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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
 چهارمجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)27/03/1401(  
  )دوازدهم( ــرهنـ  

 

  

  :باشد نتي زير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينتر 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   از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  14ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

تـرادف بـا     

 -بامـداد : ح 

.  

ـبيه شـده   

  .است» ها 

cationgroup

كـه همگـي مت 
 

صـباح) ( كوتـاه  

).و فرياد داشتن

تشـ«نظيـر    بـي 

اطرات و مبارزه
  .است 

  

) گزينـة چهـار   
 .ورد نظر است

توقّـف :رپرزدن 

  ي

 

خموشي و(دارد 

 درشت و گوهر

خا/ انقالب « از 
»چشم محبوب

)27/03/1401 رم

مـورد(» تـاري 
فاقد معني مو» 

ر) (شود ه مي سـ

  بدون رقيب

  پذير

افزاي طرب ←ي 

 

 يغماي ←ي 

دوم پارادوكس د
  .م است

  .شود  مي
  .است» شك

، در)زهرهچون 

استعاره» گل« 
لب و چ«تعاره از 

2  

چهارجامع نوبت (

گرفت –دشـواري  
شخص گرفتار«

  :د از
ي زمين كشيده

ب: بالمعارض  )ن

سخنان نرم و دلپ

افضاي طرب*    

  آزرم ←رم 
 امتناع ←ناء 

يقما*            

مصراع د* » ران
بيت فاقد ايها* 

 ناهمسان ديده
اش«استعاره از » 

جبين چ -ن ماه

-» ايران/ دنيا «
ترتيب است به» م

ارسي

(ازدهم؛ هنـــر 

د –سـختي  «: ز
به معني » اري

ندا ها عبارت  آن
يمي كه دمش رو

  )ن سوار شوند

جاهاي پنهان: ن

س –دقايق  –ف 

  :ند ازا ارت
صحنهاي       

  :ترتيب به
آذر) 2  ر

امتن) 4 

توفنده  ←ده 

.  

كشور اير –هدا 
*» دست –اي  ه
جناس» سر – 

»قطرة باران«* 

رخ چون(ه، زهره 

«استعاره از » غ
بادام –شكّر «* 

 فا

سنجش دوا

ند ازا رك عبارت
گرفتا«نة پاسخ 

ت دارند و اصالح
ب زرد بسيار سمي
سب، آنچه بر آن

در عبارت متن( 

ي دقيق و ظريف

ست هر يك عبا
ص ←صهنهاي * 

ها ب هر يك از آن
محذور ←ضور 
    

  :ها ن
طوفند*          

است» دابلو نرو

:  
شه«ب استعاره از 

لحظه« مجاز از 
در«بين . * رد

*» دانه گوهر يك

  :ينه
شاه، ماه«عر به 

  .ت
  » شقايق«ر 
باغ«* » نسيم«ر 
* »طبع –بلبل «

   
 

 .رست است
راي معني مشتر

در گزين. هستند 
 .رست است

ه معني نادرست
گي نوعي عقرب

اس: مركب) (پگاه
 .رست است

  :هاي فرد  واژه
مخفيگاه –فيه 

  جوان –
هاي نكته –فه طي

 .رست است
اليي و شكل درس

*مأواي        ←
 .رست است

اليي و اصالح ه
محض/ مهمل  ←

 ط اماليي
 .رست است

اليي و اصالح آن
بيز  مشك ← 

 .رست است
پا«خ منتسب به 
 .رست است

:شده هاي گفته ه
ترتيب به» باغ –
ترتيب به» كف –

اغراق دا»  خون
قطرة باران به گ«

 .رست است
هاي هر گزي عاره

يت محبوب شاع
فاقد استعاره است

بخشي بر   و جان
بخشي بر  و جان

« و تشخيص بر 

www.sanjeshse 

  
  
در 2گزينه  

هاي دار واژه
»مخمصه«
در 4گزينه  

هايي كه واژه
ويژگ: جراره(

پ -دم سپيده
در 3گزينه  

همة معاني
جِ خف: خفايا
–برنا : شاب

جِ لط: لطايف
در 1گزينه  

سه غلط امال
←معواي * 

در 1گزينه  
هاي امال غلط

←محمل ) 1
بدون غلط) 3
در 2گزينه  

هاي امال غلط
بيذ مشك* 

در 3گزينه  
گزينة پاسخ

در 2گزينه  
بررسي آرايه

–ها  الله«) 1
–دمي «) 2
درياي«) 3
«تشبيه ) 4
در 4گزينه  

بررسي استع
در اين بي) 1

بيت ف. است
استعاره) 2
استعاره) 3
استعاره) 4
  

erv.ir
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ي شـيرين   

سـتعاره از   

جناس » از

اسـتعاره و  

  » ت

  )مورد 

و فـرات  ] ف

cationgroup

شـهرياري«: يزي

  »ق الهي
شراب كـه ا -2

با تاخت و تا«ي 

ا) »مجـدداً «ـي   

گوش اجابت -له

4درس خويش  

  ) دي

سنادي محذوف

  

آمي حس* يبارو 

عشق -دل –ق 
دائمي  -1عني 

راع دوم به معني

بـه معنـ» بـاز «  

نال«بخشي بر  ان

/تكرار درس / خ 

  )مورد 1: وز
  )مورد 

هر دو فعل اسناد

  ] راسنادي

فعل اس: ده است

  . دوش كشد

 

)27/03/1401 رم

ره از محبوب زي
  .ر است

عشق -)پير(لهي 
معبه دو » مدام«

با مصر»  سوريه

اسـت و» وردن  

استعاره و جا). ت

درس تاريخ –ق 
  )مورد 1 

لباس رو(ضافي 
3: عتاب معلّم -

ه(وجوست  ست

غير: درم همي[ 

شد) [مسند( ش

 است، مشك به

 صفت لياقت: ي
  صفت مفعولي

  )ل اسنادي

3  

چهارجامع نوبت (

استعار» غزال«: 
هاي ديگر د آرايه

ز واسطة فيض ا
«*  اين صورت 

مرز لبنان و«ي 

ت تسـلّط در آو

است» مل كردن

تحرير مشق(ضافي 
:عمر خويش(ي 

تركيب اض) مورد 
-مورد عتاب -ن

و عاشق اندر جس 

درم، نه پوست ي

پوش نيلي/  ماتمت
  ]ي محذوف

از يم تو) مسند
  .رضه است

  .ت

نوشتني) ب  
ص: كشته) د 

فعل] (است[رده 

(ازدهم؛ هنـــر 

:استعاره) * غزل
دبيت فاق* » زل

  :سخ
رتيب استعاره از

به -2و دستت 

راع اول به معني

تحـت«  به معني

حم«ط به معني 

  :ز
تركيب اضا) مورد

تركيب اضافي) د
3: هر روز -ول

بيم آن(ب اضافي 

]ه قرينه لفظي
  .دي است

كه پيراهن همي

  :كند مك مي
به داغ) نهاد( ه
فعل اسنادي: ت

م( اي رشحهرات 
جملة معتر» ست

همراه است  جايي

)حاليه، قيدساز
  

:  
كر همي) مسند(

سنجش دوا

غ -غزال) (سر –
شهر غز» «عشق

شده در گزينة پاس
تر به» مدام - جام

با دو -1و معني 

  :ي ديگر
در مصر» جوالن

ر اين بيت فقط

در اين بيت فقط

ند ازا ضافي عبارت
م 2: صداي بلند 

مورد 1: اي دراز
لباس معمو -نده

تركيب) مورد 1 

  
محذوف به: ست

خيدن؛ غيراسناد
ك) اسنادي: ستم
  )ي

ها كم خيص نقش
كعبه] ي محذوف

شده است[خروش 
جز تو كه فر) اد
يم توس اي از حه

ج ر رباعي با جابه

  :ب
(صفت فاعلي : 

    

 در گزينة پاسخ
(انباز ) مفعول: 

   
 

 .رست است
  :هاي بيت ه
–بر ) (تاج -تا( 

تاج ع«: شبيهات
 .رست است

شد هاي خواسته ه
ج -باده  -ساقي 

به دو» ن دست
  .ت
هاي ها در گزينه ه

ج«(تعاره و ايهام 
  ).ند
در» گرفتن«(م 
  .»غم« 

د» كشيدن«(م 
 .رست است

بات وصفي و اض
–گاه  نآ(صفي 
ها ساعت(وصفي 
لباس ژن(وصفي 
:آن روز(وصفي 

 .رست است
:شده د خواسته

اس[وگوي   ر گفت
به معني چرخ» م

وفا هس يار بي(رم 
ر دو فعل اسناد

 .رست است
عي زير به تشخ

مناداي: ت عباس
ت در جوش و خ

نها( دريايي كه 
فرات رشح«جملة 

ها در نقشرتيب 
 .رست است

ترتيب شده به سته
):در مصراع دوم

 صفت نسبي 
 .رست است

هاي دستوري ش
تو را(ت ) نهاد( 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .
بررسي آرايه

بين: جناس
تش* » است

در 1گزينه  .
بررسي آرايه

س«: استعاره
از اين«: ايهام

است» عشق«
بررسي آرايه

فاقد است) 2
همسان دارن

فاقد ايها) 3
تشخيص بر

فاقد ايها) 4
در 3گزينه  .1

تعداد تركيبا
تركيب و) 1
تركيب و) 2
تركيب و) 3
وتركيب ) 4

در 3گزينه  .1
بررسي موار

مدعي د) 1
بگرديم«) 2
وفا يار بي) 3
هر(است ) 4

در 2گزينه  .1
نثر روان رباع

حضرت[اي 
ات از تشنگي

من نشنيدم
ج) 1(توجه 
تر) 2(توجه 

در 4گزينه  .1
صفات خواس

(روان ) الف
:نگارين) ج

در 1گزينه  .1
بررسي نقش

يزدان) فال

erv.ir
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  .ود است

راع اول بـه  

و وفـاداري    

مدن، نزول 

ـب سـخن   

  .ادن افراد

  ) 21ه 

cationgroup

  كند اد مي
ي با مسند مشهو

در مصر» زد مي

ـايي دوسـتان و

دي به پستي آم

 خردمند و زير لـ

ر جهت فريب دا

صفحه 11عربي 

  

ي با مفعول ايجا
ه جملة سه جزيي

م«ر گزينة پاسخ 

  .)است» لُه

وفـ بيان بي) 3ه 

  ردگار

هبوط، از بلند«: 

شرمندگي –ار 

اهر و رياكاري در

  

ع( آن،شود يت م

)27/03/1401 رم

  )ل اسنادي
جملة سه جزيي 

جه در اين گزينه

در. شود فته مي
  .است» 

  .است» شي

ُ«ز رم: كق:  كقو

  بد

ن ذوق و قريحه

كرم و لطف پرور

:هاي ديگر گزينه

يي گفتار و نوشتا

نفي تظا/ بيني  گ

)برتري عشق(ق 

سخت، كارش) 4

ن

4  

چهارجامع نوبت (

فعل(سازي ) سند
»پيدا كردن -ن

ي است و در نتيج

ها يا ابيات گف راع
»يش و برخورد

 خوشي و ناخوش

:توجه. (دهد  مي
  ها پديده

نشيني با افراد ب

ي ناديده انگاشتن
  )س سختي

توجه به ك) 4ار 

  .مشهود است

و گ» خاك است

  .ي افراد است
همسويي - قيامت 

گران و خود بزرگ

ري سخن عشق

4  برد ينخواه 

ي، زبان قرآن

(ازدهم؛ هنـــر 

مس(عيان ) فعول
دست آوردن به« 

ش نماي متممي

 در انتهاي مصر
سا«م به معني 

 بر امور و تقارن

جايگاهي ارزش
بر پ) جان پاك او

تحذير از همن) 4

بيهودگي) 2. ست
در پس(، فرج )ي

ي رحم پروردگا

ر گزينه پاسخ م
  ستغنا

م انسان كه از خ

جهت پندپذيري
نزديكي مرگ و ق

فريب دادن ديگر 

برتر) 2 

بهرهي، ندازيب) 

 عربي

سنجش دوا

مف( راز نهاني را 
به معني) ب(ه 
 اضافه يا نقش فك

با معني يكسان
و در مصراع دو 

تسلّط تقدير« 

ست كه به هر ج
خاك جسم و ج

4    وب

 و ناله همراه اس
در پس نااميدي(

تقاضاي) 3ز جزا 

دارد كه در نام» 
ا) طلب هـ) ج: 

د بر جنس جسم
  .است»  مادي

 گفتار نرم در ج
يادآوري ن«: تيب

پرهيز از:  پاسخ

   لّقات 

)2  تواند

   
 

بسي)  محذوف
در گزينه» افتن

»را«) ج( گزينة 
 .رست است

هاي تكراري ب ژه
»دن، نواختن ز

 .رست است
ت گزينة پاسخ؛

 .رست است
  :ك از ابيات

انسان اس:  سؤال
خ(فرينش انسان 

ك همنشين خو
 .رست است
  :ك از ابيات

وز من با شكوه
(د بر اميدواري 
 .رست است

  :هاي ديگر ه
 عفو پيش از روز

 .رست است
»معرفت« وادي 

:ط به ابيات ديگر
 .رست است

تأكيد«: ه پاسخ
 نوراني به عالم

 .است رست
ه پاسخ، كالم و

ترت هاي ديگر به ه
  .ست

 .رست است
ت سؤال و گزينة

  :هاي ديگر ه
صيه به ترك تعلّ

  .ست است

ت ينم، خواهد شد

www.sanjeshse 

نهاد(تو ) د
يا«: 1توجه 
در: 2 توجه

در 2گزينه  .1
رديف به واژ

ساز«معني 
در 4گزينه  .1

مفهوم درست
در 1گزينه  .1

مفهوم هر يك
و عبارت) 1
برتري آف) 2
تأثير نيك) 3

در 3گزينه  .2
مفهوم هر يك

شب و رو) 1
تأكيد) 4من 

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينه

تقاضاي) 1
در 1گزينه  .2

وادي سوم،
وادي مربوط

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينه
روح از عالم

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه
مفهوم گزينه

اس» گفتن او
در 4گزينه  .2

مفهوم عبارت
مفهوم گزينه

توص) 3و ) 1
       

  
درس3گزينه .2

  :خطاها
خ، اريبس) 1

erv.ir
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  )85حه 

ز كشـاورز   
پادشـاه   !د    

رك كردند 
تعجـب   ش
سخناني : ت

 ريـ وز .هـم 
روز .  نكـرد  

شـروع   ريـ 
 ؟ نفروشـم 

سـبك  ر از 

cationgroup

  )66 ه

   

  )18 ه

 )59 صفحه 12

 )23حه 

صفح 10عربي (

   

