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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  هشتممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)15/12/1399(   

  )دوازدهم( هنـــر  
 

  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  11ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

  تان 

 را روايـت  

شبه انسان 

 تشـبيه  -5
ت از ديـدن     

cationgroup

ويشان و زيردست

رد و فقط ماجرا

ره نيست زيرا مش

5زاد  چتـر پـري     
گـي سـرو اسـت

خدمتگزاران، خو

ستان حضور ندار

  ت

ست، اما استعار

  .تضاد است

شـبيه ابـر بـه چ
زدگ ن و حيـرت   

 15/12/1399(  

خ: حشم// انگيز 

  .استه آمده

 در ماجراي داس

دوست ـ پوست) 

 
ب و تشخيص ا

  .استد كرده
  .استند كرده

ت» ني ـ بهاراني 

تش -4ة احسـان     
نة خيـره مانـدن

  تا -2.) ست

2  

شتمهمرحلة (ر 

ا غم: حزين// ب 

  .يست

  ن و آيين

اشتباه) ده و آباد

  .ت

 يعني نويسنده

  

  ي
)4جان ـ جهان 

 .)ت نه استعاري
ن اختيار به گردا

  . استكرده
را به چنار مانند

مانن» گوهر« به 

زمستاني« .  است

ه رعـد بـه آوازة
فته است و نشان

اس» زيرا« همان 

ارسي

دوازدهم؛ هنـــر

شده، مجابقانع 

 كُتَل و پشته نيس

دين: كيش//  كّر

  .ت

عمران شد(عمور 
  .استه آمده

استاشتباه آمده 
  .استباه آمده

  

است؛)  شخص

در ـ بر) 3سينا 

موي ـ كوي) 3ي 
ج) 3ير ـ غيرت 

فة اقتراني است
نسبت دادن. (ت
مانند ك» موج« 

شاعر خود ر. ست
راشاعر خود . ت

آميزيحس»  

تشـبيه -3شّاطه 
ي سرو را فرا گر

  

كه» زيرا كه«د 

 فا

سنجش د

:متقاعد//  تنزّل 

معنيست و هم

مذكّفرزند  پسر،

استاشتباه آمده 

و مع) يب بودن
اشتباه) شدهسحر

)ت، متضاد بطن
اشتب) م و باصفا

.استتباه آمده

سوم(داناي كل 

سينه ـ س) 2تي 
  ت
سوي ـ كوي) 2
غي) 2) غير تو(ت 

اضا» ست رغبت
استعاري است  فة

د را به گرداب و
افة استعاري اس
فة استعاري است

خواب سنگين« 

تشبيه باد به مشّ
كه سر تا پاي(م 

.)امت يار است

است، مانند» تا«

   
 

 .رست است
رفت كردن، س

 .رست است
خشي از تانك اس

 .رست است
پ: پور// ه، قطره 

 .رست است
»منشأ«و » ناع

 .رست است
مهي(الي مهابت 

س(الي مسحور 
پشت(الي ظَهر 

خرم(» نزِه«الي 
 .رست است
اشت» سن صالح
 .رست است

د» ارميا«استان 

 .رست است
راستي ـ ماست) 
ـ سالمت سالم) 
2سوي ـ موي ) 
غيرت ـ غيرت) 

 .رست است
دس«. (شبيه دارد
اضاف» نبض موج

شاعر خود.) ست
اضا» دست چنار
اضافة» مژگان ابر

 .رست است
«. ن كنايه است
 .رست است
ت -2ب به آينه 

قمريان به چشم
 كه استعاره از قا

 .رست است
«همان (تا كه  -

www.sanjeshse 

  
  
  
در 4گزينه  

پس: واترقيدن
در 4گزينه  

بخ» برجك«
در 3گزينه  

چكّه: رشحه
در 2گزينه  

امتن«امالي 
در 1گزينه  

امال: 1گزينة 
امال: 2گزينة 
امال: 3گزينة 
امال: 4گزينة 

در 2گزينه  
محا«ي امال

در 4گزينه  
زاوية ديد دا

  .كند مي
در 4گزينه  

)1: 1گزينة 
)1: 2گزينة 
)1: 3گزينة 
)1: 4گزينة 

در 1گزينه  
تش: 1گزينة 
نب«: 2گزينة 

ذكر شده اس
د«: 3گزينة 
م«: 4گزينة 

در 3گزينه  .
بودنسرگران

در 3گزينه  .
تشبيه آ -1

گردن ق طوق
ك شمشاد يار

در 4گزينه  .1
-1: 1گزينة 

erv.ir
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در مصـراع   

ـاي تبعـي   

  .آيد

  .نمايد ي

چون ت، هم

cationgroup

نيـز د» جملگـان 

هـ يـك از نقـش  

آ نمي تر به كار
  اليه ضاف

   زمانه

 ديگري روي مي

الزم و مفيد است
  .ست

ج«. آيد شمار مي

 بنابراين هيچ ي

  )هاد است

 

يار= ه كار آيدت 
مض                

سليمان -6مين 

ز سختي و رنج

  .د

مشير آهنين ال
زم و سودمند اس

 15/12/1399(  

به ش» ياران«ي 

هاست؛ ساز جمله

نه» جمله«دوم 

  كشد را ميم
  ول

 . و بيخود كنم

يار چه) // نمايد
                  

  اين خانه -5
سلطانِ زم -5ه 

سختي بسيار، با

ب قيامت بيندازد
  ).صورت سؤال

دست گرفتن شم
اي الزخدا تجربه

3  

شتمهمرحلة (ر 

  .ارد
صفت مبهم براي

سپايهف ربط هم

در مصراع د. (ت

مآب = بم كُشد 
مفعو              
را بيدل تو= نم 

  مفعول 
ن شود، مي مي(د 

                  

5آن كس  -4س 
درِ خانه -4گ در 

  .آيد ي

  ه

  شاد

 غلبه بر رنج و س

 
خودمان و حساب
مفهوم با بيت ص

  .)ده شويد

دمادگي جهت به
يدن به عشق خ

دوازدهم؛ هنـــر

  )ي كه

 

ع، نقش تكرار د
و ص» همه«ت با 

است و حرفمده
  .دارد

است» جزوجزوم» 
  

آ) // كند ب مي
                  

خودت كن ل و بي
                  

آيد مانند خار مي
                   

  .ست

هر كس -3خانه 
بانگ -3س خانه 

 بدل به شمار مي

مستانه -4زود  -

ا خيال دوست ش

ست كه پس از

 .كردن نيستش
ا به ياد مرگ خ

هم م(هراسند  ي
 از آن كه ميراند

ست اما براي آما
ست اما براي رسي

سنجش د

وقتي(چون  -2) 

 كه -3) اگر(ر 

در پايان مصراع 
ي بيت برابر است

ميان دو جمله آم
بيت وجود ندين 

»بدل« نخست 
.است» مراد«ف 

جذ(كشد  را مي
              ول 

دل بي// بكشانم 
                  

م تويار براي  = 
متمم           
مفعول ا و مورد

اين خ -2 خانه 
خس -2ك خانه 

ع بيت نخست،

-3ش شاه چين 
  تيز -3گرم 

با -3فارغ از غم 

اسمون اشاره شده

خوشو جاي دل
ويشان بايد ما را

از مرگ نمي) خدا
بميريد پيش( ا

ارزش است و كم
ل و سرآمد نيس

   
 

)وقتي كه(چو  -
  تا -2تا  -
گر -2) اگر(ار  -

 .رست است
»يك مشت گل

در ابتداي» جمله
  .ست

دو مصراع، در م
در اي) وف، تكرار

جمله در مصراع
معطوف» حاصل

 .رست است
رمآب = م كشد 
مفعو              

را ب تو= شانمت 
مفعول           

ر چو خار آيدت
                   

در هر د» ـَ ش 
 .رست است

اين -1:  وصفي
خاك -1:  اضافي

 در هر دو مصراع
 .رست است

پيش -2مست  -
گ -2دل تپان  -
ف -2بيخودانه  -
  ريزان  اشك -

 .رست است
ورد به اين مضم

 .رست است
 زودگذر است و
گ دوستان و خو

عاشقان خ( قوم 
وا قبل ان تموتوا

 .رست است
بي كارآمد نيست
 آدميان كه اصيل

www.sanjeshse 

-1: 2گزينة 
-1: 3گزينة 
-1: 4گزينة 

در 2گزينه  .1
ي«: 1گزينة 
ج«: 2گزينة 

دوم متمم اس
در هر د» و«
بدل، معطو(

ج«: 3گزينة 
ح«: 4گزينة 

در 3گزينه  .1
آبم: 1گزينة 

             
كش: 2گزينة 

             
يار: 3گزينة 

             
«: 4گزينة 

در 3گزينه  .1
هاي تركيب
هاي تركيب
همه: توجه

در 4گزينه  .1
-1: 1گزينة 
-1: 2گزينة 
-1: 3گزينة 
-1: 4گزينة 

در 3گزينه  .1
در هر دو مو

در 3گزينه  .1
دنيا: 1بيت 
مرگ: 2بيت 

اين: 3ت بي
موتو: 4بيت 

در 3گزينه  .1
شمشيرِ چوب
عشقِ ميان
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ستي سخن 

رك چهـار  

نـة ديگـر،    

نة احتـرام    

  واند

 

ي را گفتـه   

cationgroup

دوس فقط از وطن
  .ؤال ندارد

  .كنند

 كه مفهوم مشتر

سؤال و سـه گزين

نيـز نشـا» فتن 

  .ه شده است

 !رر بزني

تو نميرسد  ميـ 

  كنند

 ست ـ تصادفي

ط جواب خـوبي

ه در بيت دوم ف
 بيت صورت سؤ

مند ك اك عالقه

باشد، در حالي

ي كه صورت سؤ
  .دارند

خيز به سويي رفت

وي آسمان اشاره

تواني به او ضر ي

ـ كند ف خانه مي

ك ـ است، رها مي

كنند ـ خواس مي

 برَد مي

دقت كنيد فقط. د

 15/12/1399(  

ست در حالي كه
ناسب خاصي با

مت و دربار ضحا

باو خانه كرده ود
  .د است

گويد، در حالي ي
 راه آنها اشاره د

سينه خ« و » ن 

ي از تن، به سو

جاهاي ـ نمي) 4

طواف) 4 نكرد 

ايش ـ بلندي ـ

حركت نم) 4ي   

جوامع ـ م) 4   

به تو نيكي شود

)سانيعلوم ان

4  

شتمهمرحلة (ر 

ن اشاره شده اس
تن 4و  3هاي  ت

ي او را به حكوم

شق خدا در وجو
ت جهان خداوند

ي شاعر سخن مي
ن و ادامه يافتن

د از جايي رفتن

وح پس از جدايي

4  دة

لمسجام داد ـ 

ها جوجه) 4      

  )درست(ت 

خواست ـ حوادثي

تقاء داده بود   

ه دوست داري ب

ويژة غيرع( ن

دوازدهم؛ هنـــر

دت در راه ميهن
مفهوم بيت. وطن

 خوبي و مهرباني

گويد كه عش  مي
ها و عامل اتفاقات

سي و درماندگي
ت آزادي خواهان

با مژگان گرد«  

و پرواز رو) هادت

هاي ـ بند قدم) 

طواف خانه را انج

است ـ پايين) 

ن چه كسي است

كنند ولي ـ خو ي

ارتـ هاي ـ شرقي

كن همانگونه كه

بي، زبان قرآ

سنجش د

فشاني و شها ان
اه وه شدن در ر

تالش كردند با 

ي كسي سخن
ه شأ همة زيبايي

كس  دارد و از بي
ارند و به شهادت

.رام بسيار است

شه(س از مرگ 

)3   است

قاضي ط) 3كرد 

 3(

اين) = درست

حركت نمي) 3  

ارهاينها ك) 3    

نيكي ك !كَ ُن إليـ

 عرب

   
 

 .رست است
يت به مفهوم جا
ده است نه كشته

 .رست است
:جستند پيوند او
 .رست است

بختي ، از خوش1 
ين است كه منش

 .رست است
ضموني شخصي

اجتماعي داي ـ 
 .رست است

كنايه از احتر» ي
  .ست است

 .رست است
ت به زندگي پس

 .رست است
  : رتيب

هاي ـ شناخته م
 .رست است

  :رتيب
 خانه را طواف ك

 .رست است
  :رتيب

  ـ بلندي
 .رست است

نا(سي است ك
 .رست است

 : رتيب
حركت كند    
 .رست است

 : رتيب
 بود ـ برده بود

 .رست است

 ُتِحبُّ أن ُيحَسُن
.  

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
در هر دو بيت
به ميان آمد

در 2گزينه  .2
به خوبي بج

در 1گزينه  .2
بيت گزينة
بيت ديگر اي

در 2گزينه  .2
بيت دوم مض
جنبة انقالبي

در 2گزينه  .2
بوسيزمين«

بسيار و قداس
در 2گزينه  .2

در هر دو بيت
   

 
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
مكه قدم) 1

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

سنگ ـ) 2
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
تك تك) 1

در 3گزينه  .2
كهمان اين 

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

دو خط ح) 2
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
كارهايي) 1

در 1گزينه  .3
أحِسن کما
.خوبي است
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بررسـي    و   
هويـت   د و 

 اسـت كـه      
التحصـيل     

 كـه بـراي      
يـك از  ـيچ 

ه ايـن بـه     
. كرده است

كـه بـه آن   
ـه رينولـد   
ين دين را 
ساني هم از 

cationgroup

   

كـه در تحقيـق
ت مـي     كنـد اليـ

رق متخصصـي
هـا فـارغ شـگاه 

تعمار نيسـتند
ي نيست كه هـ

همـانطور كـه. د
مندي تقديم نك

هايي ك نوشته شر
جملـ از ،انـد  رده  

ااتشان درستي 
كس اند و ف كرده

  !خته شود

 ي ـ كنم پس

  حبه

مسيحي اسـت ك
ـرتبط اسـت فعا
چرا كـه مستشـر

ين زمينه از دانش
ـاي ورودي اسـت
 اين به اين معني

شرق بپردازد  در
ي خدمات ارزشم

نش باز مدنشان و
گانه ترجمـه كـر

خالل تحقيقا در
قّانيت آن اعتراف

  !ه است

 
بان دانش آموخت

  !كردند ر مي
 !ي

 15/12/1399(  

 .  ست

نبايد ـ فردي) 4

مصاح و ليلٍ ) 3

ژوهشگر غربي م
مـ تاريخ، نگ و

شود چ حقق نمي
در ا اد گرفته و

هـ زي جز پنجره
كشند ولي ه مي

تحقيق ررسي و
ي عربي اسالمي

ت تمخي جزئيا
هاي بيگ  به زبان

برخي از آنان د 
شان به حقّ رخي

  !ستشرق است
 ! است

بود مشرق زمين

 !ياوردند
!اند فت رسيده
آن زب خصص در

سلمانان را منتشر
ز نظر جغرافيايي

5  

شتمهمرحلة (ر 

تر از مرگ اس خت

4   ـ روانيست 

 3

پژ رق، متفكر و
رهنف دين و ده و

داشته باشد مح
ق را به خوبي يا
مستشرقان چيز
 نفوذشان نقشه
ه باشد به كار بر

هاي به تمدن شان،
 مسلمانان با بر
هاي اسالمي را
و .ح داده است
بر  اعالم كرده و

 شدن هويت مس
نظراتش منصف

 !ه است
خصصين علوم م

  !ست
يدند اما اسالم ني
 انصاف به پيشرف

از دانشگاه با تخ 

هاي مس كتاب و
كند نه ا لب مي

دوازدهم؛ هنـــر

ز نا اهل آن سخ
  ها بدترين) 

هيچ مشورتي) 

 يالي

مستشر ن شرق و
ه به آن از عقيد
ادبياتش تبحر ند
كي از علوم شرق
ت آن است كه م

زياد شدن نان و
نيت بدي داشته

هايش تالش ان و
آشنا كردن  در

ه  برخي از كتاب
هشت جلد شر 

اسالمشان را  و
  .اند ان نشده

هاي محقّق شرط
ن  بودن كند، در

استعماري بود ة
هدف اصلي متخ

ت دين اسالم است
ن اسالم را فهمي
گ مستشرقان با
وبي فرا بگيرد و

كردند و دفاع مي
معني طل فهوم و

سنجش د

درخواست نياز از
 3(

 3(

الّلي ـ يمّرر) 2  

عني طلب كردن
آنچه هر شرقي و

ا مشرق زمين و
ي فرا گرفته يا يك
هان معروف است

آن سلطه بر ن و
ينكه ني تا بدون ا

هاي مستشرقا ش
نقش مهمي ف و

س برخي از آنان
در  را ترجمه و

 از آنان مسلمان
 از كليسا مسلما

زبان شرقي از شر
دعاي مستشرق
ةهميشه بر رابط

هايش ه تمدن  و

 
دليل بر حقّانيت
قان درستي دين
ي با تالش بزرگ

ي را به خو شرق

 
 غرب از اسالم د

مف ه شرق را در

   
 

 .رست است
  : رتيب

د: درست عبارت
  بزرگ

 .رست است
  :رتيب

 دهد نشان مي
 .رست است

  :رتيب
        ِبرفيقه ـ 

  ك مطلب
ق در لغت به مع

هاي ش تمدن ن و
هاي م زبان گر در

رقي را به خوبي
آنچه در نزد جه
ماري با مسلمانا
 با انصاف نبوده

يست كه پژوهش
ي از آنان منصف

پس. دارند اند، ه
ه ديوان مثنوي
ند پس كساني
 تعصب يا ترس
 .رست است

وتعمق در يك ز
كه اد ست كه هر

استشراق ه ةپاي 
پژوهش شرق و

 .رست است
: ها به ترتيب نه

خي مستشرقان د
م اينكه مستشرق
ي عربي اسالمي
ق بايد يك زبان

 .رست است
: ها به ترتيب نه

ز مستشرقان در
ق كسي است كه

www.sanjeshse 
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ق ر (صـلّية 

شـروع  » يــ«

يـت و لعـّل 
. رگ شـود    

ب و مـتكلم  

cationgroup

 

!  ننده ايفا كند

  

و حروفـه األص

«بايـد بـا   » بن
  !ديگر دارند

ليـو أمر و نهي و 
ـه شـاعري بـزر

صيغة غائب 8ر 

  .مه شود

 !  

