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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 

)28/09/1399(   
  )دوازدهم( ــرهنـ  

 

  

  :باشد شاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل م 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  7ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

اسـت و  » ي

آيد و گذرا 

 ذف شـده ـ  

 ]دشـنام [    

 در هـر دو   

cationgroup

  .ت است

  )شدگان غرق(

   از گاو و خر

اي+ و «  همان

آ از آن برمي »رد

مـورد حـچهـار   

 كـه وقتـي يـار

است كـه» يي

  ش

 ناشي از مراقبت

(مستغرقان ) // 

جداكنندة آنها 

در اينجا» وي« 

وجود دار«ني 

ت كه در هـر چ

ك گر نه اين است
  .د

ناتم» «كردواهم

  .نگيرم ]في
  شدهف

 28/09/1399(  

، حجاب و پوشش

و مكاشفت خود

)پستي( خواري 

:ن ز گاو و خرشا

است امار رفته

ر چهار مورد معن

است» كسي كه« 

شود و مگ سل مي
اند دهحذف ش كه

نخو«و » بكن« 

چيزي يا زلف[  او
حذف      مفعولِ

2  

چهارممرحلة (ر 

  .اده
  .ت نه همدم

  . الزم و واجب
  .ت

موسيقي، آهنگ،

باشد و شفت مي

خذالن و) // ده

شايفارق :  است

ار در بيت به كا

كه در هر شده 

منادا. ا نيستند

  .جملة ساده

د، حنظل عسش
تند كهايي هس ل

  ه
مفعول. استده

سر زلف و غير 
          متمم  

ارسي

؛ هنـــردوازدهم

يعني شراب و با 
استابلِ مبارزه 

  .استآمده
است نه امرمده

استكار رفتهبه 

م بتّمرهاي  مه

كه ناشي از مكاش

جا شد جابه(وب 

  ده، جداكننده
پذيرفتني» ارق

  .نگيريد

 است و چهار با

 اين بيت حذف

هيچ كدام منادا 

ج 4منادا و  4: ت

بخشب ]حنظل[ت 
مفعول» دشنام«

  ندارم ]يزي
شدهحذف فعولِ

يرو در ادامه آمد

ننوشم ]اي رعه
شده          ف

 فا

دسنجش 

»ساغر مدام«ر 
معناي طرف مقا

آ» وزير« معناي 
ر معني گمان آم

عني منجمدر م

نغم: پرده. // يريد

ل سالك است ك

كيب اضافي مقلو

گذارندفرق: ارق
فا«گزينة چهارم 

  

ي يزدي اشتباه ن

ستة دوم شخص

 چهار جمله در

»سر«و » شور«

ساخته شده است

 كه وقتي دوست
«و » حنظل« ؟د

چي[ غمجز  و بد
مف متمم  م      

به شكل پي» يند

چيزي يا جر[ ن
حذف       مفعولِ

   
 

 .رست است
در» مدام«ست، 

به م» حريف«م، 
به» دستور«م، 

در» فرض«ارم، 
در» فسرده«جم، 

 .رست است
طَرَف اشتباه نگي

 .رست است
ش انوار حق بر دل

 .رست است
ترك// گي روزمرّ 

 .رست است
فا// خيال  ه و بي

معني، تنها در گ
 .رست است

.درست است ن
 .رست است

ستاني را با فرخي
 .رست است

ضمير گسس» تو
  .اشد
در پايان» ست
  .ست
«، »مهر«، »مهر

جمله س 8ت از 
 .رست است

ك گر نه اين است
شود ام شكر مي

نيك واز  عشقر 
متمم     متمم  

گوي«فعول فعل 
  .شده است

لب لعل جااز  ز
متمم            

www.sanjeshse 

  
  
  
در 2گزينه  

در بيت نخس
در بيت دوم
در بيت سوم
در بيت چها

ر بيت پنجد
در 3گزينه  

طَرْف را با ط
در 1گزينه  

بارش ،تجلي
در 3ه زينگ 

//كوزه : اناء
در 4گزينه  

آسوده: فارغ
با توجه به م

در 2گزينه  
خاستنفتنه 

در 1گزينه  
فرخي سيست

در 3گزينه  
ت«: 1گزينة 

با ضمير نمي
ا«: 2گزينة 

به مسند نيس
م«: 3گزينة 
  .است

بيت: 4گزينة 
در 3گزينه  

مگ: 1گزينة 
بگويد، دشنا

در: 2گزينة 
             

مف: 3گزينة 
جمله ذكر ش

جز: 4 گزينة
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                )شت

  .خته است
در جـاي  » 

مـتمم   ه،لـ 

- خـود در     

كند  ب مي

راي گفـتن     

    .است) ما

كيد كـرده  

گـردد    مي

cationgroup

وجود نداش( نبود 

ساخ) بمركّ(ده 
»پوسـت «واژة  ز

  .افي هستند

  .است

لـمدر ايـن ج  ـه 

خصـلت شـاهان

بر، آب طل جويبا

يگـر حرفـي بـر

نمضناقمت(كس 

شابوري بر آن تأك

 به دنبال نوري

در مغز و پوستم 
           پيرو
سادك جملة غير

س از و بايـد پـ  

تركيب اضا چهار
 

اورد فرهنگي ما 

كـ ،سـند اسـت    

 بـه خـوي و خ

 

ب اما باز هم از

ا حضور او تو دي

پارادوك ، حيوان

خست، خيام نيش

كهداند سي مي

 28/09/1399(  

  :ودش
]چيزي[ دوست 

                  
يك ، جملة پيرو

ير پيوسته است

چ» پوستم«و » 
 ناس ناهمسان

ز چگونگي برخو
         مسند

بـه مفعـول و مس

مچنان كه مردم

 .شود ديده مي 

ريا پر است از آب
   معادله

  :است
يعني با(ال، كو؟ 

(.  
  س همسان

گ كسي به آب

  

 كه در بيت نخس

همچون كس او را 
  

3  

چهارممرحلة (ر 

وا كامل دقت بش
به جزكه  ]خورم 

                  
ت و در كنار دو

، بلكه ضميرست

»مغزم« ،»جاي او
جن 3 :»ـ پوست

خشي اساسي از
                   
م آمده و گذرا ب

ازد، همس ود مي

»هم ـ غم«ان 
  .د

در/ /كنايه : شتن
اسلوب: ن است

  .شود ميديده

لي و زيبا آورده
ن يار بلندباالر اي

.نما هم هستض
جناس        كنيي

دادن مرگ نسبت

ر استگ مقد.

است »ه پرسش

گيرد و ند ميخ
.دشو ميم ديده

؛ هنـــردوازدهم

ها جمله و حذف
سوگند مي[ )دارد

                   
جملة پايه است ،

يسص نة اول شخ

ج« ،»مدل«. // ت
دوست ـ«، »ست

بخدر عين حال  
ه                 

 كنيم و بپنداريم

رنگ خومن را ه

و جناس ميا» ل
شود ديده مي» ل

 دست كسي داش
ست ما محتاجان

د» كنايه«و » ل

، علّتي تخيلخته
و بااليت در برابر

متناقض( .ب است
بسپاري و طي: 

زا؛ بنابراينمرگ

شت محتوم و مر

سه«داستان هم 

به ريشخ داست،
 در بيت دوم هم

دسنجش 

ب اصلي اجزاي ج
وجود د(ر او است 

رو        پي     
]خورم وگند مي

شناسة» نبودم«

يب وصفي است
اوست ـ دوس«، »

]اين مسأله[: ت
دهشنهاد حذف 

در معني فرض
  

لط است و زمين

حسن تعليل«ها 
حسن تعليل«ها 

چشم به //ضاد 
ثروتمندان به دس

حسن تعليل«ها 

مانند فاخ» كوكو
گويد كه آن قد و

ه از باده و شراب
سپري -2ستي 
  .د است

بخش است نه م

سرنوش از ذيري

هاي مه ل از پيام

ي خدوجو جست
همين مضمون 

   
 

 .رست است
ي فعل و ترتيب

اندر دلم مهركه  
                  

سو[ آن دوست 
«در پايان » ـَـ م

  .بنشيند
تركي» آن دوست

»وست ـ پوست
 .ترست اس

مسند است صفت
                   

د» بدانيم«چهارم 
.سند شده است
 .رست است

ن بر زمين مسل

 .رست است
ه  ميان اين آرايه
ه  ميان اين آرايه

تض: حتاج ـ اغنيا 
ه چشم اغنيا و ث
ه  ميان اين آرايه
 .رست است

ك«ر براي صداي 
گسرو مي سته به

استعاره» تر تش
سپر هس: سپري 
ز قصدمجاز ا» سر

ب حيوان زندگي
 .رست است

گريزناپذ ، چهارم
 .رست است

ردن لحظة حال

 .رست است
ج دركه را فردي 

!ت خودش است

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .
بايد به معناي
به آن دوست

پايه         
به :1گزينة 
ـَ«: 2گزينة 

اصلي خود ب
آ«: 3گزينة 
او«: 4گزينة 

در 2گزينه  .
ص» اساسي«

             
در گزينة چه
جانشين مس

در 4گزينه  .1
چرخ وآسما

  .آيند مي
در 3 ينهگز .1

از: 1گزينة 
از: 2گزينة 
مح: 3گزينة 

چنان كه هم
از: 4گزينة 

در 2گزينه  .1
عراش :آ بيت

فاخته پيوست
  )نداري

آت«: بيت ب
-1: بيت پ
س«: بيت ت

آب: ث بيت
در 4گزينه  .1

مفهوم بيت
در 1گزينه  .1

غنيمت شمر
  .است

در 2گزينه  .1
ف ،آندره ژيد

كه در دست
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سند ر ل مي

 

س سـخن   

ن شهسـوار  

ضـمون در   

 و سـختي      

  

ردگارت را 

يم را تلـخ     
ختار جملـه    

cationgroup

به تعالي و كمال

 .استه شدهشار

گان را شنيد، پـس

ه نعلِ مركب آن

ايـن مض خـالف  

 بـدبخت شـدم

.  
.)استسند شده

پرو«: 4گزينه » 

م چقـدر زنـدگي
بـا سـاخ» ذريد

يكسان، برخي ب

اش) همت(داوند 

  .دارد ت مي

اله و فرياد همگ

ود و براي آن كه

است، درستده

از ايـن كـه ايه
  .د

مسند است» ب
تمم جانشين مس

»تر گرامي«ـ » و
  

دوسـتانم«: 2ـه  
گذ ندگي من مي

 28/09/1399(  

شرايط و تربيت ي

ان در درگاه خد

شقانش را دوست

ناتوان  مي مند 

ماه عاشق او بو 

مان به فرياد آمد

م رسيد، كناه لب
شود مي هم ديده

  .مسند است

كمينه كوكب« ⇐
متم( .مسند است

و«: 3گزينه . رد
.افه آمده است

گزينـ. سب ندارد
 تلخي از كنار زن

)علوم انساني

4  

چهارممرحلة (ر 

كه با وجود شد 

بندگا ديگر  حق

عشق است و عاش
  )صه ديدن

دي در ناله و فريا

:ذكر كرده است

 آه و نالة او آسم

و جانم به) ر شد
،1 بيت گزينة 

م» خالف مذهب

⇐) شد(= آمد 
م» عل مركبنو 

بي تناسب ندارر
اضا» زيرا«ـ » تر

جمله عربي تناس
با«: 3گزينه » 

ويژة غيرع( ن

؛ هنـــردوازدهم

ها تأكيد دارند ن

در ارفان كامل

وند نيز مشتاق ع
 را در خدا خالص

يعني» اند  ناليده
  .ست

تي تخيلي ذ، علّ

و هستيم كه از
  .وصال است

روزم دير( رفت 
 در مصراع دوم

خ« ⇐) شدشته

آ) ترين ستاره ك
چو« ⇐) شد= 

با ساختار عر» ن
ت گرامي«دارد ـ 

با ساختار ج» ند
هستند«دارد ـ  
  .ستند

بي، زبان قرآ

دسنجش 

ت و لياقت انسان

و دعاي خير عا 

خداو: 3و  2، 1 
ستيهمه ه(د 

فيرم مرد و زن
مة موجودات اس

نو، مانند ماهعل
  .آورددر

رو اي روبه زدهران
 توصيف لحظة و

ه سوي تاريكي
 معنا و مضمون

شد، پنداش=(مد 
  .د است

كوچك(ه كوكب 
ركب آمد لِ م)=

ترين بخوان رامي
 عربي تناسب ند

كنن من عبور مي
 عربي تناسب ند

نادرست هس» ل

 عرب

   
 

 .ست استر
 بر تفاوت سرشت

  
 .رست است

كردنورد به ياد
 .رست است
هاي رك گزينه

وحدت وجود: 4 
 .رست است

نف در«گويد   مي
درد مشترك هم

 .رست است
شكل هاللي و نع
را به آن شكل د

 .رست است
با عاشق هجر ،م

شود كه ت مييده
 .رست است

روزم به:  نخست
نظير همين. دم

 .رست است
خالف مذهب آم

مسند» مست« 
د كمينهخورشي 
علناز عشق چو  

 .رست است
  :ها ينه

پروردگارت را گر
با ساختار» خوان

 .رست است
  :ها ينه

ز كنار زندگي م
ا ساختار جمله

حامل«د ـ ب ندار
 .رست است

  :ها ينه

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .1
هر دو بيت
.و برخي نه

در 3گزينه  .1
در هر دو مو

در 4ينه گز .2
مفهوم مشتر
مفهوم بيت

در 1گزينه  .2
وقتي موالنا
موالنا بيان د

در 4گزينه  .2
شاعر براي ش
شود، خود ر

در 2نه گزي .2
در بيت دوم
بيت سوم دي

در 1گزينه  .2
معناي بيت
بسيار كشيد

در 3گزينه  .2
خ: ومبيت س

:بيت چهارم
:يت پنجمب

:بيت ششم
   

 
در 2گزينه  .2

رد ساير گزي
پ«: 1گزينه 
تر بخو گرامي

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
با» كنند مي

عربي تناسب
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي

erv.ir
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جـات داده  

ا دختـران   

» پسـتاندار  

 »يتجّمعـون

 .ش استخ
 ،كنـد د مي

 مثبت آن 
اي ه گونـه 

هزينـه   ه و 
ي آن يجـه  

رسي است 
پـس   .شـد 

cationgroup

نج«ــ  » دلفينـي 

  »كرد

اينهـا«: 4زينـه  

جانـداران پ«ــ   

  .رست هستند

  .تند

ي«ــ  » ـر نشـد  

بخزيان  منفي و
سان خطر ايجاد
چنانچه از نكات
به .زي كار است

صرف بودجـه  و
زش بهتـرين نتي

دادن ترم درست
باشمـي  ،رار است

د«ــ  » يي دارند

كر و شادي مي« 

گز» و«ـ » ستند

»حافظـه «: 3  

نادر» اند سروده«

نادرست هست» 

ذكـ واو حالّيـه« 

ي داراي نتيجه
روش زندگي انس 

چ .ري الزم است
ساي براي آسان

نياز به مسافرت
آموز گيري وياد

از دس ن رفتن  و
برقر گوي فعالو
 .  

 28/09/1399(  

انواده من اعضايي

ـ» بِ نزديك ما

ران باهوشي هس

گزينـه» هـا  بچه

«ـ » ابياتشان« 

عهد و وفا«ـ » 

:4گزينـه  » ون

ديگري مفيد و 
كه براي بدن و
تي با شرايط امر
ي ارتباط تصويري

هايي را كه ني آن
ي ياما در زمينه

ون نياز به بيرون
وگفت ي بحث و

.ز راه دور هست

5  

چهارممرحلة (ر 

خا«: 4گزينه » 

آب«: 3گزينه » 

اين دو، دختر«: 

بچ«ـ »  پستاندار

:4گزينه » يات

دين«: 4گزينه  

قـد يجمعـو«: 3ه  

ي مثبت ويجه
آنجا ك از. شودمي

زيست كنيم، هم
گيري تكنولوژي

بخصوص  .ست
ا كند وميمك 

بدو ،ميل آموزش
يالسي كه برپايه

فقيت آموزش از

.  

؛ هنـــردوازدهم

»انسان«ـ » يني

كرد و شادي مي
.  

