز
ر خورشيد را به
خواهي يافت، ام
آن را خواهي ياف

د وسط آسمان
اسرد در جنوب 

5  

ششممرحلة (ـر 

آموز دانش) 4 

  د بوده است

،رشيتأث) 4 

جهانگرد )3  
  )36و  

شده، اما در گزين

هيچ ارتباط 1نه 

،لافعأبِ  ).3 

ظر طلوع خورش
به سمت غرب د

وسط كمان در ن
يبنفش، ن :يدار

را پس ديور خورش
ها نو قطره .شود

اي خ صورت دايره
ن تماس دارد، آ

ر ظهر باران ببارد
ر صبح باران ببار

  !ا

 دوازدهم؛ هنـــ

   .پرسد يم

، شاهداش يزندگ

     كردند

 
25هم صفحات 

اش اشاره ش يجه

ه آمده، اما گزينه

   تبتعدي 

اي، منتظ نديدهر 
بارد، ب  باران مي

نيبه دنبال رنگ 
د ازيهفت رنگ ن

كمان نو نيرنگ .
ش يم ليهوا تشك

ص  كني، آن را به
طرف آن با زمين

 
اگر) 2 
اگر) 4  

چك باران در هوا

سنجش

م ،معلمان) 3 

ز، سخت )2 
  )35 صفحه

مطالعه) 3  
( 

  
عربي دوازده(ي 

ط بين كار و نتي

ك بيت جداگانه

و يفعلت) 2  

 ديده باشي، اگر
اگر صبح.  باش
.ستيبا ديخورش

به ه ،يمان بكش
.شوند يم افتي 

باران در ه زيت ر
كمان نگاه نگين

ك دايره كه دوط

 شيد كجاست؟
   ! شرق است

!مت غرب است

  شود؟  مي
كوچك  يد از قطره

   
 

  .رست است

 ي، پرسيدميش 
  .رست است

   ش
صعربي دوازدهم 

  .رست است

 شان جان 
)35 صفحهدهم 

  .رست است

  هر
يشهر نيمرز ب ، ر

  .رست است
نة ديگر به ارتباط

  .رست است
مله از آيه در يك

  .رست است

   عدتبت

  :ك مطلب
كمان را  رنگين

كمان بال رنگين
پشت به خو شهي

كم نيرنگ ينقاش
ديدر نور خورش

قطرات خالل  از
لند در هوا به رنگ

يك نوان بخشي از
  .رست است

 نسبت به خورش
 باران ببارد، در
ح باران ببارد سم

 .رست است
 چگونه تشكيل
پرتوهاي خورشي

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .2
  :خطاها

،پرتالش )1
در 4گزينه  .3

  :خطاها 
اش يزندگ )1
ع(ي بزرگ) 3

در 1گزينه  .3
  :خطاها

،كاش يا )2
عربي دوازد(

در 2گزينه  .3
  :خطاها

، شهآنجا )1
گردشگر) 4

در 3گزينه  .3
در سه گزينة

در 1گزينه  .3
مفهوم هرجم

در 4گزينه  .3
  :خطاها

تفعل و ت )1
  

دركترجمه 
ممكن است
شرق به دنبا

يهم ،يهست
ن يخواه يم

هستند كه د
كمان نيرنگ

هواپيماي بل
عن ببيني، به

در 3گزينه  .3
كمان رنگين

اگر ظهر) 1
اگر صبح) 3

در 1گزينه  .3
كمان رنگين 

با عبور پ) 1
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 !ظهر

  افتعال، 

  )10صفحه 

  !ت
  ! ت

   

قبل از ظ) 4 

،مضارع) 4 

عربي يازدهم ص(

   ) 20صفحه 

ها را شكست  آن
دانست مندان را 

.حال هستند: »

  )25و  

  ران

 15/11/1400(  

!   

  !نيم ك
 !نيمه ك

   »طلوع

  افتعال) 4

  إليه مضاف) 4

  .د

  !ن
( !صد هزار تومان

عربي دوازدهم ص

هاي  ابراهيم بت
راز موفقيت دانشم

» على الكرسي

23هم صفحات 

گريد ريخكننده 

6  

ششممرحلة (ـر 

  !ن
 

در صبح) 3 

نگاه آندقت به 
از باال به آن نگا

ط« فاعله) 3 

    4

4  »م ج د« لية

ر عبارت هستند

نيها را بب لباس 
شلوار ص) 4  !ن

و ع 9ازدهم ص 

دم دانستند كه
حسين ر) 4 

و أنا جالس «، »

عربي دوازده. (د

ك ختهيبرانگ: الگر

 دوازدهم؛ هنـــ

ات كوچك باران
 !هاي خورشيد

 ! ن برف

  ؟شود
     !ظهر

با د) 2  !نيمك
ما ا) 4  !ديبار

   »وع

 للمخاطب) 2 

األصلحروفه ) 3

كسير موجود در

ايب) 2 
هزار تومان ستي

عربي يا( ملجأ) 4

مرد) 2  !ار هزار
 !دهد شفا مي
 )رس اول

»ينرحِ فَ «، »ملةً 

منه هستند تثني

اخال) 2 

سنجش

يد از پشت قطرا
يد از طريق نوره
يد هنگام باريدن

ش يشرق ظاهر م
بعد از ظ) 2 

  .... هد بود اگر
نگاه ك آنبه و  م
ب ياديو باران ز 

طلو«حد، فاعله 

2  »قزح وس

    3

سه جمع تك: اب

   ت؟
   !ر هستند

يهزار تومان تا دو

4  طبعة
 

رفي است و تكرا
ت كه مردم را ش
عربي دوازدهم در

 

حا« .مهات است

مستث» األطفال «

   دو نفر نيب 

   
 

پرتوهاي خورشي
پرتوهاي خورشي
پرتوهاي خورشي

 .رست است
كمان در ش نينگ

   روب
  .رست است

خواه رهيدا كي 
هستيم نيزم ي

مينگاه كرد آن 
  .رست است

حرف زائد واح له 
  .رست است

قو«فعل و فاعله 
  .رست است

   ن
  .رست است

ألقاو  األعمالو 
  .رست است

 چند تومان است
تر ها ارزان لباس 
ها از صد ه متي

  . رست است

المط) 3  س
 . رست است
حرتم كه درس 
است مردم كسي 

هم درس اول و ع
. رست است

صفت براي األمه 
  . رست است

«، »جماعة «، »ن
 . رست است

يپنهان يفتگو

www.sanjeshse 

با عبور پ) 2
با عبور پ) 3
با عبور پ) 4

در 2زينه گ .3
ر يچه زمان   

بعد از غر) 1
در 4گزينه  .3

كمان نيرنگ
رو يوقت )1
صبح به) 3 

در 1گزينه  .4
  :خطاها

،للغائب) 2
در 3گزينه  .4

  :خطاها
تفعيل، ف) 1

در 2گزينه  .4
  :خطاها

اسم مكا) 1
در 4گزينه  .4

و األشخاص
در 3گزينه  .4

ها لباس نيا
نيا ،بله) 1 
يشروع ق) 3

در 2گزينه  .4
  :خطاها

المدارس) 1
در 3گزينه  .4

دانست مي) 1
داناترين) 3
عربي يازدهم (

در 4گزينه  .4
المسرورات

در 4گزينه  .4
المسافرون «

در 1گزينه  .4
گف: پچ پچ) 1

erv.ir
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ـازدهم ص   

  .ت

cationgroup

عربـي يـ( .ندارد

   

40(  

 اشاره شده است

ند ريبه تعم ازيه ن

)37و  39حات 

وازدهم صفحه 

  ردند 

44  (  

ها زمندي انسان

 15/11/1400(  

كه ينيماش ايگاه 

صفح  ، دوازدهم

   پدر و مادر) 4

عربي د (  آورد ي

كر جويي مي صرفه

  

و  40 صفحات 

ها به نياز  گزينه

)انسانيوم 

7  

ششممرحلة (ـر 

صفت دستگ: اب

  .فيه است

عربي(  شوند.  يد

  خواهد سوزاند

4   دستشان. 
 

ن ميبيرو.   كسي

ص.  دپسندهايشان

  روشي بهتر 

در اتخذه   ) ه (ن 

عربي دوازدهم،

در مابقي.  خالق

ويژة علو(آن 

 دوازدهم؛ هنـــ

خرا) 4  .ر دارد

ناف» ال«نه ديگر 

نباي) 4  د

خ.  پاهايشان.  كه

فروتني كنيم) 3
 )  3م، صفحه 

هر  ) 4  ها ميوه.  ن

خود ) 3  ندشان

ر با) 4  د
  ) 8م، صفحه 

ترجمه نشدن) 4

ع! (ن اين درخت

لوقات به جاي خ

ربي، زبان قرآ

سنجش

تنه قرار ريز در 
 )اول  

در سه گزين) 4 

شوند نمي.   اينكه

كساني ك)  4  ش
  

3  دستشان.  م
و عربي يازدهم 3

ثواب آن) 3 
 

خود پسند) 2  ند
  )3و 

هدايت كرد.  درم
عربي يازدهم+  4

4  كني ستجو مي
  )  26و  12و  
 

 است ميوه دادن

كر در مورد مخل
  

 عر

   
 

از بدن كه يضو
 دوازدهم درس
  .رست است

رد گزينه( اهية

 . رست است

  :تيب
ولو) 2  ند

 . رست است
  :تيب

پايش.  كسي كه) 3
)33هم، صفحه 
 . رست است

  :تيب
تواضع كنيم.  در

38صفحه  دهم، 
 .رست است

  :تيب
 نويسند  مي 

. رست است
  :تيب

خودپسند باشن.  ها
و 2صفحات هم، 

 . رست است
  :تيب
براد) 3  كرد

44صفحه  دهم، 
 . رست است

  :تيب
جس) 3  كشد ي

9هم، صفحات 
. رست است

چه شتابان:  يح
 . رست است

شاره دارد به تفك
)32صفحه  هم، 

 .رست است
  : ها ينه

www.sanjeshse 

عض: شانه )3
و عربي 24

در 4گزينه  .5
ال نا: التسبوا

  
  

در 3 گزينه .2
ترت خطاها به

شون.  بايد) 1
در 1گزينه  .2

ترت خطاها به
3   پايش) 2
عربي يازده(

در 2گزينه  .2
ترت خطاها به

پدر و ماد) 1
عربي دوازد(

در 2گزينه  .2
ترت خطاها به

. پاداشي) 1
در 4گزينه  .3

ترت خطاها به
ها همسايه) 1
عربي يازده(

در 1گزينه  .3
ترت خطاها به

هدايت ك) 2
عربي دوازد(

در 2گزينه  .3
ترت خطاها به

عذاب مي) 1
عربي يازد  (

در 3گزينه  .3
ترجمه صحي

در 1گزينه  .3
مفهوم آيه اش

عربي يازده(
در 4گزينه  .3

ساير گزيرد 

erv.ir
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 هـا  نيدلفـ 
در  يمحور

 يست، برا
و  يهمكـار 

 سوم تفكر 
ل شـدن از   

بـه   ميـ دار 

 يت عمـوم  

دارد و ـاره     

 2در درس  

cationgroup

د .تراك بگذارنـد 
به نام خودم يوم

 
ا يتياگر موفق. 
برسند با ه يدف

در اصل .ميگذار
خوشـحال ،ينـ ي

  .ف است
فـه يما وظ. رند

و بركـت ريـ خ ت

ـودن نيكـي اشـ

است كـه د) آثر

  .فته بود

به اشت گرانيا د
و مفهو كنند يم

 .ننديب يم گران
.خواهند يجمع م

 قرار است به هد

  .است يص
ها بگ آن يه جا

يهارم تفكـر دلف 
به اهدا دنيرس 
دار ازيهم ن ياري

تيـ كـه درنها ى  
  .مد

 كه به پايـدار بـ

آ (مضارع از فعل 

 15/11/1400(  

گرف  در آغوش:  ت

كه دارند را با ي
به هم كمك م ي

گي مشاركت با د
ج يشان كه برا
اگر.  او بشتابند

د و منافع شخص
خودمان را به ن،
اصل چه. شود ي

يبرا ياريو هم
يهم به كمك و 

هـايى زنجيره ؛ود
مك ما خواهد آم

   . نند

  جمعيف 

   .با كل جهان

ك طا همان است

فعل يؤثرون، م 

   أوصل له

8  

ششممرحلة (ـر 

حضنت .......  نت
38(  

يزيهرچ كنند ي
يا لهسأم  در هر

را در يروزيز پ
خودش ي را نه برا

كمك به يبرا 

  :مي
موش كردن خود

گرانيد يالت برا
يم ديشكالت تاك

و يهمكار ،يني
ه يهداف شخص

  .تر شود ن
شو يم ليتشك ر

ل درخواست كم

دان ت ديگران مي

ه فقط در اهداف
  

ستند دارند، نه ب

د، تنها گزينه خط

). ن بر خودشان

  .نيست از آن 

أصل.  حرف زائد

 دوازدهم؛ هنـــ

کان) 2  
8 صفحه  ازدهم،

يم يها سع آن .د
ها آن. ننديب يم 
  
كه رمز شود ي م
ها و نعمت ها ي

يهمگ ديرد، با

يغافل شو ريل ز
فرام ،يدر زندگ 

نگام بروز مشكال
و مش ايم بروز بال

يتفكر دلف اصول 
به اه دنيرس يا

آسان ها تي موفق
گريكديبه  يرسان

ش باز به استقبال

لي را در موفقيت

 كمك دارند، نه
قط يك شخص

در اطرافشان هس

ه مشاركت دارد

برگزيدن ديگران (

ر متن صحبتي

له ح) 4  صلي

   مجهول) 4

سنجش

   .بود....   ش
عربي دوا (وچك 

هستند يجتماع
كيشر گراني د
.است فيضع ر

گفته نيدلف ي
يتمام خوب كنند 

برخورد كر يشكل
  .دي رس

از اصول دينبا ين
ينيتفكر دلف ي
است كه هن نيا 

هنگام اني اطراف
اصل از نيآخر 

كه برا يف جمع
به اهداف و دني

ر كمك يها بكه
با آغوش يه روز

ها خوشحالي لفين

خصي هم نياز به
مه هست، نه فق
را با كساني كه د

متن كه اشاره به

. (  گرديده است
 

شگاه است كه در

ص أصله) 3 

4  فاعله كل.  م

   
 

