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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  رحلة اولمـ  دوازدهمسنجش 
)10/8/1398(  

  )دوازدهم(  ـرنـه  
  

  :باشد شاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل م آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  4ـون آزمــ  
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صـفحة  : 3

  شبيه

-  

-  

-  

  ِ سرِ كوي– 

  ِ مژگان–

  
 ر

  

cationgroup

 )هانامه

)گاه(=» هنگام«

، فارسـي  24ة 

تش

  

گلستان

–خار  

بليغ اضافي ]
ِ دهر–صياد 

-  
 -  

ِ آمال–خر 

نواژه. (نه صفت 

« -» آبرو« -» ه

، صفحة2فارسي 

  استعاره

-  

سلطنت ـِ عشق
  ]تشخيص: مكنيه[

  ]ـم[ماهـ
  ]مصرحه[

-  

  ِ چشم–سر 
 ]تشخيص: مكنيه[

 بليغ اضافي[
  
  
 ]چليپا ست زلف[ 
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اسم است،  نوع

پيشه«]. زهدي 

، ف10صفحة : 1

  جناس
  ]ستاندارد

-  

   ـ سرا
   ـ سر آ 

س

  ه ـ آه

-  

-  

[سنادي فشرده 
-
-

چليپا] ِ-[زلف 
-

2  

0مرحلة اول (ــر 

در» پيرايه«. ي

سم است در معني

 )ه

فارسي . ( عطار

ج  
اس[ ِ  

 گرمي( 

سر
سرا

ماه

اس اسنادي
-  
-  

 -  
-  

ي و نگارش

؛ هنــدوازدهمش 

مقرّريفظاً، يعني 

اس» پارسايي«[ 

نامهواژه: 2رسي 

از» نامه الهي« 

آميزي حس

ها يدنِ بسودني
  )و سردي

-  

-  

-  

-  

  پذيرفتهر 
بر دوش فكنده

 فارسي

سنجش

لفظ» وظيفه«. ت

»پارسا« -» بو ش
  

فار. (ر، باكفايت

  16ل 

  16ل 

  16ل 

.اند از جامي» ن

  

  
  خودي
  تن

د

 
  

  

  
  

 

  كامل
-  

وارمسعود سعد] 
شب زلف ب چون

-  

   
 

 .رست است

 شمار، مفرد است
 .رست است

خوش«): 3تيبِ 
 )هانامهواژه. (»

 .رست است

داناي كا يعني 
 .رست است

د به پاسخ سوال
 .رست است

د به پاسخ سوال
 .رست است

د به پاسخ سوال
 .رست است

بهارستان«و » رار

 .رست است

  تضاد
گرم ـ سرد

خ ـ بي] ي[خود
آمدن ـ بازگشت
 اين ـ آن
قدم ـ سرا

قهر ـ لطف

بانگ ـ نغمه
زاغ ـ بلبل

 پاي ـ سر

 .رست است

 زينه
1(  
2(  ]-[
چناچ] -[  )3
4(  

www.sanjeshse 

  
  
  
در 1گزينه  

، در»بنان«
در 3گزينه  

به همان ترت
ليخوشحا«
در 2گزينه  

جااين كافي
در 2گزينه  

مراجعه شود
در 2گزينه  

مراجعه شود
در 4گزينه  

مراجعه شود
در 1گزينه  

ألحرا تحفة«
14(  

در 3گزينه  

  بيت

باخ  )الف

  )ب

  )ج

  )د

  )ه

  
در 3گزينه  

گز

2
3
4
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) 3المي، و 
خون جگر  

/ يـا بيـت    

اليـه   مضـاف  
1 (  

نيـز باشـد؛   
اين گونـه  ) 

16(  

 بيشـتر در      
وجـود  «ي   

cationgroup

در قصص اسال» 
نسبت دادن) 1

]از عربـي [وف   

شـخص مض) در د
5صفحة : 3سي 

به قرينة معنوي ن
)2 معنوي است؛ 

6و  15صفحات  

 آخـري دقـت
اسـت در معنـي 

  
  ال

6  
  
  
  سطر

 ]ستر[

»شيطان«به ] »
1، در مقام اثبات

قـول معـرو/ ث 

د. است ازداشتنب
فارس]. (زي ندارد

گواه حذف فعل ب
ف فعل به قرينة

:3ي فارس(. ست

كـه ايـن) [4و  
ناگـذر م، فعـل   

متشابه
شمارة سؤا

5  

1 (  

 2 (  

3 (  

  ]بط[بت ) 4
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طاووس«ستعارة 
در ماما . ندارند 
 

حديث/ ت قرآني 

امفعول ِب شخص 
نياز  عنوان متمم

گ واندت مي؛ ضمناً 
گواه حذف ضرورتاً 
ا لفظيحذف » س

)3، و در فهوماً
ايـم  از آن گفتـه 

1 ،21 ،22 (  

4  
 1 (  

 مطاع) 2  
  ]متاع[

 
3 (  

  ش

4 (  

3  

0مرحلة اول (ــر 

در اس[، و البته 
هم كه تشخيص

 .تشبيه دارد»  

كامل يك عبارت

)در ج. است دن
بهر شخصي نيز 

دارد؛] تازه ء[مله 
 هر جملة ندايي

دگر كس«بعد از 

مف) 1در ). 2 در 
ستانه به تفصيل

4صفحات : 2ي 

16  

 

 

 

1 (سبا 
 ]اصب[

2 (خوان
 ]خان[

 قربت) 3
   ]غربت[

4 (خيش
 ]يشخو[

؛ هنــدوازدهمش 

،فردوس/ جنّت  
ه) 4و ) 2. »ني
»لبلعل «. يص

درج ك: قام اثبات

ديدخص مفعول ِ
، و به ضميرست

يك جم آغازن از 
باز اين كه. فتيم

، در مصراع يكم ب

دي است؛ طبعاً
هاي تابس  آزمون

فارسي+  19حة 

  آوا 
   سؤال

6  
   ]سور

 مغلوب
  ]مقلوب[

 قاضي
  ]غازي[

ثمر 
  ]سمر[

 

  -ر
  

  ]ر
  ر

 -ِ[  

  

سنجش

/عيم و بهشت 
اُويس قَرَن«و » )ص

ي است از تشخي

در مقاما . تلميح
  .  ميح

شخ) است در ب 
پذير نيس مفعولل 

ساز نشا د وابسته
مين است كه گف
ت فعلي پيشين،

 فعل كجا اسناد
ري كه در شرح

  )20صفحة

صفح: 1فارسي  (

هم
شمارة

5  

س[صور ) 1

  كره
 

2 (گزار
]- گذار[

ازگشكر[

   

  

بهر) 3
  ]بحر[

-رهباز[

  
  4 (

   
 

 .رست است

نعست به شارتي ا
ص(پيامبر«ستان 

اي نمونه» عقيق«
 .رست است

جناس دارد، نه تل
نه تلمي تضمين، 
 .رست است

دادنخص متمم ِ
چون فعل[ بهد از 

 .رست است

ض شده بود؛ پيوند
كارش عيناً هم) 4
به اعتبار عبارت) 3

 .رست است

ل يعني اين كه
ه سبب ساختار

ص: 3فارسي . (»
 .رست است

.ت مبهم است
 .رست است

4  

1 (  

ي غيرنك+اروخ) 2
راخ[

ي نكره+
[ 

3 (صواب
  ] ثواب[

 ]ديدنواب ص[

4 (عزيمت
]ـت+عظيمـِ - ~[

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .
اش)  4و ) 2

اشاره به داس
«به  خوردن

در 4گزينه  .
عبارت نه ج
مصرع يعني

در 1گزينه  .1
شخص) در الف

بعد» ِدستِ«
در 3گزينه  .1

قبالً هم عرض
4و ) 1در  كه

اما در . است
در 2گزينه  .1

صورت سؤال
به!] طلبد مي

ـداشتن]ـن[
در 4گزينه  .1

صفت» ديگر«
در 3گزينه  .1
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همـه  «؛ ».
اين كه : ت

نتـوان  «؛ »
) 3در . »ن 

ش كتـاب   

ايهـام  » دام 

. سه تعبيـر 

نـذار  ا) ب   

همه عيبـي  
پادشـه  «ن  

اسـت كـه    
. هود اسـت  

اما  .خويش

دش تا بـه  

دين و  ←
رد ( ها ن

مشاهده  
  ) ها نه

cationgroup

.. خواهد بلندش
مفهوم اين است) 

»شك جانِ جاني
هللا عما يصـفون

سـتايش. رك كند

مـد«[ دغلن از 
19 (  

ستعبيه كرده در 

حـال آن كـه. د 
  )13و  12ت 

ه«يا » ش ندرد
ستعاره از همـان

)4در  فقط اما 
مشـه ي مطلـق  

قيقت از درون خ

قضا همي برد«: 

←ديٌن وطريقة 

در گذر زمان ←

ديدند، ←َهدوا 
رد ساير گزين(  

د آن سر كه او
)1اما در . »ءشا

  )10صفحة : 3

ش ين دانم كه بي
اهللا سبحان«ه به 

هم معشوق را در
1 .(  

دور ماندن) يشه
9صفحة : 3سي 

اند ت يك مفهوم 

كننـد  اشاره مي
صفحات: 3رسي 

ان به گناه فاحش
اس» ماه/ ورشيد 

اند، مناعت طبع
آزادگـيرش بـه   

طلب مطلق حق 

؛ مثل اين»رجو

د –) 2رد گزينه
ی مّر العصور 

شاَه –)  3زينه 
شاني شكسته

10/8/1398(  

بلند«با  س شود
ء و تذل من تش

3فارسي +  10 

يقين// ش از آني 
؛ اشاره»م نيايي

ه حتي در خيال
10، صفحة 3ي 

همي(= اي مدام 
فارس. (تَرك آنه 

كلّاً) 4در » ش
  )23و  2

بنده در عبادت
فار. (اراده كند» 

دة ناموس بندگا
خو«است يا  گناه

مو  بلندنظريش 
يعني سـفا قت،

به سفارشت و 

ج«شان به نشانِ 

ر( داشتند  ← 
علی –)  2 زينه

  .في است

رد گز( به شهر  
هاخويش يا بت

ن

4  

0مرحلة اول (ــر 

قياس» .يل نگردد
تعز من تشا« 

صفحة: 2رسي 

ي كه گويم، بيش
تن كه تو در وهم

حهي نيست كه 
فارسي+  10حة 

برا  ياري از حق
به] غير/ خويش 

صي از بود خويش
22صفحات : 3ي 

طه بر كوتاهي ب
»او«ي است كه 

پرد«دارند؛ » وب
گهمان » عيب«

اند و ستايش راز
 ويژه سلطانِ وق

تقليد است وهش
  ) 24صفحة  

، نشبداقباليس از 

...کاَن لـ –)  1
رد گز( عبادت  

اضا) ن است كه 

←لی المدينة 

هاي شكسته خت

ي، زبان قرآن

؛ هنــدوازدهمش 

عزيز گرداند، ذلي
به) تلميح(شاره 

فا. (ود او نيست

هر آن وصفي«؛ »
وان شبه تو گفت
 انسان در پايگاه

صفح: 1فارسي  (

طلب) 3. تزوير 
خ[ ِ  امرست، هم 

خال«و ) 3در » 
فارسي. (ر است

واسط يا بي]  نبي
نصيب هر كسي ت

ستارالعيو«صفت 
«دريافت كه آيا 

.(  

رزوهاي دورودرآ 
گاه دنياداران، به

 20 .(  

نكو) 2. ند تقليد
:2فارسي . (ست

ن يكي، بالعكس
   

1رد گزينه ( ها 
براي ←لعبادة 

نكه ، آنچه ، اين

إل –) 4و1هاي ه
بت ← المکّسرة 

 عربي

سنجش

هر كه را او ع«: ت
؛ اش»]ي تو فزايي

صي هم در وجو

»پذيري خداوند
نتو// هم نگنجي 

اري بيان شده؛
:شود م ديده مي

نكوهش فقط) 
اس دوروييذمت 

»گشتگي خود گُم
استوا نايت الهي

تشفاعء[واسطه
نبوتهم ) در د 

اشارت به ص وماً
توان د هايي نمي

)12و  10فحات 

و طمع مذمت 
ت نبردن به درگ

صفحة: 2رسي 

ذم ِدر ) 1و ) 4
رك حقيقت اس

گويند؛ اين مي ي
)25صفحة : 1 

ها ، تمام ملتت
لل -)  4و2هاي 
چنانك(  4و 2ينه 

رد گزينه( شتند 
أصنامهم –)  3

   
 

 .رست است

 سؤال اين است
همه كمي[ اهي

و نقص ه جا هست
 .رست است

ناپ وصف« سؤال 
تن كه تو در فهف

وم به وجه استعا
 دهم و دوازدهم

 .رست است

)2. كاران استيا
هم مذ) 4اما ]. 

 .رست است

از خ«و ) 2در » 
عنافهوم كلي بر 
 .رست است

ه بخشايشِ به و
.است ن عبادت

 .رست است

مفهو) 4و ) 2و  
به تنه) 3اما از  

صف: 3فارسي  (
 .رست است

زينه مضموناً در
حاجت سؤال بر 

فار+  16صفحة 
 .رست است

4، دشوار ساده به
تقليد مقدمة د 

 .رست است

اقبالي خوشگر از 
فارسي. (»و دام

  .رست است
همه ملت ←ب 

هرد گزينه( شي 
در گزي –)  4و1

  .رست است
مردم برگش ← 

3و 1هاي گزينه

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .1
مفهوم بيت
بيشي تو بكا
خداوند همه

در 3گزينه  .1
مفهوم بيت
توصف تو گف
همين مفهو
فارسي پاية

در 4گزينه  .1
رياوصف ) 1

تناسب دارد
در 1گزينه  .2

»خودي بي«
مف) 1اما در 

در 3گزينه  .2
به) و الف) ج

گذاران مهمل
در 4گزينه  .2

مشخصاً) 1
.»تو بپوشي

.»پوش عيب
در 4گزينه  .2

هر چهار گز
مطابق بيت

ص: 1فارسي (
در 3گزينه  .2

سبه ترتيبِ 
گويد مي) 3

در 1گزينه  .2
سه تاي ديگ
سوي دانه و

  
 

در 3گزينه  .2
کّل الّشعوب 

آييني يا روش
1هاي گزينه

در 2گزينه  .2
رجع الّناس

رد گ(كردند 

erv.ir
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 –)  1ينه
هاي  گزينه

قوَمه  –) 
رد (  

قبل  –
داروسازي  

1  (–  )

گويند 

 آموزيي

 از 
س شيريني 
تش آهن 
د اگر چه 

نسان 
س در 

cationgroup

رد گز( ي خود 
گ( ها نگاره ← رد

) 3و 2هاي زينه
هابزرگترين آن

–) 4 رد گزينه( 

←الّصيدلة  –

1 رد گزينه( بار 

بر آنچه مي -2 
  

  .دانستندي

مي –)  4و3اي 

 است كه بسيار
هركس.  آموختم

 همانگونه كه آت
 در من نفوذ كند

وفقيت را براي ان
شكست خورد پس

هايا باهمكالسي
←الّنقوش  -)  