  !ند
!دهد هميت مي

 ! كند
كن  نقش معرفي

 جهول

وصفّية  ـ فّعل

و) ن وزن اَفتّعـلَ 

تنـدو  تـدعون« 
 بودن دو فعل د

هايي كه آرزو و 
 نزديك است كـ

ي و أمر فقط در

ع التزامي ترجمه

 15/12/1399(  

 !شرق است
ق زمين هستند

خواهي بررسي كن
بين مسلمانان ا 

رستي آن اعالم
 براي مسلمانان

مج ـ تفّعل) 4   

تف ـ للمخاطب 

مـن( سـم المفعـول

 ماألَعاظِ  

  . است

دو فعل)  ندارد
داللت بر غائب 

در فعل.)  باشد
اين پسرم: گويد

فعل نهي: توجه. د

هتر است مضارع

6  

شتمهمرحلة (ر 

پژوهشگر مستش
 سلطه بر مشرق

خ سلطه ماري و
راموش شده در

دانستن در الم و
م دهد تا بتواند

             صفية

                4(

اسـ) 4     فاعـل

ـ ْلَعابِدينَ ا: شود

مفرد» مدرك 

 مخاطب بودن
»ُهنَّ «دو ضمير 

فعل انجام نشده
گ مي 3در گزينة 

  

شود حسوب نمي

  .سازد ي
تواند و به ست مي

دوازدهم؛ هنـــر

انگيزشي براي پ
ست كه آنان راه

هدف غير استعم
هاي فر شر كتاب

ررسي دين اسال
يتي درست انجام

وص ـ للغائبينِ ) 

      وصفّية ـ 

ف ـ نکـرة ـ عـول

ش صحيح آنها مي

:شهادة«و كلمة 

دليلي براي(ست 
ضمن اين كه د 

يعني ف(ه باشد 
د. م نشده است
.)ه نزديك است

ضارع التزامي مح

  رزو كنيم 
عناي التزامي مي

گرچه ماضي اس 

سنجش د

دارد، موضوعي ا
ستشرقان آن اس

 

ه  بدون تعصب و
نش رد زيرا به باز
از بر المش را بعد

تحقيق را با نيت و

 3(

ُمتقدِّم) 3        

اسـم المفع) 3    

ص ).األَعاَظم ـ  

هست و »لِقَيمة

ؤنّث و غائب است
.حيح استص ن

امالً محقق نشد
 فعل هنوز انجام

بلكه  نشده است

طب است كه مض
  . شوند ي مي
پس بايد آ: ست

و مع» وف ناصبه
»قالَ «ل شرط 

   
 

 به شرق تعلق د
مورد مس نيان در

 .رست است
: ها به ترتيب نه
 ............. 

نگ اسالمي را
ر دانشمندان دار

اسال الم بياورد و
پژوهش و يت و

 .رست است
 : رتيب

 ن زائدان
 .رست است

 : رتيب

      تفعَّلَ  ـ ب
 .رست است

  :رتيب
 مفعول ـکّسر 

 .رست است

ْلَعابِديِنا(: رتيب
 .رست است

ا«ها ـ جمع  ش
 .رست است

 :رتيب

جمع مؤ» خـوات
ندبنو ي دعوني 

 .رست است

 را بيابيد كه كا
باشد يعني سـی

 شاعري بزرگ
 .رست است

 : ترتيب

فعل نهي مخاط 
رع التزامي معني

أمر غائب اس الم 
از حرو« لکی: عَ 

شرط است و فعل
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ـت يعنـي    

د ـ خـوبي       

cationgroup

حصـر اسـ» إالّ «

            

  تي

  شاه ـ بدهند

  كشند ي

ـه او ظلـم شـود

«ت، پـس ايـن   

 انيم

  باعث ـ و 

با ناراحت) 4     

 حرف خود ـ شا

ـ از او حساب مي

دوست نـدارد بـه

 15/12/1399(  

!  

نيست »إالّ «ل از 

  كر سالم 
   مكسر

من را ـ عقب بر

ب )4ه است      

اشت ـ نزديك 

او با) 4هند     

در حالي كه ـ) 4

كسي د) 4ند    

)ساني ان

7  

شتمهمرحلة (ر 

!رف جواب است

جرّ در جملة قبل

   مفرد
  د

ثني و جمع مذك
ستثني و جمع

ك كنيد ـ دشم

منجر شدهـ شي

مگين شد ـ برد

ـ بده. شش آمد

4اين    ) 3     

كند ه ـ نيكي مي  

علومويژة ( ن

دوازدهم؛ هنـــر

حر: »ال«؛ )آيا:  

  ني
  تثني

و همان حرف ج

مستثني و :وّياً 
مستثني و مفرد 
مستثن :معّوقينَ  

مس :َورصُ / وَرة 

كمك) 3           
  ايمدست داده

با نشاط و خوش )

از كار مرد غم) 3

هاي او خو حرف

كنند  يدگي مي

كند ـ كسي كه ي 

ي، زبان قرآن

سنجش د

أ(همزة استفهام 

مستثن :وضوعا
مست :األعينـ  
  مستثني ئة

 و مجرور آمده و
  .ت

قو/  جمع مكسر 
:ِقسم/  و مفرد 

/ و جمع مكسر 
ُصور جمع مكس

 

    مان حق
اييد ـ آن را از د

 3(

  3

ز حا) 2.       شد

به حسابش رسي

ه ـ ستم نمي ك

 عربي

   
 

 .رست است
بخاطر وجود هم 

 .رست است
  : ترتيب

موستثني منه ـ 
مستثني منه :ن

مئـ  ستثني منه
جار» إالّ «د از 

نيست ه در جمله
 .رست است

  :  ترتيب
مستثني منه و

مستثني منه :ة
مستثني منه و :

مستثني منه و ج

.درست است
  : رتيب

ار ـ اميدوارم ـ ح
ه ـ مساعدت نما

 .رست است
  :رتيب

 .رست است
  :رتيب
 رد

 .رست است
  : رتيب

زده ش  او شگفت
 .رست است

 : رتيب
خيل ـ است ـ ب

 .رست است
 : رتيب

كسي) 3نند    
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  .باشدمي

بررسـي    و   
هويـت   د و 

 اسـت كـه      
التحصـيل    

 كـه بـراي      
يـك از  ـيچ 

ه ايـن بـه     
. كرده است

كـه بـه آن   
ـه رينولـد   
ين دين را 
ساني هم از 

cationgroup

سرشان صحيح م

كـه در تحقيـق
ت مـي     كنـد اليـ

رق متخصصـي
هـا فـارغ شـگاه 

تعمار نيسـتند
ي نيست كه هـ

همـانطور كـه. د 
مندي تقديم نك

هايي ك نوشته شر
جملـ از ،انـد  رده  

اتشان درستي ا
كس اند و ف كرده

  !خته شود

  آوريد مي

يشان يا باالي س

مسيحي اسـت ك
ـرتبط اسـت فعا
چرا كـه مستشـر

ن زمينه از دانشي
ـاي ورودي اسـت
 اين به اين معني
 درشرق بپـردازد
ي خدمات ارزشم

نش باز مدنشان و
گانه ترجمـه كـر

خالل تحقيقا در
قّانيت آن اعتراف

  !ه است

 
بان دانش آموخت

  !كردند ر مي

 15/12/1399(  

ايمان نم) 3      

باال. / شده است

  الّشجرة ـ

ژوهشگر غربي م
مـ تاريخ، نگ و

شود چ حقق نمي
در ا اد گرفته و

هـ زي جز پنجره
كشند ولي ه مي

تحقيق ررسي و
ي عربي اسالمي
خي جزئيات تم

هاي بيگ  به زبان
د برخي از آنان 

شان به حقّ رخي

  !ستشرق است
 ! است

بود مشرق زمين

 !ياوردند
!دان فت رسيده
آن زب خصص در

سلمانان را منتشر

8  

شتمهمرحلة (ر 

  .اند نشده

يد               

ترجمه نش» وقهم

ـ السِّنجاب) 3  

پژ رق، متفكر و
فرهن دين و ده و

داشته باشد مح
ق را به خوبي يا
مستشرقان چيز
 نفوذشان نقشه
ه باشد به كار بر

هاي به تمدن شان،
 مسلمانان با بر
هاي اسالمي را
و .ح داده است
بر  اعالم كرده و

 شدن هويت مس
نظراتش منصف

 !ه است
خصصين علوم م

  !ست
يدند اما اسالم ني
 انصاف به پيشرف

از دانشگاه با تخ 

هاي مس كتاب و

دوازدهم؛ هنـــر

ترجمه» أيضاً  

بري را ـ نمي) 2  

فو«در » هم« و 

           شجار

مستشر ن شرق و
ه به آن از عقيد
ادبياتش تبحر ند
كي از علوم شرق
ت آن است كه م

زياد شدن نان و
نيت بدي داشته

هايش تالش ان و
ردنآشنا ك  در

ه  برخي از كتاب
هشت جلد شر 

اسالمشان را  و
  .اند ان نشده

هاي محقّق شرط
ن  بودن كند، در

استعماري بود ة
هدف اصلي متخ

ت دين اسالم است
ن اسالم را فهمي
گ مستشرقان با
وبي فرا بگيرد و

كردند و دفاع مي

سنجش د

و كَ «؛  )أيضاً  

             دهد

اضافه است» گر

األش ـ السِّنجابَ  

عني طلب كردن
چهآن هر شرقي و

ا مشرق زمين و
ي فرا گرفته يا يك
هان معروف است

آن سلطه بر ن و
 تا بدون اينكه ني

هاي مستشرقا ش
نقش مهمي ف و

س برخي از آنان
در  را ترجمه و

 از آنان مسلمان
 از كليسا مسلما

زبان شرقي از شر
دعاي مستشرق
ةهميشه بر رابط

هايش ه تمدن  و

 
دليل بر حقّانيت
قان درستي دين
ي با تالش بزرگ
 شرقي را به خو

 
 غرب از اسالم د

   
 

 .رست است

ـ بيتک(: رتيب
 .رست است

  : رتيب
د افزايش ميـ د 

 .رست است

مگ«كلمة : رتيب
 .ت استرس

  :رتيب
)2         َقَفزَ  

  ك مطلب
ق در لغت به مع

هاي ش تمدن ن و
هاي م زبان گر در

رقي را به خوبي
آنچه در نزد جه
ماري با مسلمانا
 با انصاف نبوده

يست كه پژوهش
ي از آنان منصف

پس. دارند اند، ه
ه ديوان مثنوي
ند پس كساني
 تعصب يا ترس
 .رست است

وتعمق در يك ز
كه اد ست كه هر

استشراق ه ةپاي 
پژوهش شرق و

 .رست است
: ها به ترتيب نه

خي مستشرقان د
م اينكه مستشرق
ي عربي اسالمي
ق بايد يك زبان

 .رست است
: ها به ترتيب نه

ز مستشرقان در

www.sanjeshse 
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  )ح ب ر

   خصاالً ي 
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!   نده ايفا كند

   وصفّية

ح(وفه األصلّية 

جملة وصفي براي

  تأكيدي

 !ي

   

  !كند
!دهد هميت مي

 ! كند
كنن  نقش معرفي

 مجهول ـ 

و ـ تفّعل ـ طب

و حرو) زن َفعَّلَ 

 

ج :ُتعجبهُ / وب 

مفعول مطلق ت 

 15/12/1399(  

ز نظر جغرافيايي
 !شرق است

!ق زمين هستند

خواهي بررسي ك
بين مسلمانان ا 

رستي آن اعالم
براي مسلمانان

ـتفّعل) 4        

للمخاط) 4        

من وزن(لمفعول 

 ماَماً اْهتِ  

 معناي كودها

و مفعول و منصو

:مساعدةً ت پس 

9  

شتمهمرحلة (ر 

كند نه ا لب مي
پژوهشگر مستش
 سلطه بر مشرق

سلطه خ ماري و
ه درراموش شد

دانستن در الم و
م دهد تا بتواند ب

        وصفية 

              فّية

اسم الم) 4       

ـ نالُمواطِ : شود

هست به» سِمَدة

موصوف و: صاالً 
  ي 

  صفي 
  جملة وصفي

 قيد زمان است
  .في آن است

  . است
  .ست

دوازدهم؛ هنـــر

معني طل فهوم و
انگيزشي براي پ
ست كه آنان راه

هدف غير استعم
هاي فر شر كتاب

ررسي دين اسال
تي درست انجام

ـ متعدٍّ  ـ غائبينِ 

وصف  ـ الزم ـ 

    مبنيـ  عول

ش صحيح آنها مي

أس«جمله براي 

خص/ د و مرفوع 
جملة وصفي :بت

جملة وص كُينقذنَ  
ج :ح فيه الفقراء

فت نيست بلكه
جملة وصف بطله

صفت مفرد آن 
ن امضاف اليه آ

  .رد

سنجش د

مف ه شرق را در
دارد، موضوعي ا

شرقان آن اسست

 

ه  بدون تعصب و
نش رد زيرا به باز

المش را بعد از بر
تحقيق را با نيت 

للغا) 3     صوب

ُمتقدِّم) 3        

اسم المفع) 3     

ص ).اْهَتماَماً  ـ ن

ي است توضيح ج

صفت مفرد کريمٌ 
خّربو / و مرفوع 

يو/ بر و مرفوع 
يفرح و/  مرفوع 

صف» دائماً « 3نة 
ال تُبوعي چون 
أکثرَ وعي چون 

م البهجةي چون 

چون مفعول ندا

   
 

ق كسي است كه
 به شرق تعلق د
نيان درمورد مس

 .رست است
: ها به ترتيب نه
 ............. 

نگ اسالمي را
ر دانشمندان دار

اسال الم بياورد و
يت وپژوهش و
 .رست است

 : رتيب

منص ـ ن زائدان
 .رست است

 : رتيب

      تفعَّلَ  ـ ب
 .رست است

  :رتيب
          مفعول 

 .رست است

الُمواَطن(: رتيب
 .رست است

ه معناي اسيدي
 .رست است

 : ترتيب

ک/ بتدا و مرفوع 
وصوف و فاعل و

موصوف و خب :تُ 
وف و فاعل وص

 .رست است

در گزينة:  ترتيب
مفعول مطلق نو 

مفعول مطلق نو
عول مطلق نوعي

 .رست است
 : ترتيب

فعل الزم است چ

www.sanjeshse 

مستشرق) 2
آنچه هر) 3
نظر جها) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

مستشرق ـ
بايد فرهن) 1
برتري بر) 2
بايد اسال) 3
بايد فعالي) 4

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

له حرفان) 1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
للمخاطب) 1

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

ـ مؤّنث) 1
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
در 3گزينه  .4

بهضّية الحمْ 
در 1گزينه  .4

ها بهگزينه
مب :رجلٌ ) 1
مو :رياحٌ ) 2
صديقاُت) 3
موص :أّيامٌ ) 4

در 3گزينه  .4
ها بهگزينه

:إحساناً ) 1
م محاولةً ) 2
مفع نظرَ ) 4

در 1گزينه  .4
ها بهگزينه

ف :اکتفی) 1
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ل ديگـري    

ها در بركه 

ر قـوانين و   
رزانـي  مي ا

ـد و قـرآن   
  ».ر دهد

د خداونـد  

 مأيوسـش   

cationgroup

زيرا بعـد از فعـل

  !حذف شود

ه ند درصد ماهي

بيـانگر ﴾ ...ـراً    
مي را كه بـه قـو  

نمايـ حبـت مـي   
ن در زمين قرار

ترين كارها نز ب

ز رحمت الهـي

ناصبه است ز» م
!  

