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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  تمشهمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)15/12/1399(  

  )يازدهم( ــرنـه  
  

  :باشد قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير  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   ت ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرا هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  11آزمــــون   
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@sanjesheduc 

هام تناسب 

cationgroup

ايه: تضاد، مردم 

  .شود

 

  .ست

:مست و هشيار

ش شني چراغ مي

  )ب اضافي

15/12/1399(  

 زيركي: ه، دها

  .ت

عليل و ايهام است

گري با چشم، م

 
  )عاري

برافروختن و روش

  .شود

تركيب 2( خود 

2  

5 تمشهمرحلة (ر 

شكارگاه: متصيد

  باغ: پاليز) پ

صحيح است» ه

  .ست

ت فاقد حسن تع

گ ي و ناز و عشوه

  ) راني
 ضافة استعاري

اضافة استع(عاره 
  عاره از دنيا

   كشت
 بيت باد باعث ب

ش متمم مي» حر

  )مورد 5
  )مورد 4

  )ورد
  )مورد 4(ردن 

وزيِ خوان، دلِ

)  2(سي 

 يازدهم؛ هنـــر

  .است»  و چلّه

  .اند معني شده
آزردگي، م: اللت

انبوه، پ: گشن) 

توجه: التفات«) پ

اس» ه و خاييدن

كنايه ـ بيت: يدن

گري نايه از غمزه

اضافة اقتر(كردن 
اض:   دست چنار
استع: سرو چمن

استع: دامگه ديو 

  ) نما
مرا) ع( مسيح 

شود اما در اين 

بح« بنابراين واژة 

5(ر، بحر رحمت 
(ود، بخية زخم 

مو 3(كمال قرب 
رگرم عمارت كر

، ر)كيب وصفي

 فارس

سنجش

دستخوش«ي 

درست م» و تك
پي در پي، مال: ر

عظيم، الف: نده

  .ت

پ   

ار، سالح، مهلكه

ر از كمند نكشيد

كن: زي انگيخت
  

نة تمايل دراز ك
دنيا         ره از

ستعاره، غيرت س
)ضافة استعاري

متناقض: ( هنر
كننده حضرت ه

موشي چراغ مي

شود  اضافه مي

دلِ من، كار بحر
تغافل، خون خو
عذاران چمن، كم
رش، لب بام، سر

ترك 3(ين خوان 

   
 

 .رست است
 ترتيب در معناي

 .رست است
خلّص، مواالت و

بري، متواتر رمان
 .رست است

ژن) سروري، ت: 
 .رست است

صحيح است» اد
 .رست است

.صحيح است: م
 .رست است

اعتذا«: ها ح واژه
 .رست است
 .رست است

كنايه ـ سر:  دل
 .رست است

عاره از چشم، با
مردمك چشم 

 .رست است
دستي به نشان: ت
استعار: چمن) 2
اس: خجلت ماه) 3
اض(پاي همت ) 4

 .رست است
هاي هنري بي) 1
با انفاس زنده) 3
باد باعث خام) 4

 .رست است
حرف= و مانند 

 .رست است
د= ر خود، دلم 

مرهم تيغ، تيغ ت
رزق ما، رنگين ع
آفتاب عمر، عمر

 .رست است
منّت، اي روزي بي

www.sanjeshse 

  
 
در 2گزينه  

الف و ت به
در 3گزينه  

تخ«هاي  واژه
فر: مطاوعت

در 3گزينه  
:سيادت) ب

در 3گزينه  
آبا: معموره«
در 3نه گزي 

بحر غم) الف
در 4گزينه  

شكل صحيح
در 2گزينه  
در 4گزينه  

صيد كردن
در 1زينه گ 

استع: نرگس
)2مردم ) 1

در 1گزينه  .
دست رغبت

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2گزينه  .
1(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2گزينه  .1
مثل و: چون

در 4گزينه  .1
مĤل كار، كا

م) 1(گزينة 
ر) 2(گزينة 
آ) 3(گزينة 

در 4گزينه  .1
برگ سبز، ر

erv.ir
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@sanjesheduc 

هـاي   واژه. 

. نمايـد  مـي  

ـد كـه بـه    

cationgroup

.دهد نيز مي» ش

تـر م را سـركش 

خواهـ اونـد مـي  

محاسن و ريش«

  .كند مي

  .د

 و عزلت، نفس ر

از خدا) 2(زينة 
  .ز گيرد

  .ست
  .شود بود مي

15/12/1399(  

  )يب اضافي
  )ركيب اضافي

  )ب اضافي

معناي »  است

   كردن
   دشمن

زيرا در من اثر نم
  .دهم ت مي

شود م آن كار مي

گيري كه گوشه

 حالي كه در گز
ت و عشق را باز

  .ن است

حق مظلومان اس
ن از بيخ و بن ناب

3  

5 تمشهمرحلة (ر 

تركي 2(كار آهن 
تر 2(هل هوش 

تركيب 2(ة زخم 

زخم و جراحت«

  تاخ
نگاه: نظاره) 2  

ن و رويارويي با

  ـ نده

  .شود 
ي نموده است ز

ها نجات دشواري

د ناگزير از انجام

دانستم ك زم نمي
  .دانند دي مي

ط الزم است در
عارفان اين محبت

ان را ياري كردن

  .دارد ي
 پايمال كردن ح
قت آن سرزمين

 يازدهم؛ هنـــر

، كام دل، ك)في
چشم اهل، اه  )ي
رخنة دل، بخية 

«خود كه همان 
  
گو و گست بذله) 

 رفتن           
محل جنگيدن) 

ـَـ+ خيز = زنده 

تر مي ن عصباني
ر بيهوده و گزافي

بختي و د ز نگون

گيرد صي قرار مي

اي ساز  را چاره
ي را امر خوشايند

 در هر كار شرط
يا از عاشقان و ع

ن در واقع شيطا

ي و تجاوز برنمي
ن خون مردم و

ت گيرد در حقيق

سنجش

تركيب وصف 1( 
تركيب وصفي 1
)تركيب وصفي 

  بدل: 
  . است

  بدل 

ظ معناي قديم خ
.كاربردي ندارند

)2   و كثيف
 قدم زدن و راه ر

)2  ي

  ان+ نگر =  
  ان+ رو 

بحر گهر خيز=  

  .نمايم ش مي
بر و بردباري من
من بدي كند كار
روتني خود را از

 در شرايط خاص

شيني نفس خود
گريزي ي و مردم

يگر علم داشتن
دل عطا كند و ي

ه همدست شدن

ز دست از تعدي
ره در پي ريختن

ورتلم و ستم ص

   
 

روي بخت بي) 1
(يد موي سف) 2
1(اين زخم ) 3

 .رست است
طوف، ديوانگان
فاقد نقش تبعي

:آلودگانحجاب
  معطوف: دهن
 .ست استر
عالوه بر حفظ» 
نيز ديگر ك» جبه

چرك) 1: شوخ
با هم) 1تماشا 
پيشاني) 1: جبهه

 .رست است
  
چشم نگران) 2
ر= سرو روان ) 3
بحر گهرخيز) 4

 .رست است
من را رام خويش

دشمن از صب) 2
هر كس به من) 3
با تواضع و فر) 4

 .رست است
انساني كه: رك

 .رست است
نش ستم با گوشه
گيري ديگر گوشه
 .رست است

رك سه بيت دي
حبت و صفاي د

 .ترست اس
با نفس اماره: ت

 .رست است
ستمگر هرگز) 1
ستمگر هموار) 2
هر جا كه ظل) 4

www.sanjeshse 

1(در گزينة 
2(در گزينة 
3(در گزينة 

در 1گزينه  .1
معط: خاشاك
ف) 2(گزينة 
ح) 3(گزينة 
د) 4(گزينة 

در 3گزينه  .1
»ريش«واژة 

دستار و ج«
ش) 1(گزينة 
ت) 2(گزينة 
ج) 4(گزينة 

در 1گزينه  .1
مسند: روان

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 1گزينه  .1
با نيكي دشم

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2نه گزي .1
مفهوم مشتر

در 1گزينه  .2
خواس: مفهوم
هاي د گزينه

در 2گزينه  .2
مفهوم مشتر
زيبارويان مح

در 4گزينه  .2
مفهوم درست

در 3گزينه  .2
1(در گزينة 
2(در گزينة 
4(در گزينة 

  

erv.ir

15

16

17

18

19

20

21

22

23



 
 

 

@sanjesheduc 

ويـد هـيچ   

cationgroup

گو مي) 1(گزينة  ر حالي كه در گ
  .كند

  عادت نمايد 

)ي

15/12/1399(  

ره شده است در
كن  راه را گم مي

  

  هاي ص

)4 م را نترساند

  . شود

يرعلوم انساني

4  

5 تمشهمرحلة (ر 

  . است

طاعت از او اشار
در بيابان عشق 

  آوريد مي

 

قرص ـ داد ـ ام ه

  ها گذشته) 4

مردم ـ دت دهد

ترجمه»  خواند

ويژة غي( )2( 

 يازدهم؛ هنـــر

 و آرزو نرسيدن

م وجود رهبر و ا
)ع(ضرت خضر 

نم ـ آورده بوديم

 نكردم 

برگه) 3ة پنبـ  

4    تباه نسازي 

عاد ـهر كس ) 3

 .كند رج مي

  ند

مخواه«ه شكل 

  ال تسمحونَ 

ي، زبان قرآن

سنجش

كامي و به هدف

ت سؤال به لزوم
ست و حتي حض

آ )4ه آنها        

ـ مراجعه دعاها

  آنها ندارم ة

هاي قرص ـ داد 

ـ را) 3     ودت

3 او ـ دت نمايد

 به سوي نور خا

  

كنند تماشا مي )4

بايد به» خوانم ي

ال) 4             م

 عربي

   
 

 .رست است
رك دو بيت ناكا

 .رست است
ي ديگر و صورت
عشق خبردار نيس

 .رست است
  :رتيب
به )2        ديم

 .رست است
  :رتيب

ديث اسالمي و د
  دم

ةترجم ةه مراجع
 .رست است

  :رتيب
)2 هايي پنبهـ 

 .رست است
  :رتيب

خو ـ ه نساختن
 .رست است

  :رتيب
عاد ـزبانش  ـي 

 .رست است
  :4وم گزينه 

ها  را از تاريكي
 .رست است

ايد توكل كنند
 .رست است

  :رتيب
4 هدفش) 2 ود

 .رست است
مي« :3خ گزينه 

 .رست است
  :رتيب

قلبُکم )3        

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
مفهوم مشتر

در 1گزينه  .2
هاي در گزينه

كس از راه ع
  
  

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

آورده بود) 1
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
اين احاد )1
خواندمي )3
نيازي به )4

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

ـ اي برگه )1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
تباه يبرا) 2

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

آن كسي) 1
در 4گزينه  .3

بررسي مفهو
خداوند آنها

در 3گزينه  .3
با: »ليتوّکل«

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

رو راه مي )1
در 3گزينه  .3

بررسي پاسخ
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
  قلبکنَّ ) 2
  

erv.ir
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 مهمـي در    
ت و بلندي 
ز از طريـق   

ها بـه   ولت
ف كردنـد و    
هاي درسي 
ـة قبـل از      
دبيرسـتان      

و در ايـن   
كـه همـان   

هـا و   ـروژه  
د از دانش 

  !شود ي م

cationgroup

كه علـم نقـش
هاي عظمت ه قله

آمـوز كـه دانـش     
كند از اين رو د
هنگفتـي صـرف
ه  و تأليف كتاب

سـت كـه مرحلـ
ه و بعـد از آن د
.كند، كامل شود
له كامل كرده ك

هـا و پـ پـژوهش 
اي علمي كه بعد

 
  !است ريذ
 

  !دهد
  !شود يآماده م

انشگاه مشخص
  !ابنديست 

چرا ك. كنند  مي
درجات پست به
درسـي اسـت ك

ك يين مين را تع
راي آن مبالغ ه
 كردن معلمان

ش دبسـتاني اس
رحلـة متوسـطه
كن الي برگزار مي

رند در سه مرحل
پدهـد و   ن مـي  

ها يابد كه سمت

 !اند برده يور پ
پذ امكان ير روش
 ! رديگ يورت م

  

د يم يهارت كاف
رود به دانشگاه آ

  !ن است

  !ختگان است

  !ركز است

ورود به د يتدا
دس يشتريب نير

15/12/1399(  

 يادگيري تأكيد
ها از د ستن ملت
بنـدي د ها و رده
هايش آن  توانايي

ي پرداختند و بر
 انساني به آماده

اولين آن پيش. ود
آغاز و سـپس مر
زارت آموزش عا
به آن تمايل دار
وري و عملي تـن

هايي دست ي ت

كشو شرفتيدر پ
شود بلكه به هر
ل بلندمرتبه صو

!شود يعلمان م

مه ندهيآ يها ت
ور يمون كشور

  !ل شود

داشتن آن ه نگه
  
  
دانش آمو يزها

آموختگان متمر
  !ستنديبر ن
ابتو رستانيدر دب

آموزان به تمار ش

5  

5 تمشهمرحلة (ر 

ر اهميت علم و
به پاخواسجهل و 

ه رس و دانشگاه
ها و نيازها و ته

سات آموزش فني
شش در تمدن
شو ده تقسيم مي

 از اول ابتدايي آ
كشوري كه وز ن

ة تخصصي كه ب
ادي امتحان تئو
ر كافي به مهار

نقش آن د لم و
ش يدار خالصه نم

 پست به مراحل
مع ني صرف تمر

گرفتن پست ست
آزم يآموز برا ش

كامل ياحل درس
  ! است

  
زنده يها برا ولت
!تفكر است يز
!باشد يآن م ني
ازيبرطبق ن نيد

آ دانش تيترب ر
ها براب عداد سال

شان د يآموزش 
شود تا دانش يم

 يازدهم؛ هنـــر

هاي الهي بر دين
ر رويارويي با ج
ابي به علم، مدا
و بر طبق خواست

ها و مؤسس شگاه
هميت علم و نقش
زش به چهار رد
لي تحصيل كه

 در قالب امتحان
شان را در رشتة
و در آن به تعدا

دهد تا به قد مي
 .ت بگيرد

عل تيبه اهم ش،
د چارچوب ركز و
ها از مراحل ملت

اند ختصاص داده

به دس يبه او برا
گاه است كه دانش

مرا ةهست تا هم
در سير آموزش

............ ها  مدن
دو ةساالن يها ه

زير هيپا با جهل و
يباالتربه  تيسان

اديها و مراحل بن

در يدست يها فه
شود كه در تع يم
ريس انيپا در ،ن

م نوشته يموزش

سنجش

 
م است، حتي د
ت انساني قادر بر
ن راه براي دستيا

گذرد و ز آن مي
ن مدارس و دانش
النه را با درك اه
پس مراحل آموز
سپس مرحلة اصل
 به مراكز عالي
ش د سير آموزشي
 است، و دانشجو