رد گز( ي بخشد 
ب  ← أکبرها - 

( التحصيل شد 
–) 3 رد گزينه( 

دو ب ←مّرتين  

.گام خشم است
.يد آورده است

ان واقعيت را مي

هارد گزينه( ع 

ريخ ثابت كرده ا
شكست دادن را

كندا محكم مي
 نخواهم داد كه

 . باشد

يريني آن راه مو
يسون چند بار ش

10/8/1398(  

هايمان ياكالسي
1 رد گزينه( ها 

ت دهد ، رهايي
) 3 رد گزينه(  

وخته شد، فارغ
(خواند درس مي

–)  3و1هاي ه

ي و بردباري هنگ
يفروزان است پد

پرسيدند زيرا آنا

حسن اإلستما ←

ارت. يروزي است
 خوردم تا راه ش
ت اراده انسان را
دي هرگز اجازه

 مقدمه پيروزي
خي زندگي و شي

ادي -4. هاستي

5  

0مرحلة اول (ــر 

با همك ←الءنا 
هكتيبه ←بات 

نجات ←ن ُينقَذ 
هاتمام بت  ←

دانش آمو ←ت 
كند، دصيل مي

رد گزينه( يدند 

ن در تنگدستي
آتشش ف كه پاره

ها نپشكستن بت
  ان 

← گوش كردن

شكست پل پي. م
بارها شكست: ت

شود زيرا مشكالت
به نااميد: گفت 

تواندشود كه مي
تلخ -2.  شودمي

سياري از پيروزي

؛ هنــدوازدهمش 

مع زمال –)  4و
الکتاب –)  4و  2

أن –)  2و1هاي 
← جميع األصنام

تخّرجت –) 2 نه
تحص ←تدُرُس  –

  .ضافي است

هده كردند يا د
  .ي است

مؤمن صدقه دادن
سي خورشيد را ك

درباره ش) ع(يم 
زيرا آنا ←ألّنهم 

خوب گ –)  4و2

  .هاستن

ها نترسيمكست
گفتناپلئون مي

شها تسليم نمي
اديسون مي. ت 

شيي مواجه مي
 بترسد موفق م
شكالت باعث بس

سنجش

و1هاي رد گزينه
2هاي رد گزينه 

هرد گزينه( شيد 
ج –)  3  گزينه

رد گزين( وچكم 
–)  3 ينهرد گز

اض) همان (  4 

ش آموزان مشا
اضافي  4گزينه 

هاي ماز نشانه -
چه كسي -4. شو

مردم از ابراهي  ←
أل – نپرسيدند 

2هاي رد گزينه 
  )  3 و2

ترين آنرها ميانه

ن است كه از شك
ن. اندتفاق افتاده

هر مقابل سختي
راز موفقيت است

هايود با شكست
كس از شكست
شدن دربرابر مش

   
 

  .رست است
ر( سخن گفتيم 

(ه است شناخت

  .رست است
تالش كرد، كوش

رد(   مردمانش
 (  

  .رست است
دختر كو ← يرة

ر( دو سال پيش 
در گزينه -)  2 

  .رست است
دانش ← ّتلميذات

در گ) تنها ( و ) 
  .رست است

-1ها  ست گزينه
ها جدا ش و از آن

  .رست است
←  4يح گزينه

مردم ←لّناس 
  . رست است

(تعلَّْم ، َتَعلَّمي 
2هاي رد گزينه 

  .رست است
بهترين كار: ت 

  :ك مطلب 
هاي موفقيت اين
س از شكست ات
گي را بچشد در

پايداري ر. كندي
  .كست بخورم
  .رست است

ره در زندگي خو
كهر - 1 ←ها نه
تسليم ش -3. كند
  .شد

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
س ←حّدثنا 
ش ←عرَف 

  ) 2و  1
در 4گزينه  .2

ت  ← حاَول
قومش، ←

2و1 گزينه
در 1گزينه  .3

بنتی الّصغي
د ←سنتين

رد گزينه( 
در 2گزينه  .3

شاهدت الّت 
)اين رخداد 

در 3گزينه  .3
ترجمه درس
شكيبا باش

در 4گزينه  .3
ترجمه صحي

لم يسأل ال .
در 1گزينه  .3

ت ← بياموز
(تتَعلَُّم  ←

در 4گزينه  .3
ترجمه عبار

ترجمه درك
هايكي از راه

ها پسپيروزي
و تلخي زندگ

محكم مي را
چند بار شك

در 2گزينه  .3
انسان هموار
ترجمه گزين
كترسيم مي

آخر نااميد ش
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 -3. دند

  .شد
 پل 

  

ل وفاعله 

ل وفاعله 

  /

 خدايانتان 
-ورچه مي

. آيد درمي
رها قطع 

-ن مي

هدف  -4 

جدهم و 

چه 

cationgroup

شدواره پيروز مي
  .كارشان بود

ي پياپي، موفق ش
راه موفقيت از  

.يش موفق بود

فعل/ ی للمعلوم 

فعل/ ی للمعلوم 

ن في الماضي

و را بسوزانيد و
مو -4. اده است

 ميوه از درخت
لمان است با تبر

  ر است
ها و زمينسمان

.ف اشرف ديدم

رتيبش بين هيج

آنچ: ارزان  -2. د
  .هاستن

  .دست يافتند
 افراد موفق همو

در كاها ندي آن

هايس از شكست
-2. فقيت برسد

همواره در زندگي

مبنی –» إثبات 

مبنی –» تقوية

حرفان زائدان  له

قوم گفتند ا -2
هدايتشان فرستا

چگونه -2. ست
 كه نزديك منزل

جمع مکّسر) ين
در آفرينش آس -

الن فرودگاه نجف

آنچه تر: وزدهم

ي گوناگوني دارد
افيك در خيابان

10/8/1398(  

ن به موفقيت د
در تاريخ -2. م

 ناپلئون ، توانمن

 كه ناپلئون پس
 با تالش به موف

ناپلئون ه - 4.. د

«د و مصدره 

ت« ل و مصدره 

 وزن افتعال و

. ن فرو فرستاد
امبران را براي ه

 ما در دستش اس
درختان جنگلي

القرابي(  ۴زينه 
-2. آيدپايين مي

مان را در سارسه
  . شرّشان بود

نو . و العشرون

هايها و رنگكل
ل ساماندهي ترا

6  
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و مشكالت فراوا
ها را تحمل كنيم
قيت اديسون و

 يافت همانطور
تواند بخورد مي

كندتر مي محكم

زيادة حرف واحد

 من باب تفعيل

مصدر علی –

  م
 را براي آفريدگا
ده است بلكه پيا

ليط هر كدام از
د - 4. خورند مي

رگزم هستند و د
 كه از آسمان پ

هاي مدرز معلم
ها و دورشدن از

ن الثامن عشر

ي است كه شك
مسؤول: انندگي 

؛ هنــدوازدهمش 

ها وس از سختي
هت بايد سختي

راز موفق -4. دارد

 موفقيت دست
دگيش شكست
وزاند بلكه آن را

مزيد ثالثّي بز -
  )ة

ادة حرف واحد
(  

–معرفة  - ؤّنث 

آلِھَتکم ←هتکم 
خش از مهرباني
 و پوچ رها نكرد

  .ا حمل كند

و بلتاست  شش
خشك شده هم

جمع سالم ←  
كوچك آب است

يكي از -3. ايده
هدن رضايت آن

 کانت رتبته بين

اوشش زنانهپ :ه 
س راهنمايي و را

سنجش

پس ون و اديسون
ي تحقق موفقيت
ي بر موفقيت ند

توان بهكالت مي
كسي كه در زند

سو آهن را نمي

-لمفرد المذّکر 
عله جملة فعلية

مزيد ثالثّي بزيا 
)عله جملة فعلية

جمع السالم للمؤ

آَلَهت –َحرِّقوه  ←
اوند نود و نه بخ
 مردم را بيهوده
ز وزن خودش را

  ُمَجّفَفة  ← 
داد همراهان ما
كه مردم آن را خ

)معّلمين(عّلمی
هاي كوران قطره

ا بيهوده نيافريد
ن، به دست آور

ما:  سع عشر

پيراهن زنانه -1
پليس - 3. باشد 

   
 

  .رست است
رادي مثل ناپلئو

براي - 1 ←ها نه
 مشكالت تاثيري

  .رست است
ايداري در مشكال

هرك - 1 ←ها نه
آتش -3. گذرد

  .رست است
للم –فعل ماض 

فعل و مع فاع( 
  .رست است
م- عل مضارع 

فعل و مع فاع 
  .رست است

الج –اسم  ← 
  رف الجار

  .رست است
←َحرَّقوه  –َقوُم 
خدا -1← هانه
خداوند -3 .د 

تر ازيي سنگين
  .رست است

َمَجّفَفة -فاِکَهة 
تعد - 1 ←ها نه

اي است كه ميوه

  .رست است
مع –السماوات 

بار - 1 ←ها  نه
ها روردگارا اين

ها به خدايانباني
  . رست است

التاس ← 4زينه 
  ت

 ←ها ر گزينه
ك باشد و باال نب

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
در تاريخ افر
ترجمه گزين
پايداري در

در 4گزينه  .3
با تالش و پا
ترجمه گزين
شكست مي

در 2گزينه  .3
فع ← أثبتَ  

»التاريخ« 
در 1گزينه  .4

فع ← ُتقّوي
(» الّنار« 

در 3گزينه  .4
االنتصارات
مجرور بحر

در 2گزينه  .4
الَق ← الُقومَ 

ترجمه گزين
را ياري كنيد
تواند چيزها

در 3گزينه  .4
ف ← فاَکَهة 

ترجمه گزين
زردآلود -3

  .شدمي
در 4گزينه  .4

 –قطرات  
ترجمه گزين

پرو. انديشند
از تقديم قرب

در 4گزينه  .4
تصحيح گز 

بيستم است
ترجمه ساير

قيمتش اندك
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جز دوبار 
4 - 

سي و  -3

 - هاَمس 

ش آمرزش 
بر قوم 

ي 
  .ند

ده نخست 
( چه را 
  .دند

← 

شترك 

: فرمايـد  ـي 
تيار سود و 

گـر جملـه      

نـد تـا بـه    

cationgroup

     سألوني

ي كه در سال ج
4. شركان نباش

3شتاد و شش   

َته - ۴حَضروا  

از مرگش برايش
را بتوار كن و ما 

ت پس او را براي
ان را مسخره كن

 
برند -2. را بنهاد

ودش است و آنچ
سمت چپ ايستا

لغة المشترکة  

زبان مش -3.  ت
 . نواز يافتم

نمايد و مـ م مي
اخت ]يحت[ كه 

ت اسـت كـه اگ

انخود وانگذاشـته 

التس –اسألوا  -

ايبه اين پديده -
رد و هرگز از مش

ده مساوي با هش

أح –اَهد ش -۳

 گذارد كه پس ا
هايمان را استگام
انجام داده است) ع

هايماصد دارد بت

 يمين ، اليسار
كي و روشنايي ر
سب كرده به سو
 راست و زنان س

 -ضاف إليه 

هاي فراواني داشت
ا ملتي ميهمان

رند، مردود اعالم
ايد ستاني گرفته

در داراي اهميـت

كند و او را به خ

10/8/1398(  

۴ونّن      التک

-2. ه گروه است
 به دين روي آو
  .زرگ بپرسيد

  مئة - ۴    
 نه منهاي سيزد
  وي با دويست

۳ثبِّْت    –أفِرْغ 

يا فرزندي به جا
ري عطا كن و گ

ع(ند كه ابراهيم 
ابراهيم فقط قص

الي -۴ها       
 را آفريد و تاريك

كس) ز خوبي ها
ي مردان سمت

مضاف و مض ←

ه ديدم كه ميوه
 و ملت ايران را

زيان خود را ندار
 غير از او سرپرس

قد آن»  چيست؟
  . نيست

رم كارهاي لهو ك
  

7  
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ال –أِقم  - ۳   
  .نفي است

زيرا بركت همراه
با يكتا پرستي  

رسيد و از بت بز

سبعة    -۳  
نود و -2و سه  

الوه نوزده مساو

أ -۲يستغِفُر   

 به ارث بگذارد ي
ردگارا به ما صبر
ند و گمان كردن

ا. زند حرف نمي

َلها ، عَليه -۳ 
ها و زمينسمان

ا( را كه  ر آنچه
گاه براي بازرسي

←غة المسلمين 

درخت سبزي 
 را كشوري زيبا

 اختيار سود و ز
بگو آيا«: »ضَرا

 

ن در اين جهان
 انسان را باكي
 تا خود را سرگر

)، سال دهم1س 

ن و زندگي

؛ هنــدوازدهمش 

التفّرقوا    –ا 
ت بلكه مضارع من
پراكنده نشويد ز

-3. دنگاه كني) 
ها از من نپر بت

الثة و سّتين   
ساوي با پنجاه و
هشتاد و يك بعال

ي –وّرث  –ری 

ي كند يا قرآني
پرور - 2. شود مي

ه خويش را ديد
گمان بتبي: ند

ت ، النور    
ايي است كه آس

هر - 3. ست آورد
در فرودگ - 4. ت

لغ)   المشترکة 

-2. شايسته خدا
ايران - 4. گيريم

كساني كه حتي
ُفسهِم نَفعاً و ال ض

 )سال دوازدهم

ف زندگي انسان
 فراموش نشود،
ه آفريده نشده

درس 15و  14 

 دين

سنجش

کلوا-۱ ←ها ه
 فعل نهي نيست
مگي بخوريد و پر

)افتدر اتفاق مي
 درباره شكستن

ثال -۱ ← يگر
فت مس ضربدر ه

ه -4 با هفده    

أجر -۱ ←ها 

كس رودي جاري
 پاداش جاري مي

هاي شكسته بت
پچ پچ كردن) روه

الظلمات -۱ ←
تايش از آن خدا
زه نقره را به دس

ده به زيانش است

لغة المسلمين 

الم بر بندگان ش
گ است ، ياد مي

عد، سرپرستي ك
اء ال يملكونَ لاَنف

، س2درس  22 

هدف«پرسش كه 
سخ به اين سؤال
هيچ كس بيهود

صفحات(» .دازد

   
 

  . رست است
ر ونهي در گزينه

، التحُدثُ  ← 
هم - 1 ←ها نه

فقط دو بار( تد 
به قومش گفت
  . رست است

هاي ديت گزينه
نه - 1 ←ها نه

 بر پنج مساوي
  . رست است

الثي مزيد گزينه

هرك - 1 ←ها نه
ي او بعد از مرگ

مردم - 3. گردان
گر(قوم  - 4. دند

  . رست است
←ها ضاد گزينه

ست - 1 ←ها نه
و برنده دوم جايز

كسب كرد) هاي
  .رست است

(← نه صحيح

  و صفت
سال - 1 ←ها نه

 كه زبان عربي

 .رست است

سورة رع 16آية 
تُم من دونه اَوليا

صفحة( »دارند؟
 .رست است

ن به پاسخ اين پر
وش شود، و پاس

ه«: فرمايد مي) ع
ارزش بپرد  و بي

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
هاي امرفعل

2در گزينه 
ترجمه گزين
افتاتفاق نمي

ب) ع(ابراهيم
در 2گزينه  .4

جواب درست
ترجمه گزين
پنج تقسيم

در 1گزينه  .4
هاي ثالفعل

  اليتکّلم
ترجمه گزينه
بخواهد براي
كافر پيروز گ
محاكمه آورد

در 2گزينه  .4
متضت كلما  

ترجمه گزين
جايزه طال و
نيزكه از بدي

در 3گزينه  .5
توضيح گزين
موصوف و
ترجمه گزين
مسلمانان را

 
    

