
 

 

https://www.heyvagroup.com/subnews/53/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C.html


 

 

١

 

 

 

 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ششممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)10/11/1399(  

  )يازدهم( ــرهنـ  
  

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

  طة ترادف 

آرايـة  : ـبح  

cationgroup

رابط» خنقه و عقد

هان داشـتن صـ

مخ«ضاد دارند و 

  )تناقض نما

و آتش در ده) ل

10/11/1399(  

  )تي

ون كه رابطة تض

مت(شود  صل مي

حسن تعليل(ند 

2  

 ششممرحلة (ر 

  .شده باشد

  ه

  )رستي
نادرست 2(است 

  )نادرستي 1(
  )درستي

  .ت

سور و شيو«جز 

ر غم و ماتم حاص

دان ستي صبح مي

  .هام ندارد
  .رد

)  2(سي 

ش يازدهم؛ هنـــر

اقي ديگر واقع ش
  گ

  ال
  خداوند تعالي

  وش سيما
  خجسته 

بختي و خجسته

نادر 3(هاست  ژه
ها ل درست واژه

(است   ست واژه
واژه نا 1( است 

است» آسودگي« 
 

  .ست

 وجود دارد به ج

ادي و جشن در

را صداقت و راس

ت اما آراية ايهس
آميزي ندار حس

 فارس

سنجش

خانه كه پشت اتا
تر از پلنگ كوچك

  . است
 غيب، جهان باال
سوب به كبريا، خ

خو: ي، خوش لقا
:سندي، همايون

بد: به ترتيبن 

شكل درست واژ
شكل» ض و واجب

شكل درس» جاوه
كل درست واژه

الخطّ صحيح سم
 .درست است» 

  .ت است
درست اس» رگان

نه رابطة تضمن
  . حاكم است
  . وجود دارد
  .وجود دارد

يعني شا. م است

 در سپيده دم ر
  .دارد

ضافه تشبيهي اس
لحظه است اما ح

   
 

 .رست است
اتاقي در خ: راي

نوري شكاري، ك
 .رست است

بزرگ: جلّت) 1
عالم: ملكوت) 2
منس: كبريايي) 4

 .رست است
بدبختي: ادبار) 2
ناپس: كراهيت) 3
ادبار و همايو) 4

 .رست است
  ابر: سحاب) 1
  برخاست) 2
  بهر خدا) 3

 .رست است
ش: »ماس، شائبه

مرهم، فرض«) 1
محمل و كج« )3
شك» التهاب«) 4

 .رست است
رس. رست است

»بحر عميق«) 1
درست» ثواب«) 2
خوارميراث «) 3

 .رست است
 .رست است

هاي اين گزين ژه
رابطة ترادف) 1
رابطة ترادف) 2
رابطه تضاد و) 3

 .رست است
ة ماتمي در حلق

 .رست است
ي آسمان و فلق
 استعارة پنهان د

اض: كوه تحمل) 2
مجاز از لح: دم) 3

www.sanjeshse 
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@sanjesheduc 

كنايـه از  :   
ـل مسـتي   

) ـ ج) نهان

): ه( آلـود      

مـردار، زن    

ست يا نه، 

 كه در اين 

اي از  شـمه 

cationgroup

پـا در ركـاب) ت
ر حالي كه دليـ

استعارة پنه(تند 

فـاعلي ـ خـواب

ريـدار، جسـم م

حرف اضافه ا» 
  .ل است

  .ست

اشقي آن است

حوادث روزگار ش

ـ ت. دكتي دارن
داند د گفتن مي

فة استعاري هست

صـفت فـ: تابـان  
  لق

مرد خر: مانند: د

كه«خيص اينكه 
يك توده گل) ز

بت نبود تيره اس

 كرد و شرط عا

گويد آسمان و ح

10/11/1399(  

  .وجود ندارد

س ناهمسان حرك
 را زياده سخن گ

اضافة: شم نرگس

صفت فاعلي ـ ت 
صفت مطل: دغل

شوند ه صفت مي

ن راه براي تشخ
ا(شك بهتر كه 

 در او شمع محب

د ناله و شكايت

گ مي) 3( گزينة 
  .يش نيست

3  

 ششممرحلة (ر 

دارند اما تضاد و

ب، در و در جناس
نوشيدن شراب

گل نسرين و چش

)ـَـ نده(عله بار  
صفت مطلق ـ د

به آنها تبديل به

بهترين: توجه. ت
جوي مش) بهتر (

ن دل كهت و آ

وفايي يار نبايد ي

رد در حالي كه
اي بي  حق، قطره

  .اشاره دارند

ش يازدهم؛ هنـــر

مسان اختالفي د

درياب و درياب 
ت شدن هنگام ن

گ) چهره(عارض 

فت نسبي ـ شع
ص: فاعلي ـ پنهان

زودن يك اسم ب

  .ك اضافه است

  .آيند مي

حرف اضافه است
.بكار رفته باشد

ش نبرد خيره است
  م عيب مكن
  ان ديدي

ر برابر جور و بي

روزگار اشاره دار
 و شوق عارفان

قراري عاشق ا ي

سنجش

جناس ناهم» ت

)يهي دارد ـ ث 
دليل سرمست) ف 

ع) ـ پ. ب است

  وجه شبه
  جه شبه

  ه شبه

صف: لق ـ آتشين 
صفت ف) ـَـ نده(

هاي ديگر با افز

فك» را«    ديده
  اليه ف

كرار به حساب نم

دهد و ح مي» از«
صفت تفضيلي ب 

گرية عشق آبش
ر مغان خواستم
قهه كبك خراما

موشي است و د
  .يم

ها و تحوالت ر ي
 و در برابر شور

به بي) 4( گزينة 

   
 

دست و است«) 4
 .رست است

اضافه تشبي: عل
ماده سفر ـ الف
ش از اندازة شراب

  .آميزي حس
 .رست است

و: اسير شدن) 1
و: شورانگيزد) 2
وجه: لرزم مي) 4

 .رست است
صفت مطلق: ايب

(ي ـ ظاهربين ل
 .رست است

ه اما گزينه.  است

 .رست است
دروشنيِ = شني 

مضاف              
 .رست است

نقش تكر» رياب
  بدل: خود) 2
  بدل: خود) 3
  تكرار: هان) 4

 .رست است
« ن بيت معناي

»كه«ه قبل از 
 .رست است

آن ديده كه گ) 1
گر مدد از پير) 2
حافظ آن قهق) 4

 .رست است
ي سكوت و خام
م و خاموش باشي

 .رست است
ديگر به دگرگوني
 مردان خداست

 .رست است
 صورت سؤال و

www.sanjeshse 

4(در گزينة 
در 4گزينه  .

شراب لع) ب
زودگذر و آم
خوردن بيش

ح: سخن تلخ
در 3گزينه  .1

1(در گزينة 
2( در گزينة 
4(در گزينة 

در 1گزينه  .1
غا: يار غايب

صفت مفعول
در 1گزينه  .1

اسم: كردار
  پرستار

در 3گزينه  .1
ديده را روش
             

در 1گزينه  .1
»رياب و دد

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2گزينه  .1
در اين» كه«

اين است كه
در 3گزينه  .1

1(در گزينة 
2(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2گزينه  .1
شرط عاشقي
راه دم نزنيم

در 3گزينه  .2
سه گزينة د
شور و حال

در 4گزينه  .2
ع دوممصرا

erv.ir
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: گويـد  مـي 

ـق ويرانـي     

 

  فت

 خداونـد  ـه  

cationgroup

م) 3(ـه گزينـه     

ـت و كـار عشـ

 گفته است  وغ

  ريح نمود 

گف داد و مي د مي

 ش جواب

دانـي كـه تو نمي

ـد در حـالي كـ
  داشته باشم؟

  . بريزيم

ويرانگر بوده اسـ

  

درو )4 

تشر )4 

پند )4 

  شنوي

   د

دهندش وش مي

   ن

چه ت«: به شكل

)ي

10/11/1399(  

ازگار اشاره دارنـ
گله د  شكايت و

د آبروي خود را

ود و از روز ازل و

.ين راه پر خطر

   ه است

      

ش ـ مي برسي) 3

دكن ي مينيك )4

به گفتار خو/ ب 

اين مسافران) 3

ب» دهد مي ي آن

يرعلوم انساني

4  

 ششممرحلة (ر 

منان و افراد ناسا
 او به چه كسي

لقات مادي نبايد

كش و خوني بو

هبر و مراد در اي

        

ت ـ تشريح كرد

وغ گفته باشد  

   3

   4

يشان براند عقاب

   3

به جايچيزي را 
              .شد

ويژة غي( )2( 

ش يازدهم؛ هنـــر

ار در برابر دشم
 حالت از دست

ز براي نان و تعّل

عشق از اول سرك

ي از راهنما و ره

 كافر و دروغگو

وتاه هماني است

ي ـ هر كس درو

 يي

 رد خواهند ك

چو شخصي بر ا

  .اشد

 

چه چ خداوند كه
باش صحيح مي» 

ي، زبان قرآن

سنجش

ت و ماليمت رفتا
ده است در اين

 اين است كه از

 اين است كه ع

 راه و لزوم پيروي

بسيار ك )3 

قصة كو )3 

استادي) 3 

روستايي) 2 

               
خ ينيك )3 

چ:  قالوا َسالمًا﴾

با پايبند نمي: ت

  كار ) 2 

داني ك ه تو نمي
»ه تو خواهد داد

 عربي

   
 

 .رست است
ديگر به مالطفت
شمن مبدل شد

 .رست است
رك هر دو بيت

 .رست است
رك هر دو بيت

  .ق است
 .رست است

پر خطر بودن 

 .رست است
  :رتيب
  روغگو

 .رست است
  :رتيب

  
 .رست است

  :رتيب
  دروغ بگويد 
 .رست است

  :رتيب
  

 .رست است
:           رتيب

 .رست است
  :2وم گزينه 

َطَبُهُم الجاِهلوَن
 .رست است

فعل مضارع است 
 .رست است

  :رتيب
   كن

 .رست است
چه«: 4خ گزينه 

به جاي آن بهرا 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
سه گزينة د
دوست به د

در 4گزينه  .2
مفهوم مشتر

در 1گزينه  .2
مفهوم مشتر
وجود عاشق

در 4گزينه  .2
:مفهوم بيت

  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

دربسيار  )1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
دروغت  )2

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

هر كس) 1
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
رسيدي) 1

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

 تو  )1
در 2گزينه  .3

بررسي مفهو
﴿َو إذا خاط

در 3گزينه  .3
»ال يعتقدُ «

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

تنبلي نك) 1
در 4گزينه  .3

بررسي پاسخ
چه چيزي ر

erv.ir
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كـرد پـس   
ر بردند تـا  

 اين بار د و
آب بيـرون  
ـر سـو بـه      

شـرم   ت و  
ن بـه بعـد   

مردم  و زد
 اي مـرگ،  

cationgroup

 اظهار دوستي ك
هم به سر ي را با

عوت به شنا كرد
آ گهـان دروغ از  

 دويـدن بـه هـ
ـان را از خجالـت

از آن زمان شود و
سا را برآورده مي

هـا نـاراحتي  ـا و 
  . ند

  . نيامده است

دروغ شروع به 
پس مدت زماني

را دع او ب است و
ن پرداختنـد ناگ
ن آمده شروع به

رويشـ يافتنـد و 
ر آنجا مخفي ش

هاي مردم ر سته
هـ سـختي  در :د 

ما  نور تابان مي

 !د

 