نامه انجام م ايان
 است را در دست

  
مخصوص آموزش

متمر يها  روش
به پا خواستن م

ها از بودجه اخ ت

  
ند بك يو دفاع م

از دانشگ شيپ ة
هس يليتحص ةحل

اصلي د ل درسي

نقش علم در تم 
از بودجه ينگفت
بر مبارزه ب يسان
مراحل انس نيتر ن
ه برنامه قيطر ز

   
حرف ها و شغل ن

م لي سطح تشك
آموزان ول دانش

كمك آ و يدرس

   
 

:ه درك مطلب
ها بر پاية علم دن
ها و شخصيت دن

ترين رين و ساده
ركز و بنيادين از
 آموزش همچون
ودجة مالي ساال

پ. اند صاص داده
 مدرسه است سپ
تحصيل با ورود

توانند جويان مي
و ارشد و دكترا
مي و دفاع از پا
ن در انتظارش
 .رست است

:ها به ترتيب ت
مراكز م جادي با ا

موزش فقط در
فقط با ب ي نادان
تكه دول ينگفت

 .رست است
:بيها به ترت ت
كه دانشجو يا مه
ة، مرحلرستانيب

سه مرح يش عال
ستاني از مراحل

 .رست است
:بيها به ترت ت

ص دادن مبالغ هن
انس تيدن شخص

نييها از پا  ملت
 كردن آموزش ا

 .رست است
:بيها به ترت ت
دادن ادي بر يفن

موزش از چهار
مورد قبو يخصص

 هزاران كتاب د
 .رست است

  :رتيب

www.sanjeshse 

ترجمه■■ 
همة تمد
ساختن تمد

تر مهم. دارد
مراحل متمر
ايجاد مراكز
قسمتي از بو

اختصمناسب 
پيوستن به

باشد تا ت مي
مرحله دانشج
كارشناسي و
تجربيات علم
آموخته شد

در 1گزينه  .3
ترجمه عبار

ها دولت) 1
مراحل آ) 2
مبارزه با) 3
مبالغ هن) 4

در 4گزينه  .3
عبار ترجمه

نام انيپا) 1
مقطع دب) 2
در آموزش) 3
پيش دبس) 4

در 1گزينه  .3
عبار ترجمه

اختصاص) 1
توانا كرد) 2
رساندن) 3
منسجم) 4

در 3گزينه  .3
عبار ترجمه

آموزش ف) 1
مراحل آ) 2
تخ ةرشت) 3
ساله هر) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر
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  خبر/  

  نبوده )4 

  عصايي )4 

»ر غّ ب«صلّية 

  »يتخرِّجُ 

 

  ت

  

15/12/1399(  

ماّدته األص) 4 

َي«ضارعه م )4

  رَّس

پرواز كند ـي 

 يك )3

دوست داشت) 3

  بسيار) 4

را غرق كند) 4

)علوم انساني

6  

5 تمشهمرحلة (ر 

  ذوف

      )ن زائدان

4    مع الّتکسير

الُمدرَّ ـ ُعونَ ْسَتمَ 

ا هيچ جنبنده  و

 3

 3

 4

4  ق كند

عويژة ( )2(ن 

 يازدهم؛ هنـــر

محذفاعله ) 4   

له حرفان(ثالثيٌّ 

جم) 3      صفةٌ 

َيس) 4      َجَزر 

  . ت دارد

اي هيچ پرنده )

 پدر ـ اين )

بسيار ) 

را غر ـ موجي) 

ي، زبان قرآن

سنجش

    للغائب   )3

مزيٌد ث ـ ينِ غائب

ص ـ» َفعَّلَ «وزن 

ـُاستوائية ) 3  

ينده منفي داللت

.  

 2(

 ايستند مي ـ ه

 2(

 3(

 3(

 عربي

   
 

3       ن زائدان
 .رست است

  :رتيب
للغ) 3      ف زائد

 .رست است
  :رتيب

علی و» َخرَّجَ « 
 .رست است

  : رتيب
     لُمْسَتَمعينَ 

 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

بر آي: »ن َتَتساَقطَ 
 .رست است

يد مقاومت كند
 .رست است
 .رست است

 .رست است
  :رتيب

 پرواز كند
 .رست است

  :رتيب
قرار داده ـمشان 

 .رست است
  :رتيب

 دارد وست مي
 .رست است

  :رتيب
 

 .رست است
  :رتيب

 
 .رست است

  :4وم گزينه 

www.sanjeshse 

له حرفان )2
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
له حرف )1

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

اضيهم) 2
رد 2گزينه  .4

خطاها به تر
اْل ـَقَدر ) 1

در 1گزينه  .4
در 3گزينه  .4
در 2گزينه  .4
در 3گزينه  .4

لن«: توضيح
در 4گزينه  .4

باي: »ليقاوم«
در 2گزينه  .4
در 4گزينه  .5

 
  

در 3گزينه  .5
خطاها به تر

پ ـ نبوده) 1
در 2گزينه  .5

خطاها به تر
مارها دم )1

در 4گزينه  .5
خطاها به تر

دو ـاين  )1
در 1گزينه  .5

خطاها به تر
هاي دل) 2

در 2گزينه  .5
خطاها به تر

بار سوم) 1
در 4گزينه  .5

بررسي مفهو
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 مهمي در 
ت و بلندي 

طريـق   ز از 
ها بـه   ولت

ف كردنـد و    
هاي درسي 

قبـل از   ةـ    
دبيرسـتان   

در ايـن   و 
كـه همـان   

هـا و   ـروژه  
د از دانش 

cationgroup

را كه علم نقش
هاي عظمت ه قله

آمـوز كـه دانـش     
كند از اين رو د
هنگفتـي صـرف

ه تأليف كتاب  و
سـت كـه مرحلـ

بعـد از آن د ه و 
.كند، كامل شود
له كامل كرده ك

هـا و پـ پـژوهش  
ي علمي كه بعد

 
  !ذير است

 

  !هد
  !شود آماده مي

  خواهد

  

چر. كنند كيد مي
درجات پست به
درسـي اسـت ك
ك ن را تعيين مي
راي آن مبالغ ه
 كردن معلمان

بسـتاني اسش د
متوسـطه ةرحلـ  

كن الي برگزار مي
رند در سه مرحل

دهـد و پ ن مـي  
ها يابد كه سمت

 !اند ور پي برده
پذ ر روشي امكان

 ! گيرد ورت مي
  

ده ميرت كافي 
رود به دانشگاه آ

15/12/1399(  

خ دشمنم مي )4

  چپ) 4

ال يسمحونَ ) 4

كأ و يادگيري ت
ها از د ستن ملت

بنـدي د رده ها و
هايش آن  توانايي

بر ي پرداختند و
 انساني به آماده

اولين آن پيش. ود
آغاز و سـپس مر
زارت آموزش عا
به آن تمايل دار

عملي تـن وري و
هايي دست ي ت

در پيشرفت كشو
شود بلكه به هر
ل بلندمرتبه صو

!شود علمان مي

هاي آينده مها ت
مون كشوري ور

  !ل شود

7  

5 تمشهمرحلة (ر 

 4

 4

     4

ي بر اهميت علم
جهل و به پاخواس

ه دانشگاه رس و
نيازها و ها و ته

سات آموزش فني
شش در تمدن
شو ده تقسيم مي

 از اول ابتدايي آ
ن كشوري كه وز

تخصصي كه ب ة
ادي امتحان تئو
ر كافي به مهار

نقش آن د لم و
ش دار خالصه نمي

 پست به مراحل
 صرف تمرين مع

گرفتن پست ست
آموز براي آزم ش

احل درسي كامل
  ! است

 يازدهم؛ هنـــر

 .كند رج مي

  .ست

گذرد  مي) 

تر       عجيب) 

         قلبکم )

هاي الهي ي دين
ر رويارويي با ج
ابي به علم، مدا

طبق خواست بر و
مؤسس ها و شگاه

هميت علم و نقش
زش به چهار رد
لي تحصيل كه

قالب امتحان  در
ةشان را در رشت
و در آن به تعدا

به قددهد تا  مي
 .ت بگيرد

به اهميت عل ش،
د ركز و چارچوب

از مراحل ها ملت
اند ختصاص داده

ه او براي به دست
گاه است كه دانش

مرا ةهست تا هم
در سير آموزش

سنجش

 به سوي نور خا

ه ترجمه شده اس

 2(

 2(

 3(

  
علم است، حتي 

ت انساني قادر بر
ن راه براي دستيا

گذرد و ز آن مي
دانش ن مدارس و

النه را با درك اه
پس مراحل آموز

اصل ةسپس مرحل
 به مراكز عالي
ش د سير آموزشي
 است، و دانشجو

نامه انجام م ايان
ست را در دست

  
مخصوص آموزش

هاي متمر  روش
به پا خواستن م

ها از بودجه اخ ت

  
كند به  دفاع مي

پيش از دانشگ ة
تحصيلي هس ةحل

ل درسي اصلي د

   
 

ها را از تاريكي 
 .رست است

به شكل نكره»  
 .رست است

  :رتيب
 بم

 .رست است
  :رتيب
    ند  

 .رست است
  :رتيب
          حوا

:ه درك مطلب
ةپاي ها بر تمدن

شخصيت ها و دن
ترين ساده رين و
بنيادين از و ركز

 آموزش همچون
مالي ساال ةودج

پ. اند صاص داده
 مدرسه است سپ
تحصيل با ورود

توانند ويان ميج
ارشد و دكترا و

دفاع از پا مي و
ن درانتظارش اس

 .رست است
:ها به ترتيب ت

 با ايجاد مراكز م
موزش فقط در
 ناداني فقط با ب
نگفتي كه دولت

 .رست است
:ها به ترتيب ت
اي كه دانشجو ه

ةبيرستان، مرحل
ش عالي سه مرح
ستاني از مراحل

www.sanjeshse 

خداوند آنها
در 3گزينه  .5

اي آزموده«
در 3گزينه  .5

خطاها به تر
روز و شب )1

در 3گزينه  .5
خطاها به تر

انديشيدن) 1
در 1گزينه  .6

خطاها به تر
ال تسمح) 2
  

ترجمه■■ 
ت ةهم

ساختن تمد
تر مهم. دارد

مراحل متمر
ايجاد مراكز
قسمتي از بو
مناسب اختص

پيوستن به
باشد تا ت مي

مرحله دانشج
كارشناسي و
تجربيات علم
آموخته شد

در 1گزينه  .6
ترجمه عبار

ها دولت) 1
مراحل آ) 2
مبارزه با) 3
مبالغ هن )4

در 4گزينه  .6
ترجمه عبار

نامه پايان) 1
مقطع دب) 2
در آموزش) 3
پيش دبس) 4

erv.ir

57

58

59

60

61

62



 
 

 

@sanjesheduc 

  !شود ص مي

cationgroup

 

دانشگاه مشخص
  !ست يابند

  !ن است

 !وختگان است

  !ركز است

بتداي ورود به د
ين بيشتري دس

  » م س

  »َيمتَحنُ 

15/12/1399(  

داشتن آن ه نگه
  
  

ازهاي دانش آمو

آموختگان متمر
  !رابر نيستند

اب در دبيرستان و
آموزان به تمار ش

  

ق«األصلّية  ه

َي«مضارعه  )4

  )هد

8  

5 تمشهمرحلة (ر 

  
ها براي زنده ولت

!زي تفكر است
!باشد ين آن مي

طبق نيا دين بر

آ در تربيت دانش
ها بر عداد سال
شان د  آموزشي

شود تا دانش مي

         »ح ّد د

ماّدتهـ  »َتقسيم«

4     مذّکر

  .كند مي

  )دهد 

د بيان سبب مي

 يازدهم؛ هنـــر

........... .ها  مدن
دو ةهاي ساالن ه

ريز با جهل و پايه
باالتريسانيت به 

ها و مراحل بنياد

هاي دستي د رفه
شود كه در تع مي

ن، در پايان سير
م موزشي نوشته

ح«: وف أصلّية
  حذوف

«مصدره ) 4    

جمع سالم للم) 

 آن، توصيفش م

ن يا مالكيت مي

معني تعليل يا ب

  .كاربرد دارد

سنجش

نقش علم در تم 
نگفتي از بودجه
ساني بر مبارزه ب

ترين مراحل انس ن
ه طريق برنامه ز

   
حر ها و ن شغل

 سطح تشكيل م
آموزان ول دانش

درسي و كمك آ

له ثالثة حرو) 3
فاعله مح ـ »دَ 

     للمخاطب 

 3(

 س

بعد از ة و جمل

معني داشتن» ـ

م» لـ«حرف ( .م

فعل ماضي كا »

   
 

 .رست است
:ها به ترتيب ت

ص دادن مبالغ هن
دن شخصيت انس

ها از پايين  ملت
 كردن آموزش ا

 .رست است
:ها به ترتيب ت

فني بر ياد دادن
موزش از چهار

خصصي مورد قبو
 هزاران كتاب د

 .رست است
  :رتيب

3       ن زائدان
دحدَّ « علی وزن 
 .رست است

  :رتيب
)3         ف زائد

 .رست است
  :رتيب

 
 .رست است

الُمدرَّس ـ تَمعونَ 
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

نكره است »تاباً 
 .رست است

لـ«حرف جر ( .م
 .رست است

 اينكه تمام كنم
 .رست است

»اليوم الماضي«

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
ترجمه عبار

اختصاص) 1
توانا كرد) 2
رساندن) 3
منسجم) 4

در 3گزينه  .6
ترجمه عبار

آموزش ف) 1
مراحل آ) 2
تخ ةرشت) 3
ساله هر) 4

در 1گزينه  .6
خطاها به تر

له حرفان )2
ماضيه) 4

در 2گزينه  .6
خطاها به تر

له حرف )1
در 1گزينه  .6

خطاها به تر
    مفرد) 2

در 2گزينه  .6
َيْسَتم :خطاها

در 1گزينه  .6
در 3گزينه  .7
در 2گزينه  .7
در 3گزينه  .7

کت«: توضيح
در 4گزينه  .7

دارم :»لي«
در 2گزينه  .7

براي :ألتّمم
در 4گزينه  .7

«با توجه به 
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 بيند؛ مي و
 هك است 

  

 تكيه با ل،

) ع(الرضـا    

  .101ص 

 ،]ثمـره [ 

cationgroup

رو روبه نيز تري م
اساسي نيازهاي

.»مردم فكر طح
  

  

فعا و سازنده ور

ـ   ن موسـيـي ب

ص» ...كس  هر ،

دنـ ك مالقـات  و

مهم نيازهاي با 
ن اين به صحيح 

سط تدريجي شد
.25ص . وت نب

.سي آمده است

حضو با و گيري 

ريف كه امام علـ

است، من محكم

او رضايت مورد 

15/12/1399(  

را خود نديشد،
پاسخ .است ده

رش«است، و نه » 
است، و نه ختم

كتاب درس 64ص 

گگوشه و انزوا از 
1.  