 
رد 2گزينه  .5

خداوند در آ
قُل اَفَاتَّخَذتُ«

زيان خود ند
در 3گزينه  .5

دست يافتن
چيزها فرامو

ع(علي  امام
كارهاي لهو

erv.ir
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 خويشتن، 

  .د است

و آن را ) ص
دف حركت 

به خداونـد  
ها و زمين  

  ) دوازدهم

سـورة يـس   
پوسـيده را   
 قرآنـي در    

ابـر را  د تـا   
خشـيديم،     

، زندگي را 
ماند،  ش نمي

م و ال هـم     
. هومي دارد

 ]از مـرگ [
 مـا تـأخر     
رگ ادامـه  

cationgroup

ر رابطة با خدا،

و حقيقت توحيد

تشخيص(شناسد 
زي به سوي هد

 آنيِ مخلوقات به
آنچه در آسمان

، سال1درس  1

س 79و  78يـة   
هـاي پ سـتخوان  

ومـين عبـارت
فرسـتد ا را مـي  

رگش زنـدگي بخ

زة فعاليت و كار،
پاداش  جهان بي

ال خـوف علـيهم
ارتباط مفه ﴾جار

[ه آنچـه پـيش     

به واسـطه آثـار
اشد و پس از مر

رد مسلمان را د

ين بيانگر اصل و

خلقت خود را بش
ت به صورت غريز

  .د

حظه به لحظه و
هر آ«: »في شَأنٍ

10صفحة . (شود

ه خداونـد در آي
ست كه ايـن اس

و د» ي داناسـت 
داست كه بادهـا

پـس از مـر ]له

 و نشاط و انگيز
 نيك او در آن

عمل صالحاً فـال
عل المتقين كالفج

شـود بـه ده مـي 
ل پس از مرگ ب
ت آن طوالني با

10/8/1398(  

، همة زندگي فر

شريكي ندارد و اي

 بايد هدف از خ
بيعي و حيوانات

 
دف در حركتند

 نياز دائمي و لح
ضِ كُلَّ يومٍ هو ف

ش برداشت مي» ت

است كه»  انسان
كيس: گفته بود، 

 او بر هر خلقتي
خد«: دارد» عت

وسيل[ده را بدان 
  )سال دهم 4

شود و شور  مي
 يك از كارهاي

اآلخر و عو اليوم 
ام نجع... ﴿با آيه 

ه انسان خبر داد
ير پرونده اعمال

دهيم كه بركات 

8  
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به آن،) التزام(ي 

همتاست و شر ي

 كه انسان خود
ن به صورت طب

 .مخلوقات دارد
يعي به سوي هد

به» د دم به دم
سماوات و األرض
ركار امري است

دايش نخستين
را فراموش كرده
تين بار آفريد و

 زندگي در طبيع
 و آن زمين مرد

، درس 52و  5

روي انسان باز 
داند كه هيچ مي

من آمن باهللا و﴿ 
و ب. است»  الهي

در آن روز به« :
م كه امكان تغيي
ال خيري انجام

؛ هنــدوازدهمش 

ت؛ بلكه پايبندي
  .دهد ي

ت؛ يعني خدا بي

ياهان اين است
 حالي كه گياهان

 انسان و ساير م
هان به طور طبي

باشد مان از باد ه
يسألُه من في الس«

راند همواره دست

پيد«مربوط به  
ه آفرينش خود ر
ها را براي نخست

نظام مرگ و« 
ني مرده برانيم

1، 50صفحات 

د و روشنايي به
ل است كه وي م

در آية شريفة ﴾
د در پرتو عدل

  ) دهم

:﴾ بما قدم و اخّر
فهميم مي» .ست
كند كه اعما  مي
  )هم

سنجش

يك شعار نيست
خلوقات تغيير مي
 خداي يگانه است

  )دوازدهم

 و حيوانات و گي
 گام بردارد؛ در

وم و سوم ميان
ت غريزي و گياه

  . لط است
  )دهم

حمله/ شير علم 
«تر، از عبارت  ق

كند؛ او ه ست مي

»خلقتي داناست
زد، در حالي كه
ن خدايي كه آنه
ست كه اشاره به
به سوي سرزمين

ص(» .گونه است ن

رگ، پنجرة اميد
اط به اين دليل
﴾و ال هم يحزنون

ضرورت معاد«د 
، سال4و  3اي 

يومئذ ا االنسان
فرستاده اس ]رگ

وضوع رهنمون
، سال دهم5رس 

   
 

 .رست است

فقط ي »ه اال اهللا
تماع و ديگر مخ

عناي اعتقاد به خ
، سال د2درس  

 .رست است

انسان) تمايز(ت 
د و به سوي آن

  : ها ينه
شاره به تفاوت د

حيوانات به صورت
 كمك غريزه غل

،سال د1درس  
 .رست است

مه شيران ولي ش
كه به طور دقيق

ته از او درخواست
  

 .رست است

او به هر خ...«ي 
براي ما مثلي ز«

 كند؟ بگو همان
سورة فاطر اس 9

سپس آن ابر را ب
قيامت نيز همين

 .رست است

هي نسبت به مر
اين شور و نشا. 

و﴿ضوع به پيامد 
و مؤيد. شاره دارد

ها درس 53و  4
 .رست است

ينّبؤ﴿آية شريفه 
از مر[آنچه پس 

و ما را به اين مو
در 62صفحة . (

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
ال اله«جمله 

خانواده، اجت
توحيد به مع

19صفحة (
در 4گزينه  .5

اولين تفاوت
انتخاب كند

  .كنند مي
رد ساير گزي

اش) 1گزينه 
ح) 2گزينه 
با) 3گزينه 

15صفحة (
در 3گزينه  .5

ما هم«بيت 
اشاره دارد ك

پيوست  است،

در 3گزينه  .5
عبارت قرآني

«: فرمايد مي
دوباره زنده
9انتهاي آية 
برانگيزند، س
زنده شدن ق

در 1گزينه  .5
با ديدگاه اله

گيرد فرا مي
لذا اين موض

اشا ﴾يحزنون
0صفحات (

در 3گزينه  .5
با توجه به آ
فرستاده و آ
وجود دارد و
.داشته باشد
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 و انديشـه   
 لـو كـانوا       
ط مفهـومي   

رسند؛   مي
 70صفحة 

 و پرونـده       

دانـيم در   ي  
جـود ايـن    
د او و نيـز    
. يش است

  ».ت

هـر لحظـه   

سـبب  (ور   
، سـال  2و 

دليـل  . (ـد   
 وجود خدا 

دفي قابـل  
  )دهم

ي و بـا اذن   
ت، بلكـه از      

صـفحات   (

cationgroup

ه هم از دانـايي
َة لهـي الحيـوان

ارتبـاط» نستند

اد مست به نظر
ص(» .اند ز در امان

كـه انجـام داده

به روشـني مـي 
بـا وج. رسـاند  ـي  

راي درك وجـود
 به خدا در پيدا

خدا و قدرت اوست

او ه«: »ي شَـأنٍ    

خـدا نـو«: »رض 
و 1هـاي  درس 2

 شناسـايي نمايـ
توانيم به دا مي

آيد، اما هد ظر مي
، سال دواز1س 

سباب غير مـادي
م ايشـان نيسـت

.ين اسالم شـد 

 و در انتهاي آيه
ن الـدار اآلخـرة

دان است، اگر مي

همچون افرا) ت
 وحشت اين روز

تـأخري اسـت ك

.كنيم  درك مي
جودات مـدد مـ

ي را بـرگونـاگون 
موجودات جهان

دن مداوم دربارة خ
  )م

و فـيـ  ومٍ هـ لَّ يـ

ماوات و االر لسـ
20و  19، 11، 

ند و ذاتـش را
ارة مخلوقات خد

ت مشكل به نظ
درس 13و  12ت

ي به واسطة اس
واسـت از جسـم

مردم جهان از دي

10/8/1398(  

رت گرفته است
ال لهو و لَعب و ان
زندگي حقيقي ا

قيامت(ت آن روز 
اند كه از وكاران

واسطة آثار مـا ت
  )هم

و حضورش را د 
كند و به موج مي

هاي گ خواند و راه
بارة نيازمندي م

ن عبادت، انديشيد
، سال دوازدهم1 

كُـ« در عبـارت    
 

اهللاُ نور ال«ر آية 
،10صـفحات   (

و احاطه پيدا كن
، با تفكر دربا»..

كه در نگاه نخست
صفحات. (ب دارند

؛ زيرا اولياي الهي
ست كنيم، درخو

 تنفر برخي از مر

9  

0مرحلة اول (ــر 

اي صور  مقايسه
ه الحياة الدنيا اال
 سراي آخرت، ز

  ) سال دهم

مردم از هيبت« 
تنها نيكو«و » .

و علت آن به و) 
، سال ده5رس 

)فطري ابي خداي
ت و پشتيباني م
خ خداوند فرا مي

ها، تفكّر درب راه

هتبرترين:  في قُدر
درس 1قبل  2

يت اسـت كـه
 .ين شده است

قيت است كه در
.گرديـده اسـت   

اند به حقيقت ا
.ا في كل شيءو

يق و واالست ك
كي و صفاي قلب

 با توحيد ندارد؛
خواسچيزي در 

رد كرد و سبب

؛ هنــدوازدهمش 

ن دنيا و آخرت،
و ما هذه«ه شريف

و بازي نيست و
،3و  1هاي رس

:خوانيم نمل مي
خدا سخت است

)جواب منفي(د 
در 63و  62حات 

خ(يابيم  دا را مي
كيم آن را هدايت

تر دربارة خ عميق
يكي از اين. هد

في اهللاِ و نُ التَّفَكُّرِ
2صفحة . (سازد ي

ر توحيد در ربوبي
 ارادة الهي، تبيي
 توحيد در خالق

گ ، به آن اشـاره

تو  ذهن ما نمي
تفكرو«ث نبوي 

ند، معرفتي عمي
كه پاك نوجوانان 

ها، منافاتي سته
)ص(سول خدا 

ه را بر اسالم وار

سنجش

وره قصص، ميان
ن جهات با آية ش
، جز سرگرمي و

در 40و  17ت 

و آية سورة ن 89
 وليكن عذاب خ

گردد ا قطع نمي
صفح. (ده است

رت خويش، خد
اي حك  آفريننده

ا را به معرفت ع
د ه ما نشان مي

  ) وازدهم

أفضَلُ العبادةِ ادمان«
طراوت و زيبا مي

ر هستي، بيانگر
ا اشاره به امر و
ستي به معناي
ها و زمين است

دارد؛ در نتيجه،
اما طبق حديث) 

  .ي ببريم
يزي خدا را ببين
 براي جوانان و 

راي اجابت خواس
اگر ما از رس. هند

  .يشان است
ترين ضربه بزرگ
  )ازدهم

   
 

 .رست است

سو 60جمة آية 
لذا از اين.  است

ين زندگي دنيا،
صفحا. (كي دارد

 .رست است

9سورة حج  2و 
ه مست نيستند

  )ل دهم
 .رست است

طة انسان با دنيا
ن همچنان گشو

 .رست است

ما، براساس فطر
كنيم كه گي مي

ه، قرآن كريم ما
فات و افعال او به

، سال دو1درس 
 .رست است

«: فرمايد مي) ص
ر جواني را پر ط

 .رست است

خدا در تدبير امور
با» ر امري است

ر آغاز نمودن هس
ه آسمان) شكاري

 .رست است

يقتي نامحدود د
)2و  1هاي  زينه

ريدگار جهان پي
 بتواند با هر چي
ت، به خصوص
 .رست است

ز اولياي دين بر
 كار را انجام ده
حاني و معنوي اي
ريان تكفيري، بز

، سال دو2رس 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
چون در ترج
سخن رفته

ا«: »يعلمون
خيلي نزديك

در 4گزينه  .6
و 1در آيات 

در حالي كه
، سا6درس 

در 4گزينه  .6
در برزخ رابط
اعمال انسان

در 2گزينه  .6
هر كدام از م
جهاني زندگ
معرفت اوليه
شناخت صف

د 7صفحة (
در 3گزينه  .6

ص(پيامبر اكرم 
انديشه، بهار

در 4گزينه  .6
وحدانيت خ

اندركار دست
وحدانيت در
پيدايي و آش

  )دوازدهم
در 3گزينه  .6

خداوند حقي
نادرستي گز
به عنوان آفر
اينكه انسان

دسترس است
در 2گزينه  .6

درخواست از
خداوند اين
حقيقت روح
متأسفانه جر

در 24و  23
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معادي هم 
مـان ابتـدا     
هـد بـود؟     

او  ]ت كـه     

  ).ت
سـماوات و  

صـفحة  . (ت  

خداونـد بـه   
را به گنـاه  
مكي كـنم  

ـن افتخـار   
» .ت داري    

كه خداونـد  
ـة هسـتي         
ي از آيـات  

مـا  «: ننـد 

هاي انسان 
  

    ـة نخسـت

 آنهـا مهـر       
را در دنيـا  

cationgroup

 خاك شويم و م
ت؟ مـا كـه از هم
ف و عبـث نخوا

ـارش ايـن اسـت
(  

توحيد در واليت
»لّهل و ي السما ف

 بـراي خداسـت

خ«: گويـد  م مي
شتم، فقط شما ر
توانم به شما كم

و ايـ) عبوديـت (
ه كـه تـو دوسـت

اينكه. بريم ي مي
ه و پـا بـه عرصـ

اي  خـالق و آيـه   
كن  و اعتراف مي

ه ا همان سرمايه
)، سال دهم2س 

ن، ماننـد لحظـ

ونـد بـر دهـان
ها ر ساناعمال ان

 قرار داده است،
ما چه بوده است

هـدف جهـان بـي    

علـت انكـ[لكـه  
، سال دهم4س 

ت(هان نيز هست 
«ست كه در آية 
 طور انحصاري

جهنمت به اهل 
شما تسلطي نداش
ت  مرا، نه من مي

( بندة تو باشـم  
گونه قـرار ده ان

، پي» زمين است
 و آشـكار شـده
ن، بيانگر وجـود

دكنن شاهده مي
  

ز عوامل رشد يا
درس 30صفحة 

يش نيز همچنان

 اين حـال خداو
 ظاهر و باطن ا

10/8/1398(  

ال در وجود ما
ها در درون م يه

ينش انسـان و ج

بل) معـاد نـدارد   
درس 54و  52ت 

 و سرپرست جه
ست، مالكيت اس
صرف و تغيير به

 باقي نمانده است
، البته من بر شم
سرزنش كنيد نه

ن عزت بس كه
ا همارم، پس مر

ها و  نور آسمان
 سـبب او پيـدا

ي در اين جهان
چيزي خدا را مش

) سال دوازدهم

ا» شت خدا آشنا
ص. ( نزديك است

د و پس از پيداي
(  

نجات دهند، در
اند؛ زيرا ن قيامت

  )، سال دهم

10  

0مرحلة اول (ــر 

كه خداوند متعا
تعدادها و سرماي
ين اساس، آفـري

شك در وجـود م
صفحات(» . كند

، تنها ولي)كيت
تأكيد شده اس »ي

، مفهوم حق تص

صتي براي توبه
 آن عمل كردم،
 امروز خود را س

  )، سال دهم

مرا اين! داي من
ه من دوست دار

خداوند«: »ضِ
گيرند و به مي 

 جهت، هر چيز
نگرند، در هر چ ي
،1درس  12و  

سرش«) مؤكد(ه 
خداوند به همه

ت چنين نيستند
، سال دوازدهم

ود را از مهلكه نج
 بهترين گواهان

،6درس  73و  7

؛ هنــدوازدهمش 

هاي مختلفي ك ه
 آفريدن اين است
ايچه بود؟ آيا بر 

انسان ش(«: مايد
 تمام عمر گناه

توحيد در مالك( 
من دونه من ولي
ن نتيجة حاصله،

ز قيامت كه فرص
ي دادم و خالف
ت مرا پذيرفتيد،

2درس  33حة 

خد«: كند عا مي
اي كه همان گونه

لسماوات و االرض
جود خود را از او

به همين.  است
جهان هستي مي

11صفحات (.»