پادشـاه ا. شـتند 
روه متفـرق شـد

كشاورز را تر ش
رشيـ وز بدفهمي 

گفتفت و به او 
ده يمـ  حيتوضـ  
موافقـت ريـ وز 

يپس وز. يپرداز
ارزان م كرد كه

منظور !استمم 

  

صفحه 11عربي 

 ميدو تيي، وي

صفحه 11عربي 

2عربي ( د ندارد

حصف 10عربي ( 

( كنند يساس نم

 

گذش ريـ شـاورز پ 
و گـروه؟ گـر !د 

رشيس پادشاه و وز
شاه از. ه نشدم

 خانه كشاورز رف
را هـر كلمـه  ، ر 
.از او خواست ر
بپ ناريهزار د دي
سفارشمپادشاه  
چشم ست؟يچ ،

)27/03/1401 رم

ع(ي ها يانرژ )4

يرادشنيدن، ) 3

( االتؤس، تا) 4

وجود، صحرا) 4

، دورتر115) 3

احس، ديينگو) 4 

   بتواند) 4

مائة، ُيخفي) 4 

كش كي از كنار 
شـد نيسنگك، 

سپس! شن نفرو
د كه من متوجه

به .برم يت را م
نـاريصد دقابل 
ناريد ستيمه دو

يهر كلمه با يرا
ي كهدينشن ايآ
كه نزديك شد، 

5  

چهارجامع نوبت (

 4

3  شاهده كردند

4  معلم، ب

4  ز

3  قريباً

4  كنند يس نم

 4

  )64صفحه 

 4

را نگاه كردند و
و سبك؟ سبك! د

ارزان: شاه گفت
بود رمزهاييشما 
وگرنه سرت يده

در مق:  پاسخ داد
هر كلمه يرز برا

بر: رز به او گفت
آ: ورز به او گفت

منظور از دور: د

(ازدهم؛ هنـــر 

 نيزم )

مش، فوتبالِ ما) 
18(  

خوب، سخنان) 

طور، نيز همان )

ي، تقدانست يم )

احساساند،  زنده) 

 ييبايز) 
  )66 ه

ص 10عربي ) (د

 اختفت) 

ر شهر و اطراف 
شد كيدور نزد 
پاد. شدند هس ،و
ش يگوو گفت: د

بد حيرم كه توض
كشاورز. يح ده

ازگشت و كشاور
رفت و كشاور ش
كشاو .اورديب ني
دياو پرساز  ريوز

سنجش دوا

)3  ي

 2(
8 صفحه 12بي 

 2(

)3  ست

 2(

  3(

 3(
صفحه 11و عربي  

دشون شناخته مى

)3  .ه است

رفتند رونيب ش
:شاورز پاسخ داد

آن دو: اسخ داد
دياز شاه پرس ريز

گذار يوز تو را م
 داد، برايم توضي

بااو  نزد ريوز ،د
شپس نزد افت،ي

ييرا پا متيكه ق
كرد، و افتي در

   
 

  .رست است

يطيمحآورد،  مي
  .رست است

 ت 
و عرب 35 صفحه

  .رست است

 دينبا 
  .رست است

سيممكن ن، ست
  .رست است

115ي، كن
  .رست است

كشته شدندي، 
  .رست است

58و  62و  3: فحه
  .رست است

هايشان ش  چهره
  .رست است

، ترجمه نشده»ز

  :ك مطلب
رشيپادشاه و وز 

شد؟ كش طور چ
ن دو؟ كشاورز پا

وز. خود بازگردند
سه رو: ه او گفت

 تو و پادشاه رخ
روز بعد. د و رفت

ي يفزون ريوز ب
اس از كشاورز ك

خود را يرز بها

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
  :خطاها

شمار م به) 2
در 4گزينه  .2

  :خطاها
مسابقات) 1
ص 11عربي (

در 3گزينه  .2
  :خطاها

ت،االؤس) 1
در 2گزينه  .3

  :خطاها 
ممكن اس) 1

در 4گزينه  .3
  :خطاها

ك يباور م) 1
در 2گزينه  .3

  :خطاها
يكسانبه ) 1

در 1گزينه  .3
  :خطاها

   دو )2
صفح 12ي عرب(

در 3گزينه  .3
مجرمان از(

در 2گزينه  .3
  :خطاها

بيش از«) 1
  

دركترجمه 
كيبار  كي

دور: ديپرس
و آن: ديپرس

تا به كاخ خ
پس به .كرد

را كه ميان
شد يعصبان
اضطرابسوم 

كرد به التما
كشاور يوقت

erv.ir
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كه  دو ني ا
ازگشـت و   
  .مانده است

   

  !لب كرد
   

را مـان   ـان 

cationgroup

منظور از !است
ل به نزد شـاه با

نما يباق ياديز ز

    !ا تخفيف
   كتابخانه

   !ديخر ن
  !ت

دينار طل 200مه 
 !نادان است

 

     

  
  )34حه 

ما زمـ .طال است

 

  

من ا يها دندان 
پس خوشحال .د
زيچ: پاسخ داد 

با ـادي نداشت 
مطالعه در ـ ود

گراناالت را ؤس
ها دست نيافت ب

ورز براي هر كلم
ت كه وزيرش ن

  حرفان زائدان

 »فعيل

مناسك/  حّجاج
صفح 12و عربي 

زمان ط«. هستند

 .رف زائد دارند

)27/03/1401 رم

نيا ست؟يه چ
خوشحال شد ري

رينده است؟ وز

  
ول زياوزير پ) 2
وزير نادان بو) 4

جواب س ريوز) 2
وزير به جواب) 4

روز دوم كشاو) 2
دانست شاه مي) 4

  إليه مضاف) 3

المؤنث، له) 3

تف«من باب ) 4

الح: 3در گزينه 
و 48صفحه  10

ه »لـون» «وف

و دو حر ب تفعل

6  

چهارجامع نوبت (

گروه ي پراكندگ
وز !كنم يم فاده
ما يباق يزيه چ

  جه نشد؟

 
 
 4

 
 4

 
 4

 3

 3

4  »يم

د 
عربي . (هستند

صـفو» «عضلة

از باب» َيَتنّفسـ 

(ازدهم؛ هنـــر 

منظور از ! است
فاست عصامن از 

از پول تو چه: د

ز انجام شد، متو
  ! وزير

  !حبت كردند
  !رق داشت

 رد؟
 !يادي خواست

 !با پول 

 !ها برسد  جواب

 جمع ـ صفة) 

تسلي«مصدره ) 

 

ه »آالف«و » 

«ب صفت براي 

ـ َسيتنّبه«.  است

سنجش دوا

من ييشنوا ني
م ؛من است يها

ديدشاه از او پرس

ن شاه و كشاورز
درست م درك
  !اش خستگي

صداي آهسته صح
ه با زبان وزير فر

نه آن را حل كر
او فرصت زي ـد 

ـ شاه را نفهميد

ينار پرداخت تا به
   !نگرفتي 

  :كن
   ! شت

 ! قديمي بودند

 2(

  
   

  2(

 أجهزة/  عيون
   

األمم» «جارب

ترتيب به »خضر
  ».ميكن يم م

افتعالو از باب 

   
 

يا ست؟يچ ،شد 
پاه نيا ست؟يچ
پس پاد. داد حيض

  .رست است
حبتي را كه بين

اطالعي و عدم بي
بدحالي وزير و خ
هقان و وزير با ص
ن كشاورز و شاه

 .رست است
 چه بود و چگون
براي وزيركم بود

پادش ن دهقان و
 .رست است

 هر كلمه هزار دين
از وزير هيچ پولي

  .رست است
ت را مشخص كن
وزير سوء ظن دا
و وزير دوستان
  .رست است

 ...ارع و 
  .رست است

  استفعال
 »تفّعل« 

  .رست است

  .رست است
ع: 1ر در گزينه 

جداول/  مياه: 
تج» «الُكتب«: 4

  .رست است

األخ«و » توازي
ميت و كار تقس
  . رست است

زائد دارد و حرف

www.sanjeshse 

نيسنگكه 
چ ،سه تا شد

او توض يبرا
در 1گزينه  .3

چرا وزير صح
دليل ب به) 1
سبب ب به) 2
چون ده) 3
چون زبان) 4

در 3گزينه  .3
مشكل وزير

سه روز ب) 1
او سخنان) 3

در 1گزينه  .3
وزير براي) 1
كشاورز ا) 3

در 2گزينه  .3
گزينه درست

شاه به و) 1
كشاورز و) 3

در 4گزينه  .4
  :خطاها

فعل مضا )1
در 1گزينه  .4

  :خطاها
من باب) 2
من باب) 4

در 3گزينه  .4
  :خطاها

 المؤنث) 1
در 4گزينه  .4

جمع تكسير
:2در گزينه 

4و درگزينه 
در 1گزينه  .4

  :خطاها
تت» «قويةٌ «
استراحت نيب

در 2گزينه  .4
ح 2 »َيلتئمُ «

erv.ir
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8(  

 

  »يحبون

 يهـا  يژگـ 
ـالم بـرزخ    

تـه اسـت،    
را  گري همد

 40صـفحه  

در ) ص(م 

هـا   ه دوران 
» !شـوند؟  ي

cationgroup

0و  52، 46حه 

 متضاد :»داتي

الي«ه براي فعل 

ژياز و يكي دهد،
انسـان در عـ يه  

تنوع سـخن گفت
دارند و  ياهنگ

ص» ْختلَافًا كَثيرًا

اكرم امبريو پ مي
  . دعه شو

مـههـا در ه  ـان    
ينمـ  شيو آزمـا 

  

صفح 10و عربي 

عد«و » أحبتي

  . هستند

(  

  .ت

به مفعول: »فتح«

د يخود ادامه م 
شـعور و آگـاه 

ره موضوعات مت
هما گريكدين با 

لَّه لَوجدوا فيه اخ

هتمام قرآن كر
ب دوازدهم مطالع

ـامل همـه انسـ
و ميـ آورد مـان ي

)27/03/1401 رم

و 18 صفحه 11

أ« )2رد گزينه (

مستثني منه ه 

)94صفحه  10 

فعل ماضي است 

«): 3رد گزينه (

اتي برزخ به ح
يها از نشانه يك
  م

زل شده و دربار
بدن كي ي اعضا

 منْ عنْد غَيرِ اللَّ

ا انگريب» بِلْأَلْبا
كتاب 116و  1

اسـت و شـ يـگ 
يا نديكه بگو ني

7  

چهارجامع نوبت (

1عربي . (د دارد

 )
 )89صفحه 

»كلّ «): 4زينه 

عربي) (1گزينه

:»أجمع«.  است

 .تند

 )

 است و روح در
كي اتيو روا اتي
كتاب دهم 66و  

نا جيسال به تدر
از تر قيدق تش

 الْقُرْآنَ ولَو كَانَ

نَّما يتَذَكَّرُ أُولُو الْ
14صفحات . ت

شـيه ثابت و هم
يهم شوند؛ يا م

ن و زندگي

(ازدهم؛ هنـــر 

 و سه حرف زائد

 ضاد
ص 10عربي (دف 

رد گز(؛ »لواجب
  )94فحه 

رد گ( !شود يه م

اسم فاعل» عالم

ضيل و فاعل هست

  .است

روح ا،ين در دن
يبر اساس آ. بود
65صفحه . سان

س 23در طول  ،
ايبلكه آ ست،ين 

َأفَلَا يتَدبّرُونَ«: 

ينَ لَا يعلَمونَ إِنَّ
 تفكر و علم است

خداوند است كه
گمان كردند رها

 دين

سنجش دوا

ب استفعال است

متض :»الكالم«و 
متراد :»الحياة«
 

الو«): 2د گزينه 
صف 10و عربي  6

ه در ظهر خورده

مفردش عا ،ماء
  .يل ندارد
اسم تفض» حثون

ل مطلق نوعي ا
   به  ول
  اليه ضاف

انسان يور و آگاه
در آن خواهد ب 
انس افرشتگان ب 

م،يقرآن كر هي آ
يض و ناسازگار

ديفرما يقرآن م

الَّذونَ ولَمعينَ ي
بر يمبتن يندگ

قانون خ نيرتريگ
مردم گ ايآ«: ديا

  زدهم

   
 

ين گزينه از باب
  . رست است

و» السكوت«) 
«و » َعيش«) 3

. رست است
رد(؛ »مبلغاً «): 1

64و  20 صفحه
  . رست است

كه ييغذا: »صبح
 .رست است

العلم«: 2و  1نه 
سم فاعل و تفضي

الباح«و » حدث
  .رست است

مفعول» معرفة« 
مفعو: »بيت«): 1
مض: »تعليم«): 4

 .رست است
عامل شعو نكهي

ي شعور و آگاه
يوگو گفت: از ت

 .رست است
از شش هزار ش
آن تعارض اتيآ 

خداوند در ق. ند
  ازدهمي 

هلْ يستَوِي الَّذي
زن يسو مردم به

 .رست است
و فراگ نيتر  عام

فرما يم فهيشر ه
كتاب دواز 65و 

www.sanjeshse 

اي »نستفيد«
در 4گزينه  .4

  : خطاها
1رد گزينه (
3رد گزينه (

در 3گزينه  .4
1رد گزينه (
ص 12عربي (

در 1گزينه  .4
  : خطا

ص=  الغداة«
در 3گزينه  .4

گزين: خطاها
اس: 4گزينه 
أ«: 3گزينه 

در 2گزينه  .5
2در گزينه 

1رد گزينه (
4رد گزينه (
     

 
در 2گزينه  .5

يبا توجه به ا
برزخ، وجود
عبارت است

در 3گزينه  .5
شيب نكهيبا ا
انيتنها م نه
كنن يم دييتأ
كتاب 41و 
قُلْ ه... « هيآ

سوق دادن م
در 1گزينه  .5

سنت ابتالء
هيآ. شود يم

و 68صفحه 
  
  

erv.ir
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هـا را   ر آن   
ـت مـن از   

آماده شده 
و خدا  رند
 يو برا تند

ه مردم بـا  

ن گذشـته    
. ها است لت

 

از  يو خـال  

صـفحه  » .   

 رايـ سـت؛ ز 
عمل كرد و 

ـ  يه  شيب
ننـگ   قـت 

فرهنـگ   ي

آمرزنـده و  

  دهم 

cationgroup

ه چگونـه انتظـا
جودشان از محبـ

آ انيمتق يو برا
گذ يمردم م ي
افتن يخدا م ادي 

آن بود كه يبرا 

تـر و جبـرا سـان  
و خصل ها يخو ت

 كتاب دهم 99 

ـ  پـاك و ي با دل

 تجـارت كـردن

اس يضـرور  اريسـ 
ود و مانند آنان ع

 كتاب دهم  

  تاب دوازدهم

گرو! مردم يا« 
قيدر حق نانيا. 