تهاي حديث شر
  .دشو ي
م قلعة اللّه الّا له

مسلماني و مل

)لوم انساني

9  

5 تمشهمرحلة (ر 

بين باالتري افق ر
كر عطا او به ند

»دعوت در تگي
تجديد نبوت ا ل

  .ت

  

در ص رة اَقرَبين

  

   

دور به اما دند،
101ص » ...دند

د و از عبارت انت
مام استنباط مي

ا ال كلمه«: »بي

كام ايمان حال ر

ويژة غيرعل() 2

 يازدهم؛ هنـــر

در و رود فراتر ه
خداون كه است 
1.  

پيوست و ستمرار
عوامل از يكي دم

تاب درسي است

.ب درسي است

عشير/ يوم الدار 

.ب درسي است

  .ي است

  .ي است

.ب درسي است

بو مخالف خود 
كر مي ظهارنظر

گردد رداشت مي
مامت و واليت ام

عذاب من اَمنَ ني

در را خدا دارد ت
  .116ص  

2(ن و زندگي 

سنجش

روزمرّه زندگي ح
اي ويژه هاي مايه
13ص » .كند ي

اس«ربوط به علت 
مرد فكر سطح 

كت 43ص » رآن

كتاب 50و ص  5

  .سي است

ي/ يوم االنذار ه 

كتاب 67و ص  6

كتاب درسي 77 

كتاب درسي 83 

كتاب 93ق با ص 

  .سي است

زمان حاكمان ا
ا مسائل ينا مة

 توحيد بر»اللّه ،
، ام»شُروطها من

حصن دخَلَ فَمن 

دوست كه كس 
».بپذيرد را) ع

 دين

   
 

 .رست است
سطح از انسان، 
سرم از برآمده ه

مي تضمين را ان
 .رست است

  :ها زينه
هر دو مر: 4و  2
تدريجي رشد :3

 .رست است
تدبر در قر«ق با 

 .رست است
53ه ترتيب ص 
 .رست است

كتاب در 51ص 
 .رست است

ريخي معروف به
 .رست است
65ه ترتيب ص 
 .رست است

 برگرفته از ص
 .رست است

 برگرفته از ص
 .رست است

ش سؤال، مطابق
 .رست است

كتاب در 90ص 
 .رست است

با اينكه با )ع( ر
هم دربارة خود، 

 .رست است
الَّا اله ال«عبارت 

م اَنَا و بِشُروطها«
الّاَ ه صني اللّهح

 .رست است
كهر«... : )ص( م

( عصر امام حبت

www.sanjeshse 

   
  

در 3گزينه  .5
كه زماني«  

كه نيازهايي
انسا سعادت

در 1گزينه  .5
رد ساير گز  
2رد گزينة   
3رد گزينة   

در 2گزينه  .5
مطابق

در 1گزينه  .5
مطابق با به  

در 4گزينه  .5
مطابق با ص  

در 4گزينه  .5
ماجراي تا   

در 2گزينه  .5
مطابق با به  

در 1گزينه  .5
مطابق با و  

در 1گزينه  .5
مطابق با و  

در 3گزينه  .6
شهر دو بخ  

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  

در 1گزينه  .6
اطهار ائمة«  
الهي علم بر

در 4گزينه  .6
ع/ از كلمه   

«: رمايدف مي
اله ال كلمةُ«  

در 2گزينه  .6
اكرم پيامبر  

مح واليت و
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 هدة ايشان

 معارف يم

ص » .دارد 

= » .اسـت  

 نزد بايد ه

 و كرد ؤال
 در و« :»م

پـس  »» .م
رد . (سـتند      

 پس فقيه 

-132ـص  

cationgroup

عه به كنون نيز

تعلي و درس ات

نـد حضـور  معـه 

  .128ص 

  .132ص 

داده را مـردم  ي 

فقيه يعني،. ببرد

سؤ غيبت عصر 
 جلَيهِم اللِّه ةُحع
باشم مي آنها بر ا

م بـر مـردم هس
جديد است، اي

صـ» .دهنـد  ش  

ا هم مسلمانان 

جلسا تشكيل ن

جا نه اينكـه در 

ص.  قدرت روحي

ص» .شد خواهد 
 

رهبـري اجـازة  

پيش ب به و كند

»جديد دادهاي
علَيكُم و اَنَا جتي

خدا حجت من 
ان، حجـت امـا

رويدادها/ زمان 

تـو گـزارش به و 

15/12/1399(  

حقيقي رهبري 

امكان نه و هست

است، ن» غايب«

شجاعت و -5، 

 

حكومت رآمدي
 .131-130ص 

!  

او بـه  ديـن  ـي 

ك اداره را كشور 

رويد«كه دربارة 
حج فانَّهم حديِثنا

شمايند و بر ن
فقيهـا/ فقهـا  /    
ز رويدادهاي / ُة

كنند تحقيق وم

10  

5 تمشهمرحلة (ر 

نيست و )ع( صر

ه امام آن يظاهر

«نظرها  از يشان

  .اعلم -4، س
مدير و مدبر -4

 .ب درسي است

ناكار و مشكالت
صص» .آورد مي ر

ك معنا هستند

يعنـ اسـت؛  عرو 

بتواند تا باشد ه
  .128ص  

يعقوب ك بن حاق
ح الي رواة فيها 
من حجت آنان ه

راويـان حـديث
الواقعة الحوادثُ 
 

  .ت

  ».كن ر
محرو طبقات ع

 يازدهم؛ هنـــر

عص امام امامت 

ظ واليت و ومت

اي اند كه ناميده» 

زمان شناس -3 
4، زمان شناس -

كتاب 131و ص 

م باشته شدنان 
در از پاي را مت

به يك» پراكندگي

مشـر دارد، را ق

شده پذيرفته دم
.مقبوليت= » .د

اسح نام به خود 
الواقعةُ فَارجِعوا 
كه. كنيد رجوع 

ر/ حـديث   رواة
ن يعقوب دربارة

 .127ص ). 3و 

تاب درسي است

دو خود از كنند،
وضع دربارة تا ن

سنجش

عدم معناي به 

حكو امكان نه ،
  .113ص » 
»غايب«جهت  ن

ادل،ع -2تقوا، 
-3 عادل، -2وا، 

و 129و ص  13

و افزايش سبب 
حكوم يك سرعت

پر و تفرقه« و» ي

فوق شرايط كه ي

مرد جانب از ايد
باشد داشته» ت

ياران از يكي ه
»ا ودثُ اَمواالح

ما حديث اويان
رحديث است و 

 سؤال اسحاق بن
و 2هاي   گزينه

كت 127ق با ص 

  .درسي است

ك مي جويي عيب
كن انتخاب را ان

   
 

 .رست است
غيبت، دورة«: 1

114.  
دوره اين در« :3
»ايشان توسط ن
آن از را امام«: 4

 .رست است
بات -1: تقليد جع

باتقو -1 :ي فقيه
 .رست است

31ه ترتيب ص 
 .رست است

كارگزاران، غلط
به س پراكندگي،

ستگي اجتماعي
 .رست است

فقيهي رهبري و
 

با فقيه ولي ين،
تيمقبول«ة خود، 

 .رست است
به پاسخ در )ع( 

: فرمود پرسيد،
را زمان به دهاي

 خدا بر راويان ح
و چون). 2 و 1

رد(. شناس باشد
 .رست است

ش سؤال، مطابق
 .رست است

كتاب د 129ص 
 .رست است

ع ديگران از كه 
اطمينا مورد راد

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
1رد گزينة   

ص » .است
3رد گزينة   
دين احكام و
4رد گزينة   

113.  
در 3گزينه  .6

مرج شرايط  
  شرايط ولي

در 1گزينه  .6
مطابق با به  

در 2گزينه  .6
عملكرد غ«  
پ و تفرقه«   
عدم همبس«  

در 3گزينه  .6
و حكومت«  

 مشروعيت
اي بر عالوه«  

جامعة مردم
رد 4گزينه  .7

امام عصر«  
پ را چاره راه

رويداد مورد
حجتامام، 
1هاي  گزينه

بايد زمان ش
در 1گزينه  .7

هر سه بخش  
در 4گزينه  .7

مطابق با ص  
در 3گزينه  .7

را كساني«  
افر اي عده«  

133.  
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 در »تفقّـه 
ه در ديـن،   

  .يابد ي

 و اسـت  ه
 خَسـروا  نَ 

 ادعاي سي

3.  

 مـاوراي  و
 نبوده، لي

 از خالي و

 دوران اي 

cationgroup

ت«به  و كنند ن
و با اين تفقّـه. 1
ادامه مي/ تداوم  

  .128ص . 

داده دسـت  از را
ذينَ خاسـرينَ  الـَّ

كس ايشان، از س

4ص » .دارند ر

و غيـب  عالم ت
معمو آموختن ق

و پاك دلي با رم

  . درسي است

هـا ارزش بـه  ت 

دين دقيق ناخت
126ص » .وزند

/مامت استمرار 

 
.روحي قدرت  و

ر خـود  عمـر  د،
الخ انَّ﴿: فرمايـد 

  

پس تا كرد مي في
  .28ص » .ست
عذر خداوند  نزد

توانست مي) ص( 
طريق از علوم ن

دار دوست زيرا 

كتاب 99-98ص 

بازگشـت ر، خطـر   

15/12/1399(  

شن صرف را خود
بيامو مردم به را 
دهد و ام ه ميم

 ربمد و مدير ←
شجاعت ← .

شود خطا دچار 
ف مـي  كـريم  رآن
.7ص »» .اند ده

معرفي الهي يامبر
نيس واقعي يامبر

افرادي چنين ؛

  .ي است

خدا رسول... د 
شن است كه اين

60-6.  

نكنيد؛ بازگو ن

و صص)  هشتم

كـه منظـور» ؟
  .111ص 

)وم انساني

11  

5 تمشهمرحلة (ر 

خ و همت وقت 
اسالم قوانين و
گشايي خود ادا 

  
← .كند هبري

.بايستد دشمنان

آن شناخت در 
قر .است برده ن
كرد زيان دچار را

  

پي آخرين عنوان
پي كه او بدانند و

نشوند؛ آگاه ديد

كتاب درسي 50 

شود مي شمرده ي
روش... رف نمايد 

1صص » .است 

من پيش را ديگر

7.  

تواي كل درس

گرديد باز مي ]د
ص» تدبر در قرآن

علوويژة () 2

 يازدهم؛ هنـــر

مردم، از گروهي
و بروند خود اي

 و اعصار، به گره

اعلم ← .اشد
ره جهاني يچيده

د خواهي زياده 

يا را نشناسد، د
بين از را» ي خود

ر خودشان كه د

.ب درسي است

ع به را خود لف،
و نخورند را او ب

جد برپيام آمدن

ص»  و تحقيق

ظاهري واليت ز
تصر خلقت عالم

بوده) ع(علي  ت

يكد هاي بدي«: د
 
73ص » .بود ها 

عنوان و نيز محت

خود پيشين يين
ت«. ندارد پيامبر

(ن و زندگي 

سنجش

گ دهد مي ستور
شهرها به علم ب

ر گسترة تاريخ

با تر عالم همه از
پيچ شرايط در را 
برابر در واهمه، 

خود حقيقي دف
سرماية وجودي«

اند انيكس كاران

كتاب 19و ص  2

مختل اجتماعات 
فريب مردم كرد،
آ از گذشته بران

انديشه«ل دوم 

از باالتر و برتر ي
ع در الهي اذن به
حضرت نجا و ح

فرمود ن خود مي
 .70ص »» .نم
انسان تقواي ي،

  .سي است

ع( 96رتيب ص 

آيي و[گذشته  به
پ زمان به صاص

 دين

   
 

 .رست است
دس كريم قرآن ر
كسب از پس تا 

در در هر زمان و
 .رست است

ا فقها ميان از :1
جامعه بتواند :2
و ترس بدون :3

 .رست است
هد اگر كه داند ي
«حقيقت،  در ي
زيانك حقيقت، در

 .رست است
23ه ترتيب ص 
 .رست است

در نيز) ص(رم 
ك ادعا اگر يا ند،
پيامب پيروان ت

 .رست است
 برگرفته از سؤال

 .رست است
اي مرتبه... نوي 

به و كند مشاهده
روح بر الهام رت

 .رست است
به ياران) ص(دا 
معاشرت كن شما
بندي تقسيم در ي

 .رست است
كتاب در 90ص 

 .رست است
 برگرفته از به تر

 .رست است

ب«: ﴾اَعقابِكُم لى
اختص ت كه فقط

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .7
در خداوند«  

بپردازند آن
وحي الهي د

در 4گزينه  .7
1رد گزينة   
2رد گزينة   
  3گزينة  رد

  
  

در 3گزينه  .5
مي«انسان   

كسي چنين
د«: ﴾اَنفُسهم

در 1گزينه  .5
مطابق با به  

در 2گزينه  .5
اكر پيامبر«  

نكن پيامبري
است ممكن«  

در 1گزينه  .5
مطابق با و  

در 4گزينه  .5
معن واليت«  

م را طبيعت
صور به بلكه

در 4گزينه  .5
خد رسول«  

ش با كدورت
وي مالك«  

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  

در 1گزينه  .5
مطابق با و  

در 1گزينه  .5
عل انقَلَبتُم﴿  

است جاهليت
  

erv.ir
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 كـه  اي ـه 

 مبارزه در 

و تـا  (سـت      
پـس  . شود

در » تفقّـه «

 ما حديث 

  .173ص 

همـان  » .د

cationgroup

گونـ بـه  بـود  عه

امامان كلي ول

 منكـر شـده اس
شؤال، مرتبط مي

«بـه   و كنند ن

راويان زمان به 

ص» .كنند مراجعه

  .174ص 

در آورد اجـرا  ـه 

 

در جامع مختلف

12.  

