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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومسمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)07/09/1399(  

  )دوازدهم( ـرنـه  
 

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  6ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

 -1: بـاره ( 
. اسـت » ق 

   بـا اكسـير    

.  

  

كـه نهـاد و     

cationgroup

اسب است» گي
تريـاق«متضـاد  » 

  . و گمان

  .اي ده

كـه. (= ... ردد
  و

.رساند خود را مي

  
.م قبل از خود

مسـند اسـت ك

بارگ« .ا نيستند
»زهـر «). فسـار  

ب است نه ظن

  .ك است

ن عالم باطل زد
           پيرو

گر سنجاب مي ي
پيرو              

  يابيم ما يه م
  رو

الت دو سوي خ

.استذف گشته
ست نه بدلِ اسم

يي با مفعول و م

07/09/1399(  

شاهي و هم معنا
لگـام و اف(» ـان 

عني الزم و واجب

ق مريد و سالك

  مال ≠ل 

  .ت

به اين   كه  يايي
ساز       وابسته

اكسير خرسندي
                  

ز بازيچة طفالنه
پير                

  ي را نخوردي
  پايههم روِ

ل مفهومي جمال

  .يد

ت كه نهادش حذ
ت، بنابراين قيد ا

جزي جمله چهار

2  

7 ومسمرحلة (ـر 

يهيم و تاج پادش
عنـ«ني است نه

به مع» فرض«. ق

حقر و مرشد در

ميل// زمين  ≠ 

  متابعت -

ي است كالم جد

س است پشت ي
و              ير

با ا تر پهلو نهي
      پيرو        

  )لو نهي
از     ]كه[   ه را
 ساز  وابسته    
غم كسيو    دند

پير                

مده است و تقابل

كار بگذاري... ها را

است رفعل ناگذ
نيست» دشت« 

ج: )نگردانيد(د 

ارسي

؛ هنـــدوازدهم 

يعني دي» افسر«
معناي دشمنهم 

 دلدار و معشوق

تأييد معنوي پير

زمان// قتال  ≠

-3) اهداف(ض 

شود و ديده نمي

دليل تو بس ]وان
ي                  پ

به خاكست     گر
ساز       وابسته

ر به خاكستر پهل
يابند آن چه مي

                   
هري غمت خور
ز           پيرو 

آم» كهيحالدر« 

ه اين مين) دارد
  ي
ف» استشده«. ت

ي معادل و بدلِ
  .نداردت وجود

معطل نكنيد ]را

 فا

سنجش

« خود است اما 
»عناد«).  قلعه

 عاشق است نه

ي دعاي خير و ت

≠قتيل : ن است

حصول اَغراض -2 

   مشك سقّا
 

طنز د ،ت ديگر

به عنو[   كه  ن
ساز        بسته
اگ      كه  ت كن

ساز       وابسته
گردد اگر ب مي

 پيران خويش نم
      پايه       
شه   كه   هدي 

ساز         وابسته

يا» اما« معني 

امكان د( شدهه 
اسنادي  فعل غير

است» بگذاريد« 
از نظر معنايي» 

ي در اين عبارت
اين كار ر[ ]شما

  .ت

   
 

 .رست است

و كاله گن تر
صار و دژ، ديوار

اده ودل معني د
 .رست است

ت به معناي هم
 .رست است

معناي آنژه، هم
 .رست است

)پنهان(مستور 
 .رست است

،ز بحرب دريا و 
 خط             
 .رست است

 برخالف سه بيت
 .رست است

من خضر رها كن
پايه      وا       

 داد حق قناعت
پايه              
سنجا ]خاكستر

سالكان ازائب، 
                   

عهرو و بده نيكو
پايه              

 .رست است

در» و«نة ديگر 
 .رست است

كه  اي هر وسيله 
متمم            
متمم فعلِ» ي

روي دشمن روبه
يچ جملة مركبي

ش[= عطل نكنيد 
حذف شده است

www.sanjeshse 

  
  
  
در 4گزينه  

هما» خود«
حص -2اسب 

به» محب«
در 4گزينه  

در اين بيت
در 3گزينه  

ممالِ هر واژ
در 3گزينه  

فضايل م -1
در 2گزينه  

د ز آببرچه 
             

در 1گزينه  
در اين بيت

در 3گزينه  
دام: 1گزينة 

             
به: 2گزينة 

             
[خرسندي 

صا: 3گزينة 
             

چه: 4گزينة 
             

در 2گزينه  
در سه گزينة

در 4گزينه  
به: 1گزينة 

             
اي هر وسيله«

ر«: 2گزينة 
هي: 3گزينة 
مع: 4گزينة 

مفعول آن ح
  
  

erv.ir
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@sanjesheduc 

 ،ريـزي  ـون    

 »دامنـه «و 

نيـز بـه   ) ك 

خـالِ يـار،   

cationgroup

ـر او بـر اثـر خـ

  .شده
  

و) قلـه ( »سـتيغ 
  .شود ي مي

  

و كوچـكريـك  

اندوزي به خ  دانه

........  

  

رزان شدن پيكـ

هراسان شخته و 
.را ندارد بلندان 

س«را در معنـي   
در ذهن تداعيژه 

.)شود داعي مي

   
  .نما است ض

بار(ني ديگر آن 
  .هام

ت دادن حرص و

07/09/1399(  

.....شود  بحرگر 
  د      مسند

.)تساليه دان ف

تم يا سست و لر

 از آن رنگ باخ
وان پريدن تا آن

  .استه

 
د زيـرندار ناسب

از اين دو واژ» گ
  .باشد رار نمي

ذهن تد نيز دره 

.است يك بودن
و اين متناقضشده 

نيمع» دهان«ور 
رفته است نه ايه

  .ردد
نسبت. بيه است

3  

7 ومسمرحلة (ـر 

اگ جهان: ه است
نها                

تحكم را مضاف ،ه

  ...ت

  

فتن از بدن رست

كه خورشيد يد
 كه عقاب هم تو
تگان اغراق شده

 .م تناسب دارد
ايهام تنا» كمر« 

سرهنگ«ت واژة 
وب معادله برقر

ميوة به(ب دارد 

كنايه از نزدي» ن
مانند ش» شاهراه

  . معادله ندارد
 به واسطة حضو
هام تناسب پذير

گر  دل سير نمي
تشبي» دانة دل« 

؛ هنـــدوازدهم 

نهاد جمله» هان
                  

  .است

  .است   خت
  سند
تبديل كرده» م

  .... ست ها ي
 

است ن و ناخوش
  سند
...گردد مي   بك
  سند

 است و خون رف

حد شده است تا
است تا حديده

ين و تعداد كشت

ايهام» شيرين« 
و» تيغ«. است

هم به مناسبت» 
ري نيست و اسلو

ايهام تناسب» به«

بودنتا جايي راه 
ش«به » گناي ني

 دارد اما اسلوب
است اما» حموله

ست؛ بنابراين ايه

  .ر اهميت دارد
ز اندوختن دانة

.ندارديت وجود

سنجش

جه«دهيم كه  ي
                  

ا    سخت   دن
          مسند

سخ    جور مردم
اليه     مسن ضاف
بردنِ تحكم«ن به 

بهترينِ خوشي  
           مسند

گران جان    زار
                 مس

سب   سنگاز    
     متمم    مس

ستعاره از رستم
  .ت نه اغراق

ن جنگ اغراق ش
ي دژ اغراق شد

شده بر زمييخته

.آميزي است س
مانند شده» گ
»كمربند«و » ير

ديگر اق و مثالِ
«. استنند شده

يك كوچه ت«. د
تنگ« نداريم اما 

ور حالج تلميح
بار و مح«معني 

بل جاگذاري نيس

دن ابيات بسيار
از ]زيرا[م ندارد 

عادله در بيوب م
  .ت

   
 

 .رست است

معنا تشخيص مي
                   

 .تسرست ا

م بردتحكّ     جاه
م قيد      نهاد 

ج   بردنِ     ناز
         نهاد   مض

توان ن را نيز مي
 .رست است

ديدنت   ر چند
ساز   نهاد  سته
سنگ مز    رچه

ته ساز      نهاد
دار لِ نخلِ ميوه

نهاد              
 .رست است

اس» كوه بيستون
ي و واقعي است

سهمناك بودنر 
ر بلندي ديوارها

ري ر ميزان خونّ
 .است رست

حس» طعم آزادي
سرهنگ«به » كوه

شمشي«معناي  
يچ مصراع مصدا
ادي به ميوه مان

 .رست است

سن تعليل ندارد
حسن تعليل» ب

ه داستان منصو
به م» تنگ«، »ت

نمايد اما قاب  مي
 .رست است

ب كرددن و مرّت
حرص از مور كم
ن تعليل و اسلو

است) مكنيه( دو 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .
با توجه به م
             

در 2گزينه  .
جاز      پس

قيد    متمم
خو كرد، به

قيد         
تحكم بردن(

در 1گزينه  .1
هر: 2گزينة 

وابس           
اگر: 3گزينة 
وابست        
دل: 4گزينة 

             
در 2گزينه  .1

ك«در اينجا 
امري طبيعي

در: 1گزينة 
در: 3گزينه 
در: 4گزينة 

در 3گزينه  .1
ط«: 1ة گزين

ك«: 2گزينة 
، امااند آمده

هي: 3گزينة 
آزا: 4گزينة 

در 4گزينه  .1
حس» آ«بيت 

ب«در بيت 
به» پ«بيت 

ت«در بيت 
ذهن خطور

در 3گزينه  .1
خوانددرست 

خال تو در ح
ميح، حسنتل

استعارة نوع
  

erv.ir
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@sanjesheduc 

ـو محـروم     

زينه، شاعر 

ـة محبـت    

  . هستند

نادرست » 

cationgroup

 كـه از لطـف تـ

بيت دوم اين گز

ت بسـتر و زمينـ

نادرست» ست

براي يادآوري« 

  .ب نكن

  .ريغ مكن
ي ما باعث شود

  

ش بگويد اما در ب

  .ي

سؤال هم معرفت

  .ست

نيس«ـ » افكندي«

ـ» خانواده«: 4 

07/09/1399(  

عيبناكي ما، سلب

ش نبوديم از ما د
نگذار خطاهاي( 

.رت سؤال دارند

  . ت

دردمندش  جانِ

اسرار الهي براي 

تن صورت سر م

هاي ديگر ا  بيت

  ي
  يملّ: 

  .خ نداده است

«: 3گزينه » ي

گزينه» شينند

)وم انساني

4  

7 ومسمرحلة (ـر 

و ع  خاطر خطا

رشا را كه سزاو
 ما دور نگه دار

ي با جملة صور

يم معشوق است

ه برايش ازرد ك

اي است گنجينه

در.  محبت است

مفهوم مشترك

  .ردن است

قهرماني: ه است
نگ و باور است

ما خرق عادت رخ

افكند«: 2گزينه 

نش مي«ـ » كنند ي

يرعلوغ( قرآن

؛ هنـــدوازدهم 

حق ما كردي به
  .ب ما نياورا

هايي لطف ،ديم
ز آفت خطاهاي

بيشتريزديكي ن 

 رسيدن به حري

صحبتي ندار  هم

 كه دل مانند گ

ساز زمينه رفت

م» فهمد و را مي

خويدن و ضربه

  .ورزد 

رستم تأكيد شد
ن آن نوعي فرهن

  يملّ 
ق شده است ام

گ» ساخته است

يادآوري مي«: 3

عربي، زبان قر

سنجش

روي نيكي در ح
ل ما را در حسا
خطاهايي كه كر

هاي خود را از ف

4و  3، 1هاي  ه

  . ستم
ي عاشقانه الزمة

ت استب.  

م و  شاعر همد
  .ت

ن مشترك است

دانش و معر: ست

 است و سخن او

ده معني آسيب

عاشق عشق مي

تبار اجتماعي ر
 درست پنداشتن
: اعتقادات ديني

سياب اغران افرا

خوار س«ـ » كند

3گزينه » زماني

 ع

   
 

 .رست است

هر چه از ر: 1نة 
دايا اعماخ: 2نة 
به خاطر خ: 3نة 
خدايا لطف: 4نة 

اال، گزينهبي نامع
 .رست است

پايداري ظلم و س
هاي ل سختيحم
حاصل محب شق

 .رست است

اين گزينه، ست
حال گفتگو است

 .رست است

اين مضمون ،ت
 .رست است

 نتيجة دانش اس
  .استه

 .رست است

رازدار عاشق ،ق
 .رست است

در هر دو بيت به
 .رست است

، معشوق به عيز
 .رست است

 توان بدني و اعت
جه به خواب و
شاره به باورها و

ر هراسناك بودن

 .رست است

  :ها ينه
افك«ـ » پروردگار

 .رست است

  :ها نه
ز«ـ » ياد آوردند

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .1
معناي گزينة
معناي گزينة
معناي گزينة
معناي گزين

  .)شويم
با توجه به م

در 4گزينه  .1
ناپ: 1گزينة 
تح: 2گزينة 
عش: 3گزينة 

در 1گزينه  .1
در بيت نخس

در ح هبا هم
در 3گزينه  .2

در هر دو بيت
در 2گزينه  .2

اين محبت
معرفي شده

در 2گزينه  .2
فقط عاشق«

در 2گزينه  .2
د» خوردن«

در 3 گزينه .2
در اين جا ني

در 4گزينه  .2
بر: 1گزينة 
تو: 2گزينة 
اش: 3گزينة 

در: 4زينة گ
   

 
در 4گزينه  .2

رد ساير گزي
پ«: 1گزينه 

در 2گزينه  .2
رد سايرگزين

ي«: 1گزينه 
  .هستند

erv.ir
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: 4گزينـه   

  . هستند

»  حيوانـات

ــ  » ام تني 

ــ  » قبـولي 

 علمـي  ظـر 
 هر با كه ي
 و خـون  در
 و خـون  ار 
 عـاطفي  ي 

اسـت كـه      
 سـخن  ي 
 و بينـي  ي 

cationgroup

»مس را«ـ » ي

نادرست» ه بود

« 4گزينـه  » قـه  

داشـت ده دوسـت  

قب« : 3گزينـه  » 

نظ از موضـوع  ن
طوريبه. دهند ر

د هـايي  واكـنش 
فشـا قند، مانند 

هـاي حالـت  يـق 
م ثابـت كـرده ا

علمـي هـاي  فتـه 
نمـي ولـي  سـت 

آهني«ـ » يمس«

عبادت كرده«: 4

خطـر منطق«ـ  

خـانواد«: 4زينه 

» پذيرفته نشـد 

اين و. دارد شگي
تغيير را آن ستي

و و كـنش  بـه  ر 
جسمي هاي ي
طري از تواننـد  ي
و علـم. شـوند  ط

ياف تمـامي  راين، 
تو در تو دواي: 

07/09/1399(  

«: 3گزينه » ند

4گزينه » پيامبر

»حيوانات سريع

گز» يگردش«ـ 

ها هديه«ـ » ند

  .ستند

 .رست هستند

هميش انسجامي 
زيس فيزيولوژي و
منجـر كـه  كند 

رض بيماريدر مع
مي بينش، و نش

مسلط بدنشان ي
بنـابر. دارنـد  هي
:فرمايد مي كه ه

5  

7 ومسمرحلة (ـر 

مس را ذوب كنن

پ«ـ » كوه نور« 

ح«: 3گزينه » د

ـ» آمد گفتند ش

آمد...با «ـ » ياد

نادرست هس» ند

نادر» َتفَتحُ «: 4 

آن با روح، با ش
و بگذارند تأثير 

مي صادر خاصي
ش از ديگران د

دان و قوي ي راده
جسمي كردهاي
آگاه و وشمندي

آنگا كند مي ييد

؛ هنـــدوازدهم 

م«ـ » آمدند مي
  

:2گزينه » دارد

شوند دور مي«ـ 

خوش«: 3گزينه  
  

هاي زي هديه«: 2
  .د

كن دعوت مي« 3

گزينه »لطّالب

اش دوگانگي ذاتي
جسم بر توانند ي
خ هاي هورمون 

ران، بيشنگ و وش
ار داراي افراد كه
كارك بر زندگي، و

هو احساسي، ي
تأي خودش از ن
 

سنجش

م«ـ »  ذوالقرنين
.درست هستند

 عربي تناسب ند

ـ»  صداي كالغ

»مهمانان«ـ » 
.درست هستند

2گزينه » آمدند
هستند نادرست 

3گزينه » توان« 

 