يارزشـمند  صيخ

آ اريخداونـد بسـ      

كتاب دوازد 109 

  

كـه دانسـتند  يم
و بندبند وج دند

است و ني و زم
و از خطا برند ي

به كنند، يتم م

)ص(سول خدا 
   ازدهمي 

و انجـام آن آس تر
تي انعطاف و تثب

صفحه. راه است 

دوست دارم رايز

جارت، سـپس

بس اند، دهيصد رس
 آنان استفاده نمو

103صفحه . دي

كت 96صفحه . د

:كرد ي سخنران
. ..اند دهي باغ خر

در تشخ ياصل يها

 را ببخشـد و خ

صفحه» يحزَنُونَ

)27/03/1401 رم

اند م گردانده ي
داد يمن جان م 

ها ت آن آسمان
ي خود را فرو م

به خود ست اي د

از جانب رس) ع( 
كتاب 65صفحه 

شتيه امكان توبه ب
دوره كم شدن ي

نيت ماندن در ا

ز د؛ين بازگو نكن

تج يمسائل شرع

كرده و به مقص ي
از تجربه توان يم
يبه هدف رس تر ع

شود يم دهير نام

مردم يبرا گونه
اند و ملك و شته
  

ارهيبه آن مع يند

رد و گناهانتـان

 و هِملَيح عي مال ه

8  

چهارجامع نوبت (

ان كه از من رو
يسو  آمدن به

كه وسعت يشت
و خشم كنند ي

شوند يم ي زشت
   هم

يحضرت عل ت
ص. ن آن نباشد

است كه يا  دوره
يريو دوره پ يگون

ثابت نيو همچن ي

من شيرا پ گري
   دهم

م يريادگياول ! 

يط تيرا با موفق
يم اًياست، ثان زيم
عياز آنان سر يرو

ن حكم و دستور

گ نيجد رفت و ا
خود را انباشت ب
  م

بنيتقاد به معاد و پا

 دوسـتتان بـدار

فال خَو و هِمبر 

(ازدهم؛ هنـــر 

اگر آنا! داود يا«
ن شك از شوق

  م 

وردگارتان و بهش
يانفاق م يگدست

عمل مرتكب ي
كتاب ده 86حه 

تيو اعالم وال يط
كرد يكان مخف

توبه يزمان برا 
تحول و دگرگو ،ي

يقرب اله رين مس

يكدي يها يبد« 
ازديكتاب  77و  

جران و بازرگانان

كه راه ر ييلگوها
آم تيراه موفق ني

ر رفت و با دنباله

د كه حكمت آن

كومتش به مسج
بياند و ج رداشته

ازدهميكتاب  82

و اعتق ياله امبراني

تا خدا ديكن ي

نْدع مرُهأَج مفَلَه

سنجش دوا

«: فرمود) ع(ود 
شان را دارم، بدون

كتاب دوازدهم 8

به آمرزش پرو ن
و تنگ ين توانگر

يها كه وقت و آن
صفح» .كنند ي م

طيشرا نيدر چن
بشنوند تا امك بر

ني است، اما بهتر
يريپذ وره انعطاف

كردن يط يم برا

:فرمود يخود م
76صفحه » .نم
گروه تاج يا«: 

، وجود اسوه و الگ
يكه ا كند يبت م

از آنان كمك گر 

خاص خود را دار

حك نيآغاز يها
بر ياموال عموم

2صفحه » .اند ده

يو اعتقاد به پ مان
  ب دوازدهم 

يروياز من پ د،ير
  كتاب دهم  1

رِ و عملَ صالحاً فَ

   
 

 .رست است
ل به حضرت داو

شا شوق بازگشت
80صفحه » .ست

 .رست است
دنيرس يبرا دي
ها كه در زمان ن

را دوست دارد و
د طلب آمرزش
 .رست است

د) تيوال هيآ( ه
امبيو از زبان پ د

 .رست است
ا ظرف زمان توبه

دو يدوره جوان. ت
   دهمكتاب دواز
گام نيا خدا دوم

 .رست است
خ ارانيبه ) ص( 

شما معاشرت كنم
ديفرما يم) ع( ي

   دوازدهم 
 .رست است

هدف، ري در مس
گوها اوالً به ما ثاب

توان يم نكهيا رت
 .رست است
خ ليخداوند دال

 .رست است
در همان روزه) ع

و ا المال تي از ب
ديب آخرت را خر
 .رست است

ميا ،يكتاپرستي و 
كتاب 100صفحه  

 .رست است
دا را دوست دار

114صفحه » .ت
 بِاللَّه و الْيومِ الĤْخر

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
متعال يخدا

و ش كشم يم
گسس يهم م

در 3گزينه  .5
يشتاب كن«

است؛ همان
ر كوكارانين

گناهان خود
در 2گزينه  .5

هيآ نينزول ا
ننديچشم بب

در 1گزينه  .5
سراسر عمر ظ

تر است راحت
ك 88صفحه 

بستن با عهد
در 4گزينه  .5

اكرم امبريپ
كدورت با ش

يعل حضرت
كتاب 103

در 1گزينه  .5
حركت يبرا

الگ نيوجود ا
ت هماز همه م

در 3گزينه  .6
هر دستور خ

در 4گزينه  .6
ع( يامام عل

از حق خود
و عذاب ايدن

در 4زينه گ .6
اعتقاد به خدا
.جوامع است

در 2گزينه  .6
بگو اگر خد«

مهربان است
منْ آمنَ... «

erv.ir

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63



 
 

 

@sanjesheduc 

اد خواهـد   
طف، آماده 

   
   

ثواب  ي گام
ـاده   ي   او آم

 عهيو شـ  و
مـه اطهـار   
امامـان بـا   
كار آنـان را     

ـوز هـم از   

) ع(م عصـر  

ـا    يـه كاره
ـان يكارها   ش

ت، بـا كنـار   

كـه از   هـد 
 رانيـ ن در ا  

ش حجاب 

. ديـ آ يم ايدن
و  شـد  ي مـ 

cationgroup

او را شـا امـت يق
تند؛ سرشار از لط

  هم

124صفحه  ».د
كتاب دهم 125

وآمد كند، در هر ت
يدر بهشـت بـرا ي

ريـ عنـوان پ  بـه  
رو ائم نيـ از ا. د
ا. ... ببرند شيپ 

 اعتمـاد و فـداك

آن هنـ ي فلسـف   

و محبت امام تيال

بـ يدگيرسـ  يـرا 
و بـه ك رفتيپذ يم

مشهور است يط
  م

ده يامر نشان م 
جـاب زنـانو ح 

گسترش يشأ اصل

به د هيبا گناه اول 
كمتر توجه تيالن

  دوازدهم

  

كه خداوند روز ق
هست يدان خوب

كتاب دوازده 1

ديكن يچه م داند ي
5صفحه . بست م

رفت يه خانه عالم
ـاد   هـد،  يشـهر آب

يكه اگـر كسـان  
دنديرسـ  يدت مـ    

»هيتق«ر قالب 
و قابـل يميـم 

سـت و بخـش

و مالقات كند، وال

بـ يخانه و قسـمت 
را به حضور م ردم

دوره قرون وسط
كتاب دوازدهم 1

نيا. اند ب كرده
پوشـش و. ... ت 
باستان را منش ن

يكرده و هر كس 
به عقل و عقال ... 
كتاب د 128و  1

)27/03/1401 رم

اد كند، مگر آنك
ختران چه فرزند

12صفحه » .كار

ير است و خدا م
ميدل نخواه يراف

به] تظاهر و تفاخر
نه يمـ  ريمسـ  ني ا

بود كه يا گونه به
واقـع بـه شـهاد

دارد، در تيساس
صـ ارانيـ  بـاس 

و فلسفه اس يعيب
  دوازدهم 

او تيمورد رضا ين

اهل خ يبرا يسمت
و مر كرد يم ميقس

ا كه به تمدن د
127صفحه . شد

ها را انتخاب جاب
اسـت تـر  دهيسـند 
رايا توان ي كه م

تيسرا زين آدم ن
.ن گناه پاك گردد

27صفحه . شود ي

9  

چهارجامع نوبت (

حارم خود را شا
دخ«: فرمود يت، م

ك فينرمند و ظر

خدا باالتر اديطعاً 
انحر يها به راه مي

ت يشهرت و نه برا
كه در يهر قدم 

ها ب سال نيا شتر
مو ياريو در بس 

شمن به آن حس
عب يو بنـ  هيام ي
  ازدهمي

علوم طب ات،يض
كتاب د 116حه 

كامل و مسلمان ان

عبادت، قس يبرا ي
خود و مردم تق ن

تمدن دوم اروپا 
آغاز ش تيحيمس

حج نيتر ز كامل
خدا پس شگاهي پ
باورند نيبر ا ي

گناه به فرزندان ن
داده شود تا از آن

يم مانيب تزلزل ا

(ازدهم؛ هنـــر 

از مح يكه زن ست
تردار شده است

هن ن،يزبيت، رك

و قط دارد يند بازم
يانه از خدا بخواه

نه به قصد ش[علم  
يو برا گردد ير م

شيدر ب عباس ي
شدند يم تياذ
خود را كه د ت

يحاكمان بن تند
يكتاب  104حه 

اضيف در منطق، ر
صفح. شود يب م

مايخدا را در حال ا

يقسمت كرد؛ يت م
ايصاص داده بود، م

. ...گ بوده است
آوردن به م يرو

از يكي سي و قد
و در تر كينزد ي
ياز مورخان غرب 
   

نيناه شده است و ا
د) ديغسل تعم( ه
ندارد و سبب يار

سنجش دوا

  . طالعه شود

سين يمرد چيه
دخت يكس فتند

برك عثبا رنده،يگ

كار زشت و ناپسن
يمتَقرا صادقا» س

ليتحص يكه برا 
او منظور يدت برا

    دوازدهم

يو بن هيام ين بن
آزار و ا يسخت ه

زاتقدامات و مبار
گذاشت يها نم اط

صفح. ت برسانند

دائرةالمعارف ك
جهان محسوب ي

 كه دوست دارد خ
   ازدهمي 

خود را سه قسمت
 كه به خود اختص

   كتاب دهم 

 سه تمدن بزرگ
و ر يپرست و بت 

ضر زنان راهبه
ينداريو د ني د

يخبر يكه حت
كتاب دهم 15

مرتكب گنا هيت اول
ژهيو يغسل ديد با

سازگا مانيقل با ا

   
 

 .رست است
مط ازدهميكتاب 

 .رست است
ه«: فرمود) ص( 
گف يم شانيبه ا 

گ ر و مادر، انس
 .رست است

پا دار كه نماز از ك
اهدنَا الصّرَاطَ الْمس

 .رست است
يشاگرد«: فرمود

عباد  سال كيت 
كتاب 115صفحه 

 .رست است
حاكما يستمگر
به شدند، يخته م

آن بخش از اق د
ارتبا نيداشتن ا

نند و به شهادت
 .رست است

كي نايس  يبوعل ي
يفلسف يها تاب

 .رست است
هر كس ك«: فرمود
كتاب 116صفحه 

در منزل، اوقات خ
را يس آن قسمت

104 هصفح. كرد 
 .رست است

ن حداقل شاهد
يتقادات باستان
 .رست است

شته تا زمان حاض
شتن حجاب به

ن برجسته بود ك
0صفحه . نست

 .رست است
 كه آدم در بهشت

پس از تولد يكودك
جود داشت كه تعق

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
ك 90صفحه 

در 3گزينه  .6
اكرم امبريپ

يوقت» .كرد
كمك به پد

در 1گزينه  .6
و نماز را برپ«

ا«عبارت  اگر
در 1گزينه  .6

ف) ص( امبريپ
و پاداش عباد

ص ».سازند يم
در 4گزينه  .6

خشونت و س
امامان شناخ

دنديكوش يم
نگه د يمخف

كن ييشناسا
در 1گزينه  .6

يكتاب شفا
كت نيتر مهم

در 2گزينه  .7
ف) ص( امبريپ

ص» .رديرا بپذ
د) ص( امبريپ

سپس. يشخص
كيم يدگيرس

در 3گزينه  .7
اروپا تاكنون
گذاشتن اعت

در 1گزينه  .7
از زمان گذش
نظر آنان داش
باستان چنان
در جهان دان

در 2گزينه  .7
ك معتقد بودند

هر ك نيبنابرا
اعتقاد وج نيا
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ـوزه جاذبـه    
 

ال داشـته و         
 كيـ از  ايـ ن

 يانسـان  ي
 ابـد، يسـت   

در  يزنـدگ 

و معرفـت   

ـا    كـه آن    ه
از شـكوه   ي

  ب دوازدهم 

 از قـدرت   

 كي كه از 

 نكهيا يبرا 
 نيـ ت، امـا ا  

ن، معلـم و  

 زانيـ هـا م 

cationgroup

.  

خارج شـدن از حـ
 كتاب دهم  84 

كـوت و عـالم بـاال
نگ نسـبت بـه د   

يهـا  بذر ارزش ي
هـا دس ارزش ني

ز گنجد؛ يظ نم

رتيامـا بصـ   د،

ـان اسـت ين هم
يا  بگذارند و گوشه

كتا 80صفحه . ت

و لـذا ديـ آ ي مـ  

است ييدايته پ

ي معرف و معلم
آن اسـت قي حقا
آن اتيخصوصـ  ي

ه ت وجود حائـل 
  وازدهم

  

.دهم مطالعه شود

خ يبرا يمهم گاهيا
صفحه. نديبرگز ي

ق بـه جهـان ملك
جهان پس از مـرگ

يعني. القوه است
يخود به ا به خود

گز در ظرف الفا

رود يم نياز ب ي

انسا اتيح كنند ي
مرحله فراتر نيز ا

ها برخواهند داشت

دسـت بـه  يزيـ 

گمشده، گمگشت
  وازدهم

به ازمندين نيابرا
با شترينا شدن ب

ي اطـالع از بعضـ  
  ازدهمي

علت جهان به ني
كتاب دو 76حه 

)27/03/1401 رم

كتاب دوازد 130

صورت او پا نيدر ا
يخودپرست يه جا

وند اسـت، تعلـق
مثل جه. ظ بگنجد

 

با يموجود ازد،
خ يكه هر انسان 

   ازدهميب 
 و جالل آن هرگ

  وازدهم

يزود و به ستي ن

يم الياند، خ مانده
اما اگر پا را از هند،

ه اعتراض ليقب ني

يـغر اليـ ام هيـ ل   

گ نيا. رديگ ي نم
كتاب دو 78حه 

بنا. لموس ماست
آشن يبرا قي تحق

و بيـ  جهـان غ 
يكتاب  83صفحه 

است كه در ا ن
صفح. تر است ص

  هاي ديني

10  

چهارجامع نوبت (

صفحه . ط است

شد، د يمبدأ هست
را به ي و خداپرست

دگان خاص خداو
كه در ظرف الفاظ

 كتاب دوازدهم 

سا ياو را م يسان
ستين نيچن.. 