در آغوش:  حضن 
پيامبر كو:  صغير

  : ك مطلب
اج كامالً جوداتي
با يزي در هرچ
اريبس اي ندارد و 

به افراد يجتماع
كيفكر م ينيدلف

به مش يگر كس
م به آن خواهند

نيبه تفكر دلف ن
يساز ادهيپ ي برا

 ينير تفكر دلف
با يپندار  مذات

.است گرانيد ي
اهداف يفقط برا
ديتا رس ميك كن
از شب يا رهي زنج
كه يا رهيزنج ؛ت

 .رست است
وجه به متن، دلف

  :  ها ينه
راي اهداف شخص
موفقيت براي هم

پنداري ر همذات
 .رست است

وجه به مفهوم م
  .ن نيست

 .رست است
ين مورد اشاره
 .  م آمده است
 .رست است

ه به معناي دانش
 .رست است

 ذكر مخاطب
 .رست است

الزم) 2  ن زائدان

www.sanjeshse 

حفی کان) 1
الص النبی) 3
  

ترجمه درك
مو ها نيدلف

خودشان را
ها وجود آن
اج اتيح در

كه د يافراد
ا. همه است

هم يهمراه
دنيرس يبرا
شرط نياول

دوم در اصل
هم ،ينيدلف

يها تيموفق
نه ف ها انسان

كمك گريكدي
اصل نيا با

خواهد داشت
در 3گزينه  .3

با تو: توضيح
رد ساير گزي

بر)  1گزينه 
م)  2گزينه 
ه)  4گزينه 

در 1گزينه  .3
با تو: توضيح

اصالً در متن
در 2گزينه  .3

در متن به ا
كتاب يازدهم

در 4گزينه  .3
كلمه جامعه

در 1گزينه  .4
جمع مذ) 2

در 3گزينه  .4
له حرفان) 1
  

erv.ir
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و مرفـوع و    

و . ي كليـد    

 و در افـق    
ونـد بـه او   

cationgroup

  )43فحه 

خبـر اسـت و:  ن

  )26حه 

  )29و  13 ت

اشد بـه معنـاي
 .  

مـره فراتـر رود
است كه خداو ژه

صف  بي دوازدهم،

  . شد

منتجـون(   شـبه 

  . جر است

صفحي يازدهم، 

 يازدهم، صفحا

  .  دارد
  )    33و  

ت و اگر مفتاح با
كار مي رود و به

روزم يطح زنـدگ   
ژيو يها هيسرما

 15/11/1400(  

 

عربي. (فاعل است

باش مجرِّبالبايد 

    )1درس  م، 

 يا خبر حرف مش

جرور به حرف ج

عربي( عادی:  داه

عربي( ُتعّلم:  عّلم

ر و كمتر فرق د
15م، صفحات 

اسم مكان است 
براي او كليداي 

ه انسـان از سـط
كه برآمده از س ي

)م انساني

9  

ششممرحلة (ـر 

 مفرد.  م الفاعل

  )15فحه 

، مستثني منه ف

با المجرَّب) 4. ف

عربي يازدهم( لی

اسم فعل ناقص

مالك مج) 3  .رد

عدمفرد ) 3 

عمضارع ) 4  وا

ي با بهتر و زيباتر
عربي يازدهم. (د
)قنات . خزانه  

ن در همان معنا

كه يزمان. شود ي
ييازهاين ند؛يب ي

ويژة غيرعلوم(

 دوازدهم؛ هنـــ

اسم) 4  ل

ربي يازدهم، صف

ها،  مابقي گزينه

ه است، نه ظرف

أغلو  أفضل  ) 4

بتدا يا فاعل يا ا

اسم فاعل ندا) 2

 فسائل:  سيله

داِفعو:  تدافعون 

آبي) 2  . دارد
خانه فرق دارد پ

(شد به معناي 
سي ندارد بنابراين

ياو نم يزيو غر 
يروبرو م زين ير

(ين و زندگي 

سنجش

الفاعل.  م المكان

عر. (صحيح است
 

كه در  در حالي

گونه خدّ ) 3   
  )  8و  2
 

 )  سم تفضيل

4  أتقیو  ب
 

ست يا خبر يا مب

2  صوب

فسجمع ) 2 

فعل امر) 3 

  .ستند

ن و دهان تفاوت
ها و چاپ رزشگاه

فردش مفتَح باش
را در كتاب درس

يعيطب يازهاي
تر مهم يازهايا ن
  13ص  هم

 دي

   
 

 . رست است
اسم) 3  فاعل

 . رست است

ص مؤسََّسهشكل 
. رست است

ه مفعول است؛
 . رست است

.م است، نه فعل
25هم، صفحات 
. رست است

اس 3 ( أرذل.  خری
أحب) 2  بقی

. رست است
 يا نايب فاعل اس

  ) أنتجز 
  : ها ينه

عول است و منص
  )2هم، درس 
 . رست است

  :  ها ينه
 يبّعد:  قّرب

 . رست است

 التتبادلوا:  لتم
  . رست است

 از حيوانات هس
  : ها  ينه

 با دندان و زبان
ها و و با ايستگاه

مفاتح اگر مف: ه 
آموز مورد اول ر

 .رست است
يسان منحصر به ن

خود را با شد،يد
ازدهي ابكت. ست

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
الف.  مبني) 1

در 2گزينه  .4
به ش مؤسَِّسه

در 3گزينه  .4
مستثني منه

در 2گزينه  .4
اسم عادٍ ) 1
عربي يازده(

در 3گزينه  .4
األخ.  أفاضل

أبو  خير )1
در 4گزينه  .4

اسم مرفوع
اسم فاعل از
رد ساير گزي

مفع شاتم) 1
عربي يازد  (

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

يقمتضاد ) 1
در 1گزينه  .4

تبادنهي ) 2
در 4گزينه  .5

همه كلمات
رد ساير گزي

دستبند) 1
كليدها ب) 3

هتوضيح اينك
آ چون دانش

  
     

 
در 2گزينه  .5

انس يازهاين
انديب يباالتر

عطا كرده اس
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@sanjesheduc 

هر پاسخ  را

دارد  ييها ي
 ييتوانـا  ـا 

را بهتـر   ام

ند؛ آن هم 
  23ص  

او  انيـ ما ب
 بـه انـدازه   

زمـان   نـي 
از  يازيـ ن ي

از خداونـد    

» معجـزه «
  . ورند

» .م باشـند  

 40    

ه بـود كـه    

cationgroup

ريعتماد باشد؛ ز
  . ستين يكاف

يژگيانسان و. د
هـ يژگـ يو نيـ ز ا

ايـ پ نيـ ا يسـان 

آن آگاه شدن تي
ازدهميكتاب . 

ن گفته است، ام
كه با مردم ميا 

يـتع دهـد،  يمـ  
ياز عوامل ب يكي

موضـوع فقـط ا

  » .هد بود

آن را  ياسـالم  
اويمانند آن را ب

هـم بانيند پشت

ص ازدهميتاب 

صار سبب شـده

درست و قابل اع
ك يا تجربه نيچن

كند يم تي، هدا
از يكي. ت باشد

كس. عقـل كننـد  

يز آنكه به حقان
راه و روش است

و مانند آن سخن
مأمور شده بران

صي زمان تشخ
كيمثالً . نه ايست 

م نيـ ا صيشـخ  

خواه انكارانيز ز

شـمندان يو اند
هم يست تا كتاب

هرچند اورند؛يرا ب

كت. شده است خي

با وجود اختص ت

 15/11/1400(  

كامالً د -الف: شد
چ يبرا يد آدم

 قرار داده است
او متفاوت تيهدا

  15ص  

تع يالهـ  اميـ ر پ 
16  

مگر پس ا ودند،
ر يبه معنا »ني

عبادت خداوند و
امبيما پ«: ديرما

را در هر امبريپ
ت فراهم شده اس

مردم اسـت و تش

شد و در آخرت از

و خوانـد  يت مـ  
كرده اس شنهاديپ

همانند آن ر ند

يوب در طول تار

رايتعب ييو رسا 
  

10  

ششممرحلة (ـر 

داشته باش يژگ
كه عمر محدو ي

كه در وجودشان
ه وهيب شده ش

ازدهميكتاب . 

آنكه بنـدگان د
6ص  ازدهميب 

مويه مخالفت نپ
يد« )19/عمران

معاد، عدالت، ع 
فر يم) ص(كرم 

به پ ازيعدم ن اي 
وامل ختم نبوت

م انيود آن در م

نخواهد ش رفتهي

ه و عالمت نبـوت
شك دارند، پ مي

توانن ينم اورند،ي

در افكار و قلو ين

انيب ينيري، ش
40ص  ازدهمي

 دوازدهم؛ هنـــ

ژيحداقل دو و دي
ين است، در حال

ك ييها يژگيبا و
امر سبب نيو هم

و انتخاب اوست

آ يستاد، جز برا
كتاب» ... شند و 

 كتاب در آن راه
ع آل(» .ود داشت

د،يدرباره توح ،
اك امبريپ. ه است

  25ص 

ازيو اوست كه ن
عو داند يم قاًيدق

و وجو فيز تحر

يهرگز از او پذ، 

نشانه يعني ،»ت
يبودن قرآن كر 

يمانند قرآن را ب

كتاب آسمان ني ا

ها، ها و جمله مه
يكتاب . ع كنند

سنجش

يبا ياساس يها 
تجربه و آزمون د

ت را متناسب ب
و كند يم زيمتما

و ارياخت تقدر ر

بندگان نفرس يو
برخوردار با يتر

الم است و اهل
آنان وجو انيه م

شد ي مبعوث م
م زمان خود بوده

ص ازدهميكتاب 

و فرستد يرا م ن
اوست كه د راي ز
از يآسمان تابك
 28  

كند اريسالم اخت

تيآ«العاده را  رق
يكه در اله يان

جمع شوند تا هم

العاده نفوذ خارق

كلم نين و دلنش
قران منع دنيشن

   
 

 .رست است
و سؤال ازهاين ن

ازمنديمشكوك ن
  14ص  هم

 .رست است
دسته از مخلوقا

مخلوقات م ريسا
گريد يژگير و و

 .رست است
سو سوالنش را به

كه از معرفت برت
 .رست است

نزد خداوند اسال 
كه يك و حسد

 .رست است
كه يامبريهر پ 

هم و درك مردم
ك» .مييخن بگو

 .رست است
امبرانيخداوند پ

با خداست؛ زين
حفظ ك د،يجد ر

ص ازدهميتاب 
 .رست است

جز اس ينيكه د
  31ص  هم

 .رست است
خار يكارها نيا 
خداوند به كسا 
  37ص  هم

 .رست است
انس و جن ج ي
  38ص  هم

 .استرست 
سبب ن ،يلفظ ي

 .رست است
و آهنگ موزون 

كان مردم را از ش

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
نيپاسخ به ا

و م ياحتمال
ازدهميكتاب 

در 2گزينه  .5
خداوند هر د
كه او را از س
تعقل و تفكر

در 3گزينه  .5
خداوند رس«
ك رنديپذ يم

در 1گزينه  .5
نيد قطعاً«
رشك ليدل به

در 4گزينه  .5
قتيدر حق

در سطح فه
شان سخ عقل

در 2گزينه  .5
از آنجا كه خ
ختم نبوت ن

امبريآمدن پ
كت. ديآ يبرم

در 4گزينه  .5
و هركس ك«

ازدهميكتاب 
در 3گزينه  .5

ميقرآن كر
. ...نامند يم

ازدهميكتاب 
در 3گزينه  .6

يو اگر تمام«
ازدهميكتاب 

در 1گزينه  .6
ييبايز نيهم

در 2گزينه  .6
بايساختار ز

سران مشرك
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در  نكـه يز ا 

ـ . د  و  نياول

 تيـ  به وال

 نيش معـ   
و فرمـان او  

از تو نازل  
 طاني و شـ 

م به اقامـه  

 بيعالم غ 

درآورد و  ش

مـان خـدا    
توبـه   يـرا 

 باشد، امـا  
 نيـد، چنـ  

) ع( يعلـ   

cationgroup

و بعـد از ميرفت 
  ».ميرفت ي
دنـدينام يمـ  »ي

گونه كه شده آن

كـه خـود يسان
و يه قانون الهـ 

شيچه پو به آن
 آن كفر ورزند

تا مردم ميل كرد

توانست ي كه م

شي از جانب خو

شد؟ چرا بـه فرم
بـ«: ديفرما يم) 