ل«: 3گزينه  »ب

ه بدن عليرغم د
مي سياحسا ي

ترشح براي راتي
مشو افراد بينيم
ك حاليدر. دارند
و مسائل به سبت
هاي دريافت به ت
انسان شناخت ي

 .يابي ما درنمي

   
 

 .رست است

  :ها ينه
مهندسان دوره

ناد» سد محكم«
 .رست است

  :ها ينه
ساختار جمله با

 .رست است

  :ها ينه
بقيه حيوانات با

  .ست هستند
 .رست است

  :ها ينه
خانواده محبوبم

ناد» گردشي«ـ  
 .رست است

  :ها ينه
آ...با «ـ » قبولي

»معلمشان«ـ » 
 .رست است

  :ها ينه
:2گزينه » مثل

 .رست است

 ) بدانند: ص( 
 .رست است

  :ها ينه
لطّالب«ـ » َتفَتحُ 

  :ك مطلب
 معتقد است كه

هاي ست كه حالت
دستور مغز في،

ب مي پس. شوند ي
د قرار ايمني تم

نسب ديدگاهشان 
نسبت بدن يمني

ي درباره را) ع( ن
ت است امخود ز

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

م«: 2گزينه 
«ـ » آتشي«

در 3گزينه  .2
رد ساير گزي

س«: 1گزينه 
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
ب«: 2گزينه 
نادرس» سريع

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

خ«: 1گزينه 
»مهمانان«

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

ق«: 1گزينه 
»معلمشان«

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 3گزينه  .3

دانستند مي
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
َت«: 2گزينه 

ترجمه درك
همانا اسالم

اسشده ثابت
عاطف محرك
مي ها سلول
سيست ضعف

از برخاسته
اي هاي لولس

اميرالمؤمنين
از تو بيماري
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@sanjesheduc 

 »هــذا«علــه 

  

cationgroup

فاعـ   » زائــدان

.درست هستند

  .ستند

 
 .وند

 .يابد ي

 

لــه حرفــان«: 4 

ناد»  حرف زائد

نادرست هس» عة

07/09/1399(  

  .ن دارد
 .ت كرده است
شو ها از مغز مي

 . شوند مي ه

دنش كاهش مي
 .است سان

ر همان جام بود

گزينــه» ألمــر

ره تعريض وله

الّنابع« ِلصوف 

6  

7 ومسمرحلة (ـر 

ه از افكار، امكان
روح را ثابت سم و

ه  ترشح هورمون

برگرفته...  از بت

 .دارند 

المتي عمومي بد
انس دروني هاي ت

 .ذارد

ي كه دارو نيز در

  .ت

هــذا األ« ب فاعلــه

مصدر«: 4زينه 

موص: 4گزينه  »م

  .ش را

؛ هنـــدوازدهم 

  .شوندي
و آگاهي برگرفته

بستگي جسن هم
باعث پنجگانه س

مثب احساسي ي

 ي

 

عهده بر را بدن
فزايش يابد، سال
ت توجه به حالت

گذ سان تأثير مي

 : ص كنيد

در حالي/ ختي 

 و سالمتي است

نائــبـ   »اطــب

گز »له محذوف

هم« موصوفه: 3

(  

دهد نه چشمانش

سنجش

هميشه بيمار مي
 جسم، با اراده و
ي اسالم پيرامون

حواس ي وسيله 

هاي حالت: كنيد 

زندگي در هدف
ت به هر چيزي
 رد اعضاي آن

 : است غلط 

ب ايمني ي ظيفه
وحي بر انسان اف

دليلي بر اهم تي
ح، بر سالمت انس

م متن را مشخص

ونت بيماري ساخ

لت خوشبختي

للمخا«: 3زينــه 

فاعل«: 2گزينه  

3گزينه  »ّنابعة

)راً ُمَطهِّ : ص(ًر 

د ها حركت مي ت

   
 

 .رست است

 :خص كنيد 

سرده و نگران، ه
شدن بر سالمت
يت علمي نظريه

به محيطي هاي
 .رست است

مشخص را ست
 بدن ايمني ي

ه ي نسان درباره
و سوء ظن نسبت
ي بدن و كاركر

 .رست است

متن، ي  درباره
و بدن ايمني ي

 كه فشارهاي رو
گي جسم و روح

ودن جسم با روح
 .رست است

مناسب با مفهوم

ي كه از ميل درو

ندي و قناعت عل
 .رست است

  :ها ينه
گز »للمخاطــب«

  .ستند
 .رست است

  :ها ينه
»ليس له فاعل
 .رست است

  : ها ينه
الّن«◌ِ  لوصوف 

 .رست است

ُمَطهَّرًا ـ) ُتفَرزُ 
 .رست است

 را به همه جهت

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
خطا را مشخ

افراد افس )1
مسلط ش )2
تحقيقات )3
ه محرك )4

در 2گزينه  .3
درس ي گزينه

هاي سلول )1
ديدگاه ان) 2
نگراني و) 3
فيزيولوژي) 4

در 4گزينه  .3
كدام گزينه

هاي سلول )1
هنگامي) 2
همبستگ) 3
وبيگانه ب) 4

در 3گزينه  .3
معبارت غير

 شعر )1

اي كسي) 2
 شعر) 3

رضايتمند) 4
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
«: 2گزينــه 

نادرست هس
در 3گزينه  .4

رد ساير گزي
ل«: 1گزينه 

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

مو: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

:ص(ُتفَرُز 
در 2گزينه  .4

جغد سرش
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@sanjesheduc 

ـي مضـاف   

 ال گرفتن 

نادرسـت  » 

 آب اثـري  

cationgroup

  .شود ته نمي

مفعول است ولـ

به خاطر«: 4نه 

  .ست هستند

  .ست هستند

»شـدند «ــ  » ي 

روي«: 4زينـه  

زم مجهول ساخت

م» قومـاً «: 3نه 

گزين» ی جـنس

نادرس» ش كرديد

نادرس» جهان«ـ 

نيـروي«: 4ه ينـ 

گز» شـود  ش مـي  

  .ست هستند

07/09/1399(  

تند و از فعل الز

گزين. كان است 

خبر ال نفیودن 

  »َوَجدَ « ـ 

فراموش«ـ »  كه

ـ» ايراني«: 4ه 

گزي» بودنـد «ـ  

پخـش«ــ  » دن

نادرس» اش شنده

)م انساني

7  

7 ومسمرحلة (ـر 

فعل الزم هستن 

خبر »خيـراً «: 2

خاطر منصوب بو

»َجدَّ « ـ» َشيئاً 

در حالي«: 3نه 

گزينه» پردازد ي

»پذيرفتند«: 3 

دور شد«: 2زينه 

فروش«: 4گزينه 

علوم( ن قرآن

؛ هنـــدوازدهم 

»تبتعد«: 4ينه 

گزينه .  نيست

به خ«: 3گزينه » 

  .حرف مشبه

ش طلب« ـ» يئاً 

گزينه» ل آن كه

مي«ـ » جهان«: 

گزينه» بودند«

گز» شود ده مي

گ» هفته گذشته

 عربي، زبان

سنجش

  ضي بعيد

گز »تنتشر«: 2

ست ولي مضاف

»اسم ال گرفتن 
  .ت هستند

 شرط است نه ح

َمن َطَلَب َشي« ـ

حال«: 2گزينه » 

3گزينه » ردازد

ـ » قبال كردند

حركت دا«ـ » ت
  .د

خريدارِ ه«: 3نه 

   
 

 .رست است

ماض=  مضارع+ 
 .رست است

  :ها ينه
2گزينه  »تنبعث

 .رست است

  :ها ينه
مفعول اس »شـيئاً 

 .رست است

  :ها ينه
به خاطر تنوين

نادرست»  جنس
 .رست است

حرف »إن«مه 
 .رست است

  :رت
ـ »في المجتمع

 .رست است

  : ها ينه
»فراموش كرديد
 .رست است

  :ها ينه
پر مي«ـ » يراني

 .رست است

  :ها ينه
استق«ـ » نيروي

 .رست است

  :ها ينه
هاي حيوانات دم
نادرست هستند 

 .رست است

  :ها ينه
گزين» شكاالهاي

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .4
+لم + کان 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

ت«: 1گزينه 
در 4گزينه  .4

رد ساير گزي
ش«: 1گزينه 
  .نيست

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

ب«: 2نه گزي
اسم ال نفی

در 2گزينه  .4
مطابق ترجم

در 2گزينه  .5
جمالت عبار

قيل مثٌل ف«
  
  

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

ف«: 1گزينه 
در 2گزينه  .2

رد ساير گزي
اي«: 1گزينه 

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

ن«: 2گزينه 
  .هستند

در 3گزينه  .2
رد ساير گزي

د«: 1گزينه 
»گذارد نمي

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

ك«: 2گزينه 
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@sanjesheduc 

نادرسـت  » 

نادرسـت  » 

  .ند

 علمـي  ظـر 
 هر با كه ي
 و خـون  در
 و خـون  ار 
 عـاطفي  ي 

كـه  اسـت     
 سـخن  ي 
 و بينـي  ي 

cationgroup

»افتخار كـرد «  

»درد« -»سـمش 

نادرست هستند »

نظ از موضـوع  ن
طوريبه. دهند ر

د هـايي  واكـنش 
فشـا قند، مانند 

هـاي حالـت  يـق 
م ثابـت كـرده ا

علمـي هـاي  فتـه 
نمـي ولـي  سـت 

ـ» ريخي است

اسـ«ــ  » نـامي «

»الجهة«ـ » كرّ 

اين و. دارد شگي
تغيير را آن ستي

و و كـنش  بـه  ر 
جسمي هاي ي
طري از تواننـد  ي
و علـم. شـوند  ط

ياف تمـامي  راين، 
تو در تو دواي: 

 
 .وند

07/09/1399(  

تار«: 4گزينه » د

« 3گزينه » دارد

تحّر«ـ » نقصه«

هميش انسجامي 
زيس فيزيولوژي و
منجـر كـه  كند 
ر معرض بيماريد

مي بينش، و نش
مسلط بدنشان ي

بنـابر. دارنـد  هي
:فرمايد مي كه ه

  .ن دارد
 .ت كرده است
شو ها از مغز مي

 . شوند مي ه

8  

7 ومسمرحلة (ـر 

افتخار كرد«ـ » 

ند«ـ » درد«ـ » 

«: 4گزينه  »هة

آن با روح، با ش
و بگذارند تأثير 

مي صادر خاصي
ش از ديگران د

دان و قوي ي راده
جسمي كردهاي
آگاه و وشمندي

آنگا كند مي ييد

ه از افكار، امكان
روح را ثابت سم و

ه  ترشح هورمون

برگرفته...  از بت

؛ هنـــدوازدهم 

»تاريخ«: 3زينه 

»قبل از غذا«: 2

الجه«ـ » رأَسه«

اش دوگانگي ذاتي
جسم بر توانند ي
خ هاي هورمون 

ران، بيشنگ و وش
ار داراي افراد كه
كارك بر زندگي، و

هو احساسي، ي
تأي خودش از ن
 

  .شوندي
و آگاهي برگرفته

بستگي جسن هم
باعث پنجگانه س

مثب احساسي ي

 ي

 

سنجش

گز» در كشور« 

2گزينه » ز غذا

 

«: 3گزينه  »كرّ 

ه بدن عليرغم د
مي احساسي ي

ترشح براي راتي
مشو افراد بينيم
ك حاليدر. دارند
و مسائل به سبت
هاي دريافت به ت
انسان شناخت ي

 .يابي ما درنمي

هميشه بيمار مي
 جسم، با اراده و
ي اسالم پيرامون

حواس ي وسيله 

هاي حالت: كنيد 

زندگي در هدف
ت به هر چيزي
 رد اعضاي آن

 : است غلط 

   
 

 .رست است

  : ها ينه
ـ» اريخي است

 .رست است

  :ها ينه
قبل ا«ـ » يادي

 .رست است

  )ها مثال: ص
 .رست است

 )نشاند مي: ص
 .رست است

  :ها ينه
تحّر«ـ » تَعوَّض

  :ك مطلب
 معتقد است كه

هاي ست كه حالت
دستور مغز في،

ب مي پس. شوند ي
د قرار ايمني تم

نسب ديدگاهشان 
نسبت بدن يمني

ي درباره را) ع( ن
ت است امخود ز

 .رست است

 :خص كنيد 

سرده و نگران، ه
شدن بر سالمت
يت علمي نظريه

به محيطي هاي
 .رست است

مشخص ار ست
 بدن ايمني ي

ه ي نسان درباره
و سوء ظن نسبت
ي بدن و كاركر

 .رست است

متن، ي  درباره

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

تا« 1گزينه 
  .هستند

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

ي«: 1گزينه 
  .هستند

در 4گزينه  .3
(هايي  مثال

در 3گزينه  .3
ص(نشيند  مي

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

ت«: 2ينه گز
ترجمه درك
همانا اسالم

اسشده ثابت
عاطف محرك
مي ها سلول
سيست ضعف

از برخاسته
اي هاي سلول

اميرالمؤمنين
از تو بيماري

در 1گزينه  .3
خطا را مشخ

افراد افس )1
مسلط ش )2
تحقيقات )3
ه محرك )4

در 2گزينه  .3
درس ي گزينه

هاي سلول )1
ديدگاه ان) 2
نگراني و) 3
فيزيولوژي) 4

در 4گزينه  .3
كدام گزينه
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  .)باشد

ي اسـتفاده      

cationgroup

.  

با ك نادرست مي

 از اعـداد اصـلي

 .يابد ي

 

.ادرست هستند

  .ستند

ضيح درباره كودك

ي بيـان دقيقـه

  

  .د

07/09/1399(  

دنش كاهش مي
 .است سان

ر همان جام بود

نا »للغائب«ـ » 

نادرست هس» ي

  .ت هستند

توض. (است» ان

ولي براي» واحـدة

  .د

.خبر است» ما«

نادرست هستند

9  

7 ومسمرحلة (ـر 

 .دارند 

المتي عمومي بد
انس دروني هاي ت

 .ذارد

ي كه دارو نيز در

  .ت

»فعل ماضٍ «: 4

مبني«ـ  »دان زائ

نادرست» ضاف

الّصبيا«جمعش 

السـاعة الو«جز 

فعل هستند» بُّ 

«: 3و گزينه  2 

ن »حاضرينَ «: 4

؛ هنـــدوازدهم 

عهده بر را بدن
فزايش يابد، سال
ت توجه به حالت

گذ سان تأثير مي

 : ص كنيد

در حالي/ ختي 

 و سالمتي است

4گزينه  » َتَغيُّر

ز«: 4  له حرفان

مض«: 4گزينه » ي

  )َفةٍ ُمَسقَّ : 

عمرش باشد و ج

شود ج ستفاده مي

ُأحبُّ«: 4 گزينه 

گزينه.شي ندارد

4گزينه  »يذتان

سنجش

ب ايمني ي ظيفه
وحي بر انسان اف

دليلي بر اهم تي
ح، بر سالمت انس

م متن را مشخص

ونت بيماري ساخ

لت خوشبختي

مصدره«: 3ينه 

گزينه» مبني« 

مبني«: 3گزينه 

:ص( َفةٍ ُمَسقِّ ـ  

ستمين سال از ع

رتيبي مؤنث اس

در» بدأ«: 2نه 

ست و هيچ نقش

هاتان الّتلمي«: 3

  

   
 

و بدن ايمني ي
 كه فشارهاي رو
گي جسم و روح

ودن جسم با روح
 .رست است

مناسب با مفهوم

ي كه از ميل درو

ندي و قناعت عل
 .رست است

  :ها ينه
گزي» للمخاطب

 .رست است

  :ها ينه
:2گزينه » الزم
 .ست استر

  : ها ينه
گ» مؤنث: إدراکة

 .رست است

)المشهورةُ : ص
 .رست است

خصي كه در بيست
 .رست است

ساعت از اعداد تر

 .رست است

  :ها ينه
در گزين »ُيمکن

 .رست است

  :ها ينه
حرف نفي اس» ما

 .رست است

  :ها ينه
3گزينه  »وجهان

 .رست است

)نافية للجنس 

www.sanjeshse 

هاي سلول )1
هنگامي) 2
همبستگ) 3
وبيگانه ب) 4

در 3گزينه  .3
معبارت غير

 شعر )1

اي كسي) 2
 شعر) 3

رضايتمند) 4
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
ل«: 2گزينه 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