كتاب 90صفحه 
شكوه اني كه ب
كتاب دو 80حه 

برخوردار يندان
  تاب دهم 

م خبر يب يانسان ي
ده يم حينش ترج

ي شده و دست از ا

ت هـم دادن كل

آرام و قرار ابدي
حصف. ستور است

محسوس و مل م،
ت مي معلم و تعل و

و اعتقاد به ماني
ص. ديبگشا بين غ

نيانسان در ا يو
و ناقص تر فيضع 

ه اقليتمعارف 

(ازدهم؛ هنـــر 

  .د

حوزه عدل و قسط

اتر رفت و متوجه م
دل از خود كنده د
و بند زكارانيپره 
تر از آن است ك ت

77صفحه . رحم

انس تيداً شخص
. .ها نهفته است

ص. است تيم ترب
است يباعظمت 

صفح. وند رحمان

شد، از قدرت چن
كتا 86صفحه . د

يملكوت اتيو از ح
بودن آن را بر بودنش

ها آشكار بر آن ت

 دست بـه دسـت
  تاب دهم 

يت كه تا او را ن
از او مس گريد ي

مين سر و كار دار
ما به يازمندين. 
ا يبرا. ستين يف

جهان يسو  را به

اخرو يو زندگ ي
زيالم ن اي لذت 

فرهنگ و م

سنجش دوا

مطالعه شود زدهم

در ح د،يمدن جد

تنگ ظواهر فرا رهي
تواند يحالت او م ن

يكه منزلگاه ابد
برتر و باعظمت ي

ت نسبت به عالم ر

 از نظر آنچه بعد
سلسله استعداده

عامل مهم ازمند
اري و مقصد بس

وار رحمت خداو

نباش يو آگاه ت
رود يشمار م  به
مانده و يباق يواني

و نبو نديگشا يض م
قتيدرك كنند، حق

است كه از يا ه
كت 76صفحه . ت

است يا ل گمشده
يو از سو تر كيد

 حواس خود با آ
ميستين م،يد بشو

كاف بيه جهان غ
عقل و دل انسان

يويدن اتيح ني
احساس جهيرنت

   
 

 .رست است
ازيكتاب  131و  

 .رست است
تم يمار از آثار منف

 .رست است
ريانسان از دا ديد ن

نيدر ا.  آورده است
ك نيت و بهشت بر

يمربوط به آن بس 
جهان خارج است

 .رست است
و ير ابعاد روح

س كيصورت   به
اياستعدادها ن ن
انسان هدف ش
و در جو ياله دي

 .رست است
رتيبر بص ي متك
اراده يبرا يكم

يح ير مرتبه زندگ
زبان به اعتراض جه

خلقت را د ي واال
 .رست است

زهيدر انسان غر 
برخوردار است ي

دنبال به ير فطر
گ گردن به او نزد

 .رست است
ن جهت كه ما با

معتقد يجهان ني
مان و اعتقاد بهيا 

ع دهيزم است تا د
 .رست است
يب يالفات اساس

ن محدودتر و در

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .7
130صفحه 

در 4گزينه  .7
استعم دهيپد
 
    
    

در 2گزينه  .5
دانيآنگاه كه م
دست خود به
آخرت جهان
ميها تيواقع

جهت مثل ج
در 3گزينه  .5

انسان از نظر
در وجود او
نيبلكه بروز ا

نشيآفر يبرا
ديبهشت جاو

در 1گزينه  .5
كه يا اراده

پشتوانه محك
كه در يكسان

جيدارند؛ در نت
هدف يمعنو

در 4گزينه  .5
يخودخواه

يا العاده فوق
طور به انسان

از رگ يسو
در 3گزينه  .5

عالم از آن نيا
يبه وجود چن
يحواس برا

الز ييراهنما
در 2گزينه  .5

از اختال يكي
ادراك انسان
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 گذارنـد  يم
و چـون   ـد 

خـود را   ي

ت كه تنهـا  

محفـوظ از  
 شيرا پـ  ن 

و هدف  ري
ـل محـال      

  هم

 رييـ  بـا تغ  

در  ديـ را با

هـم داده و    

ـا و هـدف     

درك  يينـا    
 مانـد؛  ينمـ 
از گناهان  ز

  تاب دهم

مـا بـوده و   
شدن  دهيش

cationgroup

م يدر بهشت اله
ابنـي يها دست م

  زدهم

ينفسـان  التيمـا 

است نيدهنده ا 
  كتاب دهم 8

م يو دل ها يآلودگ
شـتنيخو/ وختن 

ياز و انجام و مس
طـه جـزء بـر كـ

ازدهيكتاب  77 

بسـا كه چـه بل ،

ر يفت خداونـد 

ت بـه دسـت ه

بـردن بـه معنـ 

كـرده اسـت، توان
ن ينـور حـق بـاق    

زيو پره الي در ام
كت 54صفحه . ود

م ي شعور ظاهر
كه سبب بخش ي

  

مال، باالخره پا د
ه و موهبت ها ير

كتاب دوا 79حه 

و تم يوانيح زيرا

دستور نشان ن
7صفحه . داخت

مصون از آ ي قلب
خدا آمو ديتوح ت

قت و كشف آغا
احاط«ت؛ چراكه 

صفحه. ء بر كل

ستين يرفتن ني
  م 

از معرف ي باالتر

دست يهمگ  م،ين

يان در گرو پـ 

پـر ك اتي نفسـان  
تـابش ن يبـرا  ي

اعتدال تي و رعا
برداشته شو يدم

  .ه شود

تنها مربوط به 
ياز عوامل مهم 

)27/03/1401 رم

 در راه حق و كم
به انواع برخوردار

صفح. شوند ينم 

غر ديج نشود، با

نيا» .ديبخواه زي
پرد زين لتيفض 

ت و نجات است،
ستيچ«. تپد ينم

موعه جهان خلق
خارج است عتيب

  » است ي د
عدم احاطه جزء

يآن ازب ير معنو
كتاب دوازدهم 7

بلكه مراتب دد،

پروران ي در سر م
  دوازدهم 
انسا اتيسفه ح

و ظلمـت اتيـ د 
ييجا يكيت و تار

فراوان بر تقوا دي
آد دهيد ياز رو ي

مطالعه ازدهميب 

يفراموش نيا ي
يكي. ... رود يم 

  وازدهم

11  

چهارجامع نوبت (

مجاهدت يعمر
جوار رحمت او به

يوضع رييتغ نه

ارد و از آن خارج
  ب دهم 

ين گرانيد يبرا 
ليبه تحص ديبا

سان منشأ سعادت
او ن ادياو و به  ي

مجم ييم شناسا
صور در عالم طب
اد و مرگش در

داللت دارد، نه ع

 انجام دهد، آثار
74صفحه . رداند

گرد يمحدود نم 

كه ييها شهيند
كتاب د 72فحه 

بردن به فلس ي پ
  ازدهميب 

ن را عشق بـه ماد
آكنده از ظلمت ي

يتأك »ديشته درآ
يوانيح زيو غرا ت

كتاب 76و  74فحه 

يول م،يسپار يم 
نيما از ب يطن

كتاب دو 68حه 

(ازدهم؛ هنـــر 

دنبال ع ح خدا به
و در ج شوند ي م

گون چيخواستار ه

و كمال بگذا تي
كتاب 69صفحه  

د،يخواه يخود م
دنبال آن ب كه به

انس يحق برا يِار
خدا بوده و جز برا

او كه مستلز ت
انسان محص ني ا

ز هاراندر ب/ ت 
د يودن جزءنگر

خالص تيا با ن
گر جهينت يو ب ع

يو فكر يت عقل
  ب دهم

و ان اتيو ن ميار
صف. دهند يم لي

جهان و ييناسا
كتاب 76صفحه 

شته و سرتاسر آن
يها دل نيدر چن 

رود فرش رونيچو ب
اتينفسان يظلمان ي

  .ود

صفح. بشري است

يدست فراموش
با ريدر ضم زي ن
صفح. توبه است 

سنجش دوا

و بندگان صالح ن
نائل ييمقصد نها

خ جهيدرنت ابند،ي 

تيم در عالم انسان
.ديم تجاوز ننما

خ يآنچه را برا«
بلك ست،ين يكاف

و در روز آشكا ت
خ يكه خالص برا
  تاب دوازدهم

اتين و فلسفه ح
ت است، از توان

است يباغ از ك ن
بر نارسا بو اتيب

را يعمل صالح 
عيآن عمل را ضا

تنها در شناخت
كتاب 55صفحه  

ب و روح خود دا
يما را تشك يطن

سان در گرو شن
ص. جهان است ت

گش ليتبد يپرست
.دهند يم دست 
چ ويد/  اريحبت اغ

يها ست كه پرده

زدهم مطالعه شو

ص مطلق دانش ب

به د ميده يام م
ه خود آن عمل

شود، يمها  ر آن

   
 

 .رست است
زكارانيخرت پره
و مق يقيلوب حق

يخود را بازم ي
 .رست است

بتواند گام نكهيا 
الزم مي و از حر

«: اند فرموده ني
ك ي از خودخواه
 .رست است

قتيكه در بازار حق
ك يهان است؛ دل

كت 74صفحه » ن
 .رست است

 راز خلقت انسان
وان جهان خلقت

نيداند كه ا ي ك
ا رياشت كه سا
 .رست است

يكه اگر كس ت
چند، آ يم اعمال

معرفت خداوند ت
.جستجو كرد ي

 .رست است
كه در قلب يالت
چهره باط اي يقي

وجود انس ي معنا
راتييحوالت و تغ

 .رست است
هواپ كخانهي به تار

را از يمعنو يال
صح يجا ستي ن

اس نيا يبرا يسمان
 .رست است

كتاب دواز 71و 
 .رست است

خ مربوط به نقص
 .رست است

را كه ما انجا يل
كه ستين يمعن
رفتن آثار اني م

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
در جهان آخ
و به آن مطل
ييمطلوب نها

در 4گزينه  .5
يبرا يآدم

محدود كند
يد انيشوايپ

خارج شدن
در 1گزينه  .5

ك يزيتنها چ
آثار سوء گناه
واحد سوختن

در 3گزينه  .6
بردن به يپ

حركت كارو
پشه» است

توجه د ديبا
در 4گزينه  .6

ستين نيچن
و انجام تين

و م شناخت
يمعرفت قلب

در 4گزينه  .6
صفات و حاال

يحق يمايس
كامل درك

حاكم بر تح
در 2گزينه  .6

كه ييها دل
واال يها ارزش

خلوت دل«
آسم ميدر تعال

در 2گزينه  .6
و 70صفحه 

در 3گزينه  .6
گزينه پاسخ

در 1گزينه  .6
اگرچه اعمال
هرگز بدان م
گناهان و از
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خلقت  يرا
 عـت ير طب

  دوازدهم

 67   
را  يكـ يكـه  

. دهد يم حي

كـه   يموارد
تاندن حـق  
د و هرگونـه   

 اتيا در ح
ن در كلبـه   

 يكسـان . شد
 ايـ و  كنند ي

 منشـأ اثـر   
سرچشـمه   

سـر   هـوده ي
بـه چنـان    
انسان بر  يل
 يمعرفـ  يرا 

قـرار   يدمـ 
 يبـر رو  ي

 سرنوشـت  

cationgroup

جودات زنده دار
صد و اراده را در

كتاب د 66صفحه 

صفحه. سان است
ـار مـ   ك شـود  يچ

يكه لذت است ترج

صورت در م نير ا
قادر به بازست اناًيح

دسـت آورد  را بـه 
  تاب دوازدهم 

ها را نكبت نيتر
هم از بامـدادان 

 آشكار خواهد ش
يم مانيظاهر به ا

موارد ياريدر بس
مـان ينـان كـه ا  

ـار عبـث و ب   م يك
دنيرس نشي آفر
عمل يو زندگ ير

بـر ي هـر فرصـت  

عقل و دل آد ني
يا همچـون پـرده  

و در سـازد  يمـ   

  

كه موج ميري بپذ
و قص يخالت آگاه

ص. ديرا حفظ نما ند

انس ياتيح يازهاي
و انسان ناچ كند يم

كه عتير حكم طب

در د،يدرآ يقلب ق
اگر اح يو اله يني

خود يعتدال روان
كتا 56صفحه . دي

ت ارد، بلكه بزرگ
// ستني خطا ز

در عمل ظاهر و 
تظ گران،يد بيفر

منشأ اثر است و د
همچن) ...  نباشد

ميه از خداوند حك
ست كه منظور از

كه در نظام فكر ي
از يآسـمان  انيوا 

يب يهمچون حائل
ه ها شيگرا نيو ا
  زدهموا

شـت خـود را م

)27/03/1401 رم

گر بنا به فرض
امر دخ نياند، ا 
  م

ونيپ نيشد تا بتواند ا

ياز ن يبخش كننده
اختالف بروز م ي

 مصلحت است، بر

قيباور عم كيرت 
د فهيم در حد وظ

رامش خاطر و اعت
ينما زيپره شود، ي

دنبال ندا بش به
ها بر به از سال 

زيآن ن جيار و نتا
ف يو تنها برا اند ن

موارد م يا در پاره
رگز منشأ اثرو ه

   ازدهميكتاب  

كه ماند ينم يديد
اس يهدف و مقصد

يقيعم ريو تأث ريظ
شـويجهـت پ  ني

ه يياتر روند، گو
و شوند ي و دل م

كتاب دو 24فحه 

سرنوش دهد، يم م

12  

چهارجامع نوبت (

ا. ... داند يم يل
وجود آمده ده به

كتاب دهم 43 

الزم را داشته باشد 

ك نيزم است و تأم
يعقل و يها يينما

ن حكم عقل را كه

صور اعتقاد او به ن
رفع ستم يش برا

سهولت آ به تواند ي
يم گرانيحقوق د 

صاحب يبرا يدت
/ ستنين كه ناز

  ب دوازدهم

ر هست، حتماً آثا
مانياصوالً فاقد ا 

كرده است و لذا د
ا مانيشته باشد، ا

58و  57صفحه 

ترد دهد، يم ليك
طور قطع هد به زين

نظ يب تيش و اهم
يو به هم دهد يم 

  دهم

فرا يعيز حد طب
به روح شهي اند
صفح. دينما يم جاد

و انتخاب انجام 
  هم

(ازدهم؛ هنـــر 

نسل ونديپ ي دارا
موجود زند كي 
صفحه. اندينما ي

يانسان آمادگ سم

و الز ديخود مف ي
انسان و راهن يزير
هنگام انسان نير ا

نيباشد و ا يداوند
پس از تالش رد،يگ

ي و روز حساب م
ميبه حر يو تعد

  كتاب دهم  2
تنها سعاد شود، نه

نكو گفت لقمان
كتا 39صفحه » 