:2گزينه » بودند
 

جانداران«ـ » ر

ابي«ـ » ران ايران

»دهد داش مي

گزينـه »اصـيل

وي آن داراي نتي
وس كرونا نيز م

ست دوريكز ش
گبه كار ايشان و

ت را حل كرده اس
ي ملت كمودجه

تكم آموزان وش
تباط متقابل كال
ت كه باعث موف

.ين نتيجه دارند

دسنجش 

دلفي«: 2گزينه » 

و«ـ » طلسيا«ـ 
نادرست هستند

بو«ـ » پرداختند
 .درست هستند

چند برابر«: 2نه 

شاعر«: 3گزينه 

خدا به او پا«: 3

  )م ندهيدشنا

المحا«ــ  » نشد

يك رو:  رو دارد
ي فراگيري ويرو

از  ادامه دهيم و
هاتگان در خانه

دي از مشكالت
يي در مصرف بو
ي از بيماري دانش
نفي آن عدم ارتب

يريت بحران است

 موجودات چندي

   
 

»نجات داده بود
  .ت هستند

 .رست است
  :ها ينه

ـ» دلفين بزرگ
ن» خوشحال بود
 .رست است

  :ها ينه
پ مي«ـ » ين دو
ناد» و«ـ » ستند

 .رست است
  :ها ينه

گزين» چند برابر
  .ستند

 .رست است
  :ها ينه

گ» شاعران ايران
 .رست است

  :ها ينه
3گزينه » ستمي

 .رست است
دش: ص(م بدهيد 

 .رست است
  :ها ينه

ذكر ن واو حالّيـه
 .ستند

  :ك مطلب
 در طبيعت دو

 شامل پيامدهاي
هيم به زندگي

وختآمدانش ن و
ولوژي تعداد زيا

جوجه به صرفه
پيشگيري تي و

هاي منن جنبه
مدي ت اجتماع در
 .رست است

  : هازينه
عالم ز كارها در

www.sanjeshse 

نج«: 1گزينه 
نادرست» بود

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

د«: 2گزينه 
خ«: 4گزينه 

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
شي هسباهو

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

چ«: 1گزينه 
نادرست هس

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ش«: 1گزينه 
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
س«: 2گزينه 

در 3گزينه  .3
نبايد دشنام

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

و«: 1گزينه 
نادرست هس

ترجمه درك
هركاري

اين قانون و
لذا اگر بخوا

كار كارمندان
كه اين تكنو

در نتيج .دارد
تحقق سالمت
و از مهمترين
اثبات قدرت

در 2گزينه  .3
ي گزترجمه

بعضي از) 1
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@sanjesheduc 

  .ت هستند

. شـود   مـي    

cationgroup

  .كندي

 .شودصل مي
  .د

  . كندك مي

 

ستنادر »صفة 

مراري ترجمـه

مدرسه حاضر مي

دن در خانه حاص
ترنتي ادامه دهد

  .ته است

 .....  
  آموز دانش و

   

.  
كمك مت انسان،

   . است

  .رست هستند

 .باشند ست مي

»سلبّيات«ف و 

ماضـي اسـتم» ط

 28/09/1399(  

  .نهاست
يت خودشان به م

  . است
ندي آنها به ماند
راه ارتباطات اينت

شان را نگرفتزانه

.............نفي آن 
روي معلم ودررو
  گوي فعال و
ارتباط واقعي  و

   درسي 

  .س كردند
اش برباد دهدده
ي سالمكنندهيد

 مثبت گذاشته

نادر »»تشّکل« 

نادرس» ن زائدان

موصوف«ـ  »ي

تتسـاقط...رأی 

6  

چهارممرحلة (ر 

پيشرفت آن مع و
هد آنها را با رضايت

  .شودقق نمي

ان ما كم كرده
با پايبن آموزان،ش

اش را از ردرسي
ري كارهاي روز

و از وجوه من..... 
رعدم ديدن  ـن 

وگفت م بحث و
 متقابل كالسي

دادن ترم دست

ي اين ويروسلجه
كنندكشف نابود

هديدهاي تيروس
ت كاري تأثيري

مصدره«: 4نه 

له حرفان«: 4نه 

مزيد ثالثي«: 4 

ر«: 3گزينه . ود
  .شود ي

؛ هنـــردوازدهم

ي بر قدرت جوام
وزان اهميت بده
 ترم درسي محق

ي كار را در زما
ماري براي دانش

هاي دتواند ترمي
دم، جلوي پيگير

..............مجازي 
متي فرزندانشان

عدم ـيادگيري  و
عدم تأثير ـژي 

عدم از ـروزمره 

يي مؤثر در معال
شمندان را در ك

ها و ويبو ميكر
دادي از مشكالت

گزين »ان زائدان

گزين » محذوف

گزينه »صوف

  )َنةٍ ُمَعيَّ 

شو ي ترجمه مي
مراري ترجمه مي

  .    بجوي

دسنجش 

ها دليليا بحران
آموهاي دانشس

جز با حضور در

ها، سختيطات
پيشگيري از بيم
ي اينترنت، نمي
ن بر زندگي مرد

 مثبت آموزش م
مادران بر سال و

ي درس وزمينه
ادگيري تكنولوژ

هاي عادي ريت

ع به يافتن داروي
تواند اميد دانشمي

بردنبين  در از
بر تعد ،تصويري

له حرفا«: 3ينه 

فاعله«: 3زينه 

موص«: 2گزينه  »

ُم: ص( َنةٍ ُمَعيِّ  

ماضي استمراري 
ستمماضي ا» ن

 همه امور ياري

   
 

زيستي باي و هم
درس به سالمتي و

رسي جدن ترم د
 .رست است

  : هازينه
نولوژي در ارتبا
پ دن سالمتي و

وز به علت كندي
تأثير آن يروس و

 .رست است
از وجوه: هازينه

 آرامش پدران و
نجام كارها در ز
دن معلمان به يا

ي فعالين به همه
 .رست است

  : هازينه
ار شروعك با پشت

وس پيشرفته نم
ت جديد به بشر
نولوژي ارتباط ت

 .رست است
  :ها ينه

گزي »باب تفّعل
 .رست است

  :ها ينه
گز »باب افتعال
 .رست است

  :ها ينه
»مصدره اهتمام
 .رست است

ـ) اسِتخدامِ : ص
 .رست است

  :ها ينه
»يصل...کان 
يعملون... کان 

 .رست است
  :ها نه

 صبر و نماز در

www.sanjeshse 

سازگاري) 2
هركس به) 3
شدكامل) 4

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه

بودن تكن) 1
كرفراهم) 2
آمودانش) 3
ويانتشار ) 4

در 4گزينه  .3
ي گزترجمه

احساس) 1
ي اادامه) 2
آوردروي) 3
پرداختن) 4

در 4گزينه  .3
ي گزترجمه

پزشكان) 1
اين ويرو) 2
اختراعات) 3
قطعا تكن) 4

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

ب«: 2گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
ب«: 1گزينه 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 4گزينه  .4

ص(خداِم استَ 
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
ک«: 2گزينه 
ک« :4گزينه 

در 1گزينه  .4
ترجمه گزين

از: 1گزينه 
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@sanjesheduc 

نفي جنس 

  .هستند

ــ  » فـت را  

  .هستند

مـه نشـده   

cationgroup

  .غه است

  . دارد

ن اسم ال«:  4نه 

نادرست ه» ي را

مشـتقّات نف«« 

نادرست هس» رند

ترجم »أن«ت ـ   

  .ستند

اسم مبالغ» سّيارة

نقش مفعول» 

گزين» . علم آمد

اي دهنده بشارت

:3 گزينـه » گاه 

بر بكار مي«: 4ه 

ضافه آمده اسـت

 28/09/1399(  

  .د

 اسم مفعول هس

س«: 4گزينه . ت

ُملّمعات«: 4نه 

جنس معرفه به

ب«: 4گزينه »  را

ايسـتگ«ــ  » تي

گزينه» نگه دارد

اض »هـم«: 3زينه 

) انساني

7  

چهارممرحلة (ر 

  .د شد

فعول به هستند

  . متصل شد» 

به وزن و معني

اسم فاعل است »

گزين. صدر است

اسم ال نفي ج«: 

دهنده ن بشارت

مشتقّات نفت«: 2

ها را سالم ن لوله«

گز.  نشده است
  »ها نسان

علومويژة ( ن

؛ هنـــردوازدهم

  .ي كرده است
       

اه گذشته متولد

مف »َفَرحاً «: 4نه 

»نا«ه به ضمير 

با توجه ب» وبين

الِّينَ «: 3ه  »الضَّ

مص »ُمساَعدة«: 2

2گزينه » . آمد

پيامبران«: 3ينه 

2گزينه » دهند ي
  .ت هستند

«: 2گزينه » مي

ترجمه »إلنسـانِ 
ان«نشده است ـ 

ي، زبان قرآن

دسنجش 

ر جنگ بدر ياري
.ران زندگي كرد
شهر مشهد در ما

گزين »آمناً «: 3 

  .  كلمه است
كر سالم است كه

  . كلمه است

محبو« معني و 

گزينه. عل است

2گزينه . ر است

س معرفه به ال

گزي» دهنده را ت

انتقال مي«ـ » ا
نادرست» كردند ي

هاي سالمي لوله« 

َکاإل«ده است ـ  
ترجمه ن »أن« 

 عربي

   
 

داوند شما را در
درم در شهر تهر
سر دوستم در ش

 .رست است
  :ها ينه

گزينه »زوجين
 .رست است

  :ها ينه
جز ريشه» نون
جمع مذك» نون
شهجز ري» نون

 .رست است

با توجه به »تمد
  :ها ينه

اسم فاع» الّشابُّ 
 .رست است

  :ها ينه
مصدر» ُمجاَلَسة

 .رست است
  :ها ينه

سم ال نفي جنس
  ».گيرد

 .رست است
  :ها ينه

پيامبراني بشارت
 .رست است

  :ها ينه
مشتقّات نفت را

جا مي جابه«ـ » 
 .رست است

  :ها ينه
ـ» برند بكار مي

 .رست است
  :ها هين
ترجمه نشد »أن
:4گزينه »ها سان

www.sanjeshse 

خد: 2گزينه 
پد: 3گزينه 
پس: 4گزينه 

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ز«: 1گزينه 
در 3گزينه  .4

رد ساير گزي
ن«: 1گزينه 
ن«: 2گزينه 
ن«: 4گزينه 

در 2گزينه  .4
معتم«: توجه

رد ساير گزي
ا«: 1گزينه 

در 3گزينه  .4
د ساير گزير

م«: 1گزينه 
در 3گزينه  .5

رد ساير گزي
ا«: 1گزينه 

گ تنوين نمي
  
  

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

پ«: 1گزينه 
در 4گزينه  .2

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

»پااليشگاه«
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي
بك«: 1گزينه 

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

أ«: 2گزينه 
انس«است ـ 
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@sanjesheduc 

گزينـه  » ي 

ــ  » دهنـد 

: 4گزينـه   

.  

 ش اسـت و  
كند لذا  مي

، مثبـت آن   
اي  گونـه ـه 
هزينـه   ه و  

آن تحقـق  
و از . سـت   

س اثبـات   

cationgroup

انسـاني«ـ » داد ي

د قـرار مـي  «: 3 

»زننـد  يمـ «ـ  

.ادرست هستند

بخـشزيـان  في و
ان خطر ايجاد م
نچـه از نكـات م

بـ .زي كار است
صـرف بودجـه و 

آ ة بهترين نتيج
ن تـرم درسـي ا

پـس. باشـد  ت مـي  

  !كند ضر مي

ادامه مي«: 2نه 

گزينه» شوند ي

»پردازند مي«ـ 

  .تند

نا »في األنابيب

فيمن ةاراي نتيج
وش زندگي انسا

چنانچ .ست الزم ا
سا ي براي آسان

ز به مسـافرت و
آموزش گيري و

از دست دادن  و
ار اسـتعال برقر

ن به مدرسه حاض

 28/09/1399(  

گزينه» تراع كند
  .ستند

باز و بسته مي«ـ 

ـ» گردش علمي

نادرست هست» 

مصاف«ـ » لنِّفطَ 

ديگري د فيد و
رو ه براي بدن و

با شرايط امري
ي ارتباط تصويري
نهايي را كه نياز

يادگ ةا در زمين
 به بيرون رفتن

گفتگوي فع ث و
  . ور هست

  !نهاست
يت خودشانرضا

  ! است

8  

چهارممرحلة (ر 

اخت«ـ » يناميت
نادرست هس» ند

ـ» رود باال مي« 

گ«ـ » ديدم مي«
  .ست هستند

ورزيدند تاب مي

ال«ـ » َينُقلُ «: 4 

مف مثبت و ةيج
آنجا كه از. شود ي

زيستي بيم، هم
گيري تكنولوژي
ست بخصوص آ

اما كند و ك مي
وزش بدون نياز

بحث ةپاي  كه بر
 آموزش از راه د

  
پيشرفت آن مع و

بدهد آنها را با ر
  !شود قق نمي

ان ما كم كرده

؛ هنـــردوازدهم

دي«ـ » كرده بود
اختراع كن«ـ » ي

ـ» دهند رار مي

«: 3گزينه » و« 
نادرس» زنند مي«

شت«: 4گزينه » 

  . باال برد

گزينه» و«ـ  »

وي آن داراي نتي
س كرونا نيز مي

ست دوري كنيك
به كارگ ايشان و

ت را حل كرده اس
كمك ملت ةبودج
تكميل آمو ن و

 متقابل كالسي
 باعث موفقيت

!ن نتيجه دارند
ي بر قدرت جوام
آموزان اهميت ب
 ترم درسي محق

كار را در زما ي

دسنجش 

كار ادامه پيدا ك
انساني«ـ » ميت

قر«: 2گزينه » ا
  

ـ» ردش علمي
«ـ » و«ـ » ازند

»نيكي كردند«: 

زي مرا با زور به

»النِّفطَ «: 3زينه 

يك رو:  رو دارد
 فراگيري ويروس

كاز ش و مه دهيم
ها تگان در خانه

ادي از مشكالت
ويي در مصرف ب

آموزا ماري دانش
 آن عدم ارتباط
بحران است كه

موجودات چندين
يها دليل ا بحران

آ هاي دانش رس
جز با حضور در

ها طات، سختي

   
 

 .رست است
  :ها ينه

كارِآلفرد با پشتك
دينام«ـ » داد ي

 .رست است
  :ها ينه

كليدها«ـ » ولهل
.ادرست هستند
 .رست است

  :ها ينه
گر«ـ » ديدم مي
پردا مي«ـ » مي

 .رست است
  :ها ينه

3گزينه » سقف
 .رست است

ناگهان چيز: يح
 .رست است

  :ها ينه
گز» و«ـ » َينُقلُ 

  : ك مطلب
 در طبيعت دو
شامل پيامدهاي

م به زندگي ادامه
آموخت دانش ن و

ولوژي تعداد زيا
جو يجه به صرفه

يشگيري از بيم
هاي منفي جنبه

مديريت ب اع در
 .رست است

  : ها نه
عالم مز كارها در

ي و همزيستي با
د  به سالمتي و

دن ترم درسي ج
 .رست است

  : ها نه
نولوژي در ارتبا

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

ك«: 1گزينه 
ادامه مي«: 4

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

ل«: 1گزينه 
نا» كليدها«

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
گردش علم«

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

س«: 2گزينه 
در 3گزينه  .3

ترجمة صحي
در 2گزينه  .3

رد ساير گزي
َي«: 1گزينه 
درك ةترجم
كاريهر

اين قانون ش
اگر بخواهيم

نكارمندا كار
كه اين تكنو

در نتي ،دارد
پي سالمتي و

مهمترين ج
قدرت اجتما

در 2گزينه  .3
گزين ةترجم

بعضي از) 1
سازگاري) 2
كس هر) 3
كامل شد) 4

در 3گزينه  .3
گزين ةترجم

بودن تكن) 1
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@sanjesheduc 

  .ست

cationgroup

 !شود اصل مي
  !د

 

  !كند مي

  .د

  .ند

  .شود 

مه فعل معلوم اس

ندن در خانه حا
ترنتي ادامه دهد

  !است ته

  .ست
 آموز  دانش م و

  ي 

  !د
كمك م ت انسان،

  !ست

نادرست هستند 

نادرست هستن» 

  
امي ترجمه مي

 

با توجه به ترجم

 28/09/1399(  

بندي آنها به مان
اه ارتباطات اينتر

شان را نگرفت زانه

اس ............ي آن 
رو در روي معلم

  عال 
ارتباط واقعي ي و

  درسي 

  !س كردند
باد دهد اش بر ده
سالمت ةكننديد

مثبت گذاشته ا

»مبني«: 4ينه 

  .ست هستند

»مبني«ـ  »سير

.لتزامي هستند
ورت مضارع التز

 .ر عجله كنيد

ب »يوجد«: 4نه 

  .باشد مي» به

9  

چهارممرحلة (ر 

با پايب آموزان، ش
اش را از ر درسي
ارهاي روزري ك

و از وجوه منفي. 
عدم ديدن ر ـ ن

حث وگفتگوي فع
ر متقابل كالسي
ست دادن ترم د

اين ويروس ةلج
كشف نابودكنند

هاي تهديد يروس
ت كاري تأثيري م

گز »ه محذوف

نادرس» ل مرفوع

ع مکّسر أو تکس

مضارع ال »صیَ 
ل مضارع به صو

گويد در كار خير

گزين.  الزم است

به«ها به معني  ه

؛ هنـــردوازدهم

ماري براي دانش
هاي د تواند ترم ي

دم، جلوي پيگير

..................جازي 
متي فرزندانشان

عدم بح ـ گيري
عدم تأثير ـوژي 
عدم از د ـزمره 

ثر در معاليي مؤ
ر كشمندان را د

ها و وي بو ميكر
دي از مشكالت

فاعله«: 3گزينه 

فعل«: 4گزينه  »

جمع«: 4گزينه 

أن نعص«: 4زينه 
مضارع بيايد، فعل

گ ي در پاسخ مي

فعل »ُيفلح«: 3

ي در ساير گزينه

دسنجش 

ي از بيمپيشگير 
ي اينترنت، نمي
ن بر زندگي مرد

ثبت آموزش مج
مادران بر سال و
يادگ درس و ةين

يادگيري تكنولو
هاي عادي روز ت

ع به يافتن داروي
تواند اميد دانش مي

 در ازبين بردن
تصويري بر تعدا

گ »جملة حالّية«

»الزم«: 3گزينه 

گ »باب تفّعل« 

گز »نقرأ«: 3نه 
مر و نهي فعل مض

داند ولي سند مي

گزينه . زم است

است ولي» تا«ي 

   
 