حمه تأكيدكننده
است يعني خ» ن

ود، اما موجودات
1درس  9 صفحة

ورند تا شايد خو
مبران و امامان،

72صفحات . (د

سنجش

عدادها و سرمايه
شود كه دليل ي

 آمدن و رفتن چ
  )ت الهي

فرم رة قيامت مي
دگاه قيامت، در

ك جهان است
ما لَهم م« در آية 

واليت به عنوان 
(  

، شيطان در روز
اي  به شما وعده

بوديد كه دعوت
صفح(» .ت دهيد

وند اين گونه دع
تو ه! خداي من
  )دوازدهم

اهللاُ نور ال«ي آية 
م موجودات، وج
وجود او وابسته

ت و انديشه در ج
»له و بعده و معه

الرح شيرازي عليه
ي خدا به انسان

شو نياز ميبنّا بي
ص. (مند هستند

خو گند دروغ مي
پيام). ي افواههم

اند صون و محفوظ

   
 

 .رست است

ه استعبا اين هم
سؤال مطرح مي
 پس دليل اين

عاد الزمة حكمت
 در آية پنج سور
دون ترس از داد

 .رست است

خداوند، تنها مالك
واليت الهي كه

.آمده است »ضِ
، سال دوازدهم2

 .رست است

سورة ابراهيم، 2
حق داد؛ اما من
م، اين خودتان ب

توانيد مرا نجات ي
 .رست است

به درگاه خدا) ع
پروردگار مني، خ

، سال د2درس  
 .رست است

ر دقيق به معناي
ست، يعني تمام
و وجودشان به و
آنان كه به دقت
لّا و راَيت اهللاَ قبل

 .رست است

اشعار سعدي ش
قرب وجود«گر 

 .رست است

اخته شدن، از ب
 به خداوند نيازم

 .رست است

 روز قيامت سوگ
نختم علي(زند  ي

ز هر خطايي مص

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
اگر بناست ب
نباشد، اين س
خاك بوديم

ضرورت مع(
قرآن كريم

خواهد بد مي
در 1گزينه  .6

از آنجا كه خ
پس عليت و
ما في االرض

2درس  19
در 4گزينه  .6

22طبق آية 
شما وعدة ح
دعوت كردم

شما ميو نه 
در 1گزينه  .7

ع(امام علي 
بس كه تو پ

18صفحة (
در 4گزينه  .7

پس از تفكر
نور هستي ا

گذارند و مي
آ. الهي است

راَيت شَيئاً الّ
در 4گزينه  .7

اين بيت از ا
نگاست و نشا

در 1گزينه  .7
مسجد با سا
خلق شدن،

در 4گزينه  .7
بدكاران در

خاموشي مي
اند و از ديده
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از عقـل  ي 

رسيدن بـه  
) ناهكـاران 

ن به هدف 

ة كارهـايي  
، درس 3ه 

  )ل دهم

را تشـكيل   
زو مسـائل    

يـن قبيـل   
 موجـودي  

  )وازدهم

 از خـدا و  
  ».م

رونـي او را   
هاي  مكتب
  )زدهم

ا در سـاية      
. تـر شـود   ك   

ينـي ايـن   
ي برسـاند  

ي برداشت 

cationgroup

كند و از پيروي ي

ريب دهد و از ر
گن(ـاري را كـه     

از موانع رسيدن 

 است و در همة
صفحه. (جود دارد

، سال1، درس 4

بينـي آن ر هـان     
شناسـي جـز ـان 

سؤاالتي از اي. ود
ست، يا برعكس

، سال د1درس 

ان هسـتي انسـ   
رويم م و باال مي

ب و التهـاب در
بلكه تنها م. رآيد
، سال دواز2س 

 شـده اسـت تـا
 حيـات نزديـك

بي وژي يـا جهـان  
ه سعادت حقيقي

تري به طور واضح

ه گناه دعوت مي

رزندان آدم را فر
شـيطان، هـر كـ

)تمايالت داني( 

ست يعني مقدم
وج» ف و برنامه

صفحه . (ت اس

هسـتي دارد، جه
و است، لذا انسـ

شو ب ناميده مي
وني و بيروني اس

، د2صفحه . (زد

آغـاز. جاست ن
ما ز باالييم/ ويم 

كه بتواند اضطرا
حل اين معما بر

، درس4صفحه  (

 وديعه گـذارده
و هدف نهـايي

 و رابطه ايدئولو
كه بتواند ما را به

ب» ته وز حيوان

10/8/1398(  

ودگذر دنيايي به

 ياد كرده كه فر
ش«: فرمايـد  مـي   

يم غرايز پست

اسخت و آگاهي 
آگاهي و هدف«ر 

ماي عمل انسان

ت بـه جهـان ه
سان و شناخت او

شناسي آن مكتب
روير جبرهاي د

ت خويش را بساز

شت او نيز همان
رو ييم و دريا مي

بوده ك» ش انسان
تواند از عهدة ح ي

.ي پرده بردارند

هاي بسياري به
ه گام به كمال و

كند ن روش مي
 و راه و روشي ك

  )، سال دهم1

كز فرشته سرشت

   ديني

11  
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هاي زو  به لذت

ندارد و سوگند
و قـرآن كـريم م

دقت كني). 4و  1
  )م

آن داشتن شناخ
مواره سه عنصر

 همچنين راهنم

هر مكتب نسـبت
ستي، وجود انس

  )هم

ش ود دارد، انسان
دارد و تحت تأثي
شت و شخصيت

لهي دارد و بازگش
ما ز درياي«: مايد

هدف از آفرينش
د خود هرگز نمي
ند از چنين رازي

 است، استعداده
ي رسد و گام به

ا را در اين جهان
، انتخاب هدف

1، درس 6و  4ص 

ك«ي در مصراع 

هاي ف و اقليت

؛ هنــدوازدهمش 

  :گناه
 را براي رسيدن

پن ر از آدميان مي
يب دادن است و

1رد گزينه ) ( را
، سال دهم2س 

راي رسيدن به آ
دهيم هم جام مي

كند و وشن مي

زيرا نگرشي كه ه
وط به جهان هس

، سال دوازده1 

عدادهاي او وجو
خود اختياري ند
هاي خود سرنوش

تصال به عالم ال
فرم  اين باره مي

ه«ي پرسش از 
 و دانش محدود

توانن ق انسان، مي

ليم قرار گرفته
 مرحلة شكوفايي

ها كه تكليف ما
تر باشد و صحيح

ص(.  و بالعكس

ني و بعد روحاني
  )وازدهم

معارف

سنجش

وامل سقوط و گ
ها كه انسان) ي

كه خود را برتر 
سه كردن و فريب

نه دنيا(» ت داد
درس 33صفحة  (

ريزي بر س برنامه
 عقل و تدبير انج

 در اين جهان رو

ز. بيني است هان
سائل اساسي مربو

، درس3صفحه 

 از انسان و استع
بور است كه از خ

ه تواند با انتخاب ي

ودي است كه ا
شاعر در. داست

خي منطقي براي
ه انسان با عقل
ت اتصال به خالق

د مورد تعلخداون
ندگي دنيوي به

  )وازدهم

ت از بايد و نبايده
تر و يني، عميق

تر خواهد بود ل

ل مادي و حيوا
، سال دو1درس 

   
 

 .رست است

ن به هدف و عو
عامل دروني(اره 
  .دارد ز مي

)عامل بيروني( 
كار او وسوس. ارد

ر نظرشان زينت
)4و  1د گزينه 

 .رست است

ب هدف و سپس
 خود و براساس

  )م
 .رست است

كليف انسان را
 .رست است

ي بخشي از جها
چون يكي از مسا

ص. (گيرد قرار مي
 .رست است

ه در هر مكتبي
ن موجودي مجب
يار است كه مي

 .رست است

هي، انسان موجو
نيز به سوي خد
ره به دنبال پاسخ

ن است كه روش
ستند كه به علت

 .رست است

ن كه از سوي خ
يح در جريان زند

، سال د1درس 
 .رست است

تاي اس مجموعه
بي هر چه جهان: 
تر و كامل عميق 

 .رست است

دن انسان، شامل
، د11و  8صفحه 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
موانع رسيدن

نفس اما -1
و وجدان باز

شيطان -2
بهشت باز د

ند دركرد مي
رد. (نيستند

  
    

در 2گزينه  .5
الزمة انتخاب
كه به اراده

، سال دهم1
در 3گزينه  .5

ايدئولوژي تك
در 3گزينه  .5

شناسي انسان
دهد و چ مي
بيني ق انجه

در 4گزينه  .5
شناختي كه
كه آيا انسان
صاحب اختي

در 3گزينه  .5
در بينش اله
بازگشت او ن
انسان هموار
فرو نشاند و
آسماني هس

در 3گزينه  .5
در روح انسا
تربيت صحي

، د5صفحه (
در 1گزينه  .5

ايدئولوژي م
:چنين است

)ايدئولوژي(
در 3گزينه  .5

دو بعدي بود
ص. (شود مي
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سـت و لـذا          
. واهـد بـود   

ه و به دور 
 عشـق بـه    
 جايگزيني 
ك هـر چـه   

ـي جهـان   

اي جهـت   »
ور و دراز و    
ن زنـدگاني   
واهـد بـود،    

ده اسـت و  

سـازد و   ـي 

ماست، كـه  

توان  ه نمي
ـد و نبايـد   
گ فكـري   

 را تـأمين     
 همكاري و 

، 3، درس 2

يات بشري 
در به درك 

cationgroup

و عطـا شـده اس
بر عهـدة او نخو

انسان خودباخته 
ي حيات نظيـر
 بدين ترتيب با

راشيبي هولناك

بينـ جهـان » دها
  )دهم

»وسيله«عنوان 
بـا آرزوهـاي دو

اما اگر همـين. 
نها بازيچـه نخو

  .»خدا« 
 آن، كاري بيهود

ويش خود را مـ

قعي در وجود ما

گفت، لذا هميشه
كنـ  هم جدا مي

هاي بـزرگ نحراف

 هـدفي واقعـي
شود، مين نمي

20صـفحه  . (ـد 

ا عظمتي در حي
ل آنها نشود، قاد

ب خداونـد بـه او
 مسئوليتي نيز ب

.و ظاهري است
د، با ظواهر مادي

كند و ي، پر مي
شود و در اين سر

  )دهم

بايدها و نبايد«ز 
، سال د1 درس 

يرد و به آن به ع
مشـغول دارد و ب
ي نخواهد داشت
ساني باشد، نه تن

  )ل دوازدهم

قادي نسبت به
هاي فرعي جنبه

  )سال دهم

سان به دست خو
  )همل دوازد

دي، دريافتي واق

توان گ دانم نمي
 كه آن دو را از

منشاء ان» يست

هماهنگي آنهـا،
ون آنها هدف تأ

كننـ  را ارائه نمي

 حقايق بسيار با
حيواني و كنترل

10/8/1398(  

ت كـه از جانـب
نه اختيار باشد،

هاي مجازي و ق
دهد و را آزار مي

بت سرشار الهي
ش خود بيگانه مي

، سال دوازد1س 

اي است از موعه
،4صفحه . (كند

 هستي قرار نگي
مي را به خود م

اي در پي يجهنت
ي بلند عالم انس

، سال2، درس 1

اعتق اعتقاد يا بي
ت پرداختن به ج

، س1، درس 7و  

دهد كه انس  مي
، سال2، درس 1

 وجود غم و شاد

د صورت جز نمي
زي وجود دارد

ني«و » دانم نمي«

كه همكاري و ه
شده است كه بدو
ها تعريف نظم ر

اند كه ري كرده
تدال در غرايز ح

12  
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يِ اختياري اسـت
 كه فاقد هر گونه

شود، عشق م مي
سته يا ندانسته او

حبق حقيقي و م
 الهي خود، از خ

، درس6صفحه  (

ي ايدئولوژي مجم
ك  هان روشن مي

آرمان با عظمت
، جز اين كه آدم
 پاك باز دارد، ن

هاي سيدن به قله
12صفحه . (بود

 عبارت است از
د، در اين صورت

6صفحات . (شد

گذارد و نشان ي
1صفحه . (مرد

 خداست درك
  )، سال دهم2

باشيم، در اين ص
مرز» دانم نمي« 

«ن آميختن مرز 
  )، سال دهم2

ست، به طوري ك
هايي مراعات شد

ه ديگر گزينه. ت

ز معنويات يادآور
وفق به ايجاد اعت

؛ هنــدوازدهمش 

منطقيِ، نتيجة 
ه و در مواردي

 كه به ننگ ختم
خود را كه دانس
ي، به جاي عشق
ويشتن واقعي و

.شود تر مي ديك

ولي» ها و نيست
ها را در اين جه ف

هت رسيدن به آ
هدف قرار گيرد،
حقيقي و حيات

 نردباني براي رس
 جاويد خواهد ب

ن استوار است،
 و نااستوار باشد
حاصل نخواهد ش

عهدة خود او مي
ويژگي انسان شم

ضع آن در برابر
2، درس 16و  1

شتهر دست ندا
و» نيست«بين 

 آميخت، همين
2، درس 15حه 

 يك مجموعه اس
ه يژگيصيات و و

شده و معين است

ازه انسان غافل 
ها نرهد و مو تي

سنجش

 ديني و مذهبي
رة اختيار او بود

  ) دوازدهم

اي رنگيه عشق
ر خالء وجودي خ
مجازي و ظاهري
ت حقيقي و خو
ر درة نابودي نزد

ها و هست«ت از 
دئولوژي تكليف

ن در جهي انسا
ه نشود و خود ه
يدن به زندگي ح
ش بذر حقيقت و
 نيل به سعادت

بيني بر آن  جهان
بيني متزلزل ان

ز آن ح سودي ا

 در هر حال به ع
ا خصوصيت و و

تب، ارزيابي موض
1صفحه . (ويند

چيزي دليلي در
گذاشت، ب» ودن

آن دو را به هم
صفح. (يده است

زاي متفاوت در
گاه منظم خصوص
ختلف حساب ش

ره اين نكته را به
پرست چنگال لذت

   
 