در كار يمانيگر ا
اي ستين داين پ

ها نفوذ نك دل آن
داش يفيضع مان
ص. نقش دارد مان

را تشك ينيد نشي
را ن يانسان اتي ح
علت ارزش به يابد 
ليرا تشك ينيد ش

كتاب دوازد 31حه 

ز مرز اعتدال و از
موجود در عرصه

جيا قي برابر حقا

اريكه با اخت ش
كتاب دوازده 15

سنجش دوا

جودات زنده را
از يو مثالً همگ

يم يآشكارتر ت

جس ديحفظ شود، با

يدر جا) يعيطب(ن 
و غر يعيطب الت
در. ... دينما يپوش

حساب و عدل خد
گ يرد ستم قرار م

 خدا و عدل او و
خود و يذاب روح

26صفحه . ست
ش ير حق سپر

«خواهد داشت؛ 
»دست دادن ز 

اگ. باشد يثار عمل
ثار آن در اعمالشا
ت كه در اعماق د

ميا يكه اگر كس ت
ميا تيدر تقو زي ن

نيركن ب نيتر ياس
جهان و يعموم 

اتيصل معاد و ح
نشياركان ب نيتر

صفح. اند هد جست

از يوانيح التيما
م يها يفوذ آگاه
در يري نفوذناپذ

شيآنگاه عمل خو
5صفحه . شود ي

   
 

 .رست است
موج ،يجيل تدر
بوده و يا مرحله

تصور آن به انير
 .رست است

روح با جسم ح وند
 .استرست 

انسان يها تي فعال
اليتما انيز موارد، م

چشمپ يگريو از د
  ازدهمي تاب

 .رست است
عاً معتقد به روز ح

مور اي شود يم عيا
به ماني اتكاء به ا

به عذ يكه منته ا
 .رست است

اق، عالم برون اس
در خارج از محو
خود به همراه خ

هياز سود و سرم
 .رست است

فاقد آ تواند يا نم
اما آثا اند، مانيل ا

است فيچنان ضع
ستين نيچن ني

ست، عمل صالح
 .رست است

كه اسا ديصل توح
تيطابق اصل هدا

به اص عتقادا. ... ت
تر از مهم يكيو  رد
خود سود روانيه پ

 .رست است
و تم ينفسان يها

و نف ريمانع از تأث
قرار گرفته و سد
 .رست است

و آ مانيو ا يه
يمؤثر واقع م خي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
تكامل هيفرض
و م يجيتدر
و جر ريو س

در 4گزينه  .6
ويپ نكهيا يبرا

در 1گزينه  .6
ف نيا بخش از

از ياريبس در
انتخاب كند و

كت 68صفحه 
در 2گزينه  .7

واقع ياگر كس
از او ضا يحق
نشود، با ودخ

جايخشونت ب
در 3گزينه  .7

منظور از آفا
كه د يعمر

با خ يجاودان
به از/ بست 

در 1گزينه  .7
به خدا مانيا

كه ظاهراً اهل
ها چ آن مانيا
يبنابرا( ستين

اس صالحعمل 
در 2گزينه  .7

با توجه به اص
و مط زند ينم

است يسرمنزل
گذار يم يجا
آن به تياهم

در 3گزينه  .7
ه شياگر گرا

و م رنديگ يم
قر يقلب آدم

در 4گزينه  .7
انسان با آگا
جامعه و تار
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  عريف

ـال كامـل     
alr )  ،ًقـبال

a v   اشـاره

  ول

ل از كلمـه    

  ماضي بعيد

ha  + فاعل  

 هوا خيلي 

cationgroup

تع حرف + ميت 

ـي در زمـان حـ
readyيگر قيد 

very difficu

عل جمله مجهو

د و جملـه قبـل

  +before  +م

ad+ اصلي  فعل 
  )اصلي م فعل
  .م است

  .د
  شنهاد كردن 

يرا در طول روز
  .د

  ها ان

  .مبادله كنيم

  

  :قرار زير است

كم  صفت+ فيت 
A  
 تعريف حرف

در جمالت منفـ
نكتة گرامري دي

lt problemل      

عنوان فا علوم به

رو كـار مـي    بـه    

ن گذشته ساده

اسم مفعول ف + 
سوم قسمت (    

مله سؤال معلوم

ي بدن باعث شود
پيش) 4 

 وجود دارند، زي
شوند  ناميده مي

بيابا) 4 

ت خيلي آسان مب
  ها باور

 ط

)27/03/1401 رم

قبل از اسم به ق

كيف  صفت+ دازه 
nice  
  كيفيت

د yetقيد . ست
ن. رود كار مي به 

  .رود كار مي

ت و بـه مفعـول
  :ر زير است

  
  

مفعول جمله مع
  
  

 گذشـتة سـاده

زمان

.....
                  
ل است، ولي جم

الت زيادي براي
  گذاشتن 

كمي ات خيلي
ها ها بيابان آن. 

 ها ه، دشت

ها و احساسات ور
ب/ گيري كردن  ه

روابط/ گذاشتن 

13  

چهارجامع نوبت (

 ترتيب صفات ق

اند صفت + سن   
large  
  اندازه

اس finishز فعل 
ingصورت  م به

ك ن حال كامل به

ول جملـه اسـت
ه به قرار ساختار

can   
ma    
mu  +  
wil    
…    

صـورت  فعل به
  .ود

  :ست

                   
ول گذشته كامل

  ك كند؟
تواند مشكال  مي

تأثير) 3  ن 

درختان و حيوانا
 آنجا وجود دارد

جلگه) 3 

فكار، دانش، باو
اندازه) 2 
تأثيرگ) 4 

  انگليسي

(ازدهم؛ هنـــر 

ساختار. استح 

صفت+   رنگ ت 
wooden  
  جنس

ye و فعل بعد از
finish فعل دوم

 سؤالي در زمان

وان فاعل مجهـو
c همراه است كه
  n
   ay

b  + ust
   ll
   …

زمان) كه ز اين
رو كار مي به) عيد

صورت زير اس  به

                  
زيرا شكل مجهو

 كشيدن را ترك
 سيگار كشيدن

ها كردن كردن، ر

هان، د ها گيا  آن
خيلي اندكي در

 هاي باراني

كنيم تا ا ده مي

سنجش دوا

 قبل اسم مطرح

صفت+ مليت  ت 
table 
  اسم

etار وجود قيد 
h و بعد از فعل 

 مثبت و گاهي

عنو به howد از 
canعل كمكي 
   
   

e  +  اصلي 
   
   

before ) ا قبل
بع  ماضي( كامل 

يا گذشته كامل

                  
ha غلط است، ز

خواهي سيگار ي
يگار نكشد، زيرا

ترك ك) 2 

ود دارند كه در
ين غذا و آب خ

ه جنگل) 2 

ه ما آن را استفا
  

   ها  ه

   
 

 .رست است
ل ترتيب صفات

صفت+ جنس   ت

 .استرست 
ي در اين ساختا

رود كار مي به) 
موالً در جمالت

 .رست است
بعد itختار كلمه 

جهول جمله با فع
 
 

 مفعول فعل سم 
 
 

 .رست است
e از كلمه ربطي 

ك صورت گذشته

تار ماضي بعيد ي

                   
ad been lear

 .رست است
برادر خودت نمي
 او گفت كه سي

 آوردن  
 .رست است

ق در ايران وجو
ك است و همچني

 .رست است
 ارتباط است كه

 ها  باور/ كردن 
تكه/ رقراركردن 

www.sanjeshse 

   
 

در 1گزينه  .7
در اين سؤال

   
صفت+ اسم 

در 4گزينه  .7
نكتة گرامري

نقلي ماضي(
معم) تاكنون

در 3گزينه  .7
در اين ساخ

مجه. كند مي
     
     
اس +  
     
     

در 1گزينه  .7
بعد  معموالً

before ص به

ساخت: توجه

             
rnedگزينه 

در 2گزينه  .8
:A چرا از بر
:B پدرم به
 دست به) 1

در 4گزينه  .8
بعضي مناطق
داغ و خشك

 مناطق) 1
در 1گزينه  .8

زبان وسيله
مبادله ك) 1
ارتباط بر) 3
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ياي هنري 

ـوبي تمـام    

هـاي فكـر   

گرفـت كـه   

 

cationgroup

ها با آثار و اشي ن
  .د

كه بتوانم بـه خـ

  كردن

ه ك زنـدگي و راه   

  سترش دادن

د، ياد خواهيد گ

  

  ج بردن

 آوري كردن مع

  س، پايه

 هم كردن

  .گيرد اد مي

 
  ل

  

 
  ستان

كنند، آن دن مي
وستانشان بخرند

  سوغات 

ي آسان باشد كه

كردن، جستجو ك
  حل كردن

هـا، سـبك هنگ

گس) 4 

داوم انجام دهيد

.يم كردار است
  .شمارند مي

رنج) 4 

جم) 4  شتن

اساس) 4 

فراه) 4  ن

ر آن را بيشتر يا

 .م نموده است
علل) 4 

)27/03/1401 رم

  شته باشيد؟

 بردن پي/ دن 
ندن وقت با دوس

تلف ايران را ديد
اي خانواده و دو

س/ كي، جمعي 
  ها مهارت/ قي 

نداشتم آن خيلي

طلب ك/ ر مؤثر 
ح/ ر آو ر شگفت

اهي از ساير فره

 آوري كردن  

ها با تد  براي بار

صد گفته چون ني
را آخر پاييز م   ه

 گيري كردن

ل بودن، دربرداش

 ه 

  بردن دن، پي
   دادن 

دن، اتفاق افتادن

قدر همان  كند، ن

 علل آن را فراهم
 ف

14  

چهارجامع نوبت (

داشكه وقت آزاد 
  .گذرانم  مي

فهميد) 2 
گذران) 4 

تاريخي مختاي 
نوان سوغات برا

اشترا) 2 
اخالق) 4 

ود، زيرا انتظار ند

طو به) 2 
طو به) 4 

آگا  ش تجربيات،

جمع) 3 

كه اگر كاري را

دو ص) 2 
جوجه) 4 

جلوگ) 3 

شامل) 3 

تجربه) 3 

فهميد) 2 
انجام) 4 

داد رخ) 3 

چيزي را تمرين

جز  يادگيري به
تعاريف) 3 

(ازدهم؛ هنـــر 

ك دهيد، زماني مي
م وقت خودم را

 )غيره

ها  مختلف مكان
عن ها را به رند آن

انگيز آسان بو ت

بي براي گسترش

 )گناه(دن 

گويد ك مي» ست

 كردن 

 دهي كردن  ن

  كردن 

تر يك شخص چ

رآموزي يا بيش

سنجش دوا

هايي انجام م كار
هايم ا همكالسي

  
چمن و غ(شدن 

هاي ي از كشور
نند و دوست دار

  
  

طور شگفت ادم به

  
 اسايي كردن

ها يك روش خوب

بخشيد) 2 

ز پر كردن اسن ا
  

 .ردن است
  باشي

دفاع ك) 2 

سازمان) 2 

 الگو) 2 

  
    بودن

ك) 2  ن  كشف

د كه هرچه بيشت

را در رابطه با پر
 اثرات) 2 

   
 

 .رست است
هاي جمعه چه ك

روم و با رون مي
 مرحوم شدن

رفتن، نزديك نش
 .رست است

هاي زيادي  ريست
كن دي خورد مي

 تجربيات/  
 سوغات /  

 .رست است
ضي كه ديروز دا

  .ل كنم
 حل كردن / ه 

شنا/ ندرت  ي، به
 .رست است

ها  به ساير كشور
.  

 ي كردن 
 .رست است

كار نيكو كردن« 
.ي انجام دهيد

و كردن از پر كر
ز باش تا كامروا

 .ت استرس
 دادن 

 .رست است
 ردن 

 .رست است
 يت، وظيفه
 .رست است
 دن، برداشتن

وابسته داشتن، 
 .رست است

دن، ويران كردن
 .رست است
گويد ساً به ما مي
 .رست است

همه موارد زير ر

www.sanjeshse 
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ـول زمـان   

  .كنند

 وحشـي را    

شوند را  مي

 ي به زندگ
اند،  گذاشته

  . است ن

 ديجد يعت
 يصورت چي

 سميمات پره

را  قيستعل

 يها با بدن

cationgroup

شود، در طـ  مي

عاليت استفاده ك

تـن مـاهي 10

ن انسان سبب م

ها آن يتوجه كل
گ ادگاريخود به 

وناني ينر سفالگر

محصوالت صنع 
يبه ه عتيز طب

داشته سوپ ريثأت

خط نس هيكه پا

و آرام ب يرسم

  

 كه مكرراً تكرار

ي انجام يك فع

  .ي مردم شود

0ز دارند حدود 

 پرورشي در بدن

اشتغال و ت. ست
ها از خ كه آن ي

مربوط به هن يد

ژهيو  اجسام به
از ديتقل. است ت
ت وهيش نيا ير

ك بوده رانينر ا

ها ر چهره. است 

)27/03/1401 رم

وي يك فعاليت

الش كمتري برا

زيست براي  حيط

نيا) دگان ماهي

هاي  ي كه ماهي

  . حل كرد

اس  بوده اديز اريس
خش عمده آثار

با نوك قلم فوالد

و يااش يواقع ت
ناتييو حذف تز

ريگ كه در شكل 

هن خيتار ساني

 

شده يستفاده م
 

15  

چهارجامع نوبت (

شده رو ي صرف

ند تا انرژي و تال

 و مشكالت محي

دهند پرورش(ي 

ري از مشكالتي

هاي مختلف  ش

ها بس در آن يگ
 جهان بوده و بخ

ب نقر كيه از تكن

تيدادن ماه ان
قد به عملكرد و

ييها از جنبش

ينو خوش نيرتر

 

 . است ديخورش

بخصوص طال اس
 .است يكار ن

مومي هنر

(ازدهم؛ هنـــر 

انرژي ، مقدار3ف 

كن اهر كمك مي

جب كمبود غذا

داران ماهي مزرعه

علت بسيار  را به

  ت نيست؟
با استفاده از روش

به جاودانگ يمند
سعادتش در آن

همراه با استفاده 

ها اصرار بر نشا 
معتق سميويراكت

 يكي. ود ندارد

از مشهور و قي

 . است كي گوت

ن، معبد هرم خو

و بخ هيپرما يها
روشن هيو سا ييا

 درك عم

سنجش دوا

شده در پاراگراف

ي به فراگيران ما

ممكن است موج

ن توليد كنند، م

يم پرورش ماه

 موارد زير درست
توان ب شي را مي

م و عالقه يمذهب
سالمت و س نيم
.  