اصو«ست، و نه 

  

  

ـروف و نهـي از
 قسمت دوم سؤ

دين دقيق ناخت

رويدادهاي ورد

م» فقيه«به  بايد

ص.  قدرت روحي

  .185ص 
بـ را اسـالمي  ي 

 .183ص » آن

15/12/1399(  

م مذاهب و گون

8ص » .نماند ه

ديني ا مرجعيت

  .درسي است

».كند انتخاب 

.176-175ص 

ل به امر به معـ
در» اين افراد«

  : است
نش صرف را خود

مو در و« :»...ثنا

با هم، اجتماعي ل

شجاعت و -5، 

ص» .است شرفت
هـاي برنامـه  كه د

تدبر در قرآ» «.ا

12  

5 تمشهمرحلة (ر 

گوناگ هاي نديشه
 127.  
پوشيد حقيقت 

م به مربوط مات

  .سي است

دكتاب  165ص 

فقيه ولي خود ي
  ».باشد تقليد 

صص. عهده گرفت

ش به انجام و عمل
ل سؤال، با تكة 

مرتبط) ع(مان 
خ و همت وقت 

حديِث الي رواة ها

در مسائل بلكه ،

  .اعلم -4س، 
مدير و مدبر -4

پيش اساس و پايه
دهد مي امكان ي

نما توكّل خدا ر

 يازدهم؛ هنـــر

ان حضور و يري
ص» .پرداختند

جويندگان راي

، از  اقدام»نو ي

كتاب درس 150 

و ص 164و ص  

براي جداگانه ور
مرجع  انتخاب

م رهبري را بر ع

ي، امر و سفارش
، اما قسمت اول
ث شريف امام زم

مردم، از گروهي

فيه واقعةُ فَارجِعوا

فردي، مسائل و 

زمان شناس -3 
4زمان شناس،  -

پ مردم همراهي 
رهبري و به كند

بر گرفتي تصميم

سنجش

گي شكل عصر عد،
پ مي خود افكار ج

بر اسالم حقيقت

  .درسي است
نيازهاي با تناسب

ص» ر در قرآن

165رتيب ص 

طو به هر كس ه
مانند تواند نمي 

به شيوة مستقيم

در موارد بسياري
)اند  نظر درست

زيم كه با حديث
گ دهد مي ستور

الو الحوادثُ اَما 

احكام در تنها نه

  .درسي است

  .درسي است

عادل، -2تقوا، 
-3 عادل، -2وا، 

و مشاركت مي،
ك مي قوي را شور

تص چون و«: ﴾للّه

   
 

 .رست است
بعد به) ع(باقر  م
ترويج به خدا ن
ح تا شد سبب ه

 .رست است
كتاب د 136ص 

مت اسالمي ارف
  .4رد گزينة . 

 .رست است
تدبر«ية مباركة 

 .رست است
 برگرفته از به تر

 .رست است
كه شود نمي«: 1
وي انتخاب«: 3
امام خميني ب: 4

 .رست است
ت كه در قرآن د

به 3و  1هاي  ه
اي بپرداز مباركه

دس كريم قرآن ر
  .172ص » ...
و«: فرمود)... ع
  .173ص » ...

 .رست است
ن امام، غيبت در 

 .رست است
كتاب د 174ص 

 .رست است
كتاب د 171ص 

 .رست است
بات -1: تقليد جع

باتقو -1: ي فقيه
 .رست است

اسالم حكومت و
كش اجتماعي، ي

 .رست است

كَّل تلَي فَتَوالل ع

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
امام دوران«  

منكران حتي
ائمه تالش«  

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  
معا تبيين«  
»حاكمان با

در 1گزينه  .6
مطابق با آي  

در 4گزينه  .6
مطابق با و  

در 2گزينه  .6
1رد گزينة   
3رد گزينة   
4رد گزينة   

در 2گزينه  .6
درست است  
نجا، گزينهاي

بايد به آية م
در خداوند«  

.بپردازند آن
ع(امام عصر   

.كنيد رجوع
در 3گزينه  .6

مسلمانان«  
در 1گزينه  .6

مطابق با ص  
در 2گزينه  .6

مطابق با ص  
در 3گزينه  .6

مرج شرايط  
  شرايط ولي

در 4گزينه  .7
و نظام در«  
همبستگي«  

  .صفحه
در 1گزينه  .7

عزَمت فَاذا﴿  
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 بـه  ند كه

 هـا  كومـت 

cationgroup

هستن مختلفي ي

حك همة ايـن  ما

.  

نهادهاي خاص،
  .184ص 

ام دارند؛ خود را
  

برند مي» مؤثر«

  .است 

 

15/12/1399(  

  .183ص » 
اشخ بر عالوه ما، 

ص» ...نظام حت

خ خاص هاي گي
.181ص » .كند

 

  

پي به » اثر« از 

»غير تجربي«ب 

  .باشد

 

 .گرديده است 

  .گذارد ي

 يني

13  

5 تمشهمرحلة (ر 

»تدبر در قرآن «
جامعة در مروزه

مصلح تشخيص ع

ويژگ هر كدام كه
كمك ك مردم ت

 .ب درسي است

.گزيند را برمي 

پردازند دي مي

لبكند مط ر مي

ب مي» ها پديده«

  .شوند ه مي

 

  .نيست» 

 .شود اميده مي

  .ت

»عملي و نهاني

را زيرپا مي» الت

هاي دي  اقليت

 يازدهم؛ هنـــر

».كن مشورت 
امر: ... مشورت س
مجمع: مانند د،

ك دارد وجود ان
سعادت به تواند ي

كتاب 186و ص 

»سكوت«طقي 

ت جهان غير ماد

ير مادي را انكار

هاي   از ويژگي

شناخته» پديده

  .است 

 .شود مي» دتي

  .وند نيست

»علم«و » دليل

نا» وحيد عملي

است» ت خداوند

ع«مرتكب شرك 

حريم عد«خود 

معارف و

سنجش

  .درسي است

آنان با كار اين 
براساس گيري يم

دهند مي مشورت

جها در مختلفي
مي بهتر آنها ت

و 186و ص  18

جربي موضع منط

ب علمي به اثبات

 كه موجودات غي

د و نياز به علت

پ«ليت با عنوان 

»نياز داشتن«ه 

ماديگري عقيد«

هاي انكار خدا ه

د«واره متكي بر 

تو«كنيم،  ت مي

عت از دستورات

س گرفتار شود م

 براي رفع نياز خ

   
 

 .رست است
كتاب د 189ص 

 .رست است

در«: ﴾االَمرِ في
تصمي -3... هبر 
م رهبري به سته

 .رست است
م هاي حكومت ز
حكومت نوع كه د

 .رست است
84ه ترتيب ص 

 .رست است
ود روح، علوم تج

 .رست است
با تكيه بر مطالب

 .رست است
س، اصالت ماده
 .رست است
باشد  پديده نمي
 .رست است

الم در برهان عل
 .رست است

 اصلي هر پديده
 .رست است

«خالقي منجر به 
 .رست است

از انگيزه»  علمي
 .رست است
ها همو ات انسان

 .رست است
خدا را با آن اثبات

 .رست است
اطاع«ي زيربناي 
 .رست است

ر دام هواي نفس
 .رست است

ظلم، شخصي 

www.sanjeshse 
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  .ست

 زنجيرهاي 

» ست كـه 
 بـه خطـر     

يگـر، اسـم    
 خبـري از    
ـس قطعـاً       

cationgroup

اشاره شده اس» ال

ندهاي جديد و

  .ست

 

  

بار ا... سومين / 
 كـردن، دسـت

از سـوي دي). 4
 نـه قبـل از آن
رش را نـدارد، پـ

  ).2د گزينة 

ودن نعمت و بال

بن«د در نهايت 

  .وده است

رد و مؤيد آن اس

 .ي اشاره دارند

. بيني است هان

/دومين / ولين 
خطر«ه معناي 

  ). 4و  3ي 

و  3هـاي   زينـه 
پذيرفته است و
مي قابـل شـمار

رد(استفاده كرد 

15/12/1399(  

نسبي بو«ه اصل 

اند داده» و رهايي

  .ت

  .انجامد مي

بو» ب گوناگون

«  
اط مفهومي دار

  

دانش بشري» ق

شناسي جزء جه

اين ا«ه معناي 
به risk از فعل 

هاي رد گزينه(م 

رد گز(ار بيايـد  
جمع پ» s«ه نه 
هاي اسـام يژگي

رقابل شمارش ا

 

14  

5 تمشهمرحلة (ر 

به» .ها است رنج

  

نجات و«خبر از 

است» ن هستي

مي» ظارت خالق

ظهور مكاتب«گر  

  .شي است

»اي راه نيافت ره
ارتبا» .ددزاد گر

».م آخرت است

نقص مطلق«ز به 

ش زيرا انسان. ست

It is the fir به
سوي ديگر، بعد

g (استفاده كنيم

دا ingبه شكل 
ش است چرا كه
ر، هيچ يك از وي
بل از اسامي غير

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ هنـــر

، آشنا شدن با ر

.باشد جامعه مي

اند ظاهراً خ آورده

هدف يافتن بي«ز 

قبول نظ«نش به 

 انسان، حكايت

انديش س مصلحت

  .ت

آخر به كمال ذر
ز نقص نسبي آ

يي عقل به عالم

پس از مرگ نيز

جهان هستي نيس

rst/second/t
از س). 4و  1اي 

gerund همان 

قرار بگيرد بايد ب
غيرقابل شمارش 
عبارت ديگربه  

ma توان قب نمي

ا

سنجش

ها، كردن از لذت

ظلم و ستم در ج

ن كه پيامي نو آ
  .اند مغان آورده

خود برخاسته از

نه ببيند اين بين

ن، تاريخ زندگي

انسان براساس» ي

ها است دة انسان

آ/ ورشيد بتافت 
تواند ا هرگز نمي

عدم آشناي«ري 

و حيات پ» طلق

 از معنا و راز ج

third … tim
ها رد گزينه(ريم 

اسم مصدر يا ( 

ر جايگاه فاعل ق
»اعتماد بنفس«

a/this/… است.
anyصفت كمي 

   
 

 .رست است
شرط استفاده ك«

 .رست است
از عوامل ظ» ياج

 .رست است
انان توحيد آنان
ي بشريت به ارمغ

 .رست است
گانگي انسان از خ

 .رست است
هستي را حكيمان

 .رست است
دانان نظرية تاريخ
 .رست است

تدبيري«هاي  ت
 .رست است

برانگيزانندة اراد 
 .رست است

دل من هزار خو
ة دانش بشري ه

 .رست است
مطلق دانش بشر

 .رست است
نقص مط«وح به 

 .رست است
ن جداجود انسا

 .رست است
 me (that)ختار 

ن حال كامل دار
دار ingز فعل 

 .رست است
تداي جمله و در

con  به معناي»
…سمي مانند 
از ص. مارش است

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
«در عبارت 

در 2گزينه  .6
نياز و احتي«

در 3گزينه  .6
غير از قهرما

براي» نويني
در 1گزينه  .6

احساس بيگ
در 2گزينه  .6

اگر انسان ه
در 3گزينه  .6

با توجه به نظ
در 4گزينه  .7

انگيزة فعاليت
در 1گزينه  .7

»مصلحت«
در 4گزينه  .7

اندر د«بيت 
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nfidence
هاي ا معرف

غيرقابل شم
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در زمـان  » 
از ). 4و  1 

 1هـاي   ينه

هاي   گزينه
سـش قـرار    

تبـديل بـه    

شـما خبـر     

 

تند و ايـن   

cationgroup

»ن ماندن المپ
هاي رد گزينه( 

رد گزي(گيرد  مي

رد(ستفاده كرد 
چيزي مـورد پرس

  ).3و  1

توانـد تب ساني مي

  بان قلب

س باشـند بـه ش

  ».كنند ك مي

 ».يداري كنند

رو هسـت ل روبـه    
  ».)رند
  ران

  ». نشان دهد

  ».د
  ندرت

  ».ي هستند
  حل

روشن« به شكل 
فاده قرار بگيرد

ي را در ميان مي

 سؤالي جمله اس
، قطعاً تعداد چ»

1هاي  رد گزينه

ي كوچك به آس

ضر) 4 

ه در دسترس اينك

  في

م و فعال را درك
  افتن

را با تخفيف خري

خـود بـا مشـكل
ن مشكلي را دار

نگر) 4 

شما راشخصيت 

كند مي مصاحبه 
به ن) 4 

هاي رواني جدي
مراح) 4 

15/12/1399(  

آن  است و اثر
كامل مورد استف

اره ضمير مفعولي

ه، بايد از شكل
»كنم دو فكر مي

(استفاده كنيم  

هاي در ميان بچه

 د

ا من به محض

پنهاني، مخف) 4 

بك زندگي سالم
ن، بهبود ياد داد

هاي هواپيما ر ت
  تخفيف) 4 

در بيان منظور خ
ها چنين مام زبان

 ئن، مشخص

تواند ش ساني مي

ست و به ندرت
 الً، قطعاً

ه ابتال به بيماري
 ات

15  

5 تمشهمرحلة (ر 

شته اتفاق افتاده
 به شكل حال ك
ني است و هموا

در ابتداي جمله 
ف«گويد  د و مي

 how many

ك عادت بويژه د

اعتياد) 3 

مهم هستند، اما

4 آشنا) 3 

 داشتن يك سب
بهبود) 2 

  

توانند بليت ه مي
4 رسم) 3 

 زبان خارجي، د
يادگيرندگان تم

مطمئ) 3 

باس شما به آس
   كاهش يافتن

ن معاشرتي نيس
كامالً) 3  

نند و در خطر ا
جزئيا) 3 

 يازدهم؛ هنـــر

در گذش» كردن
بايد forgetل 

اي جداشدن كلمه

How much
دهد طرف دوم مي

ز كلمة پرسشي

داده است كه يك

 س

 در يك جلسه م

 ترس، موجود

ي امروزه اهميت

تأثير گذاشتن) 

مام اعضاي گروه
 

 صحبت به يك
يعني ي(ي نيست 

 ي

د، نوع انتخاب لب
كاهش دادن،) 
  بافتن) 

سكتباليست جوا
ر روان و سليس

كن ترسي كار مي
 

سنجش

فراموش ك«عمل 
تيجه، حتماً فعل

tu يك فعل دو ك

How man  وh
 به جوابي كه طر
ر نتيجه، بايد از

ق جديد نشان د

احساس) 2 

ز در حال حاضر

در دست) 2 

فراد بسيار كمي
   ي را دانستن

   4(

 اين است كه تم
هويت) 2 

م افراد به هنگا
ن زبان انگليسي

تزئيني) 2 

ك مطالعة جديد
   2(

)4    ن

دانم، بس  من مي
به طور) 2 

در شرايط پر است
شرايط) 2 

   
 