نكرده ين جار
ه را داشته باشـ

رمؤمنـانيام» .ت
   

8  

گـر يفـرا مـ  ) ص
يم امبرينزد پ ي
يحافظان وح« د

دعوت نش يگري

او و كس يستورها
به يا گونه  كه به

ر تو نازل شده و
داده شده كه به

نازل زانيو م ين

 كمال نائل شد
  52ص  هم

 رحمت و فضل

د كه چقدر بد ش
)ع(امام باقر . ود

رچه آن را بر زبا
م دوباره آن گنا

نكرده است يه
 83 

83ص  دوازدهم

 15/11/1400(  

ص( امبرين را از پ
يبعد اتيرفتن آ

كردند ي حفظ م
  49ص 

يد زيو به چ تي

و اطاعت از دس 
است حيصح ي

به آنچه بر كنند 
به آنان دستور د

5  

نان كتاب آسمان

از يا به مرتبه ي
ازدهيكتاب . ديما

نان را در جوار
76  

باشد نيحالش ا
شو يم دهي بخش

 گفته است؛ اگر
شد و قصد انجام

گنا چيست كه ه
و 82زدهم ص 

كتاب د» .ستي

11  

ششممرحلة (ـر 

از قرآن هيما ده آ
گر ادي يبرا گري
خاطر سپرده و 

ص ازدهميكتاب 

يوزه و حج و وال

يت فرمانبردار
ي هر كس هنگام

كيكه گمان م ي
رند، حال آنكه ب

51ص  ازدهمي ب

و همراه آن مياد

يقرب اله ريمس
خلقت تصرف نم

خدا آ يزود ، به
6ب دوازدهم ص 

كند و زبان ح ين
م شده و گناهجا
را» استغفراهللا«

نباش مانيلب پش

اس ي مانند كس
كتاب دواز» .دي

يكار ن  جوان توبه

 دوازدهم؛ هنـــ

م«: ديگو يعود م
يبار د م،ينمود ي

  كه قرآن را به
ك. بود) ع( ي عل

ماز و زكات و رو
 

جهت ني و به هم
از يروينون و پ

يكسان يا دهيند 
 نزد طاغوت ببر

ابكت» .بكشاند 

روشن فرستا لي
5  

و در م يو بندگ 
در عالم خ ي اله

تمسك جستند،
كتاب» .كند تي

ماني احساس پش
توبه انج دهم، يم

«واقعاً در دل  ي
اما در قل د،ي بگو

 82  

گناه توبه كرده،
شو يگناهان را م

تر از ن محبوب

سنجش

عبداهللا بن مسعو
يبه آن عمل م و

و آنان »ين وح
حضرت م،ي كر

 شده است؛ بر نم
 50ص  ازدهم

ها خداست سان
هر قان ياجرا. ت
ايآ«: است نيا 

به يداور واهند
يدور و دراز ي

يرا همراه با دال 
51ص  ازدهميب 

تيعبود فيظا
ده كند و به اذن

و به او ت دنديرو
يراست، هدا يه

ام گناه در دل
كار را انجام نم 
ين انسانيچن» .ت

زبان استغفراهللا
ب دوازدهم ص

كه از گ يكس«: 
و گن كند ياك م

نزد من يكس«: د

8  

   
 

 .رست است
به نام ع امبريپ ن

و ميكرد يفكر م
كاتبان«قرآن را  

ب و حافظ قرآن
 .رست است

استوار ش هينج پا
ايكتاب » . است

 .رست است
انس يقيست حق

و واجب است ير
فهيشر هيجمه آ

خو يدارند اما م 
ينان را به گمراه

 .رست است
مان امبرانيكه پ
كتاب» .زنديبرخ

 .رست است
با انجام وظ) ص(
را مشاهد عتيب

 .رست است
  57ص  هم

 .رست است
كه به خدا گر ي
خود به راه يسو

 .رست است
نسان بعد از انجا

نيا گريكردم؟ د
است يكاف يمان

با ز يعني باشد 
كتاب. نكرده است
 .رست است

ديفرما يم) ص(
ها را پا توبه دل«

 .رست است
ديفرما يم) ص( 

 .رست است
5و  84هم ص 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
ارانياز  يكي

آن تف يمعنا
سندگانينو

كاتب نيبرتر
در 3گزينه  .6

اسالم بر پن«
دعوت شده

در 4گزينه  .6
و سرپر يول

كرده، ضرور
ترج. بازگردد
مانيشده، ا

آن خواهد يم
در 1گزينه  .6

ك يراست به«
عدل و داد ب

در 3گزينه  .6
(رسول خدا 

طب يو ماورا
در 2گزينه  .6

ازدهميكتاب 
در 4گزينه  .6

يو اما كسان«
س را به شانيا

در 1گزينه  .7
كه انس نيهم
ك يتوجه يب

ميكردن، پش
اگر برعكس

توبه نك يكس
در 2گزينه  .7

(رسول خدا 
«: ديفرما يم

در 4گزينه  .7
اكرم امبريپ

در 1گزينه  .7
كتاب دوازده
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ـه خداونـد     
ـد جبـران   

 به لطف و 
  71ص هم 

ظار آنها را 

انه بيـرون  

ه بـه غلـط   

ـن عفـو و      

 و انقـالب    

تـه اسـت؛   

 رحمـت او  

cationgroup

قـوق مربـوط بـه
خداونـ شـگاه ي پ

و چه گناهكار،
كتاب دوازده» .ت

د كه چگونه انتظ

ها از خا دن زباله

يري است كهمس

 گـرفتن در دامـ

خود قيـام كنـد

را گفت ﴾ّهللاٰ  ِغفرُ 

  )96ص (» .ت

خداوند و جلب

حق نيـ از ا يا ته
خود را در يها

و كوكارين چه ن
واجب كرده است

دانستند اند، مي ه
  )94ص (» .ند

ر او كه براي برد

ي بازگشت از مس

خداونـد و قـرار

  )97ص 

مايالت ناپسند خ

تِغ﴿عاً در دل  اَس

ه استاهي نكرد

9(  

بوب شدن نزد خ

 15/11/1400(  

دست. ديبران نما
ه يكوتاه ديده با

رد، با همه آنان
حمت را بر خود و

من روي گردانده
دادند من جان مي

ارث از خدمتكار

نيست، بلكه براي

سوي خ ز گناه به

ص(» .شويد  مي

ز عقل، عليه تم

نين انساني واقع

ست كه هيچ گنا

97ص (» .يست

لكه موجب محب

)م انساني

12  

ششممرحلة (ـر 

كرده است، جب 
كنند ست كه توبه

 خود محبت دار
پروردگار شما رح

گر آناني كه از م
مدن به سوي م

خانه بشر بن حا
 )95ص (» 

مودن ادامه راه ن
  )94ص . (

عناي بازگشت از

كند و گناهان را

تواند با پيروي ا 

و اما چن» . است

، مانند كسي اس

كار ني  جوان توبه

خداوند نيست، بل

ويژة علوم(گي 

 دوازدهم؛ هنـــ

عيگناه خود ضا
اوس يت و بندگ

وند به بندگان
پ«كه  كند يالم م

اي داود اگ«: ايد
 شك از شوق آ

 و آواز از درون خ
»ه است يا آزاد؟

هاي قبلي و پيم
.نامند مي» توبه«

الح ديني به مع

ك ها را پاك مي ل

ين معنا كه مي

 پشيماني كافي
  )96ص 

 گناه توبه كرده

تر از ن محبوب

ي دور شدن از خ

 دين و زندگ

سنجش

را كه با گ يحقوق
حق اطاعت زيد ن
8  

نجا كه خداوز آ
بندگان خود اعال

فرما مي) ع(داود 
ن را دارم، بدون

ازدن صداي س
ب اين خانه بند

ه ي تكميل پيمان
«ه تصميم ها را 

گشت و در اصطال

توبه دل«: رمايد

نقالب كند؛ به اي

راي توبه كردن
ص. ( نكرده باشد

كسي كه از«: د

كسي نزد من«: د

تنها به معناي نه

   
 

 .رست است
ح كند يتالش م

حق خداوند نير
87 دوازدهم ص 
 .رست است
ا -مت بر غضب

او به ب. كند ير م

 .رست است
ال به حضرت د
شوق بازگشتشان

 .رست است
پس از شنيد) ع(

صاحب«: رسيدند
 .رست است

هاي جديد براي
گونه اين. ه است

 .رست است
ت به معناي بازگ

  )96ص. (ت
 .رست است

فر مي) ع(لي ن ع
 .رست است

واند عليه خود انق
 95(  

 .رست است
بر«: فرمايد مي )

 به زبان جاري
 .رست است

فرمايد مي) ص( 
 .رست است

فرمايد مي) ص( 
 .رست است

گر واقعي باشد ن
  )97ص 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .7
كننده ت توبه
تر مهم. است
كتاب. كند

در 3گزينه  .7
سبقت رحم

رفتا يمهربان
  
  

در 2گزينة  .5
خداوند متعا

كشم و ش مي
در 1گزينة  .5

(امام كاظم 
آمده بود، پر

در 2گزينة  .5
ه گاه تصميم
پيموده شده

در 3گزينة  .5
توبه در لغت
غفران اوست

در 1گزينة  .5
امير مؤمنان

در 4گزينة  .5
تو انسان مي

ص. ( نمايد
در 2گزينة  .5

)ع(امام باقر 
گرچه آن را

در 4گزينة  .5
پيامبر اكرم

در 3گزينة  .5
پيامبر اكرم

در 3گزينة  .6
تكرار توبه اگ

ص. (شود مي
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ـيده شـده   
ـراي اهـل    

مت الهـي  

قـب بـاش     

بـه انسـان    
99(  

10(  

  .رزش كند

تـو  : گويـد 

بـراي  . نـد 

  .ر است

هاده، بهتـر  
ونـد گـروه    

گـاهي هـم        
ت، بسـيار    

 تقويـت و    

cationgroup

كند، بخشـ ه مي
اين امتيـاز بـكه 

يد كردن از رحم

  )96ص 

دهنـد كـه مراق ي  

شـيطان ب. سـت 
ص . (اي ندارد ه

01و  100ص ( 

دعاي خير و آمر

گ يطان به او مـي 

خداوند جبران كن

ف و نهي از منكر

خدا نه خشنودي
افتـد؟ و خداو ي     

ـع هسـتيم و گ
 اين حكـم اسـت

ري و شـهوت را

ها توبه  كه از آن
بته آگاه باش ك

ناامي -1: ند ازا ت

ص. (داختن است

شان تـذكر مـي

ز رحمت الهي اس
شته و توبه فايده

 و حقوق مردم

 براي او طلب د

شي. رود كار مي ه

 را در پيشگاه خ

فه امر به معروف

خالهي و  تقواي
ش دوزخ فـرو مـي

اهي از آن مطلـ
كننده  كه وضع

بنـدوبار كـه بـي    

 15/11/1400(  

ن مؤمن وقتي
الب. را از سرگيرد

ن از توبه، عبارت
  )100تا  

وز را به فردا اند

ه، حضرت به ايش

و آن نااميدي از
كار از كار گذش 

ران حقوق الهي

و صدقه بدهد و

كردن جوانان به

د كوتاهي خود

جام دادن وظيف

تخود را بر پايه  
 بـا آن در آتـش

گوينـد كـه گـا ي 
نهايت الهي بي  

ـوع موسـيقي ك
1(  

13  

ششممرحلة (ـر 

بن مسلم؛ گناها
 كند و زندگي ر

 دور كردن انسا
98ص (ي گناه 

كردن و كار امر

 درخصوص توبه

افتد و ديگري مي
»چه صد وجب

ن از گناه و جبر

يد به نيابت از او

تر براي گمراه ك

ننده بايد بكوشد
10(  

ات اجتماعي، انج

]كار[كه بنياد 

قوط سـاخته و

ت آن حكم مـي
يم در برابر علم

فقط آن نـ. ست
115ص . ( است

 دوازدهم؛ هنـــ

اي محمد ابن«: د
مل را از نو آغاز

ي شيطان براي
كشاندن به سوي

ي امروز و فردا ك

حمد ابن مسلم
  )98ص 

شيطان در دام د
چه يك وجب،

ر جهت دور شد

ترسي ندارد، باي

يلة شيطان بيشت

كن توبه. ي اوست
1ص . (ضا كند

ها و انحرافا ماري

آيا آن كسي ك« 
اهي در حال سق

كه به آن حكمت
كني چه كشف مي

السيك حالل اس
عب است، حرام

سنجش

فرمايد مسلم مي
ز توبه كردن عم

هاي و حيله ها سه
گام به گام ك -3

و به معناي» سوف

با جناب مح) ع( 
ص. (مأيوس نكني

هاي ش ر دسيسه
 از سر گذشت؛ چ

تالش در: ند ازا ت

 ضايع كرده دست

اين حي  -ن توبه

 اطاعت و بندگي
ه انجام نداده، قض

جه جامعه از بيم

:فرمايد  توبه مي
د را بر لبه پرتگا

  )109ص  (

ص خود را دارد ك
 هستيم، اما آنچ

سنتي و خواه كال
مجالس لهو و لع

   
 

 .رست است
به محمد بن م) 