»انسان مهيو ن ر

ستيوينستراكت
كانستر. آهن بود
وجو ين سازندگ

يخط نستعل س

وتردام در دوره

اكان  هويمعبد تئوت

ه رنگ زانس،يب 
نما دون برجسته

   
 

 .رست است
مطالعة گزارش ش

  .كند  مي
 .رست است

يادگيري يا بيش
 .رست است

مر جمعيت دنيا 
 .رست است

ه دو تن سالمون
  .يند

 .رست است
متن، برخي مردم

  . نند
 .رست است

يك از تن، كدام
هاي پرورش   ماهي

  .رست است
م اريباستان بس 

مأت ين تنها برا
اشتغال است ن

  .رست است
جانور مهين«نقوش

  .رست است
آثار كا يها يگ
و آ كيپالست ه،

چون در آن ست
 

  .رست است
سيخوشنو ينيزو
  .ه استرد

  .رست است
وي نسايط به كل

  .رست است
م نيتر و باشكوه

  .رست است
يكار كيو موزائ

بد ستا،يرخ و ا مام
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در  كي نزد

شده و  خته

نا را فراهم 
 يروم يوس
و  كيونيا ،

  .شود ي

و مقبوالت 
با  يآمد ول
 ستميسده ب

cationgroup

و خاور ي هند

  .ت

از سنگ ساخ هي

  .كرد ي

بن يفضا يدرون 
قو يها ها و طاق

ك،يدور يها وهي

يم دهيد يروم ي

معقوالت و يمام
آ دياول پد يان
س انهيم يها وه

  . است روني

  

از عناصر يبيرك

 دوره باروك است

يثر مساجد سور

يها تلق آن يابد ي

هيشاگران و تخل
ها از هالل يا ژهي
يبه باال با ش نيي

يها ينقاش نيخست

تم بيجو و تكذ
جنگ جها عيجا
ويتشكل ش يرا

ياز ب يچند ضلع

)27/03/1401 رم

اند كه تر ت آمده

مربوط به يخل

بدنه اكث. كرد دا

ياريو هوش ير

 

تماشا عيل و سر
يو بياش ترك نه

يياز پا بيترت ا به

است كه در نخ ي

دستاوردها و هج
 از مصائب و فج

را بر نهيزم يهات

  .ست

چ ييو با نما رهي

  .ب است

16  

چهارجامع نوبت (

دست نجودارو به

داخ ناتيين به تز

ديمساجد راه پ 

دايباز  ينماد ن

  . د

 .ش مردانه است

مرور سهل و   بور
گان ز طبقات سه

بنا نيا يها تون

  .ت

يا گونه ان و طرح

آثار و د هيكل ب
و نفرت حاصل

و سنت، از جه 

اس شتريب هياز بق 

دا مياندرون ن ك

  .استت 

غالب انيش خدا

(ازدهم؛ هنـــر 

 صابون در موهن

و پرداختن كيس

يو به معمار ت

توان يرا م يومر

ديبه ژاپن رس ن

پوش يپا يو نوع

وسئوم امكان عب
از كيده كه هر 

ست. ي استونان ي

  .است  

است نكاهايمدن ا

شتابا سميونيپرس

بيبر طرد و تخر
براثر خشم و ي

ادير نهاد و بن

زديم، كرمان و 

كي بيترك تالهيو

 به مكتب هرات

و پرستش ريتسخ

سنجش دوا

از سنگ شده ي

ط به دوره كالس

افتيرواج  يسنگ
  .ست

سو يكرهايشم پ

نياز چ يالدي م

ردانه قرار دارد و

كولو يخروج - 
طبقه بود  سه ي
يبند ونست ا ي
  

بوده ين مهرعل

مربوط به تم چو

غالباً همان امپر ،ي

 اساس خود را ب
يمكتب ضد هنر
ر برانداختن هر

  .ماده كرد

قم يها به فرش 

سن و يسايكل 

مربوط ي دهلو

ت نيمضام نيهر

   
 

  .رست است
يكار مهر كنده ي

  . خورد يشم م
  .رست است

ها مربوط ه ستون
  .رست است

س يمعمار يمو
اس يروانيها ش ف

  .رست است
و گشاده چش رهي

  .رست است
اول  ةدر سد ير

  .رست است
دسته پوشاك مر

  .رست است
يورود يها يد

يبنا دارا نيا. ست
ينيتزئ يها وهيش

.است  خته شده
  .رست است

از شاگردان يفار
  .رست است

چيند ماچوپهمكو
  .رست است
يا ن مقابر دخمه
  . رست است

است كه يكتب
م نيا. است  اده
خود د  انگرانهي
آ سميسورئال وه

  .رست است
 ش تركمن نسبت

  .رست است
يمهم معمار ي

  .رست است
خسرو ريام »ت

  .رست است
النه نيه در هنر ب
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 ي خونسرد
 ديد ي اصل

جسورانه و 

فقط  نه ست

و  ميجس ن،
مراتب   و به

ح گذاشته 
برج  كيو 

نماد كشور 
 يهند يپا

a(a )+ 2   
a2 a+ 2   
a =2 1   
+ +5 2   

−9 4   

+17 1  
2 2 −   

cationgroup

توأم با يرامش
علت ياضاف ي

  .ه استشد

ج زيها ن كات آدم

توانس ي مركب م

نيسنگ وهيش ن
سبك ،يفاتيشر

  .اند ده شده

طرح يعناصر افق
 مشخص است و

به ن ها يظر برخ
از استوپ رسند ي

) (a )= + 22
a a= 2 a+ 4

a =4 52
+ =5 4 16

(=2 2 2
(=2 2 3

− + +1 3 2 2
4

  

ها آ از چهره. ت
يها بخش دنيش

ش يو بكار بسته م

و حاالت و حرك 

دو لكه آب ي

نيا. اند نهاده شده
تش يا وهيكه ش ك
نهاد يا شده ير

بر ع دهايام تأك
آشكارا يهندس

ه كرد، كه در نظ
ينظر م  نقاط به

−1 8
a + −4 1 8

a + =2 2

)− =22 1 2
)+ =23 2 2

2 + −6 4 2

)27/03/1401 رم

دار است نهيو قر 
هستند و تراش 

و رفتهيپذ ،يصر

دادند ي نشان م

يكيو  چانيط پ

  . هستند يق

دار ن صفحه پله ا
كيونيا وهيس ش

كار برجسته يها گ

تما. ت را ندارد
ه يها ود حجم

جهان عرضه ير
آن يعيجزء طب

= 54

−2 1
= +3 2 2  

2 + = =4 12
4

ك
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چهارجامع نوبت (

يرو، جد ز روبه
ياديبن يندس

بص اتيل از واقع

فشرده يه طرز

و با چند خطا. ت
   

ق به دوره سلجو

ايمحكم بر سكو 
برعكس. است نيي

سنگ پا يد و رو

  . هور كرد

صعود به ارتفاعات
حدو. است  زده 

 پاگودا به معمار
اند و ج شته شده

= 3

فيزيك -ياضي 

(ازدهم؛ هنـــر 

از ن،يالنهر نيب ي
نقشه هن كيع 
كامالً مستقل ب،

را به يكنش آدم

است هيدوم يا
.را نشان دهد ي

هر دو متعلق س

م انشيها و ستون
يتز يو ب ستادهيا 
اند تر كيبار وهيش

ظه يچاپ سنگ 

به ص يليو تما 
هيتك يخاك ني

  

را به نام يساز ن
 روستاها برافراش

رك عمومي ري

سنجش دوا

يها سينند تند
ها معموالً تابع ي
وبكمال مطل يها

و ك كريپ ك،يائ
  

ها يشخصه طراح
يت و رفتار آدم

نوسيو طب جال ر

تناورانه دارند و 
ييها سرستون ي

ش نيها در ا ستون

يرانيا سيوشنو

است  دهيچسب 
يباعظمت بر زم

.است  خته شده

از ساختمان يص
ها كه در برج ن

 در

   
 

  .رست است
ما يمصر يها ه

يكرتراشيپ. شود
ها قانون تناسب 

  .درست است
دوره آركا يها ه

. افتندي يسم م
  .رست است

مش نيتر مهم ن
كت، بلكه سرشت

  .رست است
اريع مصور سمك
  .رست است

يظاهر كيدور 
يو دارا ديآ ير م
س. رسد ينظر م ه

  .رست است
خوضا كلهر ر رزا

  .رست است
نيورانس به زم

محكم و ب سايكل
ساخ سايكل يها 

  . رست است
شكل خاص ،ييدا
نيا. است شده ل
  .ند

 .رست است

 .رست است
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× 362 1    

( −18
25 3  

x = 551   

+ +8     

/×24 2 5   
×24 12   

1 1
2 9   

1 1
2 8  

1 1
2 7  

1 1
2 6  

+ +4 3  

−14 1 1   
[ −1 1   
−9 1    

a b+11 2   
   يك رقمي

−14 1 1   
+ =2 2   

  يمت كتاب

x

x

 +

 +


1
5
1
2

   

x =8 4    

z y= 3
4  

cationgroup

x − ×1 25
4 1 

)x = 
1 55132
× =81 8551
 

= 8

   ′= =5 6 1
        = 288

, , ,9 8 7 6

4
, ,9 8 7

3
1

,
×

9 8

2
1

×
9

1
1

+ =2 1 1  

ab = −13 1
a ]− − + −1 11
a b+ − =11
b = 95

b اعداد طبيعي
1379=ل  22

4

        x= قي

y z

y z

+ =

+ =

1 2
2 5
1 1
4 5

x   

y y ( +5 4

  

x× =1 552
−


576 25

8  
 

ساعت      
شبانه روز       

× × =1 1 4 4

× × =1 3 3

× × =1 2 2

× × =1 1 1

(a )(− + −1 11
b− = + +1 3

a b= + +6

b,a a =
سن شخص، سال

خودكار           


2

3

   

   

  x = 5    

( y)− =3 14 

)27/03/1401 رم

51

x =5 551 

 

b)−
a b+ + + 2  

, b =7 9  
س

 y= قيمت خ

x y
x

− +
 +

2 5
1 5

ب         تومان 

y 8  
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چهارجامع نوبت (

 .         ن دهد

د                

z
y z
+ =

+ =
4 2

4 6
 


قيمت كتاب

y =1   

(ازدهم؛ هنـــر 

    . 
 درست را نشان

z=  قيمت مدا

   
    

y =125

سنجش دوا

ماند ت عقب مي
 بيفتد تا ساعت

z

5     تومان    

   
 

 .رست است

 .رست است
روز، يك ساعت نه
ساعت عقب 12

 .رست است

 .رست است

 .رست است

قيمت خودكار
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z ×= 3  

5     

ab (= 7   
a b+1   

b = 1  
b = 2  
b = 3  
b = 4   

s r= π 2
1 1   

r +1
2

1

 

  

s (= π2   

P = π2 2   

−44 2
1 1 

   

  

  فرض: ع   

  مساوي هم

  نخورده سايه

  زده شده يه

  نخورده سايه
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× =125 934
 

+ +125 9 

(a b)+
b a b= +7 7

a = 2
a = 4
a = 6
a = 8

, p =2
1

r r=1 1
12
1


  

( r ) =2
1

6 36
5 25
( r ) (π =1
6 6
5 5

=2 24
1


   

a= ضلع مربع

ناحيه م 4ك از 

مثلث كوچك س

هاي ساي ت ناحيه

هاي س ت ناحيه

  

375     تومان  

=9375 718

a b =3 6
(=21 7
(=42 7
(=63 7
(=84 7

     r= π 12

r= 1
6
5  

r sπ  −2
1 2

( r ) Pπ 1 22

حت مربع 

مساحت هر يك =

مساحت يك م 

a(= مساحت 2

a= مساحت 2−

)27/03/1401 رم

يمت مداد     

75تومان      

b a b = 2
( )+2 1  
( )+4 2
( )+6 3
( )+8 4

s r− = π1 1
36
25

P (− =1
6 25

a= مسا 2
a=

2

4
a a×

= =

2
3 3

2
a a )− =

2 2

4 9
a a− =

25 13
18 18

19  

چهارجامع نوبت (

قي

r− π =2 2
1 1

1
2

r ) ( rπ − π1 12

  

x
=1 1

4   

  
 

a=
2

9
a25

18
a2

8

(ازدهم؛ هنـــر 

rπ =2
1

1 44
5 1 
) ( r )= π 1

1 25

m
x
 =2 4

سنجش دوا

s1
4


) P= 1
2

1

 

  × =4 12 48

   
 

 .رست است

 .د دارد
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 .رست است
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a

a
=

2

2

13
18
5
18

  

ABD

BD

S Δ

=

=

2

   

  وية داخلي

n −18    
  هاي تقارن

  عداد قطرها

 

  دايره بزرگ
  يره كوچك

Rπ −2 7   
  دايره بزرگ
  يره كوچك

π =
π

112
144   

  
  
  
 

 
  تقارن

cationgroup

= 13
5

+ =
×= =

2 26 8 3
6 8 242

اندازة هر زاو =

− =36 16
تعداد محوره=

n(n −= تعد  2

s R= π د 2
s r′ = π داير 2
rπ = π27 32

s = π144 د  
s = π16 داير

= 7
9

 تعداد قطرها
داد محورهاي ت

  

AH
+ =

×=

36 64 1
14 2




( n )
n

− ×2 4 9

n 6 2 
18  

) (=3 18 15
2

= =135
18

R

rπ π −29 7

)  ه كوچك

تعد

)27/03/1401 رم

BD

AH

 =

 = 4



 

  
 
 
 
 
 

=9 16


 

n = 36 

) =135

= 15
2  

R r= 3

rπ = π27 32

s دايره 7( 1=
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/

1
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 حجم نيمكره 

OC x=2 2 
  قاعده استوانه

 حجم استوانه 
 مانده سم باقي

 
 

  n =18

rπ π =2 1

π12

(ازدهم؛ هنـــر 

(= × π1 4 62 3
x x+ 2 2 2

شعاع =ستوانه 
( )= π 23 2

حجم جس 14=

ضلعي   nهاي 

rπ =6 4

سنجش دوا

 

) = π36 144

x x= 2 36
= ارتفاع اس 3

. =3 2 54
π − π4 54 2

ه تعداد ضلع

R =4 12

   
 