پس نون بايد ح 

چن. صيد كردند

هللا لـم يـك مغيـ
خداوند نعمتي« 

  ». و داناست

  ﴾هم الوارثين

معرفـت و مح ت 
ه آنان را جانشين

دانيد كه محبوب

گناه آلوده شد از

 15/12/1399(  

  عول

  عول

الم« 3در گزينة 
!س ناصبه است

،»ال ُيشاهدوا« 

جاه تا از آنها را ص

بـأن اهللاذلك ﴿ه 
:يه چنين است
كه خداوند شنوا

لهم ائمه و نجعله
   ﴾الحون

ويـت موضـوع تق  
كهاست داده ده 

يوس نشويد و بد
  

 وقتي كه او بر گ

)سانيم ان

10  

شتمهمرحلة (ر 

مفع :ماو / عدي 

مفع: »ك«و / ي 

دهد ولي د د مي
دهد، پس ينكه مي

هي غائب يعني

ني آمدند و پنج

انيد و آية شريفه
معني آي. م است
، كهددهنرا تغيير

و نجعل) عفينضست
رثها عبادي الصا

توجـهمما را  »
ند وعدوهند خدا

ز لطف الهي مأي
».است) عج(صر 

دهد و ا سر مي

ويژة غيرعلوم(

دوازدهم؛ هنـــر

فعل متعد :غّيروا

فعل متعدي :دعا

ت و معناي بايد
ناي تا يا براي اي

شود نه ي آن مي

د، ناگهان صيادا

مام و كامل گردا
ط زندگي مردم
خود وضع خود ر

مس( في االرض 
ير﴿ـ  ﴾ االرض

»ةجاهلي تةيت م
ل صالح انجام ده

 الهي باشيد و از
صرعي ظهور امام 

را كن بعد توبه 

( ين و زندگي

سنجش د

تغ/ مفعول  :لبرّ 
  مفعول :فسه

د/ مفعول : »ي«

أمر و جازمه است
كند و معن ن مي

 است پس منفي

كردند زندگي مي
  % 75عادل 

1  
 وجود امامان تم

راي اصالح شرايط
مگر آنكه آنها خ

الذين استضعفوا
ذكر انَّد الع من ب

11-114  
اف امام زمانه م

ان آورند و عمل

منتظر فرج«: د
 انتظار دعا براي

ت كه اول گناه

 دي

   
 

افعل متعدي و 
نفو عل متعدي 

«فعل متعدي و 
 .رست است

 : ترتيب

أ »الم«نة ديگر 
ت وقوع آن را بيان

 .رست است
  : ترتيب
أمر غائب »ِهدوا

 .رست است
  : ل

اي ز هي در بركه
ب يك سوم معا

 .رست است
111-112م ص 

ت هدايت را با و
خاص خداوند بر

دهد م تغيير نمي
 .رست است

  114م ص 
ان نمن علي ا يد

 كتبنا في الزبور م
 .رست است

6-117م ـ ص 
ن مات و لم يعرف

كساني كه ايما«
 .رست است

  119م ـ ص 
فرمايند مي) ع(ي 

است الزمه اين
 .رست است

  84هم ص 
 شيطان اين است

www.sanjeshse 

ف :تنالون) 2
فع :يسُترُ ) 3
ف :بلغنی) 4

در 3گزينه  .4
ها بهگزينه

در سه گزينة
آمده و علّت

در 4گزينه  .4
ها بهگزينه
ِلُيشاه«چون 

در 4گزينه  .5
ترجمه سؤال
دويست ماه
ماندند؟ جوا

  
 

در 1گزينه  .5
سال يازدهم

خداوند نعمت
هاي خ سنت

كرده است ت
در 2گزينه  .5

سال يازدهم
ينرو ﴿) الف
ك﴿) ب و لقد

در 4گزينه  .5
سال يازدهم

من« حديث 
«: فرمايد مي

در 1گزينه  .5
سال يازدهم
حضرت علي
انتظار فرج ا

در 2گزينه  .5
سال دوازده
اولين حيلة

  .كند مي
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و در تمـام   

 محرمـات     

 كسـاني را   

يعنـي   .ـت 
و « » ...ـا  
 ،»باشـم  ـي   

 را كـه بـه       
  ».ود

گيـر   غافـل 

گار شـد و    

cationgroup

شـوند و تـر مـي  

جبـات و تـرك

كرد و خداونـد

اسـ ﴾وا قـومهم 
قعه فارجعوا فيهـ

بـر آنهـا مـ داخـ 

د بايـد ديگـران
ا خواهد بوت با م

از اين راه تو را غ

كيه كـرد رسـتگ

ت تر و محكم قوي

ضوع با انجـام واج

شكار كق توبه را 

رولينذ﴿وم خود 
ما الحوادث الواق

خ حجـت   مـن 

د داشـته باشـد
رت او در بهشت

باش كه گاهي ا

  .شد

 كس خود را تزك
  ».مل نمود

 15/12/1399(  

اهان اجتماعي ق

 است و اين موض

هاي توفيق لحظه

سوي قو شت به
و ا«: فرمايند مي

من بر شمايند و

ا آشناست وجود
اين صور درد ده

 دشمن غافل نب

تر باش  همه عالم

  الت

به يقين هر«: د
رات خداوند عمل

11  

شتمهمرحلة (ر 

اتاهي كنند گنو

 انديشه و تفكر

 است كه بايد لح

بازگش زپس انان 
مكه ) عج(عصر 

كه آنان حجت م

 علوم و دانش ما
ش ده آنها آموز

شكني  از پيمان

فقها از انمياز  

ي در برابر مشكال

فرمايد سته و مي
به دستوربر توبه 

دوازدهم؛ هنـــر

ر كومنك ز نهي ا

ي رشد و كمال

مقابلش اين  طة

نموظيفة مؤ﴾ ..
 با حديث امام ع
ث، رجوع كنيد ك

ز پيروان، كه به
ستورات دين را به

ن پيمان بستي

علم باشد يعني

تقامت و پايداري
  

  ن به رهبر

تزكيه نفس دانس
بايست عالوه ب ي

سنجش د

مر به معروف و
  .د

 حركت به سوي

ختن توبه كه نقط
  .ست دارد

12  
.ما كان المؤمنين
د و اين موضوع
ه راويان حديث

12  
اگر يكي از«: ند

مايي كند و دس

1  
اگر با دشمن«: د

 اين است كه اع

1-126  
است): ظيفه مردم

ب معرفت عميق
كنندگا  و كمك

رستگاري ما را ت
 و دل انسان مي

   
 

 .رست است
  88هم ـ ص 

ر انجام وظيفة ام
كنند عه نفوذ مي
 .رست است

  76هم ـ ص 
حركت از جمله

  .ست
 .ست استر

انداخي به تأخير
دوس ،كنند ه مي

 .رست است
25-127م ـ ص 

و م﴿آية شريفة 
 را هشدار دهند
يدادهاي زمان به

  .د
 .رست است

26-127م ـ ص 
فرماين مي) ص( 

شنا هستند راهنم
 .رست است

128-133م ص 
فرمايند مي) ع(ي 

يط مرجع تقليد
 .رست است

131-132م ص 
وظ(هبر بر مردم 

الش براي كسب
ياران: كارگزاران

 .رست است
  94 هم ـ ص

 رمز سعادت و ر
ماندن جانپاك

 .رست است
  95هم ـ ص 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
سال دوازده
اگر مردم در
سطوح جامع

در 1گزينه  .5
سال دوازده
سرآغاز هر ح

پذير اس امكان
رد 3 هگزين .5

عنيتسويف ي
كه زياد توبه

در 2گزينه  .5
سال يازدهم
با توجه به آ
جامعة خود
در مورد روي

ت دارمطابق
در 1گزينه  .6

سال يازدهم
پيامبر اكرم

شآاحكام ما 
در 2گزينه  .6

سال يازدهم
حضرت علي

  ».كند مي
يكي از شراي

در 1زينه گ .6
سال يازدهم

حق ره) الف
تال: فقهت) ب
وظيفه ك) ج

در 2گزينه  .6
هسال دوازد

كريمقرآن 
تداوم پبراي 

در 3گزينه  .6
سال دوازده
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 كـس كـه      
ت به آينده 

قـرآن   .)زنا

  خداونـد و     

ا ايها الذين 

زلـت زن و  

cationgroup

ش اسـت و هـر
ونه نگراني نسبت

ز(ب شرع است 

ـه بـه عظمـت

.  

يا﴿تيان با آيـة  

اي منزيـ حـوع ا  

انـديش  و عاقبت
ستورات او هر گو

خارج از چارچوب
  .مرد

ت موضـوع توجـ

  انسان عزيز  

.زندگي كنند نه

تمگران و طاغوت

دربـارة موضـ ».
  

 15/12/1399(  

 انسان خردمند
 و اعتماد به دس

خ جنسي ارتباط 
 گناه كبيره شم

استچك شان كو

        )نشيند ي

مندانشرايط عزت

اي حاكميت ست

..ـن مـن اسـت   
.مطابقت دارد ﴾

12  

شتمهمرحلة (ر 

ه پيش روي هر
يه بر خداوندتك

وامع رايج شده
 ايستاد و آن را

  ﴾هنم

  ﴾م كبير

ير خدا در نظرش

  جاعت
 

واري و ذلت نمي

ترين ش در سخت

ت خداوند به جا

اي از تـ طمه پاره
﴾ ... من انفسكم

دوازدهم؛ هنـــر

تمادي است كه
تبا يابد كه  ر مي

هم در برخي جو
ود در مقابل آن

ر جهبه في نا رها
  ﴾ال

قل فيهما اثم﴿    

ت در نتيجه غي

ذت ـ مانند شج
 ـ مانند شهرت

  انسان ذليل  
خورة آنان غبار 

  ﴾زيادة

د توانستند او  با

وانين و دستورات

اطف«): س(زهرا 
اَن خلق لكم ته

سنجش د

قابل اعتطمئن و 
روشني دربه ت؛ 

الم كه امروزه ه
ن عمل فراوان بو

9-95  
فانه﴿           ﴾
ساء سبيال﴿      

      ﴾رسو المي

ر آنان بزرگ است
 

14  
كمال همراه با لذ
ت و خوشحالي ـ

        ) ر ذلت
بر چهر( ﴾ ال ذله

ز﴿            ﴾ي

14  
گي خدا و پيوند

  .خداوند است 

109  
تماعي بر پايه قو

  .بقت دارد

112  
دربارة حضرت ز 

و من آيات﴿ آية 

   
 

طتنها شيوة م ي
ت كار خود است

  .ود
 .رست است

  98ص  هم ـ
از اسال رافات قبل

مان نزول كه اين
 .رست است

98-99هم ـ ص 
﴾هار  رفج اشف 

     ﴾قربوالزني
نك عن الخمر و

 .رست است
  140م ـ ص 

ق جهان در نظر
 . بندگي اوست

 .است رست
42-143م ـ ص 

موفقيت و ك: ي
احساس لذت: ي

 .رست است
  139م ـ ص 

ارغب سستي( ﴾ه
و القتر م هجوه و
احسنوا لحسنين 

 .رست است
41-143م ـ ص 

يه بر بندگتك با 
زت الغفول لمع

 .رست است
9-110هم ـ ص 

معه و نظام اجتم
مطابق ﴾ ...هللا و ا

 .رست است
2-113هم ـ ص 

)ص(مبر اكرم 
صيل اوست و با

www.sanjeshse 

يينزندگي د
نگران عاقبت

رو از بين مي
در 4گزينه  .6

سال دوازده
يكي از انحر
در همان زم

در 2گزينه  .6
سال دوازده

علي﴿) الف
و ال تق﴿) ب
يسئلونك﴿) ج

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
موضوع خالق
تالش براي

در 3گزينه  .6
سال يازدهم

تمايالت عالي
تمايالت داني

در 1گزينه  .6
سال يازدهم

م ذلهقهتره﴿
وال يرهق﴿

للذين﴿ ثمرة
در 3گزينه  .7

سال يازدهم
پيشوايان ما
ذلت نفس م

در 4گزينه  .7
زدهسال دوا

استواري جا
اآمنوا اطيعو

در 2گزينه  .7
سال دوازده
فرمايش پيام

هاي اص ارزش
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ت علمـي و    

 و آغـازگر   

مـت الهـي    

ايد از  داشته

كنـد    مـي 

cationgroup

بيـانگر منزلـت »

نازل شـد) ص(

  .كنند ي

  .گرداند مي

وده شـد از رحم

  

ستم روا د) عالي

 حسنات تبديل

»ام دادهد قـرار  

( بر رسول خدا 

  د
تشويق نمي كين

 به قلب او باز م

و وقتي كه او آلو

.ي مأيوس نكني

ع(سيار به خود 

ناهان آنان را به

 15/12/1399(  

د را خادم خداوند
  .دهد ن مي

ن آياتي كه اولي

برترين جهاد     
را به اطعام مساك

  ها انسان

شايد و آرامش را

كشاند و يگناه م

ا از رحمت الهي

گان من كه بسدن

  .داخت

دهد خداوند گن

)ساني

13  

شتمهمرحلة (ر 

كارگزارم و خود
ت و تفكر را نشان

با موضوع ،﴾ون

       دزبان آور
ان رانند و ديگر

غيير در نگرش ا

گش ي انسان مي

 كن به سوي گ

ر منين  باش مؤ

نـ بگو اي ب  ﴾م
  .بخشد مي
هر خداوند اندمن 

مل صالح انجام د

  )ع(ام باقر 

سعلوم انويژة 

دوازدهم؛ هنـــر

من هم ك«: مايند
توجه به معرفت

و الذين ال يعلمو
  .ت دارد

اني ستمگر بر ز
را خود مي ز را ا

نيازمند تغ        

حمتش را به روي

 كن و بعد توبه

مراقب: و فرمود

سرفوا علي انفسهم
همة گناهان را مي
 خود را در دامن

يمان آورد و عم

  )ع( 
  )ع(م سجاد 
اما ←ر مدينه 

و( ن و زندگي

سنجش د

فرما  خانمي مي
است و ت) س(ه 

ي الذين يعلمون و
مطابقت ،)موختن

 109  
 در مقابل سلطا

يتيمان          
   ه عصر اسالم

  
يعني درهاي رح

ن وعده كه گناه

سلم تذكر داد و

 عبادي الذين اسر
 چون خداوند هم
 را شكار كرد تا

يو اكه باز گردد 
  ».بان است

14  
امام هادي ←

امام ←يق دعا 
 علمي بزرگ در

135  

 دين

   
 

 .رست است
  115هم ـ ص 
به) س(ت زهرا 

ن حضرت فاطمه
 .رست است

  114هم ـ ص 
قل هل يستوي﴿
دانش و آمو( بود 

 .رست است
و 110هم ـ ص 

 حقي كه انسان
  كنندگان دين

جاهليت به عصر

 .رست است
96هم ـ صفحه 

 دربارة خداوند ي
 .رست است

  98هم ـ ص 
دا انسان را با اين

  .سازد ي
به محمدبن مس) 

 .رست است
  97هم ـ ص 

قل يا﴿: فرمايد
ي نااميد نباشيد
هاي توفيق توبه
 .رست است

  97هم ـ ص 
كسي ك«: فرمايد

 آمرزنده و مهرب
 .رست است

40-142م ـ ص 
← جامعة كبيره 

ش معارف از طريق
ري يك مدرسه
 .رست است

5و  143م ـ ص 

www.sanjeshse 

در 3نه گزي .7
سال دوازده

اينكه حضرت
بينش روشن

در 4گزينه  .7
سال دوازده

﴿شريفه  آية
رسالت وي

در 1گزينه  .7
سال دوازده

سخن) الف
ك تكذيب) ب
گذر از ع) ج
  
  

در 1گزينه  .5
سال دوازده
مفهوم توبه

در 2گزينه  .5
سال دوازده
شيطان ابتد
مأيوسش مي

)ع(امام باقر 
در 4گزينه  .5

سال دوازده
ف خداوند مي
رحمت الهي
ها بايد لحظه

در 1گزينه  .5
سال دوازده
ف خداوند مي
زيرا خداوند

در 2گزينه  .5
سال يازدهم

زيارت) الف
گسترش) ب
گذار پايه) ج

در 3گزينه  .5
سال يازدهم
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 يعنـي بـا    

آنكـه آنهـا    
يبـت امـام    

« : فرمايـد    

صورت هـم  
  .م

ان و مـانع   

cationgroup

اسـت ﴾هفروا بك

دهد مگـر آ نمي
علـت غي(سـت  

زمينـه مـي ين

شويم در اين ص ي
كنيم گي دفاع مي

طلبـا ـدلي حـق   

و قد امروا ان يك

  . آنان شويم

رده است تغيير ن
اس) عـج ( مهدي 

آن در ايرردم و ق

و وارد عمل مي
و زندگ لحنة عم

  ﴾ثين

نزديكـي و همـ 

 15/12/1399(  

و﴿: بال طاغوت

 تا پيرو حقيقي

قومي ارزاني كر
ز وجود حضرت

  ...شما آگاهيم
  .باشد ي مي

  نديالمان 

ن يا نداشتن مر

 باال و توكل بر ا
سالممان در صح

 و نجعلهم الوارث
  ﴾صالحون

)علـت (ي سبب 

14  

شتمهمرحلة (ر 

 مسلمانان در قب

الح همراه باشد

ق به متي را كهع
مندي كامل از ره

خبار و احوال ش
وران غيبت كبري

  )ن توبه

عا ← ظاهري 
  .ردانيده است

نه دوست داشتن
  »... و بسا

عتماد به نفس
ماييم و هم از اس

و نجعلهم ائمه﴿ 
ادي الصبع﴿ ←

 و اين همكاري

دوازدهم؛ هنـــر

وظيفة ﴾...نهم 
  .ت كفر ورزند

 بايد با عمل صا

نع خداوند«ـ  ﴾
ها بهر ي از نعمت

ما از اخ: فرمايند ي
و مربوط به دو. 