مؤمن بايد بعد ا
  )98ص (» 

 .رست است
ي است و دسيس
ر انداختن توبه 
 .رست است

س«ريشه از » ف
 .رست است

تگوي امام باقر
ز رحمت خدا مأ

 .رست است
خاطر  به گناه به

آب كه«ند كه 
 .رست است

وبه عبارتيلي ت
 .رست است

ي كه حقي از او
 

 .رست است
ه تأخير انداختن

  )99ص ... .( 
 .رست است

حق خداوند حق
هايي كه  و روزه

 .رست است
ه اصالح و معالج

 
 .رست است

سورة 109آية 
ي كه بناي خود
.را دوست ندارد
 .رست است

خدا داليل خاص
 در پي فهم آن

  )110ص  (
 .رست است

موسيقي، خواه س
كند و مناسب م

www.sanjeshse 

در 1گزينة  .6
)ع(امام باقر 

پس م. است
.است ايمان

در 2گزينة  .6
پرسش منفي

به تأخير -2
در 4گزينة  .6

تسويف«واژة 
در 3گزينة  .6

در پايان گفت
مؤمنين را از

رد 4گزينة  .6
انسان آلوده
كن تلقين مي

در 1گزينة  .6
مراحل تكمي

در 3گزينة  .6
اگر به كسي

 )101ص (
در 2گزينة  .6

بهتسويف و 
هنوز جواني

در 4گزينة  .6
ترين ح مهم

مثال نمازها
در 1گزينة  .7

ترين راه مهم
 )102ص (

در 2گزينة  .7
خداوند در آ

است يا كسي
ر ستمكاران

در 4زينة گ .7
هر دستور خ

دانيم و نمي
.ناچيز است

در 1گزينة  .7
استفاده از م
ك تحريك مي
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ائلِ شرعي 

و در عـين  

حـس و   د،
تنها  يجرب

خدا نـدارد  
ده و هرگـز  

 نيـت چنـ   
هـا پـاك    م 

صـفحه  . ت  

بتواند بر  ي
س مـا اثـر    
محسـوس  

محسـوب   

پـر   ها دهيد
 نـد يب يم ي

ن دارد كـه   

cationgroup

ل يادگيري مسا

نمايد و عرفي مي

ديـ نما يتفاده مـ 
و مطالعه علوم تج

جز انكار خ يا ره
علم سازگار نبود

خواهنـد توانسـت
اتهـام ليقب ني ا

رت گرفتـه اسـت

يزيچ نكهيا يرا
حـواس يه بـر رو   

ما نا يشد كه برا

دهيـ پد زيـ ن يد 

را پد عتيان طب
يگريمحتاج به د

امكـان ايـ آ گـر ي

ن و بازرگانان اول

ي براي مردم مع

  )117ص (» .

از آن است يجرب
و قي حوزه تحق

علم بداند، چا و
ل خدا با قبول ع

نخ زيپس ن نيز ا
به ياز آلودگ ه

انسان صور يگر

بگذارد و بر ريأث
هسـتند كـه ي

باشد زيچنان ناچ

مـاد ريـ ـودات غ 

جها يتمام. مين
خود را م يا دهي

يد ريـ د و به تعب

 15/11/1400(  

اي گروه تاجران«

هايي راي منفعت

.كار حالل است

كه علوم تج يزار
رو نياخت، از ا

رويند و خود را پ
قبول رايز كنند؛ 

بلكه از ند،ير نما
شهيهم يعلم برا

و جستجوگ يابي

حواس ما تأ يرو
يموجـودات مـاد   

اثر چ نياگر ا زين

از موجـ ياريسـ 

كن يا مشاهده م
يحال كه هر پد 
را برطرف سازند 

   ديني

14  

ششممرحلة (ـر 

« :فرمايد ت مي

زي، آن دو را دا
(  

وك  جزء آن كسب

ابز رايز ست؛ين ي
شنا توان يرا نم 

وفادار بمان يعلم
كيعمل م ي علم

را انكار رهيح و غ
و دامان ع ستي

ي و حس علت ي

بتواند بر ر ءيش
تنهـا م يعنـ ي. د

ن يوجودات ماد
   ازدهميب 

جه داشت كه بس

ر ريبه غ يزمند
. ...ستين ها ده

گريكدي ازين يع

هاي ف و اقليت

 دوازدهم؛ هنـــ

ري احكام تجارت

باز  شراب و قمار
116ص . (داند ي

جزء دارد كه نه

يماد ريجودات غ
يماد يها دهيد

  هم

به طرز تفكر ع ي
الف طرز تفكر

   دهم

وجود خدا و روح
يعلوم ن ييد توانا

يكنجكاو ني هم

آن ش ديباشد، با 
داشته باشد يد

در مورد مو. زند
كتاب 9صفحه . د

توج دياست و با 

ازيو ن ي وابستگ
ديپد يي گردهما

يجمع طور دسته ه

معارف

سنجش

ه اهميت يادگير
  )117ص 

بقره درخصوص
مي ها ز سود آن

عبادت ده ج«: د

موجو ايكار خدا 
حواس جز پد ه
ازديكتاب  10 

ياگر كس) كران
تقاد دارند، برخال

ازديكتاب  7حه 

اند و ن نتوانسته
نكار خدا در حد

  ازدهميب 

براساس يعلم 

يزيبه درك چ
جنبه ما ديد، با

سا يمخود آگاه 
بود مي آن نخواه

اجيو احت ازين ،
  ازدهمي 

از يآثار مير كن
جز يزيچ عتي

به ها دهيموعه پد

   
 

 .رست است
دربار) ع(ن علي 

ص(» س تجارت
 .رست است

  
سوره ب 216آيه 

ن دو را بيشتر از
  
فرمايد مي) ص( 

 .رست است
هرگز قادر به انك 

لهيوس  و چون به
صفحه. است ي

 .رست است
منك(افراد  ليقب 

به وجود خدا اعت
صفح. شود يع نم

 .رست است
تنها تاكنون ون نه
اصوالً ان رايز ند؛

كتاب 10صفحه  
 .رست است
اتيات و كشف

  زدهم
 .رست است

حواس ما قادر ب
 انسان اثر گذارد
و ما را از وجود خ

كم قادر به در
 .رست است

دهيهر پد ياصل
كتاب 16صفحه 

 .رست است
جهان كه نظر ي

يساساً جهان طب
مجم نيرد كه ا

www.sanjeshse 

در 3گزينة  .7
امير مؤمنان

تجارت، سپس
در 3گزينة  .7

:بخش اول 
خداوند در آ
حال گناه آن

:بخش دوم
پيامبر اكرم

  
   

    
در 2گزينه  .5

يعلم تجرب
تجربه است

يماد عتيطب
در 1گزينه  .5

نيدر نظر ا
ها كه ب و آن

جا جمع كي
در 2گزينه  .5

علوم گوناگو
نينما ييادعا

.خواهد بود
در 3گزينه  .5

تمام اختراعا
ايكتاب  16

در 1گزينه  .5
ح نكهيا يبرا
حواس يرو
و گذارند يم

باشد، باز هم
در 4گزينه  .5

ا تيخصوص
ص. شوند يم

در 2گزينه  .5
يبه هر كجا

اند و اس كرده
امكان دا ايآ
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 نيهمـ  ـا، 

و شـرط   د
 قيقع ز غر

داشناسـان  

. تجو كـرد  

ـاص خـدا      
 ميد و تسـل   

در دل او  ي
استعداد  گر
صـفحه  . رد

 يكـه وقتـ  
 گـر يد يها

كـه   يمعنـ 
 اسـت نـه      

   دوازدهم

ـات اصـل   
ودن اصـل   

 امبرانيـ  پ 
 تواننـد  يمـ    

cationgroup

هـ دهيـ جهـان پد 

ديـ ق يمن ب ديو
نتوان داشت توق

ـ  كنند، ي خد يول

جسـت يپرسـت  ق

د را بنـدگان خـ
خـود بگذارنـد 

ياهيلكـه سـ   د، 
گيت است كه د

ريـ گ يآن جا نم

   زدهم

ك يمعنـ  نيبـد  
ه نهيها در زم آن
  هم

م نيداسـت؛ بـد    
ـه انكـار كـرده

كتاب 45صفحه 

اثبـ يبـرا  زيـ ن ي
كوركورانه بـو ي

قاد ما به نبـوت
ـت ندارنـد و نم

 

خودكفا نبودن ج

خورد كه بگو مي
ن يريرد؛ دستگ

يم يعلت معرف

حق يبه جا يست

كـه خـود يĤبـان 
يو خودخـواه  

شـود ي خـود مـ  
صورت نيدر ا. رد
در آ يوانيح الي

ازيكتاب  27و  

رد؛يـ گ يـمه مـ   
 آن پس گفتار آ

كتاب دوازده 44

 نادرسـت از خد
كـ يزيز آنكه چ

  ازدهميب 

ص. است يضرور

يعلم اي يعقل ل
يمطلب به معنا 

كه اعتق ميه بدان
ار خـود در دسـ
 كتاب دوازدهم

 15/11/1400(  

ت و منظور از خ

يبرنخواه ي جواب
گذا يرصه هست

 

از ع ازين يده را ب

خودپرس ينيگزي

مĤ ـدند، مقـدس  
ينفسـان  التيـا 

نفس يهوا ميل
ريگ يدل را فرا م

يكه جز ام شود 

26صفحه . شود

ت آنـان سرچشـ
از د،ياصل گرد

4صفحه . ما يدت

 داشتن تصـور
غافل از پردازند، 

كتاب 29صفحه 

ه باشد، الزم و ض

ليدل چياگر ه ي
نيبود و هرگز ا

آن را كوركورانه 
انكابر  يليدل چي

ك 46صفحه . ت

15  

ششممرحلة (ـر 

است يسؤال منف 

به ميكن يم فت
قدم در عر ها ده

 ازدهميكتاب  

م مادلو عا عتيب
  

يجا نيدر هم د

شـ دهيـ برگز ي
تمـ يتند پـا رو 

و تسل دهد يم ي
 سرانجام همه د

يم ليتبد يا نه

ش يد محسوب م

بر صدق دعوت ن
ها حا بودن آن ي

ديو عق يم فكر

ر خدا بپردازند،
ي به انكار آن م

و ص 6صفحه  يق

داشته ي احتمال

يحت اًيثان. دينما ي
ب يآن كاف رفتن
ميتوان يم يگام
يه يماد رين غ
مسدود است يكل

 دوازدهم؛ هنـــ

نيپاسخ ا(شد؟ 

افيجهان در يها
دياب، كاروان پد

19و  18صفحه 

طب نين خدا هم
 ازدهميكتاب  

ديها را با انسان ي

امبريـ داوند به پ
آمد، نتوانست ش

يتيتن به معص 
تا آنجا كه ابدي ي

كخاني دل به تار

انكار خداوند يرا

نيقيو  ايا به انب
يو آسمان ايانب م
است در نظام ين

افراد به انكا يض
ت كرده و سپس

پاورق. استوهوم 

و جنبهسارت ول

يم دي آن را تأك
ريپذ يبرا يينها
هنگ رايز رفت؛ ي
جهان نيمنكر... 
ك عت بهيطب يرا

سنجش

به خود باش يتك
  زدهم

ه دهيكه از پد ي
جوا نيدنبال ا به

ص گرنديكدير از 

و منكران ونياد
20صفحه . نند

يو اعتقاد يفكر

از جانب خد تي
شيپ ياله شيزما

  ازدهميكتاب 

ي كه چون كس
يم ين لكه فزون

و دهد يدست م

عامل مستقل بر

 اول از اعتقاد ما
ميبر اصالت تعال 

گاه مطمئن هي تك

بعض شود يبب م
خود درست يرا

و مو ياليجود خ

رار از ضرر و خس

و ضرورت دييأ
تن به امبرانيته پ

يشمار نم به يانم
. .نباشد يمنطق
انكار ماو ي سو

   
 