 .رست است
 مفهوم جمله، ع

در نت. مانده است
urn off فعل 

 .رست است
nyت پرسشي 

چنين، با توجه
در. نه مقدار آن 

 .رست است
يك تحقيق«: مله
«  
 

 .رست است
آقاي جونز«: مله

 د
 .رست است

متأسفانه اف«: مله
ردن، قدر چيزي

 كردن
 .رست است

خبر خوب«: مله

 .رست است
بسياري از«: مله

ص يادگيرندگان
 ، منحصر 

 .رست است
كبراساس ي«: مله

  دادن
ادن، بازتاب داد

 .رست است
تا آنجا كه«: مله

 .رست است
اين افراد د«: مله

www.sanjeshse 
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  ).3و 
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بعد از كلما  
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 از آن نيـز  
ـه معنـاي   
ن اسـتفاده   

 عملـي در     
توان  ن نمي

hundred

 

cationgroup

، بعدandل از 
بـ fewت كمـي   

تـوان از آن  نمي

  بوب، عمومي

ا بيـانگر انجـام
ست و همراه آن
d, thousand,

 نظمي تالل، بي

  عمومي ي،

 .ترين است ك

قبل visitingر 
كارگيري صـفت

در نتيجه،. دهد

محب) 4 

ستفاده شود تـا
قابل شمارش اس 

 ,million ,د 
  ).4و  2ي 

اخت) 4 

كلي) 4 

نزديك --------

15/12/1399(  

وجود اسم مصد
ز سوي ديگر، بك
د عناي منفي مي

 زن، متعادل

مان حال كامل ا
touristsاسم 

مانند  كه كلماتي
هاي رد گزينه(د 

 ت

  ضروري

  حيح است؟

-----عنايي به 

  . كنند

   اشاره دارد؟

 .ت
16  

5 تمشهمرحلة (ر 

با توجه به و. ند
از). 4و  2هاي  ه

ت و به جمله مع

متواز) 3 

بايد از زم» 201
). 3و  2هاي  نه

ك ين، دقت كنيد
جمع بسته شوند

فعاليت) 3 

الزم،) 3 

  ر

طرات مثبت صح

   نياز دارند

ه است از نظر مع

ك بي آرامش پيدا

ت به چه چيزي
  »ي

ادامه خواهد يافت

 يازدهم؛ هنـــر

بايد همپايه باشن
رد گزينه( شود 

است» هيچ«اي ن
  ).1رد گزينة 

 ه

15از سال «ناي 
رد گزين(ه است 

همچني). 4زينة 
يچ عنوان نبايد ج

 ل

 

ك زندگي شادتر

 مورد ليست خا
  . شما باشد

-----.  
 خاطرات مثبت

خط كشيده شده

  است؟ رست
 مراسمات مذهبي

ه شده استشيد
خوشنويسي عربي

ا ---------رد 

سنجش

ب andحرف ربط 
in استفاده) دار

به معن noعادل 
ر(كند  نطقي مي

ممنوعه) 2 

since  نابه مع
كنون باقي مانده

رد گز(فاده كرد 
دد بيايند به هي

محصول) 2 

مشابه) 2 

 
 براي داشتن يك

از موارد زير در
خوب از گذشته

 ------------
ان به ليستي از

زير آن خ 2راف 
  »ش

  چيست؟

نادرز موارد زير 
كردند تا قبل از

زير آن خط كش 2
A  خ«به معناي

د با بحث در مور

   
 

 .رست است
 كه دو طرف حر

ngفعل ( مصدر 
به نوعي مع» ي

 جمله را غيرمن
 .رست است

 ، راكد
 .رست است

2015 ساختار 
د كه اثرش تا ك

استف muchمي 
bi اگر بعد از عد

 .رست است
 ي

 .رست است
  برعكس

 .رست است
  متن چيست؟
 خاطرات خوب
 .رست است
يك ا  متن، كدام

شامل خاطرات خ
 .رست است

توان فهميد كه
ده بيش از ديگرا

 .رست است
ef كه در پاراگر

تالش«به معناي  
 .رست است

وان براي متن چ
  شتن

 .رست است
يك از  متن كدام

ك وشنويسي مي
 .رست است

2ه در پاراگراف 
Arabic calli

 .رست است
تمال بسيار زياد

www.sanjeshse 
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  attempt
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كه itكلمه   
  igraphy
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ود، امـا در  
ر، حركـت      

هـا و    زاويه
يـن شـكل   
پرماتيسـم     

در اينجـا  . 

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

هـاي   جنبـه   
آنها بـا در   

 كـارش بـا   

ـه بـر روي   
الـدين   ـفي    

گويي حس 

  .ود

دازي را به 
داني چـون  

cationgroup

رو كـار مـي   بـه  
ا در سـطح كـار

ود و از تغييرات
اي.  سكون است

 شـيوة او را سوپ
.مـايش بگـذارد  

 بـا كـل اثـر دال
ريباً تمام آثـار ه
 بصـري هماهنـ
ـا، سـايه روشـن

ناسه روابـط مت 

ـدون رعايـت ج
.گ درخشان بود

مند به موضوع ك

ز رنگي است كـه
رفـدار شـيخ صـ

  . ديده نشد

كند و گ سي مي

ي عميق توأم بو

پر ها منظره ست
توان به هنرمند 

ها وحيات پيكره
اه و تكـرار آنهـا

  .د

شو ي ساخته مي
بت، استحكام و
ش روسـي كـه

هاي خالص به نم

اثر با يكديگر و
تقر. خوردار است

 است كه رابطة
هـ هـا، خـط   ـگ  

اليسم، مربوط به

آميز و بـ ر اغراق
رنگده و از نظر 

ش عاطفي هنرم

يلة كوچك قرمز
وازده امـامي طر

گر در تصاويردي

 متافيزيكي بررس
  .ست

مذهبي و سكوتي

ثار اكسپرسيونيس
از اين ميان مي

15/12/1399(  

هاي دروني و رو
لبة خطوط كوتا

گذارد نمايش مي

هار زاويه مساوي
 دايره نماد صالب

لويچ نقاشما. ست
ه هندسي با رنگ

  .ست

ب ميان اجزاي ا
اي برخ ميت ويژه

 اولية اثر هنري
ناسب ميـان رنـ
رو، نقاش سورئا

برد رنگ به طور
از نظر طرح ساد

نمايش كنش. دند
  .د

 شكلي شبيه مي
هاي شيعيان دو
شاه طهماسب د

بة فوق حسي و
ريكو نيز حاكم اس

 نوعي احساس م

وم جهاني در آث
ا. رمند سوق داد
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ه راي بيان حالت
 مكتب تبريز، غل
ت اسفنديار به ن

چهار ضلع و چه
مربع بر خالف 

شكال هندسي اس
هاي ه ح و شكل

ر گرفته شده اس

يت رابطة مناسب
 تجسمي از اهم

صولب يكي از ا
جسمي وجود تن
در آثار خوان مير

 هر چيز بر كارب
هاي آنان ا قاشي

ي به رنگ بخشيد
تر بود سازي مهم

وجود عالمت يا
ه  تركي از نشانه

ي بعد از وفات ش

ي، بلكه از جنبة
 در كارهاي دكر

ويد فردريش با

شي از جنگ دو
ان شخصي هنر

.  

عمومي هنر

 يازدهم؛ هنـــر

  ي

 خط به ندرت بر
ترسيم شده در

در مشايعت تابوت

سي است كه از چ
.آيد ه وجود مي

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

تجسمي بر كيفي
ري در هنرهاي

ين جهت تناسب
يبايي يك اثر تج
 عامل زيبايي د

ستم كه بيش از
نق. ا ددگري بود
اي  و شدت تازه
س ط، از هر شبيه

ران صفوي، ودو
هاي دوازده مامه

تداول گرديد ولي

موضوعي تصوير
اين حالت. شود

هاي كاسپار داو ه

تنفر و دلهره، نا
بستري براي بيا

.اشاره كرد...  و 

 درك ع

سنجش

شنويسي اسالمي

ر نقاشي ايراني
ديار، شاهنامة ت
ريشاني آنها را د

هندس ه و سادة
گوش متنوعي به
 و در عين حال
هرة اشكال طبيع

ع به عنوان شكل

در هنر تجت كه 
جاد زيبايي بصر

از اين. اند ود آمده
يكي از داليل ز

توان گفت كه ي
  .ست

ر اوايل سده بيس
شت، فوويسم يا
ي متضاد قدرت

ترين خط  و قوي

ي مكتب تبريز د
ين عالمت و عم
دوران صفوي مت

را نه به عنوان م
ش بندي مي درجه

سيسم در منظره

ني بر اعتراض، ت
تبديل آن به بو 

ده، ايگون شيله

   
 

 در توسعه خوش

 .رست است
 طور معمول در
ي بر مرگ اسفند

كنندگان و پر ي
 .رست است

هاي پايه ز شكل
ن، اشكال چهارگ
ت زمين و مادي
سعي داشت جوه

 به روي بوم مربع
 .رست است

هومي رياضي است
بات به دليل ايج
ي تناسب به وجو

ي. كند را بيان مي
 عنوان مثال، مي
طوح و خطوط اس

 .رست است
نقاشي مدرن در
انه آن تأكيد داش

هاي ر دادن رنگ
شديدترين رنگ

 .رست است
هاي نقاشي خصه

اي. ش شده است
 كه در ابتداي د

 .رست است
جان ر طبيعت بي
جان د بيعت بي

 .رست است
س روحية رومانتي
 .رست است

ن احساس مبتن
هاي ذهني و شت

كوشكا، اميل نولد

www.sanjeshse 
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تـر شـد و     
يـده شـد،   
و زنـدگاني    
ـه صـورت    
ديـد و مـا     

ـب هـرات    

سـندگان و       

شـد   ه مـي    

نـدان ايـن   

جديدي در 
زمان، علي 

 آفريقـايي،   

 كه است رو

 نقـش  يوار

 تـأليف  ريخ 

. داشـت  ج
داشـت   دن 
 پشـت  يا ر

تـور   شمي،

cationgroup

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

  : ند از
يد از آثـار مكتـ

ـدگان نـي، ريس

ن سـفارش داده

از هنرمن.  كـرد 

فتند و حركت ج
عباسي، محمد ز

هـاي  و پيكـره  

غرغر خوي و ق
  .د

دي آن بر ساية ه

تـار يعنـي . ـت 

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

.  

حالت ك. د ندارد
تري بروز كرد، ش

ه ن بـه موضـوع    
يست، اغلب تصا
جدداً نقاشي ديـ

باشد كه عبارتن ي
ر و جنگ به تقلي

  سبي
حـين كـار، نوازنـ

ن بـه هنرمنـدان

ها رواج پيدا عبه

 ايشان قرار گرف
بارتند از شفيع ع

هـا ك از ماسـك 
 

خلق مردي با اي
كند مي ايجاد ك

كه دادند، مي قرار
  

دانسـ ق هــ  هم
  .آورد ن

گ و تجملي و رق
انحنـا بـا  زگاري 

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

15/12/1399(  

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

در اين دوره مج 

 پنج گرايش مي
هاي بزم و شكار
 شاهنامة طهماس
 روسـتايي در ح

زرگان و درباريان

ه، قلمدان و جع

ي اروپايي و آثار
ن هنرمندان عبا

، پيكاسو و براك
 . بهره جستند

ماجراها كه سيد
هاي كميك قعيت

ق نور منبع قابل
.نگرفت قرار جه

چهارده تا ازدهم
ميان به سخن ي

بر و پر زرق اك
سـاز كه هداشتي

زنگوله فرم ن با
بي ها پارچه جنس

جامعه متوسط ت
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كا ييات و ظرافت
 در مكاتب بعدي

تر ش  و جدال كم
تركي با ميلة قرم
.ر در آمده است

ين و اصفهان و
ه خصوصاً صحنه

در كتاب... ي و 
ها و زنان شبان

  الذهب سله
گان، بزي شاهزاد

ي روي قاب آيينه

هاي تقيم نقاشي
اين. اند ن خوانده 

هاي ايراني، شي
شوري و مصري

رس موفقيت به ط
موق و كند مي ي

مق در و بريدند ي
توج مورد چندان

دوا قرن فاصله ر
دستگاهي سيقي

پوشا طاليي صر
بهد به اصطالح ي
دامن )كرست از 

ج. بود مد فتري
طبقات در كه د

 يازدهم؛ هنـــر

ش به نمايش جزي
گرايي كه طبيعت

درباري و جنگ
هاي دوازده تر مه

ك كادر به تصوير
  .ستيم

 تبريز دوم، قزوي
ظر درباري و مخ

ينقاش، مظفرعل
ظري از زندگي ش
ي در كتاب سلس
كه اغلب از سوي

  ها ر رقعه
 مجلل و نقاشي

 تحت تأثير مست
 ايتاليا ـ اصفهان

 ريتم زيباي نقا
ي هخامنشي، آش

خط پويانمايي اب
زندگي افقي خط 

مي چرم اي تكه ز
چ ايران در رفت،

در را ش دستگاه
موس از كه كتابي 

عص مرفه طبقه ي
هاي كرست از ده

استفاده با( فت
كف سينه صطالحاً

بود دامني و كت

سنجش

ن، ديگر گرايش
كم نوعي طب  كم

 به موضوعات د
ير، از عمام تصاو

دو تصوير با يك
 كاخ قزوين هس

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

نگاري است ك ره
و شاگردانش در
اشي در بناهاي

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

ها و ي از منحني
هاي مت از پيكره

كاواندولي ب والدو
يك روي و ست

از را ها  عروسك
گر نام خيال چادر

پيدايش توان مي 
نخستين رازي،

براي ،)دوران زيبا
استفاد با مانند 

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

   
 

 .رست است
اي مكتب قزوين

تر گشت و بيعي
شي قزوين توجه

در اين. داختند
 شده و معموالً د
سيار زيبايي در

 .ترست اس
ر عهد صفوي ش

نقاشي عهد ص: 
نند آثار سلطان

مناظر طبيعي: م
مانن. شود يده مي

توجه به چهر: م
ي رضا عباسي و

توجه به نقا: ارم
توان معين مصو

شامل هنرمن: جم
ي پديد آوردند ك

  ...دار و  جبه
 .ت استرس

يس و موديلياني
ك و گوستاو كليم

 .رست است
ازو ايتاليايي الق

شده اس تشكيل 
 .رست است

عروسكي سايه،
چا كه نمايش ن

 .رست است
ها پژوهش اي ره

شير فرصت ن اثر
 .رست است

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

ماليم روشن سايه

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .10
ها در نقاشي  

حركات، طب
در آثار نقاش
روستايي پرد
جفتي اجرا

شاهد آثار بس
در 4گزينه  .1

نگارگري در  
گرايش اول  

مان. باشد مي
گرايش دوم  

بافندگان دي
گرايش سوم  

مانند كارهاي
گرايش چها  

ت گرايش مي
پنجگرايش   

نقاشي ايراني
قلي بيك ج

در 1گزينه  .1
گوگن، ماتيس  

ويليام بليك
در 1گزينه  .11

خال هنرمند  
خط يك از

در 3گزينه  .11
نمايش ع در  

اين. بست مي
در 2گزينه  .11

پار براساس  
بحورااللحان

در 3گزينه  .11
قرن اوايل در  

دوره اين در
مي استفاده

كه) دار چين
سا با ابريشم
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 را در فضا 
 را در آثـار    
ي سـاخته   
بش نور به 
ي آزاد و در 