ردن سالمتي و
وز به علت كندي

تأثير آن يروس و
 .رست است

از وجوه مث: ها نه
 آرامش پدران و
جام كارها در زمي
دن معلمان به ي

فعاليت ةن به هم
 .رست است

  : ها نه
ار شروعك با پشت

وس پيشرفته نم
ت جديد به بشر
نولوژي ارتباط ت

 .رست است
  :ها ينه

« ـ» للمخاطبلة
 .رست است

  :ها ينه
گ »الفشل«عله 

 .رست است
  :ها ينه
:2گزينه » مبني

 .رست است

  )هُ َعَملُ : 
 .رست است

  :ها ينه
گزين» كَ ال َيحُزن

اه بعد از فعل ام
 .رست است

جله را كاري ناپس
 .رست است

  :ها ينه
فعل الز »کُثرت

 .رست است

به معني »لیإ« 

www.sanjeshse 

فراهم كر) 2
آمو دانش) 3
انتشار وي) 4

در 4گزينه  .3
گزين ةترجم

احساس) 1
انج ةادام) 2
روي آور )3
پرداختن) 4

در 4گزينه  .3
گزينة ترجم

پزشكان) 1
اين ويرو) 2
اختراعات) 3
تكن قطعاً) 4

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

ل«: 2گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
فاع: 1گزينه 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 4گزينه  .4

:ص( هُ َعَملَ 
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
ال«: 2گزينه 
هر گا: توجه

در 1گزينه  .4
در سؤال عج

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ک«: 1گزينه 
در 3گزينه  .4

3در گزينه 
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» و صـغيراً 

ازمنـد بـه          

نيـاز   د بـي   

اش  ـا روزه   
ر كنـد ـ و      

هـاي    گـام     
ن موضـوع  

cationgroup

شـکورًا و«: 2ـه     

وجـود شـدن نيا

د يعنـي خداونـد

ش كـم اسـت امـ
در ظلـم او سـفر

را كنـار بزنـد و
مؤيد اين ﴾...يام

د ولـي در گزينـ

يسـت بـراي مو

وجود او را بگيرد

اش  و ثـواب روزه  
ظـالم د يـك ا  ب

موانـع درونـي ر
 كتب عليكم الصي

 28/09/1399(  

حـال هسـتند »

ن از خودشـان ني

تواند و نميسي 

چند گناه كـرده
ريلوم يا همكا

تواند م ند كه مي
ك يها الذين آمنوا

   نمازگزار

  ﴾م

)م انساني

10  

چهارممرحلة (ر 

»هـنَّ مبتسـمات

  .ت هستند

 كـه وجودشـان
  . دارد

كسچيزي نيست 

 ظلم كند هر چ
صد ستم به مظل

  .حيح است

كن  خود پيدا مي
يا ا﴿دارد و آية 

ن لباس و مكان
  سجود

الصراط المستقيم

  .كند مي

ويژة غيرعلوم(

؛ هنـــردوازدهم

و «: 4گزينـه   

نادرست »فأنّ « 

  .ت

ها پديده« رت 
مطابقت ،»باشد

 خدا وابسته به چ

سافرت به فردي
ن است كه با قص

اش صح كند روزه

نان تسلطي بر
خوبي برد هبرا ي 

غصبي نبودن ←
ركوع و س ← 

اهدنا ا﴿ صادقانة

 بندگان ستم نم

( ين و زندگي

دسنجش 

»ُمسـَتعيناً «: 3  

:4گزينه  »إنَّ « 

است »ی جنس

ـ اين بيت با عبا
خودش پديده نب

ـ چون وجود  1

كسي كه در مس
كند اين اطل مي

زظهر مسافرت ك

نسان با روزه چن
هاي زندگي دف

 
← از راه حرام 

قابل مستكبران
صبيان  ←في 

  
  

  .تماس ش
خداوند هرگز به

 دي

   
 

 .رست است
  :ها ينه

گزينـه »جميعاً 
  .وم هستند

 .رست است
  :ها ينه
:2گزينه  »إلنّ 

 .رست است

ال نفی«تر سؤال 

 .رست است
ـ   7هم صفحه 

ي هستند كه خ
 .رست است

10هم ـ صفحه 
  .ت

 .رست است
ـ ك  131صفحة 

ت آنچه روزه را با
وزه است و بعداز

 .رست است
ـ ا  129صفحه 

 سوي برترين هد

 .رست است
 ـ كتاب دهم 

 به كسب درآمد
 و خشوع در مق

هاي انحرا به راه
 .رست است
 55هم صفحه 

معلول ←) ت
  :اريم

ر كردار پيشين
ر اين است كه خ

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ج«: 1گزينه 
مفعول به دو

در 3گزينه  .4
ر گزيرد ساي
إل«: 1گزينه 

در 3گزينه  .5
منظور از تيت

  
    

 
در 1گزينه  .5

كتاب دوازده
اي پديدآورنده

در 2گزينه  .5
كتاب دوازده
ستوده است

در 3گزينه  .5
كتاب دهم ص
صحيح است
كسي كه رو

در 1گزينه  .5
كتاب دهم ص
موفقيت به

  .است
در 3گزينه  .5

125صفحه 
عدم تمايل
عدم خضوع
دل نبستن 

در 4گزينه  .5
كتاب دوازده

عقوبت( ذلك
تا علت دا 2
به خاطر -1
به خاطر -2
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  .كنيم

ي رشـد و  

راي جلـب  

تـر   كنزديـ 
ار و اذيـت   

 گسـترش  

نـان چنـد     

) ص(ـامبر  

ته به اراده 

cationgroup

ت خود انتخاب ك

بلكه بستري براي

 
  .د

  .كند مي

مبادا خود را بر«

به خود نرا خود 
شوند و مـورد آزا

ليشـاء اصـ  من 

بلكـه حضـور آن 
  .ست

و پيـ ﴾ الحميـد   

ت و وابستنيسل 

 ولي و سرپرست

داوند نيست ب خ

  دارد نه برخي
دده يقرار م ،ش

 بندگي اشاره م

«: فرمايند مي) ع
«.  

خهاي  كه پوشش
ش ف شناخته مي

در ايران باستان

،شود جامعه نمي
سنديده مطرح اس

واهللا هـو الغنـي
  

تيار مستقلاخ: ب

 28/09/1399(  

توانيم او را نمي

يرهم ي نشانة ب

ت خاص خود را
اشهاي آينده يتق

ضوع اخالص در

ع( حضرت علي 
»جنگ خدا بروي

انگر اين است ك
كه زنان به عفاف

ش حجاب زنان د
  .ن است

جحضور زنان در 
ت يك اصل پس

و﴿خداوند است 
.» قدرت اوست

  . دارد

رست قسمت ب

11  

چهارممرحلة (ر 

ن ، خود را ندارد

اليمات زندگي

ه حوادث حكمت
فقها را زمينة مو

  .شود  نمي

هر دو به موض ﴾

وليت است ومقب
انجام گناه به ج

بيا ﴾ن جالييبهن
يانگر اين است ك

باورند كه پوشش
نگي و حدود آن

سبب كاهش ح
نان به صورتزش 

نيازي ذاتي خ  بي
وم دربارة خدا و

مطابقت ﴾...الة 

ست اما شكل در
  .ر اختيارييغ

؛ هنـــردوازدهم

  و پشيماني
  پذيري ئوليت

تيار سود و زيان

باور دارد كه نامال

سان موحد همه
صبور است و آنه

بعد فردي ،ملي

اَن اعبدوني﴿و  

ي و مقستگآرا ف
شوي با ا چار مي

يدنين عليهن من﴿
بي ﴾ن فال يؤذين

ن غربي بر اين ب
 مربوط به چگون

 جامعه نه تنها
ها پوشش  فرهنگ

خداوند ناشي از
بادت تفكر مداو

و اقم الصال﴿آية 

ف و ج صحيح اس
تياري است نه غ

دسنجش 

  
  كر و تصميم

رضايت و ← 
مسئ ←جازات 

ـ كسي كه اخت 

ـ انسان موحد ب

از نظر انس ← 2
ها و مشكالت ص ي

ضوع توحيد عم

﴾هللا تقوموا﴿ـ  

هاي عفاف ز جلوه
ر اين صورت ناچ

﴿عبارت قرآني 
ك ادني ان يعرفن

برخي از مورخان
ت در پوششاو

پوشش زنان در
ن ديگر و عموم

بودن خـ ستوده  
برترين عب«ـ  ».

صورت تست با آ

ـ موارد الف  53-
تيار يك امر اخت

   
 

 .رست است
54هم ـ صفحه 

تفك ← شدن 
مت يا پشيماني
ي و استحقاق مج

 .رست است
22هم ـ صفحه 
 .رست است
ـ  32هم صفحه 

  .ست
2ها ـ گزينة  ينه

در مقابل سختي
مربوط به مو ←

 .رست است

43هم ـ صفحة 
 .رست است

ـ از  140-139
ن بيارايي كه در

 .رست است

ـ ع  148صفحه 
ذلك﴿رت قرآني 

  .رند
 .رست است

ـ ب  150صفحه 
اتفجهان است و 
 .رست است

ـ پ  149صفحه 
شود و در اديان ي

 .رست است

10هم صفحه 
..افضل العباده« 

 .رست است

ـ ص 124صفحه 
 .رست است
-55هم صفحه 

فرار از اخت: د. ت

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
سال دوازده
دچار ترديد
احساس ندام

شكني پيمان
در 2گزينه  .5

سال دوازده
در 1گزينه  .5

كتاب دوازده
شكوفايي اوس
اما ساير گزي

ـ د 3گزينة 
← 4زينة گ

در 4گزينه  .6
سال دوازده

در 2گزينه  .6
كتاب دهم 

توجه ديگران
در 1گزينه  .6

كتاب دهم ص
كنند و عبار

گير قرار نمي
در 3گزينه  .6

كتاب دهم ص
حجاب در ج

در 4گزينه  .6
كتاب دهم ص
برابر هم مي

در 4گزينه  .6
كتاب دوازده

:فرمايند مي
در 2گزينه  .6

كتاب دهم ص
در 2گزينه  .6

كتاب دوازده
خداوند است
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ن اهللا ربي و 

 زنـدگي و  

ص اسـت و     

و  »ازمايـد   

ت اسـت و    
ختيار سـود  

 يد آفرينش
.  

جـا آوردن     

و الينـا  ﴿ت   

 .شود ده مي

cationgroup

نا﴿ست عبارت 

يز هـدف اصـل  

 تقويـت اخـالص

الص مـردم را بيا

حيـد در ربوبيـت
اند كه حتي اخ ه

هم مثل خداوند
.مطابقت دارد ﴾

ت و الزمـة بـه ج

باشـد و عبـارت  

ه رويشان گشود

گي بيان كرده اس

ن ازا غفلت انسـ 

هـاي اهمـوارد ر     

ب كرد تا اخـال

دا توحـه اذن خـ  
رپرستاني گرفته

يكان هكه آن شر
﴾هو الواحد القهار

اسـت آلخـره  و ا

مـي ﴾ و الخيـر  

به نيو زمسمان  

 28/09/1399(  

ت و درست زندگ

باعث. النه است
  

بـه خداونـد از م

هت روزه را واجب

انسان بـ تحاجا
غير از خدا را سر

ك بيفتند كشر 
لق كلي شي و ه

خسر الدنيا ⇐

و نبلوكم؛ الشـر

رهاي بركات آس

)ساني

12  

چهارممرحلة (ر 

خود را راه راست

 كه امري جاهال
.ن از خدا ندارد

ـناخت نسـبت ب
.  

خداوند بدان جه
  .تت اس

ن در برآوردن ح
ساني است كه غ

قاد به توحيد در
قل اهللا خال﴿آية 

⇐ ﴾ ... ان بهمط
  .باشد ي

و﴿آيه شريفه د 

ي داشته باشد د

علوم انسويژة 

؛ هنـــردوازدهم

خداوند بندگي خ

اط در آراستگي
تي جز دور شد

  يي
  ها يرو

  ي دروني زن

ش معرفت و شـ
.باشد خالص مي

خ« :فرمايند مي) 
اي انجام واجبات

وانايي اولياي دين
پاسخ به كس ﴾ر

كه مردم در اعتق
صار خداست با آ

فان اصابه خير اط
تقواي الهي مي. 

چشد مرگ را مي

مان آورد و تقوي
﴾  

و( ن و زندگي

دسنجش 

ـ علت اينكه خ  

خودنمايي و افرا
شود كه عاقبت مي

13-138  
ستعدادها و تواناي

ندركها و  ندروي
هاي تجلي زيبايي

يشافزاـ   45و  4
هاي درخت اخ وه

)ع(حضرت علي 
گناه و تالش برا

ـ عقيده به تو  2
 االعمي و البصير

ماني جا داشت ك
بخشي در انحص ي

ف﴿ـ نتيجه   33
..و  ها آبادي ها،

 هر كس طعم م
 .ت

 ـ اگر كسي ايم
﴾سماء و االرض

 دين

   
 

 .رست است

32هم ـ صفحه  
  .اشد

 .است رست
ـ خ  139صفحه 

ن به كارهايي م
 .رست است

39-140صفحه 
وفايي اسشك ←

كننده تند كنترل 
ت ←طيف زن 

 .رست است
47هم ـ صفحه  

ه حكمت از ميو
 .تسرست ا

ـ ح  47هم ـ ص  
 مؤيد دوري از گ

 .رست است
22و  24هم ص 

هل يستوي﴿ي 
  .دارند را ن

 .رست است
ـ زم  22هم ص 

د و اينكه هستي
 .رست است

3و  34هم ـ ص  
نهر خود در برابر

 .رست است

ـ  67هم صفحه 
يانگر معاد است

 .رست است
ـ سال دوازدهم

هم بركات من الس

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
سال دوازده

با مي ﴾ربكم
در 2گزينه  .6

كتاب دهم ص
مشغول شد

در 1گزينه  .7
كتاب دهم ص

←مقبوليت 
←عفاف 

لطاحساسات 
در 3گزينه  .7

كتاب دوازده
يابي به دست

در 3گزينه  .7
هسال دوازد
اين موضوع

در 4گزينه  .7
سال دوازده
عبارت قرآني
و زيان خود

در 1گزينه  .7
سال دوازده
داشته باشند

در 4 گزينه .7
سال دوازده
مسئوليت خ

  
  

در 1گزينه  .5
سال دوازده

بي ﴾ترجعون
در 2گزينه  .5

ـ  68صفحه 
لفتحنا عليه﴿
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 بـودن راه    

شود انسان 

ي اكت و ح

آن را  بـه  ن

زيـرا   .سـت  

كـه مالـك    

cationgroup

باشـد و بـاز مـي 

 .دشو

ش ارد و باعث مي

است ﴾... فلنفسه

  .شود

ت و راه رسيدن

خداونـد اس شگاه

كـرد و اينك ي مي

ه امداد خاص م

ش اش باطل مي ه

ي او عفاف نام د

فمن ابصر﴿م بر 

وح انسان قوي ش
 

ت كه هدف درست

ردن به پيشوآوي

گ مردم معرفي

 28/09/1399(  

ق الهي است كه
 .ست

روزه ،مداً بخورد

و نيازهاي دروني

 ولي

مقدم ﴾ من ربكم

هاي عفاف در رو
 ن ضعيف شود

 دور از خطاست

ومند رطان نياز
. 