ال«: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
إ«: 1گزينه 

در 2گزينه  .4
ص( المشهورةَ 

در 2گزينه  .4
شخص: كودك

در 4گزينه  .4
براي بيان س

  .شود مي
در 3گزينه  .4

رد ساير گزي
ُي«: 1گزينه 

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
وج«: 2گزينه

در 2گزينه  .4
:ص(نافية 
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و موصـوف   

تـان  مياقي    
  .دارد

ـه عبـارت      

باشـد ـ و    
ي از آنـان  

چيـزي   زة 

قـال رب  ﴿
اسـت و   رـ 

 را معبـود    

ـدف قـدم   

گيريـد بـه     
 قدو ﴿چون 

و  شـود  مي

cationgroup

مبتـدا و »زرعـة

هـي و يـا فـردي
خداوند عرضه بد

جبـات اسـت كـ

شـده  سـتار تـو     
روي ت و بـا دنبالـه    

ـ   انـدا هنسـاني ب

﴿: ـ فرمودنـد   ﴾
تـبحبـو م وانند

اي نفـس خـود

ي هـت بـه سـو     

ان را دوسـت نگ
يعني چ »اند يده

منموشي سپرده 

مز«: 4ه گزين. ت

 به صورت گروه
 فرد به درگاه خ

 براي انجـام واج

كـه بـا آن خواس
 كمـك گرفـت

ارزش هر انس« :د

﴾مرهآل ما فعلم ي
خو آن مي يو س
  ».م

 كسي را كه هوا

پارند و بـا قـدرت
  ﴾ عزم االمور

و دشمن خودتـا
ه است كفر ورزي

شود و به فرام مي 
 

07/09/1399(  

 و موصوف است

اين است كه) ص
الص است يعني

 از گناه و تالش

اي اسـت ك  اراده
توان از آنان  مي

فرمايند كه مي) ع

ل لئنو ﴿ گفت 
ن از آنچه مرا به

گردم جاهالن مي

آيا ديدي آن« 
  ﴾وكيال

سـپ حوادث نمـي  
ذلك من ناك 

يد دشمن من و
 براي شما آمده

  .ستي نكنيد

ام بيشتر عهد م
 .ودش آينده مي

)نساني

10  

7 ومسمرحلة (ـر 

مبتدا »عالمٌ «: 3

ص(پيامبر اكرم 
عمال انسان اخال

 اخالص دوري

ي خداوند عزم و
ف اين است كه

ع( حضرت علي  

تهديد زليخا كه
 زندان براي من

كنم و از ج ميدا 

:﴾هواه هلها تخذ
نت تكون عليه و

ت را به دست ح
ا اصابكمبر علي 

اي كه ايمان آورده
ه دين حقي كه
و مسلمانان دوس

ن باعث استحكا
براي آر تههاي ب

غيرعلوم ان( ي

؛ هنـــدوازدهم 

3گزينه .  است

پ به درز خداوند
 قبولي تمامي اع

هاي تقويت  راه 

شه مسافر كوي
مسير هدف رد ت

پيامبر با حديث

در برابر ت) ع(ف  
پروردگارا« :فت

پيدي آنها تمايل 

اَراَيت من ات﴿: د
اَفَاَنت﴿ »ي او باش

ي دارند سرنوشت
و اصب﴿: فرمايد ي

اي كساني ك«: د
حال آنكه آنان به
ا دشمنان خدا و

كرار عهد و پيمان
ه تصميم موجب 

 دين و زندگي

سنجش

مؤخر و موصوف

ـ تنها اند  43و  
ـ و شرطهللا  وا

 ـ يكي از موارد
  .ابقت دارد

ـ بهترين تو  10
يتالگوهاي موفق

دهم ـ حديث پي
  .مطابقت دارد

 ـ حضرت يوسف
ند پرداخت و گف
گرداني به سوي

فرمايد ميـ قرآن  
اني ضامنتو مي

نان كه عزم قوي
قمان حكيم مي

فرمايد ـ قرآن مي 
ح) چون( كنيد 

پس با ،هستند 

هم ـ بازتاب تك
هاي قدر ص شب

   
 

 .رست است

  : ها ينه
مبتداي م »غدة

 .رست است

44هم ـ صفحه  
تقومو خدا باشد 

 .تسرست ا

ـ سال دوازدهم
ين موضوع مطا

 .رست است

03و  95صفحه 
زتاب پيروي از ا

  .هدف رسيد
 .رست است

كتاب د 111و  
م »دارد ست مي

 .رست است

ـ سال دوازدهم
به نيايش خداوند
ها را از من باز نگ

 .رست است

سال دوازدهم ـ
م) پيامبر(ا تو يآ 

 .رست است

ـ سال دهم ـ آن
و قرآن از زبان لق

 .رست است

سال دوازدهم ـ
آنان مهرباني  با

﴾قاءكم من الح
 .رست است

سال د 100و  
به خصوص ه،الن

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
رد ساير گزي

غ« :1گزينه 
  .است

  
    

 
در 2گزينه  .5

هسال دوازد
خالص براي

در 3گزينه  .5
ـ  47صفحه 
با ا 3گزينة 

در 2گزينه  .5
كتاب دهم ص

ترين باز مهم
تر به ه سريع

در 4گزينه  .5
112صفحه 

است كه دوس
در 2گزينه  .5

ـ 48صفحه 
ب ﴾...نجالس

اگر حيلة آنه
در 2گزينه  .5

س 33صفحه 
تخود گرف

در 1گزينه  .5
ـ  99صفحه 
دارند و برمي

در 3ه گزين .5
س 35صفحه 

اي كه گونه
كفروا بما جا

در 3گزينه  .5
102صفحه 

محاسبة ساال

erv.ir

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

واهد بود و 
 

اليت است 

 رييـ غـات ت  
يـد عملـي     

 اول بـراي  
 خداونـد و      
ه و حديث 

را بگيـرد و   

ان الـذين  ﴿
ن آتشي در 

ش جهـنم   

ن يـاكلون   

ي نـاآرام و     
ـوي ديگـر   

cationgroup

ديت و نقص خو
 ﴾ حكلمه احداً

توحيد در وال) ت
 

در جميـع جهـ 
ي در واقـع توحي

كند كه در نظر
درت و رحمـت

 بنابراين اين آيه

ند وجود خـدا ر

﴿ية آند و ادامة 
آنان« است كه 

و آتـشناكي دارد 

ان الـذين﴿ :ايـد م

 شـخص درونـي
دهد و از سـ  مي

بازتابش محدو ﴾
وال يشرك في﴿

وحيد در مالكيت
 .باشد مي ﴾حد

ي فرد مسلمان
شـكرگزاري ،ـد 

ك مه نور بيان مي
ش حكمـت و قـد

كند اشاره ميد 

  .ست

توان س كسي نمي

نين تغييرناپذير
آية شريفه آمده

شان عذاب دردن

فرم در قرآن مي

شـود  باعث مي
اري روي او قر

07/09/1399(  

﴾شي خالق كل 
﴿ر واليت است 

يا تو( ﴾ي االرض
م يكن له كفواً اح

شود كه زندگي ي
يد شكرگزار باشـ

ي را با كلم هست
ن تجلي بخـش
ع قدرت خداوند

يد در ربوبيت اس

ستوده است پس

نين طبيعي قوان
 چون در ادامة آ

كنند برايش به مي

 ناحق است كه

ز طاغوتذيري ا
وسته جديد جل

  .كشانند  مي

11  

7 ومسمرحلة (ـر 

اهللا﴿ر خالقيت  
علت توحيد در) 

سماوات و ما في
لمو ﴿ي خداوند 

باعث مي  اال اهللا
داوند است و باي

و جهانخداوند 
جهان فرمايد مي 
به موضوع هم »ه

ت خداوند توحي

نياز س ت يعني بي

ييرپذيرند و قوان
رساند يامت مي

  .»د

 هنگام مرگ توب

ن مال يتيم به

پذ ساني و فرمان
وي هر روز خواس
بردگي جديدي

؛ هنـــدوازدهم 

قاد به توحيد د
)حيد در مالكيت

وهللا ما في الس﴿ت  
شرك در يگانگي

الالهزام به ت و ال
لي زارعت او خد

طة ميان خراب يم
﴾وات و االرض

قدرته في ي اهللا و
  .ك هستند

مالكيت و واليت ،

است ميدغني الح

تغي قوانين ،دادي 
عمال را در قي ا

 فروزان در آيند

كساني كه :ايد

، خورددن آتش

ر برابر اميال نفس
سو هواي نفس و

كنند او را به بر ي

سنجش

دهم ـ عدم اعتق
توح( ﴾و االرض

دهم ـ معلوليت
موضوع نفي ش ﴾

پايبنديـ  مده
دهندة اصل رورش

كري دهم ـ قرآن 
اهللا نور السماو﴿ 

 ادمان التفكر في
رت خدا مشترك

، نتيجه خالقيت

غد اونـ چون خد 

 ـ قوانين قرارد
مموضوع تجس ﴾

 زودي در آتش

فرما  ـ قرآن مي 
  .ست

خوردساز فروينه 

تسليم بودن در ـ
سشد زيرا از يك

ز رنگ عوض مي

   
 

 .رست است

سال دوازد 19و 
 في السماوات و

 .رست است

وازدسال د 19و 
﴾ن دونه من ولي
 .رست است

سال دوازد 19و 
داند پر ي كه مي

 .رست است

كتاب دوازد 11
گيز است و آيه

افضل العباده«ي 
م قدرفهوم در م

 .رست است

سال دوازدهم ـ
 .رست است

سال دوازدهم ـ
  .د

 .رست است

سال دهم 91و 
﴾ل اليتامي ظلماً

برند و به فرو مي
 .رست است

سال دهم 88و 
هاس ل خود انسان
 .رست است

سال دهم ـ زمي
  .﴾ي

 .رست است

ـسال دوازدهم  
اپايدار داشته باش
مادي كه هر روز

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
و 21صفحه 

وهللا ما﴿آية 
در 4 هگزين .6

و 22صفحه 
ما لهم من﴿ـ 

در 4گزينه  .6
و 20صفحه 

و زارعي كند
  .است

در 1گزينه  .6
و  2صفحه 

انگ ما شگفت
نبويحديث 

شريف با هم
در 3گزينه  .6

س 20صفحه 
در 2گزينه  .6

س 10صفحه 
نابودش كند

در 3گزينه  .6
و 90صفحه 

ياكلون اموال
شكم خود ف

در 4گزينه  .6
و 89صفحه 

اصل عملح
در 4گزينه  .6

س 90صفحه 
اموال اليتامي

در 3گزينه  .6
س 34صفحه 

شخصيتي نا
هاي م قدرت
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د كـه او را   

 د صـحيح   

 آسـودگي  
شـوند   مـي 

  

من النـاس  

-ل روشـن  

 اسـت كـه      

قت دارد و 

ه محاسـبه    

اي كـه  يفه  

» ... را زنـد     

چيزي غير 
  

cationgroup

شـود باعـث مـي  

مـوارد ج و .شـد 

ت وعسـ نگـام و   
 خدا رويگردان م

.خدا انجام شود

و م﴿با آية ) ع(  

ضوع وصـولو مو
خـت اخـالص

مطابقن خداوند 

كسـي كـه(شـد  
  .د سپردن

شد و آيـة شـري

ل مـر كلـوخي

كنند تقدير چ مي
.زند را برهم مي

ردگار شماست ب

باش ست دارا مـي 

ا بـه زبـان و هن
ي به او رسد از

و مطابق فرمان خ

يش امام صادق

ت اخالص است و
الترين ميـوة در

ستادوستي با دو
  .ق دارد

باش مي »ي عيوبه
كار را به خداوند

با مي ﴾من ربكم

هـيچ عاقـل«ـت  

ار است، تصور م
غو و هر نظمي ر

07/09/1399(  

 كه خداوند پرور

 تعيين كرده اس

اي تنها  و كناره
گيرد و اگر باليي

ي كار با صحت و

گي است و فرماي

تارد ميوة درخ
بوب حقيقي باال

ه موضوع ددربار
 از خداوند انطباق

ب نفسه وقف علي
جه و محصول ك

 جاء كم بصائر م

ا بيـيري است ب

ار انسان ناسازگا
ا لغ هر قانوني ر

)نساني

12  

7 ومسمرحلة (ـر 

آگاهي به اين) 

وند براي حاكم

 را بر يك جانب
گ به آن آرام مي 

  .كار است

عمل است يعني

 و از خودگذشتگ

ي شيطان از موا
ست و ديدار محب

د... با تمام وجود 
 ندارد با پيروي

من حاسب« مره
معناست كه نتيج

قد﴿جه به آية  
  .است ﴾

پذي وع مسئوليت 

در الهي با اختيا
اي تعلق گرفت 

علوم ا( ندگي

؛ هنـــدوازدهم 

)كل صحيح الف

يطي را كه خدا

 هست كه خدا
ه او رسد دلشب

 همان زيان آشك

رتبط با كميت ع

وع يا علت ايثار
.  

هاي فتاري در دام
تي از حكمت اس

  

هل بيت پيامبر ب
ند او را دوست

ثم) ع(امام علي  
ل به خدا بدين م

 رهنمودها با تو
﴾...ينده السبيل 

ب عمل كه موضو

پندارند قضا و قد
 وقتي بر حادثه

 دين و زن

سنجش

ـ شك  35و  34 

همان شراالمي 

م كسيدـ از مر 
س اگر خيري ب

بيند و اين  مي

 حسن فعلي مر

حبت الهي متبو
.هم مفهوم است

ـ عدم گرف  47 
ستيابي به درجات

.باشد شدني مي

هم ـ عبارت اه
خدا سرپيچي كن

 طبق فرمايش ا
و توكل) شود مي

ـ برخورداري از
انا هد﴿باشد  مي

ـ پذيرش عواقب

پ ـ برخي كه مي 
 در آن است كه

   
 

 .رست است

و 32هم صفحه 
  . م

حاكم اسال) ح ب

 .رست است

سال دوازدهم ـ
پس ،كند دگي مي

يا و آخرت زيان
 .رست است

سال دوازدهم ـ
 .سترست ا

سال دهم ـ مح 
ه ﴾ ...ن دون اهللا

 .رست است

و 48هم صفحة 
رت از موارد دس

ناش هاي وصف ش
 .رست است

سال د 114و  
ي كه از فرمان خ

 .رست است

دهم ـ 109و  
ر عيوبش آگاه م

 .رست است

سال دوازدهم ـ
 اختيار انسان م

 .رست است

سال دوازدهم ـ
  .د

 .رست است

سال دوازدهم ـ
ي جهان و نظم

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
سال دوازده
عبادت كنيم
شكل صحيح

  .است
در 1گزينه  .7

س 34صفحه 
ندبعبادت و 

اينان در دني
در 2 هگزين .7

س 45صفحه 
در 1زينه گ .7

112صفحه 
من يتخذ من

در 4گزينه  .7
سال دوازده

بصيربيني و 
اشددريافت پا

در 1گزينه  .7
115صفحه 

عبارت كسي
  
  
  

در 2گزينه  .5
100صفحه 

نفس كند بر
در 3گزينه  .5

س 57صفحه 
دهندة نشان

در 2گزينه  .5
س 56صفحه 

مطابقت دار
در 4گزينه  .5

س 59صفحه 
از قانونمندي
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ستي با خدا 
اي « ﴾...اء