 .رست است

سان در بينش
و منحصر به داير

، سال2، درس 
 .رست است

منظور از ع  كور،
دأ هستي، ناچار

هاي م ساير عشق
به جاي شخصيت

رود، به قعر  مي
 .رست است

اي است مجموعه
شناساند اما ايد ي

 .رست است

طبيعي و حيواني
استفاده» هدف«
اساس، از رسيد ي

ي براي پرورش
ي مقدس براي
 .رست است

اي كه هر ج  پايه
ي اصلي يك جها

گذراني ي و وقت
 .رست است

ئوليت آدمي را
را» خودسازي« 

 .رست است

 بررسي يك مكت
گو ت دروني مي
 .رست است

ات بود و نبود چ
نبو«حساب   بي

ناديده گرفت و آ
ها گرد  از مكتب

 .رست است

گرد آمدن اجز: 
ي در يك دستگ
جزا از جهات مخ

 
 .رست است

الن الهي، هموار
كه آدمي تا از چ

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
مسئوليت انس
مسئوليت او

،11صفحه (
در 4گزينه  .6

در بيت مذك
افتاده از مبد

و س... مال و
اين عوامل ب
بيشتر پيش

در 4گزينه  .6
بيني م جهان

هستي را مي
در 2گزينه  .6

اگر زندگي ط
«رسيدن به 

پندارهاي بي
ا دنيا، مزرعه
ا بلكه وسيله

در 3گزينه  .6
ترين اساسي
هاي اگر پايه

جز سرگرمي
در 4گزينه  .6

خداوند مسئ
توان لذا مي

در 3گزينه  .6
گام اول در

به آن دريافت
در 2گزينه  .6

اگر برابر اثبا
را» نيافتن«

اين مرز را نا
در بسياري

در 3گزينه  .6
:تعريف نظم

كند يعني مي
هماهنگي اج

 )سال دهم
در 1گزينه  .6

انبيا و رسوال
وجود دارد ك
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، 2، درس 9

آن كـه در  
، 1، درس 7

 عمل آيد، 
، 6صـفحه  

نظم مطرح 
 موجودات 

هـا و   پديده
  )دهم

علم بشري 
 جاذبـه بـا      

را تشـكيل  

هـا دربـاره   
ي اسـت و    

ل عقلـي و      

Part A:

  .م

cationgroup

9صفحه . ( ماند

شدن نسبت به آ
7و  6صـفحات  

انسان با خدا به
ص. (يابـد  معنا مي

ه در تشخيص نظ
شفشان يا بعضي
زيرا هر يك از پ

، سال د3درس 

ت و حتي كاخ ع
 وجـود نيـروي

يگر ردة اصول د

ه  بخـش گزينـه   
ط بـه ايـدئولوژي

 نـوعي اسـتدالل

: Grammar

  .ستسب ا

كنيم ستفاده مي

نصيب خواهد ي

ساني، و بيگانه ش
ص. (شده استره 

ر گرفتن رابطة ا
پذير بوده و م يف

نظر نيست، آنچه
بيل زلزله و آتش

شود ز  نظم نمي
، د20صفحه . (د

يح و معقول است
انـد سـت آمـده  

  )، سال دهم2

، اساس و شالود

هـر دو 3و  1ه 
بخش اول مربوط

فهمـيم كـه ـي    

r and Voca

  ».خورد
“will ha مناس

  ».خرد
“be going  اس

10/8/1398(  

معنا بيو از عالم 

صيل و واقعي انس
ود بيگانگي اشار

كه بدون در نظر
تعريبطه با خدا 

 اعتباري مورد ن
طبيعت از قبدر 

مر دليل بر نفي
راي نظم هستند

يك سخن صحي
ن حقيقت به دس

2، درس 15و  

ن ميان، توحيد
  )ل دهم

ولوژي در گزينه
ب 3س در گزينه 

شـني المـپ مـ

abulary 

يدني خواهيم خ
”aveها، تنها  ه

ت يك پورش بخ
”toنابراين، از 

  »."طفاً
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 خواهد داشت و

ش و شخصيت اص
ر مستقيم به خو

ريفي از انسان ك
نسان تنها در را

هاي ارزشي و ف
ها د اي پديده اره

بال دارند، اين ام
ها دارند، دار سان

علت پي بردن ي
با توجه به اين ه
14صفحات . (ت

وار است و در اين
، سا1، درس 9 

بيني و ايدئو هان
بيني است پس ن
  )، سال دهم1

ن بـرق را از روش
  )ل دهم

ي اول يك نوشي
در بين گزينه. ت

گويد قرار است ي
بن. مطرح است» 

 فقط چند تا لط

  انگليسي

؛ هنــدوازدهمش 

همواره مشغول

 حقيقي خويش
به طور» كرد مي

 نيست و هر تعر
گوييم ان  كه مي

ن است كه هدف
 بنابراين، اگر پا
ضررهايي به دنب
بت به بعضي انس

ز معلول پي به ع
مسائل علمي كه
بل شناخت است

وت و معاد استو
و 8صفحات . (

جه -1: جزء است
ش مربوط به جها

1درس  5و  4ص 

ولي وجود جريان
، سال1، درس 1

ممنون سارا ولي 
است) نزديك(ده 

ي برنده شد و مي
»جو«صد و نيت 

اوه،"     "هيد؟

سنجش

هاي زندگي ه چه

كردن خويشتن
ت ز بيگانه تمنا م

پذير قعي امكان
از اين رو است 

بودن هدف اين» 
 و خارجي است

د بوده و احياناً ض
ز آثاري كه نسب

مؤثر رسيدن و از
 و چه بسيارند م
 غيرمستقيم قاب

اسيِ توحيد، نبو
ش مذهبي است

بي شامل دو ج
در دو بخش 2ه 
ص. (بيني است 

ماً حس كنيم و
6و  14و  12ت 

:ب!    ضر است
 تصميم در آيند

آزمايي ي در بخت
 جمله، بيان قص

خواه زميني مي ب

   
 

 خود را با بازيچ
  )هم

 .رست است

نگي يعني گم ك
 چه خود داشت

  )هم
 .رست است

بي، خوديابي واق
.عي نخواهد بود

  )ل دوازدهم
 .رست است

»واقعي«كيد بر 
هاي عيني جنبه

ها ناپسند  انسان
زبور قطع نظر از

 .رست است

ينكه از اثر به مؤ
هاده شده است
ز عقل و خرد و

 .رست است

بي سه اصل اسا
حور اصلي بينش

 .رست است

نيم كه هر مكتب
ست و در گزينه
 مربوط به جهان

 .رست است

 عسل را مستقيم
صفحات. ( است

 .رست است

شام حاض: الف«: 
ت گوينده بيان
 .رست است

جو به تازگي«: 
 توجه به مفهوم
 .رست است

چقدر سيب"«: 

www.sanjeshse 

آنها نشده و
سال دوازده

در 4گزينه  .6
از خود بيگان

آن«مصراع 
سال دوازده

در 1گزينه  .7
بدون خداياب
تعريفي واقع

، سا1درس 
در 4گزينه  .7

منظور از تأك
است تنها ج
براي برخي

موجودات مز
در 4گزينه  .7

با توجه به ا
بر پاية آن نه

جويي از بهره
در 1گزينه  .7

بينش مذهب
دهد و مح مي

در 4گزينه  .7
بايد دقت كن
ايدئولوژي اس
بخش دوم م

در 2گزينه  .7
ما شيريني
غيرمستقيم

 

 

در 1گزينه  .7
معني جمله

نيت :توضيح
در 2گزينه  .7

معني جمله
با :توضيح

در 2گزينه  .7
معني جمله
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ي غيرقابـل    
، )و ناكـافي  

مراه با هم، 
توانـد   مـي  

صـدها،  «ي   
  .ت

 ».نم بيايند

  ».است
  د

الن ديگـر       

 طـرق رخ   

  ن

 دبسـتاني         

راسـتش را  

 
 

cationgroup

بـراي اسـامي 4
“few” )كـم و

و عدد بوده و هم
”thirty“دون 

“of بـه معنـاي
ب نادرستي است

وظيفه به ديد س
  ار، ادب

ن كشورهاي دنيا
 حيف، چقدر بد

صـورت بزرگسـا

  ».ك دوست
  ك

  
  ، معموالً

 از يكي از ايـن

باط برقرار كردن

ف سـني پـيش

  ف

ر. اند زده وحشت

  يق

و  3هـاي   گزينه
”مفهـوم منفـي   

“thirty هر دو
بد 3گزينة ). 2 

”fمع و همراه با 

هم تركيب 4نة 

ها از سر حس  آدم
رفتا) 4  الم

ترين ي از قشنگ
چه) 4 

 مـادرش را از ص

   

حمايت يكرزند، 
اشك) 4 

». دوستانه بود
كالً) 4 

ي، شايد بيشتر

ارتب) 4 

ل دختـران طيـف

طيف) 4 

 مردم به نوعي و

دقي) 4 

10/8/1398(  

گ(كنيم  اده مي
و م)  ولي كـافي 

  ».كند ت نمي
”yو ) »هزار« با 

دليل رد گزينة
“h در حالت جم

گزين. دي دقيق

خواهد دلم نمي. 
حت، شيوايي كال

اين شهر در يكي 
 كنم هش مي

تـا چهـرة گيرد

 يص دادن
  ر كردن

والدين، بوسة فر
 

پوست اغلب ياه
  تعجب بودن

هر زمان مشخصي

 د كردن

ن فـيلم، دنبـال

 ر، نماينده

ند براي همين

 بخش

14  
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“few, a استفا
“a few” )كم

ي حقيقتاً كفايت
“thou )معادل

(شود  سته نمي
hundred, th

كنند، نه عد  مي

مارستان نيامدند
فصاح) 3 

!چه حيف: ب    
خواهش) 3 

گ لي زود ياد مي

تشخي) 2 
تصور) 4 

آغوش و: ر شود
طبل) 3 

ين دو جامعة سي
جاي) 3  تشكر

كنيم و در ه مي

تأكيد) 3 

 نقش اصلي ايـن

مأمور) 3 

نيستن اينجا دور
 

اميدبخ) 3 

؛ هنــدوازدهمش 

“po  ازa few”

” مفهوم مثبت 

در دنياي امروزي
”usandكلمة. م

 كه عدد جمع بس
housand, mi

را منتقل» ويي

م براي مالقاتم بيم
 س

.يس ويزا بگيرم
 أسفم

وزاد كوچك خيل

تر  زندگي راحت

بود كه روابط بي
ختانه، همراه با ت

 ارتباط برقرار م
.«  

 كردن

راي نقش مينا،

  اعالن

 ديگر خيلي از ا
 ».بينم ور نمي

سنجش

”otatoesبودن 

ضمناً با توجه به
  .م

الر در يك سال د
از به عدد داريم

وجه كنيدت. ند
”… ,llionت 

كلي گو«مفهوم 

ز اين كه دوستانم
احساس) 2 

 براي سفر به پاري
اوه، متأ) 2 

 است كه يك نو

  :صدري
    دادن
    

شوند ه باعث مي
 دامن) 2 

، جاي تعجب نب
خوشبخ) 2 

ي بسيار متنوعي
.وشتاري و غيره

 :صدري

وصل ك) 2 

ب بازيگر گفت بر

توجه،) 2 

فاقات خطرناك
ي براي اين كشو

   رايج) 2 

   
 

 توجه به جمع بو
ض.) روند  كار مي

كنيم انتخاب مي
 .رست است

سي هزار دال«: 
جاي خالي، نيا ر

هستن» سي هزار
د، چرا كه كلمات

بوده و م» ها يون
 .رست است

شوكه نشدم از« 

 .رست است

نتواستم: الف« 
 كننده حت

 .رست است

انگيز شگفت«: 
  ».دهد

در حالت مصها  ه
گي كردن، نشان

 ت كردن
 .رست است

چيزهايي كه«: 

 .رست است

بعد از جنگ،«: 
 انگيز ي شگفت

 .رست است

هاي ما به راه«: 
ي، غيركالمي، نو

در حالت مصها  ه
 ردن
 .ست استر

مدير انتخاب«: 
 ».ست

 نيرو
 .رست است

بمباران و اتف«: 
آيندة اميدبخشي

 

www.sanjeshse 

با :توضيح
شمارش به

را ا 2ة گزين
در 1گزينه  .7

معني جمله
در :توضيح

س«معادل با 
درست باشد
هزاران، ميلي

در 1گزينه  .8
:معني جمله

 حس) 1  
در 4گزينه  .8

:معني جمله
چه ناراح) 1  

در 2گزينه  .8
معني جمله
تشخيص بد
معني گزينه

نمايندگي) 1  
محافظت) 3

در 1گزينه  .8
معني جمله

 آغوش) 1  
در 3گزينه  .8

معني جمله
به شكلي) 1  

در 4گزينه  .8
معني جمله

كالمي: بدهد
معني گزينه

آماده كر) 1  
در 4گزينه  .8

معني جمله
گشته اس مي

قدرت، ن) 1  
در 3گزينه  .8

معني جمله
بگويم، من آ

محتمل) 1  
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Part B:

Part C:

دهاي ويژه 

 “While
village 
attacked

  كند؟ ي

 كجا بيش 

cationgroup

: Cloze Tes

  ره، محدوده

  شكي

: Reading C

ي و ديگر رخداد

 there are m
in China hu
d by a mons

گيري را تأييد مي ه

اين جمله در. د

t 

دور) 4 

پزش) 4 

 ).زدهم

Comprehen

 سال نوي چيني

many differe
undreds of 
ster called a

ر متن اين نتيجه
 .نند

 دارد اضافه شود

10/8/1398(  

 ار

  

 دل

اب درسي دوازت

nsion 

و در آورد اه مي

ent tales of 
years ago. 

a nien.” 

در) اي نشانه(اي  ه
كن ا هم اجرا مي

  ............. .جزء 

   كرد؟

ر در كجا امكان

  ».شوند
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  .ست است

نمودا) 3 

“many داريم.