 .رست است

. رست است

xع    = 3 2
2
π2

(π = −18 8 3

 .رست است

 .رست است
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+ =12 11   

ABCه 
Δ
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= 23

مثلث مشابه 4   
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  .شده است

  .ي نشده است
  .ي شده است

=8
24   

  .آيد ست مي

 DEF
Δ
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چهارجامع نوبت (

OAB
S Δ

×= 6
2

AC = +2 26

OACS = 4
S = كل 18+

ره نشان داده ش

آميزي ي آن رنگ
آميزي ها رنگ ن

1
3

دس به 4شود، عدد 

مثلث مشابه 4 

ABC

DEF

BCED

S

S

S

Δ

Δ

=

=

=

   

 

(ازدهم؛ هنـــر 

S× = =6 182
+ = 26 72

( )× 23 6 24
+ + +18 18 1

 رنگ خورده تير

هاي يك از وجه  چ
ي كه دو وجه آ

ي آن شمرده ش

                  

× = 


× = 

= × =



3 4 62
3 4 62

3 2 6

سنجش دوا

OBC AB
S SΔ Δ=

AC = 6 2

=18 3

(=8 3 18 3

ها ه دو وجه آن

هايي كه هيچ عب
هايي تعداد مكعب

عي تا رأس بعدي

  گ
  چك

 + =4 4 8

+ + =6 6 6

   
 

 .رست است

BC
Δ

OC O= =2

)+3 3

 .رست است
هايي كه ر مكعب
  داخلي

= تعداد مكع 4
= × +8 2 ت4

 .رست است
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لعي منتظم كوچ
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x
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/Q = ×3 5 4
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چهارجامع نوبت (

.كيل شده است

يا از سه گذرند ي

حور تقارن ندارد

k

k k

k

f ma
N m
F fa

m
m
s

− =
= μ =

−=

= 22

× →4 55 

(ازدهم؛ هنـــر 

ه جدا از هم تشك

  .گذرند 
مي) غير قاعده(

مح.  شكل است

kmgμ =
−=

3
12 6
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Q = 77   

سنجش دوا

قطعه 2شكل از 

رتفاع قاعده مي
(رتفاع سه وجه 

  . است

يره مركز تقارن

/× × =1 2  

J kJ= 77

   
 

 .رست است
رأس و بقيه ش 4

 .رست است
ارن كه از سه ار
قارن كه از سه ار

  .ذرند

 .رست است
درست 4گزينه 

 .رست است
داي 4 شكل بين 
 .رست است

 .رست است

N= 6 

 .رست است
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ي دو ضلع از مث
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r= +19 5

/ kg× =32 1

هاي وسطيرا اگر 

  .ند

EMC FMS=

AH  
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AC
BC
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→ =6

/ ton=1 2

 شده برابرند، زي

ساحت نيز هستن

MB ABCS= 1
4

  در مثلثHC

C H= 2 81
C HC
C AC
C

= 

= 25
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چهارجامع نوبت (

r r→ = 65 5

هار مثلث ايجاد
  . است
FM=   

 بنابراين هم مس

C MEAS

AC A =2

HC = 9  

AC BC =2

 ر

سيم فني

(ازدهم؛ هنـــر 

/= Ω6 1 25

م وصل كنيم چه
صف ضلع مقابل

=AE=EC, E
ع با هم برابرند

AF ABCS= 1
2

AH HC+2 2

C.HC  22

فحه قائم تصوير

  ي تصوير

 تر

سنجش دوا

 اضالع را به هم
صل موازي و نص
M=AF=FB

صورت سه ضلع ه

C = =12 62  

 =215 12

BC= ×5 9

ست موازي با صف

د بر صفحه افقي

   
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
هاي ث اگر وسط

خط حا نيم پاره
B, EF=BM=M
مثلث ياد شده به

 .رست است

HC+2 22

 

 .رست است
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 3مرئـي و   

ـي و يـك    

cationgroup

صـفحه م 5. دارد 

هار صـفحه مرئـ

  

رخ وجـود د نيم

ي وجود دارد، چه

  . تقارن ندارد

  .گزينه است

)27/03/1401 رم

ل هفت صفحه ن

صفحه جبهي 5 

االضالع محور ي

  .ند

راي انحنا اين گ

24  

چهارجامع نوبت (

در اين شكل. شود

در اين شكل. د

متوازي تقارن و 

  .ت

شون ك ناميده مي

 

هم دو سطح دار

(ازدهم؛ هنـــر 

ش رخ ناميده مي

شود  ناميده مي

تطيل دو محور

  .ست

 داده شده است

وير اگزنومتريك

 .ست شده است

ك وجود دارد و ه

  .ده است

سنجش دوا

ر بي تصوير، نيم

م تصوير، جبهي

 

 

 

رن، لوزي و مست

 محور تقارن نيس

 تابش نور نشان

ند، بنابراين تصاو

سطح درس 8 از 

نج مربع كوچك

  .ست
جه بعد داده شد

   
 

 .رست است
صفحه جانبي با 

  .ي هستند
 .رست است

ي با صفحه قائم
  .ي است

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
  و جواب است

 .رست است
 چهار محور تقار

 .رست است
الع داراي چهار

 .رست است
هاي رو شعاع به

 .رست است
ان ير سه محوري
 .رست است

ي كه گستره آن
 .رست است

 كه در آن هم پن
 .رست است

جواب درست اس
درج 30 زواياي 
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شروع شـده  

  

 يميمفـاه  

 ،يسـرگردان 

  كـرده  جـاد 

 انيـ ب اراي

مـأنوس و   

ـه بـوده و   

همـواره  كه 

منتقـل   ده 

ـه تأمـل و   

cationgroup

كتيو از گوشه ش

،هـا  از آن يكـ ي

از س ي احساسـ  

جيراكتر موردنظر ا

دا و دهـد  ين مـ   

،يكـ ياز نزد يـ  

از آن روانـ رونـ 

ه خدمتكارش ك

ننـديـف را بـه ب  

ارد كه دعوت بـ

  

قرار دارد پرسپك

  )اي فه

ي يتفاوت ظاهر

كننـده  منتقـل 

كار يرا برا رحم ي

كـه فرمـانسـت  

كننـده احساسـ

يـت مركز تا به ب

همراه و به نديب ي

و توقـ ييسـتا يا

بخش دا آرام ير
  .ا دارد

)27/03/1401 رم

ي گوشه زمين ق

حرف و  فني(كشي 

با وجود ت كنند،

مخالف بوده كه

يخشن و ب ،يجم

اسو محكم  ير

ك منتقـل  ،سبش

ست كه از سمت

ي از اكثر مردم م

ا اد،يـ ز يرويـ  ن

اثر يصوت ن .ي
سلسله اعصاب را

مي

25  

چهارجامع نوبت (

دارد و در راستاي

  .تند

ك فني و نقشه سيم

ك ي باال حركت م
  .دارد عي ترف

م به دو سمت م

جنگجو، تهاج يت

داردهنده، دستو

انسان و ا كريپ 

ا يساختار نور 

را متفاوت ايدن 

با ينيراق، سنگ

يمشابه رنگ آب ي
بر س ير رنگ آب

  .ست

صويري و تجسم

(ازدهم؛ هنـــر 

به سمت چپ د

ترتيب زير هست ه
b +  

كتاب ترس 179 

و به سمت ليا
ارتقاء و شرفت،

هر كدام ،وردنظر

و چانه، حالت يني

هشد ،زيبرانگ ان

يدن و همپوشان
  .ت

كيبر  يو مبتن

يا هير آن شوال
   .د

از اغر ياحساس 

يها خصلت انند
مشابه اثر ي،عيطب

اس) مس(فلز  ي

 خالقيت تص

سنجش دوا

 بهتري نسبت ب
  .شود  مي

و پيشاني پله به
hتا  6 =2 63

متن درس. ست

ما كدستيورت 
شيپ ،يگروه يكت

طرح مو ييانتها
.   

يسمت جلو مثل ب

جايه يها خصلت
  .ت

نظر آمد به يكي 
است گريكديد با 

و ييگو از گزافه 

سروانتس كه در
كند يرا آغاز م ي

ي،مانند بزرگ ده

؛ مااست زيانگ ن
طب يريبا تخد ي

يقليسطح ص يو

   
 

 .رست است
كه ناظر ديد ين

تر ديده پ بزرگ
 .رست است

ت بين كف پله و
b h+ 65و  =

 .رست است
متر درست اس ي

  .رست است
صو ر فلش كه به

هدف، حركت ،ير
  .رست است

و ا ييطوط ابتدا
.ودل بودن است

  .رست است
س صورت به يجزا

  .رست است
خ يدارا تريت ت

قدرتمند است اري
  .رست است

،موردنظر يساز
دو موجود نين ا

  .رست است
يرح، ساده، عار

   .استهود 
  .رست است

است از س ياثر ت
يسفر ،سوار است

  .رست است
تود يِفرم مركز 

  .رست است
آرام و حز يينوا
يفلوت و ن. كند ي

  .رست است
رو ينگار خراش 
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 را توسـعه  

ارنـد، جـدا    
كـه نقـش    
است كـه   ي

 انيـ  و در م    

 ةدهنـد  شان

اسـت   ميق
 نيـ كـه ا  د 

  .شود ي

توسـط   ير 

دور  يـك د    

 ينـوع  ةـد 

و در  زيـ م 
  .كند ي

وم عناصـر  
 يـك شكل 

 يخـط افقـ  
فاده ن اسـت  

cationgroup

ت كرده و خود
  .كند 

داسـتان دا عيقـا   
ييهـا  تيشخص 
ييلحظه جا نيا 

سـتان هسـتند

نش نهيس  قفسه ي

مستق ييراستا ،ي
شـود ي حذف م
يم دهيكادر هم د

و نـوآور تيـ الق

داشـته و ماننـد

نـيكـه نما  عـده 

ـ   ري يرور سـر ب
يمنتقل م نندهي

دو ريدر تصو. دن
سوم عناصر به ش

  .است فيضع

و خ تريسـوت  ي 
اطـراف آن يضـا  

  

ختلف كادر حركت
كيت را منتقل م

ارتبـاط را بـا وق ن
يدكور و جا. ند

.سط حادثه است
مربـوط بـه دا مي

  .دهد ي قرار م

يدست بر رو ير

ياز تداوم خط ر
هم ييها قسمت

در سمت چپ ك

خال ،يختارشـكن  

ادامـه د تيـ نها ي

ـ  يهـا  فـت   قاع يب

يتصـو  راسـت ت 
يرا به ب يو ناتوان

نده يرا نشان م 
س ريدر تصو. شود

ض اريعناصر بس ن

در بـاال يط افقـ 
كـردن فض يـال 

)27/03/1401 رم

مخ يتمام جاها
و جهالت ينادان ،

نيتـر  ميو مستق 
شون يب مقا ريصو
در وس نندهيب زين 

ميطـور مسـتق    بـه  
به ما كياول نزد 

ريصورت، قرارگ 

منظور. شود يم 
و ق شود يم دهي

د يعمود تريو ت

دهنـده ساخ شـان 

يو تا ب انتها يش ب

 ناهمساز، بـا بافـ

در سمت يگريد
عجز و اس،ي ،ي

ينامساو عيتوز
ش يم دهيد ميكي

ي بينحركت يا

خط يكر دادن 
خـ ايـ و  ريتصـو  

26  

چهارجامع نوبت (

در ت دار هيت زاو
،يهدف يودن و ب

نيشتريب گريد ي
اول تص يا در نما

كينزد يدر نما 
ب تيخصـ   را كـه

يكرده و در نما

يوع خطوط رو

دهيد ياوم خط
از آن كامالً د ي
توسط عكس و ي

نشـ رهيـ كادر دا 

چرخش نيا. ت
  .دهد يشان م

درهم برهم و ي

د؛ نييبه پا ياه
يديناام صال،يست

شده و ت ف پخش
دينامارتباطات  

القا ريتصو نير ا

مانند قرار ييها ش
يـك  مجاورت 

(ازدهم؛ هنـــر 

صورت ردان كه به
بو شهياند يب ،ي

يها تيشخص ني
ها آن صورت  نيا 

.رنديگ يت قرار م
چنـد شخ اـك يـ  

ك اب قرار دارند، ق

ها، نو  شدن چشم
  .ستس ا

ها با تد عكس ن
ييها فته و بخش

يجود تداوم خط

H نيياز باال و پا
  .ن است

است  كرده جادي ا
نش ينامتناه يش

يها است از فرم

و نگا ني و غمگ
اس غم، از يساس

در اطراف يمساو
نيتر يتند و قو

در. ندشو يم دهي

 صفحه از روش
آن در يريرارگ

سنجش دوا

 از خطوط سرگر
يو سردرگم يدان

يكه از ب يتيشخص
در. رنديگ يرار م

پشت يمادر ن ،د
يـكه در آن  شود 
خورد و زد اني م

گشاد ين و كم
با ترس ختهيآم يت

دمانيهم، چ يو
م مجله قرار گرف

وج. است   گرفته

HPحرف دو ط 
محصوالتشان ي

ه گردش چشم
چشيصورت پ را به

ما داشته كه پر ا
  .ت

دردمند ي حالت
احس ،ند در بستر

ور نامنظم و نامس
از مركز هست زي

يد گريكدي كنار 

طراحان ترها،يت
رنگ، قر ترام كم 

   
 

  .رست است
است يطراح ك

از سرگرد يحالت
  .رست است
ش ايتوسط، گروه 

مركز توجه قردر  
كنند يم ين را باز

يم كينزد ينما
م ايو  گريد يا در

  .رست است
ماندن رهيهان، خ

يو شگفت رتيز ح
  .استرست 

رو هصفحه روب ي
صفحه مقابل هم

ها انجام  عكس
  .است رست

چهارچوب توسط
مجموعه برا نيا

  .رست است
است كه  بسته ي
و آن ر كند يل م

  .رست است
برجسته نم يلت
ستا يقرار يو ب 

  .رست است
با ريتصو يجلو

دردمن يماريب ،پ
  .رست است

طو اول عناصر به
گر يروين يك ر

در كدستيم و 
  .است رست

شدن سوت ريمگ
نهيآن، زم ري ز
 

www.sanjeshse 

در 3 نهيگز .19
كي ر،يتصو

و ح دهد يم
در 3 نهيگز .19

مت ينما در
و شوند يم

دوم داستان
ن ينيب شيپ

ها تيشخص
در 4 نهيگز .19

بازماندن ده
از ياحساس

در 2 نهيگز .19
يسو دودر 

كه در دو ص
كار توسط

در 3 نهيگز .19
شكستن چ

ا نيمؤسس
در 1 نهيگز .19

يطرح، نوار
باطل عمل

در 4 نهيگز .19
حال ر،يتصو 

يكار فزون
در 4 نهيگز .19

ج تيشخص
سمت چپ

در 2 نهيگز .19
ا ريدر تصو
ريتحت تأث

گروه منظم
در 1 نهيگز .2

چشم يبرا  
در يگريد

 .كنند مي
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شـاچي رخ      

. ويس است

 مشـترك      

  

cationgroup

ودر حضـور تماش

نو يي نمايشنامه

رهـاي مختلـف

. موسيقي است

  .دختر او است

  

ـه بـر صـحنه و

گوي روش داستان

ر ديگـر در هنر

 

آرايي و ب صحنه

ت و ريگان نام د

)27/03/1401 رم

ي يا ماجرايي كـ

كيب موضوع يا ر

عناصـر. ه است

 .ه بيننده است

ر از عناصر جذب

خود شاه لير است

.  