  .قت دارد

طان دوري     

ه بـه نظـر     

حركت بـه  

 و تضـاد و    

اَو ارادنـي  ﴿
  .باشد مي

جـه توكـل   

بـزار بهـره    
  .ست

 و عبـارت   

 اسـت كـه     

را اختيار  و

cationgroup

كس كه به دوس
عدوكم اوليا ي و

هي كنيم، مطابق

از بنـدگي شـيط

بـدون توجـه رند
  .شود مي 

ها و ح رشد انسان 

دوري از تفرقـه

﴿ار است و آية 
د، حاكي از آن

نمايند و نتيج مي

هـايش از اب سـته    
مشهود اس) يست

مطابقـت دارد ﴾

 انـدازه چيـزي

يده باشد غير تو

كگريزد و آن  مي 
 ال تتخذو اعدوي

  .د

هاي اله  و نشانه

لت اينكه بايـد ا

پندار  جهان مي
...دن طبيعت و

شد زمينه براي ر

 فردي است و د

ت، تعقل و پشتكا
رحمت او هستند

ديگران معرفي م

ه نيازهـا و خواس
اش كافي ني بنده

﴾ ربكم فاعبدوه
  .مطابقت دارد

ش هر انساني به

ات را چشي وستي

07/09/1399(  

است از تاريكي
 ايها الذين آمنوا

مطابقت دارند» 

ف تفكر در آيات

را بپرستيم و عل

دهنده و پرورش
ست و آلوده شد

قوانين الهي باش

وحيد عملي بعد

ت كه اهل همت
 آنان بازدارندة ر

 فعال را سربار د

اي راهيـابي بـه
آيا خدا براي ب( 

ان اهللا ربي و﴿ة  
مط) شرك عملي

ارزش«فرمايند  ي

هر كس لذت دو

13  

7 ومسمرحلة (ـر 

عاشق روشنايي ا
يا﴿ آية شريفة 

» دوست نگيريد

 ساعاتي را صرف

ست كه فقط او ر

را مالك و ولي و
زيسخريب محيط

 خدمت اجراي ق

 عالم موضوع تو

ده به كسي است
ي من خواهد آيا

رمتوكالن غي) 

ت باشد در راستا
﴾هللا بكاف عبده

گي ديني با آية
( ﴾ه هواههال خذ

كه مي) ع( علي 

دانم ه  خوب مي
  .»دان نشود

؛ هنـــدوازدهم 

م ـ كسي كه ع
با ،نمايد بله مي

شمن خودتان را

رت خوب است

ن عهد بسته اس
  

ها امروزه خود ر
ار اينان باعث تخ

ي اجتماعي در
  .گردد ي

ت بودن حوادث
  .جتماعي است

اميددهند ننده و
ند رحمتي براي

)ص(رامي اسالم  
  .داوند است

 كه اهل معرفت
اليس اهللا﴿عبارت 

روح و محور زند
اَرأيت من اتخ﴿ة 

ا با حديث امام

بارالها«فرمايند 
گرد ي از تو روي

سنجش

سال دوازهم 35 
خداست مقاب ضد

دشمن من و دش

 اين بيت با عبار

ـ خداوند با انسا
.من آشكار است

ه  برخي از انسان 
اوند، نتيجه افكا

 هر قدر نهادهاي
تر مي آسان  حدانه

 براساس حكمت
يد عملي بعد اج

كن ـ توكل كمك 
اگر خداون ﴾حمة

هم ـ پيامبر گر
 اطمينان به خد

اي كننده ـ توكل 
 از غير خدا در ع

دهم ـ توحيد، ر
 ضد ديني با آية

ـ اين بيت موالنا
  .دارد

ف  امام سجاد مي
اي س گيرد لحظه

   
 

 .رست است

دهم و صفحه 
ه ضند، با هر چ
ايد د يمان آورده
 .رست است

سال دوازدهم ـ
 .رست است

سال دوازدهم ـ
ست كه او دشم
 .رست است

سال دوازدهم ـ
ي آن يعني خد

 .رست است

سال دوازدهم ـ
زندگي موحند و 

 .رست است

سال دوازدهم ـ
ت از نتايج توحي

 .رست است

دهم ـ 110و  
ن ممسكات رحه

 .رست است

سال د 109و  
ابي به اعتماد و

 .رست است

دهم ـ 108و  
نيازي انسان بي

 .رست است

دوازدسال  32و 
ر و روح زندگي
 .رست است

ـ  117ـ صفحه  
مطابقت د» دارد

 .رست است

ـ  116 صفحه  
كس كه با تو انس

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
121صفحه 

كن افتخار مي
كساني كه ا

در 2گزينه  .5
س 46صفحه 

در 1گزينه  .5
س 43صفحه 

كنيم، اين اس
در 3گزينه  .5

س 36صفحه 
مالك حقيقي

در 3گزينه  .5
س 35صفحه 

سوي خداوند
در 1گزينه  .6

س 32صفحه 
كسب وحدت

در 4گزينه  .6
111صفحه 

هبرحمة هل 
در 4گزينه  .6

111صفحه 
همان دستيا

در 1گزينه  .6
111صفحه 

جويد و ب  مي
در 3گزينه  .6

و 33صفحه 
شرك محور

در 2گزينه  .6
سال دهم ـ
د دوست مي

در 3گزينه  .6
سال دهم ـ
نكند و آن ك
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ـش در راه    

ود پيمـان   
خداونـد را      

هـا سـخن    

دگان را در     

ماء الهي تا 

بخشد از  ي

 ﴾ ...ي ربا
ن دونه من 

عنـي همـه    

مايند و بـه  

نع        ـر و صـ

cationgroup

يزكـاري و كوشـ

كه با خداي خـو
را انجـام دهـد خ

در قيامت بـا آنه

وسـت كـه ديـد

خت صفات و اسم

به آنها هستي مي

ل اغيراهللا ابغيق﴿ 
ما لهم من﴿است 

كنـد يعن كر نمي

پيم  كمال را مي
  . است

سـر آفـرينش اثـ

اهند تا بـا پرهيز

ت است و كسي ك
واجبـات الهـي ر

روشند، خداوند د

يابنـد و او  نمـي 

ت چرا كه شناخ

داوند هم دائماً ب
 

حيد در ربوبيت
حيد در واليت ا

 خداوند نيز تشك
  .فهوم است

مستقيم مراحل
ه كوچكي از آن

آيـد كـه سراس ي

07/09/1399(  

خوا سلمانان مي

 از موارد مراقبت
ده است يعني و

فر ي ناچيزي مي 

در هـا او را  چشم

استتشويق كرده 

لهي و اينكه خد
 . دريافت است

مؤيد علت توح ﴾
علت توح) الكيت

ت تشكر نكند از
هم مف 4 گزينه 

پيمودن صراط م
 مخلوقات جلوه

فهوم بدست مي

   ديني

14  

7 ومسمرحلة (ـر 

 اسوه كامل از مس

و وفاي بر عهد
ين مشخص كرد

 خود را به بهاي
  .سازد ك نمي

هست پس چ ير

رة صفات الهي تش

حال به پيشگاه ال
قابل ﴾شأن  في

﴾في حكمه احداً
توحيد در ما( ﴾

ي كه از مخلوقات
ضوع با توضيح

و عمل صالح و پي
ات و عنايات به

اين مف»  و ديوار

  . و بري است

هاي ف و اقليت

؛ هنـــدوازدهم 

به عنوان يك) 
  

ان خود با خدا و
اين هدف در دي

ي و سوگندهاي
آنها را از گناه پاك

خبير هو اللطيفو  

 را به تفكر دربار

ا زبان حجودات ب 
ورض كل يوم ه

وال يشرك ف﴿ة  
﴾و ما في االرض

فرمايند كسي ي
داست و اين مو

د كه با ايمان و
كنند كه كراما ي

جلي است از در

داوند از آن منزه

معارف

سنجش

)ع(حضرت علي   
.و را ياري كنند

ماندن بر پيماقي 
راي رسيدن به ا

ي كه پيمان الهي
نگرد و آ ت نمي

 چون خداوند و

ـ دين اسالم ما

ـ عرض نياز موج
لسماوات و االر

هم ـ آية شريفة
 في السماوات و

مي) ع( امام رضا  
 به اثرگذاري خد

اي هستند  ـ عده 
هايي دريافت مي

به تج/ لوة دلدار 

جود ندارد و خد

   
 

 .رست است

سال دهم ـ ح 
 و درستكاري او

 .رست است

دهم ـ باق 98و 
 آنچه خداوند بر

  .سازد
 .رست است

دهم ـ كساني ـ
 به آنان در قيامت

 .رست است

سال دوازدهم ـ

 .رست است

سال دوازدهم ـ
  .پذير است كان

 .رست است

سال دوازدهم ـ
يسأله من في ا﴿

 .رست است

سال دوازده19و 
وهللا ما﴿شريفه 

  .شد
 .رست است

سال دوازدهم ـ
خلوقات وابسته

 .رست است

ـ سال دوازدهم
ه رسند پاداش مي

 .رست است

شم بگشا كه جلو
  .ست

 .رست است

يه در خداوند وج

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
102صفحه 

خدا و عفت
در 4گزينه  .6

و 99ه صفح
بندد كه مي

س خشنود مي
در 3گزينه  .6

ـ98صفحه 
گويد و نمي

در 2گزينه  .7
س 13صفحه 

  .يابد مي
در 1گزينه  .7

س 12صفحه 
حدودي امك

در 2گزينه  .7
س 10صفحه 

﴿آية شريفة 
در 1گزينه  .7

و 20صفحه 
است و آية ش

باش مي ﴾ولي
در 4گزينه  .7

س 26صفحه 
اثرگذاري مخ

در 1گزينه  .7
ـ 26صفحه 

قرب الهي م
  
  
    

در 2گزينه  .5
چش«از بيت 

خداوندي اس
در 3گزينه  .5

صفات سلبي
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كـار رفتـه     

ـري خـود   

  .دد

ـورداري از    

 

 از آن بهره 

cationgroup

  .ياند

فت ثبـوتي بـه ك

  .است 

گـ ماري و غـارت  

گرد ستنباط مي

در صـورت برخـ

 .است» خداوند

ندگي جاويدان

نمايا ات او را مي

  .ا نسبت داد

شش صف» نايي

»آور زيان«يزي 

 اهداف، اسـتعم

و فلسفة حيات ا

  .است» ت

انسـان د« كـه؛   

دن عمل براي خ

  

موحدين براي زن

07/09/1399(  

خصوصيا»  خود

توان به خدا نمي

  .شود مي 

لي، تو سزاوار ثن

و چه چيز» مفيد

  .جود دارد

  .آورد 

  .نمايد مي

دور نمايند تا به

ل به عالم الهي و

آگاهي و معرفت

هندة اين اسـت

خالص گردانيد« 

.ش مؤثر باشند

اي كه م  سرمايه

15  

7 ومسمرحلة (ـر 

در حد«دهد  ي

گيرد پس ن  مي

»در خداپرستي

  .دهد مي» د

تو نمايندة فضل 

م«يزي براي ما 

در انسان وج» ي

ست مي را به د

  .است» ي
  . است

محدود م» انواده

د» ت اصيل خود

، اتصال»رويم مي

آ«نيازمند    يابد،

ده ن دارد، نشان

در وجود انسان

 سرنوشت خويش

يابند و ست مي

؛ هنـــدوازدهم 

ورندة خويش مي

ستي سرچشمه

اف دداري از انحر

انتهاي خداوند ي

/ي، تو رحيمي 

دانيم چه چي مي

ي الهي و معنوي

ت دنيا و آخرت

فطري و الهي«ت 
انسان» مادي« 

درون خا« را به 

فطرت«سان را از 

ز باالييم و باال م

قتصادي رهايي

 مبتني بر ايمان
  ».سد

هاي موجود د هي

انند در ساختن

دس» هاي پاك ل

سنجش

ه خبر از پديدآو

كه از نقص و نيس

خودد«ب تقويت 

دانش بي«خبر از 

ظيمي، تو كريمي

شناخته باشيم، نم

هاي گرايش«ه با 

سعادت» كي قلب

عوامل و تمايالت
امل و تمايالت

ي ميل جنسي

كنند تا انس  مي

ما ز/ رويم  ا مي

ي اجتماعي و اق

 تعليم و تربيت،
دي واقعي برسزا

رزه با خودخواه

توا مي» ة آگاهي

د«د به موهبت 
  

   
 

 .رست است

ي در عين اين كه
 .رست است

ك» و خصوصيتي
 .رست است

شناسي، موجب
 .رست است

جهان هستي، خ
 .رست است

 حكيمي، تو عظ

 .رست است

را به درستي نش
 .رست است

ي و مادي همراه
 .رست است

با پاك« نوجواني 
 .رست است

ش به زيبايي از ع
 استراحت از عو

 .رست است

ي و الهي، ارضاي
 .رست است

ستعماري، تالش

 .رست است

ز درياييم و دريا
 .رست است

انسان از جبرهاي
 .رست است

 دين بر مسئلة
تواند به آ يح مي

 .رست است

پايگاه، براي مبار
 .رست است

بر پاية«انتخاب 
 .رست است

 توجه به خداوند
.است» ياد خدا

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
اي هر پديده

در 4گزينه  .5
هر صفت و«

در 2گزينه  .5
هاي خدا راه

در 2گزينه  .5
مندي ج نظام

در 1گزينه  .5
تو«در بيت 

  .است
در 3گزينه  .5

خود روقتي 
در 3گزينه  .5

اميال غريزي
در 1گزينه  .6

هر جوان و
در 4گزينه  .6

گرايش) الف
ميل به) ب

در 4گزينه  .6
اديان آسماني

در 1گزينه  .6
هاي اس نظام

  .برسند
در 3گزينه  .6

ما ز«از بيت 
در 2نه گزي .6

براي اينكه ا
در 3گزينه  .6

تأكيدي كه
تربيت صحي

در 4گزينه  .6
ترين پ بزرگ

در 4گزينه  .6
ها، با ا انسان

در 3گزينه  .6
ها در انسان
ي«گيرند  مي
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ر برابـر آن  

» عمـل «ي   

 Iسـاختار    

جمله بعد از 

د مطابقـت    
م بايـد بـه     

مـراه  ه بـه   

One of t  
One of t 

  ).2و  

از ). 3و  1 
رد (باشـد   ي 

 توجـه بـه    

cationgroup

ليم درر بـه تسـ   

و او را بـه سـوي

 سـوي ديگـر، س
جمدر ضمن، ). 4

 با فاعـل مفـرد
جـاي خـالي دوم
تـوان فاعـل را ب

  
the robbers 
the robbers 

1هاي  رد گزينه

هاي رد گزينه( 
مـي »بنـابراين «

بـا). 4و  2ـاي  
 .(  

  كيدن

  .سازد

حاضـر«س آدمي 

آورد و ديـد مـي   

از ). 3و  2ـاي  
4و  2هاي  گزينه

ت، پس فعل بايد
، در ج)شته ساده

ت ن باشـند، مـي     
).3و  2هاي  نه

was caught
was caught
ر(ي استفاده كرد 

ر مجهول داريم
so    بـه معنـاي»

هـ رد گزينـه (د 
)3و  2هاي  زينه

ترك) 4  ف كردن

07/09/1399(  

  . خود بپردازد

وشت خود را بس

ها باشد، نفس ش

  .بوده است» 

را در انسـان پد 

هـ رد گزينـه (ـم  
رد گ(ثبت باشد 

سلماً مفرد است
گذشت whileي 

و جملـه يكسـان
رد گزين( ده كرد
he wt while 

t while enjo
ز ضمير انعكاسي

س نياز به ساختار
oجملـه   2ـب   

بگيرد ingتواند 
رد گز(ده كنيم 

  .ر آواز زديم
صاص دادن، وقف

16  

7 ومسمرحلة (ـر 

  .آيد مي

ختن شخصيت

 را تعيين و سرنو

ج و لوازم گرايش

»ايمان مذهبي«

»عمل«ه سوي 

ار مجهول داريـ
ي جمله بايد مث

  ).3و  2نة 

هست كه مس) ن
گذشته استمراري
كه اگر فاعـل دو

 ing دار استفاد
enjoying was

oying …
از enjoy بعد از 

عولي است، پس
سب بـراي تركيـ

ت شود و نمي  مي
استفاد »اما«اي 

ردند همگي زير
اختص) 3 

  .دقت كنيد »

  انگليسي

؛ هنـــدوازدهم 

بدست م» عبادت

تواند به ساخ مي» 