فتـد  ا ه مي

. ده گرديـد 
هنـد بـا   ر   

صـمد كـه   
 و منزلـت      
نرمندان به 

از .  گرديـد  

. ونـد بزنـد    
مـايي سـه   

در . گردد ي

جـم اشـغال     
جـم منفـي   

cationgroup

ن رويت اجسام
رد، نقـش نـور

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

ربار ايران پناهند
 بـه سـلطنت د

عبدالص. نـد بـرد    
كبرشـاه، مقـام
داد زيادي از هن

ريـزي ـد پايـه   

يا را بـه هـم پيو
مزني بين عمق ن

 وي محسوب مي

ـايي را كـه حجـ
 منفي و گاه حج

 .بيسم رخ داد

ور است كه امكا
 حجم با فضا دا

هـا بـدو برجسته
ها يجاد سايه و ا

هاي قش برجسته
ه روي سطوح مج

فت كمك به در
پس از بازگشت

را با خـود بـه هن
ـار همـايون و اك

از آن پس تعد. د
كتب نقاشـي هنـ

  .شاره كرد

دهد تا اشي ن مي
ن توانستند تواز

خصوصيات كار

معموالً فضـ. كند
توخالي را فضاي

پنكو در كوبي ركي

  

  .شود مي

15/12/1399(  

تر اين نو ر دقيق
اي كه ط پيچيده

ها و نقش ب سمه
ها  و فرورفتگي

ها و يا نق جسمه
گردش آفتاب به

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

اش) توزك بابري

 و گسسته نشان
هاي گوناگون وش

گي روزمره، از خ
  .شود ضه مي

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

v = π× 

م 4مانند گزينه 

ك
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به طور. جه است
به وسيلة روابط 

 بسياري از مجس
ها ني برجستگي

ه خصوص در مج
قعي كه بر اثر گ

 سلطنت خلع ش
هنرمندان ايراني
ميرسيد علي، ش
حي و خط بهره
و تعليم شاگردان
ي ايراني به هند

ت(امه كتاب بابرن

اي را سست اره
 عمق فضا به رو

ور مادي در زندگ
 اثر هنري عرضه

ون يا بيرون آن ا
حجم و يا حفرة م
ضا در پيكرتراشي

( )× ×23 3 3

  :ست با

رده نگاه كنيم، م

فيزيك -ياضي 

 يازدهم؛ هنـــر

 آن شايسته توج
موالً هنرمندان

به ويژه اين كه 
ن تيرگي و روشن

اين موضوع به. ت
هاي وا جود سايه

 پادشاه هند از
 پادشاه با كار هن
ي عبدالصمد و م

اي در طراح لعاده
ور كردن كتب و

گونه نقاشي بدين
توان به ك شد مي

ند و خطوط كنا
ا محدود كردن

د و نفي و حضو
خارج و به عنوان

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

(− π×13 33

ه ترتيب برابر اس

ن قسمت گستر

رك عمومي ري

سنجش

م و خصوصيات
ز اين جهت معم

.دهند ي قرار مي
 توجه به ميزان
بل اهميت است
ارند به دليل وج

ماسب، همايون
كرد و در دربار

رمند عصر، يعني
ال و از قدرت فوق

ند به مصوربار ه
.  ماندگار شدند

ب تصويرسازي ش

كن يا دخالت مي
 همانند سزان با

  .جاد كنند

كند يء توجه مي
 و مادي خود خ

توپر باشد و به ه
فضاي پيرامون آن

و مثبت براي ار 

)× = 23 3 3

رو، چپ و باال به

كعب سفيد پايين

 در

   
 

 .رست است
ر بازنمايي حجم

از. آورد وجود مي
مطالعه و ارزيابي
به همين نسبت

گيرد قاب كل مي
خورشيد قرار دا

  .ت است
 .رست است

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

اين دو، در در. ت
ردند و در آنجا

كه در اين مكتب
 .رست است

شكل ظاهري اشي
 امپرسيونيست
طح دو بعدي ايج

 .رست است
شان به نفس شي
 از مكان واقعي
 .رست است

اند توخالي و يا ت
گويند و ف ت مي

جاد فضاي منفي

 .رست است

× π =2 81 543

 .رست است
شكل، نماي روبر

 .استرست 
رست كردن مك

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .11
نقش نور در  

براي ما به و
خود مورد م

شوند و ب مي
روي آنها شك
معرض نور خ
داراي اهميت

در 1گزينه  .11
در دوران س  

او وقتي كه
اجازة شاه ط
خوشنويسي
بلندي يافت
هند سفر كر

هايي ك كتاب
در 3گزينه  .11

سزان در شك  
نقاشان پسا
بعدي و سط

در 1گزينه  .11
مارسل دوش  

اينجا، شيء
در 2گزينه  .12

توا حجم مي  
كند، مثبت مي
ايج. نامند مي
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در 2گزينه  .12
با توجه به ش
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 xمجـاور  

خـط  د پاره

 f = و  2

ADES = 

  ره متوسط
  
  

cationgroup

yپس زاويه م ،

 بر استوانه باشد

 :ريم

 c ، پــس1=

  .ت

(= + +1 11 6 3

مساحت داير =

×= =4 18
6


يل و اگر مماس

ضالع بدست آور

s s=1    

s =3  

s '
s

  

eعنــي  =  و

BDES است =

ABC)S /=1

π× =28 64

15/12/1399(  

  يك خط      

12=يگرش 
  .رجه است

ه باشد، مستطي

االضمتوازي 3ت 

s ×= =2
4 4

2
× =2 4 42

' + += 8 8 4
64

ce = +9 يع 1

=ABCSو   1
6

ABC/ S5

π4
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 زاويه خارجي د

در فاضل آنها 

گر عمود بر قاعد

در نتيجه مساحت
s =  

= 8

= =4 2 5
64 16

a 1=و  = 1

ACES S= 1
3

  :اريم

 يازدهم؛ هنـــر

                  
                  

باشد كه مي 6

12 است و تف

  .ن دارد

ه باشد بيضي اگ

 را نصف كرده، د
= + + +1 3 5

6

9اشــد، پــس 
  .است 

B پس ،ABCS

د 8ره به شعاع 

سنجش

  .رسم كرد

                  
                  

° يك زاويه 

y x=  نيز°

 يك مركز تقارن

ر عمود با قاعده

 مساحت مثلث
...+ + =15 8

با 19د بــيش از 
bو   e+ = 6

BD AB= 1
3

يركوچك يك دا

   
 

 .رست است
توان رك خط مي

                   
                   

 .رست است

ارجي مثلثي با

− =12 6   و
 .رست است

محور تقارن و 4

 .رست است
غير موازي و غير

  .شود
 .رست است

توانيمشكل مي
28= برابر  64

 .رست است
b توانــد نمــي +

bيعني   = 6 
 .رست است

CE = 1
Bو  3

 .رست است
هاي ك  نيم دايره
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=برابر  6 
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در 3گزينه  .12
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ش حاصل مي

در 2گزينه  .12
شبا توجه به 
تعداد مثلث

در 2گزينه  .12
+bچــون 

b =2 12
در 4گزينه  .13
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با قرار دادن
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( )(+3 1 3 

بايسـت   ـي 

a b
ab

a c
ac

+ =

+ =
  

  
b c
bc
+ =  

  

c
 +1  

x vt=  
v=3    

v = 3
3



  

×181 5  

P /= 2  
WP
t

=  

W m=  
 15  

/  15  
V =


15
1  

V V=1 2  

cationgroup

 )+ =3 1 16

مـ 11ذيري بـر   

b a

c a

= + =

= + =

1 1 1
6

1 1 1
24

c b
= + =1 1 1

12

ab
a b

− =1 1

t /=  5
v× 3 

m
s

=1 


= =18 365


kW = 5 25
W Pt =

mgh vgh= ρ
/ =   1

/=   1
/ /
/

=   
   

1

V=2

=3 36 برابر 2

پـذ و براي بخش

b c


 − =



1 16

4

b
 =2 5

2 24

b bc ac
abc

+ − =

  

= 3  5دقيقه

km
h

6

W 

t  × 25
h

V× × × 1
V 

/ / ×5 1 5

  .شود مال مي

15/12/1399(  

×هاي  ليه 33

Bپس  = و 5
  .است 

1
8

b
 =5 1 5

4 48

a
= − 

1
16

.ت دو بار بچرخد

s

/× = 6 15

× 1

× =  1 15

به آنها اعم برابر 
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 تعداد مقسوم عل

پذير است، سپ ش
A، پس  = 4

c
 = −5 1

8

abc
ab bc ac+ −

بايستد كه مي

  .رد

J  

ليتر  

ختالف پتانسيل

 يازدهم؛ هنـــر

nپس  = و 2

بخش 25پس بر 
پذير باشد بخش

a
 =1 1

48

c
= −16

فقط توجه شو. 

18ر
ضرب كر 5

كنند و اخ كار مي

سنجش

دد اول باشند، پ

پذير، سپ بخش 
−5 ب 11بر  7

3
48

.ل را كامل كند

k بايد عدد را د

با برق شهري كا

   
 

 .رست است

n  وn عد 1+

 .رست است
= ×275 25 1

A+ − +3 1
 .رست است

 .رست است
تواند شكلمي 3 

 .رست است

mل 
s

kmبه  
h

 .رست است

 .رست است
 خانگي بوده و ب
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P P=1 6  

  

R =1  

N   و قطـب

.  

هـاي چنـد   
ري اضـالع   
صورت چند 

(k   تغييـر

 .     شود
رد نـدارد و   

 

 ولي موازي 
ت ناموازي 
. ود نيستند

cationgroup

VP
R

 =
2
1

2
1

V( ) R
V

= 21
2

1
6

  .وند

Nداراي قطـب  

را منشور گويند

ه ن مشابه نقشه
گيـر و بـا انـدازه   

ن شكل را به ص

k با نسـبت   )2

ش ف استفاده مي
شي نقشه كـاربر

.ذ استفاده كرد

و  صفحات تصوير
ص گويند و صفحا
ر يا محوري عمو

  .ستند

V( )
R

2
2
2

6

R R =2 1

شو الء منتشر مي

د Aس قطب 

االضالع باشند ر

توان ش زاويه مي
 تقسيم نمـود و

توان ين روش مي

و مساحت نقشه

هاي مختلف حني
كش پخي در خط

ي يا برش كاغذ
  .ي است

حات ناموازي با
را صفحات خاص

يچ صفحه تصويره
فحات خاص هس

15/12/1399(  

R2
6

رعت نور در خال

كند پس  عمل مي

ا ه شكل متوازي

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

و kد با نسبت 
  .ماند ت مي

ها و منح م قوس
چنين نداشتن پ

كشي ن براي خط
كشي ذهاي نقشه

را نوع اول و صفح
 دو نوع صفحه ر
يين صفحات بر ه

و باقي صف)  سوم

22  
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هستند كه با سر

رباي جديد آهن

طوح ديگر آن به

دون داشتن نقاله
يست شكل را به
را دوباره ترسيم

ك بعدي هستند
ياي موجود ثابت

 از آن در ترسيم
شه زير آن و همچ

 هرگز نبايد از آن
ها و كاغذ ، نقشه

ير ديگر رحه تصو
نامند اين دوم مي

اين. نامند خص مي
نوع(، غيرخاص 

سيم فني

 يازدهم؛ هنـــر

كترومغناطيس ه

 به عنوان يك آ

وي داشته و سط

كش و بد  و خط
باي ن منظور مي

كش، نقشه ر خط

 و محيط كه يك
نقشه ميزان زواي

 شابلن است كه
ديده نشدن نقشه

گذاري و  اندازه
ي كارهاي هنري

 عمود بر دو صفح
ت تصوير را نوع د
ر خاص و نا مشخ

اند، كه تيره شده

 ترس

سنجش

فش از امواج الك

 كنيم هر قطعه
  .آيد  مي

جه موازي و مسا

 با كمك پرگار
بدين. رسيم نمود

آنها با پرگار و خ

 تمامي خطوط
هاي ن ام مقياس

نوعي) ني كش
شفاف نبودن و د

 . غذ است
گيري و ص اندازه

صوص نگهداري

ع صفحات تصوير و
ر يكي از صفحات
 را نوع سوم، غير
ت كه دو تاي آن

   
 

 .رست است
 راديويي و فرابنف

 .رست است
ربا را تكه تكه ن

در Sت قطب 

 .رست است
هايي كه دو وجي

 .رست است
بندي و تنها لث

ت دقيق تر صور
رسيم تك تك آ

  . كرد
 .رست است

اس يك نقشهي
ي همواره در تما

 .رست است
خم كش يا منحن
فلزي به دليل ش
نها در برش كاغ

اي است مختص 
پوشه بزرگ مخص

 .رست است
زي با يكي از صف
حورها يا عمود بر
صوير و محورها

صفحه است 13 
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با يكي از مح
با صفحات تص
حجم داراي
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ه اسـت در    
به صـورت  

سپس خط 
ـوط رابـط   
طبق باشـد  
ه متقـاطع        
 و صـفحه         

ده نشـده و   

cationgroup

قعي ارائـه شـده
 و چون در نما ب

دست آورده و س
صفحه را با خطـ
ط داده شده منط
 خـط و صـفحه
در نتيجـه خـط

هـا داد ع سوراخ

وده و با ابعاد واق
ل يا ابليك است

ر دو صفحه را بد
ط تالقي خط و ص
خط نظير بر خط
 را قطـع كننـد
طبـق شـده و د

 است ولي شعاع
 

15/12/1399(  

ن برهم عمود بو
تيو موازي مايل

نقاط نظير) چپ
كنيم و نقاط  مي

آوريم چنانچه خ
اگر يـك ديگـر

ط داده شـده منط

قطعه داده شده
 .كند كفايت مي
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 (HL)فـق  
ي خـط افـق   
ل سـايه هـر    
ن منبـع نـور    

 از راستاهاي آن
راين نوع پرسپكت

از سمت چ( دوم 
ه منطبق فرض م

آ مي ق را بدست
فحه موازيند و ا
ضي نيز بـر خـط

سبت به دو لبه ق
يكي از اين دو ك

 .ي شود

  