 را پروردگار بزرگ

13  

چهارممرحلة (ر 

ربارة سنت توفيق
حمت بر غضب اس

  نماز 

دندانش مانده عم

رآوردن عاليق و

  .ت

علل طو ←. د

د جاءكم بصائر

ه ريشه ←ش 
ف در روح انسان

 .ست

م و استوار و به

هاي شيط وسوسه
اخالص را ندارد

گفت و خود مي
  

؛ هنـــردوازدهم

دن به مقصد در
سنت سبقت رح

← ﴾ اكبرهللا ر

زي را كه الي د

نندة انسان در بر

 علل عرضي است
  ي

گيرد ل باالتر مي

قد﴿ ودهاي الهي

شوشر شدن نوع پ
هاي عفا ريشه ←

اي دروني وي اس

  ب

محكم علم عناي

پذيري در برابر و
ريب مؤمنان با ا

م ﴾ربكم االعلي
.كند گيري  ميم

دسنجش 

تر رسيد ـ آسان  
خدا مربوط به س

كرو لذ﴿ـ  130 
 

دار چيز  اگر روزه

كن  عامل كنترل
 .ي پيش برود

ـ مشاركت 60 
ل عرضيلع ←

ن خود را از عامل

ـ ارسال رهنمو  

ـ با وقارتر 145 
←رفتن لباس 

ها زيبايي ⎯←

  ـ  15
قانون حجاب ←

  پوشش ←
 شش مناسب

ـ حكمت به مع  

ـ نفوذناپ  48و  
ت كه توانايي فر

انا ر﴿فرعون ـ   
آنها تصم برايد 

 ر

   
 

 .رست است
73هم ـ صفحه  

اهكار به سوي خ
 .رست است

و 135 صفحه 
روزه ← ﴾ون

 .رست است
ـ ا 136 صفحه 

 .رست است
ـ  145ـ صفحه  

روي تدال و ميانه
 .رست است
و 61هم صفحه 

← ملهر عا تقيم
وامل علت بودن

 .رست است

57هم ـ صفحه  
 .سان است

 .رست است
و 146 صفحه 

مايي به خود گر
⎯⎯زن  طيف

 .رست است
53و  155 ص 

←مت ذاتي زن 
ري اديان الهي 

پوش ←ي عفاف 
 .رست است
48هم ـ صفحه  

 .هد
 .رست است
49هم ـ صفحه  

د اقرار كرده است
 .رست است

36هم ـ صفحه  
واندت ع است و مي

بيانگر

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
سال دوازده
بازگشت گنا

در 1ه گزين .5
سال دهم ـ

لعلكم لتقو﴿
در 3گزينه  .5

سال دهم ـ
رد 4ه ينگز .5

سال دهم ـ
در مسير اعت

در 1گزينه  .5
سال دوازده
تدخالت مس

هر يك از عو
در 2گزينه  .5

سال دوازده
سر انختياز اا

در 1گزينه  .5
سال دهم ـ
جنبه خودنم

لط ساتسااح
در 4گزينه  .6

ـسال دهم 
ه به كراجتو

الزمه ديندار
هاي از نشانه

در 2گزينه  .6
سال دوازده

ده نشان مي
در 1گزينه  .6

سال دوازده
شيطان خود

در 3گزينه  .6
سال دوازده
ديگر جوامع
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 با جهان را 

ين صورت 

 ندارنـد از     
س موجـب   

را  خلوقـات    

ـه خداونـد    
 كم

يد و البتـه  

 .تر است

فرمايند  مي

ين علـيهن  
 را موظـف   

  . است

cationgroup

م رابطة خداوند
 .ت

حتمي باشد در ا

ه حكمـت آن را
راه هوي و هـوس

 فقـر ذاتـي، مخ

باشـد كـه مـي  ﴾
ان اهللا ربي و ربك 

كردي  مالمت مي

ت خوانند محبوب

م) ع(ضرت علي 

يدني﴿شاند با آية 
مـردان اسـالم   
حرام... نما كند

 

ش و اگر بخواهيم
ت نيازمند نيست

 قدر جبري و ح

 نيسـت گرچـه
ت در رن و اينتر

هـر دو(م است 

﴾احـد ن له كفـواً  
← دگار مني

كه مرا درباره او

خ ه سوي آن مي

 روزه است و حض

 آنها را هم بپوش
تر كننـد زديك

د مردم انگشت ن

 28/09/1399(  

.باشد مي ﴾شيء

بخش نوع هستي
بقاي خود به علت

 براساس قضا و

حكمت  عالم بي
د مانند ماهواره

مفهومهم ﴾ي اهللا

و لم يكن﴿يد ح
بس كه تو پرورد

است ك ن كسي

من از آنچه مرا به

درباره ﴾...منوا 

گريبان و گردن
خود را به خود نز
ي كه آنان را نزد

14  

چهارممرحلة (ر 

ل اهللا خالق كل ش

از ن. دهنده است
ديگر معلول در ب

گر اعمال مردم

اي در يچ حادثه
ز ابزارهاي جديد

س أنتم الفقراء الي

 همه مراتب توح
بمرا اين افتخار 

خا گفت اين همان

را زندان براي م

ين آميا ايها الذ﴿
 .بيازمايد

ه عالوه بر سر گ
هاي خ پوشش: 

شود پس پوششي

؛ هنـــردوازدهم

د القهار علت قل

د  بنا از نوع نظم
انجامد كه د  مي

ا«: فرمايند مي) 
« 

 انسان موحد هي
گيري از و بهره ت

يا ايها الناس﴿ية 
 .د

تايي خداوند در
و ا: فرمايند مي) 

زليخا ﴾ ...لذي 
  .رزيد

افت پروردگگ) 

  وفايي اختيار
  يپذير تلي

﴿ـ آيه   48 ص  
خالص مردم را

 تنظيم كنند كه
يفه چنين است
ام آنان حفظ شو

دسنجش 

و هو الواحد﴿ـ  

ـ رابطة معمار و
م به اين شبهه

)ع(حضرت علي 
».شود  باطل مي

ـ از نظر  32و  
ني اميدوار است

 .دشو ت مي

ـ اين بيت با آي  
باشد مه دوم مي

همت ـ بي  18و  
)ع(حضرت علي 

لكن القالت فذ﴿ 
م پس او پاكي ور

ع(يوسف  ﴾ ...

  56و  57و  
ساز شكو زمينه ←
مسئول ← ﴾م

 ل عرضي

سال دوازدهم ـ
 واجب كرد تا اخ

اي د را به گونه
د معني آيه شري

ار و احترا كه وق

   
 

 .رست است

22هم ـ صفحه 
 .رست است

ـ  9ـ صفحه   هم
مصنوع بدانيم و 

 .رست است
ـ ح  62هم ـ ص  

جازات بيهوده و
 .است رست

37هم ـ صفحه  
ساوحد واقعي ان

ره از خدا و آخرت
 .رست است

7و  10هم ص 
و مربوط به مقدم

 .رست است

22هم ـ صفحه  
همتا و ح ت و بي

 .رست است

ـ  49م صفحه 
ب مراوده كردم

ليإلسجن احب 
 .رست است
60هم ـ صفحه 
←ندي جهان 

بما قدمت ايديكم
علل ←ت علل 

 .رست است

وس 135ـ صفحه  
ن جهت روزه را

 .است رست

بايد پوشش خود
مطابقت دارد ﴾ن
دنبپوش يلباس 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
سال دوازده

در 4گزينه  .6
سال دوازده

عناصاز نوع 
در 2گزينه  .6

سال دوازده
پاداش و مج

در 2گزينه  .6
سال دوازده
همين رو مو
غفلت يكسر

در 3گزينه  .6
سال دوازده

و) رساند مي
در 2گزينه  .6

سال دوازده
نظير است بي

در 1گزينه  .7
سال دوازهم

من از او طلب
لساقال رب ﴿

در 3گزينه  .7
سال دوازده

نونمنقا) الف
ذلك ب﴿ )ب
مشاركت) ج

در 3گزينه  .7
سال دهم ـ
خداوند بدان

در 4گزينه  .7
اينكه زنان ب

ييهنمن جال
،كرده است
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وزه نمونـة      

ت آيـا تـو        

 بـه جنبـة     

تحصـيل  «  

cationgroup

يجـاد كنـد و رو

بـود خـود گرفـت

.  

سـت و مربـوط

  .كرد

  

مبـين» .دهنـد 

ـمني و كينـه اي

س خـود را معبـ

است» مت الهي

اس» بيعـي خـود   

ن با آن مبارزه ك

  .ند

.رد قبول استو

  .سازد ي

د ي نجـات مـي  

 28/09/1399(  

دشـ) مـردم (ما     

ي نفـسرا كه هـو 

  .ش است

حروميت از رحم

وجـود طب«ـت    

توان ه با خود مي

بل درمان هستن

  .ت

صورت پذيرد مو

خواهي خارج مي

ظاهر خودخواهي

  .است» ستي

   ديني

15  

چهارممرحلة (ر 

 قمـار بـين شـم

يدي آن كسي ر

اد وجودي خويش

مح«شود  سان مي

ـات شـريك اسـ

 به وسيله مبارزه

قاب»  روح انسان

سد اخالقي است

  .گردد 

ت از او و امر او ص

ايرة تنگ خودخ

ش را از آثار و مظ
  

  .دهد

تكامل زيس«ت 

هاي ف و اقليت

؛ هنـــردوازدهم

هد با شـراب و

آيا دي: فرمايد مي
  خيزي؟  برمي

خت از خود و ابعا

ي كه نصيب انس

ت زنده و حيوانـ

ن انسان است و

با درمان«حسد 

و سرچشمة مفاس

  .ت

خالقي منجر مي

دا و براي اطاعت

جه انسان را از دا

د، پيروان خويش
.ودخواهي است

د ها تشكيل مي ت

بر ديگر موجودا

معارف

دسنجش 

واخ  شيطان مي
 .ست

ـ قرآن كريم م  
ع از او و به دفا

د، نيازمند شناخت

اي ترين مرحله ت

با ساير موجودات

 انسان، در درون

ي مانند كينه و ح

وز انساني است 

در انسان است» د

به تحصيل اخ» 

 كه به خاطر خد

هان آخرت، توج

طول تعاليم خود
اي مبارزه با خو

 بايدها و نيست

ز انسان، نسبت ب

   
 

 .رست است
ـ  133ـ صفحه 

صبر و پايداري ا
 .رست است
33هم ـ صفحه  
باشي من او مي

 .رست است
 خودسازي خود

 .رست است
ناسي الهي، پست

 .رست است
 .رست است

ودي انسان كه با
  .باشد مي 

 .سترست ا
و اولين دشمن
 .رست است

 ناپسند اخالقي
 .رست است

، مربوط به غرايز
 .رست است

زة توجه به خود
 .رست است

»شايستگان«دن 
 .رست است

م ديني، عملي
 .رست است

 به خداوند و جه
 .رست است

ان آسماني در ط
ها روش در» قي

 .رست است
ي يك مكتب را

 .رست است
ني مادي، امتياز

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .7
ـ  سال دهم

ترين ص كامل
در 4گزينه  .7

دهال دوازس
ضام) پيامبر(
 
  
    

در 1گزينه  .5
انسان براي

در 2گزينه  .5
شن در انسان

در 3گزينه  .5
در 1گزينه  .5

آن بعد وجو
»جسماني«

در 3گزينه  .5
ترين و بزرگ

در 4گزينه  .5
هاي بيماري

در 1گزينه  .5
خودخواهي،

در 2گزينه  .5
انگيز«بيانگر 

در 1گزينه  .5
مقدم شمرد

در 4گزينه  .6
از نظر تعاليم

در 2گزينه  .6
تأثير ايمان

در 1گزينه  .6
اديا«عبارت 

فضايل اخالق
در 3گزينه  .6

خطوط اصلي
در 4گزينه  .6

بيني در جهان
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تن علـم و   

ي را كه بـا  

رد (داريـم   
.  

قـت كنيـد   
always,  

تـا   ميه كنـ  

cationgroup

  .شاره دارد

داشـت« نشـانگر     

ta اي نبايد جمله

ساختار معلـوم د
).2و  1هاي  ينه

har دق. باشد مي
never, som

اسـتفاده "ي خوب

 

هاي آسماني اش ب

  

  .ده نيست

اسـتفاده كنـد،

agبراي ساخت 

ت، پس نياز به س
رد گزي(داريم  »

rdدي آن همان 
… ,metimesس  

w به" يبه معنا

 28/09/1399(  

 .شود ميده مي

تربيت در مكتب

  .ت

.است»  به خدا

شمه نگيرد، ارزند

ا دوبـاره از آن ا

). 4و  1هاي  نه

فاعلي است »دن
»بنابراين«معناي 

شود و حالت قيد
شـود و از جـنس    

well دياز ق دي  با

16  

چهارممرحلة (ر 

نا» شناسي سان

  »گي بود
  .است» 

  .ت

  .ت

به هدف ت» .ست

 هدف ديگر است

ايمان«زمة آن 

  .رداند

سرچش»  خالص

 داشته باشد اما

رد گزين(داريم  
  

دريافت كرد«ي 
به مع soف ربط 

 و تبديل به قيد ش
ر محسـوب مـي

4 .(  
دوم يخال ي جا

  انگليسي

؛ هنـــردوازدهم

انس«هاي او دارد 

 نَبود عاقبت ننگ
 به خودشناسي

  .گرداند ل مي

گذاشت» نبودن

است» ت خداوند

و بيروني آزاد اس

از هر» گرداني ي

گيرد و الز مه مي

گر دا و ممتاز مي

ايمان« باشد از 

ر زندگي آگاهي

fluently قيد 
).3و  1هاي  نه

receiv به معناي
مله، نياز به حرف

بگيرد lyتواند  ي
جزو قيود تكـرار »

4و  2هاي   گزينه
رساند، دري را م

دسنجش 

سان و استعداده

عشق/ گي بود 
 انسان بازگشت

اقعيت، نايلك و

ن«را به حساب  

عبادت«ي انسان 

جبرهاي دروني و

روي«مستلزم » 

سرچشم» ه خدا

ي مانند علم جد

 نيك و شايسته

بعضي چيزها در

speak نياز به
رد گزين(ر دهيم 

veبراي فعل ) 
جم 2 به مفهوم 

نمي »خت و زياد
»به ندرت«عناي 
گ(گيرد  رار مي رد

كه مفهوم تضاد 

   
 

 .رست است
ه هر مكتب از انس

 .رست است
هايي كز پي رنگ 

شرط نجات«م 
 .رست است

ما را به درك» ل
 .رست است

»نيافتن«توان  ي
 .رست است

ادي واقعي براي
 .رست است

سان از سيطرة ج
 .رست است

»خدا« در برابر 
 .رست است

ايمان به«قي از 
 .رست است

مان را از مسائلي
 .رست است

ر قدر در ظاهر
 .رست است

 به مضر بودن ب
  .است» زام

 .رست است
k فعل غيرربطي 

مالك قرار ،شود
 .رست است

resea )تحقيق(
با توجه). 4و  1

 .رست است
ha  خس«به معناي
به مع hardlyر 

ن فاعل و فعل قر
butوجود كلمه 

  .ر شود

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
شناختي كه

در 2گزينه  .6
عشق«بيت 

بيانگر مفهوم
در 2گزينه  .6

عقل و دليل«
در 3گزينه  .6

هميشه نمي
در 2گزينه  .6

منظور از آزا
در 1گزينه  .7

انس«عبارت 
در 3گزينه  .7

سرسپردگي
در 3گزينه  .7

فضايل اخالق
در 4گزينه  .7

، ايم»التزام«
در 1گزينه  .7

هر عملي هر
در 4گزينه  .7

اگر شخصي
نداشتن التز

 

 
در 2گزينه  .7

با توجه به  
if ش آغاز مي

در 3گزينه  .7
archنقش   

1هاي  گزينه
در 3گزينه  .7

ardصفت   
كه قيد تكرار

باشد و بين مي
با توجه به و  

جمله معنادار
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در جاي  ).

ت را در آن    

 

ا از دسـت    

ـه فقـرا را   

  .كند ي

  .ه است

 

cationgroup

3و  1هاي  زينه

  .يستند

  .قت كنيد

  . كه هستند
  يبك

 تمـام سـؤاالتت

  خود گذاشتن
  دن

راي بهبـودي را

  سب

ل براي كمك بـ

  ان، احتمال

زن جلوگيري مي
  طور مؤثر

  . است
  شمند

ما برداشته شده
  يد

 گنمايي كردن

  .م
رد گز(فاده كرد 

  .ي ايجاد كند

قابل مقايسه ني د
   كردن

دق »يزي نبودن

رغ از اينكه آنها
ترك) 4 

تواني پاسـخ مي

زي را سر جاي
ن، تصور كركرد

هرگز اميدش بـر

مناس) 4 

وري مقداري پول

امكا) 4  ي

ؤثر از افزايش وز
به ط) 4 

فرزند منفي 2 
ارزش) 4 

ميراث فرهنگي م
تأكي) 4 

بزرگ) 4 

 28/09/1399(  

كنم خاموشش مي
استف shouldا 

مله را به درستي

ندا ظ سروده شده
ي كردن، دنبال

  ظر گرفتن
بل مقايسه با چي

ترام بگذاريم فار
 د

ت و تو مطمئنا م

زين كردن، چيز
ض كردن، گمان ك

كند، اما ه ي مي

 رفته، وخيم

آو ريه براي جمع

ل كلمه، ورودي

عادل به طور مؤ
 ور تصادفي

داشتن بيش از
 سط

اي حفاظت از م
 فه

 دنيه كر

17  

چهارممرحلة (ر 

 خواهم آمد و خ
يا mustوان از 

جم 2 بطة ميان

حافظكه توسط 
پيروي) 2 
در نظ) 4 

d  قابل«به معناي

ه ساير افراد احت
مقصد) 3 

تراع جديد است

جايگز) 2 
فرض) 4 

سرطان را سپري

پيشر) 3 

 يك مراسم خير

مدخل) 3 

 رژيم غذايي متع
به طو) 3 

مردم نسبت به د
متوس) 3 

 توسط دولت برا
وظيف) 3 

توصي) 3  

؛ هنـــردوازدهم

كني، يا به آنجا
تو ي اول تنها مي

تواند راب مي »يا«

 اما با اشعاري ك

don’t/can’t c

خالقي داريم تا به
 اجبار، وظيفه

جزئيات كامل اخت

 ن

راحل پيشرفته س

 

برگزاري) تمال

گي سالم و زند
 ه

ش كلي عموم م
 موميع

هاي بزرگي گام

ن، توسعه دادن

دسنجش 

ي راديو را كم ك
در جاي خالي ،ه
«به معناي  orط 

قعاً زيبا هستند
  

 قايسه بودن
compare wi

 ما يك تعهد اخ
تعهد، ا) 2 

 علمي شامل جز

وي چيزي بودن
  

وف متأسفانه مر

مركب) 2 

احت(ت كه امكان 

 مقدار) 2 

 دارد كه سبك
صادقانه) 2 

العة جديد، نگرش
كلي، ع) 2 

ردند كه اخيراً گ
 اصل) 2 

ساختن) 2 

   
 

 .رست است
تو بايد صداي: مله

 معناي دو جمله
 تنها حرف ربط

 .رست است
اين اشعار وا: مله

 ت آوردن
 كردن، قابل مقا

ith sthجالب  
 .رست است

به نظر من،: مله
 ت

 .رست است
اين گزارش: مله

چيزي بودن، حا
  كردن

 .رست است
پزشك معرو: مله
  

  مقصر
 .رست است

ما قرار است: مله
  .قرار دهيم

 ت، وابستگي

 .رست است
پدرم اعتقاد: مله
 ه

 .رست است
براساس مطا: مله
 يز

 .رست است
آنها تأييد كر: مله

 .رست است
 ي كردن

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
ترجمة جمل  
با توجه به  

خالي ديگر،
در 3گزينه  .8

ترجمه جمل  
به دست) 1  
مقايسه) 3  
به اصطالح  

در 2گزينه  .8
ترجمه جمل  
موقعيت) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمه جمل  

  .پيدا كني
شامل چ) 1  
اجتناب) 3  

در 3گزينه  .8
ترجمه جم  

.نداده است
موظف،) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمه جمل  

مورد بحث ق
متلعقات) 1  

  
در 4گزينه  .8

ترجمه جمل  
صبورانه) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمه جمل  
آمي صلح) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمه جمل  
 ميراث) 1  

در 2گزينه  .8
گردآوري) 1  
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م مطابقـت  
ـول داريـم   

cationgroup

به علت عدم 3و 
ه ساختار مجهـو

  .استفاده كرد 

  ستجو كردن

  د، فرايند

و 2هاي   گزينه
ست، پس نياز به

»اما«به معناي 

بع اطالعاتي جس
  

روند) 4 

  هد؟

 28/09/1399(  

رد( entriesه 
قطعاً مفعولي اس 

ب butحرف ربط 

ي را در يك منب
يزي بودنف چ

 ست

ده ل را نشان مي

  

  ره دارد؟

18  

چهارممرحلة (ر 

شود، نه سوب مي
»دادن«معناي 

 خالي، بايد از ح

چيزي) 2 
مخفف) 4 

شكس) 3 

-----.  