ختننداا به تأخير
  ار

 ديني و واليت
تمام و كامل گر

يك عمل است ن
است بوشما خ

اي خداست با ا
نم الم فراهم مي

← ﴾ االرض

← ﴾الرض يرثها

ن پيامبران است

سنجش د

 الذين يزعمون ان
شد كه به طاغوت
نيست بلكه اسم

15  
...هللا لم يك مغيراً

يكي ← ».هند

شيخ مفيد مي 
است) عج(عصر 

111-99  
ب(تسويف  ← 

شراب و قما ←
 

14  
مرجعيت): عج( 

با وجود امامان ت

م به ضررهاي ي
ريد و آن براي ش

ها  قوانين فرمان
ن نسبت به اسال

15  
ن استضعفوا في
ن بعد الذكر أن اال

پيروان ناري بي
  .ود

   
 

الي م ترال﴿آية 
ن دستور داده شد
ن تنها به اسم ني

 .رست است
50-151م ـ ص 

ذلك بأن اهللا﴿ة 
خود را تغيير ده

←اي  نامه ←
ت معنوي امام ع

 .رست است
1-112هم ـ ص 

شي ميل به توبه
← ﴾هما اثم كبير

 زنا ← ﴾سبيال
 .رست است

49-152م ـ ص 
غيبت امام عصر

دايت را بعمت ه
 .رست است

  111هم ـ ص 
د در صدور احكا
دار را خوش نمي
 .رست است

  113هم ـ ص 
يمان داريم اين

ي آگاهي ديگران
 .رست است

57-158م ـ ص 
ن نمن علي الذين
بنا في الزبور من

 .ست استر
  158م ـ ص 

نجي علت همكا
شو ستمگران مي
 .رست است

  171م ـ ص 

www.sanjeshse 

با توجه به آ
آنكه به آنان
ـ شيعه بودن

در 1گزينه  .5
سال يازدهم

آية: 1گزينة 
خود وضع خ

  )زمان
←امام عصر 

منظور واليت
در 3گزينه  .5

سال دوازده
خاموش) الف
قل فيه﴿) ب
ساء سب﴿) ج

در 2گزينه  .5
سال يازدهم
ـ در عصر غي

خداوند نعم ـ
در 1گزينه  .6

سال دوازده
نگاه خداوند
بسا چيزي ر

در 2زينه گ .6
سال دوازده
از آنجا كه اي

زمينه را براي
در 1گزينه  .6

سال يازدهم
و نريد ان﴿ـ 
و لقد كتب﴿ـ 

در 2گزينه  .6
سال يازدهم
اعتقاد به من

هاي س توطئه
در 3گزينه  .6

سال يازدهم
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هم عميـق  
گشتند آنها 

  .»سند

وال تطـع  ﴿
ل كشـور و  

رانـد و   مـي    

ه خانواده و 

ي خـردورز 

سـوي خـدا       

cationgroup

يعني فه( نشوند 
قوم خويش بازگ

رسبت ي كيفر اله

﴿ دستور قرآنـي  
تقاللحفـظ اسـ      

ـونت از خـود م

ة ارتقاي جايگاه

خو فكـر و تـدبر   

  . كنيد

كـه بـا توبـه س

  ».ردآوان 

عي از آنها اعزام
اه كه به سوي ق

از«يعني باشد، 

و)  بر خداست
ي سـبيل و يـا ح

 يتيم را بـا خشـ

دربارة ﴾تفكرون

ضوع دعوت به تف

ك  امرتان اطاعت

چنين كسـاني ك
«  

ي ستمگر بر زبا

 15/12/1399(  

هر گروهي جمع
گا  بياموزند و آن

مي ﴾رونذيحم 

توكل( ﴾علي اهللا
قاعـدة نفـي عضو

  .تماعي است
  ت

 كسي است كه

لقوم يت﴿ .ر است

دربارة موض ﴾ب

يامبر و صاحبان

چ و هم) رهبره يف
».بيند دهيد مي ي

طانيلدر مقابل س

15  

شتمهمرحلة (ر 

ند پس چرا از ه
ا به طور عميق

  »... لنفسه

لعلهم﴿ي مردم 

 عزمت فتوكل ع
وضدربارة م »كن

و همبستگي اجت
ورتراساس مش

او همان ؟اي ده

ه براي اهل تفكر

ما يتذكر اولوالباب

مان از خدا و پيا

وظيف(قامت كن 
 را كه انجام مي

ست كه انسان د

دوازدهم؛ هنـــر

گي اعزام شوهم
تا دانش دين را 

  ».ي بترسند

من الفقهاء صائنا
  .............د 
قه در دين براتف

فاذا﴿ ←  ري 
فقان اطاعت مك

حفظ وحدت و 
گيري بر تصميم 

يددكند  ذيب مي
  ».مايد

نشانه ﴾...زواجاً

ين ال يعلمون انم

يعني اي اهل ايم

اي استق ان يافته
 خداوند آن چه

د سخن حقي اس

سنجش د

ود كه مؤمنان ه
)همگان نيست

ان از كيفر الهي

171  
فاما من كان م« 

دارندة نفس خود
ؤمنان با هدف ت

18  
گير س از تصميم

 از كافران و مناف
  . است

18  
←ظيفه مردم 
←ظيفه رهبر 

را تكذ دين كه 
نم ن تشويق نمي

126  
كم من انفسكم از

ن يعلمون و الذين

خود در جامعه يع

ن گونه كه فرما
غيان نكنيد كه

139  
برترين جها«: د

   
 

شو نمي«: فرمايد
 در دين مقدور ه
هند باشد كه آنا

 .رست است
و  173م ـ ص 

:فرمايند مي) ع(
فقيهان كه نگهد
رت گروهي از مؤ

 .رست است
83-184م ـ ص 
پس) ص(بر اكرم 
و«:  ﴾المنافقين

ز نفوذ بيگانگان
 .رست است

84-185م ـ ص 
ر مردم يعني وظ
ر رهبر يعني وظ

 .رست است
  140هم ـ ص 

آيا كسي«: مايد
م مساكينطعاه ا

 .رست است
6-128 ص م ـه

لق لك آياته ان خ
  .ت زن است

هل يستوي الذين

 .رست است
  124م ـ ص ه

مل به دلخواه خ
 .رست است

  135هم ـ ص 
پس همان«: مايد

و طغ) ظيفه مردم
 .رست است

9-140هم ـ ص 
فرمايند مي) ص(

www.sanjeshse 

ف خداوند مي
و تخصصي

را هشدار ده
در 4نه گزي .6

زدهمسال يا
(امام صادق 
هر كس از ف
و ثمرة هجر

رد 2گزينه  .6
سال يازدهم
وظيفه پيامب
الكافرين و ا
جلوگيري از

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
حق رهبر بر
حق مردم بر

در 3گزينه  .6
سال دوازده

فرم قرآن مي
ديگران را به

در 1گزينه  .6
سال دوازده

آ﴿آية  و من
احياي منزلت

قل ه﴿و آية 
  .باشد مي

در 3گزينه  .7
سال دوازده
مردوديت عم

در 4گزينه  .7
سال دوازده

فرم قرآن مي
وظ(اند  آمده

در 2گزينه  .7
سال دوازده
(رسول خدا 
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ب آمـرزش    

ه  اسـت كـ  
ـود يعنـي     

  .ست

cationgroup

ن بـراي او طلـب

ي اونهاي گونـاگ 
تـرين نيـاز خـ ي  

ه وارد كرده اسد

  . است

و آمد كند زمين

ي مردم به كااله
ـان را از اساسـي

را به نهاد خانواد

  .ست
  .ت

  .شود ميده مي

  .ت

  ».محال است

  .گردد ي

گي انسان عاجز

 15/12/1399(  

نه عالمي رفت و

مشغولي دائميل
و در نتيجه انسـ

ها ر شترين آسيب

  . است
ر حوزة عدل اس

ر حوزه علم است

نام» مكتب«ست 

نش بشري است

طة جزء بر كل م

  .است» ب

ايان منتهي مي

زندگ م مشكالت

  .د

   ديني

16  

شتمهمرحلة (ر 

لم به خانصيل ع

گي و دلدوي زن
كند و شغول مي

  .ازد

ط زن و مرد بيشت

 در حوزة عدل
 تمدن جديد د
 تمدن جديد د

  

ادت همگاني اس

  .است 

  .ت

 نقص نسبي دان

احاط«ست زيرا 

ف پروردگار و غيب

پا م به فضاي بي

از حل تمام» وي

خواهد شد» گي

  .ست

هاي ف و اقليت

دوازدهم؛ هنـــر

تحص ي كه براي

جديد تغيير الگو
به خود مشكار را 

سا يش غافل مي

بطحوزة روا دره 

في تمدن جديد
آثار مثبت از ←
از آثار مثبت ←

.است»  عمومي

ان و تأمين سعا

»دايت عمومي

است» دايت الهي

ز عوامل اساسي

ن زميني خارج ا

كمك از طرف« 

حدسيات سرانجا

عد مادي و معنو

زد علم«طقي آن 

كافي اس» حواس

معارف

سنجش د

هر شاگردي«: ند

دگي در تمدن ج
د و اذهان و افك

ي و متعالي خويش

بر انسان به ويژه

149  
از آثار منف ← 

←كيل حكومت 
←تر از طبيعت 

هدايت«صاديق 

ي آن كمال انسا

هد«دت نيازمند 

هد«اي از  ت نمونه

از» سايي جهان

ن از توان انسان

دآگاهي نيازمند

شته است كه ح

ني داشتن در بع

شيم، نتيجة منط

ح«عالم طبيعت 

   
 

فرماين  ايشان مي

 .رست است
  150هم ـ ص 

زد آسيب مصرف
گردمي ارارد باز
معنوي بعدكامل 

 .رست است
  152هم ـ ص 

د با نگاه مادي بر
 .رست است

9-151هم ـ ص 
پديدة استعمار
ت مردم در تشك

مندي بيشتر بهره

 .رست است
 در انسان از مص

 .رست است
ي كه هدف اصلي

 .رست است
 رسيدن به سعاد

 .رست است
يواناتزي در ح

 .رست است
بودن دامنة شناس

 .رست است
 راز خلقت انسان

 .رست است
 رسيدن به خود

 .رست است
بيان داش» شتاين

 .رست است
ناتوان«ي به علت 

 .رست است
ت علم غافل باش

 .رست است
 و اعتقاد ما به ع

www.sanjeshse 

چنين همو 
  ».كند مي

در 3گزينه  .7
سال دوازده

ترين آ جدي
همه روزه وا
پرورش و تك

در 4گزينه  .7
سال دوازده
تمدن جديد

در 1گزينه  .7
سال دوازده

ظهور پ) الف
مشاركت) ب
ايي بتوان) ج
  
    

در 1گزينه  .5
نيروي عقل

در 2گزينه  .5
طرح جامعي

در 4گزينه  .5
انسان براي

در 1گزينه  .5
الهامات غريز

در 2گزينه  .5
نامتناهي ب«

در 3گزينه  .5
پي بردن به

در 1گزينه  .5
ان برايانس

در 3گزينه  .5
آلبرت اينش«

در 2گزينه  .5
دانش بشري

در 1گزينه  .6
اگر از ماهيت

در 2گزينه  .6
براي ايمان
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عمـر  «سـر  

ي كسـاني     

 كنـيم تـا    
» راضـي «   

در ). 3و  1
 toـدر بـا    
  .ده كرد

cationgroup

. و ناتوان است

در سراس» پـذير 

پارسـايان واقعـي

wou اسـتفاده
sat بـه معنـاي

هـاي   د گزينـه 
نياز بـه مصـ» ن

can, m استفاد

 عالم باال، غافل

تغييرناپ«حقيقت 

  .است 

پرهيزكـاران و پ

uld, might, c
tisfiedمفعولي 

رد(ستفاده كرد 
قول دادن«عناي 
ay, willن از 

 15/12/1399(  

  

 

  .دارد

  .هستند 

از سير به» ست

ور ثابت و يك ح

»من واقعي«ن 

«با » س نكشتيم
  .دارد

couldيجـه از  
 نياز به صفت مف

  ).2و  1هاي 

ا couldوان از 
promise به مع

توا ت نتيجه مي

17  

شتمهمرحلة (ر 

 

  ».ن است

.است» ضروري

  .است» 

 .نمايد طعي مي

رت معاد اشاره د

»خبر از آينده«

  .ند

 بدن معطوف اس

خالقي يك محو

قعي انسان همان

  ».دهد ي

ت كه چرا نفس
تباط مفهومي د

د در قسمت نتي
در جاي خالي 

ه رد گزينه(» نده

تو رط، قطعاً نمي
eبعد از فعل ). 

ع اول، در قسمت

  انگليسي

دوازدهم؛ هنـــر

 »اند ر محسوس

  .است» 

ن در حيات نوين

الزم و ض«سارت 

»ه لذات حيواني

قط» عقل«حية 

به ضرور» متعال

«ره دارند مؤيد 

معاد داللت دارن

 بيشتر به تدبير

يرات روحي و اخ

يت و هويت واق

ت خود ادامه مي

از ما به قيامت/ د 
ارت» .پردازند  مي

سمت شرط، بايد
).4و  1هاي  ينه

راضي كنند«ناي 

براي قسمت شر
2رد گزينه (رد 

كه در شرطي نوع

سنجش د

غير«و » غيب« 

»ل به جاودانگي

گام نهادن«رگ 

فرار از ضرر و خس

سرگرم شدن به«

ش معاد را از ناح

حكمت خداوند م

ي بودن روح اشار

بر وقوع م»  الهي

توجه روح«كه 

 ميان همة تغيي
  .حدت ماست

است و شخصي» 

حيات«، روح به 

س آوخ كه برآيد
ح نفس خويش

شته ساده در قس
رد گزي(ه باشيم 
satisfy به معن

ها ب ود در گزينه
wil استفاده كر

كنيد ك دقت). 3

   
 

 .رست است
هنمايان جهان

 .است رست
ميل«رگ مولود 

 .رست است
عاليم آسماني مر

 .رست است
 سليم انساني، ف

 .رست است
«ليل انكار معاد 
 .رست است

، پذير»حتمالي
 .رست است
ح« معاد مطلب 
 .رست است
مادي  كه بر غير

 .رست است
داوندي و عدل
 .رست است

اري به علت اينك
 .رست است

ود ندارد كه در
ارد كه ضامن وح

 .رست است
»روح«ود انسان 

 .ت استرس
ي روح از جسم،

 .رست است
شتة نفسيم و بس
در دنيا به اصالح

 .رست است
 وجود زمان گذش

ساخته 2نوع  ي
yingفت فاعلي 

 .رست است
هاي موجو  زمان
llتوان از  ط نمي
3و  2هاي  گزينه
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فاده كنـيم  
در نتيجه،  

 كنـيم تـا    
ود تا جمله 
ـراي فعـل   

  ».را كشت

ه آلـودگي   

والدينشـان   

 برخـوردار       

ن فارسـي    

cationgroup

ر موصولي استف
.مفعولي است» 

wou اسـتفاده
شو مله باعث مي

بـ scientistش   
  ).4و  2اي 

ه رانندة بيچاره ر
  يحت

  ». است
  صول، نتيجه

ماً بـهند مسـتقي 

  ».دارد

هـاي و خواسـته    

 جامعـة علمـي

  اگانه

ـراي آن در زبـا

  شيه، فاصله

جه، بايد از ضمير
»خواستن«ناي 

uld, might, c
در جم» كه«وم 

همچنـين، نقـش
ها رد گزينه(نيم 

هويت فردي كه
نصي) 4 

گي سالم و فعال
محص) 4 

توان  كنند كه مي

  ستقيماً
 

ش هوا وجود ند

  رتي

ـون و چـرا از خ

ت بـااليي بـراي

جد) 4 

معادل دقيقي بـ

حاش) 4  

 15/12/1399(  

در نتيج. ر بيايد
به معن askفعل 

couldيجـه از  
 بكارگيري مفهو

ه). 4و  3هـاي  
هول استفاده كن

ود براي يافتن ه
 ل

يك سبك زندگ
 ، سنت

ك ري نادري پيدا

ور مستقيم، مس
 ور هوشمندانه

ي مشكل گرمايش
  د، برعكس

ش مشرب، معاشر

ه بدون هـيچ چـ

  ب كردن
  د كردن

از اهميـت  فني

  مشترك

د چرا كه هيچ م

ورالعمل، راهنما

18  

شتمهمرحلة (ر 

جمله درست در
the stu براي ف

د در قسمت نتي
از سوي ديگر، 

ه رد گزينه(كنيم 
تار مجهد از ساخ

سرنخي خواهد بو
شكل) 3 

ذايي متوازن و ي
رسم،) 3 

رماني براي بيمار

به طو) 2 
به طو) 4 

حل جادويي براي
متضا) 2 
خوش) 4 

شود كه داده مي

جذب) 2 
توليد) 4 

چنين موضوعات

رايج،) 3 

شوند  مشكل مي

دستو) 3 

دوازدهم؛ هنـــر

داريم تا معناي ج
udents، نقش 

  ). 2و  1ي 

سمت شرط، بايد
).3و  2هاي  ينه

صولي استفاده ك
پس بايد.  است

هاي سياه، س ش
  راهنمايي

جة يك رژيم غذ
  ذخيره

ش هستند تا در

د كه هيچ راه ح

ها آموزش د بچه

داده است كه چن

 علمي) 