10/11/1399(  

در ترجمه ن» ت

.رو شدند ر روبه
سپ ).خوب بود اً

مناسب  خوب و
دنبه شنا كـر   و

و ناراحت بيرون
استي را برهنه ي

در چه بازگردد و
خواس نيازها و  و

گويـد چنين مي
ر شدت تاريكي

 !د

  !ت

شود  او ظاهر مي
  !دي

! و منتشر باشد

 ! است

5  

 ششممرحلة (ر 

برايت«) 4 

دروغ با يكديگر 
هوا واقعاً( و ست

آب: سپس گفت
 راستي پذيرفت

راستي عريان و 
ردمي شد كه را

درياچ بور شد به
ستي را پوشيده،

المثل چ اما ضرب 
در جريان دارد و

شو يم هيتشب ي

 !ست

حاكم شده است
 !ييم

 دروغ در لباس
يايدم را خوش ن

  !كند مي
 كه دروغ شايع

  !تاس 
 همچون سراب

  !ست
  !تر است 

ش يازدهم؛ هنـــر

  ی

و) راست( گويي
وب اسروز هوا خ
برد س ر آب فرو
پس. جلب كند

.مخفي شد رد و
صدا كردن مر  و

ت جز اينكه مجب
كه لباس راس ي

. برهنه ببينند
قيقت همچنان ج

  !ميباور كن
يا افسانه ياستان

 !ود باور كنيم

ا آشكار و پيدا ا

گويي بر جامعه ح
وانيم دروغ بگوي

شود زيرا ن مي
مر رك باشد و 

مردم را برآورده م
بد هر چقدر هم

يقو يها حمله
خورد زيرا او مي

ي با دروغگويي ا
بخش ويي نجات

  !ت
  !ست بگويد

سنجش

کفی ما) 2 

راستگ روزها  از
امر: گفت كه مي 

وغ دستش را در
ج ه دوستي او را

فرار كر تن و بر
هايش تن لباس

اي نداشت ه چاره
حالي كند در  مي

صداقت راد كه 
، حقغهايت درو

آنها را با دينبا و 
به د يقتيحق ن

شو ما همراه مي
پرهيز كنيم زير

ستگويي، دروغگ
تو ي ديگران، مي
ور به پنهان شد

گرچه برهنه و ا

هاي مر و خواسته
ياب نان ادامه مي

دروغگو مورد ح 
دروغگو فريب نم

ي بهتر از زندگي
شد پس راستگو
ويي درمان است
شد حتي اگر راس

   
 

 .رست است
  :رتيب

  :ك مطلب
روزي  آمده كه

حالي در صدا زد
درو. بي رسيدند

و بود براي اينكه
هاي راستي را ب 

 براي پس گرفت
راستي بيچاره و

گذار يا گشت و
خواهند رتي نمي

در نه يابد و ه مي
 .رست است

  :ها نه
ستندين ي واقع

انيب ي، براتيقع
 كسي را كه با م
ي از راستگويي پ

 .رست است
 :ها نه

ضعيف بودن راس
ستيابي به دوستي
راستگويي مجبو

ماند يزنده م ي
 .رست است

 :ها نه

وغگويي نيازها و
 و درستي همچن

ياز سو شهيهم
ل از دوستي با د

 .رست است
 :ها نه

مراه با راستگويي
بخش باش غ نجات

ي درد و راستگو
باشد  راستگو نمي

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

  العمر) 1
ترجمه درك

ها افسانه در
راستي را ص

آ ةبه درياچ
نيز حق با او

لباس آمد و
دنبال دروغ

رداندند وبرگ
دني دروغ در

هيچ صو در
زندگي ادامه

در 2گزينه  .3
ترجمه گزين

ها افسانه )1
واق يگاه) 2
نبايد هر) 3
كه گاهي) 4

در 4گزينه  .3
ترجمه گزين

علت ض به )1
براي دس) 2
هميشه ر) 3
ييراستگو) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

فقط درو) 1
حقيقت) 2
راستگو ه) 3
فرد عاقل )4

در 4گزينه  .3
ترجمه گزين

مرگ هم) 1
اگر دروغ) 2
دروغگويي )3
دروغگو )4
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   ِافتعال 

 اسـت كـه     

 اسم اشاره 
هـا   شـكوفه 

cationgroup

صدره علی وزن

   يّ 

فعـل ماضـي 3

را به صورت» ل
ش) آن(ند، ايـن  

  . است

مص )4   

من مزيد ثالثّي 

3در گزينه  »تَ 

ال«توان  شد، مي
روين ي زيادي مي

  . كرده است

  .ت

ترجمه نشدهُه 

10/11/1399(  

      ٌد ثالثيٌّ 

فعولماسم ) 4

   اآلِخرينَ  )3

تُبـت«. رجمه كرد

معرفه شده باش 
هاي  بهار شكوفه

آن را توصيف »

  .ز نكره است

عد از معرفه است

عّلمهدر » ـه«ر 

)وم انساني

6  

 ششممرحلة (ر 

   لی المفعول

مزيٌد )3  

4   مضاف إليه

   3

ضي يا مضارع تر
  

»ال«الي كه با 
در: دقت كنيد 

»دباء األقدمون

جملة بعد از» ل
  .است
جملة بع »َصباحاً 

  .ره است

ضمير) 4 

علوويژة ( )2(

ش يازدهم؛ هنـــر

يحتاج إلی )4 »ر

     ر

م ـ فاعل اسم )

 أخوانك )

 

  .وصوف است

توان ماض ي را مي
.ي ـ توبه كردي

كرار شود در حا
1در گزينه  »ر

خلقها األد«ملة 

هلالجَ  مصيبةِ  ن
ز نكره املة بعد ا

َص المدرسة یإل
بعد از نكر ةجمل

 او  ـ ن

( زبان قرآن 

سنجش

ظاِهر«م فاعله 

فاعله اسم ظاهر

   2(

   2(

 .م مكان است

مو »ثمن«ت و 

 جمالت شرطي
توبه كني: ه كرد

ر جمله دوباره تك
األزهار«و  »هار

اسم نكره و جم» 

نمِ  ينقُذك«جملة 
جم» ُتدرك«ملة 

إ شيميَ « جملة 
ج »الُترَفع«ة جمل

به انسا) 3  ن

 عربي،

   
 

 .رست است
  :رتيب

اسم) 2 »الکذب
 .رست است

  :رتيب
ف ـلی المفعول 
 .رست است

   :رتيب
  مذکرلل لم

 .رست است
   :رتيب

         
 .رست است
 .رست است

اسم »المدرسة« 
 .رست است

صفت »أرخص« 
 .رست است

هاي ماضي در ل
دو شكل ترجمه

 .رست است

اي در  اسم نكره
أزه«به ترجمه . 

  .  هستند
 .رست است

»آثار« 1گزينه 
 .رست است

  :ها نه
اسم نكره و ج »ق 
اسم نكره و جم 
اسم معرفه و »
اسم نكره و ج »

 .رست است
  :رتيب

قرآن ـ خداوند ـ

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

« هفاعل) 1
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
يحتاج إل) 2

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

جمع سا) 1
در 4گزينه  .4

خطاها به تر
اآلَخرة ) 1

در 1گزينه  .4
در 2گزينه  .4

2در گزينه 
در 3گزينه  .4

3در گزينه 
در 3گزينه  .4

فعل: توضيح
توان به د مي

در 1گزينه  .4
اگر: توضيح

.ترجمه كرد
دلربا و زيبا

در 1 گزينه .4
در گ: توضيح

در 3گزينه  .5
بررسي گزين

صديٌق«) 1
»غايةٌ «) 2
»محّمداً «) 3
»صالةٍ «) 4
  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

ـ بندگان) 1
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 (  

ي را صـدا   
 ةـه درياچـ   

حق بـا او   
هـاي   لباس

نبال دروغ 
شـرم   ت و  
به بعد مان 

 و .سـازد  ي    

cationgroup

  د

) آيد خوش آيد

پس راسـتي كرد 
 سر بردند تـا بـه

اين بار نا كرد و
ل بيرون آمد و ب
به هر سو به دد 

ـان را از خجالـت
از آن زم و.  شود

م را بـرآورده مـي

  

  

  نستن

خواهيد شد ـ يد

چه پيش هر! (د

ه اظهار دوستي
هم به ماني را با

را دعوت به شن 
گهان دروغ از آب

كردع به دويدن 
رويشـ يافتنـد و    

در آنجا مخفي 
هـاي مـردم سته

10/11/1399(  

  يار و پر عيب

همراه ـتگويي 

 هاي زبان ـ ي

قبل از دان ـؤال 

شناسي مي ـنيد 

اري را قرار دهد

  ايد ت يافته

دروغ شروع به .
سپس مدت زما 

او ناسب است و
ن پرداختند ناگ
رون آمده شروع
سـتي را برهنـه ي

گردد و چه باز
خواس نيازها و  و

7  

 ششممرحلة (ر 

گناهان بسي ـد 

راست) 4         د

زماني) 2 

رن د.  
 ه از ديده رود

  .شكست

به سؤ) 4 

دا مي) 4  د

در آن خير بسيا

دست) 3  

.رو شدند گر روبه
ـ. بودخوب  قعاً
من آب خوب و: 

به شنا كردن ت و
ان و ناراحت بير

كـه راس ردمـي 
جبور شد به دريا
ستي را پوشيده،

ش يازدهم؛ هنـــر

كند حكايت مي) 

مهيا شود ـ يريم

 د

زيده گوي چون
دل برود هر آنكه
ورد و نمكدان ش

 نداند ـ ت

شناسند مي ـ يد

ماريد و خداوند د

خواهيد رسيد) 

  ليس قادراً ) 
 
دروغ با يكديگ و

هوا واقـ   ست و
:رد سپس گفت

س راستي پذيرفت
راستي عريا. شد
مر زدنصدا د به 

ت جز اينكه مج
سكه لباس را ي

سنجش

)3   ب بود

قرار گي) 3 

اند نشان دادهـ ها 
  اند ه

كم گوي و گز :لَّ 
د از : َعن الَقلِب 

نمك خو :أمری

اين است) 3 

داني مي) 2 

ي را ناپسند شم

)2  بينيد نمي 

)4   َلن) 2 
  درك مطلب 

ز روزها راستي و
مروز هوا خوب اس

بر  را در آب فرو
پس. راجلب كند

مخفي ش و نمود 
شروع كرد ش و

اي نداشت ه چاره
حالي كند در  مي

   
 

 .رست است
  :رتيب

پر عيب ـناهكار 
  د

 .رست است
  :رتيب
 خدا

 .رست است
  :رتيب
ها درس ـ  اوقات

بيان كرده ـلمه 
 .رست است

  :  ترتيب
کالِم ماَقلَّ و َدلَّ
عِن الَعيِن، َبعيٌد
ِری و َعَصيُتم أ

 .رست است
  :رتيب

  ـ گوش كند
 .رست است

  :رتيب
 شوند مي

 .رست است
چه بسا چيزي: ل

 .رست است
 :رتيب

ـ  انفاق كرديد
 .رست است

  :رتيب
 کذب 

سخ تشريحي
مده كه روزي از

ام: گفت كه مي 
دروغ دستش. د

نكه دوستي او ر
فرار وكرد  تن 

هايش گرفتن لباس
بيچاره راستيِ و 

گذار يا گشت و

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

بسيار گن) 2
بد ـ چون) 4

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

خ ـ عمل) 1
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
بسياري )1
كل ـعلم ) 3

در 2گزينه  .3
ها به مفهوم

خيُر الک )1
الَبعيُد َع )3
أکلُتم تمر) 4

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

دهد مي) 1
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
م ـ كنند) 1

در 4گزينه  .3
مفهوم سؤال

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

آنگاه كه) 1
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
الک ـلم  )1

ترجمه وپاس
آم  افسانه در

حالي زد در
آبي رسيدند
بود براي اين
راستي را بر
گر براي پس
.برگرداندند
دني دروغ در

erv.ir
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 هاي مرگ،

(  

cationgroup

ه ناراحتي ها و ي
  . ند

علوم بودن فعل

سختي در: گويد ي
ما  نور تابان مي

 !د

 

   متعدٍّ  ـل 

  ل

ارع تفعيل و مع

10/11/1399(  

لمثل چنين مي
ر شدت تاريكي

 !د

  !ت

شود  او ظاهر مي
 !يد

!منتشر باشد  و

 ! است

تفاعل ـف واحد 

نائب فاعل ـول 

  معرفه ـَل 

مضا عين الفعل

 