 يازدهم؛ هنـــر

(vp) و خط اف
بر زمين نيز روي

با اتصـال) ورشيد
يز نور كه همـان

مچنين دو راستا
بنابر. شود ده مي

  .د

دا مطابق شكل
ل سوم بر صفحه
ط فرضي منطبق
 باشد خط و صف
 خط نظير فرضي

ها نس ركز سوراخ
گذاري يك س اندازه

گذاري ست اندازه

. چين نياز است

سنجش

(ار، نقطه گريز 
هاي عمود ب ميله

خو(طبيعي است 
د آنها نقطه گري

همازي هستند 
رت حقيقي ديد
بليك خواهد بود

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

ط به موقعيت مر
رابر هستند پس

بايس مي ي نما نيز

خط 6حجم به 

   
 

 .رست است
دن خطوط ديوا

گريز ساية م. يد
جه منبع نور ط
ود نقطه و امتداد

  .آيد ت مي
 .رست است

موجود با هم موا
 از بعدها به صور

شود نما ابل ه مي
 .رست است

يص وضعيت خ
ز نماها مانند خط

گر منتقل كرده
حه منطبق هستن
با توجه به تصوي

  

 .رست است
 دو اندازه مربوط
 كه دو سوراخ بر
رتفاع شيار باالي

 .رست است
ل نماي باالي ح
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در 2گزينه  .14
راستاهاي م  

نتيجه يكي
حقيقي ديد

در 4گزينه  .14
شخيجهت ت  

را در يكي از
به نماي ديگ
خط و صفح
هستند كه ب

. ندا منطبق
  
  
  
  
  
  

در 3گزينه  .14
هر چند كه
از آن جايي

همچنين ار  
 
  
  

در 4گزينه  .15
جهت تكميل
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عاع بـزرگ  

د بنـابراين   
و  dخـط      

ك ضـلع آن    
سـيم نمـود   

cationgroup

ffنوني و شع) '

شـود  ديده مـي 
صـفحه مصـور خ

  .ود

دن انـدازه يـك
زه ضلع آن ترسـ

  

نصف فاصله كان(

رت غير حقيقي
ناً زاويـه بـين ص

درجه خواهد بو 

رحله بدست آمد
شعاع برابر با انداز

ميـده    

  .شوند
ميـده      

15/12/1399(  

( Cدر نتيجه  

م بوده و به صور
اشد ولي مطمئن

6ن صفر تا  

وم است كه تا مر
ش سه كمان به 

  .يد

د و منتصـب نام

ش هيه ناميده مي
يـر مشـخص نام

24  
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.است 8و  18ا 

  

− =13 12   

جه خط نوع سوم
 خط و صفحه با

بين p با صفحه 

ط در دايره معلو
بايست ساوي مي

آ لوم بدست مي

موازينـد) تصـب   

اند و جبه  موازي
ير خـاص يـا غي

 يازدهم؛ هنـــر

ن بيضي برابر با

a c
a c

− =
 + =

8
18
  :ت

a b= +2 2  
1=: رابرست با

شود در نتيج مي
تواند زاويه بين
ط موجود در آن

عي منتظم محاط
قسمت مس 5به 

حاط در دايره معل

عـرض يـا منت( 

 جلو يا جبهيه
زي نيست و غي

سنجش

 M از دو كانو

a→ =2 28
ي خواهيم داشت

c+ → =2 169
رگ و كوچك بر

ت مورب ديده م
ت ه شده نيز نمي
ه و زاويه خطوط

ضلعي 5ز ترسيم 
م محيط دايره به
لعي منتظم محا

yبـا محـور    

a فقط با صفحه
حه و محوري موا

   
 

 .رست است
 كمترين فاصله

  :رابرند با

, a = →6 13

طبق فرمول بيضي

b= + →2 25
ختالف شعاع بزر

 .رست است
 دو نما به صورت
درجه نشان داده

درجه 6برابر 

 .رست است
 شده قسمتي از
 و جهت تقسيم

ضل 5 اين نقاط 

 .رست است
c  وef  وag

d  وgf  وad
يز با هيچ صفحه
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ك بيشترين و

بر aبيضي 

C→ = 5

همچنين ط  
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در نتيجه اخ  

در 2گزينه  .15
در dخط   

6زاويه   د
pصفحه 

  
 
  
  
  
  
 

در 1گزينه  .15
تصوير داده  

ترسيم شده
كه با اتصال

در 1گزينه  .15
cdخطوط 

 .شوند مي
deخطوط   
ني cdخط   

  .شوند مي
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منبـع نـور    
. شـود   مـي    

ل دقيقاً بر 
خص شـده  

واره حجـم   

ه و سـپس   
مودمنصـف  
ركز را قطع 
ط كمكـي     
رد نظـر را  

A   وصـل
 بـه انـدازه      

  
cationgroup

  :عه برابرست با

م كه مطمئنـاً م
تفـاع آن پيـدا

كه در اين سؤال 
ع منبع نور مشخ

نين ذوزنقه ديـو

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

زنـيم تـا خطـوط
ضلعي مو nس 

ز را بـه نقطـه     
د سـپس آن را

تيجه طول قطع

كنيم  ترسيم مي
ور روي خـط ار

.كنيم نتقل مي
رابر بودن ارتفاع

همچني).  هستند

ضلعي با طول ضل
ضلعي محاطي 

ك عمودمنصف،
 تا خطوط كمك
ز قي قوسي مـي 

تصال اين رئوس

س نقطـه گريـز
ي را قطـع كنـد

15/12/1399(  

متر است در نت ي

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

بر 4ع منبع نور، 
  .د

نادرست 3و  2

حاطي به چند ض
nه محيطي، 

سط ضلع به كمك
خط ترسيم كرد

ه حاصل از تالط
دست آيد و با ا

دست آورده سپس
كنيم تا خط قبلي

25  
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ميلي 2 برابر 

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

هد بودمتر خوا 8

2هاي  گزينه(ين 
  . حچم است

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

را بد VPگريز 
ك ودي رسم مي

 يازدهم؛ هنـــر

زه شعاع هر يك

 نور مشخص شد
 ديوار به خود اين

ا با خطوطور ر
ردن اندازه لبه د

8تفاع منبع نور 

 متساوي الساقي
 سطوح كناري ح

تبديل همه چند
توان ابت خص مي

پس از مشنمود 
 عمودمنصف يا
طي و به شعاع

ضلعي با اندازه ض

خط افق، نقطه گ
خطي عمو) ميله

سنجش

دازه بوده و انداز
( +2  

اي عمود منبع
سايه نقاط باالي

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

زاويه است و نه
شود باالتر از ي

جهت تبست  اي ه
 اندازه ضلع مشخ
 محيطي وصل ن
مود و به موازات

مركز دايره محيط
ض nد و رئوس 

قي آنها روي خال
سر م( B نقطه 

   
 

 .رست است
رف قطعه هم اند
+ + +  7 7 2

 .رست است
ها، پا ستاي سايه

ت و با اتصال س
را ترسيم كرده

ديوار منطبق مي
 كه ارتفاع ديوار

 .رست است
ن حچم، قائم الز
 جانبي ديده نمي

 .رست است
شده روش ساده

ضلعي با nم 
 به مركز دايره
صف ضلع جدا نم

سپس به م) ريم
ركز را قطع كند

  .شت
 .رست است

دن خطوط و تال
از. دهيم داد مي
  .دهيم داد مي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .15
دايره دو طر
) = 18

  
 
 
  

در 3گزينه  .15
راسبا امتداد 

روي آن است
گريز ديوار ر
لبه انتهاي د
و از آنجايي

  
  
 
 
  
  

در 4گزينه  .15
ذوزنقه پائين
كه از نماي

  
  
  

در 1گزينه  .15
شكل داده ش
جهت ترسيم
رئوس آن را

به اندازه نصف
پر A(كند 

متصل به مر
خواهيم داش

در 4گزينه  .15
با امتداد داد
كرده و امتد
خودش امتد
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تـر    بـزرگ 

تخـيالت و       

 ذكر است 

ـگ اصـلي    

تـوان    مـي    

الـه حـس    
  .ده است

cationgroup

انتهاي حفره. ه

صـر تجسـمي ت

شود و قابل به ي

ها از سـه رنـ گ
  . كمتر است

  .ست

 انـدكي دقـت،

دن موضـوع مقا
اي داد لت حادثه

شود يا نه يده مي

ش از سـاير عناص

  .د

ل ميت آنها حاص

ت كه هر چه رنگ
تراست ته رنگ

اس»  فرانسواميله

بـا. طرح اسـت 

  .رفته است

  يكاسو

اي بود ف، حادثه
ر دو صفحه، حال

15/12/1399(  

ها دي تهاي حفره

هـا بـيش ي رنـگ  

توان ديد مي مي

جزاي يكنواخت

ته مهم اين است
 براي ايجاد كنت

ژان«مربوط به 

مط»  كاريكاتورها

ي فلز انجام پذير

پابلوپي: 3گزينه 

 از خواندن حروف
و موضوع تصوير

مي

26  
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ص كرد كه آيا انت

دت تأثير بصـري

  .يسم است

ر معماري اسالم

صر فضايي و يا ا
  .كند  مي

و نكت. رنگ است
شوند، قدرت آنها

ها م ا بقيه گزينه

ها و شخصيت«

يك حكاكي روي

گ  ترك

دهد كه قبل مي
 مقياس بزرگ و

صويري و تجسم

 يازدهم؛ هنـــر

توان مشخص مي

ت و فوويست شد

در زمرة آثار فووي

 را در برخي آثار

نوايي بين عناص م
تر وع را ملموس

گانه ر هاي هفت
ردار شكي برخو

باشد اما مي» ت

است كه با نام  
  .شاهده كرد

باشد كه با تكني 

تولوز لو: 2زينه 

مجله را نشان م
بر عهده دارد و 

 خالقيت تص

سنجش

ضخامت قطعه م

كسپرسيونيست
  .گيزد

ماتيس است و د

گ بصري موجي
  .ي است

نوع، توافق و هم
خت نياز به تنوع

ه رين كنتراست
و از وجوه مشترك

جان سينگرجنت«

  .اند ي صحيح

»يليام هوگارث
طور مشهود، مش

 پابلوپيكاسو مي

گز 

قابل هم از يك م
)تصوير(صلي را 

   
 

 .رست است
رفتن ارتفاع يا ض

  .شود ده مي

 .رست است
اري از نقاشان اك

انگ خاطب را برمي
علق به هانري م

 .رست است
ي، ضرب ـ آهنگ
شانگر ريتم بصري

  تم يكنواخت
  تم تكاملي
 .رست است

ز طريق ايجاد تن
ي كامل و يكنوا

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

 .رست است
«مربوط به  1ه 

 .رست است
همگي 3و  2و  1

 .رست است
وي«بوط به ل مر

 در تصاوير به ط
 .رست است

 شده مربوط به
 .رست است

 كل ويتس  ته
 .رست است
 .رست است

ور دو صفحة مقا
 اينجا وظيفة اص

www.sanjeshse 
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مطمئناً ديد

  
  
  
  
  
 
 

در 2گزينه  .16
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متع 2گزينه 
در 3گزينه  .16

تكرار موجي
نش: 1گزينه 
ريت: 2گزينه 
ريت: 4گزينه 

در 1گزينه  .16
هماهنگي از
كه هماهنگي

در 4گزينه  .16
كنتراست ته
فاصله بيشتر

در 1گزينه  .16
تصوير گزينه

در 4گزينه  .16
1هاي  گزينه

در 3گزينه  .16
تصوير مقابل
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در 1گزينه  .16
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در 2گزينه  .17
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و دو » و«و 

ا در محـل   

ها  ار عكس

كند  ييير م
 در نوشـته    

ورنـد و بـه     
منحنـي بـا    

حـي شـده   

هـاي    سايه
ي سـياه و   

هـن بـراي     

  . كرد

شـمكش و      

سـاخته  » ن  

cationgroup

و دو» الف« دو 

آرا بايـد آن را حه   

اين گونه استقرا

سي و اتفاقي تغيي
حركـت و نـور

 نـو را پديـد آو
 روي خطـوط من

ن و خاص طراح

 بعدي با ايجاد
هـاي كردن عكس

ا بـه وسـيله ذه

دوباره احيا» د

 آرام اسـت و كش

شـقايق سـوزان

 كه قرار گرفتن

 كـرده و صـفح
  .ر دهد

لندي شبيه به ا

اي حس  به شيوه
د موجب القاي ح

كوشيدند هنري
سبك تأكيد بر

ت با اشكال معين

جرا شود، مراحل
ش براي رنگي ك

آوري آنها ه جمع

باني و كاليد«لم 

آ ـار او ماليـم و
  .باشد ريا مي

ش«فـيلم  . باشـد    
  .ت

15/12/1399(  

شود ر ديده مي
  .ست

 آن را انتخـاب
 داشته باشد قرا

نقاش هل» دريان

عيين شده و يا
تواند ن تغيير مي

ك  با يكديگر مي
در اين س. ده بود

ي منفي و مثبت

ي روشن كار اج
اين روش. شود مي

رد كه در نتيجه

  .باشد مي

 پن، آن را با فيل

نمايشـي آثــت  
 آثار ارسالن پو

نعت نفـت مـي
 به قشالق است

27  
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هاي دوره قاجار 
جاد كرده ا را اي

كه سردبير مجله
 با حروف متن

موند«آثار . دهد

قي و از پيش تع
اين. آيد پديد مي

ي مختلف هنري
متر شناخته شد

 آثار هنري فضاي

اي ط در حد سايه
كريليك انجام م

 بسيار وجود دار
  .ست

ميالد مسيح م ز

آرتور 1970هه 

حركـ. وش است
مربوط به ويژگي

 موضوع آنها صن
رنشينان ييالق

ت نمايشي

 يازدهم؛ هنـــر

 از عيدي سازي
 بصري موزوني

م مقاله است كه
 تفاوت آشكاري

د جله را نشان مي
  .شد

اس نظمي منطق
وشته و حروف پ

هاي يختن رشته
رو آوردند كه كم

ر است در قالب

خت كه بايد فقط
 مثل آبرنگ و آك

نيروهاي بصري
شوار و بغرنج اس

سال پيش از 8

د، تا آنكه در ده

هاي آرام و خامو
مر 2گزينه . ست

گلستان است و
اري و كوچ چاد

 خالقيت

سنجش

رسازي برگرفته
ودي، ضرباهنگ

مله كليدي و مهم
ي چشمگير كه

قابل هم يك مج
باشيل شكل مي

مت حروف براسا
يد در ساختار نو

عالوه بر آمي» وو
هايي ر  از سبك

 به موريس اشر

ه عنوان زيرساخ
 ابزارهاي رنگي

  .شود

ها و عناصر و ن ي
ش كلي كمي د

00ز آشوري در 

فراموش شد 19

ه  در پي واقعيت
داستان مترنم اس

هاي ابراهيم گ ه
گي عشاير بختيا

   
 