در پاراگراف اول

   بود؟
  .ت

ن درست است؟

  .كومت كرد

است به چه اشا

؛ هنـــردوازدهم

ت كه مفرد محس
 provide به م

ل و بعد از جاي

-------------
  ودند

كرد جمله آخر د
  .كند مي

ر موافق خواهد
تضاي خانواده اس

 مصريان باستان
  .شود م نمي

  است؟ ست
مصر باستان حك

ط كشيده شده ا

دسنجش 

me )است) معنا
mea براي فعل

جمله قبل 2ان 

   ن
    

 هدف) 2 

---ت كنيم كه 
 پيش يكسان بو

ترين شكل كارك
لي پيشگيري مي

ك از جمالت زير
مانند رابطة اعض

  يست؟
  ديگر

  چيست؟
  صر

موارد زير دربارة
گي با مرگ تما

نادرسموارد زير 
عوني بود كه بر م

خط 3 پاراگراف 

   
 

 .رست است
eaningي جمله 

aningنقش ). 
  ).4و  3اي 

 .رست است
 مفهوم تضاد ميا

 .رست است
آوردن، فهميدن
 ، پرش كردن
 .رست است

 شانه
 .رست است

توانيم برداشت مي
هااي مهم سال
 .رست است

 موارد زير به بهت
 برداشت احتما

 .رست است
يك حتماالً با كدام
ها م  برخي زبان
 .رست است
چي 3ي پاراگراف 

ك خانواده زباني د
 .رست است

وان براي متن چ
دو زمين در مصر

 .رست است
يك از م تن كدام

دگ داشتند كه زن
 .رست است

يك از م تن كدام
ترين فرع موفق

 .رست است
t كه زير آن در

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .8
فاعل اصلي  

فاعل و فعل
ها زينهرد گ(

در 2گزينه  .9
با توجه به  

در 1گزينه  .9
سر در آ) 1  
جهيدن) 3  

در 3گزينه  .9
نماد، نش) 1  

در 4گزينه  .9
ما از متن م  
ها اكثر زبان  

در 1گزينه  .9
يك از كدام

از يك سوء  
در 1گزينه  .9

نويسنده اح  
رابطة ميان  

در 2گزينه  .9
هدف اصلي  
معرفي يك  

در 2گزينه  .9
بهترين عنو  
پادشاهان د  

در 4گزينه  .9
براساس مت  
آنها اعتقاد  

در 3گزينه  .9
براساس مت  
هتشپسوت  

در 4گزينه  .1
heyكلمة   

  مصريان
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 و ظـاهري  

. باشـد  مـي 
 ايجـاد  وج، 
 ذهـن  از يز

ـه قسـمت    
ـر منطقـي    

بسيار  ةفاد

كاري  زينت
 حـاكم بـر      

داخلـي   ةر    
ي در اغلب 
ح و حجـم     

دند و نقش 

 زريـن بـا   
ـز و آزادي   

 ايـن . انـد  ه
 هاي شرفت

 سـاخته  گ

 اهميـت  از
 حدي به ت

cationgroup

وضع تغيير ن،

م قـرار گرفتـه   ه 
مـو پشـت  كوه ي

ني آن ماندگاري

تـر بـ ت كوچـك    
طـور از نظـر ـين  

آن استف زصري ا
  

جاي خود را به ز
ن امپراطـوران

، تمـامي گسـتر
رامونييپخطوط 

برد خـط، سـطح
  . رساند مي

شد  تابستان مي

شكل از دو جام
 به ترسـيم گريـ

هتـ فر بين زله از
پيش از. شدند مي 

رنگ چند و ييني

 ناشـي  يم، كـه  
فرديت. شود نمي

بود وايمن ستتار

زمينـه پيش در ه
روي تمركز قطه
م و تأثير شود، ه

 نسـبت قسـمت
ر بصـري و همـ
م در هنرهاي بص
.فاده شده است

ج) نگ و سونگ
حكـام آن آخـرين

كيبـي پيچيـده،
كيد بر خأري و ت

كـاربر. ده اسـت  
ها و سقف مدد م

شدت نور شديد

هاي وافيو متش م
ست و جام دوم

زلز اثر بر ظاهراً 
ساخته آنها گرد
تزي سبكي با ها ه

  .ست
خـوري برمي ردي

ن ديده »هنرمند

 28/09/1399(  

اس براي يدائم و

كه موج عظمت 
طريقي نق به و 

كاسته رنگ وص

قسيم كرد كـه
رظـ ن تقسـيم از    

در معماري و هم
بسيار استف) ابد

تان( آثار پيشين 
كه ح) م1912-

، تصاوير در ترك
گير قلم.  بارزترند

پوشي نشـد چشم
سزوح ديواره ةر

موجب كاهش ش

جا. سازد مي فيو
 كشيده شده اس

كه شود مي خته
پادشاهي گرداگ

سفالينه اين. ت
اس دريايي انوارن

فر هاي سبك به
ه فرديت« ي بر

19  

چهارممرحلة (ر 

و ماندگار هاي نه
  .ت

بر تأكيد و ست
نموده ايجاد مق
خلو از به رنگ 

 به دو قسمت تق
ايـن نـوع. باشد
آورد كه هم د ي

معا(ونان باستان 

سادگي و عمق
-1644(ا منچو 

  .شد گيري مي

در اين غارها. د
ها ي در نقاشي

نمايي نيز چ جم
 تصوير در گستر

ي سنتي يونان م

واف مشهور هاي م
ن گاو به تصوير

2 شناخ م. ق
پ شهرهاي و شده

است گري خ سفال
جا طرح آنها ده
ب كنيم نظر ونان
جدي تأكيد چنين

مومي هنر

؛ هنـــردوازدهم

رنگين به ستيابي
است بوده يننده

اس ينياپ ي، ديد
عم در بيشتري 
خاكستري يا و 
  .شود مي ل

توان طوري  مي
خط ب با كل پاره

 و با كل پديد مي
اي مربوط به يو

به تدريج، س) م 
چينگ يا ةسلسل
گ شته پيذگهاي 

باشد ي آجانتا مي
ز و آبي و ارغواني
ي است كه از حج
يوستگي عناصر

هاي داخلي خانه

جام چون رزشي
ع به دام انداختن

 حدود در ن 
ش ساخته دژ يا 
چرخ كاربرد و ه

عمد نقش كه ده
مختلف يو هاي 
چ اين ديگري ن

 درك عم

دسنجش 

براي دس تالش 
بي در ترس يجاد

گاوا اثر هوكوساي
حساسيت اثر، ف

سفيد كردن فه
بيشتري حاصل 

ك پاره خط را
تر ب سمت بزرگ

 اجزا با يكديگر
 طاليي در بناها

 )1368-1644
س ةدر دور. ح داد

ه تر تداوم سنت

هاي غارهاي گاره
هاي سرخ، سبز گ

د و اين در حالي
آورد كه به پي مي

دار در معماري د

ار پر شاهكارهاي
م نخست موضوع

كهن هاي كاخ د
مقابر به توجه ن

درمنطقه فالگري
بود طبيعي آنان 
طرح و ها شكل 
تمدن هيچ در. ت

   
 

 .رست است
در بشر خستين،

اي يا با حيوانات 
 .رست است

بزرگ كاناگ موج
شفاف و خالص 
اضا ميزان هر با
عمق جلوه و ود

 .رست است
سبات طاليي يك
ساوي با نسبت قس
زيبايي را ميان
از اين تناسبات

 .تسرست ا
پراطوري مينگ
گ و ظرافت طرح
ت ين بودند، بيش
 .رست است

ربوط به ديوارنگ
رنگ. گيرند  مي

خورد ه چشم مي
شايند را پديد م
 .رست است

د نوتهاي س قف
  .كنند فا مي

 .رست است
ش را ميسن اليي
در جام .دباش مي
  .دازد

 .رست است
ايجاد با ميانه سي

بدون پادشاهان 
سف تحول دوره 
دگينز بازتاب ه
در متنوع آثار ف

است يونان مدن

www.sanjeshse 

 
   
 

در 3گزينه  .1
نخ دوران از  

شدن شبيه
در 1گزينه  .10

تابلوي م در  
رنگي طيف
ب. است شده
شو مي كمتر

در 1گزينه  .10
براساس تنا  

تر مسا بزرگ
هاي ز نسبت

ا. شده است
در 3گزينه  .10

امپ ةدر دور  
و تنوع رنگ
سرزمين چي

در 2گزينه  .10
گزينه دو مر  

معابد را فرا
ها به قسمت

روابطي خوش
در 3گزينه  .10

كلوناد يا سق  
سايبان را ايف

در 1گزينه  .10
طال فرهنگ  

سه صحنه م
پرد گاوها مي

در 4گزينه  .10
مينوس دوره  

ويژه ها كاخ
اين در فني
كه شوند مي

طيف به اگر  
تم در »فرد«
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 ها گلدان ا،

 بزي را بـه  
ز خـدايان   

در ) ايالم( 
) سـولك (   

 ةنبشـت  نگ  
كـوه  امنـه   

ي در زمـان     

باشـد،    مي

 و آرمـاني    
  .كرد ه

 بـا  تجـاري 
 افكـار  و هـا 
 از مراحل ي

 زندگيسـر 
 مـردم  مره
 كـار  بـه  ن

 شـد،  تفاده  
 حالـت  ـي 
 تـالش  ني
 هيجان و ر

بـه   ـباهت 

 جنس پشم
و  شـانه  ـه 
 تـن  بـه  نو

 ماننـد  فش

cationgroup

ها كوزه روي بر ه

بينيم كه را مي
 پيشگاه يكـي ا

ق به دوره عيالم
 تنـگ سـروك

تـرين سـن ـزرگ   
بـر دا كرمانشـاه 

ن مـتن تـاريخي
  .دهد ي

هرطل كتيبه و 

دهنـده شـيوه ه 
مشاهده ها پيكره

ت آمـدهاي  و ت
هنره از بزرگي 
يكي شيوه اين. 

س و تـازگي  و از
روزم زندگي و ي
نقاشان اندازه به 

پايـدار اسـت ش 
يعنـ آنهـا  سـازي 

يونا ساز تنديس 
هوشيار يوناني ي
شـ ضـمن  كـه  ت 
  .ت

ج از اي پارچه گا
كـ طـوري  به ده
زا تا زيرپوشي ن

كف نوعي هميشه

بلكه معماري، ر

م پادشاه آشور ر
 كه در آن بز به

 كول فر، متعلق
ستان خوزستان،
ـته بيسـتون بـ

ك هرسين توابع 
تـرين و مهـم  ن

غيان را نشان مي

ي يونان كه شامل

ادامـه و جمهوري
پ ديگر ستوس و

رفت طريق از ها ي
شخب ميالد از 
.آوردند وجود به
و جنـبش  پـر  ت، 
اي افسانه تاريخ ز

دوره اين لگران
آفـرينش بـراي  گ 
س تنديس سنت 
كه تفاوت اين 

هاي تنديس. ورد
را  لهـه  اسـت هـ
است كرده تر ده

توگ. گرفت نام »
پيچيد بدن دور 
آن زير شده در 
ه خانه، بيرون و

 28/09/1399(  

وآثا ها مجسمه ر

گون دومرا، س)م
مناسك مذهبي

هاي نگاره  سنگ
 نزديكي ايذه اس

نوشـ سنگ .د كر
از شهر بيستون

تاريخ جهانهاي 
 بند كشيدن ياغ

تون در معماري

ج دوره گرايي ع
صلح آگوس مذبح

يوناني شيوه، ين
65 تا   پيش

ب را باستاني يوه
حالـت بـا  نـدار، 

ا هاي زيبايي نه
سفا. شد مي شي

سـنگ از سـازي   
بلكه، از گرفتند

با شدند، ثرمتأ ز
آو وجود به گذار

ال زنانـه  نـديس 
زند و جاندارتر را

»پاال« آن زنانه ع
را توگا. آمد مي 

اضافه »ها وناني
و داخل در آنان 

20  
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زير در تنها نه را

م.سده هشتم پ
ر دو با اجراي م

توان در س را مي
ه عصر مادها در
راحمد مشاهده

شواقع در  شيان
شهورترين سنده

و به ومات مغئ

 بخش بااليي ست

واقع شيوه ادامه 
م در توان مي را ت

آغاز اي در. دارد 
725 فاصله در 
شي و هماهنگ د

جان باسـتاني  يوه 
صحن و شدند تر
نقاش )گون سياه 

تنـديس در .ند
گ ياد ها مصري 
نيز قالب بدن ي
تأثيرگ و جاندار ي
تن ها، نمونه اين ز

ر تنديس ش،ا مه

نوع شت، بعدها
در دايره ل نيم

يو كيتان« به يه
.بود پشم جنس

  .د

؛ هنـــردوازدهم

ر ي هنرمندان

س(حمل بز قرباني 
ر و رسمي بز، هر

  .د

ر) مذهبي( يشي
متعلق به) المير
لويه و بويرگي كه

هخامنشو از آثار  
ترين و مش ز مهم

ئگرا بر  ش بزرگ

به. باشد ني مي

همان كه ي روم
است يونان هلني

نام خاورمĤبي يا
و آشنا شدند ر

خود هنري شيوه
شـيو هـاي  ديس

ت ظريف ساخت ر
نقاشي(سرخ  ه

نوشتن مي ها سفال
از را سنگ روي

نمايي مكعب و ي
نقشي از سنگ، 
از يكي. هستند 

جام و است روح

دا نام »توگا« ن
شكل به شدن وال
شبي پيراهني وگا

ج از آن ردانهم 
داشتند پا به كمه

دسنجش 

امضاي ما كه شته
  .بينيم مي 

 دوم در حال حم
ن و حالت موقر
و يكنواختي دارد

ي موسيقي نياي
ما(امير  تان، مال

ر بهمئي استان
ايراني ةخته شد

 بيستون يكي از
داريوش پيروزي 

دور ستوني يونان

وران امپراطوري
هل دوره ليتوسي

ي باستاني شيوه 
مصر و ميانرودان

ش با را آنها و ذب
تند و ها نقاشي. ت

نظر از ها سفالينه
زمينه روي بر اه
س روي را خود م

ر كاري كنده ش
پارچگي يك و و
و دهد نشان را
مستقيم نگاه با
ر و وقار و شكوه 

روميان زنان و ن
دو از پس كه ود
تو به سپس .ود

و اي پنبه پارچة
چك و نرم، چرم 

   
 

داش اهميت وناني
هم ف سفالين

 .رست است
جسته سارگون

نوع ايستادن. برد
سويي و شده، هم

 .رست است
اجراي ةبرجست ش

ه استان خوزستا
وره اشكانيان در

متن شناخ ستين
نبشته سنگ. ت
كه شرح است ن

 .رست است
ربوط به معابد د

  .يند
 .رست است

د سازي پيكره ي
پولوكل تناسبات 

 .رست است
يونان، هنري وه
م هاي سرزمين ر

را جذ خاورميانه
است يونان هنر 
س دوره، اين در 
سيا رنگ با ها ل
و نام كردند مي 
روش تنها نه آغاز 

جلو به چپ پاي
ر بدن جزييات م
ب و از جنبش ر
داراي مصري، 

 .رست است
مردان اصلي شش

بو بزرگ ستطيل
بو آزاد و برهنه ت

از پ آن زنانه وع
از كوتاه چكمه 

www.sanjeshse 

يو تمدن در
ظرو ديگر و

در 3گزينه  .10
برج در نقش  

ب قربانگاه مي
ش قرباني مي

در 4گزينه  .1
تصاوير نقش  

نزديكي ايذه
متعلق به دو

نخس جهان،
است بيستون

هخامنشيان
در 2گزينه  .1

گزينه دو مر  
گوي اسپر مي

در 1گزينه  .11
هاي نمونه از  

طلب كمال
در 2گزينه  .11

شيو دومين  
هنر و تمدن
خ هاي تمدن
تكامل مهم

.ندبرخوردار
سفا روي بر

افتخار خود
در ها يوناني

پ با ايستادن
تمام كرد مي
سرشا و زده

هاي تنديس
در 3گزينه  .11

پوش ابتدا در  
مس شكل به

راست بازوي
نو كردند، مي

صندل، نيم
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 اهـرام  از ر 
 اسـت،  صـر 