خودكفا و مت عت
ازيكتاب  17حه 

 .رست است
ييها جواب اني م

صحنه هستم تا ب
تر همه درمانده 

 .رست است
كه ما نجاستيا 

دا ياز علت م از
 .رست است

بروز اختالفات ف
  ازدهميكتاب 

 .رست است
ينجات بشر يرا
چون مرحله آز ،

ك 26صفحه . ند
 .رست است

آمده است يني
آن يتكرار معاص

را از د يمعنو ق
  ازدهم

 .رست است
ع كي يفكر يان

 .رست است
 معاد در درجه

نيقي يكاف لي
 اعتبار داشته و
 .رست است

كه سب يز عوامل
از خدا را بر يور
موج كيبلكه  ،ي

 .رست است
فر يانسان مي سل

 .رست است
اصل معاد را تأ ز

نداشت، باز گفت
آسم نيد رواني

و م ليدل چيبر ه
د و اصوالً راه به

www.sanjeshse 

عتيجهان طب
صفح). است

در 4گزينه  .5
در چگاهيه

حاضر در ص
ايكاهل دن/ 

در 3گزينه  .5
اختالف در

اين يخدا را ب
در 3گزينه  .6

ب يعلت اصل
ك 24صفحه 

در 1گزينه  .6
بر ايانب يوقت
دانستند، يم

شون قتيحق
در 2گزينه  .6

يد ميدر تعال
با ت. افتد يم

قيدرك حقا
ايكتاب  25

در 4گزينه  .6
ضعف و ناتو

در 3گزينه  .6
اعتقاد ما به
براساس دال

ما يبرا زين
در 4گزينه  .6

از گريد يكي
شخص تصو

يواقع يخدا
در 1گزينه  .6

از نظر عقل
در 3گزينه  .6

زياوالً عقل ن
معاد وجود 

يپ يمعاد برا
ب يمبتن زين

داشته باشند

erv.ir
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 نشيو آفـر     
  م

  كتاب 5

بـه جهـان    
ها   خشونت

 انگريـ  نه ب
ـارج واقـع   

بدن  يها ه
 و وارسـته   

صـورت   ن
اگر  ،يو اله

 و اعتـدال   
 شـود،  يمـ  

 يا متالشـ    
چـه هنگـام   

 اتيـ ه و ح 
ه جسـم و  

و  رود ينمـ 

بـه معنـي    

cationgroup

و چـون معـاد و
كتاب دوازدهم 4

54و  53صفحه 

نسـبت ب ي قلبـ 
خالق و كاهش

  دهم

و اند اساس ي و ب
نوز در جهان خـ

نسان به خواسته
كمـال ليحصـ  
  زدهم

نيدر ا د،يدرآ يب
و ينيد فهيد وظ

 آرامش خـاطر
گرانيحقوق د 

سـم بـوده و بـا
گرچا ياله ميعال

نرفتـه نين از ب
انسان وابسته به 
ن انيـ از م زيـ م ن

muchصـفت   

و آسـان اسـت و
48صفحه . ابدي 

 .است يدل اله

گردد و باور ني
اخ لي جهت تعد

كتاب دوازد 56 

آشفته يها واب
كه هن دهند يم

توجهات ان گري د
علـت تح كه به ي

كتاب دوا 60حه 

قلب قيباور عم ك
رفع ستم در حد

سهولت به تواند ي
ميبه حر ي تعد

كه مستقل از جس
تع دگاهياز د. دد
انسا يقيحق تي

ياصل تيشخص
شدن جسم يش

بنـابراين ص. ست

 15/11/1400(  

سهل و يخداوند
تحقق تواند يم 

مربوط به عد ها ه

يگزيجا مانيل ا
عامل مهم در ك

صفحه. ن گردد

ما دارند و نه خو
م ندهيدر زمان آ 

  تاب دوازدهم

ست و از طرف
يست؛ مگر افراد

صفح. را دارند ت

كيصورت   او به
ر ي از تالش برا

ي روز حساب م
خود و يب روح

دارد ك زين يماد
گرد يخود ثابت م

يشخص يول ود،
 مهم است كه ش

متالش با نبوده و 

 قابل شمارش اس
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قدرت خ زاني م
يحدود خداوند

نهيگز هيت و بق

اهل يها در دل ت
كي تواند يم يي

انسان اتير روح

ر اعمال روزانه م
يخبر از حوادث

كت 58صفحه . د

بدن معطوف اس ر
غافل و ناتوان اس

عتيطب ي ماورا

اعتقاد نيشد و ا
پس رد،يگ ي م

ه خدا و عدل و
به عذاب يمنته

م ريجسم، روح غ
خ خودبه زيرگ ن

شو يپراكنده م ت
نكته نيدهنده ا

عالم ماده نيوان

 اسم مفرد غير
 

  انگليسي

 دوازدهم؛ هنـــ

آن در نشيآفر
ذا به قدرت نامح

مت خداوند است

رتيعرفت و بص
تنها اعتقاد به ن
در يعدالت ياز ب 

در شهي كه نه ر
ها خ خواب نيه ا
ها ندارد آن ينگ

ريبه تدب شتري ب
در آن غ ريال و س

با ونديامكان پ ز

باش يل خداوند
مورد ستم قرار 

به ماني اتكا به ا
كه م جايشونت ب

سان عالوه بر ج
بعد از مر اتيح

عتير صحنه طب
د مطلب نشان ن
كه تابع قو يماد

عنوان يك  و به
 .رود كار مي  به

سنجش

  وازدهم

ممكن نباشد، آ 
لذ ست،ين يعقل

دهنده حكم نشان

معاد همراه با مع
نيهم ابد،يترش 

يناشتجاوزات  

ها هستند خواب
 ما هستند، بلكه

از چگو يعاطال 

ت كه توجه روح
، لذا از عالم باال

زين يداريعالم ب

وز حساب و عدل
اي شود يم عيضا

نشود با خودق 
 و از هرگونه خش

  اب دوازدهم

ثابت شود كه انس
صورت ح نيدر ا 

شده و در يالش
نيا. دينما يغاز م

م رياست غ ير
  تاب دوازدهم

است) ر و اخبار
يرقابل شمارش

   
 

 .رست است
كتاب د 55تا  4

 .رست است
ريغ يز نظر عقل

ن جزو محاالت ع
 .رست است

جهان ن يفمند
 .رست است

تقاد به عدل و م
ها گست انسان ن
يا رفتن پاره ني

 .رست است
دسته از خ كي ن
ناخودآگاه ريضم
نيتر كوچك ي

 .رست است
از آن جهت يار
مشغول است ي
در ع ات،ينفسان د

 .رست است
قعاً معتقد به رو

از او ض يكه حق
به بازستاندن حق

دست آورد را به
كتا 56صفحه . 

 .رست است
ث يعقل ليس دال

رود، ينم اني م
بدن انسان متال ي

آغ گرير جهان د
بلكه امر ست،ين 
كت 57صفحه . د

 .رست است

n  خبر(به معني
هاي غي قبل اسم

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
47صفحات 

در 4گزينه  .6
از ياگر كار

مجدد انسان
در 1گزينه  .7

اشاره به هد
در 2گزينه  .7

كه اعت يوقت
ايدر م گريد

ياز ب يو حت
در 4گزينه  .7

انيم نيدر ا
ض اتيمحتو

ينشده و كس
در 1گزينه  .7

دايدر عالم ب
يو لذات ماد
ديشدن از ق

در 3گزينه  .7
وا ياگر كس

ك يدر موارد
قادر ب اناًياح
خود ر يروان
دينما زيپره

در 3گزينه  .7
اگر بر اساس
شدن آن از
يمرگ اجزا

را در يگريد
يكالبد ماد

ماند يم يباق
  
  

در 1 گزينه .7
newsكلمه 

مقدار زياد ق
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Three th 

Three th 

ن گذشـتة    
  :وجه كنيد

  ifفاعل ـ  

 whomي 

  اسم انسان 

  . كنند
  ه

راد ديگر به 

ن شـركت    

ـه نوشـتن   

  ن

cationgroup

.شود ا گفته مي
housand (an

housands (a

شـود و زمـان آن
ي نوع دوم زير تو

+ گذشته ساده 

  جمله شرط

د از كلمه ربطي
  .رود كار مي

ا+  whom+ ل 
  .شود

  نمايم؟ 

  ي

د كه به او كمك
متأسفانه/ هنگي 

 همچنين به افر

 بر وه

ولي را كـه از آن

شد اين است كـ

باط برقرار كردن

رت زير نوشته يا
nd) five hun

and) five hu

ش ي ناميـده مـي  
 ساختار شرطي

فعل+ عل و 

  

در جمله بعد. هد
ك صي در جمله به

فاعل+ فعل +  - 
help استفاده ش

ي خود را بهبود ن
  .ب را بخوانيد

بومي) 4 

ش حاضر نبودند
فره) 4 

ها آن   هستند،

عالو) 4  د 

ش ديدم، زيرا پـو

كش دي طول مي

ارتب) 4 

 15/11/1400(  

بصور 3500دد 
dollarndred 

  اسم     
ndreds

 if جملة شرطي
به. ه ساده است

فاع              + 

  رط

ده د را نشان مي
ي مفعول شخص
------

pيد بعد از فعل 

ب زبان انگليسي
ع مختلف مطالب

 ني، عاطفي

چكدام از دوستانش
 ناگهان / ي 

كارخانه بزرگ 2

رغم، با اين وجود

جشن روز تولدش

  يل دادن 
  دن

 خوب زمان زياد
  .ت

 له كردن 

would
could 
might

17  
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براي مثال عد. د
s

          

جملة همراه. ت
ينده در گذشته

+     لي ساده 

واب يا نتيجه شر

wh رود كار مي به
جاي whomكه 

كند، نباي شاره مي

د تا خيلي خوب
 و همچنين انواع

هيجا) 3 

 و متأسفانه هيچ
فوري) 3 

2زرگ، صاحب 

ر علي) 3  

كه او را در ج ني

يتشك) 2 
فهميد) 4 

ك فرهنگ لغت
گير است ي وقت
مبادله) 3 

d 

t 

 دوازدهم؛ هنـــ

جمع اضافه شو 

  .ست

ل دو جملة است
ست و زمان آن آ

فعل اصل+  ----

جمله جو

homطي كه با 

رود چونك ار نمي

 thجمله اش در

به من كمك كند
كنيددي تماشا 

 ل

كشيد ش رنج مي
 متأسفانه / ي 

ر سه فروشگاه بز

ا باالترتر ي  مهم

 رها كند از زمان
  . كند 

طالعات براي يك
ات و غيره خيلي

 كردن  وري

سنجش

(s)عداد نبايد 

     

عداد اختياري اس

م است كه شامل
واب يا نتيجه اس

--

ير موصولي ربط
كا فعول انسان به

he manكه به  

شناسيد كه به مي
هاي زياد يد فيلم

متعادل) 2 

عد از مرگ پدرش
عاطفي) 2 

بر هستند و عالوه
  . ند

از همه) 2 

كه شغل خود را
ك را حمايت نمي

 )هنگ لغت
     

آوري اط كه جمع
بارات، اصطالحا

آو جمع) 2 

   
 

 .رست است

وشتن يا گفتار اع

                   

 and در بين اع
 .رست است

 شرطي نوع دوم
و جمله دوم جو

 .رست است

ت مفعولي ضما
ز فعل، ضمير مف

himر مفعولي 

 .رست است

 راه مؤثري را م
شما باي. شناسم 

 رآمد
 .رست است

مشكل عاطفي بع
 طورمؤثر به/ 

 .رست است

ي ثروتمندي هس
كنن ف كمك مي
 ، از طريق

 .رست است

م گرفته است ك
كند، خانواده او

لغت در فره(دن 
دن، رها كردن 
 .رست است

صلي اين است ك
اريف كلمات، عب

 ي كردن 

www.sanjeshse 

در 3 گزينه .7
در هنگام نو

             

كلمه: توجه
در 2 گزينه .7

سؤال جملة
اده است وس
  

در 4 گزينه .7
ساختار حالت
هرگز بعد از

ضمير: توجه
در 1 گزينه .8

:A آيا هيچ
:B بله، مي
مؤثر، كار) 1

در 2 گزينه .8
رضا از يك م

/يكسان ) 1
در 4 گزينه .8

هاي ها آدم آن
طرق مختلف

وسيله، به) 1
در 3 گزينه .8

جك تصميم
ك دريافت مي

پيدا كرد) 1
ترك كرد) 3

در 2 گزينه .8
يك دليل اص
ترجمه و تعا

شناسايي) 1
  
  

erv.ir

77

78

79

80

81

82

83

84



 
 

 

@sanjesheduc 

د بـه شـما      

  ا

ـف كشـور   

ي در درك  

ن موجـب    

  

cationgroup

نيـد كـه بتوانـد

ها ها، مقدمه رفي

هاي مختلـ خش

  ها ل

هـايي م دشواري

  آوري مع

  دوار

  ورت

  يت

كـه همچنـين آ

.دانند ساوي مي

ففها استفاده كن

معر) 4 

ي ارزشمند در بخ

نسل) 4 

آموزانم اين دانش

  ص يافته 
  شوار، پيچيده

جم) 4 

اميد) 4 

ضر) 4 

هوي) 4 

 

بخشد، بلك د مي

  .لذت ببرد

  .نة دارد

طور مس  زبان را به

 15/11/1400(  

ختصارات و مخف
  .ري برداريد
 ها ها، گنجينه

هاي  زيادي گنج

 ها ها، گنجينه

جود داشت، بنابرا

 شده، اختصاص
ه، خيلي دش شد

 ف

 صي

  دن 
   كردن 

  

 

 .دارد............... 