ت زندگي خود

خالف جهت نتايج

«در طول تاريخ 

ست كه شوق به

س نياز به ساختا
در انتهاي tagس 
رد گزين(گيرد  ب

o )يكي از دزدان
گذ(ه به ساختار 

قت كنيد كد. م
 while از فعل

g … 

توان مي »كردن

مفع) اجازه دادن
 كلمة ربط مناس

state محسوب
به معنا butبط 

آنها كيك را آور 
  كردن

»زير آواز زدن« 

سنجش

پرستش و ع«ة 

»اختيار موهبت

تواند جهت مي» ش

وجود انسان برخ

ي، زندگي بشر د

اس» باور قلبي«و 

فعولي است، پس
كند، پس نفي مي

tag مالك قرار

one of the ro

با توجه). 3و  1 
ري داشته باشيم
بالفاصله بعد از

خوشگذراني ك«م 

( allow فعل 
هوم كلي جمله،

eيك فعل ) شتن

 بايد از حرف رب

داشتيم و وقتي
تقويت) 2 
burs به معناي

   
 

 .رست است

خداوند در نتيجة
 .رست است

م«ك گرفتن از 
 .رست است

تخاب و گزينش
 .رست است

هاي حاكم در و
 

 .رست است

هاي ملكوتي جلوه
 .رست است

و» تسليم«حالت 
  .د

 .رست است

مف seeاي فعل 
don جمله را من

gد براي ساخت 

 .رست است

obbers جمله 

هاي رد گزينه( 
 گذشته استمرار

w حذف كرد و ب

اي انتقال مفهوم
 .رست است

براي  Iه، نقش
 با توجه به مفه

  ).4و  3
 .رست است

be )اعتقاد داش
جمله، 2د ميان 

 .رست است

ك جشن تولد د
 ش دادن

st into song

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
رسيدن به خ

در 1گزينه  .7
انسان با كمك

در 2گزينه  .7
انت«انسان با 

در 1گزينه  .7
ه اگر گرايش

 ».شود نمي
در 4گزينه  .7

ترين ج عالي
در 1گزينه  .7

ايمان آن حا
انگيزاند برمي

 

 
در 1گزينه  .7

بر heنقش 
n’t think

since نبايد
در 4گزينه  .7

فاعل اصلي
داشته باشد
دنبال زمان

was/were

در ضمن، برا
در 2گزينه  .7

در اين جمله
سوي ديگر،

3هاي  گزينه
در 1گزينه  .7

lieveفعل 

مفهوم تضاد
در 4گزينه  .8

ما ديشب يك
كاهش) 1  

به اصطالح
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بـارة افـراد     

  . د كنديجا

  .هد

 موجود در 
داريـم   itر  
رد گزينـة  (

  

cationgroup

  

ي كمتـري درب

  مولي، عادي

 تفاوت زيادي اي
  يند، روند

  .كمك كند
  شمار

آرامش پاسخ ده

  يت، مقدار

  ن دادن

  ).4و  2

ر جملةد كه اگ
t نياز به ضـمير

(د منفي باشـد  
isn آيد در مي.

.اش گرفته بود

  م

  .هد بود

هـا داستان ، و]د

معم) 4 

عيت سالمت ما
فرآي) 4 

شديدي داشت ك
ش بي) 4 

اد و توانست با آ
  ط
  دي

  خراج كردن

كمي) 4 

  .فاده كرد

نشا) 4  ن

2، 1هاي   گزينه

دقت كنيد). 2ة 
tagر دهيم، در 

بايد tagت است، 
t it’ به صورت 

07/09/1399(  

ا گيخاطرات بچ
  مه

اني، درك و فهم

رات جالب خواه
  هده كردن

  ساب آوردن

خواهند مي[ يول

 ول

تواند در وضع مي
 كرد

ي كه تصادف ش
 آميز

 از خود نشان دا
قيد و شرط ور بي

مش، با خونسرد

  .ييد كردأ ت
  كردن

ن كشيدن، استخ

 فه

استف »اما«عناي 

كردن، بخشيدن

رد(علوم داريم 

رد گزينة(بگيرد 
 tag مالك قرار

ين جمله مثبت
آن tagهيم كه 

17  
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الهام خود را از خ
ترجم) 2 
قدرد) 4 

و نسبت به تغيير
مشاه) 2 
به حس) 4 

مورد افراد معمو

مسئو) 3 

شود م  انجام مي
عملك) 3 

ه رانندة مجروحي
آ صلح) 3 

 اما صبر زيادي
به طو) 2 
با آرام) 4 

ترش سرطان را
ابراز ك) 2 
بيرون) 4 

وظيف) 3 

به مع but ربط 

عفو ك) 3 

ياز به ساختار مع

قرار ب tagاخت 
را براي ساخت 

در ضمن چون اي
t مالك قرار دهي

؛ هنـــدوازدهم 

 كتابش بيشتر ا

هاي كوچولو چه

ي بيشتري در م

 ته، متمايز

ي كه صبح زود
 

ظيفه كرد كه به
 ي

ي عصباني شد

ثر در گستؤمل م

 توليد

له، بايد از كلمة

 دادن

لي است، پس ني

 مالك براي سا
their popul(

د). 3گزينة  رد(
tagراي ساخت 

سنجش

 نوشتن آخرين
  
  

العمل بچ ة عكس
 نهادن

 خواندن

هاي ه آنها داستان
  .ند

برجست) 2 

كه ورزش سبكي
هويت) 2 

القي احساس وظ
اخالقي) 2 

آموز خيلي نشدا 
  
  

ها در مورد عوام
  
  

نسل، ت) 2 

جمل 2جود بين 

بهبود د) 2 

فاعلي  makeل 

تواند شود، نمي ي
lation will d

the  مفرد است
it is clea را بر

   
 

 .رست است

فت كه او هنگام
 م

 راع
 .رست است

كنم كه مشاهد 
يس كردن، بنا ن
ت كردن، از بر خ

 .رست است

مجله گفتند كه
خواهن معروف مي

 ، خاص
 .رست است

ا بر اين باورند ك
 عيت، حالت
 .رست است

اخال جوان از نظر
 ب

 .رست است

الؤوة پرسش س
 طور ناگهاني
 طور مكرر

 .رست است

بيني آنه ش پيش
 ت كردن
 د كردن

 .رست است

 ر
 .رست است

موج مفهوم تضاد
 .رست است

 ي كردن
 .رست است

count براي فعل
 .رست است

شروع مي if با 
decrease(جه 

eir populati

arچاريم ساختار 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .8
نويسنده گفت

الهام) 1  
اختر) 3  

در 2گزينه  .8
من فكر مي

تأسي) 1  
قرائت) 3  

در 4گزينه  .8
خوانندگان م
ثروتمند و م

ويژه) 1  
در 1گزينه  .8

تمام دكترها
وضع) 1  

در 2گزينه  .8
آموز ج دانش
مركب) 1  

در 4گزينه  .8
معلم از نحو

به ط) 1  
به ط) 3  

در 3گزينه  .8
نتايج آزمايش

روايت) 1  
ييدأت) 3  

در 3گزينه  .8
فشار) 1  

در 2گزينه  .8
با توجه به م

در 1گزينه  .9
پيرو) 1  

در 3گزينه  .9
triesش قن

در 4گزينه  .9
اي كه جمله

قسمت نتيج
ionچرا كه 

پس ناچ). 1

erv.ir
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 عبـور  خـود 
 بـين  در ي 
 داخلـي  ي 
 طبيعـت  ا
 كـاهش  را

 ي هنـدي 
 زيبا هاي ن

 هـاي  طـرح 
 سرا پرده اي

cationgroup

-.  

خ از را نور آنها، 
كشـويي درهـاي 

فضـاي شـدن  اتر 
با وحدت و ضاها

ر زلزله از ناشي 

هاي نقاشي با مراه
روشن سايه يجاد

ط بـا  مشـبك  ت
اي دروني خلوت 

  

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

  .ارد

سطح بودن ي
د. كننـد  مـي  ك
زيبـا به شود، ي

فض شدن لكردي
هاي آسيب چون

هم يا و مشبك 
و اي نور عبور ف،
صفحات يا دار راخ
حفظ نيز و ديد

07/09/1399(  

.دنشو عكس مي

---اينست كه  

  كند مي ب

   دارد؟

  .كنند دا نمي

اشاره دا ------

كاغذ سبب به و
كمك هوا تهويه و

مي كشيده ژاپني
عمل چند اخلي،
چ احتمالي طرات

شده، كاري نبت
منعطف ايفضاه

سور هاي سنگ 
شد نور كنترل ،

18  

7 ومسمرحلة (ـر 

وسط اجسام منع

“That’s wh

  ؟نيستست 

-------.  
گ زرد محسوب

االت زير وجودؤ

ديويي اعتياد پيد

-------به  ،ست

  .خواهد يافت

و گيرند مي قرار 
و بيشتر ورگيري

ژ سبك به آنها 
د فضاي سترش

خط تمان،ساخ ه

من شكل به چوبي
ف و باز پالن جاد

به هندوستان ر
ساختمان در يه

مومي هنر

؛ هنـــدوازدهم 

است كه توهايي 

ere cones c

  عرفي كند

درس ]ي چشمي
  .دهند خ نمي

-------- زيرا 
ست موز را به رنگ

ؤيك از س ه كدام
  ر هستند؟

  ت است؟
دهاي وي به بازي

 كشيده شده اس

ادامه خ -------
  ي ويديويي

خارجي و خلي
نو به و هستند ز

روي بر كه هايي
گس و پذيري طاف

مرده بار كاهش 

چ صفحات هند،
ايج امكان و كنند
در كه است الحي
تهوي امكان جِلي

 درك عم

سنجش

ه نيم طول موج

”ome inارت 

ملكرد آنها را مع

ي[ها  ورد مخروط
پاسخ  قرمز اصالً

رسد به نظر مي
كس شده از پوس

ي پاسخ دادن به
الً براي شما مضر

موارد زير درست
ب افراد بزرگتركه 

خط 3اراگراف 

----------رد 
هايبازي زياد ن

دا فضاي بين ي
باز روز ساعات ب

ه نقاشي با و رند
انعط به كشويي 
كبا حال، عين ر

ي در معماري ه
ك مي كمك خلي
اصطال جِلي .ند

ج طريق از. شود 

   
 

 .رست است

  متن چيست؟
بين كه در دنيا مي
 .رست است

عبا نده از گفتن
و عم] چشمي[ي 

 .رست است

 موارد زير در مو
ها به نور سبز و
 .رست است

ز زرد بن يك مو
هاي منعك ل موج

 .رست است

في در متن براي
ي ويديويي كامالً

 .رست است

يك از م ن، كدام
ك يمكن گمان مي

 .رست است

در پاآن كه زير 
  هاي ويديويي
 .رست است

با بحث در مور ًال
كردن شي از بازي

 .رست است

كشويي درهاي ع
اغلب در درها ن

گير مي قرار خلي
درهاي اين. وند
د. كنند مي مك

 .رست است

جِلي چوبي شوي
داخ فضاهاي دي

سازن مي مهيا را 
مي گفته گياهي

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .9
ايده اصلي م

هايي ك رنگ
در 2گزينه  .9

هدف نويسن
هاي مخروط

در 2گزينه  .9
يك از كدام

درصد آنه 2
در 1گزينه  .9

براساس متن
مغز ما طول

در 4گزينه  .9
اطالعات كاف

هاي آيا بازي
در 3گزينه  .9

براساس متن
معموالً گم ما

در 2گزينه  .9
ك "it"كلمه 

ه انجام بازي
در 1گزينه  .1

متن احتماال
خطرات ناشي

  
 
   
 

در 4گزينه  .1
انواع از يكي  

اين. دهند مي
داخ فضاهاي

شو مي منجر
كم پيراموني

  .دهند مي
در 2گزينه  .10

تاش صفحات  
بند تقسيم به
هوا تهوية و

گ و هندسي

erv.ir
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 سـنگ  وي
. شـدند  فه 

 را هـا  جلـي 

 شـاي نقـ  
فحات نيـز    

تولـو،  . شود

طبق نظر  
مو، ارتباط  

ز چئـي يـا      

 اختصـاص    
داشت و در 
ردينـي بـا    
ته و مرفـه    

 ... وساي و

هنـر غـرب       
در اروپـايي      

يوئه منبع  ي

در جنـوب  

ل خطـوط  
  .د

 ژاپنيتي 

 شـده  م مي

cationgroup

رو بر هندسي ي
اضـاف هـا  طـرح  

ج زيبـاترين . ـد 

ايفـ داخلي ضاي
ايـن صـف .ـتند 

ش نسو گفته ميا

.سه شكل گرفت
ي در كاربرد قلم
طريـق تقليـد از

 زنـدگي گـذرا
 در ژاپن رواج د

هـاي غير  نقـش    
طبقـه نوخواسـت
روشيگه و هوكو
ي غنـي بـراي ه
جـاري بـه بنـاد

اوكي. عرفي شد
  .ي ايفا كرد

اي شكل د خمره
 

  .باشد ي

  )118ل 

نمايي به شكل هه
كند ه تابعيت مي

سنت هنرهايين 
راسر كشور انجام

هاي طرح شكل ه
ايـن  بـه  بينيم،

دارنـ كـاربرد  ي 

فض كنندة تقسيم 
هسـ خوشنويسي

تحرك چوبي، تا

س تعاليم الئوتس
بندي ش استخوان

تقال سـنت از ط

هاي به صحنه) 
، باسمه سازي)

 سـاخت چـاپ
ط ة مـورد عالقـ  

اوا مورونوبو، هير
و منبـع الهـامي

هـاي تج ق كشتي
ه هنردوستان مع

اي ش عمدهنق ست

طبلي دورويه و خ
 .شود واخته مي

مي» زاتاكو«ف 

ود به پاسخ سؤا

سازي و جبه ينه
ي معماري سازه

تري  و جز قديمي
م عادي، در سر

07/09/1399(  

به جلي، اوليه ي
 مي محل تاج ر
داخلـي فضـاي  صر
  .كرد ه
عنوان به دار ش

خ داراي صفحات

هاي مت  كابينت

براساس) سزو هو
ركت زنده، روش

بندي، انت تركيب

)ه معناي تصوير
)1615-1866اً 

مـا در دوره ادو
كهدگي روزمره 

هيشيكا ز جمله
اصي پيدا كرد و

از طريق يوشي 
ي پس از آن به

امپرسيونيسري 

مريدانگام ط. ود
وست نارگيل نو

گزينه چهار تعريف

وع شوجر. (باشد

سيار سخت، قري
 نبوده و از اجزاي

باشد يم  سازها
هاي مرد  مراسم

19  
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هاي طرح. شود ي
د آنچه مانند ي
عناصر برخي در 
مشاهده محل ج

نقش تاشوي حات
ص اين از برخي 

  .ند
 ژاپن به كمد يا

اكس( »هسيه هو«
يي با روح و حر
حيح، دقت در ت

و ا به اي گذران
تقريباً(  دوره ادو
گرديد؛ ام هدا مي

ب كابوكي و زند
اساتيد اوكيوئه ا
دم محبوبيت خا

كونيو  روشيگه
ها و نمايشگاه 1

گيري مكتب هنر

شو  محسوب مي
رابي از عاج يا پو

، گ»زايسو«يف 

ب  شرق چين مي

 ماليم، جنس بس
مايايي مستقل

با انواع رقصت 
 و همچنين در

؛ هنـــدوازدهم 

مي مهيا )داشت ت
اسليمي و گياهي
بلكه شوند، نمي
تاج و چيشتي يم

صفح ماري چين،
.كنند مي كمك 

كنن هوا كمك مي
در. شود فته مي

  

« توسط .م 55
همنواي(وهر فرد 

شباهت، رنگ صح
  .د

و به معناي دنيا
پيش از.  است

گان به زائران اه
 بازيگران محبوب
بسياري توسط ا
 ميان عموم مرد

هير، هوكوساي 
867 س در سال

گ شد و در شكل

در شمال هند) 
ست كه با مضرا 

، گزينه دو تعر»

مناطق شمال و

نمايي  برجسته
تراشي م كه پيكره

آرام و حركات ي
ر كاخ سلطنتي

سنجش

اهميت بسيار الم
گ هاي طرح انان،

ن برده كار به ها ه
سلي مقبره سيد،

هوپينگ در معما
فضا زيباسازي 

ور نور و تهويه ه
كوتاه، كانگ گف

.شود  گفته مي

يني در سال 
ش جوراساس ش

ه منظور ارائه ش
شود تعريف مي) 