 نيز رتراشي
 پيگيـري  ر 
 آثـار  اين ط

 فـرد  ثانوي
 آمـد،  مـي  

 در سـياري 
 و عميـق  ي 

 و و قـدرت 
 و هـا  صيت

 و نقاشـي  ر 
 و حوتـپ  ع

 شـده  ـزي 
 آن ورآالت 

  پوشـيدن  
  .د

عنصـري از  
(گون  ماري

در واقـع  . د  
ت خـود را   
ي باريـك   

قبـل  ة شيو
يـن شـيوه   

 كيتـان  .ت 
 يه سنجاق

 زنـان  و ان 
 بـه  را طـال 

 نـخ  با را ها

را  هـا  خانـه 
 داخلـي  ةـ 

 در كـه  ـود 
 اتـاق  اننـد 

cationgroup

تـر ابهـت  و بـا  ر 
مص قدرتمنـد  نه

پيكر. است شده
وافـر اهميـت  و 

ارتباط در هم باز
ث كالبد عنوان ه
پـيش  خللـي  )ر

بس دقـت  خـاطر 
حـالتي فراعنه و

و متانـت  با مواره
شخص حضور بان،

هنـر ها تنديس 
رع شـاهزاده  س 

آميـ رنـگ  طبيعي
زيـو و آرايـش  ع
لبـاس خـاص  ز 

پي برد چهره ت

، هيچ ع)م.پ 6
معمة در شيو .د

ق و فضـا نمايـد
، دورنما اهميـت)

هـا ا شبه ستون
 تلفيقي از سه ش

در اي. شـود  مـي   

 Ch« داشـت نام
شبي اي وسيله اب 

مـردا .پيچيـدن 
ط يونـان  زنـان  .
ه حلقه آستين و

خ ايـن  فضـاي  ن
و تهويـ الزم ـور 
بـو مركـز  در ـي  
ما مختلفـي  اي 

تـر جذاب ،فن ل
فراعن از يكي» ع
ش ساخته كنون 

دقـت  با فراعنه
با بايست مي را ي
به و رفتند مي مار
ديگر هاي روش 
خ همـين  بـه . دـ 

فر درخور شوكتي
همو س شاه زوسر،

نگهب ةن دو اله
از بعضي در. ت
تنـديس در مثال 

طب صورت به دن
نوع مورد در اي ه

طـرز به توان مي
همچنين حاالت 

2 6ـ   م.پ 
كرد ص نقاشي مي

يننده توهم عمق
6ـ   م.پ   م(
سطوح ديوار با 
 )6 -79 م(،
كـار گرفتـه م به

 hitonكيتان« 
و شد مي وخته
پ مـي  خـود  بدن

شد مي بسته پا 
و يقه دور لباس،

ترين اصلي كه ود
نـ تعبيـه  منظـور 

سـقف مربعـ ي
فضـاها داراي هـا 

 28/09/1399(  

اهل از بسياري ظر
خفرع«چهره  ل

تا فرمانروا  يك
حكومت ف ايام ن
اعتاليي چنين ه
شما به مقبره از 

و كردن وميايي
باشـ» كـا «ـاي  

ش و وقار داراي ي
 همانند تنديس
 منكورع در ميا

است فراعنه دايي
عنوان به. كند 
بد پوست و ها ژه
دهارزن اطالعات 

م نقاشي و جسته
و ساخته متمايز

(ت يا مرمرين 
هاي مشخص اب

كرد تا بي شي مي
2(تزييني  ة

.وجه قرار گرفت
پيچيده ةشيو. د

 و دورنما توأماً ب
  .دآم مي ش در

پيراهن اين نام 
د آن طرف يك

ب دور »هيماتيون
ساق به چرم از 
ل هاي حاشيه و ه

بو بازي فضاي ر
م بـه  را سـتفاده 

دارا فضا اين. سد
هـ ايـن خانـه  . رد
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نظ در كه دارد ر
احتما به شده ي

قدرت و شوكت
ترين ابتدايي از و

نيل به علت. سيد
بخشي موارد ز

مو رغم به( جسد
بقـ و اقامـت  راي

متوفي به باهت
ها تنديس اين 

ال تنديس شاه
خد قدرت ف بر

تر پيدا طبيعي ي
مژ و ابروها موها،

توان مي ملكه )ي
برج نقش و يس

م افراد ديگر از ا

در شيوه نخست 
روي ديوار در قا

نان نقاشچره را 
در شيو. شود مي

ت بيشتر مورد تو
كشيدند صوير مي

ندي و تزيينات
ر هم به نمايش

بود، تا زانو آن 
 و شده »تا« وال

ه« نام به بزرگ
هايي تسمه با ه

كرده عبور سوزن

تاالر ميان يا» م
اس بيشترين ارد،
برس نظر به تر گ
كر مي هدايت ي

؛ هنـــردوازدهم

قرار متر 2 ع
بازسازي آن ساني
ش گذاشتن مايش

و است داشته ج
رسي رشد و بايي

ا در بسياري ها 
ج بقاي در انچه
بر جايگاهي لي،
شب عين در ها مه

ايستادن يا ستن
ها، به عنوان مثا

مضاعف تأكيدي ن
اي جلوه نهايي ر
م شده، ساخته 
پيشاني نوار و د
تندي از مختلف، 

را آنها كه سربند

.شود قسيم مي
نگ مرمر را به ر
تون و قاب پنجر
 بيرون هدايت م
 پيچك تزيينات
 جداگانه به تص

بند ديوار قاب ةشي
ت روزمره در كنا

مردانه نوع. دند
كه دو كتان يا م

شالي ب زنان. شد
كه پوشيدند  مي
س از راحتي ه به

آتريوم«بود،  كوه
كاربرد دا نيز صر

بزرگ فضا تا  بود
مركزي وضح ت

دسنجش 

ارتفا با ابوالهول 
انسا سر كه سته

نما به براي كه ت
رواج دوره اين در

زيب اوج به زماني
مجسمه. كرد جو

چنا كه ن معني
اصل جسم چون 
مجسم. شد مي م
نشس نوع. بودند 
ه تنديس اين از 

نگهبان هاي لهه
اثر تا اند شتافته 

س سنگ آهك
گردنبند( زئينات

آثار به مراجعه 
س خاص نوع ني،

به چهار شيوه تق
 نقاش نماي سن
نرمند تصوير ست
داخل به فضاي

هاي گل و حلقه
ب يك صحنه را
مرمرين در حاش
جان و موضوعات

پوشيد مي پا مچ 
پشم الياف از كل

ش مي بسته شانه،
چرمين كف با 
كه آوردند در ك

باشك و بزرگ فه،
معاص دوران در ه
كمي مبلمان ي

سمت به را  باران

   
 

 .رست است
عظيم مجسمه 

نشس شير جسمه
است اثري ترين
د كه است هايي

ز اندك در رو ن
جستج مرگ از 
بدين شدند، مي ي

توانست مي وفي
انجام ها تنديس 
خدايان عالم ةت
برخي در. است 

ا همچون سماني
هم كمك به ي

وفرت كه از جنس
تز لباس، نوع گ
با ضمناً. آورد ت
آئيني مصنوعي ش

 .رست است
ي نقاشي رومي ب
ود ندارد و فقط

، هن)م.پ 2ـ 
 خود از فضاي د
د و استفاده از ح
 و داخل هر قاب
 معنا كه نماي م
ج وير طبيعت بي
 .رست است
 .رست است

تا بلند پيراهن 
شك مستطيل د،
ش يك روي بر ي
هايي سندل )ش
كزنا چنان آن ي،
  .كردند مي ي

 .رست است
مرف قشر ندان و

كه فضا اين. داد
داراي معموالً وم
آب و داشت ب

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .11
اهرام، كنار  

مج اين. است
ت عظيم شايد
رههن از يكي
اين از شد مي
پس عالم با

تلقي متوفي
تنديس متو

سازي شبيه
شايست ايستا

توأم ادلتع
آس نمادهاي
سازي مجسمه
نو همسرش

رنگ از. است
عصر بدست

ريش فراعنه،
در 4 گزينه .11

به طور كلي  
واقعيت وجو

6  ـ  م.پ
اظر با نگاهن

از دست داد
شد جدا مي

بدين. است
نقاشي تصاو

در 4گزينه  .11
در 1گزينه  .11

يوناني زنان  
بود اي پارچه
امروزي قفلي

كفش( پاپوش
نخي صورت

گلدوزي طال
در 2گزينه  .11

ثروتمن خانه  
د يم تشكيل
آتريو. داشت
شيب طرفين

erv.ir
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 تنهـا  خانـه 
 هـاي  شـي 
 سـر  ماننـد 

نتزاعـي بـا    
تزيينـي   ةي

ي اجتماعي 
ـا كـاربري     

ي متقـارن،  
 چهار پـر،  
 گسـترش  
ي سـفالين،  

ن و تكـرار   
انوري سن 
در سـطح،      
 بري ديـوار         

  

x =2  
x =  

ضلع شش 

  خط ل پاره
 ل بلندتر

cationgroup

اين خ كاربري. د
نقا ماننـد  نـاتي 

م يونـاني  هـاي  ن 

ي، جمـادي و انت
نقوش، حاشي ةع

هاي  در موقعيت
هـاي بـزرگ بـ س         

 با روش اجرايي
هاي  جديد گل

با دايره و مربع،
هاي ها، تابوت كه

 اجرايي متقـارن
قوش تلفيقي جا
 گيـاه، واگيـره د
و مـتن بـا كـارب

=

x x= − +2 4
+3 5

a باشد،  2
2 

ندتر         طول
تر          طول اه

بود مجزا ها خدمه
داراي تزيين دان

سـتون سـر  بـا  

، گياهي، تلفيقي
 رديفي، مجموع
، نقوش انساني
اقي در مقيـاس

ساني و جانوري
هاي ربست نقش

هاي هندسي ب ه
ري، نقاشي، سك

 انساني با روش
 انگور، كنگر، نق
دو سـوي يـك
ميـان حاشـيه و



x −24 6

a ضلع مكعب

لنطول ب  
طول كوتا

 28/09/1399(  

خ ورودي. بود د
ثروتمند نةاخ. ت

هـايي  ن، ستون

  :شد
نساني، جانوري،

جانبي كرار يك
نيلوفر آبي، هما،
سـي، چنـد اتفـا

  .ها بافته دست
اعي، گياهي، انس
عه نقوش و كار
د براساس شبكه
بر ي سنگي، گچ

اهي، جانوري و
هاي جديد انار،
قرينه دو پرنده د
ـز، همـاهنگي م

x x
x

−=
− 2 2

x + =6 4 

aاگر . آيد د مي

ك
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متعدد هاي باز ق
داشت كاربرد نيز
گلدان مجسمه، ،

باش شرح زير مي
در كنار نقوش ان
 نقش منفرد، تك
گل دوازده پر، ن
ي و نظـم هندس
فالي، سنگي و د
كنار نقوش انتز
در سطح، مجمو

هاي جديد ركيب
هاي نگاره ي ديوار

 كنار نقوش گيا
ه  كاربست نقش

يد قجدهاي  يب
 به سـوي مركـ

  .ها فته

− 2
2

 مكعب به وجو

فيزيك -ياضي 

؛ هنـــردوازدهم

اتاق و رواق خانه،
ن تجاري ك مكان

تزييني، ظروف 

هاي تاريخي به ش
حني و پيچيده د

بندي در تركيب
ي جديد سرو، گ
 اصـول معمـاري

اي، سف ي، شيشه
ي و پيچيده در ك
مستقل، تكرار د

ي انساني در ترا
جزييات با كاربري

  .ها بافته ست
ي و پيچيده در

سازي و  حاشيه
گرا در تركي يعت

ها  پيچش ساقه
باف سنگي، دست

  

  

  

دن وسط اضالع

رك عمومي ري

دسنجش 

آشپزخ كار، اتاق
يك عنوان به كه

انواع موزاييكي،

ه سنتي در دوره
وط صاف و منح
قارن و تركيبي د

ياه كاربست نقش
يد مبتنـي بـر

وف، اشياي فلزي
 صاف و منحني

بندي نقش م يب
اه نگور، مجسمه

تلف، توجه به ج
غي انساني و دس

صاف و منحني ط
جانبه، تكرار يك

ي و انساني طبي
بندي شعاعي، ب

اشياي فلزي و س

  :ط باشد

     .واحد است
a= 216 16

S = ×1
2

ه هم وصل كرد

 در

 هاشور

   
 

ا ناهارخوري، ق
بلك نبود خانه ك

سازي م كف سكو،
  .بود كورنتين

 .رست است
 طراحي نقوش س

استفاده از خطو 
ي متقارن، نامتق

اي و كا دي دايره
هاي جد تركيب

اي سنگي، ظرو
تفاده از خطوط
تركيبي در تركي
ا، گياه كنگر و ا

هاي مخت  جهت
ي سنگي و مفرغ
ستفاده از خطوط

بندي تك ر تركيب
ل، نقوش گياهي

، تركيب)لچك( 
بري، ا سنگي، گچ

 .رست است
خط طول كل پاره

 .رست است
ع كوچك يك و

a =1
× =2 4 2

 .رست است

عي منتظم از به

  .ست
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ها، اتا خواب
يك عنوان به

فرس ديواري
هاي ك ستون

در 1گزينه  .12
هاي ويژگي

:هخامنشي  
روش اجرايي

بند و تركيب
مختلف در ت
ها ديوارنگاره

است: نيااشك  
نامتقارن و ت
ها انواع برگ

در سطح از
هاي مجسمه

اس: ساساني  
در سطح در

و، شير دامر
سازي گوشه
هاي س نگاره
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= 4
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S
S

  

چهارضـلعي   

S += 6
2  

x
x y

=
+

  

  
x
y

 =  

a( ) +2
2  

S (=  

V (= π  

ر نتيجـــه 

  كعب
 ش ضلعي

 هاشور

cationgroup

=
3 32

السـاقين و چ ي  

+ × −12 3 32

y x, k
x y

= =

( )+= 
1 5

2

  .ربع باشد
a a( ) = =

2
2

2 2

( ) − π22 2 2

) × −22 6 

ABC

AMC

S
S

و در =

مك   
شش

a
a( )

=
2

2

6
23 2

الزاويـه متسـاوي 

  ـه  

( )− π =21 63

  :ند، داريم
kk

k
 =

+1

Aيط  BC
Δ



ضلع مر aي كه 

a=  =4 2

( ) (π − π21

( )π ×22 2 33 

=د پـــس   9
4

 28/09/1399(  

8 3
3

ها قـائم  س مثلث
 

ز طرفـي ذوزنقـه

−27 3 36

A BD
Δ

متشابهن 

k
k

=  −21

x y= محي 2+

ست، در صورتي

2 2

)− = −22 1 8

=3 16   

=6
هســـتند 9

23  

چهارممرحلة (ر 

باشد، پس مي 4
 .است 2ن برابر 

و از 6 به مركز 

  :ريم

1 

 A BC
Δ

Dو  

k− − =1 

y x= + 52

Rابر  =2 اس 2

  .ت

/− − =6 48

π

2ت تشـــابه    
3

؛ هنـــردوازدهم

45° مستطيل 
پس مساحت آن

1ر كل 
دايره 3

دار 12و  6هاي 

كه ، از آنجايي

x− =5 1 5
2

م وصل كنيم برا

− =2 است 1

/=1 52

به بـــا نســـبت

دسنجش 

از و اضالعيمسن
−4 2 ، پ3

6
36



دايره و د 

ه و قاعده 26−

BD فرض كنيم

x+5 3
2

 مجاور را به هم

2−بر  2 2
2

AM متشـــاب

  .ست

  .د

   
 

 .رست است
جود آمده بين ن

2=ضالع  2
 .رست است

=ز دايره  1
6

23=ع  3 3

 .رست است

BC  وD y=

 .رست است
ل وسط دو ضلع

دايره كوچك برا

 .رست است

 .رست است

 ABC  وMC

ABC

AMB

S
S

اس =

 .رست است
مركز تقارن دارد

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .12
زواياي به وج
مربعي با اض
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در 4گزينه  .12
اگر در شكل

پس شعاع د
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/=9 1 85
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xx + +2  

 +2 4  

a
b

−=
−

2
2  

  
a
b

−


2
22

  

+ =1 3 2  
 +1 3  

x + =3 2  

ف آن قـرار      

  
  
  
  

  

I =  

  
q = ×5  
q = 3   

  كتريكي
 ت

  ت جريان
 آمپر

cationgroup

x+ + =1 453
=4 6

c e
d f

− −= =
− −

2 2
2 2

c e
d f

− −
− −

2 2
2 2

2 3
4 6

, + +22 1 3 5
...+ + +3 5 9

x= 2 3

و در يـك طـرف

P V=

q
t

=  =5

6 
كولن 

  تانسيل
 ت

توان الك
وا

  مان
 نيه

شدت

x
 +115 16

a
b

= 
2
2

4
25 2

=2
2

25

,= +25 3 1
= =299 5 2

  .هستند

x =  +67 6

تصـوير هـر دوو 

V I

q
6 

اختالف پت  ن
ولت

  بار الكتريكي
 كولن

زما
ثان

 28/09/1399(  

x=  =45

c
d

−= =
−

2 2
2 2

2
4

+ + =3 5 7
25  

رقم قرينه آن ه 

+ =7 13

سم وجوري كه 

P  
P  

شدت جريا
 آمپر

24  

چهارممرحلة (ر 

= 24

e
f

−= =
−

2
2

3 2
256

24

2شود چون  مي

  .ت

دهد به طو ل مي

.  