8  

 ششممرحلة (ر 

ال بينند اما ضرب
در جريان دارد و

شو ي تشبيه مي

 ! ست

حاكم شده است
 !ييم

 دروغ در لباس
دم را خوش نياي

  !كند مي
 كه دروغ شايع

 ! است

 همچون سراب

  !ست
 !تر است ش

حرف) 4 

مجهو) 4 

أفعل )4        

بوا = بوا  ع(تخرِّ

 ! نجاتش دادند

ش يازدهم؛ هنـــر

نه ببرا برهاقت 
جهمچنان قيقت 

  : شود ي
  !باور كنيم

اي استاني افسانه
 !ود باور كنيم

ا آشكار وپيدا اس

گويي بر جامعه ح
وانيم دروغ بگوي

شود زيرا ن مي
مر رك باشد و 

مردم را برآورده م
چقدر هم بد هر
هاي قوي حمله
اوخورد زيرا  مي

ي با دروغگويي ا
ويي نجات بخش

 !ت

  ! ست بگويد

  )الصِّدقُ ( 

   متعدٍّ  ـ واحد 

اسم مفعول  ـ 

ب) / ن جمع تخرَّ

حيح است چون

سنجش

خواهند كه صد
هايت دروغ، حق

گونه برداشت مي
نبايد آنها را با  و

ن حقيقتي به د
شو ما همراه مي

رپرهيز كنيم زي

ستگويي، دروغگ
تو مي ي ديگران،

ور به پنهان شد
 اگرچه برهنه و

هاي مر خواسته و
ياب نان ادامه مي

 دروغگو مورد ح
دروغگو فريب نم

ي بهتر از زندگي
شد پس راستگو
ويي درمان است
شد حتي اگر راس

فاعله) 2 

حرف) 3 خبر

مؤنَّث )2 

نون(المنفقيَن = 

صح)  غرق شود

   
 

خ يچ صورتي نمي
در نه يابد و ه مي

 .رست است
متن اينگ از: ها نه

 واقعي نيستند
قعيت، براي بيان

كسي را كه با م 
ي از راستگويي پ

 .رست است
  :ها نه

ضعيف بودن راس
ستيابي به دوستي
راستگويي مجبو

ماند ي زنده مي
 .رست است

   :ها نه
وغگويي نيازها و

درستي همچن  و
هميشه از سوي
ل از دوستي با د

 .رست است
 :هانه

مراه با راستگويي
بخش باش غ نجات

ي درد وراستگو
باشد  راستگو نمي
 .رست است

  :رتيب
   

 .رست است
  :رتيب

خب ـتفعيل  ـب 
 .رست است

  :رتيب
 إفعال    ـ

 .رست است

=الُمنفقيُن : 4نة 
 .رست است

نزديك بود كه 

www.sanjeshse 

هيچ مردم در
زندگي ادامه

در 2گزينه  .3
گزين ةترجم

ها افسانه) 1
گاهي واق) 2
نبايد هر) 3
كه گاهي) 4

در 4گزينه  .3
گزين ةترجم

به علت ض) 1
براي دس) 2
هميشه ر) 3
راستگويي) 4

در 1گزينه  .3
گزين ةترجم

فقط درو) 1
حقيقت) 2
راستگو ه) 3
فرد عاقل) 4

در 4گزينه  .3
گزين ةترجم

مرگ هم) 1
اگر دروغ) 2
دروغگويي) 3
دروغگو) 4

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

للغائبيَن) 1
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
المخاطب) 2

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

ـمصدر ) 1
در 4گزينه  .4

خطاي گزين
در 1گزينه  .4

:کاد َيغرقُ (

erv.ir
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» ال«تـا  ) 

 

ص » .شـد 

  .14ص » 

 براي دين

» .گيرنـد ن 

cationgroup

   

)با تنوين( بيايد 

با متفـاوت  او ت

»ر در قرآنتدب«ة 

د يك خداوند م،
پـيش  در تفرقه

 )معرفه 5( ال
  ) معرفه 2(

 اباً 

  .ند

  العاملين ـ 

 بايد اولي نكره

شيوة هدايت شده

مفهوم آية مباركة

كريم قرآن آيات 
ت راه و كنند يغ

10/11/1399(  

األعما ـ لّزراعة
( الّسکويا ـ فاع

کتا ـنوع  ـ طر

ثي مجرد هستن

الماشين ـعين 

ست در حالي كه

ش سبب امر ين

و م 13ص  ».كند

براساس .است 
تبلي مردم ميان ر
 

 )لوم انساني

9  

 ششممرحلة (ر 

ال ـ اهللا ـ رحان
االرتف) 4 

عط = به ترتيب 

ها از ثالث ه گزينه

الّساع )4 

گرفته اس» ال« 

  ّصوت

  

  ش بده
  )رم

  !خواهند كرد

همي و كند مي يز

ك مي تضمين را ن

برگزيده ها سان
در را دين همان

 .همان صفحه» 

ويژة غيرعل( )

ش يازدهم؛ هنـــر

  ) اب درسي
فر ـ سعيد) 2   
 )رفه

ها نكره/  محمود

ها در بقيه  فاعل

 الجاهل ـ 

بار ت كه هر دو

صوتًا و الص )4

.هست تفضيل 

ي زياد كن، افزايش
شمار ناپسند مي

نفر مسافرت خ 3

متماي مخلوقات 

انسان سعادت كه

انس زندگي براي 
ه تا است داده ن
»تدبر در قرآن«

  .ت

)2( و زندگي 

سنجش

براساس كتا(ب 
         )معرفه 
معر 4( نلرستا 

م ـالغزالن  ـ ك

اسم. عيل است
  :رتيب
العاقل )2 

است »الّسّياح«ي 
  . هد

/ ٌر و السِّوار 

اسمو  أرَذل مع

    . ضيل نيست
ب است به معناي

. (م وحده است

378وس تعداد 

ساير از را او كه

ك است اساسي ي

خداوند كه ست
فرمان پيامبران 

«آية شريفة اول 

تاب درسي است

 دين

   
 

 .رست است
ها به ترتيب گزينه

2( الّذنوب ـی 
ـايالم  ـ لبلوط

 .رست است

كالمش = ترتيب 
 .رست است

 فاعل از باب تفع
به تر ها ر گزينه

 الّصالحة ـ
 .رست است

كلمة تكراري) 1
ي اسم اشاره ده

  :ديگر
ِسوا )3/  لقرية

 .رست است

جمأراِذل  كلمه 
  :رتيب

د چهار اسم تفض
عل أمر مخاطب
ل مضارع متكلم

 .رست است
اتوبو 7ـ با  378

 .رست است
ك دارد هايي ژگي

 .رست است
نيازهاي اين به يح

 .رست است
اس روشي و راه م

همة به و ستاده
رجمه و مفهوم آ

 .رست است
كت 25-24صص 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
هاي گ معرفه

المعاصی )1
ال ـ مريم) 3

در 3گزينه  .4
ها به معرفه

در 3گزينه  .4
اسم :متقدِّم

اسم فاعل د
ـاآلخرة ) 1

در 1گزينه  .4
1(در گزينة 

دومي معناي
هاي دگزينه

قريٍة و ا) 2
در 1گزينه  .4

1در گزينة 
خطاها به تر

عددأرَبع ) 2
فع: أْکِثْر  )3
فعل: أکَرهُ ) 4

در 3گزينه  .5
7  =54 ÷ 8
   
  

در 2گزينه  .5
ويژ انسان«  

15.  
در 1گزينه  .5

صحي پاسخ«  
در 1گزينه  .5

اسالم دين«  
فرس ها انسان

و تر 23ص 
در 2گزينه  .5

مطابق با ص  
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اسـالمي   ت 

شـكل   بـه  

 اليـوم  و هللاَ

 اميـد  خيز

 متفرق ونه

 تخـت  بـر 

 ميـان  قـه 

-1...  )ص
. شود ي مي

cationgroup

حكومـت شكيل

خـود  از پـس  

وا  كانَ ن رجـاهللا ي
ختارس روز وند و

گو اين حق راه ر

ب يـه ام بنـي  دن 
تفرق و اخـتالف  

( خدا رسول از 
مطرح و بررسي» 

تش با الهي قوانين

  

حكومـت  دوام 

حسنَة لمن  اُسوةٌ
خداو به كه سي

  .است »مردم 

  .است 

در شما و حدند،

شـد سوار موجب
و امـام  ستورات

پس سياسي و 
»...آمد و  پيش 

  

10/11/1399(  

ق اجراي«و  49 

.همان صفحه» 

و دين تبيين و 
63.  

اهللاِ اُ رسولِ في م
كس است براي ي

با مدارا و حبت

»)ع( امامان صر

متح چنين اين د

م كه را سلمانان
دس از سرپيچي«
 

اجتماعي نگي،
حديث جاعالن

.شود ررسي مي

  

10  

 ششممرحلة (ر 

  . است

ص »)ديني ت

»تدبر در قرآن« 

تعليم تداوم به 
3ص » .است ده

لَكُم كانَ لَقَد﴿ :ه
نيكويي  سرمشق

مح«سيرة رهبري 

عص رخدادهاي ز

خود باطل مسير

مس ميان تفرقه و
«پس. 90ص » 
 .معلول است» 

فرهن مشكالت«
ج براي مناسب ط

بر 2در بخش » 

. ب درسي است

ش يازدهم؛ هنـــر

كتاب درسي 4

  .ت

مرجعيت(قرآن  م
  . رسي است

آية مباركة اول

جانشين، عيين
مسئوليت شد دو

  .درسي است

آية مباركه. ست
خدا رسول در 

 ذيل عنوان و س

ا اي خالصه«يل 

م در آنها كه ورد

و اختالف و امام 
».داد مي بيم زي

»سلطنت تخت ر

  .ي است
 در» حديث الن
شرايط )ب...  )ص
احاديث جعل و 

كتاب 89ص  »

سنجش

41رگرفته از ص 

تاب درسي است

تعاليم تبيين و م
كتاب در 51و  4

رجمه و مفهوم آ

با تع خداوند، ان
د اين تعطيلي ع

كتاب د 67و  64

طرح شده اس 75
شما براي قطعاً«
  ».كند ي

ب درسي و در

تاب درسي و ذيل

آو مي درد به را ن

دستورات از چي
روز چنين از را ن

بر اميه بني شدن
  .است 91ص 

ب درسياكت 91
جاعال سب براي

ص( اكرم پيامبر
الميسا معارف

قرآن در تدبر« 

   
 

 .رست است
ش مطابق با و بر

 .رست است
كت 42-41صص 
 .استت رس

تعليم«: مرتبط با
49صص » )هري

 .رست است
و تر 51تن ص 

 .رست است
فرما به )ص( رم

و مانع داده رمان
 .رست است

4 ترتيب صص 
 .رست است

5ش سؤال از ص 
«: ﴾كَثيرًا اللّه كَرَ
مي ياد بسيار را 

 .رست است
كتا 77-76صص

 .رست است
كت 90-89صص 
 .ستا رست
انسان قلب طلب،

  .90ص » .د
 .رست است

سرپيچي آيندة ت
آنان و ديد مي د؛
ش سوار«علت و  

 سؤال نيز از ص
 .رست است

ش سؤال از ص 
و بستر مناس يط

پ احاديث وشتن
م در تحريف«ث 

 .رست است
ة مهم و مباركة

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
هر دو بخش  

در 3گزينه  .5
مطابق با ص  

رد 2گزينه  .5
به ترتيب م  
ظاه واليت(

در 1گزينه  .5
مطابق با مت  

در 2ه ينگز .5
اكر رسول«  
فر »امامت«

در 4گزينه  .6
براساس به  

در 2گزينه  .6
هر دو بخش  

كَ ذَ و اآلخرَ
خدا دارد و

در 3گزينه  .6
مطابق با ص  

در 4گزينه  .6
مطابق با ص  

در 4گزينه  .6
مط اين... «  
ايد پراكنده و

در 4گزينه  .6
حضرت آن«  

بود سلطنت
»مسلمانان

بخش دوم  
در 3گزينه  .6

هر دو بخش  
شرا«: نكته  

نو ممنوعيت
اما خود بحث

در 1گزينه  .6
براساس آية  
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 همـراه  ود 

105.  