اوكيو(اوكيوئه ) 
لذات گذرا بوده

ايگها به طور ر ش
 روسپيان زيبا،
گيرد و تصاوير ب
دهم اوكيوئه در

يوئه نظير  اوكي
اه جهاني پاريس
جوان فرانسوي ش

)زهي(وردوفون 
 در شمال هند

»كوميكو«عريف 

هاي چيني در م

ي عظيم اولمك،
ك شود در حالي ي

هاي موسيقيراي 
در درباريراسم 

   
 

اسال اجتماعي م
مسلما ورود از د
پنجره طرح در 
س سيدي مسجد 

دار ه نقش شوي
به حال عين در

به پالن باز، عبو
هاي پايه ك  مبل
اي چيني  دايره

 .رست است

 .رست است

گانه نقاشي چي ش
معناي نقاشي بر
ابق با موضوع به
) توسط رونوشت

 .رست است

باسمه چوبي(ر 
ي ارج نهادن به ل
ي اين چاپ نقش
ز مجلس عشاق،

گ بسيار رونق مي 
در قرن نوزد. دد

 هنرمندان بنام
رگزاري نمايشگا
ي براي نقاشان ج

 .رست است

ترين ساز كو وب
ساز زهي سارود
 .رست است

ن، گزينه يك تع
 .رست است

ه  مربوط به خانه
 .رست است

هاي صه سرديس
 سنگ ظاهر مي

 .رست است

سمي شامل اجر
ها و مر ر مهماني

www.sanjeshse 

نظام در كه(
بعد ولي بود،
تنها ها جلي
در توان مي

تاش صفحات  
د و كنند مي

مانند جِلي ب
بهدر چين   

هاي به خانه
در 3گزينه  .10
در 2گزينه  .10

ششاصول   
هسيه هو، م
با شئ و تطا
ارسال پيام

در 2گزينه  .10
ورچاپ گراو  

يافته و براي
معابد بودايي
مضاميني از
جامعه بود،
گرد خلق مي
آثار .گرديد

رسيد و با بر
الهام مؤثري

در 4گزينه  .10
سيتار محبو  

س. هند است
در 3گزينه  .10

در هنر ژاپن  
در 1گزينه  .10

گزينه يك  
در 2گزينه  .10

وجه مشخص  
شده بر نقر

در 3ينه زگ .1
گاگاكو مراس  

دركه  ؛است
  .است

erv.ir
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 نيمـه  ـش 
 آن، از پس

 پلكـاني  ق 
. شـوند  مـي 

 يـاط قـرار  
 و خانـه  ي 
درونـي،   ق

 بـراي  ـين 

ـا معـروف   
رگشـته در    
ء الطبيعـه  

 و بهگ و چ

طبيعـت و    
و شـجاع   ل

ح رنگارنگ 

هاي چيني 
ـه موضـوع      

 .اسـت  ـاد 
 داراي هـا ن

. دادنـد  ـي 
 بقيـه  بـه   
 را درونـي  

 مهـم  صـل 
 هشـتي  ـه 
cationgroup

بخـ و خصوصـي 
و پ دارد قرار رالت
طريـق از معموالً 

م هـدايت  خست
حي در پلكـاني . 

هـواي تهويـه  بـه 
رواق از بعـد . نـد 
همچنـ و بوده ي

  .باشد 

هاي كوليمـ سگ
نمـاي ارواح سر

اي و ماوراء طوره
يز در دوره شانگ

شـر بـا طبيـري   
ستقلل درك، م

توان به سطوح ي

ثر از تومارهأه مت
 اشـاره كـرد كـه

زيـ روز و شب ي
آن ههمـ . دارند ك
مـ نشـان  خانـه  

نسـبت را خـود 
فضـاي  بـه  حرم 

اص ويژگي اين. ت
بـ متصـل  داالن

  .باشد ي

خ خش فضـاهاي 
االب خيابان سطح

ورودي اتاق .ت
نخ طبقة در مي

.رسد مي دروني 
ب هـا  خانه اين از

دار قـرار  حيـاط 
خانوادگي وستان

تمندان هند مي

شد كه به س  مي
عنـوان راهن  بـه 

يد بر ديدگاه اسط
شود و گوانگ ني

ند جنـگ، درگي
مل، واقعي، قابل

ها مي ن سفالينه

باشد كه مي) ان
شـده ي اغـراق 

دماي اختالف و 
اشتراك هم با ح

اهـل  بـه  را شان
خ تـزيين،  و تگي 
نـامح ديـد  تـه، 
است بوده مكن

د .اسـت  بـوده  ه 

07/09/1399(  

ونگ جنوبي مي

بخ داراي و. ست
س از متر سانتي 

است شده ساخته
رسم پذيرايي تاق
رواق به ادامه ر

روبا حياط. سازد
ح اطراف در اتي
دو نزديك و شان

هاي ثروتم خانواده

اي ساخته  قهوه
گورند كه سـ 
كيأكل ظرف و ت

ش  دارد گفته مي

 موضوعات همانن
 و به صورت كام

هاي اين ر ويژگي
  . كرد

م زرين شيگيسا
هاي اگون، چهره

  .شود

كم بارندگي ان
طرح كليت در ها

هايش زيبايي همه
تـورفت بـا  خانـه 

گرفت مـي  قـرار  ي
مم غير خانه ياط
ه مورد سالم توجـ
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اشيا در دوره سو

اس گرفته شكل ا
75حدود  كه ت
س داخلي حياط 
اتا به اين مكان 

د فضا اين. شود
س فراهم مي را ال
خدما فضاهاي ر

خويش از ذيرايي

سيع متعلق به خ

قرمز متمايل به
منطقه بر اين با
 كه از لحاظ شك

اي يوان اسطوره

عميق در مورد
محوري هستند

از ديگر. باشد مي
اي اشاره سطوره

جام(يسان انگي 
ت و حاالت گونا
ش ، محسوب مي

ميزا. باشد مي ك
آنه كه دهد، مي 
ه ها خانه اين. د
خ ورودي تنها .ت
ورودي از بعد كه
حي و دروني باغ 
اس از قبل انمز 

؛ هنـــدوازدهم 

  .شد

شي سبك مابخ

آنها اعتقادات  و
است ايواني خانه،
از خصوصي ريم

از نيز مهمانان 
ش مي باز ه حياط

باال هاي اتاق به ط
ساير و آشپزخانه

پذ براي معموالً ق

و وس بزرگهري 

 سگ با لعاب ق
كه مردمان اين م
شايان ذكر است
في كه شكل حي

و طرح مفاهيم ع
ن داراي نقشي م

م) نازكا(ن ناسكا 
ن و موجودات اس

سته، تومار شيگي
نمايش احساسات

ين اجتماع،پاي ت

خشك و گرم اي
نشان ناحيه ين

اند داشته مركزي
است بوده ساده و
ك هشتي فضاي 
به ديد خانه، درِ
از كه كرده مي 

سنجش

باش ك ماتهورا مي

ب ههاي س بندي ب

باورها از متأثر 
خ ورودي و كف

حفظ حر منظور
.كند مي پيدا راه
به كه دارد قرار 

حياط از مستقل
آ .كند مي كمك

اتاق اين. است ه

هاي شه ي خانه

سفالين به شكل
چراك. فيني بود
ش. كند قش مي

، ريتون به ظروف
  .هاست ني

شكوه و مناظر با
در آثار وي زنان 

ف سفالين تمدن
گياهان، جانوران

بندي پيوس كيب
توان به ن مار مي

نت رايج طبقات

هو و آب داراي 
اي سنتي هاي انه
م حياط به رو و 
و تزيين كم ها، 
.است كرده مي 

د بودن باز با تي
بيان را اشراف م

   
 

 .رست است

ر مربوط به سبك
 .رست است

مربوط به تركيب
 .رست است

هند مسلمانان ة
همك در طبقه. ت
من به حفاظي با 

ر باالتر  طبقات
بيروني رواق ،ط
م آمد و رفت كان
ك همه طبقات ه
قرارگرفته خانه 

  .دارد ربرد
ر مربوط به الگوي

 .رست است

كوليما ظروف س
د اين ظروف تد
از مرگ ايفاي نق

زيرا در ايران،. د
اي چيني ن افسانه

 .رست است

 ميازاكي خلق م
.ت انساني است

  .آيند مي ر
 .رست است

مربوط به ظروف
ورده با موضوع گ

 .رست است

ومار ژاپني با ترك
هاي اين توم ژگي

يكاتورسازي، سن
 .رست است

ايران مركزي ت
خا معماري در ك

درونگرا و تراكم
خانه بيروني ند

مشخص خارجي
حت كه اي گونه 

عدم و رونگرايي
www.sanjeshse 
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به بسته، مي
د محرميت،
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 به نيز طي
 به نيز ياط

 عوامـل  از 

 و شـمال  ق 
 الگوي ين
 داخـل  در

 تشـريفات 
 ديگـر  ـك 

 و دارنـده  ه 
 و قشـنگ 

ها  ت پيكره
وح آسماني 

Ê = 9  

  
EF

AB

S

S
  

BHC :
Δ

  

HC

AC
  

cationgroup

حياط بوده، خانه 
حي دو اين. ست
آسـمان  و ـبزه 

منـاطق در: ـرد 
ا. هستند دار يب

د حياط به ورود 
ت انجـام  محـل   

يـ بـه  راهـرو  لة
نگـه شـبكة  ـك 
ق درختـان  و هـا 

ته بود كه حركت
رو(ابي به چِئي 

EFC

BDC

S

S
°

FC

BCD
= ×1 1

2 8

B̂ = 3

/= =1 24 

اهالي زندگي ل
ا شده مي گرفته

سـ سـايه،  نـور،  

كـ رهااشـ  مـوارد 
شي ها خانه اين 
اصلي دروازة. ت
ميـاني تـاالر . ت 
وسيل به و دارد ر

يـ آن در كـه  ت 
ه گـل  و صـميمي 

ن صحنه ناپيوست
شان ماهر، دستيا

FC
( )
BD

= =2

=1 1
8 16

HC BC= 1
2

5
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محل كه ندروني
گ نظر در خانه د
آب، هـوا،  كه د

م اين به توان مي
هاي بام. اند شده

است خدماتي ش
اسـت پنهـان  ـر 
قرار حياط روي ه

اسـت شـده  خته 
ص و آرام محيط

تشكل از چندين
گ رويكرد نقاش

DC
( )

DC
= 2

1
2
2

C,AB B= 2

a2 است.  

ك

21  

7 ومسمرحلة (ـر 

ان حياط بر عالوه
مرِد مهمانان از ي

داشتند قرار كزي

م خانه مهم گوي
ش واقع حياط رف
بخش به مربوط و

نظـ از خانـه  خل
روبه طرف چهار
سـاخ برآمـده  ي
م گوش، چهار ع

رهاي چيني متش
در دوره سونگ. د

  .شد

  .ت

=2 1
8

C

aو  aيب برابر 

فيزيك -ياضي 

؛ هنـــدوازدهم 

ع ها خانه از ضي
پذيرايي براي ن
مرك حياط يك 

الگ چندين ميان
طر چهار در ها ق

جلو بخش. ست
داخ از حياط كه 

چ هاي اتاق و ست
نيزهارق با دار ب
وسيع حياط با و،

  .شود مي وب

توما. وع پيوست
كشيد  ترسيم مي

  .ا كرد

باش صر گوپتا مي

BDCث 
Δ

است 

  .ست

ع و طول به ترتي

رك عمومي ري

سنجش

بعض در. است نده
آن اطراف ضاهاي
در خانه ضاهاي
  .بودند

م از اما است؛ ن
اتاق و دارد قرار 
اس جلو و عقب ش

طوري به شود،
اس عاليقدر مانان

شيب بام يك زير 
الگو اين. است ه
محسو آلي ايده 

نگ به وقواوره ت
به) زمينه ن پس

نگاري نمود پيد

اي آجانتا در عص

 متشابه با مثلث

قائمه اس B̂شد، 

طيل باشد، ارتفاع

 در

   
 

رسان مي حياط ه
فض كه داشته، ي

فض همه .داشتند
ب مركزي حياط 
فراوان چين در ها

وسط در حياط
بخش دو داراي الً

ش مي حفاظت ري
مهم از پذيرايي 

اصلي تاالر. شود
قرارگرفته چوبي،

بسيار زندگي ي
 .رست است

ي توماري در دو
بدون( نامتعين 

ن د كه در منظره
 .ترست اس

 مربوط به غارها

 .رست است

E الزاويه و قائم

 .رست است

باش ركز دايره مي

 .رست است

ض مكعب مستط
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ند ديدي هم
اين تلطيف

ه خانه تنوع  
ح چين شرق
معموالً خانه

راديو توسط
و خانوادگي

ش مي متصل
چ هاي ستون
فضاي منظم،
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a


6

75
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−

1
3 1
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S S S− =9 8
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25

MN =
1

) x = 15 7
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متشـا 2

  .ست

 هاشو
 كل
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C

B
= =5

6

+3 1
2

باشد، د 'Sتر  گ

%32

− =6 1 5

 
5
7

و مثلـث بـا ضـ

/ +6 5 اس 13

  :ريم

؛ هنـــدوازدهم 

3
6


حت مثلث بزرگ

 :ه تالس داريم

ين برابر، پس د

19=/شكل  5

شابه هستند، دار

سنجش

   

و مساح Sتر را 

باشد، بنابر رابطه

=1
و زاويه بي 2

و محيط كل ش 

ها متش ون مثلث

   
 

 .رست است

.است 13 برابر 

 .رست است

 .رست است

ت وچكت مثلث ك

 .رست است

 .رست است

ل سايه شخص ب

 .رست است

2/ اضالع  5
5
/ (= 16 5 22
 .رست است

ع مربع باشد، چو
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2

3 4
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km=168
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يينه محدب هم
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k

k
= =1 1 

 آن در باد موافق

+
× 
2

9 1

/= =9 1 85

a k= 2 ،k +1

مح ←ينه كوژ 
 ذكر است كه آي

  .اشدمجازي ب

p

1  

p

1  

سنجش



ي باشد، سرعت

kاشد، اوالً  −1

آيي 
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قعي كه جسم مج

q f

−+ = ⇐1 1

p q f
+ = ⇐1 1
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طي بودن يـك
وزنقه متسـاوي

 هم محيطي اس

هاي سأمواره از ر
و» وسط وتر«ه 
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− 3 
×

1

3 
−= 1
4

گو ن عدسي مي

  

شرط محيط. ست
مكمل هستند ذو

ع هم محاطي و

ايره محيطي هم
الزاويه مثلث قائم
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 را اصطالحاً توان

  .شود مي ابرر

ياي مقابل آن اس
 روبروي آنها  م

طي است و مربع

دا(قائم آن است 
در م» خل مثلث

سيم فني

؛ هنـــدوازدهم 

نمايي تصاوير ك

بر 2 كل معادله 

مكمل بودن زواي
اي كه زواياي قه

ي همواره محيط

س قاأويه روي ر
داخ«الزاويه   حاده

 ترس

سنجش

گنمايي يا كوچك

  

رابر شودب 2آن 

م ، چهار ضلعي
تنها ذوزنق. ست

 
ت همچنين لوزي

.  
الزاو ي مثلث قائم

در مثلث ها صف

   
 

 .رست است

دسي در بزرگ ع

  ي مقعر منفي
ي محدب مثبت
 .رست است

اي صورت آ ادله
 .رست است

 .رست است

حاطي بودن يك
الع روبروي آنهاس

 . محاطي است
لي محاطي است
.ت و نه محاطي

هاي مرسي ارتفاع
مرسي عمودمنص

  . است»ث

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .13
توانايي يك

توان عدسي
توان عدسي

در 3گزينه  .13

وقتي در معا
در 4گزينه  .14

 
 
 
  

در 2گزينه  .14
شرط مح -  

مجموع اضال
چهارضلعي

مستطيلهر   
محيطي است

محل هم -  
محل هم -  
خارج مثلث«
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ث خواهـد    

  .ت
و 2 .ع كنـد  
  .ع كند

  .حيح است

  مقياس =

ـي گـالس   
  .ت

 

cationgroup

ه محـاطي مثلـث

.  