متعاد) 3 

كت 20صفحة (د 

  ي چيست؟ 

ك بختي به همر

how lion d
The legend

چه ادله. ين كنند
يك شير واحد با

ر نياز است به ج

طمئن استنباط
  . سيد

كه جملة زيرند 

ش ردم كسل مي

؛ هنــدوازدهمش 

درس 3 در گزينة 

”yاز به وابستة 

 

“to توجه كنيد

 شمالي و جنوبي

كه معتقدند نيك

  ست؟ 
ance began

d says that 

پيش از اجرا تمري
 گوناگون بدن ي

ب همة موارد زير
  ن

داشتن ظاهر مط
 نظر مطمئن برس

دهن ند نشان مي

 ناواضح باشد، مر

سنجش

زاي جمله تنها

 شكل) 2 

“his stude نيا

شاداب) 2 

 be regarde

بين رقص شير

ي چيني است ك

 زير به چه معناس
, one legend
the people 

ند رقص شير را پي
در مقام اعضاي

 سخنراني خوب
روي كف دستتان

ن در ارتباط با د
كند شما به مي

[C  و[D] در بن

ماليم يا ) صداي

   
 

 .رست است

تيب درست اجز
 .رست است

 
 .رست است

sent” توجه به 

 .رست است

 مراقب
 .رست است

”d as تركيب 

  :1ة 
 .رست است

ن تفاوت اصلي ب
  ها قص

 .رست است

  متن چيست؟
شير، رقص سنتي

  .د
 .رست است

“leg در جملة
d traces it b
of the villa

   كهن
 .رست است

مال قوي نياز دارند
شير را دص رقص 

  :2ة 
 .رست است

، براي ارائة يك
كلمات كليدي ر

 .رست است

نتوا ه مطلبي مي
ِن مثبت كمك م

 .رست است

[  ،[B]  ،C]

  سب است؟
با ص(ني زيادي 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .8
ترت :توضيح

در 4گزينه  .8
موضوع) 1  

در 3گزينه  .9
با: توضيح

در 4گزينه  .9
دقيق، م) 1  

در 1گزينه  .9
به: توضيح

  

متن شمارة
در 1گزينه  .9

براساس متن
ظاهر رق) 1  

در 4گزينه  .9
ايدة اصلي م

رقص ش) 4  
شود اجرا مي

در 2گزينه  .9
”gendواژة 

back to a 
age were 

داستاني) 2
در 1گزينه  .9

افراد به احتم
دو رقاص) 1

متن شمارة
در 3گزينه  .9

مطابق متن،
نوشتن ك) 3

در 2گزينه  .9
چه 3از بند 

زبان بدن) 2
در 2گزينه  .9

[Aحروف 

از بقيه مناس
اگر سخنرا«
2 ([B]  
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 به شـكلي  

In your 

رو  ـد روبـه   

سـومريان   
هـايي   حنه  

ران بـا نـام      

 سـومري  

 مجموعه ن

مربـوط بـه   

 سـكويي ت    

 و عـاج  س 
 آنها طريق

 مفرغـي  س 

هـزارة اول    

cationgroup

ادرست معنا را

conclusion

ي و بـدن از ديـ

سـليقه  است و 
كاري شـده، صـح

يخي فـالت ايـر

سـنت  بـه   كـه 
همان مانده گار
  .ست

م 4، گزينـه  »ي 

بري بـه صـورت

جـنس سـتفاده از 
ط از و كرده اري

سـرديس يك ي

هن مقـارن بـا ه

هاي نا ند؟ پاسخ

, it helps to 

پاها از ديد جانبي

ه تركيب يافته
ك  و صدف معرق

ر هنر پيشـاتاري

عميقي احترام 
ياد به جاودان ر
است يافته تدوين 

طالكـوبي«ط بـه   

مقـا( مصـطبه  

  

اس با را متحرك
كا هكند مواد ين

اكدي دورة اثر ن
  .دارد 

عصر سوم آه 3 

10/8/1398(  

كن شكل بيان مي

repeat your
  .ت

 و غالباً، سر و پا

جورد ساخته شد
 طال و الجورد

ب شكسته كه د
  .ريايي است

و جنگي الوري
اثر .دانست مي )ش

انسانيت و عقل

مربـوط 2زينـه  

سازي با فرم بره

. نماياند  را مي

م هاي صورتك و 
اي بر روي تمام ت

ترين جالب رفت،
ابهت با و بخش

م، گزينه.هارم ق
  .م است.ق
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ترين ش را به به
   

r main ideas
 فكر خوبي است

آيد ي به نظر مي

ساني كه از الج
سة اين چنگ با

ا يا همان صليب
فرهنگ اقوام آر

دال با كه بود بي
شاماش(شمش  

ع بر متكي شري

، گز»كـاري  بـت 

 از تحول در مقب

نرينگي طبيعت

جانوري آدمي،
ظرافت با را سان

گر عهده به نيز 
ب اطمينان گاهي

رن با هزارة چها
با هزارة پنجم ق

مومي هنر

؛ هنــدوازدهمش 

ملة نمايان شده
.اندازند ا جا مي

s. 
تهاي سخنراني

 خشك و رسمي

ه گاو و ريش انس
بر روي كاس. هد

شكل چليپا. ارد
يرگذاري هنر و ف

حمورا ابل كهن
يا خورشيد اي

بش قوانين جموعه

منب«مربوط بـه   

ي مصر است كه
  .د

وز است و اصل ن

آ كوچك پيكره 
انس و جانور قش

را از پادشاه ليل
نگ كه كند مي م

سنگ قديم مقا
گ قديم مقارن ب

 درك عم

سنجش

العات اصلي جم
طالعات اصلي را

يد كليدي در انت

ري پيكر انسان

ه از شهر اور كله
د گون نشان مي

شكسته وجود ند
د، مربوط به تأثير

النهرين عهد با ن
خد برگزيدة پان
مج نخستين ان

1ده در گزينه 

 از اهرام پلكاني
به وجود آمد) ر

ودايي به نام تم

صدها متوالي، ي
نق ريز تصاوير يا 

  .اند كرده حفظ

تجلي وظيفه مري
مجسم را درتمند

به عصر مس و س
عصر مس و سنگ

   
 

 .رست است

 جمالت زير اطال
دهند يا اط ير مي

 بيان دوبارة عقاي

 .رست است

آشور هاي جسته
  . شده است

 .رست است

گ به دست آمد
ب حيوانات گوناگ

  . است
 .رست است

 شكل صليب ش
شود شناخته مي
 .رست است

در بين چهره ن
چوپا همچون را 

عنوا به كه ست
 .رست است

عاريف اشاره شد
  .باشد مي» ي

 .رست است

سر اولين نمونه
وه جانبي شيبدا

 .رست است

سومريان نماد خد
 .رست است

هاي سده طي ر
و ساخته چوب
حف را خود قومي

 .رست است

سوم هنر ها، دي
پادشاهي قد هره

 .رست است

مربوط ب 1زينه 
مربوط به ع 4ه 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .1
يك از كدام

اساسي تغيي

تكرار يا) 2
 
   
 

در 2گزينه  .1
برجدر نقش   

نشان داده ش
در 3گزينه  .10

در ساز چنگ  
را در تركيب
نقش بسته

در 3گزينه  .10
در اين جام  
سواستيكا شا

در 4گزينه  .10
ترين درخشان

خود داشت
ا قوانين وي

در 3گزينه  .10
به ترتيب، تع  

گري كوفته«
در 1گزينه  .10

هرم شاه زوس  
ساده با وجو

در 4گزينه  .10
بز در باور س  

در 1گزينه  .10
د اسكيموها  

چ و استخوان
ق هاي افسانه

در 2گزينه  .10
اكّد زمان در  

چه كه است
در 2گزينه  .1

به ترتيب گز  
م و گزينه.ق
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 ارائـه  ـوع 

 سـاطيري 

ا برحسـب    
. آمـد   مـي 

  . روند ر مي

 نظـر  ه، به

 شـده،  ت 

رتبـاط بـا       

برجسـته   ر 

 با بلند هن

 خداي عبد

 بـه  و سـت 

زيويه،  طقه

  .د

  د مورد نظر

cationgroup

نـ لـيكن . سـتند 
اس جهان غلبة و 

  .يني است

 انـدازة پيكرهـا
تصوير در  تر به

 ايالمي به شمار

بوده باروري و و
دقـت آنها به كمتر

 رصـدخانه در ا

يادگـار .سـاندند  
  .است حياط

پيراه با را اي كه
  .ت

مع دوره اين عابد
اس شـده  ساخته 

  .ناميدند ت

منطهاي نقوش  

شود داده مايش

x  :عدد

هس متكـي  اطير 
آئيني روح ضور
زمي ملموس گي

مثالً انتخاب. ند
، از همه بزرگ

 اسناد موسيقي

جادو آيين از شي
ك در ترسيم كه

ـه بيـانگر يـك

قـدرت رس اوج ه 
ح و ستوندار ي

ملك نشان فارس،
شده است زيين

مع ترين معروف. 
بلند مصنوعي ي

زيگورات را آن شف

ربوط به ويژگي

نم زاويه بهترين 

, =115

10/8/1398(  

اسـا و طبيعت ء
نارمر، حض محكم

آشفتگ و آزادي ا

دادن ن نشان مي
غلب فرعون بود

  .كرد سان مي

زستان از جمله

بخش آنها، ايجاد 
ك حيواناتي و وده

اين مجموعـ. ت

بـه را مصـر  گـر 
سردر، تاالرها ي

مي مكشوفه از ان
تز هايي شرابه با 

است مانده باقي 
سكوي يك روي 

كش موقع در سان

مر 3يويه، گزينه 

از بايد پيكره ها،

6
5

زيك

17  
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ماوراء  نيروهاي
م و وقار با ستادن

با دنيايي اين رد

 به طرزي نمادين
لي تصوير، كه اغ
ي مخاطبان آس

 دشت ايذه خوز

از هدف و شته
بو) ولد و زاد ي

رشت سنگي است

ديگ بار كه ستند
داراي كه است ك

ايالم دوره از ي
باالتنه و يقه ي

نوشته گل و هر
بر اوروك معبد 

شناس باستان. ارد

زيو قه لرستان و

آنه سنت طبق 

فيز -ي رياضي 

؛ هنــدوازدهمش 

به حاكم دو هر
ايست و مردگان د

نبر»  عنخ آمون

هاي انتزاعي را
ه شخصيت اصل

 و فهم اثر را براي

گي كول فره در

نداش تزييني جنبه
براي دعا( باروري 

هاي يادماني در

هس سوم و دوم س
االقصر و كارناك 

ا شده زني قلم ن
روي بر پيراهن .د

مه پيكره، عماري،
.است اور شهر ر

دا شهرت نيز يد

حي نقوش منطق
  .باشد تان مي

.توصيفي است 

 درك عمومي

سنجش

ه و است دشمن 
اجساد حاكم بر 
توت«جنگ  كه

ه ساسي و كيفيت
بدين معني كه. 
بندي را ممكن 

ش برجستة سنگ

تصاوير ج اين ه
هاي آيين به ط
  

نمونه از اين بناه

رامسس مصر، د
در آمون معابد 

سيمين جام ان،
دهد مي نشان ها

معم آثار مانند هي
در ماه خداي بد
سفي معبد به ،)چ

 به شباهت طراح
هاي منطقه لرست

و بعدي دو آنها 

   
 

 .رست است

 با اثر جنگ دو

آئيني نظم ش،
ك صورتي در. ند

 .رست است

مصري صفات اس
قام اشخاص بود
عادل در تركيب

 .رست است

چغاميش و نقش 

 .رست است

كه است ينا بر ه
مربوط ها نقاشي ن

. شكارند جادوي
 .ترست اس

انگلستان يك ن 
  . رشيد است
 .رست است

قدرتمند نروايان
و ها كاخ آنها د

 .رست است

باستا هاي دوره 
موه روي ربندي

 .رست است

توجه قابل آثار ر
معب و اوروك شهر

گچ(سفيد  ن اندود
 .رست است

مربوط 1گزينه 
ه بوط به ويژگي
 .رست است

برجسته نقوش

 .رست است
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x

x

− 75
1

1
2

   

  گروه اول: 
  گروه دوم 
  گروه سوم 

  روه چهارم
  گروه پنجم
  گروه پنجم

   پنج رقمي

N× =19  

ل را ادامـه    

∗

∗

∗

877
57

82
1 5 2

3
133

  

  مي 

  د كل ارقام
  

cationgroup

x

x

×
×

5 6
5 1 

2 
: 4و  6

: 8و  1و  12
گر:  14و  16و  
گ:  22و  24و  2

وع جمالت در گ

N= عدد

N= ∗ 877
ن، همـين عمـل

19
3
8
7

صفحات يك رقم

(= ×9 تعداد 1

  يكان
  دهگان
 صدگان

( )

x

−
=

91 1
1
2



2
2 18 و

3   26و  28و
= مجمو 22+

N
∗= 877
19

تا رقم صدگان. م

× =

× =
× =

19 3 57
19 8 15
19 7 13

   = تعداد ص 9

) ( )+ ×9 2

10/8/1398(  

)x
× = 11 


+ +24 26 2

كنيم م حذف مي

7
2

33

حات دو رقمي  ،

( )+ ×876 3
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× =

1
1 11 1
2

  

+ =8 3 13

ست را از تقسيم
  .شود

= تعداد صفح 9

= 2817

؛ هنــدوازدهمش 

× =2 1 %1  




رقم از سمت راس
ر تقسيم ظاهر ش

9ه رقمي  ،  

سنجش

b a− ←  

%2

هر ر مت راست،
باشد در مي 7ه 

عداد صفحات سه

   
 

←bاز  aل 

 .رست است

 .رست است

از سم ، نظرمورد 
 رقم صدگان كه

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

= −975 تع 9
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  خرداد  ماه

  موع روزها
  .شد

179 7
14 25

39
35
4  

وجود دارد 

  د مورد نظر

( −
1

2 1
  

  

( −1  

− =8  

  ن سه عدد

  سن پدر :

cationgroup

ي باقيمانده در

= +1 مجم 93
باش سه شنبه مي

7

هجده عدد و. رد

تعداد اعداد 1=

( )

) ( )

+×
+

2 1
2 1

) = −22 1
− × =4 2

= ميانگين 2

                x

تعداد روزهاي =

+ + =3 6 16
يمانده كه روز س

صدگان وجود دار
  .ه است

− =1 19 8 

)

)

+= =
−

2 1
2 1

= −2 2 1
= −2 2
+ + −1 2

3

د            و   

10/8/1398(  

− =31 21 1

=179
روز باقي 4و ) عه

در ص 7نها رقم 
ن سه تكرار شده
81

  = +2 1

1

− =1 2 2
3


:y سن فرزند
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روز 

  .شد

معهمان ج(مل 

رد كه در همه آ
در آن 7كه رقم 

  .است 

=3
 

؛ هنــدوازدهمش 

(  
باش مي) روز 16(

هفته كا 25ل 

عدد وجود دار 1
عدد وجود دارد ك

گ تشكيل شده

سنجش

× =3 31 93
×3 (و آذر ) 2

باشد كه شامل ي

8تا    ،1 
رار شده و يك ع

لوزي بزرگ 9ك و 

   
 

 .رست است

روز : (و شهريور
=روز: (ن 2 6

صله دو تاريخ مي

 .رست است

 .رست است

7عداد از    ت
ر آن دو بار تكر

 .رست است

لوزي كوچك 3
 .رست است

 .رست است
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(x

(x

−
 +

3
2

  

x y= 9  
  ع سن آنها

  ن پر شدن

  

  خالي شدن

t
= −1 1

3
2

  

t
= −1 2

3  

t = 2 9  

  ساعت 4/

  اويه دوران

°×45 3  

  عدد متوالي
x(x )+1  
  تر دد بزرگ

AQ Q=  

Ac× ×3  

  
  

cationgroup

) (y

) (y )