 كـه  شـتند 

 دفـاع  ردم

 ...كه  ست

 از آگاهي 

 تـابلك و 
، بيـانگر  ﴾َ

cationgroup

خـو با را دوره ن

  .مهم هستند

5ص » .شويم ن

داش وظيفـه  يـز 
مر حقوق از و د

اس وجوگري ست
و زندگي ارزش

  .حه

 يهِم و  ـمهّملعال ي
تابك ةَ وكمالح

  .56ص 

آن مردمان وانند

بسيار م 99 ص 

آنان حقيقي پيرو

امامان ني كردند؛
شوند اسالم انين

هاي جس انسان غة
ا به وي توجه و 

همان صفحه» ن

ـ  م  آياتـزَكّي ه وي
الك يعلّمهم﴿: رت
ص» قرآن در دبر

10/11/1399(  

و نتو شوند رو به

و 90در ص  )ع

پ تا باشد همراه 

ك مي ستم مردم 
گذاشتن قوا پا ر

، دغدغ» زندگي
انسان وشياري

قرآن در تدبر«كة 

علَـيهِم يتلـوا  ـِهم 
و عبار» وحي الغ
تد«. است )ص(

 )نساني

11  

 ششممرحلة (ر 

روب ادييز كالت

ع( مؤمنين علي

صالح عمل با د

به و گذاشتند ي
زير مانع و كنند

  

راه درست«، و 
هو و ندة بيداري

و آية مبارك 8ص 

  .رسي است

اَنفُسـه مـن  سوآلً
ابال و دريافت«ت 
( پيامبر گرامي» 

علوم انويژة ( 

ش يازدهم؛ هنـــر

  .شده است

مشك با )ع( طهار

اميرالمه سخنان 

بايد اسم بلكه ت؛

مي ازيرپ را سالم
ك مقابله آنان با ر

.سي استرب د

،»آيندة او«، »ن
دهن نشان ت؛ زيرا

ص» .كند مي يد

  .ت

كتاب در 46و  4

رس فيهِم بعثَ اذ 
مبين مسئوليت

»)ديني رجعيت

)2(و زندگي 

سنجش

كتاب اخذ ش 93

اط كه ائمة شد 

  .سي است
ز توجه كنيد كه

  .درسي است

نيست اسم به ها

  .درسي است

اس قوانين غاصب،
منكر از نهي و ف
  

كتاب 103و  104

هدف انسان«تيِ 
است مقدس لي

تهد را هدف بي 

تاب درسي است

  .سي است

45رتيب صص 

لَي هنينَ عؤمالم
، م﴾آياته علَيهِم 
مر(قرآن  تعاليم 

 دين و

   
 

 .رست است
3ش سؤال از ص 
 .رست است

سبب فرهنگ، ر
93.   

 .رست است
كتاب در 99ص 

آموزان عزيز انش
 .رست است

د بكتا 101ص 
 .رست است

تنه بودن شيعه 
 .رست است

كتاب د 101ص 
 .رست است

غا حاكمان اين 
معروف به امر ل

.103-102ص 
 .رست است

4 ترتيب صص 

 .رست است
چيست قبيل از ي

مشغو دل و دغه
يك زندگي كه 

 .رست است
كت 19-18صص 

 .رست است
كتاب در 33ص 

 .رست است
 برگرفته از به تر

 .رست است

اللّه منَّ لَقَد﴿: مة
يتلوا﴿: عبارت 
تبيين و تعليم«

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
هر دو بخش  

در 2گزينه  .6
تغيير اين«  

3ص» .كنند
در 3گزينه  .7

مطابق با ص  
دا: يادآوري  

در 1گزينه  .7
مطابق با ص  

در 1گزينه  .7
كه بدانيم«  

در 4گزينه  .7
مطابق با ص  

در 2گزينه  .7
دوم، آنكه«  

اصل براساس
صص» .نمايند

در 4گزينه  .7
براساس به  

  
  

در 2گزينه  .5
هايي سؤال«  

دغد يك اين
است زياني

در 1گزينه  .5
مطابق با ص  

در 1گزينه  .5
مطابق با ص  

در 2گزينه  .5
مطابق با و  

در 3گزينه  .5
در آية كريم  

،﴾...الحكمةَ
«مسئوليت 
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 بـازگو  او  

 و پاك لي

 گفت خن

 جـوابي  و 

داللـت   )ع

«  

 الذَّهب سلةُ

 و خدا بر 
 و تر رايج ي

   

 حفـظ  -2

cationgroup

نـزد را ديگـران  
دل با دارم دوست

سخ آنان سالم با
كردنـد  سـكوت 

ع( ـؤمنين علـي  

شيخ طوسي«ز 

سلسصلي حديث 

دروغ از تر رايج و
كااليي و شود ه
12.  

.يار مهم هستند

2 كـريم؛  قـرآن  

عيـب د كننـد،  
د زيرا نكنيد؛ گو

ا دربارة و كرد ت
س مهمانـان  مـة  

اميرالمـ» كـران  ي 

از» استبصار«و  
.  

كي از مفاهيم اص
  . نايي دارند

باطل و از كارتر
خواند درستي ه

23ص » ...كنند
بسيا 123و ص  

تفسـير  و علـيم 
12-125.  

10/11/1399(  

نزديـك  او به را
من بازگ پيش را

دعوت را هاشم ي
خواسـت؛ هم ك

  .است

بـي علـم «يلت 

  .است» )ع

»تهذيب«؛ »وق
126ص . ستند

از آن جا كه يك 
ا هم ارتباط معن

آشك و حق از تر ه
به كه بخواهد ي

ك معنايش طلبان
112در ص  )ع

تع -1... آنان  ي
24صص » )...يي

12  

 ششممرحلة (ر 

ر خود اينكه اي
ر يكديگر هاي ي

بني بزرگان از ر
كمك اسالم، بليغ

كتاب درسي ا 1

وم سؤال به فضي
  .اند  آمده

ع( ائمه عصر هاي

.  

.  

شيخ صدو«از » 
هس )ع( اطهار مة

ضمناً. مده است
است، پس با )ع

پوشيده چيزي ،
وقتي نيست، رآن

دنياط نفع به و ه
ع( مؤمنين علي

ديني مرجعيت و
طالي زنجيرة ني

ش يازدهم؛ هنـــر

بر رهبر يك ان
بدي :فرمود مي د
  .70 ص

نفر چهل )ص( ا
تب و ترويج براي

101و  99صص 

و بخش دو» نند
كتاب درسي 1

رخداده از اي صه

اب درسي است

اب درسي است

» اليحضره الفقيه
ائم و )ص( خدا ل

آم 126-125ص 
ع( ي از اهل بيت

زمان، آن در كه 
قر از كم بهاتر ي
صورت وارونه به

ه سخنان اميرالم

و دين تعليم اي
يعن( الذَّهب سلةُ

سنجش

اطرافيا معموالً.. 
خود ياران به )ص
ص» .كنم رتش

خدا رسول«ذار، 
ب آنان از و خواند

  .سي است

رتيب احاديث ص

مان بي عدالت«ت 
02و  103صص 

خالصه«درسي و 

كتا 113و  116

كتا 114و  111

من«؛ »كليني«
رسول ة سخنان

فهومش در صص
، لزوم پيروي)87

كرسد مي فرا ني
كااليي زمان، آن 

ب بخواهند كه اه
ز توجه كنيد كه

راستا در )ع(طهار
سلسحديث ...  ):ص

   
 

 .رست است
: ..مردم با مدارا 
ص( رسول خدا ا

معا شما با ورت
 .رست است

ل آية شريفة انذ
فراخ اسالم دين 
  .84ص 

 .رست است
كتاب در 99ص 

 .رست است
 برگرفته از به تر

 .رست است
سؤال به فضيلت
به ترتيب، در ص

 .رست است
كتاب د 111ص 

 .رست است
6ه ترتيب صص 
 .رست است

1ه ترتيب صص 
 .رست است

«از » كافي«: »ه
بردارندة در ها عه

 .رست است
  .بي است

و مف الذَّهب سلةُ
7رس هفتم، ص 
 .رست است

زمان من، از پس
مردم نزد .اشد
گا آن نيست، آن

آموزان عزيز انش
 .رست است

اطه ائمة قدامات
ص( پيامبر سيرة

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
و محبت«  

اما كنند، مي
كدو از خالي

در 2گزينه  .5
پس از نزول  
به را آنان و

ص» .ندادند
در 1گزينه  .5

مطابق با ص  
در 2گزينه  .5

مطابق با و  
در 4گزينه  .6

بخش اول   
كند كه  مي

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  

در 3گزينه  .6
مطابق با به  

در 4گزينه  .6
مطابق با به  

در 4گزينه  .6
كتب اربعه«  
اين مجموع  

در 4گزينه  .6
سؤال تركيب  
سلسحديث   

در(و ثقلين 
در 3گزينه  .6

 به زودي«  

نبا پيامبرش
آ از تر فراوان

دا: يادآوري  
در 1گزينه  .6

ا از برخي«  
س و سخنان
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 ديـن  بـا  ز 

مام را اهـل  

 آنـان  بـه  

 تا كنند ار

 حاكمـان  

 معروف به

ص » سـت؟ 
» تـا « واژة 

تـدا مـورد      

» ...كننـد  ر 
  .124ص 

 شـيعة  و و

 )ع( طهـار 

 حتي انكار 

cationgroup

هرگـز و اسـت،  
داق پيشنهاد ام

خداونـد  جانب 
بركنا را غاصب 

ايـن  دوم، آنكـه 
ب امر اصل ساس
  ».ند
اس فوق جهت و

هت اولي از ج
 نـوعي، بايـد ابت

تفسـير خـود  ل 
درس دهم، ص. ت

پيرو عنوان به ي
ا ائمـة  ،رو اين ز

  .ت

عرفي نمودند و

دانـش آنها هندة
مان صفحه، مصد

از جامعه ةادار 
حاكمان مكانات،
د. سـازند  برقرار

براس كه داشتند 
نماين دفاع مردم 
دو از كي كدام ه

ود كه در قسمتي
يعني بـه. يابند

باطـل هـاي  يشه
عيت ديني است

اگر كساني كه د
از .رسيدند مي ت

موجود نيست» 

غلط پيرو علم مع

10/11/1399(  

دهن نشان دنشان،
هم» حديث در 

و رهبري  آنكه
امك و شرايط جود
ب را عدالت و رند

وظيفه امان نيز
حقوق از و وند

به ناظر شتريب ،
بايد دقت شو. ت

ي موارد تحقق مي
 

اند با مطابق را 
در راستاي مرجع

  .135ص 

بود اي گونه به ها
شهادت به مواقع

ماوراء طبيعت«

خويشتن را به غل

  ديني

13  

 ششممرحلة (ر 

كرد حكم و ادن
تفكر«سپس در 

 

اول،: كردند مي 
وج صورت در و 
درآور اجرا به را 

اما كردند؛ مي م
شو اسالم قوانين

،)ة شريفة سؤال
 حكومت طاغوت
راستين، ساير م
 .ر محقق شوند

تا قرآن دادند ي
قدامات امامان د

ص» .گرفتند مي

ه سال اين يشتر
بسياري م در و 

.  

ر جهان هستي 

شكست خود، خ

هاي ف و اقليت

ش يازدهم؛ هنـــر

دا نظر كه اند ن
س. 123ص » .د

 .است يب درس

مبارزه خود مان
خيزند پا به يفه
دين قوانين ن،
ستم مردم به و د

اشتن قگذ پا زير
يعني آية( ريز ة
يعني مبارزه با 
ر اسالم مبناي ر

 سه گزينة ديگر

مي ميدان حيت،
از اق» سير قرآن

م در نظر را كمان

بي در عباس بني 
شدند مي اذيت 

اب درسي است

قيده دارد كه در

دن بر ضعف و ش

معارف

سنجش

آنا .كنيد طلب 
ندارند اختالف ن

  .داند

كتاب 124و  12

زما حاكمان با ت
اين وظي انجام ي
راستين اسالم ي
گذاشتند مي پا ر
ز مانع و كنند ه

يةآ«: سيده شده
،ه به جهت اول
بر كيل حكومتي

نبال آن، موارد

  .ه كنيد
صالح فاقد افراد 

تعليم و تفس« به 

حاك و رفتاري ي

و اميه بني كمان
و آزار سختي ه

كتا 142و  137

 .درسي است

ي مادي است عق

راي سرپوش نها
  .اند بت داده

   
 

 .رست است
اهلش از را ينها
دين در و كنند ي

د مي )ص(  اكرم
 .رست است
26 ترتيب صص
 .رست است

علت دو به رگوار
براي بود الزم و 

مبناي بر حكومتي
زير را اسالم ين
مقابله آنان با كر
نيز پر» قرآن در

ب اين است كه
تشكبا /  پس از 

حقق يابد تا به دن
 .رست است

ؤال قبل مراجعه
زمان به حاكمان

، مربوط)3و  2 
 .رست است

اخالقي هاي اوت
 .رست است

حاك ستمگري و
به شدند مي خته

1.  
 .رست است

7ه ترتيب صص 
 .رست است

كتاب د 136ص 

 .رست است
راي جهان بيني

 .رست است
نكار خداوند، بر

ه عالم علم نسبت

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
اي همة پس  

نمي مخالفت
بيت رسول

در 2گزينه  .6
براساس به  

در 3گزينه  .7
بزر امامان«  

شده سپرده
تشكيل ح با

قواني غاصب،
منك از نهي و
د تدبر«در   

و جوا. 135
يعني. آمده

تح 3گزينة 
در 1گزينه  .7

به پاسخ سؤ  
ح«: عبارت  
هاي گزينه(

در 1ينه گز .7
تفا امامان«  

در 4گزينه  .7
و خشونت«  

شناخ امامان
37ص » ...