دو خط نياز است
O  وP قطـع
M  وN قطع

صحي 2 كه گزينه

=

ز جنس پالكسـ
ش پالستيكي است

 يترسيم ندازه
 واقعي  اندازه

رطي روي دايره

.نصف يكديگرند

د قوس و 3شامل 
 را در دو نقطه 
Mول را در نقاط 

 

دهد ك نشان مي

  .آيد ت مي

x
→ =48

2

تـوان    مـي      
 سـاختمان   

روند و عموماً از ي
 سربي با روكش

ان

07/09/1399(  

 اين نقطه به شر

تطيل برابر و من

عمل ترسيمي ش
تا اضالع زاويه 
كنيم تا قوس او 

 .شود قسيم مي

  )ط
م شده در آنها ن

متر است بدست

X→ =1
5 

ن بـا ارتفـاع آن
، و عـرض)1/

  :ن برابرست با

ختلف به كار مي
وده و داراي مغز

25  

7 ومسمرحلة (ـر 

وسط وتر است

 و قطرهاي مست

عم 5درجه به  3
.كنيم رسم مي 

ك قبلي رسم مي
سمت مساوي تقس

غلط 1گزينه . (د
هاي ترسيم  نقطه

م 12عي بنا كه 

× =48 25

ـرض سـاختمان
× تـر  =5 12

يا نماي افقي آن

هاي مخ  منحني
ماري معروف بو

؛ هنـــدوازدهم 

و ،الزاويه لث قائم
  .اشدنيز ب

آيد ي بدست مي

3مت مساوي  
Rشعاع دلخواه 

و با همان شعاع
زاويه به سه قس 

دي ربطي ندارد
ت آنها نسبت به

ياس، ارتفاع واقع

mm12  

سبت طـول و عـ
مت 18(ر ارتفـاع  

ساحت پالن بام ي

ها و رسيم قوس
آن به پيستوله م

سنجش

هاي يك مثل صف
الساقين ني تساوي

 مستطيل، لوزي
 

رجه به سه قسم
قوسي به شع) يه

و Pو  Oهاي 
M  وN  بهB

 

جود در نماي بعد
حجم و وضعيت

 

ي در فرمول مقي

m=12

ه و سنجيدن نس
 يك و نيم برابر

اين مسست بنابر
1  

 

ي ترارستند كه ب
وع قابل تنظيم آ

   
 

مرسي عمودمنص
الزاويه متس ث قائم

 .رست است

سط اضالع يك
.درست است

در 9يم زاويه 
رأس زاوي( Bز 

س ديگر به مركزه
Mتصال نقاط 

.درست است
خط رابط موج 1

ترسيم شده در ح

.درست است
ي ارتفاع ترسيمي

تصوير داده شده
ختمانسا طول 

اس) متر 12(  آن
× ربع =2 18

.درست است
نوعي شابلن هس

نو. شوند خته مي

www.sanjeshse 

محل هم -  
بود كه مثلث

در 1گزينه  .14
از اتصال وس  

د 2گزينه  .14
سيقجهت ت  
به مركز -1  
دو قوس -3
با ا - 5و  4
    
  
  
  
  
 

د 2گزينه  .14
1در گزينه   
هاي تر فلش  

  
  
  
  
  
  
 
 

د 2گزينه  .14
با جاگذاري  

 
با توجه به ت
دريافت كه
برابر ارتفاع

مترمر 216  
  

د 4گزينه  .14
ها ن پيستوله

رنگ ساخ بي
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هـا مركـز    ه    

ر دو نقطـه    

شـد فرجـه   

در زير آن، 

ه بـرخالف       

cationgroup

در بقيـه گزينـه

تـا دايـره را در 

 باال يا افقي باش

سيم شده و نه د

ديـده شـود كـه

  ) غلط 3نه 

خواهـد بـود و د

)ضلعي منـتظم 

  .دست آيد
  .آيد  مي

اي زيرين نماي

در باالي جلو ترس

نمـاي جـانبي د

گزين(بي نداريم 

07/09/1399(  

ره محيطي آن خ

دازه ضلع پنج ض

 سوم و چهارم بد
ه معلوم بدست

داريم كه اگر نما
  .دوباهد 

 كه نماي باال د
  .قرار دارد

طور از ن و همين

 را در نماي جانب
  ) غلط 4

26  

7 ومسمرحلة (ـر 

عاع دايرش  وسط

اند( AQرابر با 

 آمده تا رئوس
م محاط در دايره

ي جلو و باال را د
 فرجه سوم خوا

توان دريافت مي
 در فرجه سوم ق

ور   
ي 

حفره جلوي آن و

انبي ديده شود
4گزينه ( شكل 

؛ هنـــدوازدهم 

ها، كي از قوس
  .هند بود

  :دايره
   

وسـط   Pـا   

PA   تا قطـر
نـدازه ضـلع،   

به شعاع بر و رها
  . بدست آيد

كز نقاط بدست
ج ضلعي منتظم

ت پس دو نماي
ال باشد قطعه در
ي يكي از نماها م
ي بوده و حجم

بـا محـو و مـود   
 و از نماي جانبي

ستي از درون ح
  )غلط 1 

ست از نماي جا
ست و نه مكعبي

سنجش

 منتظم مركز يك
حيط دايره خواه
تظم محاط در د
مود بر هم دايره
ف شعاع دايره تـ

P  و به شعاعA
ان AQ كند و 

  . آيد
س يكي از قطرأ

جم، پنج ضلعي
پي در پي به مرك

مده پنجآ  بدست
 

 زير ديگري است
بااليي نماي باال

يابي ده و صفحه
شه فوق آمريكايي

 

تصـوير جلـو عم
ماي جلو نقطه

 

بايس ت حجم مي
گزينه( ا نداريم

بايس را كه مي 3ه 
 قوسي شكل اس

   
 

 .رست است

سيم پنج ضلعي
رسيمي روي مح

ضلعي منت 5يم 
سيم دو قطر عم

رسم عمودمنصف
  .ديت آ

Pوسي به مركز 
قطع Qنقطه 

منتظم بدست آ
أوسي به مركز ر

س دوم و پنجأ ر
رسيم دو قوس پ

سأر 5 اتصال 
.درست است

 داده شد، يكي
ورتي كه نماي ب
 نماهاي داده شد
ستم ترسيم نقش

.درست است

صب بر صفحه ت
موازي است از نم

  .شود مي

.درست است
يواره سمت راست

آنها را 1 گزينه 
ه شده در گزينه
ر پاييني حجم

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .14
تنها در ترس  

هاي تر قوس
مراحل ترسي

ترس -2و  1  
و ـ ر 4، 3  

شعاع بدست
رسم قو -5  

دايره را در ن
پنج ضلعي م

رسم قو -6  
قطع كند و

تر - 8و  7  
با -13تا  9

د 3گزينه  .14
از دو نماي  

اول و در صو
با توجه به  

بنابراين سيس
  
  
  
  

د 2گزينه  .14
  

خطوط منتص
مو yعرض 

خط ديده مي
  

د 2گزينه  .1
ضخامت دي  

در 2گزينه 
صفحه تيره  
انتهاي شيا  
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ولـي روش  
  .وجه كنيم

cationgroup

و .واهيم داشـت  
 سمت راست تو

جم مقابل را خـو
به شكل دوم از

07/09/1399(  

اي سوم حج نم
كافي است ب. ت

ك قـوس  

كنيم تـا  
E   برابـر

كـز يـك     
  .ودم ش

 بدسـت      

وده ولـي   
نطـور دو   

27  

7 ومسمرحلة (ـر 

 يك از صفحات
 پشت حجم است

 شعاع دايره يك
  .كند

ك ترسيم ميس و
EQ يـا  PE ه  

كنـيم و بـه مرك
ت مساوي تقسيم
ضـلعي منـتظم

وري موازي نبـو
شـوند و همين ي 

ر  
د   

؛ هنـــدوازدهم 

ره مو نماي س
ها و بررسي پله

  .كنيم مي
قطر با دايره و با

M  وN قطع ك
وقيك  AMع 

كند كـه فاصـله

ك باز مي PE ي
ايره به نه قسمت

كنـيم و نـه ض ي  

حومحجم با هيچ 
رخ ناميده مـي يم

  .هستند

رخ بـوده و در يم  
ن قـائم خواهـد

  . ل نمود

سنجش

 

ه شده و ترسيم
هه تفاوت گزينه

م دايره را رسم م
صل از برخورد قط

M  در دو نقطه

(A) و به شعاع
P  وQ قطع ك

  .م است
ه ضلع نه ضلعي

زنيم تا دا س مي
ه هم وصـل مـي

، سه خط در حج
زي هستند و نيم

صوير هصفحات ت

 

ن جبهـي و نـي
 يك محور تقارن

 

توان تكميل  مي

   
 

.درست است
بي نماهاي داده

گويي توجه بهسخ

 .رست است

 قطر عمود برهم
حاص يك نقطه ز

كنيم تا دايره را
( س مقابلأز ر

  را در دو نقطه
نه ضلعي منتظم
پرگار را به اندازه

دايره متوالياً قوس
اين نقاط را به –

 .رست است

ل سمت راست،
صوير جانبي مواز
ي با محورها و ص

.درست است
 دو صفحه تقارن
ع اين دو صفحه

.درست است
 را به سه طريق

www.sanjeshse 

د 2گزينه  .1
با صفحه يا  

تر پاسسريع
  
  
  
  
  
  
  
  

در 1گزينه  .15
دو –2و  1
زبه مرك -3  

ك ترسيم مي
به مركز -4  

قوس قبلي
اندازه ضلع ن

پ -11تا  5  
نقطه روي د

– 20تا  12  

  .آيد مي
در 1گزينه  .15

مطابق شكل  
با صفحه تص
خط ناموازي

  
د 4گزينه  .15

حجم داراي
محل تقاطع

  .داشت
  

د 3ينه زگ .15
حجم فوق  
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ن بـه بـاال     

هاي  فلش .
يـل كامـل    

 .خواهد بود

اخ تـا لبـه       
 .آيــد  مــي

cationgroup

نـدازه و از پـائين

.شود  نوشته مي
بـه دلي 58دازه    

  .زئي است

 .شود

متر خ ميلي 172

 لبـه هـر سـورا
 قطعــه بدســت

مت چپ خط ان

 درست و كامل
ك سـر خـط انـد

خطاي بسيار جز

ش نظر تقسيم مي

2طعه ه طول ق

مجموع فاصـله
هــا از مركــز راخ

07/09/1399(  

ه عمودي در سم

ه ولي اندازه آن
ده است ولي يك

  

ست كه داراي خ
 NB ات  

 Cنقطـه  

M   قطـع

  .نيم
م تا دايـره  

 به تعداد مورد ن

ر  
ي   
م  

ت  
ر داريم در نتيجه

ن اين اندازه از م
ركــز ايــن ســور

28  

7 ومسمرحلة (ـر 

در خطوط اندازه

تر ترسيم شده ه
 خط ترسيم شد

  . ه است
.اند  حاصل شده

سمت مساوي اس
M بـه تقسـيما
  .ن

  :ست
  .كنيم سم مي

در نـا دايـره را    

  .زنيم 
Mي را در نقطه 

N قطع كند.  
كن ي تقسيم مي

دهيم  امتداد مي
  .د

كنيم و زاويه ي

  1  متـر ميلـي
هميشـه يكـي(  

وراخ مجاور هـم

ر فاصــله اســت
متر ميلي 9شعاع 

د كه با كم كردن
، فاصــله مر)14

؛ هنـــدوازدهم 

ي خط اندازه و د
  ) 2ه 

طعه طويل، كوتاه
 ابتدا و انتهاي

 ناتمام رها شده
 از احجام ساده

قس nيه به م زاو
M ـه از اتصـال      
آن  و نه برعكس

ي به شرح زير اس
 شعاع دلخواه رس

دهـيم تـ داد مي

قوسي مي) ايره
م تا قوس قبليهي

O  را در نقطهN
n قسمت مساوي

كنيم و صل مي
تقسيم شود نظر

س زاويه وصل مي

 سوراخ با قطـر
تاسـت 11هـا  

بين مركز دو سو

ــي 154 ــر ميل مت
 دو تا قوس با ش

12 بود دخواه
4( كوچــك هــاي

سنجش

 

االيزه افقي در ب
هاي گزينه اندازه

قط) يا زيگزاگ(
يل وجود نقطهل

فلش، به صورت
جامي است كه

ني براي تقسيم
رسـت اسـت كـ

A آيد بدست مي
قسمت مساوي 

(O اي به هرداي
را امتد BO الً

  .ست آيد
قطر دا( BCع 

C ده انجام مي

OBنيم تا ك ي
nوش تالس به 

وص BNم روي 
به تعداد مورد ن 

ي دايره را به رأس

 

تا12 است كه 
ه ل بين سـوراخ ص

مچنين فاصله بي

ــره آ  ــا حف 4ر خ
طرف قطعه نيز

يجه شعاع آن 
هـ شــعاع ســوراخ

(12  

   
 

.درست است
 در خطوط انداز

نظير عدد ا(شود 
(شكسته  خطوط

به دل 92 اندازه 
ن قطعه بدون ف

وردن تصاوير احج
 .رست است

شده روش جوزا
 ايـن بابـت نادر

AB وي قوس
nسيم زاويه به 

(O ز رأس زاويه
 اضالع زاويه مثال

بدس BC قطر 
عاو به شع Bز 

كار را به مركز 

وصل مي Aبه  
را با رو BNط 
به نقاط تقسيم 

AB و قوس 
دست آمده روي

.درست است
به اين معني 1

يجه تعداد فواص
هم )ها داد سوراخ

ــا ــره اول ت  حف
( ×11 و دو ط 14

 .رست است

 24  و در نتيج
) طعــه )2 و ش

(− + 2 2 1

www.sanjeshse 

د 2گزينه  .15
عدد اندازه  

ش نوشته مي
با ترسيم خ  

دو سر خط
ترسيم نشدن

به دست آو  
در 1گزينه  .15

شكل داده ش
از 2گزينه   

تقسيمات رو
مراحل تقس  
به مركز -1  
يكي از -2  

قطع كند و
به مركز -3  
همين ك -4  

  .كند
Mاز  -5  
پاره خط -6  
Mاز  -7  

را قطع كند
نقاط بد -8  
 

د 3گزينه  .15
×∅2 1

داريم در نتي
كمتر از تعد

  .است 14
ــز -   از مرك
)=4 154

در 1گزينه  .15
قطر قطعه  

خــارجي قط
) )=4 86

  
  
  
  

erv.ir

56

57

58

59



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

صله مركـز  

 تنهـا  Sن 
ود جـ ن مو   

ست عـرض  
ده و شتر بـو 

 . واهـد بـود   

  .ود

cationgroup

در آن فاص شد و 

جود باشد و چون
 مختصـات درآن

بايس ن است مي
بيشت Sواحد از 

 
بيشـتر خوdز 

  له

هاي با كيفيت بو

الضالع تشكيل

ينه درست موج
كـه ايـن 3نـه  

 a كه قرينه آن
و 3بايد  Aول 

 . غلط هستند
ا) واحـد d)2و 

  .آرايي كرد حه

اثر شيله. ي ندارد

  .ي بود

ه  تصاوير و چاپ

07/09/1399(  

االمثلث متساوي

بايست در گزي ي
 آن است و گزين

ن است و نقطه
S كمتر است طو
نيز 4و  2هاي  ه

S هرابـر فاصـل  

ك ستوني صفح

در درك طراحي

 به چاپ صنعتي

مؤثر در ساخت

  .اند 

مي

29  

7 ومسمرحلة (ـر 

م 6از داشت كه 

صات اين رأس مي
متعلق به) 5، 3

متعلق به آ) 2، 
Sواحد از  3ش 

در نتيجه گزينه
بر 2بـه ميـزان     

 