P = ×22 15
Pت  = 33  

؛ هنـــردوازدهم

2
5

9كه   رقم م

است 2برابر  و وج

از جسم تشكيل

.بت عكس دارند

5
وات

دسنجش 

كنيم ك را تعيين

س يكي از آنها زو

تر ا ازي و بزرگ

ج با يكديگر نسبت

   
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
رقم اول ر 3ست 

 .رست است
ع فرد شده پس

 .رست است
گرا تصويري مجا

 .رست است
 انرژي در امواج

 .رست است

 .رست است
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mP
v

=  

Q mc=  
Q = 42  

  

يص فرم و 
  .باشد مي

فـي وجـود   
رداي، فقط 
داشـت يـا     

يـك   خـارج 

قدار ثـابتي  

و فاصـله   )

 دوال برابـر   

cationgroup

kg
m

1  

c QΔθ =
× =  15 63

ها جهت تشخي ن
 به رنگ سفيد م

هاي مختلفـ وش
بر جهيزات نقشه

ي معمـولي را برد

خ ايـره ممـاس    

ت آن صفحه مقد

) ك بيضـي    b)2
a b=2  

طول نـخو  2)

g m
m

3 1
1  

= × ×1 42 
J =  3 63

شوند و شابلن مي
الستيك فشرده

ك بناي موجود ر
وربين، ابزار و تج

نقشه بناهـاين 

 سـوم   

يجـه ايـن دو د

از دو نقطه ثابت 

قطـر كوچـكت  
b. ست c+2 2

a)2 زگ بيضي

 28/09/1399(  

m m
m


3

( )−25 1
kJ3

  

رنگ ساخته م ي
هاي مثلثي، پال ل

هاي يك ه نقشه
ون استفاده از دو

توانمي ،و طناب

ه سپس نمـاي

( +11 در نتي 1
  . هستند

،ك از نقاط آن

رگ بيضي اسـت
 كانوني برقرار اس

بر با قطر برزم برا

 رم

25  

چهارممرحلة (ر 

kg=1

گالس شفاف، بي
د اما جنس اشل

براي تهيه. گويند
ن صورت كه بدو
ها فقط با متر و

را مشخص كرد
 

9(ع دو دايـره  
شترك خارجي

وع فواصل هر يك

قطر بزر a2بر 
ع و نصف فاصله

م كنيمضي ترسي

سيم فني

جر

؛ هنـــردوازدهم

 جنس پلكسي گ
شوند ساخته مي

گ ت يا رولوه مي
بدين. دي است

ه ي اضالع مثلث

هاي مرتبط ر س
 .آوريم ست مي

شعاع مجموع با 
ل و دو مماس مش

مجمو است كهه 

و مقدار ثابت برا
ث بين دو شعاع

بتوان با آن بيض

 ترس

دسنجش 

 گونيا و نقاله از
ي گالس رنگي س

موجود را برداشت
بند ملي آن مثلث

گيري ازهدلث و ان

سأ دو نما ابتدا ر
خطوط رابط بدس

(3 ستا برابر
داخل س مشترك

صفحه يك ي از

ا كانون بيضي و
و رابطه فيثاغورث

ه نياز داريم تا ب

   
 

 .رست است

 .رست است
ظير خط كش، گ
 شكل از پلكسي

 .رست است
هاي يك بناي م
ها راه ساده و عم
ن به تعدادي مثل

 
 .رست است

طوط رابط بين
با امتداد دادن خ

 .سترست ا
( ن داده شده

يك مماساراي 
 .رست است

ن هندسي نقاطي

ر F1و  Fبت 
f  ياc2 است و

ل طول نخي كه
( a ff+2  
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در 4گزينه  .14
نظ يابزارهاي  

موقعيت هر
در 4گزينه  .14

ه يه نقشههت  
دارد كه تنه
با تقسيم آن

 .رولوه كرد
در 1گزينه  .14

با ترسيم خط
س را بأهر ر

  
  
  

در 2گزينه  .14
ركزينمال خط

دا وديگراند 
در 3گزينه  .14

بيضي مكان  
  .باشد

دو نقطه ثاب  
ff كانوني '

  
  
  
  
  
حداقل: نكته  

f است با ')
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طـور   مـين  

وجهـي   6(
د دارد ولي 
برابـر ولـي       

در (باشـند    
توانـد    مـي 

همچنـين   

cationgroup

ط هسـتند و هم

(ـي در مكعـب    
وجود)  منتظم 

وانه بـا ارتفـاع ب

بـه يـك رأس با
مالً آزاد بوده و

.شـترك اسـت  

ها نيز نوعي خط 

ايـن ويژگـ. اشد
وجهي 2ي و 

تـوان دو اسـتو ي 

  :م است

ه هر دو متعلق ب
است كا 3اش  ه

 راسـتا        
 راسـتا     

)C   بـاA( مش

 28/09/1399(  

كنيد خط چين

با هايشان مي دازه
وجهي 12جهي، 

كه مـي طوريه 

ير الزمي زها ازه

 كه قطر و زاويه
 ضلعي كه اندازه

 نقطـه در يـك
 و اگـر در يـك

 )D  باB( و )

26  

چهارممرحلة (ر 

شماريم توجه ك ي
 .شوند  مي

فاوت آنها در اند
وج 8وجهي،  4(

هيژگي نيستند ب

اند ديگر داشتن
  )درست 1نه 

  )درست 4 
  )درست 3

علوم به شرطي
 و در اين حالت

ذرانـد كـه سـه
گـذرد قطه مي

ي افقي قطعات
  .ت

؛ هنـــردوازدهم

را مي وطد خط
وند يكي شمرده

ديگرند و تنها تف
(  منتظم شامل

داراي اين وي ...و

ي چهارضلعي د
گزين(ضلع معلوم 
  ضلع معلوم 

گزينه(ع معلوم 
3گزينه ( معلوم 

 بين دو ضلع مع
متفاوت هستند

ن يك دايـره گذ
يره از اين سه نق

ده است كه نماي
D( مشترك است

دسنجش 

ده و سپس تعدا
شو ميستا واقع 

مشابه يكد ،عالم
هاي وجهي چند

 هرم، مخروط و
 

 متشابه يا مساوي
 زاويه بين دو ض
 قطر بين دو ض
ويه بين دو ضلع
طر بين دو ضلع
قطر و يك زاويه
ق به دو رأس م

  .) د

 b وc توان مي
و حتماً يك دا 
 .گذرد نمي 

ر آن ترسيم شد
B( و )C  باD

   
 

 .رست است
ي را ترسيم كرد
اسي كه در يك ر

 .رست است
ت كروي شكل ع
همچنين ساير چ
ها نظير استوانه،
 .متفاوت داشت
 .رست است

يم چهار ضلعي
چهار ضلع و يك
چهار ضلع و يك
سه ضلع و دو زاو
سه ضلع و دو قط

قيك و سه ضلع 
طر و زاويه متعلق
وتي داشته باشد

 .استست ر
،a ز سه نقطه

ين صورت فقط
هااي از آن هز داير

 .رست است
هر حجم در كنار

Bبا  A( عاتط
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همه قطعات  

و ه )منتظم
ه ساير حجم

هاي م قاعده
در 2گزينه  .14

جهت ترسي  
داشتن چ -  
داشتن چ -  
داشتن س -  
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، قط2گزينه 
زواياي متفاو

در 3گزينه  .14
طي ازرش به

نباشند در اي
باشند هرگز
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نماي جلو قط
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ك خـارجي   

دايـره داده   

يره ترسيم 

  

cationgroup

  .كس كنيم

مماس مشـترك

O′ مركـز دو د

(R ' R− تا داي
 

M بدست آيد .

 مورد نياز منعك
  

حل ترسيم يك م

  ل ترسيمي
′و  Oه مركز 

(Rره داده شده 
(R خواهد بود. 

Mره داده شده 

 .آيد

 28/09/1399(  

هاي  را در نقشه
.پروژه است ك

كه مراح. ه است

ين دو دايره عمل
 دو قوس برابر به

هاي دو داير شعاع
R ،لي R ')+

خورد آن با داير

آ ره به دست مي

27  

چهارممرحلة (ر 

مام اطالعات بنا
ز براي اجراي يك

  .ت

 دايره داده شده

مركزيدن خط ال
با ترسيم(ط آن 

  اع نصف آن 

شعاع، تفاضل ش
داخلس مشترك 

تا از بر تداد آن

 خارجي دو داير

؛ هنـــردوازدهم

 معناست كه تم
رد نيازمصالح مو

ردن زمين است

شترك براي دو

دست آورده  و ب
ن و يافتن وسط

زين و به شعارك

  .ت
داده شده و به ش
در ترسيم مماس

و امت ('PO) ر
  (PO)تر  

مماس مشترك

دسنجش 

ي داده 

گزينه 

 سـاير  
ن داده 

ور كامل به اين
محاسبه ميزان م
صاف و هموار كر

م يك مماس مش

ل مركز دو دايره
المركزين ف خط
  ) يكديگر
المر خط كز وسط

ترسيم شده است
تر د  دايره بزرگ

د*  . ندقطع ك
تر كز دايره بزرگ

كز دايره كوچك
م OP موازات 

   
 

 .رست است
 يــابي دو نمــاي

   نماي سوم 
به درستي گ 2و 

  .رسيد
يابي س زير صفحه

ماي سوم نشان
 

 .رست است
يك نقشه به طو
رآورد به معني م
زمين به معني ص

 .رست است
مراحل ترسيم ر

  : زير است
اتصال ـمي اول 

رسيم عمودمنصف
ل تالقي آنها به

اي به مرك  دايره

ال تؤرحله در س
اي به مركز ايره

ق P را در نقطه
به مرك Pنقطه 
به مرك Pنقطه 
به MN  خط
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 .شده است
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ترـ 4تا  2   
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شده قبلي ر
اتصال ن -7  
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M  وN  را

ي شـكل  ثـ 

ن از هر سه 

ركـز آن از    

cationgroup

Mنقـاط   9له 

مثلثهـاي   وجـه 

ست و مركز آن

ـاس اسـت و مر

ت آيد و در مرحل

 2 وجهي از و

ع مثلث مماس ا

 رأس مثلث ممـ

عـداد آنهـا   

 28/09/1399(  

بدست Nقطه 

و 8، 4ين بين 

اشـد كـه   

طي بر سه ضلع

 محيطي بر سه

شده است كه تع

  . شود ص مي

28  

چهارممرحلة (ر 

رسيم نمود تا نق
  .دست آيد

منتظم كه در اي
 

با چين ميخط  

  .ود

دايره محاط. ست

  .ت
دايره. لث است

 ضخيم ترسيم ش

مشخص 1زينه 

؛ هنـــردوازدهم

تر O'M زات
جي مورد نظر بد

وجهي م 2و  
  .تا 32ست با 

2 خط ممتد و

شو  مشخص مي

محاطي مثلث اس

يگاه مثلث است
يره محيطي مثل

در شكل زير) ي

م آن درستي گز

دسنجش 

واان خطي به م
س مشترك خارج

12،  8، 6، 4ز 
هاي آنها برابرس ه

خ 5 شده شامل 
  .شود  مي

د صفحات حجم

، مركز دايره مي

ل يا گرانيقركز ث
منصف مركز داي

  . است

جانبي( Rوير 

رسيم نماي سوم

   
 

توا مي 8 مرحله 
 نموده و مماس

 .رست است
تند ازعبار طوني

و جمع وجه اند ه
 .رست است

ي دو نماي داده
خط را شامل 7

 .رست است
ي دو نما، تعداد

 .رست است
رسي نيمسازهاي

  . فاصله است
ها مر رسي ميانه

رسي سه عمودم
س به يك فاصله
 .رست است

ود بر صفحه تصو
1.  

 .رست است
و تر 1ي صفحه 

www.sanjeshse 

البته در *  
به هم وصل

در 4گزينه  .15
احجام افالط  

شدهتشكيل 
در 3گزينه  .15

نماي جانبي
7در مجموع 

  
در 3گزينه  .15

يابي با صفحه  
  
  
  
  
  
  

در 3گزينه  .15
محل همر -  

يك لع بهض
محل همر -  
محل همر -  

هر سه رأس
در 3گزينه  .15

خطوط عمو
برابرست با 

  
  

در 1گزينه  .15
يابي با صفحه  
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  .دهد مي

 و تـداخل    

cationgroup

  .گيريم ظر مي

=       42  

  . زغال هستند

  .م

  .ود

  .ان استي

 برجسته نشان م

  .ت

شـكل الـف و ل

موع آنها را در نظ

/ ×6 5 2    =

 زبر مثل كاغذ

گوييم مزمان مي

شو د فضايي مي

هاي اين جري گي

ها آنها را تطيل

پوستر شده است

ج و همينطور ش

 28/09/1399(  

ه و  سپس مجمو

+     =2 13

 براي كاغذهاي

ال فضاسازي هم

اد حالت محدود

ها متنوع از ويژگ

  .وط است

 اريب شدن مست

 دو بعدنما در پو

، شكل جف حرو

مي

29  

چهارممرحلة (ر 

 و حجم هر تكه

× =5 1      

خلخل و مناسب

گا تصوير اثر شا

ت كه باعث ايجا

ه ها و رنگ نحني

نوع تيرگي خطو

  .د

در واقع. شود ي

عث ايجاد فضاي

رافيك تناسبات

صويري و تجسم

؛ هنـــردوازدهم

ه تكه كردهرا س

      +      5
   64 برابر 

  م داده 

گي و بافت متخ

عدد ديد به اين

هاست فرم ة انداز

من. شود فته مي

سيار ظريف و تن

شود ن چاپ مي

ي ميدختار دوبع

ه شدن خط باع

كتاب خط در گر

 خالقيت تص

دسنجش 

ر ن داده شده آ

× =12 2 24
و حجم آن 4×

ن مقدار از حجم
 . خواهد بود 2

رايون، تنوع تيرگ

وجود زواياي متع

نما اختالف بعد 

و سونيا دلونه گف

وجود خطوط بس

ح بدون آينه شد

خاجاد بعد در س

بسمله و پوشانده

هللا فضائلي در ك
  .ث است

   
 

 .رست است
سبه حجم قطعه

                   
× ب اوليه ×4 4

 كه با تفاضل اين
22 مكمل برابر 

 .رست است
  

 .رست است
يرگرافيتي يا كر

 .رست است
 .رست است
ها و و كستن فرم

 .رست است
ي فضاسازي دو
 .رست است

آثار روبر دلونه و
 .رست است

  
 .رست است

ي دراي پوينت و
 .رست است

ي شابلوني طرح
 .رست است

 اشكال باعث ايج
 .رست است

ط و شكل مرغ بس
 .رست است

 جدول حبيب اهللا
خط ثلث ةدهند ن

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .16
جهت محاس

  
    

  
             

ابعاد مكعب  
خواهد بود  
شده حجم  
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در 4گزينه  .16
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در 1گزينه  .16
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در 2گزينه  .16
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در 2گزينه  .17

تغيير زاويه  
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حروف نشان
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و دورتـرين   

نـة تقـارن        

سرچشـمه  
بـه عنـوان   
صل داستان 

ساخته روبر 

تـرس، و  و       

جلوپولوس، 
ثيرگـذار  أ ت  

اشـاره  » س  

cationgroup

  .ستر ندارد

  .ست

تـرين و نزديـك 

  .شود مي

 در نشـانه، نمون

، از حماسه سرام
ب» شـاكونتاال « 

 اين علت كه اص

مرگ گريخت س

ي مكـر، تزويـر و

مجموعه آثار آنج
سـيقي زيبـا و

گاه خيـره اولـيس

تباط بصري پوس

سه بعدي شده اس

نف انـدازه بـين    

س به نور ايجاد م

  .شده است

ن اجـزا متقابـل

قبل از او در. ست
.وجـود آورد ه ـ   

اند، به ا ز ناميده
  .دهد تاال مي

يك محكوم به م
 

ار، سـفيد بـراي

هاي متن م يقي
مديون موش را 

نگ«، »و يك روز

 28/09/1399(  

ير خاصي در ارت

ث ايجاد فضاي س

ست اما اخـتالف

 عكاسي حساس

ها انجام ش رنگ 

 همسـان بـودن

  .ت

اس» كاليداسا« ،
ر سانسـكريت بـ

نيز» شتر گمشده
مزد خود شاكونت

فيلم ي. شود  مي
 .باشد وساوا مي

امـش و پشـتكا

ساختن موسي ةط
هايش فيلم وفقيت

ابديت و«، »يان

30  

چهارممرحلة (ر 

  .شود شته مي

ثيأت 3دن گزينه 

له خطوط باعث

رنگ هم مؤثر اس

ي مستقيم كاغذ

يگرمي و سرد

 حال چرخش و

 ايجاد شده است

درام هند،طاليي 
در تئـاتر جديدي

انگش«تاال را نكو
 دوشيانت به نام

صيت اصلي آغاز
ون ساخته كورو

واني نشان از آر

 بيشتر به واسط
اي از مو ت عمده

علفزار گر«هاي 

ايشيت نم

؛ هنـــردوازدهم

ه بالانقطاع نوش

پس زمينه بود فاً

چنين تغيير فاصل

 وضوح و تغيير ر
  .هاست

ز طريق نوردهي

تفاده از ويژگي گ

ه از خطوط در

صورت متناوب

در عصر ط ريت
ج بناي» كونتاال
داستان شا .شود

ري دارد كه شاه

خصز، با مرگ ش
 و فيلم سرير خو

و خودسري، ارغو
  . رد

السيك است كه
قسمت جلوپلوس

ه يقي متن فيلم

 خالقيت

دسنجش 

شود كه كلمه مي

ي منفي و صرف

ها و همچ زه فرم

ن اگرچه تغيير
وضوح آنه و رنگ

ربين است كه از

سم عموماً با است

 به دليل استفاده

في و مثبت به ص

 به زبان سانسكر
شاك« نمايشنامه

ش شناخته مي» 
ستگي به انگشتر

خته اورسن ولز
فدريكو فليني،

 نشان لجاجت و
ميان كاربرد دار

وناني سبك كال
آنج. شود خته مي

توان به موسي مي

   
 