در 2گزينه  .7
مطابق با به  

در 4گزينه  .7
مطابق با ص  

  
  
  

در 2گزينه  .5
كسي كه دار

در 1گزينه  .5
ماديون در ا
خدا را نيز به
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ناميـده  » ت 

  .ت

رد، بيـانگر          

در آسـمان  

هـا    انسـان  

cationgroup

يعـتمـاوراي طب 

 و نادرست است

  .شود ا مي

ر نهـاد خـود دار

تند كه خدا را د

  .استخته 

تلخ در زنـدگي

م«مـادي دارد  ر   

  .كند آن مي» 

ن تصوري باطل

روگرداني از خد

ي بـه ديـن، در

  ».ي است

شت اظهار داشت

حيد عملي پرداخ

  .زده استتاب

 وجود حوادث ت

10/11/1399(  

كـه جنبـة غيـر

»علت«سؤال از 

  

آيد، اين ن در مي

هي، منتهي به ر

و زمينـة بـدبيني

ز اختالفات فكري

تند، بعد از بازگش

 در اصل به توح

  .شود مي

  .كند مي

حي و قضاوت شت

د ترديد نمايند،

14  

 ششممرحلة (ر 

و قسمت ديگر ك

كند، س خورد مي

.گيرد صورت مي

هاي گوناگون رت

حقايق ديني و اله

هسـتي نهـاده و

علت اصلي بروز

فرت فضايي رفت
  .است» ديني

خود طرد كند،

م» توحيد عملي

  .ند

  . و نياز است

  .ود

  .رد

مخلوقي ستم نم

ك بينش سطح

ر عدالت خداوند

ش يازدهم؛ هنـــر

و» طبيعت«رد، 

اي كه برخ  پديده

ص» كنجكاوي« 

كنيم كه به صور

ص در دفاع از ح

رصة هي پا به ع
  .ست

«ها  وابط انسان

ي سابق، به مساف
دايد مادي و ضد

يي را از زندگي

دوري از ت«ر به 

كن ت را تدبير مي

گر، عالمت نقص

شو ناميده مي» 

دا» نقص«ه در 

ت، زيرا به هيچ م

رسد، ناشي از يك

د بعضي افراد در

سنجش

 جنبة مادي دار

زانة خود، با هر

 انسان براساس

تصور كك انرژي 

متخصصرد و غير

 به ظاهر مذهبي
ل انكار خداوند ا

در رو» پرستي ق

شوروين كشور 
ل بر داشتن عقا

مقصد غير خدايي

شود، منجر ب مي

ان با اين عظمت

د و هر چيز ديگر

شرك نظري«، 

است كه ريشه» 

ل بنا كرده است

ف عدل به نظر بر

شود كه سبب مي

   
 

 .رست است
جهان هستي كه

 .رست است
ريان زندگي روز

 .رست است
 كشفيات علمي

 .رست است
 را به صورت يك

 .رست است
رست افراد ناوار

 .رست است
 در يك خانوادة

از عوامل»  رواني
 .رست است

حق«به جاي » ي
 .رست است

 گروه فضانوردان
دليل«اين بيان،  

 .رست است
گونه هدف و مهر

 .رست است
كه انسان مرتكب

 .رست است
جها» ارادة خود

 .رست است
تن براي خداوند

 .رست است
رست از خداوند
 .رست است

»ناپاكي دروني« 
 .رست است

ن را بر پاية عد
 .رست است

ر جهان برخالف
 .رست است

ترين مواردي ك 
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در 4گزينه  .6

وقتي اولين
.نيز نديدند

در 2گزينه  .6
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در 3گزينه  .6
هر گناهي ك

در 4گزينه  .6
«با خداوند 
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در 2گزينه  .6
يكي از مهم
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  . دارد

  .ده است

تر شـده و   

ست است و 
. ترك كنـد 

   give up 
ميري كـه   

د و تنها به 
خورند و به 

I went t

 بـا توجـه   
ه كار بـرود  

ه اسـتفاده   
ود فاده شـ  

گزينه هاي 

رد گزينـة  (
4.(  

cationgroup

رتباط مفهومي

د به همراه آورد

شـديد» دل مـا  

درس  fewقطعاً
تر كند تا آنها را ي

ـل دو بخشـي
، ضـمhabitsن  

  ).4و  3هاي 

 زمان حال ندارد
for a few را بخ

to this schoo

ز زنده است كه
به ingهمراه با 

ن گذشته سـاده
حال كامل اسـتف

رد گ(گيرد  ن مي

(باشـد   مي ofد 
4رد گزينة (يد 

ا» سان با شدائد

  . است

 انساني را با خو

خانـة د«در » ن

گر معنادار شد، ق
هرگز تالش نمي

فعـ). 3و  1 ـاي 
ه به جمع بـودن

ه رد گزينه(شود 

هيچ ارتباطي به
w yearsختار 

  :به كار رود 
ol for two y

 مادربزرگ هنو
ت استمراري و ه

ست، بايد از زمان
بايد از زمان ح» 

عولي را در ميان

p ًنيازمند حتما
بيا someكمي 

10/11/1399(  

پخته شدن انس«

طبيعت و مادي ا

هاي ترين جلوه

نور ايمان« اندازه 

اگ. معني كنيم 
رد و متأسفانه ه

هـ رد گزينـه (ت  
ي ديگر، با توجه
 جمله پديدار ش

دهد، هي يش مي
 است فريب ساخ

forتواند با   مي

years when I

كند كه تقل مي
ي تواند به صورت

ه اتفاق افتاده اس
»هنوز«ه معناي 

call  ضمير مفع

pieceحد كمي 

تواند با صفت ك 

 

15  

 ششممرحلة (ر 

«با » ير شماست

هاي جهان ط ت

  ».بخشد ي

ت جلي كرده، عالي

كنيم، به همان

»هيچ« مفهوم 
عادت بدي ندار 

واب درست اسـت
از سوي). 4و  1 

در themورت 

ها پي گ در سال
بسياري ممكن 

ذشته ساده نيز
I was a teen

ين مفهوم را منت
نمي knowعل 

خصي در گذشته
به yet به كلمه 

backاي  كلمه

واح). 2رد گزينة 
 آمده است نمي

)2(انگليسي 

ش يازدهم؛ هنـــر

لم او باالي تدبي

هايي از محدوديت

زندگي انسان مي

  .ت است

 ايمان واقعي تج

 گناهان تالش ك

ست جمله را با
هيچر كوچكم 

جو a fewجه 
هاي رد گزينه( 

مع باشد و به صو

ز مرگ مادربزر
).2و  1هاي  نه

د كه ساختار گذ
nager. 

  .رفتم 
در اين جمله، اي

فع اساساً ديگر، 

 در ساعت مشخ
ي دوم، با توجه
يد كه فعل دوك

ر(شمارش است 
مفرد به صورت

ا

سنجش

عل/ ت هير شماس

اي براي ره سيله

اي به ز يات تازه

واقعيتي با عظمت

دهد هر جا كه 

صالح و پرهيز از

 a fewكافي اس
براد. رست است

معنا شد، در نتيج
گيرد ر ميان مي

د جمشود باي مي

ة دوم كه خبر ا
رد گزين(ره دارد 

ا دقت كنيدد، ام

 به اين مدرسه
مان حال كامل د

از سوي. ت است

خالي اول، فعل
در جاي خالي). 4

دقت كني، چنين

غيرقابل ش» كاغذ
ش است و چون ب

   
 

 .رست است
الي دوست تطهي

 .رست است
ي در حيات و وس

 .رست است
حي«ي به خداوند 
 .رست است

بيني الهي، و هان
 .رست است

مي  نشان» خي
 .رست است

ر انجام اعمال ص
  .شود ي

 .رست است
wو  fewب بين 

در a few شد، 
م كل واضحي بي
لي را همواره در
به آن استفاده م

 .رست است
با توجه به جملة
 در گذشته اشار
حال كامل بروند

سال 2ان بودم 
ي، بكارگيري زم
م كامالً نادرست

3.(  
 .رست است

 اينكه در جاي خ
4و  2هاي  زينه
همچ). 2و  1اي 

 .رست است
p  كا«به معناي
pe قابل شمارش

www.sanjeshse 
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در 1گزينه  .7
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در 4ينه گز .7
مرگ در جه

در 2گزينه  .7
تجربة تاريخ«

در 4گزينه  .7
هر اندازه در

مي» تقويت«
   

در 2گزينه  .7
براي انتخاب  

معنا اگر بي
جمله به شك
ضمير مفعول
براي اشاره ب

در 4گزينه  .7
اين جمله ب  

بيان اتفاقي
سراغ زمان ح

وقتي نوجو  
به طور كلي  

به جملة دوم
3رد گزينة (

در 3گزينه  .7
با توجه به  

رد گز(كنيم 
ها رد گزينه(
  ).4و  1

در 1گزينه  .7
aperاسم   

enاسم ). 3
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 ،خوريـد ـي      

  ».زند

و بـه آنهـا    

 ]بـرايش [    

ي كوچـك  

حال است، 
سـت چـرا   

 3هاي  زينه

cationgroup

يزهـايي كـه مـ

رد به ما زنگ بز
  نظمي

در حقيقـت، ا. 

  ور كردن

عنـوان معلـم را

  طفي، روحي

هاي اد بويژه بچه

«  
  طور كامل

  ».ند

ير آن در زمان ح
رقابل شمارش اس

رد گز(فاده كرد 

  شرت كردن

شـتر مراقـب چي

  خ

فراموش كر كلي 
ن بي) 4 

.ش تأثير بگـذارد 

تصو) 4 
  .ارد

بـه ع ش جديـد  

  ». فوري بود
عاط) 4 

راضري بر روي اف

».ستي رفتار كند
به ط) 4 

دارنختالف نظر 

در گذشته و تأثي
غير» موفقيت« 
قبل از آن استف 

  ).1ينة 

معاش) 4 
  .ه مفعولي

10/11/1399(  

 بهتر اسـت بيش

سابقه، تاريخ) 4

كرد وقتي كه  به
 ي

ر روي فرزندانش

 يح دادن
دا with اضافة 

قيت در شـغل

مراقبت پزشكي
 ي

ت جسماني مض

  ب

ستوران به درست
 رستي

يالت ما كنند اخ
  الف

  .ت كنيد

ر انجام عملي د
succ به معناي

m  و a few 

رد گز(شود   مي

  ساختن
ي داشته باشد نه

16  

 ششممرحلة (ر 

د دارد، بنابراين

4  راز) 3 

ي دليل نگران كر
نگراني) 3 

تخاب دانشگاه بر

توضي) 3 
نياز به حرف» ي

اش، موفق ي عالي

  ن
 

 جدي نيازمند م
ذهني) 3 

كه تلويزيون اثرات

مناسب) 4 

خواست تا در ر 
به در) 3 

صرف تحصيايد 
اختال) 4 

دقت» ختالف نظر

 جمله كه بيانگر
cessاسم ). 4 

manyفت كمي 

ت منفي پديدار

قادر) 3 
imp نقش فاعلي

ش يازدهم؛ هنـــر

انوادة شما وجود

 ت

ن پسرم ما را بي
 

ش نكرد تا در انتخ
«  

 كردن
سيث كردن با ك

هاي ارتباطي رت

شناسايي كرد) 
 ترجيح دادن) 

بقه ديد به طور
 ي 

اند ك  نشان داده

 متعادل) 