 .رست است
سطري با تصوير
ك راستاي عمو

 .رست است
يك يا چند جمل
 صفحه با حروفي

 .رست است
صفحة مقور دو 

ي كامالً مستطي
 .رست است

اده شده، ضخامت
 آن ريتمي جدي

 .رست است
آرت نو«جنبش 

گيري ور به بهره
  .طبيعي است
 .رست است

 شده كه مربوط

 .رست است
 طرح مدادي به
ط آب مركب يا

ش ميه كار برده 
 .رست است
كاري ذكور، ريزه

ي موجود در نقش
 .رست است

 مربوط به سرباز

 .رست است
67تري تا سال 
 .رست است

همانند چخوف
 طرح و فضاي د

 .رست است
نه اول از ساخته
فتي درباره زندگ

www.sanjeshse 
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در 2گزينه  .17
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در يك فضاي
در 3گزينه  .17

در تصوير دا
و در نتيجه

  .گردد
در 3گزينه  .17

هنرمندان ج
ظوهمين من

هاي ط شكل
در 2گزينه  .17

تصوير ذكر
  .است

در 1گزينه  .17
بعد از اتمام

تر توسط تيره
سفيد هم به

در 2گزينه  .17
در تصوير مذ
يافتن معناي

در 2گزينه  .18
تصوير فوق
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گرايانه يـا   ت

صـحنه بـه    

اين فـيلم   

روزهـاي  «   

مـاجراي  . د
مي بـودن  
ـه گـرايش     
ش فروگـذار   

و در ميـان  
ـر سـايه و     

) شـود  مـي 

ـه نمـايش      

بت به قرن 
 بـاز » الرتـه 
وام » چينال 

و در عـين   

ي سـاخته  

تعطـيالت  «

cationgroup

وسيقي طبيعت

 انواع طراحـي ص

.ن استكنترپوا

مچنـين فـيلم

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

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

ت كـه در آن بـ

تر نسب نتي كهن
كمديا دال«يش 

پـولچ«شخصـيت    
طلـب و ف، جنگ

گوهاي هاليوودي

«، »روز تعطيـل 

هاي نخي، از مو ش
  . شود  مي

ترين ن و جذاب

ي مونتاژ او در ك
  .پردازد  مي

هم. لينـي اسـت   
  .است» ساندر

كي خود را در آ
مشكالت ساختن

اليم اليـت،. ست
چ كوششي براي

بر جنايت و فسا
هـ ـاوي صـحنه     

كه در تصوير( 

يت نوشـته اسـت

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

د كه براساس الگ

ر«توان به  و مي

15/12/1399(  

 تند، در نمايش
 بيشتر استفاده

ترين ي از متنوع
  .رد

هاي جراي نظريه
هاي توتني واليه

اثـر فل» ت و نيم
فاني و الكس«يلم 

كودك، ه چاپلين
اين فيلم به م. ت

اش اس ه گذشته
رن بيستم از هيچ

ي نوآر معموالً ب
ژانـري اسـت حـ

»شاهين مالت«

اثر صادق هدايت» 

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

   

شد يي گفته مي

از آثار او.  رسيد

28  
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هاي  و موسيقي
يلي و فرازميني

هاي متفاوت يكي
كاربرد فراواني دا

خستين عرصه ا
ابله با تجاوز شو

هشت«كار فيلم 
يادآور في» رانش

 موسيقي بود كه
سن گذاشته است
سرت او نسبت به
 كه انسان در قر

هاي فيلم. خ است
نـوآر ژ. ير است

«محققان، فيلم 

»داش آكل«ن 

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

تيك ايتاليايرومان

مدي به شهرت

 يازدهم؛ هنـــر

ز دايره و ضرب
هاي روايي و تخي

ه ها و حجم لشك
ك) ي سه گوش

 آيزنشتاين و نخ
يزدهم براي مقا

ن، بازسازي آشك
هانا و خواهر«م 

 مورد تاالرهاي
ي صحنه پا به س
ه چاپلين و حس
ت انساني است،

سياه يا فيلم تلخ
سالم و فسادناپذي
ي از منتقدان و م

  .ندان

ا براساس داستا

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

زير و جيغ مانند

هاي كمدي ر م

ه در سينماي كم

سنجش

اي از شي و ميله
ه ي از موسيقي

قابل تغيير به ش
منشورهاي(اكتوا 

تين فيلم ناطق
سيه در سده سي

اثر وودي آلن» ي
است و فيلم» در

در )اليم اليت(
رين يك مجري
هرت پايمال شد

هاي طبيعت گي

ن فرانسه، فيلم س
ه در نگاه اول س

بسياري. گذرند ي
دا  فيلم نوآر مي

ر» افعي طاليي

.شود شاهده مي
خر قرن چهارده
نمايشي يعني پا
يتانيايي با تغيير
چاق، با صداي ز

، به فيلم» سفيد

انسوي است كه
 

   
 

 .رست است
عروسكي دستكش

ا هاي سايه مايش
 .رست است

حنه متحرك و ق
د كه در آن پريا

 .رست است
ندرنوسكي نخست
 بسيج مردم روس

 .رست است
رات غبار فضايي

آماركو«ور فيلم 
 .رست است

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

  
 .رست است

در زبان» نوآر«م 
كند كه مركز مي

 كه در شب مي
وستون را اولين
 .رست است

ا«ن نمايشنامه 
  .ي اشاره دارد
 .رست است

عروسك پانچ مش
يعني اوا، يالدي

گونه ن هرمان اين
 و هنرمندان بري
يتي گوژپشت، چ

 .رست است
تلفن«يا » يانكو

 .رست است
ز كارگردانان فر

 .  شاره داشت

www.sanjeshse 
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پرد م ميعوا
اپلين به مچ

.نكرده است
در 3گزينه  .18

معناي فيلم  
اي تم جامعه
هايي صحنه
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در 3گزينه  .19
در تصوير ع  

شانزدهم مي
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در 3گزينه  .19
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  .شد مي
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ا» آقاي اولو
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ي، دربـاره     
رگ صـمد  
ه كودكـان   

گـذاري   يـه  

 زدن ايـن  

لي، نقـاش  

ت به شمار 

) الكـرن (ج 

ر آن پايـه       

cationgroup

 خسـرو سـينايي
باره زندگي و مر

دربـاره» هيـاهو  

قدنويسـي را پاي

كه سبب بر هم
  .د

سط سالوادور دال

هاي ژانر وحشت 

يج) ت سل كرن

  .ت

ـاخته شـود و د

اثـر» دي آهـن 
 عالمه زاده، درب

آن سـوي ه«ند  

ردي است كه نق

هر گونه عاملي ك
اي دارد يت ويژه

هايي از آن توس ه

رگذارترين فيلم

نت(ي ) نت فا(ح 

برابر استوديك 

چهـارم گـام سـ

  .باشد ي

15/12/1399(  

سرد«زا، مستند 
اثر رضا» ي دانا

فيلم مسـتناما . 

 است و اولين فر
  . ت

ه. گردان است ك
بعد از بدن اهمي

ه طراحي صحنه

ترين و تأثير بك

  .د

ح. باشد مي) رده

م مي مينور ملو

ر روي درجـه چ
  .شود ي

م درجه پنجم مي
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ي آسيدعلي ميرز
ي سياه كوچولوي

.گيرند قرار ميل 

وپايي در ايران
 نوشته شده است

ل بدني عروسك
ه ببزاري است ك

باشد كه اك مي

كي از صاحب سب

باشد تولوچي مي

3/. پرده  پر 4

 كه با دانگ دوم

عكوس اول كه بر
تر مي وماتيك بم

ت متغير آن هم

ت موسيقي

 يازدهم؛ هنـــر

ي، درباره زندگي
ماهي« و مستند 

ستند شرح حال
  .ت

يس به شيوه ارو
ه شيوه انتقادي

ني، آرامش كامل
گردان نيز از اب ك

خته آلفرد هيچكا
  .ت

يك 1932 سال 

اخته برناردو برت

3/ا ب .پرده 4

باشد مي)  ـ مي

 

كوردي است مع
پرده كرو نيمورد 

باشد كه نت ر مي

 خالقيت

سنجش

 پرويز كيمياوي
مهدي نصيري،

ر زيرمجموعه مس
رو سينايي است

ن نمايشنامه نو
ز ژان مولير و به

گردان در عروسك
روان عروسك. ود

ساخ» سم شده
نجام شده است

ارول فرويند در

سا» داي كوچك

مجنب برابر ب. ي
  .سازند  مي

 ـ دوديز ـ رديز

 .باشد پنجم مي

هاي ماژور آك گام
زيرتر و سوم آكو

جم دستگاه شور

   
 

 .رست است
اثر» نثل پليكا

برداري ايران، م ه
باشد و اين آثار ي

هاي خسر ساخته
 .رست است

خوندزاده نخستين
از  عميقاً با تأثير
 .رست است
 .رست است

مترين مرحله د
د بايد از بين برو

 .رست است
طلس«ط به فيلم 

ك سورئاليسم، ا
 .رست است

ساخته كا» يايي

 .رست است
بود«ط به فيلم 

 .رست است
 .رست است

طنيني. مجنب( 
دانگ عراق را) ل

 .رست است
سي(سي ماژور 

 .رست است
ه حصار درجه پن

 .رست است
 .رست است

ه ايتاليايي در گ
رده كروماتيك ز

 .رست است
 .رست است
 .رست است

دشتي درجه پنج
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 يـك سـاز    
  .د

) پـرده  5( 

ربـع پـرده     

  .ست

وع عرضـه       

cationgroup

ابوادآمـور. بـود 
شنيده شود) ال(

 با ششم افزوده

  .باشد ي

  .هد بود

رده معـادل دو ر

  .كرده است

گ عرضه شده اس

  .شود فاده مي

ـف بسـيار متنـو

خواهد ب) ال(ت 
(را بنوازد تا نت 

 دو فاصله برابر

مي) پرده 5ده ـ 

augme( خواه

ده و هر نيم پـر

ك خود را سياه مي

ريز در همه رنگ

ها استف جاد زخم

هـاي بـا طيـ گ  

  

15/12/1399(  

يعني نت) ركيبي
ر) دو(ن بايد نت 

اين كه مجموع 

  .هد

ششم افزود(وده 

ent(ورد افزوده 

ل چهار ربع پرد

 پنبه صورت خو

هاي ر شكل بافته

دن ابروان و ايج

شـود و در رنـگ ي

.رود ه به كار مي
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م درست ترپنج(
دهد، بنابراين مي

رگ خواهد بود

ده  شده صدا مي

آن سيزدهم افزو

ور ملوديك، آكو

.  

هر پرده معاد. ت

كه با دودة چوب

س است و به ش

ني، چانه، پوشاند

آب حل مي  ه با

خوردگي و غيره

اص مواد

 يازدهم؛ هنـــر

(هارمونيك سوم 
شته شده صدا م

رست و سوم بزر

  .باشد شور مي

تر از نت نوشته

و آنارمونيك آ) 

گام مينو) سوم( 

.دهد تر صدا مي

/1 است) پرده 5

ت سياه است ك

 گوسفند مرينوس

مانند بين هايي م

گ گواش است كه

ن بريدگي، تيرخ

 خوا

سنجش

ه) ر(م ويلنسل 
تر از نت نوش ك بم

 شده چهارم در

چهارم دستگاه ش

/1 ت بم) پرده 5

پرده 5كوچك ـ 

 درجه مديانت

ت ششم بزرگ بم 

5(سوم كوچك 

حوضي، شخصيت

ه از جنس پشم

ي ساختن حجم

ترين رنگ، رنگ

  تي

راي درست كردن

   
 

 .رست است
 .رست است

م روي سيم دوم
ت و سوم كوچك

 .رست است
ه دو فاصله داده

  
 .رست است
 .رست است

ه شهناز درجه چ
 .رست است

( سوم كوچك 
 .است رست

هفتم كو(كوچك 
 .رست است

ته شده بر روي
 .رست است

)بمل مي( آلتو 
 .رست است

صله داده شده س
  

 .رست است

 .رست است
نمايش تخته حي 

 .رست است
خارجي است كه

 .رست است
براي: plastoتو 

 .رست است
ميزي ماكت بهتر

 .رست است
ز صدمات رطوبت

 .رست است
اكي است كه بر
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تـوان آثـار   

نيـز  » يـت 

  

cationgroup

ت يـن مـايع مـي    

يونولي«ي چـون  

  .دارد» ي

.ا مقاوم نماييم

بـا اي. رودر مـي 

  ور

ل انعطاف ديگري

  .است» هن

  

فلكسوگرافي«پ 

بايد كليشه ر» 
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 در سينما به كا

بافتن بر روي تو

 از مواد غيرقابل

  فون مايع) ج

پركلرور آه«ود، 

.شوند ستفاده مي

هاي چاپ ي و فرم

ك شدن كليشه
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ير كردن چهره

 شكل ترِس و ب

ن نوع عروسك

ج  

شو ج مصرف مي

ردن در چاپ است

  وازلينس ـ 

ع مهر الستيكي

ي كليشه و نازك

 يازدهم؛ هنـــر

تاول و زخم و پي

ن با رشته مو به

 براي ساخت اين

فون خشك ) ب

  رئيدريك

جنس مس و برنج

راي فاصله پركر

گريس: افت گراند

  .شود مي

ف را در تهيه انواع

هاي پايهشكستن «

سنجش

ن پوسته سر، ت
  .جود آورد

بافتن. شود ه مي

باشد ولي ج مي

ب  ) ك

  . است
  .ه است
  . است
  . است

اسيد كلر+ ريك 
 

هاي از جن كليشه

بوشكا همگي بر
 

سا 

 كاغذ استفاده مي
 

بيشترين مصرف
 

«احتمالي مثل 

  .مورچه است
 

  .اتيف است

   
 

 .رست است
 كه براي ساختن
 بر چهره به وج

 .رست است
ه دو طريق بافته

 .رست است
از اسفنج» پاپت«
  .شود 

 .رست است
  : نوع است

پن استيك(چرب 
 .رست است

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

 .رست است
اسيد نيتر= ني 

.استدرست 
براي خوراندن ك

 .رست است
گلت، اشپون و با

.درست است 
  ماده مومي

 كلوفان
  ي

 .رست است
سلولزيك براي ك

.درست است 
راوور الستيكي بي

.درست است 
ري از خطرات ا

 .رست است
ك همان جوهر م
.درست است

گازي مانند اسكا
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