 .رست است
اي گفته م  شيوه

 .رست است
شكل بودن فضا

 .رست است
يير شكل و انداز

 .رست است
درختان اثر سزان
شتر از اختالف ر

 .رست است
كاسي بدون دور

 .رست است
ي در امپرسيونيس

 .رست است
 صادرات ايران

  .ت
 .رست است

هاي منف كرار فرم

 .رست است
نويس مايشنامه

ننگارش  ما او با
رام سانسكريتد

 قهرمانان آن بس
 .رست است
سا» شهري كين

م جاده ساخته ف
 .رست است
اي، چين، قهوه

ت اجانب و نظام
 .رست است

آهنگساز يودرو، 
يد يوناني، شناخ

از آثار وي م. ست

www.sanjeshse 
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در 2گزينه  .17
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در 1گزينه  .17
در تصوير د  

درختان بيش
در 3گزينه  .17

فوتوگرام عك  
در 1گزينه  .17

عمق نمايي  
در 2گزينه  .17

نشانه بانك  
دوراني است

در 4گزينه  .18
تصوير از تك  

 
 
 
  

در 2گزينه  .18
مهمترين نم  

ام، گرفت مي
زيباترين د«

و سرنوشت
در 3گزينه  .18

همش«فيلم   
برسون، فيلم

در 1گزينه  .18
در نمايش چ  

زرشكي جهت
در 4گزينه  .18

الني كاريند  
فيلمساز فقي
كاريندرو اس

  . داشت
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ره و نمـاد    
  .كنند ه مي

ل محـو يـا    
ـوع اسـت،    

ع خاص از 
ك، كـارل  

مام نـاطق  

ر زمـان يـا   
ي در يـك   

. شود ب مي

ين درام او 

 راجـع بـه     
در . شـود  ي  

ـه بـه كـار     

سـتناد در    

قصـر تـار   (

cationgroup

 تمثيـل، اسـتعا
ن شيوه استفاده

آن دو در حـال 
طه در حـال وقـ

ت خود، با موضع
ون آلفرد هيچكا

نخستين فيلم تم

 پرش آشكار در
ف مرحله ميـاني

ش اتصال محسوب

مشهورتر.  است

ـت و نمايشـي
اجـرا مـي» وميم 

 بتوانـد جداگانـ

مـدارك قابـل ا
  .ه است

(لم سـريرخون     
  .ست

ستند و ازها ني
آيزنشتاين از اين

ه هـيچ يـك از   
مان در چند نقط

، فاصله و حركات
لمسازاني همچو

و نخ 1928 سال 

 و به خاطر اين
 ايجاد كرد، حذف

ترين روش داول

هورم چيني مش

آمده اسـ  در مي
پـانتو«صورت ه 

شود كه يت مي

ترين م  از روشن
سخن گفته شده

  .شود اجرا مي

 مربـوط بـه فـيل
 ساخته شده اس

 28/09/1399(  

و تداوم بين نما
 تاتي، سرگئي آ

صوير بدون آنكـه
راهايي كه همزم

دوربين با زاويه،
فيل. ريسته شود

رادران وارنر در

شي به نظر آيد
 آن اين برش را

قيم است كه متد

 كه به پدر درام

ربي هند به اجرا
هاست و ب» كالم

اي تربي و به گونه

شايد يكي .ست
سمرگ سياوش 

 از جنس چرم ا

الؤوير مورد س
ويليام شكسپير

31  
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 انتقال واقعيت و
جيرو اوزو، ژاك

هم رفتن دو تص
ت گذشته، ماجر

 .  

ست كه در آن، د
ي به موضوع نگر

كنندگي بر  تهيه

ظره و پرشير منت
آ مي توان بوسيله
  . د

يا برش مستق) ع

چينگ نام دارد

تر در جنوب غر
ك«قد  نمايش فا

شود و هر عضو ي

ايران اس سالم در
مردم بخارا بر م 

هايي ه عروسك

تصو.  شده است
نوشته و» مكبث

؛ هنـــردوازدهم

ه دنبال تداوم و
نوان مثال ياسوج

 از تداخل يا در
د آوردن خاطرات

شود ستفاده مي

  . ك است

ده از نماهايي اس
م شخصيت اصلي

  .اند رده

، به»رايان فوي

ن دو نما كه غي
هايي كه م شيوه

شود داد ارائه نمي

قطع(ده از كات 
  . رود مار مي

ين، كوان هان چ
  .نام دارد 

وان دارد و بيشت
اين .وران است

دن استفاده مي

مايش قبل از اس
ة در آن از تعزي

وسيلهه ست كه ب

ي جهان مشهور
م« از نمايشنامه 

دسنجش 

ن غيرتداومي، به
به عن. كنند  مي

عبارتست) ازي
مپوز براي به ياد
بين دو تصوير اس

ي آلفرد هيچكاك

به معناي استفاد
 از دريچه چشم
شيوه استفاده كر

بر«ساخته » رك
  . شود ي

، برشي است بين
يكي از ش. ب كند

ا بخشي از رويد

و پالن استفاد د
ي خشن به شم

ن دوره يوآن چي
»ق خانم تو شد

ص به مردهاي جو
 غوالن و سلحشو
ديگر رقص، از بد

ثيرگذارترين نمأت
كه باشد » بخارا

ه در اندونزي اس

س ادبي سينماي
ت كه با اقتباس

   
 

 .رست است
 در شيوه تدوين
مفاهيم  استفاده

 .رست است
برهم اند(زيشن 
از سوپرايم. باشد

سه و يا شباهت ب
 .رست است
هاي ان از ساخته
 .رست است

به) ذهني(ژكتيو 
كند كه وت مي

اين شاز ... رنه و 
 .رست است

هاي نيويور نايي
هان شناخته مي

 .رست است
،)برش پرشي(ت 

ه را به خود جلب
سته است و گويا

 .رست است
روش پيوند بين

وعي انتقال بصري
 .رست است

رين درام نويسان
هايي كه در حق

 .رست است
ت كه اختصاص
يري خدايان و

شتر از هر نوع د
  . ت كند

 .رست است
ت» وگ سياوش

تاريخ« نمايش 
 .رست است

يت نمايش سايه
 .رست است

ه سلطان اقتباس
ر كوروساوا است

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .18
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براي بيان مف
در 1گزينه  .18

سوپرايمپوز  
ظاهرشدن ب
ايجاد مقايس

در 3گزينه  .18
فيلم پرندگا  

در 4گزينه  .18
مونتاژ سوبژ  

تماشاگر دعو
دراير، آلن ر

در 2گزينه  .18
روشن«فيلم   

سينماي جه
در 4گزينه  .19

جامپ كات  
مكان، توجه
حركت پيوس

در 1گزينه  .19
ترين ر ساده

اين روش نو
در 2گزينه  .19

يكي از بهتر  
ه عدالتي بي«

در 3گزينه  .19
است نمايشي  

دنياي اساطي
كاتاكالي بيش
رفته و حركت

در 4گزينه  .19
سو«نمايش   

د وجودمور
در 1گزينه  .19

وايانگ كولي  
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كوروساوا به  
اثر) عنكبوت
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ت سالوادور 

ايش فيلم، 
  

رپيشـه در    

ان سالمند 

1/(ك  5 

نـيم پـرده    

cationgroup

چكاك از نظريات

اه با دستگاه نما
.اده كرده است

ـزينش هـر هنر
  .داند مي

بانوا» الودان«ل 

كرين سوم كوچك

  .كرد

م و هفـتم آن ن

ت كه در آن هيچ

تي بزرگي همگا
ن سيستم استفا

كه او در زمان گـ
نصري معنوي مي

، به عنوان مثالد

جات در گام لوك

مطلق استفاده ك

.  

ده درجات ششم

  .ات را دارد

 28/09/1399(  

است» لسم شده

ر آن صفحه صوت
نيز از اين 1927

مترين نكاتي ك
سماني، بلكه عن

شود  تقسيم مي

  . ويوال

صله بين اين درج

و از سرياليسم م

.شود كوك مي »

در حالت باالروند

 

هم همان عالما 

32  
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طلس«سانه به نام 

كردند كه در مي
7ن كراسلند در 

يكي از مهم. ست
يك مشخصه جس

هاي بسياري ش
  .ن است

نطور سيم اول

فاص. باشد گام مي

براي دو پيانو »ك

»سي اكتاو اول«

باشد ولي د ن مي

 .شود تر مي  بم

» ميكسوليدين

ت موسيقي

؛ هنـــردوازدهم

ك تريلر روانشناس
 

يتافن استفاده م
ه جاز ساخته آلن

ستفاده نكرده اس
سون صدا را نه ي

ن است و به بخش
ك بانوي كمدين

همين. شود ك مي

ت درجه ششم گ

تارها، شماره يك

«و بعضي مواقع 

بق بر مد آيولين

پرده كروماتيك

ال«باشد و  د مي

  .باشد مي» 
 

 خالقيت

دسنجش 

هيچكاك، يكگ 
 .ه گرفته است

ها از سيستم وي 
فيلم خواننده. رد

لور در آثارش اس
برس. تاس» يشه

 ايفاگر نقش زن
ايفاگر يك»  دان

كوك» ال«ير نت 

مديانت م و ساب

ساختا«ه در اثر 

و »دو اكتاو دوم

رونده منطب ايين
  

هارمونيك نيم پ

 ديز در سركليد

»فا ماژور«گام » 
  ششم و هفتم

   
 

 .رست است
يلم پس از جنگ
احي صحنه بهر

 .رست است
برخي فيلم 192

كر  را عرضه مي
 .رست است

گز از صداي دوبل
صداي هنرپي«د 

 .رست است
صيتي است كه

چاي«حالي كه 

 .رست است
گيتار از بم به زير

 .رست است
 .رست است

نت درجه چهارم
  .شد

 .رست است
ين كسي بود كه

 .رست است
 .رست است

«نج سيمه نت 
 .رست است

يك در حالت پا
 .شوند زيرتر مي

 .رست است
م در گام ماژور ه

 .رست است
 .ست استر

 .رست است
 .رست است

اراي دو عالمت
 .رست است

»ر مينور«ي گام 
درجه سوم،: ال

www.sanjeshse 
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» سـل «ت      

وم در ايـن     

رون تغيير 

ر خراطي، 

cationgroup

  .ست

ـام ر مينـور نـت

 و انگشـت سـو

يم نام آن به لتر

 استفاده آنها د

ت عالمت ديز اس

ـر نمايـان در گـ

باشـد مـي } دو{

  .دهد  مي

 

يبا، روكش نمايي

باشند و مورد ي

 28/09/1399(  

ست و داراي هفت

دهد، زيـ صدا مي
  . همصدا شود

{نـت   ن سـيم 

  .دهد صدا مي
وشته شده صدا

 .باشد مي) رده
  .باشد ي

  . رفته است

اي زي هاي ورقه ب

  .د

  .نيستند

انواده بيدها مي

33  

چهارممرحلة (ر 

ارمونيك آن است

  .جود دارند

ت نوشته شده ص
ه» سل«زد تا با 

سيون سوم در اين

ت نوشته شده ص
تر از نت نو بم) ده

پر 3(هارم افزوده 
مي) پرده 3(سته 

زي، برنج به كار

ئوپان را با چوب

يار سبك هستند

د و چسباندني ن

ن همگي از خا

اص مواد

؛ هنـــردوازدهم

 

آنا» الديز مينور«

و) بمل و ربمل ي

تر از نت كيبي بم
را بنواز» ال« نت 

شود، پوزيس  مي

تر از نت بم) رده
3/(ست  پرد 5
  .باشد مي) ده

ر هارمونيك چه
ديك پنجم كاس

  .باشند ي

يت سازهاي فلز

ح است و اگر نئ

  اف نيشكر

ي و كاج زرد بسي

باشند مي» برش«

بيد مجنون ك و

  .ت

 خوا

دسنجش 

 چهارم و پنجم

«مت بمل دارد، 

البمل، سي(» ك

دوم بزرگ ترك) 
وفون تنور بايد

كوك} سل{ت 
  .نوازد ي

2/(رست  پر 5
پنجم درس} فا{

پرد 1(وم بزرگ 

تم در گام مينور
ر گام ماژور ملود
ته آنارمونيك مي

در اكثري. ي است

نيز مطرح» چوب

اليا+ كاغذ باطله 

صنوبر ـ تبريزي

«ز دسته صرفاً 

 سياه بيد، شالك
  .ت

سازي است  مبل

   
 

چ درجه يكم،: ل
 .رست است
 .رست است

پنج عالمت» ينور
 .رست است

 ماژور هارمونيك
 .رست است

)بمل سي(  تنور
در نتيجه ساكسو

 .رست است
ساز ويلن آلتونت

را مي} مي{ت 
 .رست است

چهارم در} سل{
{) كرانگله(سي 

ن اين دو ساز دو
 .رست است

 نت پنج تا هشت
سوم تا هفتم در
ده و پنجم كاست

 .رست است
ل از مس و روي

 .رست است
تخته خرده چ«م 

ك+ چوب هاي  ه
 .رست است

ص.  سنگين است
 .رست است

كاري از و مشبك
 .رست است

كا، بيد مشك،
سازي است اكت

 .رست است
، اصطالحي در

www.sanjeshse 
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ري حدوداً 

ن شيوه  اي
نة بارز اين 

داخل . يرد
  .ر دارد

شاد بلوچي 

تر  ل كوچك

ب در شمال 

cationgroup

لبة كنارسبت به 

براي اجراي. رد
سي هستند نمون

گي سبابه قرار مي
 يا بز كوهي قرا

ي شها راي ترانه

صداي بم و طبل

ند بدين ترتيب

 لبة برش آن نس
  .سازند ي

گير  تاً انجام مي
ين شيوه هندس

د دوم انگشت س
گوزن ،گاو شاخ

ستفاده آن اجر

تر ص طبل بزرگ

  . بز است

كن نها را دفع مي

 28/09/1399(  

ل شده است و
ة كامالً حاده مي

ست امروزه ندرت
ورد نظر براي اي

است كه در بند 
متر معموالً از ش ي

شود و مورد اس ي

ختلف است كه ط

 در آن، پوست

لوب نيست و آن

  .رد

  .گيرد د ميخو

34  

چهارممرحلة (ر 

ي ظريف تشكيل
 سمت و با زاوية

رخوردار بوده اس
هاي مو كثر طرح
  .هان است

نجبر، ورشو يا 
سانتي 1و عرض 

ساخته مي ستان

در دو اندازة مخ
  .شي است

ست به كار رفته

اي حشرات مطل

داركاربر نتخاب 

  .شود ي

ه خ رنگ تيره ب

؛ هنـــردوازدهم

 يك تيغة فوالدي
 نيز فقط از يك

 رونق خاصي بر
اك. نمايند ي مي

اصفه يهزار قيصر

ي از جنس نقره
و 4طول تقريبي 

بيشتر در پاكس

بسته ده  شكل ت
مان ازگيل وحش

خته است و پوس

 

  .د

وي معطر آن برا
  .ساختند

طي را بسته به ان

ي نيز استفاده مي

گيرد اغلب ر مي

دسنجش 

چوبي كوچك و
اش نوك آن را

 دورة صفوي از
ساس الگو دوربر
ع شيراز و درِ باز

سبتاً پهن و فلزي
اي به ط ت تيغه

چستان است و ب

  ليتري 4 
  فلزي

رغي يا گلداني
چوب كُندس هم

 
، سفال يا گل پخ

 ع عتيق شيراز
 

باشد رنامبوكو مي

طر است البته بو
س ز اين چوب مي

 
 

يق هواي محيط

د در كاغذسازي

ض هواي آزاد قرار

   
 

 .رست است
 از يك دستة چ

و تر. درجه دارد
 .رست است

 كوبي تا اواخر
ك چوبي را براس
قف مسجد جامع

 .رست است
 دست حلقة نسب

ه طرف كف دست
 .رست است

 مربوط به بلوچ
  .باشد ي

 .رست است
گالن ←تان 
بشكه ف ←ان 

 .رست است
دو طبل تخم مر

نام ديگر چ .دارد
.درست است 

خانه، تمبك زور
 .رست است

سجد جامعبي م
.درست است 

ب آرشة ويلن، پر
 .رست است

ن سنگين و معط
ها را از و صندوق

.رست استد 
.درست است 

ظيم دقيبليت تن
 .رست است

غم استحكام زيا
 .رست است

ي كه در معرض

www.sanjeshse 
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