 زندگي را بهبود

در باشد از هنر ل

مزمان به دو زبان

مال زياد هر دو ز
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مهم است از اخ. 
هاي بيشتر اشت

ه گنج) 3 

ش تا حال تعداد

ه گنج) 3 

 اين داستان وجو
 

وقف) 2 
وقف) 4 

تعريف) 3 

شخص) 3 

فهميد) 2 
بحث) 4 

منبع) 3 

تأثير) 3  

. است، اشاره به 

ر نه تنها شرايط

 ممكن است قاد

طور هم ساوي به

به احتم انه بودند

 دوازدهم؛ هنـــ

. يادداشت كنيد
س يا جلسه يادد

 ها ين

هاي پيش ي سال

  

ر يا پيچيده در
 . ستان داشتند

 ، تماس

 ي، عاطفي

 

وظيفه، عملكرد

ط كشيده شده

كند كه هنر  مي

ت كه هر كسي

ست كه تسلط مس

ن خودشان دو زبا

سنجش

 كلمه به كلمه
تر در يك كالس 

همنشي) 2 

ست و از بسياري

ها قاره) 2 

ات خيلي دشوار
كار رفته در داس 

  
  

ارتباط،) 2 

هيجاني) 2 

شيدن يا داشتن
  

 سنت) 2 

نقش، و) 2 

  
  

زير آن خط 2ف 

ن است كه بيان

ي بيان شده است

دل، شخصي اس

 همان اوايل سن

   
 

 .ست است

كه هر چيزي را
طور سريع  تا به

 ها ت، مخفف
 .رست است

شور باستاني اس
  . ند
 ها ن

 .رست است

ي كلمات و عبارا
ات و عبارات به

 م

 .رست است

 .ست است

 .رست است

شتن، انتظار كش
 ش دادن 

 .رست است

 ت
 .رست است

 ليد
 .رست است

 دربارة چيست؟
ر براي كودكان
 .رست است

th كه در پاراگراف
 

 .رست است

اين 3 پاراگراف 
  .شود م مي

 .رست است

طور ضمني ن، به
 .رست است

ن، دو زبانه متعاد
 .رست است

، كودكاني كه از

www.sanjeshse 

درس1 گزينه .8
نياز نيست ك
اجازه دهند

اختصارات) 1
در 3 گزينه .8

ايران يك كش
ان كشف شده

نشين هم) 1
در 4 گزينه .8

تعداد زيادي
معنايي كلما

قابل فهم) 1
 مؤثر) 3

در 2 گزينه .8
 توضيح) 1

درس 1گزينه .8
 مناسب) 1

در 2 گزينه .9
توقع داش) 1
گسترش) 3

در 4 گزينه .9
شخصيت) 1

در 3گزينه  .9
نسل، تول) 1

در 1 گزينه .9
متن عمدتاً

ارزش هنر -
در 4 گزينه .9

hemكلمه 

 كودكان  -
در 2 گزينه .9

هدف اصلي
خالقيت هم

در 4 گزينه .9
متناساس  بر

در 3 گزينه .9
بر طبق متن

در 1 گزينه .9
برطبق متن،
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صدر 

ه از نقوش 

و ظهور 
 يبند بيك

و  كيگوت 

در  ن
 اريبس ت

cationgroup

ص ينيزم ريمقابر ز

گسترده ةستفاد

و يفارس اتي ادب
ترك ر،يتصو يضا

ةست كه در دور

 يها يژگيمله و

  . ست

نيبرا  عالوه. است ه
نائيتز، ك سنگ

  .يندحفظ نما

م يها يژگي از و

  .استسايد كل

ا نيچنمارن، ه

لتحو ريه با س
و فض كرهيپ انيم

اس ييايتاليا ي ه

از جمل يفرد ت

اس ي دهم هجر

شده يستفاده م
از قطعات كوچك

 15/11/1400(  

وم خودشان را ح

نمازخانه يبرا 

بلند يها خت برج

تقا. است يح بوم
  .شود يم 

همرا.  بغداد بود
م يرا با هماهنگ 

  .انسك است

 نقاشان برجسته
  . وار است ي

ايجه به خصوص

  

سده ليدر اوا ي

بنا ا يشش درون
رنگارنگ ا يكار

  . است 
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نكه آداب و رسو

ييختصاص فضا

ساخ ،سك است

از مصالح يريگ ه
دهيد ييگرا واقع

و رازيمكتب ش 
ياليخ يرسازي

  . وجود آورد

روما ةلق به دور

از يكيتو  ر جتو
يوط به هنر روم

لباس و توج يها

.بوده است يالم

يوب به مظفرعل

پوش يفقط برا ي
ك كيته و با موزائ

رومانسك ة دور

مومي هنر

 دوازدهم؛ هنـــ

  يست؟
  

براي اينكنند  مي

مردگان و اخ يگ

رومانس يمعمار ي

انسان و بهره ي
و و يپرداز عتيب

ز،يدر تبر يخان
يشاعرانه و تصو 

را به... و  يزمان

وار متعل يروم ي

اثر ميد به اورشل
موارد مربو هيبق 

ه و شكن نيچ ش

ر انواع هنر اسال

و منسو زيب تبر

يرانيا ةويبه ش ي
رفت  كار فراوان به

و مربوط به هنر

 درك عم

سنجش

ه متن درست ني
.بانه وجود دارد

شان را صحبت م

سنگ يها  تابوت

يها يژگيو ةهند

يازهايتوجه به ن 
از طب زيپره ت،

لخيسنت مكتب ا
يفضا ينوع ،ي
ز فضا هم كيتفك

يها فرانسه با تاق

در حال ورود حي
.شود يناخته م

شيبخش، نما رام
.  

ها در رنگ نيتر ل

متعلق به مكتب »

يكار يستان كاش
ف د،يگ مرمر سف

  . ست

پوست و يرو ي

   
 

 .رست است

 موارد زير درباره
دنيا جوامع دو زب

 .رست است

بان بومي خودش

  .رست است
قراردادن يه برا
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زادانه به 
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 ةدور يش
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 يرويپ ي

با .. .  و
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x

x
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−
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2
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م قد همراه با ذك

يعارفانه ا انيو ب 

كه در نقاش چنان
آز يعي، صور طب
ط يها در تناسب

يها گوراتيز آور
گيخالف د آن بر 

نقاش اتي خصوص

افكار و نظ دندان
ينيمع يسنت ي

ها شمسه ،ييختا

ستفاده گسترده

x

x

+

− =

5 84
5 84 
± +625 3

2
= →28 784

تمام يها كرهيت پ

ينگار ليشما 

چ. ديد توان ير م
وار، ي سبك روم
د رييشكال و تغ

  .ر قرار دارند

ادآيمناره  ني ا
ةمنار يها و پله

از نئيالقه به تز

برگرد يزانسيد ب
يت بوده و از الگو

خ ،يمياسل يها ح

سكلت سبك و اس

±=336 25 3
2

→ + + =7 8 4
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استان و ساخت

،يدوبعد يها ل

بارزتر يطرز به 
در. افتي توان ي

تصرف در ا( يي

شارتر يسايكل ي

ه است، شكل
است و يز مركز

درخشان و عال ي

هنرمند ةفيوظ. 
به سنت ديو مق 

كاربرد طرح ليدل

اس ،غيجنا يها


= −

2831
3  

=19

ك
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از هنر روم با يس

درخشان، شكل ي

كرنمايپ يهنرها
يم يجسمان يي

يكژنما يها روش

يدرگاه ورود ي

ساخته شد يگ
باز بزرگ و رو ط

يها فاده از رنگ

در شرق دارد شه
يفرد تيشخص
  . ست

د به دشدهيتول ي

ه استفاده از تاق 

فيزيك -ياضي 

ق ق
غ ق ق

 دوازدهم؛ هنـــ

با انعكاس يتراش

يها رنگ ،ييطال
  .هستند انس

را در ه يو متعال
يبايو ز ييگرا عت
ر. اند شده دهردان
  . شود يم

يسو كي كه در 

تنها و بزرگ ةر
اطيو ح يچوب ي

استف ،يعيظر طب

شياست كه ر ي
هنر او فاقد ش ت

اس نبوده ي نوآور

يها فرش يغنا هي

،يمخروط يها ج

رك عمومي ري

سنجش

كرتيپ يايك اح

ط نهيزم  پس س
زايب يها كيوزائ

و يمعنو يها ش
عتياز طب ير نشان

برگر اده گونه س
م دهيوار د يروم 

رجسته هستند

زرگ سامرا منا
يها سقف يدارا ن

  .فته است

مناظ دنيكش ري

 
يگرا و رسم رمز ،

جهت نيهم ده به
و ييجو يآزاد 

يصفو ةدر دور ي

ارتفاع بلند، برج
  .ست

 در
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وار به ارزش يروم
وار كمتر يروم ي
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 . رست است
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بلند و متنوع اس

 .رست است

www.sanjeshse 

در 3 نهيگز .11
يها يژگيو از

هنرمند است
در 4 نهيگز .11

هنر موزا در
از مش يمذهب

در 2 نهيگز .11
هنر ر ليتما

يها مجسمه
خ يها طرح

و يدر نقاش
در 2 نهيگز .11

يتند ر،يتصو
در 3 نهيگز .11

ضلع شم در
نيالنهر نيب

و رونيدر ب
در 4 نهيگز .11

به فرد توجه
است كيگوت

در 3 نهيگز .11
زانسيب هنر
ياله يعلما

يه كرده و به
در 1   نهيگز .11

اول مهين در
شميابر افيال

در 4 نهيگز .12
معم ةمشخص
ب يها پنجره

    
 

در 1گزينه  .12

erv.ir

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 
21



 
 

 

@sanjesheduc 

% −1    
x=3

5 4    

% %−4    
x = 2
8 1 

  

(a )a− 2   
a(a −2   
a − =2 4   

, ,23 25   
+ +2 3 

x
=24   

−4     

=32
4
 
  

 

+ +2 4 6   
+ +1 3 5   

n(
K =  

+
×
1

1 2 2  

n
= −1  

cationgroup

% %− =6 4

x % = 24
% %=24 16

x =24 8
 

a(a )+ =2 2
) (=4 2 7 3

a=  =621
            , 27

+ + +2 5 2 7

x =3
1

 

− =8 32  
x

x= 1 

... n+ + =6 2
... ( n+ +5 2

(n ) n

nn

+ +=2
1

...+ +
×
1

2 3
n

n
=

+ +
1

1 1

               4

               %

C                6
× =8 24 191

 

(a − +2 7 2
) aα = 621

= 25
فرد متوالي      
=7 21 

=24 83
  


                 

= 32
4
   
  

  n(n )= +1
    ) n− = 21

n

+1
 

n(n )
=

+
1 11

K
= 1

 15/11/1400(  

Cو  Bفلزهاي 

Bفلز 

Cفلز 

9/گرم      2

a a )+ + 2

ه عدد طبيعي فر

8     .اند رده  
اند         نكرده

%= 8   

ي زوج           
ي فرد           

− 11 2 + 1
2 −

A
S   

A
S  

x  
D  

  
  
  
 

21  

ششممرحلة (ـر 

ف

سه

كر ديخر شگاهي

 تاكنون خريد ن
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3 + 1
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x
Δ =

2

2

ADE
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Δ
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:  طريق مشابه
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  .شده است
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چهـار خـط    

 .رن ندارد

 .جود دارد

مرئـي و دو    

cationgroup

خط مرئـي و چ

الضالع محور تقا

وجه وج 16معاً 

چهـار صـفحه م

جود دارد، هفت خ

اال متوازي. كند ي

، جم)وجه4(جه 

چ. ي وجود دارد
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ده خط قائم وج

  .رد

  .دارد
ل مي به هم وص

 هر كدام يك وج

شش صفحه افقي

  .اند سم شده
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ر اين شكل، يازد

 محور تقارن دار

و محور تقارن د
اي دو قاعده را

ت، چپ و راست

در اين شكل، ش 

چين رس رت خط

 دوازدهم؛ هنـــ

در. شود يده مي

دايره نيز يك يم

مستطيل، د. رد
ها دارد كه وسط

 .جود دارد

رو، پشت روبه  از

.شود  ناميده مي

صور در شكل به 

  .ز است

سنجش

 

تصوير، قائم نامي

).  دارد )′Δ ني
  .قارن دارد

 محور تقارن دار
ك محور تقارن د

 شكل در آن وج

  .لقاعده است

وجه، 4، از زير 

ي تصوير، افقي

.شود امل مي ك

ي دو نقطه گريز

.  
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 .رست است
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 كه دو سطح ال
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با حـس   ي
نوازشگر را  