 آن كلمه دچار

 احتمال) 

سنجش د

د» كه«ه مفهوم 
جاي خالي دوم،

هاي رد گزينه(يم 

شته ساده در قس
رد گزي(ه باشيم 

يد از ضمير موص
مفعولي»  كردن

 دارد كه دستكش
سرنخ،) 2 

، سالمت او نتيج
منبع،) 2 

ن سخت در تالش

    
    
  

دانند ي تجربه مي
    
    

معة سنتي، به ب

    
     فتن

ق جديد نشان د

   2(

ن براي ترجمة

   2(

   
 

 .رست است
الي اول، نياز به

در ج). 4و  1اي 
تار مجهول داري

 .رست است
 وجود زمان گذش

تهساخ 2ي نوع 
در نتيجه، نباي. د

دعوت«معناي 
 .رست است

پليس باور«: مله
 كته، يادداشت
 .رست است

به نظر من«: مله

 .رست است
دانشمندان«: مله

  ».شته باشد
 و نشاط
  تدريجي

 .رست است
آنها از روي«: مله
 نه
 ي

 .رست است
در اين جام«: مله
  ».د

  كردن
ردن، اشتباه گرف

 .رست است
يك تحقيق«: مله

  خيالي
 .رست است

آموزا دانش«: مله
«  
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.وجود ندارد
 معادل) 1  
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ناتواني آنها 

ه اسـتفاده     
ز سـاختار      

لي داشـته  
» م كـردن   

رهنگـي را  

  . است

-------.  

cationgroup

دهندة نا ها نشان

ـان حـال سـاده
ر نتيجـه بايـد ا

  جاي

  ران

يد ضمير موصول
چيـزي را فـراهم

  ش

هاي فر ند ارزش

ترين نزديك ---

----ع است كه 

عدم موفقيت آنه

  كردن
  ي كردن

ط بايد از زمـشر
ـاعلي اسـت، در

به ج) 4 

نگر) 4 

ر جاي خالي باي
ي راه انداختن چ

تالش) 4 

توانن ها مي المثل

-----------ه 

د بر اين موضوع

 15/12/1399(  

كنم كه ع كر مي

ب كردن، ضايع ك
 كردن، قدرداني

جه، در قسمت ش
فـ» ادامه دادن«

 حالي كه

 ردي

در نتيجه، د. ود
رايانرژي الزم ب«

  

-.  
ا ينكه چرا ضرب

  .دهد ي

ز نظر معنايي به

  .د

كيدأشده است ت

19  

شتمهمرحلة (ر 

فك رفت، اما من

خراب) 2 
درك) 4 

در قسمت نتيج 
kee  به معناي»

در ح) 3 

كاربر) 3 

جمله معنادار شو
pow  به معناي»

  ).4رد گزينه (

 لذت) 3 

-------------
ب شوند براي اي

ده است ارائه مي

يده شده است از

پيدا خواهد كرد
  ي فرهنگي

ن خط كشيده ش

دوازدهم؛ هنـــر

 شكست را پذير

will به وجود 
ep onي فعل 

 بنابراين) 

 احساسي) 

داريم تا ج» كه«
werبراي فعل  

(مورد نياز است 

 ي، طرح

----تند به جز 
ن دليلي محسوب

  چيست؟ 1 
شد 1ر پاراگراف 

خط كشي 2اف 
  »دين

ادامه پ -------
هاي ها و ارزش ل

  هستند

زير آن 2راگراف 
  است

سنجش د

مسئوليت كامل
  ».ت

    
    

و با توجه 1وع 
برا weنقش ). 3

  ).4زينه 

   2(

   2(

« نياز به مفهوم 
carsنقش ). 3

ساختار مجهول م

طراحي) 2 

زير درست هست
توانند به عنوان ي

باط با پاراگراف
ف ادعايي كه در

ير آن در پاراگر
اساسي، بنياد«ي 

---------مورد 
المثل ميان ضرب

 نظر نامحدود ه

اي كه در پا مله
مندي از انرژي ا

   
 

 .رست است
رهبر آنها م«: مله

ميت پروژه است
 دادن
 كردن

 .رست است
ساختار شرطي نو

3و  2هاي  زينه
رد گز(ده كنيم 

 .رست است
 م اينكه

 .ت استرس
 

 .رست است
 ساختار جمله،

3و  1هاي  گزينه
در نتيجه، سا. ت

 .رست است

 .رست است
تن، تمام موارد ز

هاي متقابل مي ل
  

 .رست است
در ارتب 2گراف 

داليلي بر خالف 
 .رست است

underly كه ز
prim به معناي

 .رست است
ًال با بحثي در م
در مورد ارتباط م

 .رست است
  ن چيست؟

بع انرژي كه به
 .رست است

نده از گفتن جم
نبع بسيار نيروم

www.sanjeshse 
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ود، امـا در  
ر، حركـت      

هـا و    زاويه
يـن شـكل   
پرماتيسـم  

در اينجـا  . 

. اللـت دارد    
هنـري بـر    
ـگ ميـان    
ن و شـكل   
سـب ميـان    

هـاي   جنبـه   
آنها بـا در   

 كـارش بـا   

ـه بـر روي   
الـدين   ـفي    

گويي حس 

cationgroup

رو كـار مـي    بـه 
ا در سـطح كـار

ود و از تغييرات
اي.  سكون است

او را سوپ ة شـيو   
.مـايش بگـذارد  

 بـا كـل اثـر دال
ريباً تمام آثـار ه

بصـري هماهنـ 
روشـن سـايه  ـا، 

ه روابـط متناس

ـدون رعايـت ج
.گ درخشان بود

مند به موضوع ك

ز رنگي است كـه
رفـدار شـيخ صـ

  . ديده نشد

ند و گك سي مي

 ؟

اه وحيات پيكره
اه و تكـرار آنهـا

  .د

شو ي ساخته مي
بت، استحكام و
ش روسـي كـه

هاي خالص به نم

اثر با يكديگر و
تقر. خوردار است

ة است كه رابط
هـ هـا، خـط   ـگ  
م، مربوط بهسالي

آميز و بـ ر اغراق
ده و از نظر رنگ
ش عاطفي هنرم

كوچك قرمز ةيل
وازده امـامي طر
ديگر در تصاوير

 متافيزيكي بررس
  .ست

 15/12/1399(  

يزي اشاره دارد؟

  گيري كرد؟

هاي دروني و رو
خطوط كوتا ةلب

گذارد نمايش مي

هار زاويه مساوي
 دايره نماد صالب

مالويچ نقاش. ست
ه هندسي با رنگ

  .ست

ب ميان اجزاي ا
اي برخ ميت ويژه

اثر هنري ة اولي
ناسب ميـان رنـ

رئارو، نقاش سو

طور برد رنگ به
از نظر طرح ساد

نمايش كنش. دند
  .د

 شكلي شبيه مي
شيعيان دوهاي 

شاه طهماسب د

فوق حسي و ة
ريكو نيز حاكم اس

20  

شتمهمرحلة (ر 

 است به چه چي

گ توان نتيجه مي

ه راي بيان حالت
 مكتب تبريز، غل
ت اسفنديار به ن

چهار ضلع و چه
ر خالفمربع ب 

شكال هندسي اس
هاي هن ح و شكل

ر گرفته شده اس

مناسب ةيت رابط
مي از اهم تجس

ب يكي از اصول
جسمي وجود تن
در آثار خوان مير

 هر چيز بر كارب
هاي آنان ا قاشي

ي به رنگ بخشيد
تر بود سازي مهم

وجود عالمت يا
ه  تركي از نشانه

ي بعد از وفات ش

ةي، بلكه از جنب
 در كارهاي دكر

مومي هنر

دوازدهم؛ هنـــر

ط كشيده شده

ايدار را از متن م
  .شود ي

 خط به ندرت بر
شده در ترسيم

در مشايعت تابوت

سي است كه از چ
.آيد وجود مي ه

ل از زيباترين اش
عت را در سطوح
ل خالص به كار

تجسمي بر كيفي
ري در هنرهاي
ن جهت تناسب
يبايي يك اثر تج
 عامل زيبايي د

ستم كه بيش از
نق. ا ددگري بود
اي  و شدت تازه

س ز هر شبيهاط، 

دوران صفوي، و
هاي دوازده مامه

تداول گرديد ولي

موضوعي تصوير
اين حالت. شود

 درك عم

سنجش د

زير آن خط 2ف 
  »افراد«

ة منابع انرژي پا
ش مقدار آنها نمي

ر نقاشي ايراني
ت ةديار، شاهنام

ريشاني آنها را د

هندس ةه و ساد
گوش متنوعي به
 و در عين حال

اشكال طبيع ةهر
ع به عنوان شكل

ت كه در هنر تج
جاد زيبايي بصر

از اين. اند ود آمده
يكي از داليل ز

گفت كه توان ي
  .ست

ر اوايل سده بيس
شت، فوويسم يا
ي متضاد قدرت

ترين خط  و قوي

ي مكتب تبريز د
ين عالمت و عم
دوران صفوي مت

را نه به عنوان م
ش بندي مي درجه

   
 

 .رست است
th كه در پاراگراف

peo  به معناي»
 .ت استرس

 موارد زير دربارة
ان باعث كاهش

 .رست است
طور معمول در 

ي بر مرگ اسفند
نندگان و پرك ي

 .رست است
هاي پايه ز شكل

ن، اشكال چهارگ
ت زمين و مادي
سعي داشت جوه

 به روي بوم مربع
 .رست است

هومي رياضي است
بات به دليل ايج

وجو ي تناسب به
ي. كند را بيان مي

 عنوان مثال، مي
طوح و خطوط اس

 .رست است
نقاشي مدرن در

كيد داشأانه آن ت
هاي ر دادن رنگ

شديدترين رنگ
 .رست است

هاي نقاشي خصه
اي. ش شده است

تداي دب كه در ا
 .رست است
جان ر طبيعت بي
جان د بيعت بي
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  .ود

دازي را به 
داني چـون  

تـر شـد و     
يـده شـد،   
و زنـدگاني    
ـه صـورت    
ديـد و مـا     

ـب هـرات    

و  سـندگان      

شـد   ه مـي    

نـدان ايـن   

جديدي در 
 زمان، علي

 آفريقـايي،   

 كه است رو

 نقـش  يوار

 تـأليف  ريخ 

cationgroup

ي عميق توأم بو

پرد ها منظره ست
توان به هنرمند 

كلي تابلو سـاده
، در اين دوره دي
هـاي عمـومي و
اوير در كتـب بـ
ـواري آغـاز گرد

  : ند از
يد از آثـار مكتـ

ـدگان نـي، ريس

ن سـفارش داده

از هنرمن.  كـرد 

فتند و حركت ج
عباسي، محمد ز

هـاي  و پيكـره  

غرغر خوي و ق
  .د

دي آن بر ةساي ه

تـار يعنـي . ـت 

مذهبي و سكوتي

ثار اكسپرسيونيس
از اين ميان مي

حالت ك. د ندارد
تري بروز كرد، ش

ه ن بـه موضـوع    
يست، اغلب تصا
جدداً نقاشي ديـ

بارتنباشد كه ع ي
ر و جنگ به تقلي

  سبي
حـين كـار، نوازنـ

ن بـه هنرمنـدان

ها رواج پيدا عبه

 ايشان قرار گرف
بارتند از شفيع ع

هـا ك از ماسـك 
 

لقخ مردي با اي
كند مي ايجاد ك

كه دادند، مي قرار
  

دانسـ ق هــ  هم
  .آورد ن

 15/12/1399(  

 نوعي احساس م

وم جهاني در آث
ا. رمند سوق داد

اري دقيق وجود
ي با شدت بيش
شـد و هنرمنـدا
مز رنگ اثري ني

در اين دوره مج 

 پنج گرايش مي
هاي بزم و شكار

طهماس ة شاهنام
 روسـتايي در ح

زرگان و درباريان

ه، قلمدان و جع

ي اروپايي و آثار
ن هنرمندان عبا

، پيكاسو و براك
 . بهره جستند

ماجراها كه سيد
هاي كميك قعيت

ق نور منبع قابل
.نگرفت قرار جه

چهارده تا ازدهم
ميان به سخن ي

21  

شتمهمرحلة (ر 

ويد فردريش با

شي از جنگ دو
ان شخصي هنر

.  

كا ييات و ظرافت
 در مكاتب بعدي

تر ش  و جدال كم
قرم ةتركي با ميل

.آمده است رر د

ين و اصفهان و
ه خصوصاً صحنه

در كتاب... ي و 
ا و زنانه شبان

  الذهب سله
ي شاهزادگان، بز

ي روي قاب آيينه

هاي تقيم نقاشي
اين. اند ن خوانده

هاي ايراني، شي
شوري و مصري

رس موفقيت به ط
وقم و كند مي ي

مق در و بريدند ي
توج مورد چندان

دوا قرن فاصله ر
دستگاهي سيقي

دوازدهم؛ هنـــر

هاي كاسپار داو ه

تنفر و دلهره، نا
بستري براي بيا

.داشاره كر...  و 

ش به نمايش جزي
گرايي كه طبيعت

جنگدرباري و 
تر هاي دوازده مه

ك كادر به تصوير
  .ستيم

 تبريز دوم، قزوي
رباري و مخظر د

نقاش، مظفرعلي
ظري از زندگي ش
ي در كتاب سلس
كه اغلب از سوي

  ها ر رقعه
نقاشي و ل مجل

ثير مستأ تحت ت
اصفهانـ    ايتاليا

زيباي نقا ريتم 
ي هخامنشي، آش

خط پويانمايي با
زندگي افقي خط 

مي چرم اي تكه ز
چ ايران در رفت،

در را ش دستگاه
موس از كه كتابي 

سنجش د

سيسم در منظره

ض، تاني بر اعتر
و تبديل آن به ب
ده، ايگون شيله

ن، ديگر گرايش
كم نوعي طب  كم

 به موضوعات د
 تصاوير، از عمام
دو تصوير با يك
 كاخ قزوين هس

شامل سه مكتب
صفوي شامل منا
 محمد، ميرك ن
ي روستايي، مناظ
ند آثار محمدي

نگاري است ك ره
رو شاگردانش د
اشي در بناهاي

  .ور را نام برد
نداني است كه
كه آن را مكتب

ها و ي از منحني
هاي مت از پيكره

كاواندولي ب والدو
يك روي و ست

از را ها  عروسك
گر نام خيال چادر

پيدايش توان مي 
نخستين رازي،

   
 

 .رست است
س رومانتي ةروحي

 .رست است
مبتنن احساس 

هاي ذهني و شت
كوشكا، اميل نولد

 .رست است
اي مكتب قزوين

تر گشت و بيعي
وين توجهشي قز

در اين. داختند
 شده و معموالً د
سيار زيبايي در
 .رست است

ر عهد صفوي ش
نقاشي عهد ص: 

نند آثار سلطان
مناظر طبيعي: م

مانن. شود يده مي
توجه به چهر: م

ي رضا عباسي و
توجه به نقا: ارم

توان معين مصو
شامل هنرمن: جم

كي پديد آوردند 
  ...دار و  جبه

 .رست است
يس و موديلياني
ك و گوستاو كليم

 .رست است
ازو ايتاليايي الق

شده اس تشكيل 
 .رست است

عروسكي سايه،
چا كه مايشن ن

 .استرست 
ها پژوهش اي ره

شير فرصت ن اثر
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. داشـت  ج
داشـت   دن 
 پشـت  يا ر

تـور   شمي،

 را در فضا 
 را در آثـار    

ته ي سـاخ  
بش نور به 
ي آزاد و در 

افتـد   ه مي

. ده گرديـد 
ر هنـد بـا     
صـمد كـه   
 و منزلـت      
نرمندان به 

از .  گرديـد  

. ونـد بزنـد    
مـايي سـه   

در . گردد ي

جـم اشـغال     
جـم منفـي   

cationgroup

روا قيمـت گران
بـد طبيعـي  اي 
دار چين دور ون
ابريش ململ فون،

.  