كش پسر كوچ
 ر مكرر

باچه مقدار پول 
 رفتار) 
a  اخ«به معناي

نين معناي كلي
و 1هاي   گزينه
توان از صف ، نمي

عموالً در جمالت

 ر انداختن
proveي فعل 

سنجش

ري قلبي در خا

وضعيت) 2 

ترين شته، كوچك
معجزه) 2 

سون هرگز تالش
».شان را بسازند ه

بحث ك) 2 
بحث«به معناي 

م به خاطر مهار

   2(
)4  نترل كردن

ي كه او در مساب
پزشكي) 2 

تحقيقات جديد

)3  مضر) 2 

ك خانه، مادر از
به طور) 2 

رم بر سر اينكه چ
)3  علت) 2 

a difference 

recen و همچني
رد(تفاده كنيم 

،در نتيجه. است
مع muchد كه 

به خطر) 2  تن
تواند براي نها مي

   
 

 .رست است
سابقة بيما«: مله

 
 .رست است

هفته گذش«: مله
 ت

 .رست است
آقاي تامپس«: مله

 خودشان آينده
 ذاشتن

ب discuss كه 
 .رست است

توانيم ما مي«: مله
  ».كنيم

 ني كردن
چيزي بودن، كنت

 .رست است
هايي آسيب«: مله
 ي

 .رست است
متأسفانه ت«: مله
  

 .رست است
قبل از ترك«: مله

 قطعاً
 .رست است

پدر و مادر«: مله
 نكته، فايده

of opinion 

 .رست است
ntly وجود قيد 

ن حال كامل است
ت جمع نيامده ا
طر داشته باشيد

 .رست است
، بهبود يافتندادن
تن patient كه 

www.sanjeshse 
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ترجمة جمل  
مأموريت) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  

اجازه داد تا
تأثير گذ) 1  
دقت كنيد  

در 1گزينه  .8
ترجمة جم  

بيني ك پيش
بين پيش) 1  
حاوي چ) 3  

در 2زينه گ .8
ترجمة جمل  
اجتماعي) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  

».گذارد مي
 عالي) 1  

در 3گزينه  .8
مة جملترج  
كامالً، ق) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  
امتياز، ن) 1  
به اصطالح  

در 2گزينه  .8
با توجه به  

بايد از زمان
كه به صورت

به خاط). 4و 
در 3گزينه  .8

بهبود د) 1  
كنيد دقت  
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  little   بـه

اران اسـت  
راي محـور    

. دهـد   مـي    

cationgroup

  مت كردن

گر، بكـارگيري

 

  .رين است

ي تجمع نمازگزا
ايـن فضـا دار. ت  

سـمان امتـداد

خد) 4 

از سوي ديگ). 2 

 ؟نيسترست 

  د؟

--.  

تر نزديك ------

د كه محل اصلي
ك متصـل اسـت
ن را به سـمت آس

10/11/1399(  

  هتل

 ه كردن

و 1هاي   گزينه
  

درگيرند  رار مي

را جايگزين كرد

  .د

-----------ن 

-----عنايي به 

 د؟

گنبدخانة مسجد
مين آن به خاك
گنبد وصل و آن

17  

 ششممرحلة (ر 

  
 در جايي مثل ه

تجربه) 3 

رد(مارش است 
).3رد گزينه ( 

  گذارد

د آزار و اذيت قر
 

ر 3در پاراگراف 

وجود دارندهم ما 

ركت نكنند چون
  

از نظر مع ، است

كند  استفاده مي

گ. باشد چند مي
ن سوار است و زم

به مركز گ) شكل

عمومي هنر

ش يازدهم؛ هنـــر

شركت كردن) 
پذيرش شدن) 

 ي كردن

غير قابل شم» ت
يرمنطقي است

  
ي افراد تأثير بگ

ورد كساني كه م
 .دگذارنميگر 

take a stan د
  .نيد

تر از شما باهوش

كه در آزمون شر
مپيوتري كردند

ط كشيده شده

راي نوشتن متن

يانگر مفاهيمي چ
ه گنبدي بر آن

مربع شسطح (را 

 درك ع

سنجش

   2(
    4(

ميزباني) 2 

اطالعات«عناي 
غي ن جمله كامالً

  چيست؟
  زورگويي  

------------.
 زندگي اجتماعي

رد زير در مورد
هاي ديگ وي بچه

ndعبارت توان  ي

ورگويي دفاع كن

 
اشيد، اما افراد ب

صميم گرفتند ك
چرا كه بازي كام

زير آن خط 1ف 
  »ضافي

ك از موارد زير بر
 »روايت

ماري مساجد بي
ست كه الً مكعبي

ز زمين مكعب ر

   
 

 .رست است
  دادن

ذراندن با كسي

 .رست است
 ي كردن

 .رست است
informa به مع

در اين»  ناكافي
 .رست است

وان براي متن چ
ي پايان دادن به
 .رست است

---- زورگويي 
 سالمت روان و
 .رست است

يك از موار  كدام
تأثيرات منفي رو

 .رست است
 از موارد زير مي

در برابر زو تر يف
 .رست است

  متن چيست؟
ن است باهوش با

 .رست است
آموزان تص  دانش

چ بودندنن آماده 
 .رست است

sp كه در پاراگراف
ex اض«معناي  به

 .رست است
يك ساساً از كدام

N  ر«به معناي

 .رست است
دار در معم جهت

معموال)  يا فُرادا
 فرضي كه مركز

www.sanjeshse 
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رشِ كـف،    
م با محراب 
ور تقـارن،     
 مجموعـة   

 ش مختلـف 
بـه   شـده  
 حروف با ب

 در) قاجـار 
موضـوع  . د 

 متن زيابي
 بـه  رولنژي

 مزاميـر  ب 
 تحوالت ن

 كـاخ  خانـه 

در اين اثـر  
اي و  قرينـه    

 و دوسـوم  
 دارند و سته

 شـود  مـي  
 سـرك  نام 

 متنـوع  ت 
 ايـن  صـول 

 روي بر ني
 عبادت، ت،

معمـاري   ر 
 سنگ از يه

. اسـت  نس 
 از. اسـت  ي 

 يـر اشـاره  

cationgroup

ن هم ماننـد فـر
معني اين نظم 

جـه ايجـاد محـو
 آن توسط آنهـا

نقوش شيوه، ين
چاپ هاي كارت

كتاب چاپ به م
ق شـاه  فتحعلـي 

رسـيد چاپ به ه

باز دوره اين مهم
كار دوره. بود ده
كتـاب موجـود  نه

اين. شد را باعث
خ نمـاز  ويتالـه، 

د.  اردبيلي است
ماهنـگ، روش ق

را سطح سوم آن
پيوست بهم حالتي

ختم )تشمير( ك
به موربي ركت

تركيبـا براي ي
اص از آگـاهي ـد  
يعن خود جلوه ن
جديت عظمت، ،

عناصـر از ـياري 
سوريه مساجدثر 

بيـزانس ليسـاهاي 
ديـواري نقاشـي 

الحي و عمرا كاخ 

ح گنبد و زير آن
.مينكيهاني بر ز

نتظم و در نتيج
ن ذكر كه تكرار

  .ست

اي در. بود معروف
ك صورت به ها نه
اقدا ايران در كه

ف السـلطنه  نايـب 
چاپخانه اين در 

كارهاي م از. ت
شد تحريف اران
نمون زيباترين ه
ر شمالي اروپاي 

و سـن  كليسـاي 
  .ت

الدين شيخ صفي
درخشـان و هما

س و يك است ن
ح درشتي، وجود
نازك و تيز هاي

حر حروف، آغاز 
اي گسترده  امكان

نيازمنـ و دقيق ي
زيباترين در ويژه

قداست نمايانگر

بسـ امويـان،  ت 
اكث بدنة. كرد دا

كل يـادآور  ـاجد  
ن و كـاري  ييـك 

و دمشق جامع 

10/11/1399(  

اگر روي سطح. ت
 انعكاس نظم ك
شكال و احجام من
زگزاران و گفتن
ي ايجاد شده اس

م سازي عيدي 
نمون اين. شد مي
ك اي چاپخانه ين
ن(ميرزا  عباس ر
قمري 1227 ل

است كارولنژي ره
بردا اهاي نسخه

كه شود مي اهده
معماري بعدي 
ك از الهـام  بـا  و 

قرارگرفت مانسك

ي نقوش، قالي ش
هـاي د ي با رنگ

روان خط اين در 
و با كلمات و ف
ه دنباله به خط ن

بلند هاي دندانه
كار اين و دارد 
كاري مناسب، ي
و به و قرآن در ا

ن ثلث خط. ست

حكومـت مركز يه
پيد راه ها كاخ و 

حـول مسـ هـاي 
موزا بـري،  گچ 

مسجد ،)سطين
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 و بوستان است
تأكيدي است بر

 دليل وجود اشك
دار نما ظم جهت

داست در فضاي

به كه است شته
م چاپ كاغذ ي
اما نخستي. شد ي

دستور به كه ود
سال در كه بود 

دور در مسيحي 
و خطا شده ثير

مشا در آن نيز ي
تكامل مهم ينه

پـذيرفت  صورت
رم دوره معماري

 ظرافت طراحي
هاي عباسي گلو 

قلم گردش. رد
حروف. اند ناميده 

اين خي حروف
دنيز  و) ل ك، ،

وجود متعددي
جاي در ها شكل

ها سوره عنوان و
اس اسالمي هنگ

سوري در. يافت ج
مساجد معماري

ه رواق و گرد نيم
از تزئينات مملو

فلس(المقدس  ت

ش يازدهم؛ هنـــر

تمثيلي از باغ) 
شد، يادآوري و تأ

به. شود هوم مي
و نظ... ي مكرر و 

ساس وحدت و قد

داش وجود ايران 
رو بر) بود مكار

مي داده هديه ن
بو سربي حروف 
كتابي اولين )ه

  .ست

روم احياي ران
تكث هاي نمونه ثر

هنرهاي ديگري
زمي پيشين وران
ص راونا و رم هاي

م تكامل بنيان ي

 تنوع، زيبايي و
يمي و ختايي و

  .ت

دار گونه ي رقص
»ثلث«را  آن ل
بر دنبالة. است 

ط، ج، ا،( حروف
م هاي شكل حرف
ش از هر يك نش
و كتاب جلد ها،

فره نماد رو اين 
  .ست

رواج و فلسطين
مع به بود، تداول

ن هاي قوس و ت
م و گرفته الگو ي
بيت الصخره در 

سنجش

)قالي(فرشِ كف 
سي و گياهي باش
به قبله دارد مفه
ندسي و گياهي
 نتيجه آن احس

در قاجار عصر ر
قلم شبيه كه( ي
شاگردان به ها نه

به مجهز اي خانه
نامه فتح يا( ديه

اس روس و ايران ل

دور نهم سده يل
اث بر كه بود )يل
ه تأثير متفاوت ر

دو سازي ختمان
شهره معماري ر

معماري اين چند

صفوي در زمينه
هاي اسلي ب نقش

بي مشهود است

حالتي و است ج
دليل همين به و
باز نسخ خط ل
ح در نيز و آيد ي

ح يك براي لث
گزين و از آنها ده

ه سرلوحه وشتن
از. است رفته ار
اس انرژي پر و را

نگي در سوريه و
مت منطقه آن در

است شيرواني ها 
نظامي هاي قلعه 
قبه به توان مي 

   
 

ي از آسمان و ف
هاي هندس نقش

ي از مكعب رو ب
ت قبله، نقوش هن

سازد كه ي را مي
 .رست است

در چاپي آثار از 
چوبي هاي قالب ز
خانه مكتب در ي

چاپخا نمود، ربي
جها رسالة و شد

اول جنگ ربارة
 .رست است

اوايل يا هشتم ده
انجي( مقدس ب

آثار و گردآوري 
ساخ اصول از س
آثار از الهام با ن

چ هر شد ساخته
 .رست است

كارهاي دورة ص
 و ترنج و تركيب
ي مركزي به خو

 .رست است
مواج و پر حركت

و دهد مي شكيل
مثل آن در حروف

مي وجود به قلم 
ثل در. رود مي كار
استفاد اما آورد ي

نو براي ثلث خط
بكا ها كاري شي

گر برون متعالي، 
 .رست است

سن معماري وي
د پيشتر كه نس

 سقف پوشش ه،
نقشه از دوره ن

دوره اين ناهاي

www.sanjeshse 

گنبد تمثيلي
منقوش به ن

كه در وجهي
مركز، جهت

اي هپارچ يك
در 2گزينه  .10

ديگري نوع
از استفاده با

عيدي عنوان
عر فارسي و

ش داير تبريز
د كتاب اين

در 1گزينه  .10
سد در اواخر
كتاب حقيقي
تنوع لحاظ
اقتباس. است
آخن شهر در

س شارلماني
در 4گزينه  .10

يكي از شاهك
طرح لچك

بندي تركيب
در 1گزينه  .10

پ خطي ثلث
تش دور را آن

ح هاي حلقه
نيش كه با

بك) ترويس(
مي وجود به

است خ خط
و كاش كتيبه

اي روحيه و
در 2گزينه  .10

امو دوران در
بيزا و رومي

شده ساخته
اين هاي كاخ

بن مهمترين
  .كرد
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 مـذهبي  د 
 در مـايش 