 يمكعبـ  ي

 ،يزيـ از ت 
كه در  يورت

 كيـ گراف اً
بـودن   ـال 

 ةالقاكننـد ،
 

وط نـازك     

و  يت اصـل   

 عـت يطب ر
سـط عامـل   

شابه نمودار 

cationgroup

.شوند شاهده مي

يياز فضا يكدست
حال نيم و درع

  .كند ي

يفضـا  نيـ ا. ـت  

ساحسـا  ةننـد 
صو و به كند يم 

اًخصوص يجسم
مـ ينـ يو م يگـ  ه
كيدر گراف يز
 .كند يآن م ي

هـا بـا خطـو  آن  

نكـه مشخصـات

ادآوريكه نماد و 
توسـ نما به صورت

كه كامالً مش ،ي

  )كشي شه

صورت واقعي مش

 .گردد سم مي

كيل منسجم و 
منظم يِچهارچوب

يم كيكالس يقي

شـكل اسـ يكعب

كن ه و همـه القـا    
جادي در انسان ا

تج يع در هنرها
خالصه نيهمچن

سا اده و خالصه
يبرا نهيگز نيتر ب

اسـت و داخـل

بدون آ ،است ي

رختان كوچك ك
ص نيا جاديا. ورد

يروزيپ ةاله ،يك

 15/11/1400(  

رسيم فني و نقش

ص به) قي و مايل

صورت بيضي رس

دارا هستند، شكل
چ يبند ستخوان

يموس يبا فضا ي

مك يفضا كير 
  

 بدن مـار همـه
كه حسادت شد

مثلث و مربع ره،
ه. كند يرا م يك

اصل سا تي رعا
را مناسب دي جد

ساده و كودكانه ا
  .ت

يآرمان يت زندگ
  .  گرفته نشود

در يحت اي برگ 
آو يم مخاطب م

كينا ايكينا يوناني

مي
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كتاب تر 174حه 

قائم، افق(خطوط 

ص هر سه جهت به

زمان درا هم يم
اس يو دارا ييقاي

يناسب موضوع

بر و آسانسور در
.ار گرفته است

مانند يرم و بافت
يباشاحساس نده

ريدا يهندس يا
يكيگراف ييفضا ي

دوباره به ة اشار
نسل كين گراف

س گورهايشكل ف
آن است ي و سبك

و با بشارت ييايؤ
چندان در نظر گ

شده خالصه ي
چهره را به چشم

يشكل بال الهه 

صويري و تجسم

 دوازدهم؛ هنـــ

صفح. (متر است

حه تصوير كليه خ

تريك دايره از ه

و نرم يكه خشك
يموس ياز فضا 
من هياز بق شي ب

از باال ي و نماد
 باالبر در آن قرا

وجود فر نيمچن
كنن  يتواند تداع ي

ها فرم اي و نقطه 
يتداع زيز هر چ

جدا از ،است ده
موضوع طراحا تاً

ش.  كودكان است
پارچه ةكنند ي

ر يخلق جهان ،
چ ،گردد يجام م

ها فرم يادياد ز
چ كيساده از  ي

، از ش(Nike)  ك

 خالقيت تص

سنجش

6ي،   م سانتي

  . است

فقط روي صفحه

ير مجسم ايزومت

ونه در اشكال ك
يست و احساس

را رحط تاًيه نها

رو به باال يركت
است كه يتمان

هم ،يشكال مثلث
يطرح م تيكل 

 
مانند خط يصر
از شيپوستر، پ 

عناصر ساخته شد
تياست كه نها ي

پوشاك ك دي تول
يكرده و تداع جاد

،يتجار غيتبل ك
آن انج يبرا غيبل
 

هدفمند تعد ش
يطرح تاًيكه نها

كينا يك ورزش
  .است رفته

   
 

 .رست است

ب كابينت زميني
 .رست است

ك جواب درست
 .رست است

يوهاي مركزي، ف
 .رست است

ها، فقط در تصوي

  .رست است
گو ياضيو نظم ر 

اس كرده جاديدن ا
كه كند ينتقل م

  .رست است
حر ةدهند   نشان

ساخت ةساز كةي
  .رست است

و اش زيخطوط ت
.است شيطر و ن

  .ابدي، تجسم 
  .رست است
بصر يعناصر اصل

نيطرح ا يريگ
عن نيتوسط ا   به

يتر روز به يو فضا
  .رست است

مؤسسه كيب 
جيا يكنواختيت 

   .رست است
كي يمنف يها به
كه تب يخدمت اي

  .رست است
نشيپوستر، با چ 

گرفته است ك جام
   .است م گرفته

   .رست است
پوشا ةدكننديول
الهام گر ،است ده

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .15
عمق مناسب

در 4گزينه  .15
خط پر نازك

در 1گزينه  .15
در پرسپكتي

در 4گزينه  .16
ه گزينهبين 

 
 

در 4 نهيگز .16
تمير وجود
شد اديوز كم
من نندهيبه ب

در 3 نهيگز .16
فلش جهت

ةنشان دهند
در 1 نهيگز .16

از خ استفاده
خط يبرندگ
ر آمده،يتصو

در 2  نهيگز .16
از ع استفاده

گ شكل يبرا
كه يا چهره

و دينسل جد
در 3 نهيگز .16

مناسب طرح،
، بافت يمواز

در 1 نهيگز .16
جنب ازجمله

يكاال  يواقع
در 4 نهيگز .16

يريگ شكل
انجا ،هستند

انطباق انجام
در 1 نهيگز  .16

آرم تو طراح
باز شد كيت
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 دهي چسـب    
 تواند يم ري

  .شد لي

 نيـ ـت و ا  
نظم بـودن  

.  

داده  يسـان 
ـ  يب  كـار   هب

 ريبـه تصـو  

ن خـودش   

   .است ي

 دو طـرف  

و  ييتوانـا  

  .د

گـرم   يهـا 

  ....نگيز و 

cationgroup

ر حـال نوشـتن
يتصو نيا. دهد ي

  .استشدن 

يتعط ت،يفعال ل

 و گسـترش اسـ
و منظ كيتمير. ت

دهد يم نشان م

كسييريتصو يها
ـ   ـت    خـوبه هـا ب

را بـ يو پرانـرژ  

كـردن ليـ تكم ي
   .ت

يت باال و محافظت

و در شـتر يب يگ 

ل،يشـتن پتانسـ  

كند يب منتقل م

ه رنگ يظ بصر

ان هاي غم  صحنه

دسـت در نيه ا
ين اثر را نشان م

حال نوشته ش در 

سال كيز حدود 

پخش، انتشار ة
هست زي عجله ن
كم اريبسودن را 

ه و روشن ارزش 
 موجـود در بافـ

ايـ پو ي و حـالت  
  .ند

ي چـرخش بـرا  
است افتهي دوران 

مقاومت يژگيو ي

فشـردگ يركـز 

داشـ ةدهنـد  شان

ضا را به مخاطب

از لحاظ. گرم دارد

 يا شيپور، اعالم

 15/11/1400(  

دو بال به كه  يان
در آن تي خالق

تيتوسط خالق

ان بود كه بعد ا

ةدهند نشان گري
سرعت و كننده
و بداهه بو يتفاق

رهيت يها سطح
حركـت يرويـ 
كـرده جـاد يرا ا 

كن يب منتقل م

انتقال احساس
و يز شكل اصل

يو دارا گرفته يم

در بخش مر. ست
  .دهد ي م

تك، نش بِيس ك

در فض ي و شناور

  .ست

گ  ةجلو يا روزهي

ني قره. دث است
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زما. داشته باشد
وجود تاًيو نها ت

ت به يزيفته و چ

اصفها يدر جلفا

يكديياصله بر رو
ك ين داده و تداع

ساس هر گونه اتف

به س. اند خت شده
ين. دارنـد  يسـب 

و تـوازن ر تمير
را به مخاطب يش

ا نيقص آن درع
از يبردار  نسخه

رداستفاده قرار م

متفاوت اس گريد
صر خود را نشان

كيت در داخل 

از چرخش يس

اس ينقاش نروژ) 

يسبز در كنار ف 

بل، پيش از حواد

ت نمايشي

 دوازدهم؛ هنـــ

اثر د جاديخلق و ا
شرفتي، رشد، پ

اوج گرف اليخ ي

د ي حروف سرب

فا نيت و همچن
از زمان را نشان

ضخامت، احس ر

و پرداخ يطراح
منا ي همـاهنگ 

ر ت،حرك يروها
شورش يض و انرژ

و ناق مهيشكل ن
و يساز همانند 

و استحكام مور د

كديها با  داد فرم
هش تعداد عناص

است بيو پر از س
  .ت

و نرم، احساس وار

)مونك( مونش 

نيهم يول د،يا
 .ندي

نقش طب .كند مي

 خالقيت

سنجش

از خل ينشان واند
رفتن، باال رفتن

يها با بال سندهي
 

  . هلند است

خانه چاپ كين،

ط ازنظر ضخامت
ا يامت، احساس
ريي چه از نظر تغ

صورت حجم، ط ه
متحرك يها ت

رين زي مناسب ن
اعتراض اد،ياز فر 

سمت راست و ش
كننده  يل، تداع

اديز يماندگار ل

تعد ايحل تراكم 
و كاه شيبا افزا 

و) ه بار هم داده
مثل است ديو تول

و رهير به شكل دا

اثر ادوارد »غيج

نما يكند سرد م
ينش يسرد پس م

ص خود را ايفا م

   
 

  . رست است
تو يال نوشتن م

م پرواز و اوج گر
يتقل كند كه نو
  .رست است

كشور ي گل مل
  .رست است

رانيخانه در ا اپ
  .رست است

خطوط يار پلكان
ضخا رييراه با تغ

فواصل ريير تغ
  .رست است
به نهيجود در زم
ها با بافت وع خط

انتخاب كادر. د
ياحساس ريصو

  .رست است
كامل در س ريصو

و كامل يكل اصل
  .رست است

ليدل به شهيهم از
  .رست است

مح ر،يتصو نيش ا
نيتبا اينجدر ا 

  .رست است
كه( بيرخت س
و ريتكث يتن برا

  .رست است
محور كي حول 

  .رست است
ج«يرفته از تابلو
  .رست است

زرد تند احاطه ك
س يها و رنگ ند

 .رست است
ر تعزيه نقش خاص

www.sanjeshse 

در 4 نهيگز   .16
حا در يدست

باشد، مفهوم
منت گونه نيا

در 2  نهيگز  .17
نماد و ،الله

در 1 نهيگز  .17
چا نينخست

در 4 نهيگز   .17
و تكر رييتغ

حركت همر
چه از نظر آن

در 1  نهيگز   .17
موج ينورها
نو. است شده

اند شده گرفته
تص. است داده

در 3   نهيگز   .17
تص يريقرارگ

اساس شك بر
در 4 نهيگز   .17

رباياز د چرم
در 3 نهيگز   .17

هر بخش در
.كمتر است

در 2 نهيگز   .17
در كيوجود
داشت تيقابل

در 3 نهيگز   .17
فرمكيتكرار

در 2 نهيگز    .17
برگر ر،يتصو

در 4 نهيگز   .18
سبز را ز اگر
نيآ يم شيپ
   
 
 

در 4گزينه  .18
هر سازي در
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پن است 
ر يافت و 

  ... .راق و 

هاي 

 كارگردان 

ي از جسم 

  . است

يش در 

ست كه از 

ذاري شد و 

cationgroup

 نمايش مردم ژا
ميالدي ظهور 1

عر هارگاه، حر

ه شكل. يل دهد

خته شده بود و

يعنيگيرد،   مي

 

ختلف مشترك

دف، عروسي قري

 بلند داستاني اس

گذ ولشوف بنيان

.  

هاي ترين شكل
7ر اواخر سدة 

چه ت عباس 

وري آن را تشكي
  وزيكال

  .ت

ستان ساخ هندو

ك كادر صورت

 . عاميانه است

رهاي مخر در هن

الصد ةرتيمور، در

 نخستين فيلم

  .ي كرد

توسط لف كو 1

ي اسالمي بودند

 15/11/1400(  

كي از پرطرفدارتر
اين نمايش د. ت

مثالً حضرت.  كند

سيقي بخش محو
آور، كمدي مو ي

ناي ايراني است

حسين سپنتا در

  .ندارد

برداري تك ص فيلم

رار نگرفت، شعر

ست، عناصر ديگر

شادي مانند امير
  .شده است مي

آبي و رابي. خت

ت خود را سپري

917 از انقالب 

 اساطير مذهبي
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كابوكي يك. ست
ت تردستي است

خود را بايد حفظ

ش كه آواز و موس
قانه، اُپراي شادي

ئل سنتي و آشن

همكاري عبدالح

سي كه ديالوگ ند

دوربين مخصوص

 توجه اديبان قر

شود صحنه اس ي

هاي ش سال تعزيه
 گريم استفاده م

ي و رابي را ساخ

ت، آخرين تحوال

اي شوروي بعد

ن اغلب اشخاص

 دوازدهم؛ هنـــ

 نمايش ژاپني اس
ز، رقص، عمليات

  .افت

يقي مخصوص خ

هر شكل نمايش
پرت، اُپراي عاشق

شتر بر روي مسا

 دختر لر كه با ه

ي لشگر و يا كسي

ويانمايي كه با د

هيچ وقت مورد

هم محسوب مي

هاي ديگر س  ماه
شاد از ماسك و

تضدي، فيلم آبي

عه در ايران است

در سينما 1930
 

حك كه افراد آن

سنجش

نوعي دارد كه 
اگانه اجراي آواز
بافتي منسجم يا

هاي موسيق و مايه

كلي است براي ه
اُپرا، اپ: اند از رت

ضوع آثارش بيش

ن فارسي به نام
  .ت

به معني سياهي

پو -  بخشي جان
  . شود فته مي

 آنجا كه تعزيه ه

 وجه تمايز آن ه

 دارد و در طول
هاي ش در تعزيه. 