ع رحلي را نيز تك

دان اثري دي چن

ي براي رسيدن

بسيار م يه روش

رافي چاپ شده

صويري و تجسم

؛ هنـــدوازدهم 

م ديضلعي خواه
 تـا مركـز   
 دو دايـره   
دو سـوراخ       

بنابراين مشخص
3، 5(  مختصات

، ،3(ختصات 
طولش c جا كه 

د).  ،3، 8(  از
ـي عـرض آن ب

 ) ،5 ،5(ت با

و كاربرد آن قطع

  .د

طوط ارزش خطي

راهي برگ و آغاز

 را ابداع كرد كه

 به وسيله ليتوگر

  سيونيستي پل

 خالقيت تص

سنجش

ض 6كوچك، يك 
اصله مركز آنها

هـاي دن شـعاع 
صـله بـين لبـه د

( −86  

 مشترك است ب
صفر نيست پس

 دارد بنابراين مخ
و از آن) 3 دو 

عبارتست Aت 
، ولـدارد dر با 
برابر استbصات 

 و هويت متن و

شود مه درج مي

 و ضخامت خط

زي اختراع گوتنب

دهم ليتوگرافي

رافيكي لوترك

ضو گروه اكسپرس

   
 

هاي ك كز سوراخ
 مجاور هم، با فا
ست و با كم كرد
ـن مقـدار، فاص

28=(.يد 58

 .تسرست ا

ر هر دو صفحه
 كه ارتفاع آن ص

  . است
مترين طول را

هر(داشته باشد 
پس مختصات .د

ول و ارتفاع برابر
پس مختص1+

 .رست است

ن بسته به نياز
 .رست است

ر صفحه شناسنا
 .رست است

 .رست است

ت بودن تيرگي
 .رست است

 .رست است

 .رست است

ني با حروف فلز
 .رست است

لدر در قرن هجد
 .رست است

صويرسازي و گر
 .رست است

كل هنرمند عض

www.sanjeshse 

با اتصال مرك
هاي سوراخ

قطعه برابرس
اور از ايـمجـ 

آي بدست مي
  
  
  
  

در 1گزينه  .1
در Sس أر  
سي استأر

نيست غلط
كم c نقطه  

برابر با آن د
باشد 8برابر 

bنقطه   طو 
( ) =2 2 5

  
  
 
 

در 2گزينه  .16
توا البته مي  

در 3گزينه  .16
نام شهر در  

در 4گزينه  .16
در 1گزينه  .16

به دليل ثابت  
در 1گزينه  .16

  اثر دگا  
در 3گزينه  .16
در 4گزينه  .16

حروف چين  
در 1گزينه  .16

آلويس زنفل  
در 2گزينه  .16

غالب آثار تص  
در 4گزينه  .17

اثر اريك هك  
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شـان دادن       

نـوان پـدر     

بـاط را بـا       

ـودن ايـن   

دار  ي جهت

اوديـن  « ح  
ارك واقـع        

كمـدي  «م  
 انگليسـي      

فـرد   صـربه   
كـن اسـت   

نويسـنده،   

cationgroup

 تصـوير كـه نش

 هـدايت بـه عن

ق بيشـترين ارتب

دار بـ ليل دنبالـه 

هاي تفاده از فرم

وه تئـاتر مطـرح
سـتبروي دانمـا

 جديدي به نـام
ـفت وارد زبـان

ن چيـزي منحص
نند كه ممكك مي

آنست كه در 

 كـه بـه هـدف

ن از كاله صادق

مـه سـياه مشـق

  .تري دارد

بدل. شود مق مي

  

تداوم در اثر است 

 .گويند ي

او مؤسس گر .د
ي آنهـا در هولس

ر سبك نمايش
 بـه صـورت صـ
ست كه به عنـوان

ها پر م شخصيت
ن كمدي ژانري ا

07/09/1399(  

فاده شده است

ست و همچنين

ر در نوشتن كلم

جه و تأكيد بيشت

ري به سمت عم

.ق و تأكيد است

. اجزا نياز دارد
  .فتاده است

ه آن منطقه مي

كند زندگي مي 
ـت كـه هـر دو

 به عنوان مبتكر
ف فضايي خاص

تر آن اس  صحيح
ي را بگومگوي ش

اين. د يا نباشند

30  
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آميز استف ن اغراق

ي استفاده شده ا

روف است تكرار

 كادر جلب توج

حركت بصر ثع
 

هاي ايجاد عمق 

 قرارگيري بين
در اتفاق اه از كا

خت و جلب توجه

دانمارك  كه در
شناسي تئاتر اسـ

او راو تم است 
(Pبراي توصيف ،

شد اما ميلقي 
هاي مشخصي صله

سي پنهان باشند
  . دهد شان مي

ت نمايشي

؛ هنـــدوازدهم 

سبات نه چندان
  .د

ن الفباي فارسي

كرار كلمات و حر

نظم سمت بي ق

وجود دارد كه باع
 .وع اطالق كرد

و فاصله از روش

ه نظم و ترتيب
ها در يك منطقه

ير منظم يكنواخ

است ايتاليا هل
ش المللي انسان ن

ه دوم قرن بيست
Pintersque)

پوچي تل تئاترز 
ت كه در آن فاصل
يا تمايالت جنس
رين گفتگوها نش

 خالقيت

سنجش

سانز حروفي با ت
ط چنداني ندارد

ان حرف آغازين
.  

ساساً بر پايه تكر

ال و پايين كادر،

براساس اندازه و
توان به آن تنوع ي

تغيير ضخامت و

تغيير به.  نيست
ها رت تجمع فرم

ظم در يك تصوي

اه نويسنده و تر
 (Oو مدرسه بين

بريتانيا در نيمه 
( ش، پينترسك

در ابتدا روايتي ا
شناسي است وان

حساس ناامني ي
تر پاافتاده ر پيش

   
 

 .رست است

 حروف تصوير از
رس است ارتباط

 .رست است

 عنوان از آ بعنو
.سي معاصر ايران

 .رست است

 .رست است

 .رست است

كه سياه مشق اس
  .د

 .رست است

تالف در نظم باال
 .رست است

رتيب منظمي ب
م ميان اجزا نمي

 .رست است

هستند و تحني 
 .رست است

هاي تأكيد روش
تمركز به صور. د

 .رست است

ر هم خوردن نظ

 .رست است

كارگردان تئابا، 
Odin Teatr

 .رست است

تئاتراينده تر نم
شناسند و نامش ي

أتر پينترسك د
نوعي نمايش رو

ديگر، احهاي يك س
عت پنهان را در

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .17
در طراحي  

خشونت و تر
در 1گزينه  .17

در طراحي  
نويس داستان

در 1گزينه  .17
در 3گزينه  .17
در 4گزينه  .17

به دليل اينك
محتوي دارد

در 3گزينه  .17
به دليل اخت

در 3گزينه  .17
در تصوير تر  

تغيير و نظم
در 2گزينه  .17

خطوط منح  
در 2گزينه  .17

تناسب از ر  
آيد پديد مي

در 2گزينه  .18
غرابت به بر  

  
 
 
 
  

در 2گزينه  .18
يوجينو بارب  

 (et» تئاتر

  .اند شده
در 4گزينه  .18

هارولد پينت  
مي »آزارنده
تأ. است شده

ن. تلقي شود
تجسم ترس
تسلط و اطاع
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تماشـاگر و  

 تـب مك«ن     

» ر متقاطع

هـاي   گيـزه  
ـي صـحنه        

لط و روان،      

و از ) 3ينه 

 جملـه  از 

 نمـايش  ت 

 نيز گاه و 

ر ديگـر او  

ها يـا از   ون
علـتش  . ود 

cationgroup

ي اطالعات به تم

  .ه شد

 و تحـت عنـوان

نور«ي اصطالحاً 

دم توجه بـه انگ
 دكـور و طراحـ

بـا قلمـي مسـلط

گزي(هاي منفي 

كشـورها  از ـي 
جهـت كه اي نه
است شده مي ي
  .شد مي را

اين اثر با آثا. ل

ميختگي ناهمگو
شـو دهنـده مـي  

 به ارائه تدريجي

به كار گرفته» ه

شـكل گرفـت 

 شيوه نورپردازي

نيسالوسكي، عد
ـي، اسـتفاده از

اسـت كـه ب شت
  .كشد مي 

ه جهت شخصيت

  .باشد  مي

برخـ در نيـز  ك 
صحن بر عالوه ي
بيني پيش غيره 

اجر اصلي واگن

جنگ جهاني او

كش، برخورد، آم
ن بيگانه و آزارد

07/09/1399(  

تواند مچنين مي

سرگيجه« فيلم 

»آنـدره بـازن  « 

به اين. شود مي
.  

 از سيستم استا
 درونـي و حسـ

  . رود مار مي

برتولت برش هاي
هيتلر به تصوير

نگ قرمز تيره ج

سبك ابزورديسم

متحـرك هـاي  نه 
نمايشي هاي اگن
و بازيگران ردن
و به متصل كويي

 اروپا در دوران ج

تواند از كشمك ي
ماد است ناگهان

31  
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كاهد و هم ه مي
  .ود

ي اولين بار در

نسه به رهبري

و نيمي روشن م
كند ا تداعي مي

جدايي. ود آمد
هـاي ـاي بـازي      

ع از تئاتر به شم

ه رين نمايشنامه
حزب نازي و ه 

، از رن)1گزينه (

ل بكت در سموئ

صـحن كليساها، 
و در .است بوده
كر گريم و لباس
سك روي در ش

 درباره شكست
  . ت

ن ناهماهنگي مي
آشنا و مورد اعتم

؛ هنـــدوازدهم 

از اهميت سوژه 
وش گهاني منجر

ك ابداع شد و برا

در كشور فران 1

ز چهره تاريك و
ر... گي، تضاد و 

اير هولد به وجو
ي بـازيگر بـه جـ

هاي اين نوع ژگي

كي از ارزشمندتر
ةها را زير سلط ي

(هاي مثبت  يت
  .شود فاده مي

اثر سام» ر گودو

خارج و داخل ت
ب متداول و سوم

ل تعويض براي ر
نمايش و شد مي ه

، تمثيلي است
نام گذاشته است 

اين. هنگي است
سك چيزي كه آ

سنجش

)دالي بك(عقب 
 از يك مسأله ناگ

 آلفرد هيچكاك

95در دهه »  
  . است

ه بتابد، نيمي از
ز ترديد، دوگانگ

توسط ما) شيني
ركـت و پويـايي

مله ويژاز ج) گرا

يك » رايش سوم
 به ويژه يهودي

سبز براي شخصي
استف) 4گزينه ( 

در انتظار«ايش 

ثابت هاي صحنه
مرس غيره و ژيك

زير قسمت در ز
استفاد فوق صد

اثر برناردشاو» ه
»چخوفي«ر را 

ماهك، عنصر ناه
در گروتس. باشد

   
 

 .رست است

ربين به سمت ع
برداري ي و پرده

 .رست است

توسط» لي زوم
 .رست است

»موج نو«نمايي 
يز شهرت يافته

 .رست است

ز نيمرخ به سوژ
شود و حسي ا ي

 .رست است

 .رست است

تئاتر ماش(كانيك 
گر، تأكيد بر حر

ساختارگ(ويسم 
 .رست است

ترس و نكبت«
هروندان آلماني،

 .رست است

ي هند از رنگ س
ي جهت خدايان

 .رست است

وط به اجراي نما
 .رست است

 .رست است

 .رست است

ص بر عالوه سطي
بلژ هلند، سپانيا،

نيز هايي محل ت،
مقاص منظور به ن

 .رست است

خانه اندوه زده«
 خود نيز اين اثر

 .رست است

 .رست است

خصيصة گروتسك
رها ناشي شده ب

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .18
حركت دور  

يا غافلگيري
در 3گزينه  .18

دال«حركت   
در 2گزينه  .18

نهضت سين  
ني» ميزانسن

در 1گزينه  .18
وقتي نور از  

نيز گفته مي
در 1گزينه  .18
در 3ه ينگز .18

تئاتر بيومكا  
عاطفي بازيگ
كنستروكتيو

در 4گزينه  .18
«نمايشنامه   

اضطراب شه
در 2گزينه  .19

در كاتاكالي  
رنگ صورتي

در 2گزينه  .19
تصوير مربو  

در 1گزينه  .19
در 3گزينه  .19
در 4گزينه  .19

وس قرون در  
اس انگلستان،

داشت وجود
واگن خود از

در 2 گزينه .19
«نمايشنامه   

فرق دارد و
در 1گزينه  .19
در 2گزينه  .19

بارزترين خص  
تلفيق ناجور
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بيـان  ) اك  

دهـد و   مي
گرايـي و   ع  

اوار و نـيم  

 كه هر دو 

ست خواهد 

cationgroup

كمـدي ترسـنا(

مه اشيا تسري م
هـا واقـع ونيسـت 

  . خواهد بود

5 معادل   سا

  .باشد ته مي

،خواهد بود »ته

به دس» ال« نت 

(» صـر ناهمسـاز  

 انساني را بر هم
اكسپرسيو. ي او    

ن ششم كوچك

هر پرده) پرده 

ت دوازدهم كاست

  .واهد بود

  .باشد ي

هفتم كاست«آن 

 كاسته بم شود

07/09/1399(  

اصرآميخـتن عن 

ساسات و رفتار
مودهـاي بيرونـي

  .ست

  .د

شد و معكوس آن

3/(ت است  5

ين اين دو نت ب

خو» ر ديز«، »ي

 كوك معين مي

د و آنارمونيك آ

پنجم» مي بمل

32  
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در« آن، يعنـي  

تي كه وجود احس
ويـد و نـه در نم
ني قابل تغيير اس

انتيك ابداع شد

باش وم بزرگ مي

نها پنجم درست

باشد و فاصلة ي

  .شود  مي

سي«رگ از نت 

و داراي) پوست

باشد مي »بزرگ 

م«هد بود و اگر 

ت موسيقي

؛ هنـــدوازدهم 

ويژگي مشخص

ست درباره هستي
جو  انسـان مـي     

ند واقعيت بيرون

هنگساز دوره رما

باشد كه سو  مي

و فاصلة سادة آن

ه اكتاو پنجم مي

  .شد

گفته »اي  پرده

باشد و سوم بز ي

اي بدون پ كوبه(

ششم«باشد و  ي

خواه) پرده 3(ه 

 خالقيت

سنجش

است كه با و» ن

 نفس انگارانه اس
ونـي و روحـاني
ند و معتقد بودن

توسط ليست آه

هاي البمل و دو

باشند و مي» دو«
  .شد

متعلق به» ر« و 

با تر مي ا صحيح

سه« به فواصل 

سوم بزرگ مي. 

(ها  واده ايديوفن

ي ال تا فا ديز مي
.  

ته، پنجم كاسته

   
 

تضاد بنيادين«ن 

 .رست است

يسم نظرگاهي
در كيفيـات درو

كرد ي را رد مي
 .رست است

 .است رست

 .رست است

 پويم سمفوني ت
 .رست است

ه ه شده بين نت
 .رست است

 .رست است

«و » فا«ه شده 
با ساوار مي 25 

 .رست است

براي اكتاو سوم 
 .رست است

ها از ديگر گزينه
 .رست است

طاني يا تريتون
 .رست است

.ة هفدهم بزرگ
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

از خانو) بلز(يل 
 .رست است

هاي نت بي شده 
پرده هستند 4

 .رست است

 .رست است

ة دوازدهم كاست

www.sanjeshse 

همان عمدتاً
  .شود مي

در 3گزينه  .19
اكسپرسيوني  

حقيقت را د
گرايي طبيعت

در 1گزينه  .19
در 2گزينه  .2

   
  
  
  

در 3گزينه  .2
تن پويم يا  

در 4گزينه  .20
فاصلة داده   

در 3گزينه  .20
در 4گزينه  .20

هاي داده نت
پرده معادل

در 2گزينه  .20
»سل ديز«

در 2گزينه  .20
اين گزينه ا  

در 4گزينه  .20
فواصل شيط  

در 4گزينه  .20
فاصلة سادة  

در 3گزينه  .20
در 4گزينه  .2
در 2گزينه  .2
در 1گزينه  .21

گلوكن اشپي  
در 2گزينه  .21

فاصله داده  
/معادل  5

در 3گزينه  .21
در 3گزينه  .21

فاصلة سادة  
  .مدآ
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مونك نهم 

شـند و هـر   

F /= 2  
t = 5   

  راگم نسبي

=25 1
5 2

  

  
  

cationgroup

هار» مي بمل« 

باش ه پـرده مـي  

F =  / 8
t =   

نايي لنز يا ديافر

:1 2

.دارد » تركيبي

 بود و داراي سه

.  

  .د

F  = 4
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