 آنهـا،  از ثر 
 صـحنه  ي
 و ويـژه  ي
 بين قطر ه

 دو در ـايي 

 پـنج  ـادل 

 در» تعليق 
 و نظمـي  ي 

 خـط . فـت 
قواعـد   و ل 
 خوانـايي  ت 
 و »چليپـا «

 تكرار شرده
. اسـت  مـي 

 مـي ايـران  
 گياهي سيع

 را سـتفاده 
 نـه مطـرح  

 برونگـرا  ت 
 و خانـه  كل 

 هـوا  ـوران 
 ب اسـتفاده  

 نصـرالدين 
 در ديگـري 

 پرويـز  يـه، 
 و مـوش  ي، 

 توليـد  گـر 
 هـاي  فـيلم 

cationgroup

كـاربرد صـرفاً  يا
نم اجـراي  بـراي  

متـأث اروپـايي و 
رو بـه  عاميانـه  

مورد مزبور كيه
به ضلعي هشت 
هـ حجـره  ها يا ق
  .است ه

معـ و پيمـود  ـي 

نسـت«بـه نـام   » 
بـي و پيچيـدگي 

گرف مـي  چشـمه 
اصـول همـة  يـرا 

سـهولت نيـز  و  
« ،»كتابـت «ب  
فش و متوالي رت
نرمـ و آرامش ت،

اقليم منـاطق  ن 
وس پوشش و ده
اس حـداكثر  هوا ه

خان در مهـم  يي 
صـورت به منطقه

شـكل. اسـت  فته
كـ حـداكثر  از ـا 
چـوب از اغلب و

پويانمايي مالن ه
د افـراد  آن، از س 

احمدي سـفنديار 
مصـنوعي قمـر  
ديگ هاي شيوه با

ف به توان مي مي

تكا. دارند ها نيه
وسـط  در كويي
 تئاترهـاي  يدن

هـاي  و داسـتان 
تك معماري نظر ز
دايره يا شكل ه
اتاق نيز حياط ن

بوده بانوان صوص

مـ روز يـك  ـول 

»نسـخ « و »ليق
پ و نسـخ  كندي

سرچ ايرانـي  يقة 
زي. اسـت  ـوردار 
نسـتعليق حريـر 

قالـب در بيشـتر  
به صور آن در ت
اصالت تناسب، ي،

  .ورد

تـرين پرباران و ن
بود كم و روز ب
طرفه دو كوران 
فضـاي عنـوان  ه 
م در اين باشد، ي

گرف مي قرار سي
تـ شـد،  مـي  اث 
و سبك سازها و

احمديه سفنديار
پـس. كرد توليد

اس گـروه  ايـن  ي
هاي پويانمايي 
ب كه كريمي اهللا 

كريم نصرت آثار

10/11/1399(  

حسين به نسبت 
سك ها در تكيه. 
دي از پس شاه ن

و خـواني  شـبيه 
از. شد تخريب ل

به )متر يك دود
صحن اطراف در 
مخصو باال هاي ه

طـ در كـاروان   

تعل«خط  دو از 
ك از كه خط ين
سـلي از داشت ن

برخـ اجـزا  نگي 
تح سـرعت  و ي
كه نستعليق ط
كلمات و حروف 
زيبايي نمايانگر 
آو مي ياد به را ت

سرسبزترين از د،
شب بين دماي ف
از منطقه اين ي
بـه سـاختمان  ف 

مي مركزي ياط
كرس روي بر خانه
احـد غربي رقي
و ساخت در فاده

اس. شود مي آغاز 
ت فيلمبردار نوان
اعضاي. دادند يل

ز مالنصرالدين،
نصرت پيوستن

آ جمله از. شد د
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تري وسيع ربرد
.است شده مي م
ناصرالدين كه ده

ش خـواني،  تعزيه
طور كامل به يه

حد( زمين سطح
.رفت كار مي به
و غرفه آقايان ص

كـه بود مسافتي

زيبا و موزون ي
ا. در آمد قاعده 

موزون اي هندسه
همـاهن و ركيـب 

آساني منظر، ايي
خط در قمري ي
كه يافت رواج» 
نستعليق، خط 

ادبيات و  عرفان

دارد قرار خزر ي
اختالف. است دار

سنتي هاي خانه
اطـراف در هـا  ان 
حي داراي كه ك
خ. است بوده ود
شر جهت در ريا،

استفا مورد غالب

ي مالنصرالدين
عن به پاليان س
تشكي را ايران ي

از پس آنها. ودند
پ و ورود با يران

توليد متفاوتي ي
  .كرد ره

ش يازدهم؛ هنـــر

تكايا كار. شود ي
انجام آن در نيز 
بود دولت تكيه 

ت رزمي، هاي ش
تكي اين پهلوي ن

از س بلندتر كويي
به نمايش فضاي 
مخصوص پايين ي

م كه گفتند مي 

تركيبي» تعليق ط
به» تبريزي لي
ه و متانت و دال

تر حسن ناسب،
زيبا بر عالوه. ود
هجري 13 قرن د
»مشق سياه« م
.است حاكم آن
شعر، كه است ي

درياي جنوبي ية
برخورد سال ول

خ در باال رطوبت
ايـوا و شده مي ه

خشك و گرم قليم
خو اطراف حياط

در از اد مناسب
غ مصالح و بوده 

پويانمايي فيلم با
پطروس  همكاري

پويانمايي گروه ن
بو كفاني اسداهللا

اي پويانمايي. تند
هاي تكنيك با و 

اشار مراتب سله

سنجش

مي شامل را بناها
حماسي ييني و
تكايا، ترين روف

نمايش تكيه اين ر
دوران در ش. ـ 
سك تكايا صحن 
سن منزلة به ه

هاي حجره عموالً

منزل يك را گر
  .بود ر

خط«رواج  و شار
ميرعل«توسط  ه
اعتد و نظم و ود

تن استواري، زن،
شو مي رعايت ي

حدود. است وده
نا به خاص اي ه
آ تركيبات بر ي
فارسي خط و ي

حاشي در مرطوب
فصو درتمام دي

 دليل به. است 
ساخته دار شيب

اق برخالف نيز ن
ح به خانه هاي ه
با وزش دليل به
كشيده و بلند ز

ب و ش.ه 1336 
با و محدود ات

اولين و  گرفتند
ا و تجارتچي فر
ساخت را جسور ك

پيدا كرد اي قانه
سلس و يد، تعصب

   
 

 .رست است
بن از تري گسترده

آي هاي نمايش ه
معر از يكي. تند
در. داد را آن خت
هـ 1330 سال 
وسط در. است 

كه شد تعبيه مي
كه مع. شد مي ه

 .رست است
يكديگ از نسراها

كيلومتر 30دود 
 .رست است

انتش از پس قرن
كه آمد پديد ران

بو دور به تعليق 
تواز هاي ويژگي 
خوبي به آن در ي

بو آن رواج داليل
گونه شد؛ مي شته

ا ويژه يباشناسي
ايراني فرهنگ اد

 .رست است
ليم معتدل و مر

زياد نسبتاً طوبت
گرفته فرا را قه
ش صورت به ها ام
ساختمان شكل 
پنجره و ديد و ه
ب و كشيده، نيز 
نيز ها پنجره. ند
  .ت

 .رست است
سال در ايران ر

امكانا با بود يقه
قرار احمديه يار

جعف وس پاليان،
اردك و گندم ة

خالق و تازه شكل
جمشي ملك ش،

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .10
گ تنوع تكيه

بلكه نداشته،
گرفت نظر مي
ساخت دستور

در. رفت مي
بوده استثنا

ت متر 8 تا 6
ساخته طبقه

در 4گزينه  .10
كاروان فاصلة

حد فرسنگ،
در 2گزينه  .10

ق يك حدود
اير سرزمين

كوتاه دواير
از نستعليق

خوشنويسي
از د كلمات،

نوش »سطر«
زي و شود مي
نما خط اين

در 1گزينه  .1
هاي اقل خانه
رط از و است

منطق سراسر
با. كردند مي
.اند شده مي

شده طراحي
ها ساختمان
كنن استفاده

است شده مي
در 1گزينه  .1

در پويانمايي
دقي دو كه را

اسفندي كنار
پطرو اصانلو،

گربه، خوشة
ش بود، آشنا

آتش پيدايش

erv.ir
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 مـدور  و رد
 هنـر  ـأثير 

 از ر گرفتـه  
 بـا  خـود  ي 
 كليسـاها  ة 

. نا نهادنـد 
 جلفـاي  ي 
 به آن، به ي

 )ق. ه 10  
 اسـالمي  و 

 و بنا ساخت
قـرآن   ـات 

 آثـار  هنـد  
 عميـق  ذب 

 قابـل  حـل 
 كـه بعـدها  

 هـاي  ـنگ 

 گوتيـك  ن 
 از برخـي  ي 

 در شيشـه 
 كليسـاي  ر

و  شـد  صل
 و شـود  ـي 

هـاي   رشته
 صـفوي  ره

 هـم  از ـن 
 را مرشـان 
 تا را گردن

 آن روي و 
 و ذاشـتند 
 از ريشـمي 

 )دوزي ماره 
  .كردند

cationgroup

گر آنها گنبد  و
تـ تحـت  صـفهان 

بـر موضـوعات  
معمـاري هنـر  ق 

كليـة آنان. زدند
بن ايراني معماري

كليسـاهاي مونـه 
فضاهايي شدن 

تـا 6 هـاي  سـده 
هنـدو بـه  كـه  د
س در سنگ از ه

آيـ از هـايي  يبـه 
مغـول  ـالطين 

جـذ از نشـاني   
مح تـاج  يعنـي  ن
ك اسـت  جهـان  

سـ تزيينـات   بـا 

سـاختمان مونه،
درونـي فضاهاي
ش وجـود  يـل آن 

در آنـرا  تجلـي  
حاص سريعي رات

مـ ظـاهر  غربـي 
  .كند مي ه

ر آمدن وجود به
دور زنـان  است، 

دامـ و باالتنه ني
كم و پوشـيدند  ي 

گ و كه سينه دند
نهادنـد  مـي  سـر 

گذ مـي  سر روي 
ابر شـلوار  بنـد  ه

شـما نـوعي ( ي
ك مي سر بر نگي

شده بنا سنگ و
اص ـدان ارمنـي  

بـا  را ر زيبـايي 
تطبيـق بـا  فهان
ز همتايي بي اي
م با هماهنگ ما،
نم از. ديـد  توان 
افزوده دليل به 

س(طين دهلـي   
كردند ايجاد ص

يكپارچه ستفادة
كتي و جنـاغي  ي 

سـ دوران در. رد 
هنـد، مغـولي  ي

دوران ايـن  اري 
شاه محبوب سر
سفيد مرمر گ
  .كند ي

نم نخستين نوان
ف. قرار گرفت ها
دلي و هستند ك
مهمترين كه ده
تغيير رفته رفته 
غ اروپـاي  هاي ن