بابا معت سي خان
  .ي نيست

ورة تثبيت شيع

0تا  1920 دهه 
 .ين دنبال شد

ي و فكاهي مضح

   
 

 .رست است
يش كابوكي نام

هاي جد ز بخش
م سده نوزدهم ب

 .رست است
ر تعزيه آوازها ود

 .رست است
ي؛ اصطالحي ك
ايش غنايي عبار

 .رست است
ساز حاتمي، موض

 .رست است
لم ناطق به زبان
يراني بوده است

 .رست است
در تعزيه ب» عش

 .رست است
ج -  تحرك دادن

ك كادر فيلم گر
 .رست است

 شعر است و از
 .رست است

نصر نمايش كه
 .رست است

هاي مشخصي ه
. اجرا شده است

 .رست است
هجري شمس 13

 اثري از آن باقي
 .رست است

ورة صفويه كه د
 .رست است

ي فرماليزم در
شتاين و پودوفكي

 .رست است
هاي تفنني نامه  ه

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .18
اين نوع نماي
و متشكل از
در نيمة دوم

در 2گزينه  .18
خوان د مؤالف

در 4گزينه  .18
نمايش غنايي
گوناگون نما

در 3گزينه  .18
س عموماً فيلم

در 1گزينه  .18
نخستين فيل
آن اردشير ا

در 4گزينه  .18
نع«اصطالح 

در 2گزينه  .18
-  انيميشن

يا تصوير يك
در 1گزينه  .18

زبان تعزيه،
در 4گزينه  .19

ترين عن مهم
در 3گزينه  .19

عزاداري ماه
تكيه دولت

در 1گزينه  .19
09در سال 

بين رفته و
در 2گزينه  .19

تعزيه در دو
در 4گزينه  .19

نرجنبش ه
توسط آيزنش

در 3گزينه  .19
تعزيه گوشه،
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طاي چشم 
ـاوير را نـه    

ود و شامل 

  

حرام بـودن  

هده كـرد،      

ده، ششـم       

ح در اينجـا     

 .خواهد بود

cationgroup

ي كه در اثر خط
انـدازد و تصـ مي

شو ك، ساخته مي

.سله وقايع است

علت ح  ت كه به

 معمـاري مشـاه

  .ده است

رد ششـم افـزو

 گزينـه صـحيح

 

خ» بمل سي - ل 

 

ز يك اصل علمي
شم را به خطا م

در آينده نزديك

شرده كردن سلس

ي يك ساز است

ـتي و تزئينـات

شد Iجايگزين  

ه صـدايي آكـو

پـس. س است

.خواهد بود» ال

سل - مي  - دوديز 

.ور يونان است

 15/11/1400(  

گيري از جز بهره
ها چش نمايش آن

م براي نمايش د

ي خالصه و فش

زون و با همراهي

ي و صنايع دسـ

 .ود

VIانس درجة 

تنها شكل سـه. 

  .جم باشد

 .خواهد بود

، آلتو، تنور و باس

ال –فاديز  - ديز 

د«پاسخ صحيح 

ف نوشتند، كشو
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 چيزي نيست ج
سرعت و نحوه ن

  .كند رك مي

 تبليغ يك فيلم
  .د

ي كه بيشتر برا

سرايي مو ه قصه

 مختلف نگارگري

خواهد بو» ديز ل

در اين كاد. شود

رصدايي هستند

ن نغمات آن پنج

خ» ديز سي -ديز 

صداهاي سوپرانو،

ر -ديز  سي«ل 

ست؛ در نتيجه پ

 و آن را با حروف

 . نبوده است

ت موسيقي

 دوازدهم؛ هنـــ

كنيم،  درك مي
ك نيستند بلكه س
سته و متحرك د

ه براي معرفي و
گويند نونس مي

ن روايت تصويري

والي داشتيم كه
  .ديل شد

توان در آثار مي

سل -مي  -ر  - 

ش ده شناخته مي

و سوئيسي چهار

 كه فاصله ميان

فاد -ر ديز «ك 

صهارموني براي 

بمل دوبل سي -ل 

اس ك تشكيل شده

ك علم درآورده

ن هخامنشيان

 خالقيت

سنجش

صاوير در سينما
ير خود متحرك

صورت پيوس ه به

ه يا چهار دقيقه
ب فيلم است را آن

ظره در جريانمنت

سرايي به نام قو 
الي به نقالي تبد

لي نمود آن را م
  . ويدي است

سي«ال مينور، 

 كادانس فريبند

نسوي، آلماني و

ردهايي هستند

ز مينور هارمونيك

نويسي كرال ه ش

بمل سل -بمل  ي

صله سوم كوچك

صورت يك ي را به

هاي مرسوم زمان

   
 

 .رست است
نوان حركت تص

يعني تصاو. شود
اهاي مجزا بلكه

 .رست است
ي كه برابر با سه
حساس و جذاب

 .رست است
ي، جهش غير من

 .رست است
م ما نوعي قصه
 دين اسالم، قوا

 .رست است
 اسالمي كه تجل
د انتزاعي و تجو

 .رست است
م هفتم نمايان ال

 .رست است
V - V «به نام

 .رست است
ششم افزوده فران

 .است» ياييل
 .رست است

آكو» كوئينتال«
 .رست است

VI«در دو ديز ،
 .رست است

رسوم چهاربخش
  .هد بود

 .رست است
مي - آكورد دو 
 .رست است

 كاسته از سه فاص
 .رست است

تي كه موسيقي
 .رست است

از جمله سازه» 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .19
عن كه به آنچه

ش حاصل مي
صورت نما به

در 3گزينه  .19
فيلم كوتاهي

هاي ح لحظه
در 1گزينه  .19

قطع ناگهاني
در 2گزينه  .19

قبل از اسالم
موسيقي در

در 3ينه گز .2
ويژگي هنر

همانا رويكرد
  
  
  

در 3گزينه  .2
معكوس دوم

در 2گزينه  .20
VI«كادانس 

در 1گزينه  .20
آكوردهاي ش

ايتال«افزوده 
در 4گزينه  .20

«آكوردهاي 
در 2گزينه  .20

II6«آكورد 

در 3گزينه  .20
در حالت مر
باريتون خوا

در 1گزينه  .20
آنهارمونيك

در 2گزينه  .20
آكورد هفتم

در 4گزينه  .20
نخستين ملت
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ني قره«ساز 
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 . است

 

ستر لباس 

و هـر چـه         
ي شود تا از 

ـات اليـاف    
  .شود  مي

cationgroup

به قاشقك بوده

 .خواهد بود

.اشاره دارند» ز

عنوان آ وده و به

شـفاف هسـتند و
خشك نگهداري

در ايـن عمليـ. 
درخشندگي آن

  .شود سيم مي

ال سازي شبيه ب

خ» تر ك اكتاو بم

چپ، مضراب ريز

يشم مصنوعي بو

عمـوالً نـرم و شـ
ن بايد در جاي خ

.  

ل سـود غلـيظ  
ش دي باعث افزا

استات تقس دي: ي

 15/11/1400(  

كوچك و كروتوال

يك« صورت   به 

 شست دست چ

 مصرف نيز ابري

ليـاف كتـان مع
پارچه كتان. شد

.انواده بيد است

ي پنبه با محلول
شو و ل از شست

استرسلولزي -3

30  
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 .ه است

را نوعي چنگ ك

 

 .شود ه مي

د، صدادهي آن

باز، انگشت ست

نخ مورد. خ است

ال. هسـتند ـمي  
شتر نيز خواهد ش

  .سديم است

اين چوب از خا 

دن الياف سلولزي
ر دادن الياف قبل

3كازتين : تئيني

اص مواد

 دوازدهم؛ هنـــ

بوده» ونوفونيك

وعي طبل، كيثا

.است »يم اكتاو

 

ناميده» غيث س

 سل نوشته شود

سيم د«تيب به 

تر به رنگ سرخ

ي حباي ابريشـ
شفافيت آن بيش

  .ي شود

مقادير زيادي س

.رود كار مي ي به

ست از عمل كرد
حت كشش قرار

پروت -2ويسكوز 

 خوا

سنجش

مو«وران باستان 

تومپانون نو. ست

سه و ني«حدوداً 

.است» سه اكتاو

 . مطلق است

 .دارد

 .دارد

ذيل يا پس« ني، 

ز بربط با كليد

ترتي ر ساز تار، به

ي ساده كه بيشت
  .ه است

ه هستند و دارا
ش ي گرفته شود

 در آن جلوگيري

داراي م)  اشنويه

سازي  در مقرنس

كردن عبارت اس
يابد، لذا تح ش مي

و: سلولزي -1: ه

   
 

 .رست است
هاي دو موسيقي

 .رست است
اس» آئولوس«ح 

 .رست است
ول ساز قانون، ح

 .رست است
سه«، تارول ساز 

 .رست است
ز زهي مضرابي
 .رست است

سيم د 72خرك، 
 .رست است

سيم د 82جمعاً 
 .رست است

طقه صوتي ساز
 .رست است

نويسي سا كه نت
 .رست است

د » Tو +، 0« 

 .رست است
 پارچة ابريشمي

گرفته ده قرار مي
 .رست است

تر از از پنبه  براق
ي آن نظير چربي
 قارچ و باكتري
 .رست است

اشنون، اشنان، ا
 .رست است

سبك است كه د
 .رست است

ون يا مرسريزه ك
 طول آن كاهش

 .رست است
تي به سه دسته

www.sanjeshse 
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كه در صورتي

در 3گزينه  .22
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در 2گزينه  .22
قناويز نوعي
مورد استفاد

در 1گزينه  .22
الياف كتان
هاي ناخالصي

رشد كپك،
در 3گزينه  .22

ا(گياه اشنو 
در 4گزينه  .22

فوكا چوب س
در 3گزينه  .22

مرسريزاسيو
دهمتورم ش
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الياف بازيافت
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جـاجيم  . ت    
  .رند

به رنگ بـا  
عنـوان    بـه     

  .تيك است

مـالً هـيچ    
اي نرمـي،    

 مصـنوعي  

  .بافند مي

ـود رسـيد     
ـه آغشـته   

خالص گفته 

ل و پارچـة   

cationgroup

ـفيد رنـگ اسـت
آور متنوع در مي 

رجستة آغشته ب
رچـك و كتيـرا

 نوعي از چاپ بات

آب اكريليـك عم
ف اكريليـك دار

و به نام ابريشم

صورت دو رو نيز م

 چسـبندگي خـ
اي كـ ي با پارچه

ن، به ابريشم خا

ت، چلوار، متقـال

اي سـاده و سـ ـه 
هاي هي به رنگ

هاي چوب بر لب
د و از روغـن كر

اي در ايران الفه

گردد، تورم در آ
اليـاف. اال اسـت  

پرآمونيوم تهيه و

ترمه را به ص. رند

وغن به نهايـت
زدايي دن يا چرب

فيبروتن. م است

ن پوپلين، چيت

 15/11/1400(  

 نوعي پارچة پنبـ
فاده را با مواد گيا

قوش از روي قال
شـود نتقـل مـي    

ي پارچه، چاپ كال

گ انجام ميتر  ريع
خورشيدي نيز بـا

ز در محلول كوپ

آور  متنوع درمي

شانند و وقتي رو
مرحلة واشور زد

.  

ست آمده از پشم

توان اي مي ي پنبه

31  
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كرباس. ون است
م يا نخ مورد استف

ر شيوة قلمكار نق
ر يـا متقـال من

چاپ مقاوم روي

ك شدن آن سر
رابر تابش نور خو

حل كردن سلولز

هاي هي به رنگ

پوش  يا كمان مي
 تا دود كند در م

  . گرفته شود

.شود ز گفته مي

 

دس س يا چربي به

هاي  انواع پارچه

 دوازدهم؛ هنـــ

هاي گالبتو ي و نخ
ترمه، پشم  پارچة

در. يران هستند
كتاني نظير چلوا

چ:  و باتيك يعني

ون است و خشك
ياد است و در بر

  .رارتي است

 هستند كه با ح

اده را با مواد گيا

سيلة روغن جال
كنيم ا زياد مي

ده تا چربي آن

 تصفيه شده نيز

 .شود شتعل مي

ين، همان واكس
  .ت

از ديگر. دشو ي

سنجش

 
  .ي است

ي ابريشم طبيعي
پ  براي تهية. ست

چاپ سنتي در اي
اي يا ك هاي پنبه

  .شود

قز، موم، پارافين

ك كمتر از نايلو
 برابر حرارت زي
ذيري و عايق حر

سلولزي  يافتة ز

 
يا نخ مورد استفا

وس سطح بوم را به
ده و شعلة آن ر

غذ كشيدسطح كا
 

كه به آن واكس

خود به خود مش
 

  .شود ل مي
 

  .ل نيست

ولينال. شم است
هاي حيواني است

ت تافته توليد مي

   
 

.درست است
نگارگري اي از خه

 .رست است
بافي اده اوليه زري

شم تابيدة رنگي اس
 .رست است

يك دو روش چ
ه  بر روي پارچه
ش ه استفاده مي
 .رست است
سق: از وم عبارتند

 .رست است
ت الياف اكريليك
ت اين الياف در

ناپذ  بليت چروك
 .رست است

م ريون، الياف با
  .شود 
.درست است 

ترمه پشم ي  رچة
 .ت استرس

م دودي روي س
وز را روشن كرد
ريشم است بر س
.درست است

ربي پشم است ك
 .رست است

 اثر انبار كردن خ
.درست است 

سيد فرميك حل
.درست است 
اي قابل اشتعال ه

 .رست است
چسب الياف ابريش
ه ريشم، از چسب

 .رست است
ياف پنبه با بافت

  . برد

www.sanjeshse 
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تشعير، شاخ

در 1گزينه  .22
ترين ما عمده
اي از پش بافته

در 2گزينه  .22
قلمكار و باتي
فشار دست

دهند غلظت
در 4گزينه  .23

اين مواد مقا
در 3گزينه  .23

جذب رطوبت
است مقاومت
لطافت و قابل

در 1گزينه  .23
كوپرآمونيوم
استفاده مي

4گزينه  .23
براي تهية پا

در 3گزينه  .23
در تهية موم
چراغ گردسو
به آب و سر

د 1گزينه  .23
النولين، چر

در 3گزينه  .23
دانه در پنبه

2گزينه  .23
نايلون در اس

4گزينه  .23
شيشه الياف

در 2گزينه  .23
سريسين، چ

سر. شود مي
در 1گزينه  .24

كرباس از الي
جين را نام
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