= −
= +

3 9 3
2 4 2

y=− ⎯⎯⎯→624
x y+  :مجموع

t =1
زمان:  112

t زمان خ:  2=

− 1
9
4

−− = =4 6 4
9 9
t = =9 42

/ /= ×5 4 5

حداقل زا =

= °135

x ,(x دو عد:  +
) x= 65
مجموع ارقام عد

  .شود شتر مي

B AQ m c

Bc× = ×5 2

 ن

) x

) x

=
  =

9
4

x (⎯→ = ×9 6
y = + =3 6

= 3
2

t


1

=1 92 4 4

= 2
9

4/ساعت  5
6=قه  27 

°36 

  .گردد بق مي

)+1
x(x )+ =1 2

= + =2 6 م 8

 بادكنك نيز بيش

A Ac mΔθ =

A

B

c

c
× 3

داد محور تقارن

10/8/1398(  

y

y

−


+


9 24 94 6
5

) − =6 24 54
= 36

t t t
= −

1 2

1 1 1

دقيق

°= 36
8


به خودش منطب

×25 26
8

حتمال تركيدن

B B Bm c Δθ

= = =6 2
15 5

تعد
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y y

y

y

− =

=
=

24 4

5 3
6


− =4 24 3 

° = °45
ز دوباره شكل ب

65

زايش يافته و اح

/= 4

؛ هنــدوازدهمش 

y + 6

نيز 45°ضارب 

= × ×25 2 1

حجم بادكنك افز

سنجش

باشد و در مض مي

3

 

 كاهش يافته، ح

   
 

 .رست است

 .رست است

م 45°ه دوران 

 .رست است

 .باشد مي 26ر 
 .رست است

رتفاع، فشار هوا
 .رست است
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باشد كه ي

بـه  .  اسـت     

طـول مـوج      

يك سـفيد   

  مقياس =

ـه آن غيـر     

  .ت

  . شود  مي
ـور عـرض   

حـور طـول       

 

cationgroup

ت منبع صوت مي

محـيط بيشـتر

س افـزايش و ط

 با انواع پالسـتي

=

لنـدي باشـد بـه

حه تصوير نيست

م رمشخص ناميده
ت و تنها با محـ

ت و تنهـا بـا مح

 ندازه ترسيمي
 ه واقعيانداز

س از خصوصيات

 صـوت در آن م

ش آن، فركـانس

وان روي آن را

       →

داراي پستي و بل

 و همواري صفح

غيرت غيرخاص و 
صوير موازي نيست

 مـوازي نيسـت

ان

10/8/1398(  

زيرا فركانسكرده 

  .ستقيم دارد
ر باشد، سـرعت

  

ش نيروي كشـش

تو بيشتر مي فت

  :رست با

= مقياس    3

اي د نچه صفحه

هر صفحه صاف

رها ناموازي است
م از صفحات تص

صفحات تصوير،

21  
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ركانس تغيير نك

ل موج رابطه مس
ترتر يا متراكمه

.يابدافزايش مي

طع سيم و افزايش

 

 محافظت و نظا

قياس نقشه برابر

→28
35


  

توي گويند چنان

باشند ولي ه) ي

ت تصوير و محور
ت، با هيچ كدام

ا هيچ كدام از ص

سيم فني

؛ هنــدوازدهمش 

 محيط ديگر، فر

س سرعت با طول
 چه ماده فشرد
 هم طول موج

كاهش قطر مقط

 .كند غيير نمي

برايشود و   مي

 طبق فرمول، مق

→قياس       م 

ي را صفحه مست

مستوي( و هموار 

انبي نيـز   

 نبوده و با صفحات
عمود است) جلو(

  .شود
ي عمود است، با

  .د

 ترس

سنجش

 يك محيط به

ت ماندن فركانس
باشد، هرمي ده

ب هم سرعت و

ش طول سيم، ك

 انتشار صوت تغ

و صاف ساخته

متر و ميلي 35

= 1
125

ن پستي و بلندي
  . گويند) ني

ر نيز بايد صاف

خط و نماي جـا
  .د

موده تصويري ع
(حه تصوير قائم 

شب ناميده ميص
حه تصوير جانبي

شود ه ناميده مي

   
 

 .رست است

ك موج صوتي از
 .ده است

، با ثابتƒل       
ت وابسطه به ماد

د صوت به آبورو
 .رست است

مرتعش، با كاهش
  .ابد

يط ثابت سرعت

 .رست است

رسم نسبتاً نرم و

 .رست است

5رست با    

 .رست است

ف و هموار، بدون
اي يا منحن ستوانه

صفحات تصوير 
 .رست است

پاره خ 11داراي 
باشد اره خط مي

 .رست است

كه بر هيچ صفحه
كه فقط بر صفح
بي است و منتص
كه فقط بر صفح

و مواجه استي 

v=
λ
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 (Z)تفاع 

در تصـوير   

ـتن ابعـاد     
ـول كاغـذ    

همچنـين   

ـي گـالس     

cationgroup

تنها با محور ارتف

ي بعـد ارتفـاع،   

ترتيـب بـا دانسـ
و همچنـين طـ 

اي  

.شـترك اسـت  

و  

 جـنس پالكسـ

موازي نيست و ت

 در تصوير افقـي

تر است بدين ت ك
A1رض كاغذ 

B هـا در گزينه

)C   بـاA (مش

.شود  داده نمي

رود و عمومـاً از

عداد آنهـا  

10/8/1398(  

فحات تصوير، م

دين صورت كه

ل كاغذ كوچك
عر.  دست آورد

 تفاوت صفحه 
  

 )D  باB ( و)

طول نقطه نشان

ر ف بـه كـار مـي   

شده است كه تع

22  
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 هيچ كدام از صف

بد. شود سم نمي
  .شود

ض آن برابر با طو
ر را بهت ي بزرگ

بديهي است 3 
.صحيح است 4 

ي افقي قطعات
  .ت

  

ست كه در آن ط
  .است 4

هاي مختلف حني

 ضخيم ترسيم ش

؛ هنــدوازدهمش 

 عمود است، با

انه يك جسم رس
ش ل ترسيم نمي

تر و عرض وچك
و عرض كاغذهاي

و 1هاي   گزينه
درست و گزينه

ه است كه نماي
D (مشترك است

تصوير جانبي اس
4رتفاع آن برابر 

ها و منح م قوس

در شكل زير) ي

سنجش

ير افقيحه تصو
  .شود  مي

ز بعدهاي سه گا
 جانبي بعد طول

ر عرض كاغذ كو
توان طول و مي 

 Aنادرستي ،
ناد 2 كه گزينه 

ر آن ترسيم شد
B ( و)C  باD

ه شده صفحه تص
و ار 2قطه برابر 

 كه براي ترسيم
 

جانبي( Rوير 

   
 

كه فقط بر صفح 
و قائم ناميده. 

 .رست است

دو بعدي يكي از
ض و در تصوير
 .رست است

تر دو برابر بزرگ
( )×21 297

     594ست با 
 .رست است

تناسبات صفحه
كند مشخص مي

 .رست است

 .رست است

ر حجم در كنار
Bبا  A(طعات 

 .رست است

ير دو بعدي داد
ر مقابل، عرض نق

 .رست است

عي شابلن است
 . شوند خته مي

 .رست است

ود بر صفحه تصو
1  
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ي است كه 

ص فـرم و  
  .باشد مي

ي افقـي و     
ايـن  . شـود 

همچنـين   

cationgroup

شود اندازه واقعي

ها جهت تشخيص
 به رنگ سفيد م

 خطـوط كمكـي
ش ـه برقـرار مـي   

.وبي ديده شود

  .د
.  

  .گيرد  مي

ش قشه نوشته مي

سـوم هـر   

ه شوند و شابلن ي
الستيك فشرده

طور مستقيم بـا
درجـ 45كمكي 

شتي حجم به خو

شود اال ديده مي
شود ت ديده نمي

  .ال ديده شود

10/8/1398(  

 فرجه سوم قرار

اي كه در نق دازه

ه سپس نماي س

رنگ ساخته مي 
هاي مثلثي، پال ل

به ط  )رخ م و نيم
به وسيله خط ك

ضعيت شيار پش

ه و كف آن از با
ي در اين قسمت
يبدار از نماي با
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م دريكايي جس

كنند ولي اند  مي

را مشخص كرد

الس شفاف، بي
د اما جنس اشل

قائم(و و جانبي 
 افقي و جانبي ب

  

 

 داده شده تا وض

ين ادامه نداشته
بنابراين سطحي
ايست سطح شي

؛ هنــدوازدهمش 

در سيستم آمري

مي نقشه تغيير

هاي مرتبط ر س
  .آوريم ت مي

جنس پلكسي گال
شوند ساخته مي

ين نماهاي روبرو
ندازه بين نماي
.يز ممكن است

ظر پشت، نشان
  .ست

يار پشتي تا پايي
 ادامه داشته و ب

با مي 4در گزينه 

سنجش

در فرجه اول و د

هاي ترسيم دازه
  .ن ندارد

 دو نما ابتدا رأس
وط رابط بدست

ونيا و نقاله از ج
گالس رنگي س ي

 ديگر ارتباط بي
ال انتباط و انتق
ني... ظير كمان و

ها از ديد ناظ زينه
 ترسيم شده اس

، شي1بي گزينه 
 پشتي تا زمين
ب نماي جانبي د

   
 

 .رست است

اروپايي، جسم د
 .رست است

 .رست است

تغيير مقياس، اند
س تأثيري بر آن

 .رست است

نطوط رابط بي
متداد دادن خطو

 .رست است

كش، گو ير خط
 شكل از پلكسي

 .رست است

ها و به عبارتي ه
رار است ولي ارت

هاي ديگر نظ ش

 .رست است

ر حجم تمام گز
صحيح هر گزينه
نماي جلو و جانب

شيار 3ر گزينه 
بخط چين مور

www.sanjeshse 
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هر چند با ت  
تغيير مقياس

در 1گزينه  .15
با ترسيم خط  

رأس را با ام
  
  
  

در 4گزينه  .15
ابزارهاي نظي  

موقعيت هر
در 1گزينه  .15

انتقال اندازه  
عمودي برقر
انتقال به رو

  
  
  
  
  
  

در 2گزينه  .16
در شكل زير  

سه نماي ص
با توجه به نم  
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با توجه به خ  
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م متنـاوب  

بتـدا بـراي    
  .ه كردند

ـات كـامالً       

ي توصـيف    

  .كردند ي

مـا در ايـن   
عت تـابوت      

ت فضـايي      

  .ت

بـه همـين    

cationgroup

 شده و اين ريتم

آنهـا در ابت. ردنـد    
ك مثلثي استفاده

خطـوط و قطعـ

ن متقـاطع بـراي

س آن را رنگ مي

رود، ام ه كار مي
هـا را در مشـايع

ن آن بـا تغييـرات

ا ايجاد شده است

ص و منحصـر بـ

ايجادرن نشانه 
  

ـل اسـتفاده كر
هاي نوك  از قلم

اخـت اسـت و خ

همچنين. يست

ي ترسيم و سپس

  .ده است

ها به حيات پيكره
 و پريشـاني آنه

و همـراه شـدن

ها رگي و روشني

مختص 3ما گزينه 

10/8/1398(  

ت دوراني و متقار
.مك كرده است

ي خود يعنـي گـ
دود سه قرن بعد

ط ثابـت و يكنوا

يق و هندسي ني

 

ا خطوط مدادي

ه حس پرواز شد

ي دروني و روح
كننـدگان  زاري   

سمه با فضا وجم

سط اختالف تير

ام. اي باشد شته
 

مي
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ميان اجزا حالت
 تنوع بصري كمك

ة طبيعي زندگي
كار بردند اما حد

ضخامت خطوط 

كرار چندان دقي

 .ا بستگي دارد

تند و طرح را با

رمها و در نتيجه

هاي ي بيان حالت
ركـت جمعيـت

ط و هماهنگي م

هاي تصوير توس م

تعليق در هر نوش
 .يل كرده است

صويري و تجسم

؛ هنــدوازدهمش 

 ريتم متناوب م
 ايجاد جاذبه و

ترين ماد سترس
 نوك تيزي را بك

.فاده شده است

 دارند اما اين تك

ها وه چينش فرم

دانست  از هم نمي

ركت و سبكي فر

به ندرت برايط 
 سطح كـار، حر

شتز باعث ارتباط

مام فضا و حجم

گي شكسته نست
 يك نشانه تبديل

 خالقيت تص

سنجش

ز نقطه و خط و
اهنگي و هم به

ترين و در دس ساده
بل انعطاف، قلم

هت متضاد استف

راري و كم تنوع
  .سب است

ي داخلي به نحو

 و نقش را جدا

فزايش حس حر

قاشي ايراني خط
 و تكرار آنها در

  .رد

ك ليپشجسمة ژا

ز كاربري خط تم

تواند ويژگ مي 3 
نگارش ساده به

   
 

 .رست است

تفادة همزمان از
د هارموني و هما

 .رست است

راي نوشتن از س
ي قابوي الواح گل
 .رست است

 دو پيكان با جه
 

 .رست است

وط كيفيتي تكر
ودي و افقي مناس

 .رست است

 نيروهاي بصري
 .رست است

 .رست است

ديم ايران طرح
 .رست است

 خطوط باعث اف
 .رست است

طور معمول در نق
ه خطوط كوتاه

گذار  نمايش مي
 .رست است

اي منفي در مج

 .رست است

سرا با اجتناب از
 .رست است

 .رست است

 .ست استر

 .رست است

 .رست است

ها غير از گزينه
 و آن را از يك ن

www.sanjeshse 
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خطوط عمو
در 2گزينه  .16

منظم شدن  
در 3گزينه  .16
در 4گزينه  .16

قدهنرمندان   
در 1گزينه  .16

جهت اريب  
در 1گزينه  .16

با آنكه به ط  
مجلس غلبه
اسفنديار به

در 4گزينه  .17
وجود فضاها  

  .شود مي
در 2گزينه  .17

در اثر ژرژ س  
در 4گزينه  .17
در 2گزينه  .17
در 3گزينه  .17
در 3گزينه  .17
در 3گزينه  .17

ه همة گزينه  
نشانه است

  
  

erv.ir

61

62

63

64

65

66
67

68

69

70

71

72
73
74
75
76



 
 

 

@sanjesheduc 

. بـدل شـد   

ـمون ايـن   

يج صـداي   
ـداي بلنـد   

كينـه  / ت      

گـويي   ـتان  

ما اسـتفاده  
ـف و ذكـر    
كـارگردان       

 جدي، بـه  

» سـوفوكل 
ه آن لقـب    

ح زنـدگي  
پسـر  (برزو 

cationgroup

حـروف ب داخل
  .وند

مضـ. شناسـند  ي 

كه وي به تـدري
گفتارها را با صـ

فـيلم بـوده اسـت

پـدر داسـ«، »ي 

دكوپاژ در سينم
هـاي مختلـ الن  

 توليـد توسـط ك

ژدي سنگين و

س«، از اقـدامات    
رود كـه بـه مـي    

ش اصفهاني، شرح
هاي ب ح پهلواني

دي با تكرار و تد
شو ده، توليد مي

  .كند ه را مي

مـي» تعزيـه «يا 

اند ك  و نقل كرده
نگام اجراي او، گ

ـتگاه نمـايش ف

انتزي تخيلـي فـ 

نخستين بار از د
هـا و پـال صـحنه 

 مرحلـه پـيش

پايان يك تراژاز 

ميـزي صـحنه،
ه او بـه شـمار م

ت نامه اثر سروش
ي رازي، در شرح

10/8/1398(  

بند  توليد تركيب
بارات نوشته شد

ترين جلب توجه

ي» ميستر«چون 
  .باشد ن مي

دهند سبت مي
حنه بايستد و هن

ها و دسـ دوربين

پدر سينماي« 

شناسند براي ن ي
ص فيلمنامـه بـه   

كـه در.... ين و

كثر مواقع پس ا

آ ر، اولـين رنـگ   
ترين نمايشـنامه

ارديبهشت/ يعه 
زونامه اثر عطايي
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ه به يك سبك
عناو خوانايي عب