  .اري است

 

  .شود خته مي

27  

چهارجامع نوبت (

يعني بازي. ست

ساخت و تركيي 
  .ت

شود، صحنه  مي

س انتقال آن به

طحي اما سرشار

اينجا گوينده خر 

.دهند نسبت مي

ك رسانه شنيد

  .سيد

  .هاست صيت

  .ت

  .گويند ي

 .گويند  نما مي

  .كند  نگاه مي

ي وحشت شناخ

ت نمايشي

(ازدهم؛ هنـــر 

اس» كنش زنده« 

و گوياي چگونگي
لي نمايش است

ن هم محسوب

هيت نقش و سپس

 نامتحمل و سط

يليام شكسپير در

ن را به ارسطو ن

ن راديو صرفاً يك

 نظر خواهند رس

گفتگوها و شخص

  .اط ديد است

 فارس زبان است

 در يك فيلم مي

داري را پالن يا

ن به مادر خود

كه با نام سمفوني

 خالقيت

سنجش دوا

 از ديگر هنرها

ك نمايش است و
وياي مضمون كل

ه وجه تمايز آن

رك صحيح ماه

ك يا رويدادهاي

ي شاه لير، اثر وي

وع، زمان و مكان

تواند باشد، چو ي

  .ست

تر به  و برجسته

طرح داستاني، گ

ه معني تنوع نقا

نويس مايشنامه

قعة همزمان را

 دوربين فيلمبر

است كه ازپايين ك

 ويلهم مورنائو ك

   
 

 .رست است
يزكننده نمايش

 . رست است
دهاي خاص يك
صطالح بيشتر گو

 .رست است
عنصر نمايش كه

 .رست است
فه بازيگر، دوظي

 .رست است
عي نمايش سبك

 .رست است
مايشنامه تراژدي

 .رست است
صل وحدت موضو

 .رست است
معنا مي كوت بي

 .رست است
زمان و انتظار اس

 .رست است
رم، چشمگيرتر
 .رست است

ناصر فيلمنامه ط
 .رست است

هاي متعدد به ن
 .رست است

يزي نخستين نم
 .رست است

ي نمايش، دو وا
 .رست است

وع تا توقف يك
 .رست است

قطة ديد كودك
 .رست است

تو اثر فردريش

www.sanjeshse 
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شود و حس 

ن، دولپمان 

ربمـل   – ل
ـار      ـاً چه جمع

يعني : ست

اي و  پـرده  م 

cationgroup

شو ن پوشانده مي

 .بود» اوزن

ت اكسپوزيسيون

البمل – بمل مي  –
ينـور طبيعـي جم

سته اسل هشتم كا

 .ست

كه فواصل نـيم ي

  

وسيله آن ضوع به

ل هاينز اشتوكها

مول از سه قسمت

– بمل  جواب سي
آمده دو مي م پايين

نجم با كليد سل

ي ساخته شده اس

ين ساز درصورتي
  .گاشت

)27/03/1401 رم

  .مايش است

  .ست

 قرار گيرد، موض

كارل« دست زد 

طور معم ت كه به

 شود؛ در نتيجه، ج
عنوان درجه دوم به

 خط چهارم و پن

ميالدي 1975 

 .گيرد  مي

؛ بنابراين براي اي
رت دياتونيك نگ

28  

چهارجامع نوبت (

دي با قهرمان نم

ي كشيده شده ا

عي در برابر نور
  .كند مي

يقي الكترونيك

 فرم سونات است

رده كروماتيك بم
به) ربمل(ت بيشتر 

ي دوبل بمل بين

  .ست

 است و در سال

 .است» ن

يين سرنُت قرار

يك وجود ندارد؛
صور ها را به پرده م

ت موسيقي

(ازدهم؛ هنـــر 

 احساس همدرد

ط سالوادور دالي

كه مانع هنگامي 
 روحاني ايجاد م

 در قلمرو موسي

 .د

كنسرتوهاها و  ي

پر رجه دوم آن نيم
يعي و يك عالمت

 كليد سل تا مي

اس It.6 با نماد 

ته جان ويليامز

متفاعلن متفاعلن

ه در باال و يا پاي

صورت كروماتي به
ش كروماتيك، نيم

 خالقيت

سنجش دوا

ارسيس، يعني

 هيچكاك، توسط

.مش فضا است
حالت ،از پشت

ني كه به تجربه

نامند وسيقي مي

اول سمفوني) مت
 

كه در بيعي است
راي دو مينور طبي

روي خط اول با 
  .است ت

افزوده ايتاليايي

اي كوسه ساخت

اعلن متفاعلن م

 .زيري است

 ماركاتو است كه

پرده ب فواصل نيم
جاي نگارش د به

   
 

 .رست است
 در رابطه با كاتا

 .رست است
شده اثر طلسم 

 .رست است
ول نور باعث آرا

نور ا. آيد جود مي

  .رست است
ترين آهنگسازان 

 .رست است
ه را شاهزاده مو

 .رست است
قسم(ي موومان 

.يل شده است
 .رست است

ر اصل مينور طب
سه عالمت بمل بر

  .ست
 .رست است

»مي بمل«  نت
تر از هشتم درست

 .رست است
ور آكورد ششم ا

 .رست است
ها ن فيلم آرواره
 .رست است

متفا« رپارهي چها
 .رست است
 .رست است

ز اثر علي نقي وز
 .رست است

 شده به معني
 .رست است

فپ امكان اجراي 
 احتياج باشد بايد

www.sanjeshse 
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» فا«و » ل
پاي راست 

ـت، پاسـخ   
  . بود

رود و   مـي  

 –شـي دو   

له دوم بـه  

حجـم كـل   
اثرات نفوذ 

عث تغييـر  
س خـالص،  

ژ در برابـر  
اننـد  ل و م 

يد كاشـي  

cationgroup

سل«حامل كليد 
و پاشنه هر دو پ

تر اسـ ست پايين
مل مينور خواهد

شـمار به) كماني

ي موسـيقي تالش

است و به فاصل 

د در جسم به ح
كس در مقابل ا

  .دهد كيل مي

جود دارد ولي باع
در خاك رس(ت 

اين آليا. گيرد ي
يربكس اتومبيـل

 معين براي تولي

  

روكار دارد؛ دو ح
 از طريق پنجه و

ه يك پنجم درس
دهي نهايي ال بم

ك(اي  داي آرشه

يم آن براي اجراي

س دقيق يا رئال

موجود  )هاي وزنه
تر هستند و برعك

وسته آن را تشك

ب خاك رس وج
ر خاك رس است

 استفاده قرار مي
ندر اتومبيل، گي

هاي ه به نسبت
.  

)27/03/1401 رم

ل سه خطي سر
ي اجراي پدال

ه را بنوازد نتيجه
را اجرا كند صداد

صد  ه سازهاي زه

كوك سه سي  و

زان اول سكوئنس

رو(ضاهاي خالي 
ت كتريسيته عايق

شده و آب فاز پيو

ن نيز در تركيب
عي ناخالصي در

گري مورد يخته
سيلن ي نظير سر

.  

نتونيت است كه
.شود ة خاك مي

29  

چهارجامع نوبت (

(Orga با حامل
در پايين براي» فا

هاي نوشته شده
مي بمل مينور ر

سازي از خانواده
  

ختلف ايران است

 .ت

م نسبت به ميز

فض   جم مجموعة
رت، صوت و الك

شد  قير، فاز پخش

SiO  اكسيد آهن
عبارت ديگر نوع 

م است كه در ري
ن قطعات صنعتي

كنند ستفاده مي

ولي، كاتولن و بن
ةيت پالستيسيت

اص مواد

(ازدهم؛ هنـــر 

(anگ كليسايي 
ف«ك حامل كليد 

ه و اگر نت  است
كه هورن م صورتي

سن سرود است، 
.ودصدا هستند

 .او است

ي در نواحي مخ

همراهي ساز است

ميزان دو.  است
 .ه شده است

نسبت حج :ت از
انتقال حرارقابل 

  .د

ر آب است كه ق

AL O2 3   , O2
شود و به ك مي

ژهاي آلومينيوم
 آن براي ساختن

ها اس آن از  يراق

خاك رس معمو
ث افزايش خاصي

 خوا

سنجش دوا

 
ده تنها ساز ارگ

(Manu و يك
  .ست

ن سازي انتقالي
درصو. خواهد بود

 
ز كه نام ديگر آن
 ديگر همگي خو

 حدوداً سه اوكتا
 

ساز زهي مضرابي
 
 

ي آوازي بدون ه

ست اين سؤال
ندي انتقال داده

جسم عبارت است
تر باشند در مق ل

دهند د نشان مي

ي، نوع روغن در

3:اند از س عبارت
شدن اين خاك ي

ترين آلياژ ز مهم
زند، از نگ نمي

ن در و پنجره و

شي و سراميك خ
بنتونيت باعث. د

   
 

.درست است
هاي داده شد ينه

(ualsها   دست
اس.(Pedal)ده 

 .رست است
ه ساز فرنچ هورن
ر ال بمل مينور خ

.درست است
ها ساز سروز ينه
سه گزينه. ست

 .رست است
تار، ول ساز سه

.درست است
ترين س ي كوچك
.شود كوك مي

.درست است
 .رست است

 معناي موسيقي
 .رست است

پاسخ درس»  رئال
بن يت دقيق پرده

 .رست است
هاي يك ج  وزنه

ه مواد متخلخل
ت كمتري از خو

 .ست است
 امولسيون قيري

 .رست است
اصلي خاك رس 

خميري  ش درجة
  ).ندارد وجود

 .رست است
سيليس ا -يوم 

 پايدار بوده و زن
ين براي ساختن

 .رست است
وليه و مهم كاش

شوند ستفاده مي

www.sanjeshse 
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در 1گزينه  .23
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سكوئنس«
باال و با رعاي

  
 
 

در 1گزينه  .24
رو -تخلخل 

جسم هر چه
آب، مقاومت

در 2گزينه .24
ترين معمول

در 3گزينه  .24
اكسيدهاي

رنگ و كاهش
اين اكسيد و
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آلياژ آلوميني
اثرات جوي
آن و همچني
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@sanjesheduc 

فيد رنـگ   

ـي كـاربرد   

راي فـرش    

مقاومت . ت
جدد سريعاً 

.  

ه مقـداري    
ـن مرحلـه      

 در توليـد   

cationgroup

 آجر را نيز سـف

اليـ ر تخته سـه 

ز اين سـنگ بـر

تن ضروري است
ريزي مج ي بتن

ودرس نياز است

 جـوش ريختـه
ت شـوند بـه ايـ

كليت اسـت و با

  .ابد

  

  .شود ده مي

  .كند ي

شود و ت آن مي

صورت چسب در

از .والً سياه رنگ

 

ليه زياد براي بت
ها بايد برا  قالب

ن به مقاومت زو

  .ترند مقاوم

ه شده را در آب
ها ثابـت د تا رنگ

 نام تجاري آن ب

يا زيرا جريان مي

)27/03/1401 رم

نشاني استفاد ش

وتي را جذب مي

 .ي است

ش درجه پخت

ص و به...  المپ و 

اليه و معمو  اليه

 . شود تفاده مي

جود مقاومت اول
شود كه اده مي

يع كار ساختمان

  .ود

در برابر حرارت م

ست انار ساييده
جوشانند يل مي

رود و شمار مي ه

گويند، ز نيز مي

  .بوده است

30  

چهارجامع نوبت (

ريق و لباس آتش

 اعظم انرژي صو

ك يا سفيد چيني

جر موجب كاهش

ليد و پريز، پايه

سنگي است :ت
  . كنند مي

فيلم استف   كنندة

رود كه وج كار مي
در مواقعي استفا
ي پيشرفت سري

شو ي استفاده مي

ها د تمام شيشه

 رنگ پارچه پوس
چه را داخل پاتي

ها به ترين رزين

به آن نقرة تند ن

ته شد، نارگيل ب

(ازدهم؛ هنـــر 

هاي ضد حر پرده

رد، يعني بخش

مان سفيد زينك

C (در خاك آج

ت، در توليد كلي

ي سيليس است
ها استفاده م كر

ك عنوان تضعيف ه

كا  در جاهايي به
ن نوع سيمان د
ني است كه براي

هاي رزيني روغن

يس دارند و از ت

براي ثباترچه 
دهند سپس پارچ

  .ست

ت نوعي و از ارزان

(Hg است كه ب

كار گرفت ها به  ت

سنجش دوا

ه براي مصرف پ

يك مطلوبي دار

بيعي معدني هم

CaCO3(هك 

كليت استي آن 

 دگرگون و دارا
ها و پار ها، باغ ن

سولفيت سديم به
 

شونده ود سخت
از اين. يابد ش مي

نوع سيمان زمان

چاپ روزنامه از ر

1  درصد سيلي

پ نقش روي پار
د د و حرارت مي

  .يند

تصال اترين ا وم
 

هاي مصن ستيك
  .شود ي

(gعارف جيوه 

ي ساخت دترجنت

   
 

 .رست است
پنبه%8خلوط 

 .رست است
 خاصيت اكوستي

 .رست است
هاي طب  از رنگ

 .رست است
از حد سنگ آه 

 .رست است
ئيد كه نام تجاري

 .رست است
هاي دستة سنگ

روها، خيابا پياده
 .رست است

تاسيم و هيپو س
.درست است

يا سيمان زو 3 
سرعت افزايش  به

اربرد ديگر اين ن
 .رست است

كب چي تهيه مر
 .رست است

تا  9يليس 
 .رست است

مكار پس از چاپ
افزايند  به آن مي

گوي ن پارچه مي
 .رست است

اي كه مقا چلچله
.درست است

ئيد از اولين پالس
ز آن استفاده مي

 .رست است
ع در شرايط متع

 .رست است
طبيعي كه براي
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سيماناين 
كا. باز شوند
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در چاپ قلم
مغز روناس

گازري كردن
در 2گزينه .25

اتصال دم چ
د 3گزينه  .25

فنل فرمالدئ
كليد پريز از

در 4گزينه  .25
تنها فلز مايع
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ط   اولين مادة
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