ن رويت اجسام
رد، نقـش نـور

پـردازي ون رنـگ   
يي كه در اثر تا
يي كه در فضاي
مجاور يا بر زمينه

ربار ايران پناهند
 بـه سـلطنت د

عبدالص. نـد بـرد    
كبرشـاه، مقـام
داد زيادي از هن

ريـزي ـد پايـه  

يا را بـه هـم پيو
زني بين عمق نم

 وي محسوب مي

ـايي را كـه حجـ
 منفي و گاه حج

 .بيسم رخ داد

گ و تجملي و رق
انحنـا بـا  زگاري 

فو يا كلوش( اي 
شيف حرير يشتر
كرد پيدا ه رواج

كه امكاور است 
 حجم با فضا دا

هـا بـدو برجسته
ها  و ايجاد سايه
هاي قش برجسته

ه روي سطوح مج

فت كمك به در
پس از بازگشت

را با خـود بـه هن
ـار همـايون و اك

از آن پس تعد. د
نـكتب نقاشـي ه 

  .شاره كرد

دهد تا اشي ن مي
ن توانستند تواز

خصوصيات كار

معموالً فضـ. كند
توخالي را فضاي

پنكو در كوبي ركي
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بر و پر زرق اك
سـاز كه هداشتي

زنگوله فرم ن با
بي ها پارچه جنس

جامعه متوسط ت

تر اين نو ر دقيق
اي كه ط پيچيده

ها و نقش ب سمه
ها  و فرورفتگي

ها و يا نق جسمه
گردش آفتاب به

شد و براي درياف
 آشنايي يافت پ
شاگردان بهزاد ر
 داشت، در دربـ
ن مشغول شدند
د برده شد و مك

اش) توزك بابري

 و گسسته نشان
هاي گوناگون وش

گي روزمره، از خ
  .شود ضه مي

ك اهميت پيدا مي
ميان يك حجم ت
ي مدرن توسط آر

v (= π× 

ك

22  

هشتممرحلة (ر 

پوشا طاليي صر
بهد به اصطالح ي
دامن )كرست از 

ج. بود مد فتري
طبقات در كه د

به طور. جه است
 به وسيلة روابط
 بسياري از مجس

ها ني برجستگي
ه خصوص در مج
قعي كه بر اثر گ

 سلطنت خلع ش
هنرمندان ايراني
ميرسيد علي، ش

بهره حي و خط
و تعليم شاگردان
ي ايراني به هند

ت(كتاب بابرنامه 

اي را سست اره
 عمق فضا به رو

ور مادي در زندگ
 اثر هنري عرضه

ون يا بيرون آن ا
و يا حفرة محجم 

ضا در پيكرتراشي

( ) ×23 3 3

فيزيك -ياضي 

دوازدهم؛ هنـــر

عص مرفه طبقه ي
هاي كرست از ده

استفاده با( فت
كف سينه صطالحاً

بود دامني و كت

 آن شايسته توج
موالً هنرمندان

به ويژه اين كه 
ن تيرگي و روشن

اين موضوع به. ت
هاي وا جود سايه

 پادشاه هند از
 پادشاه با كار هن
ي عبدالصمد و م

اي در طراح لعاده
ور كردن كتب و

گونه نقاشي بدين
توان به ك شد مي

ند و خطوط كنا
ا محدود كردن

د و نفي و حضو
خارج و به عنوان

همين نسبت درو
ن يا مابين دو ح
رتباط حجم و فض

(− π×1 33

رك عمومي ري

سنجش د

براي ،)دوران زيبا
استفاد با مانند 

سف و محكم ندام
اص باالتنة و بود 
ك دوپيس،. بود م

م و خصوصيات
ز اين جهت معم

.دهند ي قرار مي
 توجه به ميزان
بل اهميت است

ه دليل وجارند ب

ماسب، همايون
كرد و در دربار

رمند عصر، يعني
ال و از قدرت فوق

ربار هند به مصو
.  ماندگار شدند

ب تصويرسازي ش

كن يا دخالت مي
 همانند سزان با

  .جاد كنند

كند يء توجه مي
 و مادي خود خ

توپر باشد و به ه
فضاي پيرامون آن
 و مثبت براي ار

)× = 23 3 3

 در

   
 

 .رست است
سبك د( 19 ن
Sفرم اندامي ه
ان اين روي. شد 
زمين روي تا ه

ماليم روشن سايه
 .رست است

ر بازنمايي حجم
از. آورد وجود مي

مطالعه و ارزيابي
به همين نسبت

گيرد قاب كل مي
خورشيد قرار دا

  .ت است
 .رست است

سلطنت شاه طهم
ك از تبريز ديدن 
طهماسب دو هنر
ي ماهر نيز بود و

اين دو، در در. ت
ردند و در آنجا

كه در اين مكتب
 .رست است

شكل ظاهري اشي
يست امپرسيون

طح دو بعدي ايج
 .رست است

شان به نفس شي
از مكان واقعي 

 .رست است
اند توخالي و يا ت

گويند و ف ت مي
جاد فضاي منفي

 .رست است

× π =81 54

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .11
قرن اوايل در  

دوره اين در
مي استفاده

كه) دار چين
سا با ابريشم

در 1گزينه  .11
نقش نور در  
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هايي ك كتاب
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سزان در شك  
نقاشان پسا
بعدي و سط

در 1گزينه  .11
مارسل دوش  

اينجا، شيء
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توا حجم مي  
كند، مثبت مي
ايج. نامند مي
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 xمجـاور  

خـط  د پاره

 f = و  2

cationgroup

yپس زاويه م ،

 بر استوانه باشد

 :ريم

 c ، پــس1=

  .ت

  .شود مي

×= =4 18
6


يل و اگر مماس

ضالع بدست آور

s s=1    

s =3  

s '
s

  

eعنــي  =  و

BDES است =

 15/12/1399(  

م 4مانند گزينه 

  يك خط      

12=يگرش 
  .رجه است

ه باشد، مستطي

االضمتوازي 3ت 

s ×= =2
4 4

2
× =2 4 42

' + += 8 8 4
64

ce = +9 يع 1

=ABCSو   1
6

23  

هشتممرحلة (ر 

  :ست با

رده نگاه كنيم، م

             
                   

 زاويه خارجي د

در فاضل آنها 

گر عمود بر قاعد

در نتيجه مساحت
s =  

= 8

= =4 2 5
64 16

a 1=و  = 1

ACES S= 1
3

دوازدهم؛ هنـــر

ه ترتيب برابر اس

ن قسمت گستر

                  
                  

باشد كه مي 6

12 است و تف

  .ن دارد

ه باشد بيضي اگ

 را نصف كرده، د
= + + +1 3 5

6

9اشــد، پــس 
  .است 

B پس ،ABCS

سنجش د

رو، چپ و باال به

كعب سفيد پايين

  .رسم كرد

   
                  
                  

° يك زاويه 

y x=  نيز°

 يك مركز تقارن

ر عمود با قاعده

 مساحت مثلث
...+ + =15 8

با 19د بــيش از 
bو   e+ = 6

BD AB= 1
3

   
 

 .استرست 
شكل، نماي روبر

 .رست است
رست كردن مك

 .رست است
توان رك خط مي

                   
                   

 .رست است

ارجي مثلثي با

− =12 6   و
 .رست است

محور تقارن و 4

 .رست است
غير موازي و غير

  .شود
 .رست است

توانيمشكل مي
28= برابر  64

 .رست است
b توانــد نمــي +

bيعني   = 6 
 .رست است

CE = 1
Bو  3
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x زاويه خا
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4اين شكل 
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ADES = 

  ره متوسط

( )(+3 1 3 

بايسـت   ـي 

a b
ab

a c
ac

+ =

+ =
  

  
b c
bc
+ =  

  

c
 +1  

x vt=  
v=3    

v = 3
3



  

×181 5  

P /= 2  
WP
t

=  

W m=  
 15  

/  15  

cationgroup

(= + +1 11 6 3

مساحت داير =

 )+ =3 1 16

مـ 11ذيري بـر   

b a

c a

= + =

= + =

1 1 1
6

1 1 1
24

c b
= + =1 1 1

12

ab
a b

− =1 1

t /=  5
v× 3 

m
s

=1 


= =18 365


kW = 5 25
W Pt =

mgh vgh= ρ
/ =   1

/=   1

ABC)S /=1

π× =28 64

=3 36 برابر 2

پـذ و براي بخش

b c


 − =



1 16

4

b
 =2 5

2 24

b bc ac
abc

+ − =

 

= 3  5دقيقه

km
h

6

W 

t  × 25

h
V× × × 1
V 
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ABC/ S5

π4

×هاي  ليه 33

Bپس  = و 5
  .است 

1
8

b
 =5 1 5

4 48

a
= − 

1
16

 . دو بار بچرخد

s

/× = 6 15

× 1

24  

هشتممرحلة (ر 

  :اريم

 تعداد مقسوم عل

پذير است، سپ ش
A، پس  = 4

c
 = −5 1

8

abc
ab bc ac+ −

بايستد كه مي

  .د

J  

دوازدهم؛ هنـــر

د 8ره به شعاع 

nپس  = و 2

بخش 25پس بر 
پذير باشد بخش

a
 =1 1

48

c
= −16

فقط توجه شود 

18ر
ضرب كرد 5

سنجش د

يركوچك يك دا

دد اول باشند، پ

پذير، سپ بخش 
−5 ب 11بر  7

3
48

.ل را كامل كند

بايد عدد را در 

   
 

 .رست است
هاي ك  نيم دايره

 .رست است

n  وn عد 1+

 .رست است
= ×275 25 1

A+ − +3 1
 .رست است

 .رست است
تواند شكلمي 3

 .رست است

 m
s

kmبه  
h

 .رست است
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V =


15
1  

V V=1 2  

P P=1 6  

  

R =1  

N   و قطـب

  

.  

ي چنـد  هـا 
ري اضـالع   
صورت چند 

(k   تغييـر

 .     شود
رد نـدارد و   

 

صوير ولـي  
ص گوينـد و     

تصوير يا  ه

cationgroup

/ /
/

=   
   

1

V=2
VP
R

 =
2
1

2
1

V( ) R
V

= 21
2

1
6

  .وند

Nداراي قطـب  

را منشور گويند

ه ن مشابه نقشه
گيـر و بـا انـدازه   

ن شكل را به ص

k بـا نسـبت    )2

ش ف استفاده مي
شي نقشه كـاربر

.ذ استفاده كرد

صي با صفحات ت
صـفحات خـاص
ت بر هيچ صفحه

/ / ×5 1 5

  .شود مال مي

V( )
R

2
2
2

6

R R =2 1

شو الء منتشر مي

د Aس قطب 

االضالع باشند ر

توان ش زاويه مي
 تقسيم نمـود و

توان ين روش مي

 مساحت نقشه

هاي مختلف حني
كش پخي در خط

ي يا برش كاغذ
  .ي است

ناموازي  صفحات
نوع صـفحه را ص

اين صفحات. مند

 15/12/1399(  

× =  1 15

به آنها اعم  برابر

R2
6

رعت نور در خال

كند پس مي  عمل

ا ه شكل متوازي

ه و بدون سنجش
ه تعدادي مثلث
م نمود حتي با اي

و k با نسبت 
  .ماند ت مي

ها و منح م قوس
چنين نداشتن پ

كشي ن براي خط
كشي ذهاي نقشه

ل ورا نوع او گر
نامند اين دو ن ي

نام  مشخص مي

25  

شتمهمرحلة (ر 

ليتر  

ختالف پتانسيل

با سره هستند ك

رباي جديد آهن

طوح ديگر آن به

دون داشتن نقاله
يست شكل را به
را دوباره ترسيم

ك بعدي هستند
ياي موجود ثابت

 از آن در ترسيم
شه زير آن و همچ

 هرگز نبايد از آن
ها و كاغذ ، نقشه

صفحه تصوير ديگ
را نوع دوم مي ري

 غير خاص و نا

سيم فني

دوازدهم؛ هنـــر

اخ و كنند كار مي

كترومغناطيس ه

 به عنوان يك آ

وي داشته و سط

كش و بد  و خط
باي ن منظور مي

كش، نقشه ر خط

محيط كه يك و
نقشه ميزان زواي

كه است  شابلن
نقش نديده نشد

گذاري و  اندازه
ي كارهاي هنري

و عمود بر دو ص
ز صفحات تصوي
رها را نوع سوم،

 ترس

سنجش د

با برق شهري كا

فش از امواج الك

 كنيم هر قطعه
  .آيد  مي

ه موازي و مساج

 با كمك پرگار و
بدين. رسيم نمود

آنها با پرگار و خ

 ط تمامي خطو
هاي ن ام مقياس

نوعي) ني كش
شفاف نبودن و د

 . غذ است
و ريگي هاندازص 

صوص نگهداري

صفحات تصوير و
 عمود بر يكي از
ت تصوير و محور

   
 

 .رست است
گي بوده و ب خان

 .است رست
 راديويي و فرابنف

 .رست است
ربا را تكه تكه ن

در Sت قطب 

 .رست است
كه دو وج هاييي

 .رست است
بندي و تنها لث

يق تر صورت دق
رسيم تك تك آ

  . كرد
 .ت استرس

ياس يك نقشه
ي همواره در تما

 .استرست 
منحنش يا خم ك

فلزي به دليل ش
نها در برش كاغ

مختصاست اي  
پوشه بزرگ مخص

 .رست است
ازي با يكي از ص
ي از محورها يا
وازي با صفحات
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در 4گزينه  .14
چند وجهي  

در 3گزينه  .14
با روش مثلث  

ا بهلعي رض
ها و تر مثلث

برابر ترسيم
در 3گزينه  .14

مقي غييربا ت  
كنند ولي مي

در 1گزينه  .14
خم( پيستوله

كشي فل خط  
كاربرد آن تن

هاشل وسيل  
پ: پورتفوليو  

در 3گزينه  .14
صفحات مو  

موازي با يكي
صفحات نامو
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ات خـاص  

ه اسـت در    
صـورت  ه ب

سپس خط 
ـوط رابـط   
طبق باشـد  
ه متقـاطع        
 و صـفحه         

ده نشـده و   

cationgroup

ي صفحاو باق) م

قعي ارائـه شـده
 و چون در نما ب

دست آورده و س
صفحه را با خطـ

داده شده منط ط
 خـط و صـفحه
در نتيجـه خـط

هـا داد ع سوراخ

نوع سوم(رخاص 

وده و با ابعاد واق
ل يا ابليك است

ر دو صفحه را بد
ط تالقي خط و ص

ظير بر خطخط ن
 را قطـع كننـد
طبـق شـده و د

 است ولي شعاع
 

 15/12/1399(  

اند، غيريره شده

برهم عمود بو ن
تيو موازي مايل

نقاط نظير) چپ
كنيم و نقاط  مي

آوريم چنانچه خ
اگر يـك ديگـر

ط داده شـده منط

ده شدهقطعه دا
 .كند كفايت مي

26  

شتمهمرحلة (ر 

و تاي آن كه تي

 (HL) فـق 
ي خـط افـق   
ل سـايه هـر    
ن منبـع نـور    

ستاهاي آن از را
راين نوع پرسپكت

از سمت چ(  دوم
ه منطبق فرض م
آ ق را بدست مي

زيند و افحه موا
ضي نيز بـر خـط

سبت به دو لبه ق
يكي از اين دو ك

 .دي شو

دوازدهم؛ هنـــر

فحه است كه د

(vp) و خط اف
بر زمين نيز روي

با اتصـال) شيدور
يز نور كه همـان

مچنين دو راستا
بنابر. شود ده مي

  .د

بق شكلدا مطا
ل سوم بر صفحه
ط فرضي منطبق
 باشد خط و صف
 خط نظير فرضي

ها نس ركز سوراخ
گذاري يك س اندازه

يگذار ست اندازه

سنجش د

صف 13جم داراي 

( ار، نقطه گريز
هاي عمود ب ميله

خو(طبيعي است 
د آنها نقطه گري

ازي هستند هم
رت حقيقي ديد
بليك خواهد بود

ابتدخط و صفحه 
خط ضخيم شكل
 و نظير اين خط
ند و اگر موازي
ير سمت راست

ط به موقعيت مر
رابر هستند پس

بايس ي نما نيز مي

   
 

حجم .د نيستندو

 .رست است
دن خطوط ديوا

م ةيريز ساگ. يد
جه منبع نور ط
ود نقطه و امتداد

  .آيد ت مي
 .رست است

موجود با هم موا
ورصه بعدها ب از 

شود نما ابل ه مي
 .رست است

يص وضعيت خ
ز نماها مانند خط

گر منتقل كرده
حه منطبق هستن
با توجه به تصوي

  

 .ت استرس
 دو اندازه مربوط
 كه دو سوراخ بر
رتفاع شيار باالي

www.sanjeshse 

محوري عمو
  .هستند

 
 
 
 
 
 
 
 

در 4گزينه  .14
با امتداد داد  

آي بدست مي
است در نتيج
نقطه به خو
است بدست

در 2گزينه  .14
راستاهاي م  

نتيجه يكي
حقيقي ديد

در 4گزينه  .14
جهت تشخي  

از را در يكي
به نماي ديگ

صفحخط و 
هستند كه ب

 .اند منطبق
  
  
  