 شده است بيشت

 با عناويني همچ
د تا مصلوب شد

و بازيگر رومي نس
د تا در كنار صح

عام براي اولين د
  .اشد

،»ينماي جهان

مي» اني سينما
ن و خرد كردن
بين، زاويه دوربي

ساتير در اك. نند

نفـر 15يان بـه  
مهمت» ديپ شاه

مبر و بزرگان شي
برز/ اريخ اسالم 

ت نمايشي

؛ هنــدوازدهمش 

ود كه رفته رفته
وجه جدي به مع

 در اقليت واقع

قرون وسطي را
ت مسيح از تولد

نويس و ايشنامهم
دارد سي را وا مي
  .مل رسيد

وپ اصطالحي ع
با س اديسون مي

اقتباس ادبي سي

پدر كارگرد«، »
ت از تقسيم كردن
اب، حركت دورب

دا  در يونان مي
  .شده است ي

ت تعداد همسراي
اود«. دانند ن مي

هاي پيام  جنگ
 شرح حوادث تا

 خالقيت

سنجش

رين نستعليق بو
ه مشق بدون تو

 آن عنصري كه

اي در ق يا دوره 
ه زندگي حضرت

، نم»درونيكوس
همين سبب كس
به تدريج به تكام

بيوسكو/  كاسلر 
هاي توماس ساخته

پدر ا« همچون 

»پدر فن فيلم« 
 ساده عبارتست
ز جمله اندازه قا

ر نمايش ساتير
ش بخش اجرا مي

به تئاتر و تثبيت
درام نويس يونان

  .اند داده 

رتي توني، شرح
وفي، درهللا مست

   
 

 .رست است

 روشي براي تمر
يبا و پرشور سيا

 .رست است

تضاد ميان اجزا
 .رست است

 .رست است

 .رست است

»سايكل«هاي  
موماً پرداختن به

 .رست است

آند«توميم را به 
ست داده و به ه
ي ساليان بعد به

 .رست است

ك  ساخته هرمان
 شهرفرنگ از س

 .رست است

س را با عناويني
  .شناسند

 .رست است

 وي را با عنوان
ژ در يك تعريف
 فني هر پالن از

  .گيرد
 .رست است

را مبتكر» يناس
ي خوش و آرامش

 .رست است

سومين بازيگر ب
ي را ماهرترين د
» تراژدي يونان
 .رست است

يرتي اثر مالحير
رنامه اثر حمداهللا

  .باشد ي

www.sanjeshse 
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اي و  حرفـه    
اي  ي حرفه

مچنـين در  

» جنرال«م 
  . است

كه چاپلين 
هـاي   ـتگي      

اي شـبيه   ه 
يش گفتـه    

  .د

ه و روابـط   

محسـوب   

 .د

cationgroup

كارهـاي نيمـه ح
دارد در سينماي

  .»گيل گمش«

همچ. باشـد   مـي  

منتقدان، فيلم. 
ته شدهيكا ساخ

ن فيلمي است ك
منزلـت و شايسـ

وسـيله»  كلمـا 
حنه اصـلي نمـاي

آميزي كرد  رنگ

 مسابل عاشـقانه

»ايت بـازيگران  

شود  استفاده مي

ستندسـازي و ك
نوان قطع استاند

«ل گرفته، مثل 

 انتهاي صـحنه

.بوده است» شده
نگ داخلي آمري

  .ري شد

سي است و اولين
گـرايش او بـه م

اكي«/ شتن آنها 
به صح» اسكين

  .آثار اوست

 است كه آن را

زند و بيشتر به
  .است» 

هـدا«سـينما در   

 حامل مضاعف

10/8/1398(  

  .ا نسبت داد

ي بيشتر در مس
متري به عن ميلي

ي اساطير شكل

به معناي» دال

 صندوقچه گمش
تان واقعي از جن

گذار پايه»  سنت

يك اثر سياس» گ
تـرين نمونـه گ

ا معلق نگه داش
«/ كردند  ل مي

از جمله آ» يس

ستين هنرمندي

ز عي را كنار مي
»مناندر«اثر ) ج

گردان بـزرگ س

رشان هستند از
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فتم را به سينما

متري ميلي 16طع 
م 35ي، و قطع 

 است و بر مبناي

فوند«كننده،  هيه
  .شد  گفته مي

مهاجمان« در 
اساس يك داست

مك«توسط » 

ديكتاتور بزرگ«
لين است كه بهت

ها و يا شخصيت
ون صحنه منتقل

تي اس تي«. رود

نخس) سخولوس

سياسي و اجتما
لجوج(» بد قلق« 

و نخستين كارگ
 .»لد يك ملت

صداهاي بم و زير

ت موسيقي

؛ هنــدوازدهمش 

ايي لقب هنر هف

تور و كوتاه، قط
با شكوه، حماسي

رين نوع حماسه

به معناي ته» س
به معناي معلم 

خش اسپيلبرگ
اين فيلم برا. ند

مدي خرابكارانه

« جنايي است، 
م آمريكايي چاپل

ي صحنه پرواز 
 را با آن به بيرو

  . بوده است

ر مي به شمار مي

آيس(» اشيل«ولي 

، مسائل س»كهنه
 به دست آمده

شناسي تدوين، و
تول«و » تعصب«

ده همزمان از ص

 خالقيت

سنجش

پرداز ايتاليا ظريه

 در سينماي آما
متري در آثار ب ي

  .ست

تر ترين و اصيل ي

كوره گوس«گر، 
»لوسديداسكا«

ر كيتون الهام بخ
دانن تر كيتون مي

كم«، »زن بكوب

لين يك كمدي
آخرين فيلم» ت

جرثقيل بوده براي
دها و يا دكورس

 بازيگران اصلي

ژدي نويس روم

دانند، و رتك مي

كمدي ك«خالف 
ر كمدي نو كهث

گذار زيباش ن پايه
«ي او عبارتند از 

 

ه قادر به استفاد

   
 

 .رست است

ودو، منتقد و نظ
 .رست است

متري بيشتر لي
7 قطع   ميلي

كاربرد داشته اس
 .رست است

طيري از قديمي
 .رست است

به معني بازيگ» ت
«ن به نويسنده 
 .رست است

شانس اثر باستر
ر سينمايي باست

 .رست است

كمدي بز«ك يا 
 .رست است

ساخته چاپل» دو
اليت اليم«ف زد، 

  .اني است
 .رست است

اي شبيه ج سيله
ه وسيله آن جس
محل قرارگيري
 .رست است

ترين ترا ، بزرگ»
 .رست است

را مبتكر صور» 
 .رست است

در يونان، بر خ» 
تنها اث. پردازد ي

 .رست است

مچنين به عنوان
هاي ترين فيلم م

 .رست است

 .رست است
ري سازهايي كه

www.sanjeshse 
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 .د

چهارم نـت  

نـوعي  . ـي  

و گزينـه  } 

اي بـزرگ   

cationgroup

باشد  ال، سي مي

 سي، مي

و گزينه چ} سوم

 .بود

سـل، ر، ال، مـ: ز
 

} اكتـاو چهـارم   

هـا ي در مقيـاس  

م ويلن فا، سل،

ي، ال، ر، سل، س

سي اكتاو س{ت 

ثانيه خواهد ب 1

به بم عبارتند از
.ك خواهد شد

مـي{ـوم نـت   

 و براي نقاشـي

10/8/1398(  

 .باشد مي} ي

وم در سيم سوم

مي: ير عبارتند از

، گزينه سوم نت

/وب آن  256

نتر باس از زير ب
كوك} سي{و يا 

، گزينه سـ}دوم

 .شند

ي ارزان هستند
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مي{د تنور نت 

پوزيسيون د. ل

گيتار از بم به زي

}فا اكتاو سوم{

 .م

باشد، دوره تناو 

كن هاي ك سيم
و} دو{نجم نت 

سل اكتاو د{ت 

باش مي} دو{ نت 

هاي كنفي  پارچه

اص مواد

؛ هنــدوازدهمش 

و با كليد} سل{

مي، ال، ر، سل: از

 . بالعكس

هاي گ وك سيم

گزينه اول نت 

كنيم محاسبه مي

)دور بر ثانيه(ز 

كوك. باشد ي مي
ن حالت سيم پن

. 

گزينه اول نت. شد
 .دهند ي

و گزينه سوم} 

 .باشد  مي

اما. اند ي نقاشي

 خوا

سنجش

 

ا كليد آلتو نت 
 

 به زير عبارتند ا

 

تر و ا صداي بم
 

وباشد، ك اي مي ه
 

گ. باشد مي} دوم
 .شند

 

ه از بم به زير م
 

هرتز 256صوتي 
 

ا وادة زهي آرشه
د دارد كه در اين

 

.باشد ي امواج مي
 

باش مي} و سوم
را نشان مي} رم

 

}ال{نه دوم نت 
 

ي دوره رنسانس

ها براي ن پارچه

   
 

 .رست است
، با}ر{پرانو نت 

 .رست است
هاي ويلن از بم
 .رست است

 .رست است
لند برابر است با

 .رست است
نوادة زهي زخمه

 .رست است
سي اكتاو د{ده 

باش مي}  چهارم
 .رست است

له هميشهبه فاص
 .رست است

ثال اگر بسامد ص
 .رست است

ترين ساز خانو م
نج سيمه وجود

 .رست است
هاي  از مشخصه
 .رست است

سل اكتا{د نت 
سل اكتاو چهار{

 .رست است

 .رست است

 .رست است
، گزين}مي{ت 

 .رست است
هنگساز ايتاليايي

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

كتاني جز بهترين
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ن را پديـد      

وي مقـاوم      

اي  ي قهـوه  

 بـه وجـود         

گ روميـزي      
 

 گيـاهي و  

ف و سـنگ     

cationgroup

ت خشـك شـدن

بـر شـرايط جـو

هـاي ًال در رنـگ 
  ك

  . است

وردن بعـدي را

ه و روي سـنگ
 .نمايد خت مي

هاي چسب 4و  

  .آيد ت مي

ق، يشـم، صـدف

  .ردند

ـوند و موجبـات

شـوند و در براب ي  

 هستند و معموال
خاك+ موم عسل 

  . به بتن است

ن چوب تجاري

 و پـوليش خـو
  .آورند 

  سباننده اصلي

خي تعبيـه شـد
اي را پرداخ شيشه

3و  2هاي  زينه

خت بلوط به دست

قيـقهاي ع سنگ

كرآن آغشته مي

10/8/1398(  

شـ ن سـفت مـي   

ت خشـك مـي

ف در دسترس
م+ گريس + تور 

بتن قابل اتصال

ترين ضمن سبك

ابليـت سـنباده
دگار بوجود مي

چس ⇐ 4زينه 

مركز آن سـوراخ
ي و شتيكي، فلز

آيد گز دست مي

پنبه از درخوب 

شود و س اده مي

روغن كمان بر آ
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ثر اكسيد شـدن

  .آيد ت مي

ست ولي به سرعت

هاي مختلف سختي
روغن موت= ني 

  .شود ته نمي
ب ⇐ 4 گزينه 

آيد و در ض ت مي

 نفوذ دارنـد و قا
هاي خوب و ماند

گز. كننده فعال 

خته شده و در م
قطعات پالستي  ش،

ام حيوانات به د

چو. باشند ها مي

  نفت+ روغن 

 و سريشم استفا

گي، پوششي از ر

؛ هنــدوازدهمش 

وغن هنري در اث

  .آورند
ن برزك به دست

ه رنگ روغن اس

 هستند كه با س
گل روغن ⇐ 4

م زده شود كشته
گچ ضد آب ⇐

به دست» آكروما«

اي و غيرقابل ه
ه  صفحه شاسي

⇐ 2گزينه . ف

كه روي هم دوخ
 هنگام چرخش

جوشانده شير خا

ه نشان دادن تپه

رنگ ر+ شاسته 

سل، لعاب، برنج
  .وند

  حرارت
خوردگ د از ترك

سنجش

ر نقاشي رنگ رو

آ غ به دست مي
ن زغال در روغن

 آلكيد، شبيه به

يري غير چرب
4گزينه .  هستند

ضافه شود و هم
⇐ 3گزينه . ست

«درختي به نام 

ستر، سطح شيشه
 را براي ساخت

كننده الياف حكم

اي مدور ك  پنبه
اكس مخصوص

ي است كه از ج

ط به جغرافيا و ن
 

نش+ نگ دلخواه 
 

ي، نشاسته، عس
شو  استفاده مي

ح+ روغن برزك  
حكام كمان خود

   
 

 .رست است

مورد استفاده در

 .رست است

ه را از دودة چراغ
ي نيز از خيساند

 .رست است

هاي دانه با رنگ

 .رست است

خمي ⇐ 2و  1
مز يا گل ماشي
 .رست است

 به گچ مولدانو ا
سنگ گچ اس ⇐

 .رست است

 همان بالسا از د
 .رست است

ا روكش پلي اس
سطحي مناسب
 .رست است

اسكلت و مح ⇐
 .رست است

اي فحات پارچه
ود و به وسيله و

 .رست است

ب حيواني و آلي
.  

 .رست است

توپوگرافي مربوط
.درست است
 .رست است

ر+ كاغذ  ⇐ 
.درست است

دن از گل ختمي
كشي كاغذ مهره

 .رست است

+سندروس =  
 قديم براي استح

www.sanjeshse 
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⇐ 1گزينه 
در 4گزينه  .22

چوب بالزايا
در 3گزينه  .22

هاي با چوب
آورند و س مي

در 3گزينه  .22
⇐ 1گزينه 

در 1گزينه  .23
صف: گيالنس
شو بسته مي

در 1گزينه  .23
كازبين چسب

.آلي هستند
در 2گزينه  .23

هاي تو ماكت
د 3گزينه  .23
در 4گزينه  .23

بوم ابر و باد
د 3گزينه  .23

براي آهار زد
مهره براي م
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مـو كـه    لم

cationgroup

أكيد يا ايست قل تأ ⇐ 4گزينه 

  ويسي

10/8/1398(  

گ. ن سطح كاغذ

ست قلم خوشنو
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صاف كردن ⇐

  .شد

نوك سمت را ⇐

؛ هنــدوازدهمش 

كشي  مهره ⇐
 .شود  خط مي

باش ي امروزي مي

⇐سي، وحشي 

  .ست

سنجش

⇐ 3گزينه . دي
رنگي در انتهاي

 

كب خوشنويسي

پ قلم خوشنويس

است» مومرنگ«، 

   
 

 .رست است

توليد بوم دو ⇐
 تيرگي يا لكه ر
.درست است

مربوط به مرك ⇐
 .رست است

نوك سمت چپ
 .رست است

شي انكاستيك،

www.sanjeshse 

د 1گزينه  .23
⇐ 2گزينه 

سبب ايجاد
د 3گزينه  .23

⇐ 2گزينه 
در 4گزينه  .23

ن ⇐اُنسي 
در 2گزينه  .24

نام ديگر نقا
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