  
  
  

رد 3گزينه  .14
هر چند كه
از آن جايي

همچنين ار  
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عاع بـزرگ  

د بنـابراين   
و  dخـط  

ك ضـلع آن    
سـيم نمـود   

cationgroup

ffنوني و شع) '

شـود  ديده مـي 
خصـفحه مصـور   

  .ود

دن انـدازه يـك
زه ضلع آن ترسـ

نصف فاصله كان(

رت غير حقيقي
ـ   ناً ين صزاويـه ب
درجه خواهد بو 

رحله بدست آمد
شعاع برابر با انداز

 15/12/1399(  

( Cدر نتيجه  

صوره ده و بم بو
اشد ولي مطمئن

6ن صفر تا  

وم است كه تا مر
 سه كمان به ش

  .يد

27  

شتمهمرحلة (ر 

  

.است 8و  18ا 

  

− =13 12   

جه خط نوع سوم
 خط و صفحه با

بين p با صفحه 

ط در دايره معلو
بايست ساوي مي

آ بدست مي ملو

دوازدهم؛ هنـــر

. چين نياز است

ن بيضي برابر با

a c
a c

− =
 + =

8
18
  :ت

a b= +2 2  
1= :رابرست با

شود در نتيج مي
تواند زاويه بين
ط موجود در آن

عي منتظم محاط
قسمت مس 5به 

در دايره معلحاط 

سنجش د

خط 6حجم به 

 M از دو كانون

a→ =2 28
ي خواهيم داشت

c+ → =2 169
رگ و كوچك بر

ت مورب ديده م
ت ه شده نيز نمي

زاويه خطوط ه و

ضلعي 5ز ترسيم 
م محيط دايره به
لعي منتظم محا

   
 

 .رست است
ل نماي باالي ح

 .رست است
 كمترين فاصله

  :رابرند با

, a = →6 13

طبق فرمول بيضي

b= + →2 25
ختالف شعاع بزر

 .رست است
 دو نما به صورت
درجه نشان داده

درجه 6برابر 

 .رست است
شده قسمتي از 

 و جهت تقسيم
ضل 5 اين نقاط 

www.sanjeshse 
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جهت تكميل

 
  
  
  
  
  
  

در 1گزينه  .15
ك بيشترين و

بر aبيضي 

C→ = 5

همچنين ط  
  

b→ =12
در نتيجه اخ  

در 2گزينه  .15
در dخط   

6زاويه   د
pصفحه 

  
 
  
  
  
  
 

در 1گزينه  .15
تصوير داده  

ترسيم شده
كه با اتصال

erv.ir

50

51

52

53



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

منبـع نـور   
. شـود   مـي    

بر  ل دقيقاً
خص شـده  

واره حجـم   

cationgroup

  

  :رابرست باعه ب

م اًم كه مطمئنـ 
تفـاع آن پيـدا

الؤكه در اين س 
مشخع منبع نور 

نين ذوزنقه ديـو

ميـده    

  .شوند
ميـده      

تيجه طول قطعه

كنيم  ترسيم مي
ي خـط ارور رو

.كنيم نتقل مي
رابر بودن ارتفاع

همچني).  هستند

 15/12/1399(  

د و منتصـب نام

ش يده ميهيه نام
يـر مشـخص نام

متر است در نت ي

طه خط عمودي
سي آنها منبع نو
ق به اين گريز من

بر 4ع منبع نور، 
  .د

نادرست 3و  2

28  

شتمهمرحلة (ر 

موازينـد) تصـب   

اند و جبه موازي
ير خـاص يـا غي

ميلي 2 برابر 

ده و در اين نقط
ين نقاط و همرس
 موازي خط افق
ديوار روي ارتفاع

متر خواهد بود 8

2هاي  گزينه( ني
  . حچم است

دوازدهم؛ هنـــر

عـرض يـا منت( 

 جلو يا جبهيه م
زي نيست و غي

زه شعاع هر يك

 نور مشخص شد
 ديوار به خود اين
ور را با خطوط
ردن اندازه لبه د

8تفاع منبع نور 

متساوي الساقي 
 سطوح كناري ح

سنجش د

yبـا محـور    

a فقط با صفحه
حه و محوري موا

ازه بوده و اندازد
( +2  

اي عمود منبع
سايه نقاط باالي

 و ارتفاع منبع نو
شود با جدا كر ي
متر است ارت 2ر 

زاويه است و نه
ازشود باالتر  ي

   
 

 .رست است
c  وef  وag

d  وgf  وad
يز با هيچ صفحه

 .رست است
درف قطعه هم ان

+ + +  7 7 2

 .رست است
ها، پا ستاي سايه

ت و با اتصال س
را ترسيم كرده

ار منطبق ميودي
 كه ارتفاع ديوار

 .رست است
ن حچم، قائم الز
 جانبي ديده نمي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .15
cd خطوط

 .شوند مي
de خطوط  
ني cdخط   

  .شوند مي
در 1گزينه  .15

ردايره دو ط
) = 18

  
 
 
  

در 3گزينه  .15
با امتداد راس
روي آن است
گريز ديوار ر
لبه انتهاي د

ييو از آنجا
  
  
 
 
  
  

در 4گزينه  .15
ذوزنقه پائين
كه از نماي
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ه و سـپس   
مودمنصـف  
ركز را قطع 
ط كمكـي     

را رد نظـر  

وصل كرده 
زه خـودش   

  

تـر    بـزرگ 

تخـيالت و       

ست  ذكر ا

ـگ اصـلي    

cationgroup

  .لع دلخواه
 را ترسيم كـرده
 از دو طرف عم
كي متصل به مر

زنـيم تـا خطـوط
ضلعي مو nس 

و Aرا به نقطه 
س آن را به انـداز

انتهاي حفره. ه

صـر تجسـمي ت

بهشود و قابل  ي

ها از سـه رنـ گ
  . كمتر است

ضلعي با طول ضل
ضلعي محاطي 

ك عمودمنصف،
 تا خطوط كمك
ز قي قوسي مـي 

تصال اين رئوس

ه گريز رطس نق
قطع كند سپس

شود يا نه يده مي

ش از سـاير عناص

  .د

ت آنها حاصل مي

ت كه هر چه رنگ
ت ته رنگتراس

 15/12/1399(  

حاطي به چند ض
nه محيطي، 

سط ضلع به كمك
خط ترسيم كرد
طه حاصل از تال
دست آيد و با ا

آورده سپس دست
تا خط قبلي را ق

ها دي حفره تهاي

هـا بـيش ي رنـگ  

توان ديد مي مي

جزاي يكنواخت

ته مهم اين است
يجاد كنتي ا برا

مي

29  

شتمهمرحلة (ر 

هاي مح د ضلعي
تدا در يك دايره
شخص كردن وس
 عمود بر ضلع خ
 اين نقطه تا نقط
ضلع مورد نظر بد

را بد VP گريز
كنيم ت رسم مي

انتهص كرد كه آيا 

دت تأثير بصـري

  .يسم است

ر معماري اسالم

صر فضايي و يا ا
  .كند  مي

و نكت. رنگ است
آنهاشوند، قدرت 

صويري و تجسم

دوازدهم؛ هنـــر

تبديل همه چند
توان ابت خص مي

نمود پس از مش
 عمودمنصف يا
طي و به شعاع

ضلعي با اندازه ض

خط افق، نقطه گ
خطي عمودي 

توان مشخص مي

شديست وت و فو

در زمرة آثار فووي

برخي آثار  را در

نوايي بين عناص م
تر وع را ملموس

گانه ر هاي هفت
كي برخوردار ش

 خالقيت تص

سنجش د

ست جهت تب يا ه
 اندازه ضلع مشخ
 محيطي وصل ن

ود و به موازاتم
مركز دايره محيط

ض nئوس د و ر

القي آنها روي خ
 B )سر ميله(

قطعه م تضخام

نيستكسپرسيو
  .گيزد

ماتيس است و د

موجي صريگ ب
  .ي است

نوع، توافق و هم
خت نياز به تنوع

ه رين كنتراست
و از وجوه مشترك

   
 

 .رست است
شده روش ساده

ضلعي با nم 
 به مركز دايره
مصف ضلع جدا ن

سپس به م) ريم
ركز را قطع كند

  .شت
 .رست است

دن خطوط و تال
از نقطه. دهيم ي

  .هيم

 .رست است
رتفاع يا ضرفتن ا

  .شود ه ميد

 .رست است
اري از نقاشان اك

انگ خاطب را برمي
علق به هانري م

 .رست است
ـ آهنگي، ضرب 

شانگر ريتم بصري
  تم يكنواخت
  تم تكاملي
 .رست است

ز طريق ايجاد تن
كامل و يكنواي 

 .رست است
تر ه رنگ از ساده
ري پيدا كنند و

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .15
شكل داده ش
مجهت ترسي
رئوس آن را

نصفبه اندازه 
پر A( كند

متصل به مر
خواهيم داش

در 4گزينه  .15
با امتداد داد
و امتداد مي
ده امتداد مي

در 1گزينه  .16
با در نظر گر
مطمئناً ديد

  
  
  
  
  
 
 

در 2گزينه  .16
آثار بسيادر 

تصورات مخ
متع 2گزينه 

در 3گزينه  .16
تكرار موجي

نش: 1گزينه 
ريت: 2گزينه 
ريت: 4گزينه 

در 1گزينه  .16
هماهنگي از
كه هماهنگي

در 4گزينه  .16
كنتراست ته
فاصله بيشتر

erv.ir
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@sanjesheduc 

تـوان    مـي    

الـه حـس    
  .ده است

و دو » و«و 

ا در محـل   

ها  ار عكس

كند  يير مي
 در نوشـته    

ورنـد و بـه     
منحنـي بـا    

حـي شـده   

هـاي    سايه
ي سـياه و   

cationgroup

  .ست

 انـدكي دقـت،

دن موضـوع مقا
اي داد لت حادثه

و دو» الف« دو 

آرا بايـد آن را حه   

اين گونه استقرا

سي و اتفاقي تغيي
حركـت و نـور

 نـو را پديـد آو
 روي خطـوط من

ن و خاص طراح

 بعدي با ايجاد
هـاي كردن عكس

اس»  فرانسواميله

بـا. طرح اسـت 

  .رفته است

  يكاسو

اي بود ف، حادثه
ر دو صفحه، حال

 كه قرار گرفتن

 كـرده و صـفح
  .ر دهد

لندي شبيه به ا

اي حس  به شيوه
د موجب القاي ح

كوشيدند هنري
سبك تأكيد بر

ت با اشكال معين

جرا شود، مراحل
ش براي رنگي ك

 15/12/1399(  

ژان«مربوط به 

مط»  كاريكاتورها

ي فلز انجام پذير

پابلوپي: 3گزينه 

 از خواندن حروف
تصوير و موضوع

شود ر ديده مي
  .ست

 آن را انتخـاب
 داشته باشد قرا

نقاش هل» دريان

عيين شده و يا
تواند ن تغيير مي

ك  با يكديگر مي
در اين س .ده بود

ي منفي و مثبت

ي روشن كار اج
اين روش. شود مي

30  

شتمهمرحلة (ر 

ها م ا بقيه گزينه

ها و شخصيت«

يك حكاكي روي

گ  ترك

دهد كه قبل مي
و زرگياس ب مق

هاي دوره قاجار 
 را ايجاد كرده ا

كه سردبير مجله
 با حروف متن

موند«آثار . دهد

قي و از پيش تع
اين. آيد پديد مي

ي مختلف هنري
متر شناخته شد

 آثار هنري فضاي

اي ط در حد سايه
كريليك انجام م

دوازدهم؛ هنـــر

باشد اما مي» ت

«كه با نام ست ا 
  .شاهده كرد

باشد كه با تكني 

تولوز لو: 2زينه 

مجله را نشان م
بر عهده دارد و 

 از عيدي سازي
بصري موزوني 

م مقاله است كه
 تفاوت آشكاري

د ا نشان ميجله ر
  .شد

اس نظمي منطق
وشته و حروف پ

هاي يختن رشته
رو آوردند كه كم

ر است در قالب

خت كه بايد فقط
 مثل آبرنگ و آك

سنجش د

جان سينگرجنت«

  .اند ي صحيح

»وگارثيليام ه
طور مشهود، مش

 پابلوپيكاسو مي

گز 

قابل هم از يك م
)تصوير(صلي را 

رسازي برگرفته
ودي، ضرباهنگ

مله كليدي و مهم
ي چشمگير كه

مج قابل هم يك
باشمييل شكل 

مت حروف براسا
يد در ساختار نو

عالوه بر آمي» وو
هايي ر سبك  از

 به موريس اشر

ه عنوان زيرساخ
 ابزارهاي رنگي

  .شود

   
 

 .رست است
«مربوط به  1ه 

 .رست است
همگي 3و  2و  1

 .رست است
وي«به  ل مربوط

 در تصاوير به ط
 .رست است

 شده مربوط به
 .رست است

 س  ويتكل هت
 .رست است
 .رست است

ور دو صفحة مقا
 اينجا وظيفة اص

 .رست است
سطري با تصوير
ك راستاي عمو

 .ت استرس
يك يا چند جمل
 صفحه با حروفي

 .رست است
ور دو صفحة مق
ي كامالً مستطي

 .رست است
اده شده، ضخامت

مي جديريت  آن

 .رست است
آرت نو«جنبش 

گيري ور به بهره
  .طبيعي است
 .رست است

 شده كه مربوط

 .رست است
طرح مدادي به 

ط آب مركب يا
ش ه كار برده مي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .16
تصوير گزينه

در 4گزينه  .16
1هاي  گزينه

در 3گزينه  .16
تصوير مقابل

را كاريكاتور
در 1گزينه  .16

تصوير ذكر
در 4گزينه  .16

كت: 1 گزينه
در 2گزينه  .17
در 4گزينه  .17

تصوير مذكو
در. دوش مي

در 3گزينه  .17
عنواني دو س

در يك» سي«
در 2گزينه  .17

هر سوتيتر ي
مناسبي در

در 2گزينه  .17
تصوير مذكو

در يك فضاي
در 3گزينه  .17

در تصوير دا
و در نتيجه

  .گردد
در 3گزينه  .17

هنرمندان ج
همين منظو

هاي ط شكل
در 2گزينه  .17

تصوير ذكر
  .است

در 1گزينه  .17
امبعد از اتم

تر توسط تيره
سفيد هم به

erv.ir
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@sanjesheduc 

هـن بـراي     

  . كرد

ش و شـمك      

سـاخته  » ن  

گرايانه يـا   ت

صـحنه بـه    

اين فـيلم   

روزهـاي  « 

 مـاجراي . د
مي بـودن  
ـه گـرايش     
ش فروگـذار   

و در ميـان  
ـر سـايه و     

) شـود  مـي 

cationgroup

ا بـه وسـيله ذه

دوباره احيا» د

 آرام اسـت و كش

شـقايق سـوزان

وسيقي طبيعت

 انواع طراحـي ص

.كنترپوان است

مچنـين فـيلم  

آنها گذرانده بود
ن كمدي و دمد
، بهتـرين نمونـ
ي نابود كـردنش

د در دل شهر و
ـاي تاريـك و پـ
 سؤال مشاهده م

آوري آنها ه جمع

باني و كاليد«لم 

آ ـار او ماليـم و
  .باشد ريا مي

ش«فـيلم  . باشـد    
  .ت

هاي نخي، از مو ش
  . شود  مي

ترين ن و جذاب

ي مونتاژ او در ك
  .پردازد  مي

هم. سـت ي الينـ 
  .است» ساندر

كي خود را در آ
مشكالت ساختن

اليم اليـت،. ست
چ كوششي براي

بر جنايت و فسا
هـ ـاوي صـحنه     

كه در تصوير( 

 15/12/1399(  

رد كه در نتيجه

  .باشد مي

 پن، آن را با فيل

ـت نمايشـي آثـ
 آثار ارسالن پو

نعت نفـت مـي
 به قشالق است

 تند، در نمايش
 بيشتر استفاده

ترين ي از متنوع
  .رد

هاي جراي نظريه
هاي توتني واليه

لاثـر ف » مت و ني
فاني و الكس«يلم 

كودك ،ه چاپلين
اين فيلم به م. ت

اش اس ه گذشته
رن بيستم از هيچ

ي نوآر معموالً ب
ژانـري اسـت حـ

»شاهين مالت«

31  

شتمهمرحلة (ر 

 بسيار وجود دار
  .ست

ز ميالد مسيح م

آرتور 1970هه 

حركـ. وش است
مربوط به ويژگي

 موضوع آنها صن
رنشينان ييالق

هاي  و موسيقي
يلي و فرازميني

هاي متفاوت يكي
كاربرد فراواني دا

خستين عرصه ا
ابله با تجاوز شو

هشت«كار فيلم 
يادآور في» رانش

 موسيقي بود كه
سن گذاشته است
سرت او نسبت به

كه انسان در قر 

هاي فيلم. خ است
نـوآر ژ. ير است

«محققان، فيلم 

ت نمايشي

دوازدهم؛ هنـــر

نيروهاي بصري
شوار و بغرنج اس

سال پيش از 8

د، تا آنكه در ده

هاي آرام و خامو
مر 2گزينه . ست

گلستان است و
كوچ چاداري و 

ز دايره و ضرب
هاي روايي و تخي

ه ها و حجم شكل
ك) ي سه گوش

و نخ ايننشت آيز
يزدهم براي مقا

ن، بازسازي آشك
هانا و خواهر«م 

 مورد تاالرهاي
ي صحنه پا به س
ه چاپلين و حس

ست،ي ات انسان

سياه يا فيلم تلخ
ادناپذيفس م وسال

ي از منتقدان و م
  .انند

 خالقيت

سنجش د

ها و عناصر و ن ي
ش كلي كمي د

00ز آشوري در 

فراموش شد 19

ه  در پي واقعيت
داستان مترنم اس

هاي ابراهيم گ ه
گي عشاير بختيا

اي از شي و ميله
ه ي از موسيقي

قابل تغيير به ش
منشورهاي(اكتوا 

تين فيلم ناطق
سيه در سده سي

اثر وودي آلن» ي
است و فيلم» رد

در )اليم اليت(
رين يك مجري
هرت پايمال شد

هاي طبيعت گي

ن فرانسه، فيلم س
ه در نگاه اول س

بسياري. گذرند ي
دا  فيلم نوآر مي

   
 

 .سترست ا
كاري ذكور، ريزه

ي موجود در نقش
 .رست است

 مربوط به سرباز

 .رست است
67تري تا سال 
 .رست است

همانند چخوف
 طرح و فضاي د

 .رست است
نه اول از ساخته
فتي درباره زندگ

 .رست است
عروسكي دستكش

ا هاي سايه مايش
 .رست است

حنه متحرك و ق
پرياد كه در آن 
 .رست است

ندرنوسكي نخست
 بسيج مردم روس

 .رست است
رات غبار فضايي

آماركو«ور فيلم 
 .رست است

(هاي صحنه  يي
ستان تلخ و شير
ازد و بيانگر شه
منزلت و شايستگ

  
 .رست است

در زبان» نوآر«م 
كند كه مركز مي

 كه در شب مي
وستون را اولين

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .17
در تصوير مذ
يافتن معناي

در 2گزينه  .18
تصوير فوق

  
 
 
  

در 3گزينه  .18
ژانر گانگست  

در 2گزينه  .18
اكبر رادي ه  

درگيري در
در 4گزينه  .18

هر سه گزين  
هوشنگ شف

در 3گزينه  .18
در نمايش ع  

اپرا، و در نم
در 4گزينه  .18

طراحي صح  
رود شمار مي

در 4گزينه  .18
فيلم الكساند  

به چگونگي
در 1گزينه  .18

خاطر«فيلم   
يادآو» راديو

در 3گزينه  .18
م روشنايفيل  
يلم داسن فاي

پرد م ميعوا
چاپلين به م
.نكرده است

در 3گزينه  .18
معناي فيلم  

اي تم جامعه
هايي صحنه

اثر جان هيو

erv.ir
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@sanjesheduc 

ـه نمـايش      

بت به قرن 
 بـاز » الرتـه 
وام » چينال 

و در عـين   

ي سـاخته  

تعطـيالت  «

ي، دربـاره     
رگ صـمد  
ه كودكـان   

گـذاري   يـه  

 زدن ايـن  

لي، نقـاش  

ت به شمار 

cationgroup

ت كـه در آن بـ

تر نسب نتي كهن
كمديا دال«يش 

پـولچ«شخصـيت    
طلـب و ف، جنگ

وهاي هاليووديگ

«، »روز تعطيـل 

 خسـرو سـينايي
باره زندگي و مر

دربـاره» هيـاهو 

قدنويسـي را پاي

كه سبب بر هم
  .د

سط سالوادور دال

هاي ژانر وحشت 

يت نوشـته اسـت

برگرفته از سن »
اليا و سنت نماي
يتاليـا يعنـي ش
 به مردي حراف

د كه براساس الگ

ر«توان به  و مي

اثـر» دي آهـن 
 عالمه زاده، درب

هآن سـوي  «ند  

ردي است كه نق

گونه عاملي ك هر
اي دارد يت ويژه

هايي از آن توس ه

ترين فيلمگذارر

 15/12/1399(  

اثر صادق هدايت» 

»پانچ و جودي« 
ي در كشور ايتا
 كمديا دالرته اي
يست او؛ پانچ را

   

شد يي گفته مي

از آثار او.  رسيد

سرد«زا، مستند 
اثر رضا» ي دانا

فيلم مسـتناما . 

 است و اولين فر
  . ت

ه. گردان است ك
بعد از بدن اهمي

ه طراحي صحنه

ثيرأترين و ت بك

  .د

32  

شتمهمرحلة (ر 

»داش آكل«ن 

مايش عروسكي
 پانزدهم ميالدي
هرمانان نمايش
 و خو و شيوه زي
.د تبديل كردند

رومانتيك ايتالياي

مدي به شهرت

دعلي ميرزي آسي
ي سياه كوچولوي

.گيرند ل قرار مي

وپايي در ايران
شده است نوشته 

ل بدني عروسك
بزاري است كه ب

باشد كه اك مي

كي از صاحب سب

باشد تولوچي مي

ت موسيقي

دوازدهم؛ هنـــر

ا براساس داستا

سنت اجراي نم 
هم و اوايل قرن
انچ از يكي از قه
ر ماهيت، خلق

زير و جيغ مانند

هاي كمدي ر م

ه در سينماي كم

ي، درباره زندگي
ماهي« و مستند 

ستند شرح حال
  .ت

يس به شيوه ارو
ه شيوه انتقادي

ني، آرامش كامل
از ابگردان نيز  ك

خته آلفرد هيچكا
  .ت

يك 1932 سال 

اخته برناردو برت

 خالقيت

سنجش د

ر »افعي طاليي

.شود شاهده مي
خر قرن چهارده
نمايشي يعني پا

با تغيير يتانيايي
چاق، با صداي ز

، به فيلم» سفيد

انسوي است كه
 

 پرويز كيمياوي
مهدي نصيري،

ر زيرمجموعه مس
رو سينايي است

ن نمايشنامه نو
ز ژان مولير و به

گردان در عروسك
روان عروسك. ود

ساخ» سم شده
نجام شده است

ارول فرويند در

سا» داي كوچك

   
 

 .رست است
ا«ن نمايشنامه 
  .ي اشاره دارد
 .رست است

عروسك پانچ مش
يعني اوا، يالدي

گونه ن هرمان اين
 و هنرمندان بري
يتي گوژپشت، چ

 .رست است
تلفن«يا » يانكو

 .رست است
ز كارگردانان فر

 .  شاره داشت
 .رست است
اثر» ثل پليكان

برداري ايران، م ه
باشد و اين آثار ي

هاي خسر ساخته
 .رست است

خوندزاده نخستين
 عميقاً با تأثير از

 .رست است
 .رست است

مترين مرحله د
د بايد از بين برو

 .رست است
طلس«ط به فيلم 

ك سورئاليسم، ا
 .رست است

ساخته كا» يايي

 .رست است
بود«ط به فيلم 

 .رست است

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .19
علي نصيريا  

گيري معركه
در 3گزينه  .19

در تصوير ع  
نزدهم ميشا
قه. گردد مي

گرفته شده
حال شخصي

در 3گزينه  .19
تله فونو بي«  

  .شد مي
در 1گزينه  .19

ژاك تاتي از  
ا» آقاي اولو

در 4گزينه  .19
پ مث«فيلم   

قهرمان وزنه
بهرنگي، مي
ناشنوا و از س

در 2گزينه  .19
فتحعلي آخ  

آثار او. كرد
در 1گزينه  .19
در 1گزينه  .19

اولين و مهم 
آرامش شود

در 1ه گزين .19
تصوير مربو  

معروف سبك
در 3گزينه  .19

مومي«فيلم   
  .رود مي

در 4گزينه  .2
تصوير مربوط  
   
  
  
  

در 3گزينه  .2

erv.ir

90

91

92

93

94

95

96
97

98

99

00

01



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

) الكـرن (ج 

ر آن پايـه     

 يـك سـاز    
  .د

) پـرده  5( 

ربـع پـرده     

cationgroup

يج) ت سل كرن

  .ت

ـاخته شـود و د

ابوادآمـور. بـود 
شنيده شود) ال(

 با ششم افزوده

  .باشد ي

  .هد بود

رده معـادل دو ر

نت(ي ) نت فا(ح 

وديك برابر است

رم گـام سـچهـا  

  .باشد ي

خواهد ب) ال(ت 
(را بنوازد تا نت 

 دو فاصله برابر

مي) پرده 5 ـ ده

augme( خواه

ده و هر نيم پـر

 15/12/1399(  

ح. باشد مي) رده

م مي مينور ملو

ر روي درجـه چ
  .شود ي

م درجه پنجم مي

يعني نت) ركيبي
ر) دو(ن بايد نت 

 كه مجموع اين

  .هد

ششم افزود(وده 

ent(د افزوده ور

ل چهار ربع پرد

33  

شتمهمرحلة (ر 

3/. پرده  پر 4

 كه با دانگ دوم

عكوس اول كه بر
تر مي وماتيك بم

ت متغير آن هم

پنجم درست تر(
دهد، بنابراين مي

رگ خواهد بود

ده  شده صدا مي

آن سيزدهم افزو

ور ملوديك، آكو

.  

هر پرده معاد. ت

دوازدهم؛ هنـــر

3/با  .پرده 4

باشد مي)  ـ مي

 

كوردي است مع
پرده كرو ورد نيم

باشد كه نت ر مي

(هارمونيك سوم 
شته شده صدا م

رست و سوم بزر

  .باشد شور مي

تر از نت نوشته

و آنارمونيك آ) 

گام مينو) سوم( 

.دهد تر صدا مي

/1 است) پرده 5

سنجش د

مجنب برابر ب .ي
  .سازند  مي

 ـ دوديز ـ رديز

 .باشد پنجم مي

هاي ماژور آك گام
زيرتر و سوم آكو

جم دستگاه شور

ه) ر(م ويلنسل 
تر از نت نوش ك بم

 شده چهارم در

چهارم دستگاه ش

/1 ت بم) پرده 5

پرده 5 ـ كوچك

 درجه مديانت

ت ششم بزرگ بم 

5(سوم كوچك 

   
 

 .رست است
طنيني .مجنب( 
دانگ عراق را) ل

 .رست است
سي(سي ماژور 

 .رست است
ه حصار درجه پن

 .رست است
 .رست است

ه ايتاليايي در گ
رده كروماتيك ز

 .رست است
 .رست است
 .رست است

دشتي درجه پنج
 .رست است
 .رست است

م روي سيم دوم
ت و سوم كوچك

 .رست است
ه دو فاصله داده

  
 .رست است
 .رست است

ه شهناز درجه چ
 .رست است

( سوم كوچك 
 .رست است

هفتم كو(كوچك 
 .رست است

ته شده بر روي
 .رست است

)بمل مي( آلتو 
 .رست است

صله داده شده س
  

 .رست است

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .20
دانگ عراق  

بمل سي(يه 
در 3گزينه  .20

اول س دانگ  
در 2گزينه  .20

شاهد گوشه  
در 2گزينه  .20
در 4گزينه  .20

ششم افزود  
پر آكورد نيم

در 2گزينه  .20
در 4گزينه  .20
در 2گزينه  .20

شاهد آواز د  
در 3گزينه  .2
در 3گزينه  .2

فاصله پنجم  
انتقالي است

در 4گزينه  .21
فاصله ساده  

.خواهد بود
در 3گزينه  .21
در 2گزينه  .21

شاهد گوشه  
در 2گزينه  .21

كالرينت ال  
در 4گزينه  .21

چهاردهم ك  
در 4گزينه  .21

آكورد ساخت  
در 4گزينه  .21

ساكسوفون  
در 3گزينه  .21

معكوس فاص  
.دخواهد بو

در 3گزينه  .22
 
 

erv.ir

02

03

04

05
06

07
08
09

10
11

12

13
14

15

16

17

18

19

20



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

  .ست

وع عرضـه       

تـوان آثـار   

نيـز  » يـت 

cationgroup

  .كرده است

گ عرضه شده اس

  .شود فاده مي

ـف بسـيار متنـو

ت يـن مـايع مـي    

يونولي«ي چـون  

ك خود را سياه مي

ريز در همه رنگ

ها استف جاد زخم

هـاي بـا طيـ گ  

  

بـا اي. رودر مـي 

  ور

ل انعطاف ديگري

  .است» هن

  

 15/12/1399(  

 پنبه صورت خو

هاي ر شكل بافته

دن ابروان و ايج

شـود و در رنـگ ي

.رود ه به كار مي

 در سينما به كا

بافتن بر روي تو

 از مواد غيرقابل

  فون مايع) ج

پركلرور آه« ،ود

.دنشو ستفاده مي

34  

شتمهمرحلة (ر 

كه با دودة چوب

س است و به ش

پوشاند ،ني، چانه

آب حل مي  ه با

خوردگي و غيره

ير كردن چهره

 شكل ترِس و ب

ن نوع عروسك

ج  

شو ج مصرف مي

ن در چاپ استرد

اص مواد

دوازدهم؛ هنـــر

ت سياه است ك

 گوسفند مرينوس

هايي مانند بين م

گ گواش است كه

ن بريدگي، تيرخ

تاول و زخم و پي

ن با رشته مو به

 براي ساخت اين

فون خشك ) ب

  كرئيدري

جنس مس و برنج

رراي فاصله پرك

 خوا

سنجش د

حوضي، شخصيت

ه از جنس پشم

حجم ي ساختن

ترين رنگ، رنگ

  تي

راي درست كردن

ن پوسته سر، ت
  .آورد جود

بافتن. شود ه مي

باشد ولي ج مي

ب   )ك

  . است
  .ه است
  . است
  . است

اسيد كلر+ ريك 
 

هاي از جن كليشه

بوشكا همگي بر

   
 

 .رست است
ي نمايش تخته ح

 .رست است
خارجي است كه

 .رست است
براي: plastoتو 

 .رست است
ميزي ماكت بهتر

 .رست است
صدمات رطوبت ز

 .رست است
اكي است كه بر

 .رست است
براي ساختن كه 

وج بر چهره به 
 .رست است

ه دو طريق بافته
 .رست است

از اسفنج» پاپت«
  .شود 

 .رست است
  : نوع است

پن استيك(چرب 
 .رست است

 اسيد سيتريك
ك، جوهر مورچه
ك، جوهر شكر
ك، جوهر سركه

 .رست است
اسيد نيتر= ني 

.درست است
براي خوراندن ك

 .رست است
گلت، اشپون و با

www.sanjeshse 

  
  
 
 

در 2گزينه  .22
بازيگر اصلي

در 4گزينه  .22
په پشم خرك

در 3گزينه  .22
پالست خمير

در 4گزينه  .22
آم براي رنگ

  .شود مي
در 2گزينه  .22

جلوگيري از
در 1گزينه  .22

مايع چسبنا
در 1گزينه  .22

مايعي است
سوختگي را

در 3گزينه  .22
گيس به كاله

در 3گزينه  .22
«ماده اصلي 
استفاده مي

در 4 ينهزگ .23
فون در سه

فون چ) الف
در 3گزينه  .23

جوهر ليمو،
اسيد فرميك
اسيد آگزاليك

تيكاسيد اس
در 1گزينه  .23

سلطاتيزاب 
د 1گزينه  .23

اسيدي كه ب
در 2گزينه  .23

گودرات، رگ
  

erv.ir

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

  

cationgroup

  .دارد» ي

.ا مقاوم نماييم

فلكسوگرافي«پ 

بايد كليشه ر» 

 15/12/1399(  

هاي چاپ ي و فرم

ك شدن كليشه

35  

شتمهمرحلة (ر 

  س ـ وازلين

ع مهر الستيكي

ي كليشه و نازك

دوازدهم؛ هنـــر

گريس: افت گراند

  .شود مي

ف را در تهيه انواع

هاي شكستن پايه«

سنجش د

 

سا 

 كاغذ استفاده مي
 

بيشترين مصرف
 

«احتمالي مثل 

  .مورچه است
 

  .اتيف است

   
 

.درست است 
  ماده مومي

 كلوفان
  ي

 .رست است
سلولزيك براي ك

.درست است 
راوور الستيكي بي

.است سترد 
ري از خطرات ا

 .رست است
ك همان جوهر م
.درست است

گازي مانند اسكا

www.sanjeshse 

2گزينه  .23
م :ترآكوافو

ك: آكواتينت
ورني: اچينگ

در 3گزينه  .23
هاي س مركب

2گزينه  .23
كليشه و گر

4گزينه  .23
براي جلوگير

در 3گزينه  .23
اسيد فرميك

د 3گزينه   .24
گ كنخشك

 

erv.ir

35

36

37

38

39

40


	صفحه اول.pdf (p.1)
	H-12.pdf (p.2-36)