جلوه ايستا حالتي

به و رسوم احياء 
دوران بازمانده 

بود، يعن تكه ك
مـي شـد،  مـي  ز

پوشيد مي نازك
س بـه  ي زيبـايي  
بر را  ابريشمي

وسيله كه به شد
دوزي نقش يا) ت

رن بنفش يا سفيد

10/11/1399(  

و آجر خشت، ح
هنرمنـ. است ان

بسيا هاي قاشي
اصف جلفاي حي

شاهكارها خلق 
نم خارجي شكل
نمي دنيا كجاي

اصفهان ساهاي

سـالط. شود مي م
خا اي شيوه ري
اس مثال براي( دو

هـاي قوس چون
كـر يبك اشـاره 

معماري حقيقت
معمـا آثار اترين
همس )بانو جمند

سنگ از يكپارچه 
حكايت مي هند 

عن به آن را م 1
كليساه ديگر هام
تاريك همچنان ي
خاص بخشيد ي

ولي بود عماري
انسان ويژگي با ن

و ح باستان وره

و آداب ها، سنت
اين از كه هايي

يك اغلب مردان س
با جلوي گردن 

 اي پنبه يا شمي
هـاي عرقچين يا
يا توري پارچه ،

ش مي دوخته گي
محرمات( راه راه 

س بزرگ  بسيار

20  

 ششممرحلة (ر 

از مصالح تركيبي
اصفها هاي  خانه
نق ايتاليايي، وص

مسيح معماران .د
به دست محل، 

ش نظر از و ستان
ك هيچ در را آن 

ديگر كليس از ك

تقسيم مغول ن
در معمار و كرده
هند معماري هن
چ هايي ويژگي ل
اي الدين قطب جد
ح در. شود مي غاز
زيبا از يكي در ص

ارج(محل  ممتاز
دارد، شهرت ق
بومي معماري 

1220 سال در ن
اله مورد كه انند
طاقي زير هاي ره

فضايي رنگي نوع
مع تابع كرتراشي

قديسين چهره و
گرايانه دو طبيعت

س به اعث توجه
ه پارچه و ها باس

لباس مانند آنها 
از و رسيد مي پا
ابريش پيراهن قبا
ي برج شكل به ي

كاله، زير از وان
رنگ اي پنبه رچه
هاي پارچه از ار

چادر خانه يرون

ش يازدهم؛ هنـــر

ت با و دارند قرار 
به شيوة هايي ي

خصو و به وپايي
ترسيم كردند ن
اقليمي هاي گي

ارمنس كليساهاي
نمونة كه. آورد 

وانك كليساي. شد
  .گيرد رار مي

سالطين و دهلي 
ك حكومت دهلي

كه هاي ميراث
مثال براي(المي 

مسجد به توان مي
آغا كتابت و شي
ها بخصوص ژگي
مقبرة م است، ع
عشق از نمادي ه

بر ايراني عماري

آن بازسازي و م
دا بازويي مي يا 

پنجر ابعاد مگير
تن با ها شيشه ن
پيك همچنان نيز
و داد هنر به انه

ط سبك يارهاي

با ايران سرزمين
لب نمونه و ها رح
روي پوشاك د،

پ مچ تا كه ندي
ق زير. بود تنگ 

كوچكي كاله والً
بانو از برخي. تند
پار از بانوان شلوار

شلو پايين. شد ي
بير پوشيدند، مي 

سنجش

اصفهان شتر در
بندي قاب داراي 
ارو هاي سبك از 

اصفهان ليساهاي
و ويژگ صفوي ن

ك با منطبق الن
پديد فردي به 
باش مي مقدس س

قر استفاده مورد

سالطين دوره و
د در سده چهار 

دستاورده از يقي
اسال معماري هاي
م دوران اين ثار
نقاش عماري،م ي
ويژ اين. است ي
واقع آگرا شهر در
به كه بنا اين. ت
مع هنر عميق ير

م 1194 سال در
معلق بندهاي ت

چشم افزايش ود
همين اما. اند شده

ن دوره اين در. د
واقعگرايا ماهيتي

معي به توجه با ي

س يافتن مركزيت
طر به توجه با. د

پوشيدند شي مي
بلن قباي پيراهن

آنها قباي هاي ن
معمو بانوان. اند
بست مي سر به را
ش .كردند مي ها

مي بسته ر كمر
نعلين شكل به 

   
 

 .رست است
بيش صفويه دورة

آنها ي خارجي
الهام با و يراني

كل ديوارهاي وي
دوران سياسي ص

پال و صول مذهبي
منحصر بناهاي
استپانوس يساي

م نيز كتابخانه و 
 .رست است

دو به هند المي
قريب كه بودند

تلفي شيوه اين. 
ه و ويژگي )نگي

آ ترين مهم از. ت
هاي عرصه در ري
ايراني معماري ي
د كه بنا اين. ت
گشت مدفون آن 

تأثير از شده، خته
 .رست است

د شارتر كليساي
پشت از استفاده

وجو با دوره اين 
ش نور مانع كه ت

كرد مشاهده وان
م و انسان يعت
اي زنانه هاي يكره

 .رست است
م و وحدت فوي،

شد ايراني نرهاي
ارزش با و بها گران

پ روي. شد نمي 
آستين بستند و

پوشا مي گردن ه
لچكي ر و سفيد

ره پشت سر در 
دور و كرد مي ور
هايي كفش. شد

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .11
د كليساهاي

نماهاي. است
و اي مسيحي
بر رو انجيل
خاص شرايط

اص نظر از را
ب تلفيق، اين

كلي اصفهان،
موزه منزلة

در 1گزينه  .11
اسال معماري

ب مسلماناني
دارد شهرت

سنگ تزيينات
است )مجيد

هنر برجستة
دستاوردهاي

است مشاهده
در نيز خود

ساخ قيمتي
در 2گزينه  .11

ك سوختن با
ا با پيشرفته
در كليساها
هاست پنجره
تو مي شارتر
طبي به توجه

پي همچنين
در 2گزينه  .11

صف دوره در
هنر گوناگون

گ هاي لباس
دوخته جدا

ب نمي محكم
حلقه گودي

س دستارهاي
را آن گوشه
عبو آن ليفه

ش مي دوخته

erv.ir
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را از دوران      
ين ابـزار و   

. كردنـد  ـي   
 متصل بـه  
وش گـل و      

رسـد    مـي   
ي را بـراي   
اسـت زبـر      

هـاي   گلدان
ر فلزكـاري    

 و ساده را غ
 .بود كشيده

 انتهـاي  يا 
 را خيابان ه

 در. شـتند 
 شـاهزاده  غ 

 جهـات  در
 هـاي  يژگي

. اسـت  يـاد 
 اسـالمي  ي 

 شـد  آغاز ي
 اصـول  ـت 
 سـبك  ـان 

 خـود   كـه  
 هـاي  سـخه 
 هنـر  مـان 

خـط، ايـن     
ره خـورده،   

cationgroup

ي دوره صـفويه ر
زييني و همچنـي
نـي اسـتفاده مـ
كوچك و بزرگ
ار فارسـي، نقـو
ن دوره بـه اوج

هـايي ن قسـمت   
 كوتـاه و تيـز ا
سيني، بشقاب، گ
از مراكـز ديگـر

باغ اجزاي بين 
ك شكل به باغ ي

ميانه در كوشك
كاشتند كه مي 
كا نمـي  بلنـد  ت 
بـاغ مانند. شد ي

د هـاي متعـدد   ن 
وي ديگر از. ست

زي بسـيار  يـزان 
اسـپانياي مهـم  

ديرسازي صالح
رعايـ بـا  نسـتند 

ميـ معمـاري  ل 
رفتـه كـار  بـه  
نس از الهـام  بـا  ا 

ز ايـن  در وجـه 

 سـير تكامـل خ
گـر هـاي  سمان

آنچـه فلزكـاري
شيا و ظروف تز

زن كـاري و قلـم   ك 
يكره پرندگان ك
مي ائمـه، اشـعا

ر ايـنزي، كـه د   
انـات و پرنـدگا
ص طالكوبي كـه

زني س  دوره قلم
ا. رسد  خود مي

كه فاصلة تطيل
اصلي انداز چشم 

ك. گرفت مي رار
بلند درختان ن

درخـت ن ديـد، 
مي طبق ساخته

سـتون بـا  مـراه 
ا را در برگرفته 

مي بـه  گونـاگون 
بناهـاي  از. ورد 

  .كرد ه

زمينه ا و ر نهاد
و توان بودنـد  ي
تكامـل سـير  ـل 
رومـي  هنر از م

درهـا شـده روي  
تو مـورد  هنرهاي

  .ديد م

در. خاطره بماند
ها، ريس چوب خط

10/11/1399(  

شـد امـا آ ده مي
ن دوره، شامل اش

گري، مشـبك ت
ها و پي  شمعدان

 و احاديث، اسام
 تزيين آثـار فلـز

هاي حيوا  پيكره
با كارد مخصوص

در اين. كوبند ي
ه اوج شكوفايي

  

مست و مربع كل
بودن باز ديگر 

قر اصلي كوشك
آن خيابان طرف 

شدن بسته از ري
مط زيبايي صورت

هم عميـق  ـتاني 
حياط سوي سه

گ تزييني  عناصر
خـو مـي  چشـم  
اشاره )گرانادا( ه

فراتر گامي نژي
كارولنژ ه شيوه

فاصـ حـد  توان ي
الهام با اي شده 

كـار ش هاي كره
هن ديگر از. ست
سوم اوتوي جيل

ي كه بايد در خ
توان به انواع چ ي
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 فلزكاري استفاد
آثار فلزي اين. ت

هاي كوفت  روش
زيينات مشبك،
وشنويسي آيات

هاي ي از شيوه
والدي، به ويژه

گرفته، ب نظر مي
هند و آن را مي
ر شهر اصفهان به
.بي كرمان است

شك. شد مي دسي
اصل مهم چنين
ك و بنا گفتند، مي

دو در. ساختند 
جلوگير جهت ن،
ص به دار، شيب ن

شبسـ عمق، كم
س كه )دار سقف 
از دهاستفا و )ي

بـه  دوران ي اين
غرناطه در )حمرا

كارولن دوره و ي
دهند ادامه توني
مي را كليسا ين
گري ريخته رچه
پيك سبك. بود گ
خود ا خاص ژه
انج كتاب در وان

ها و اموري خاطره
هاي آن مي مونه
  . كرد

ش يازدهم؛ هنـــر

هاي مختلف ش
سازي فوالد است
ين روي آنها از

د با تزجنس فوال
بيشتر شامل خو

يكي. ندسي است
 سطح اشياي فو
سطح فوالد در ن
د ح زبر جاي مي

رسد در  متر مي
غربن در جنوب 

هند هاي شكل ه
همچ. بود خوردار

م» ميان كرت« 
مي استخر يا ما
آن وسط فضاي 

زمين در ري باغ

ك حياطي شامل 
راهروهاي چون

شبدري( دالبري
بناهاي بيشتر در
الح( سرخ كاخ و

شارلماني هنري و
اوت معماران. ارد
ا. را بسازند ئيل
يكپار درهاي سا
بزرگ ابعاد در ي
ويژ بيان داراي ي

تو مي آن را خص

  :خوريم رمي
مي براي حفظ خ

p (از نم. نامند مي
 انگشتان اشاره

سنجش

هاي قبلي روش ره
س ي هنر مشبك

ست و براي تزيي
هايي از ج ه علم

نقوش اين آثار ب
ش اسليمي و هن

در اين دوره بر 
ي نازك طال بر س
ال را روي سطح
دي آنها به سه

 كرمانشاه و راين

به خاصي توجه 
برخ زيادي ميت
آن به كه شيده
آبنم معموالً، رت
در ولي. آورد ي
قرارگير دليل به

 

اسالمي دوران 
همچ(رواقي  و ي

د هاي قوس جود
د پركار هاي ري
) كوردوبا( رطبه

و فرهنگي هاي ش
گذ جا به را ري

ميكائ سن مهم، 
كليس در اين. ت
پيكرسازي هاي وه
ولي كار شده ي
شاخ نمونه كه ت

 به مراحل زير بر
mnem :(عالئم

proto-writin

 تعداد و حاالت

   
 

 .رست است
فوي همانند دور

سازد، احياي ز مي
ي، علم و غيره اس
ر اواخر اين دوره

ن. اند علم ساخته
ات متنوع نقوش

.وي فوالد است
هاي ردن مفتول

هاي طال لس مفتو
زرگ كه گاه بلند
ي كَرَند در غرب

 .رست است
ايراني باغ در دا
اهم از دهد، مي ن

كش مستطيل ين
ميان كر در. شت

ميدر  سبز االني
ب ميان كرت ها غ

 .كرمان زديكي
 .رست است

در اسپانيا ساجد
شيرواني هاي سقف
وج اسپانيا، المي

گچبر و آويخته 
قر جامع مسجد

 .رست است
تالش احياي با 

بسيار هاي ادمان
كليسايديني  
دانست رومانسك 

شيو مجدد ظهور
كارولنژي دوره ي

است كاري هيب
 .رست است

ول و تطور خط
monic(اي  افظه

ng(انگارش  ش

دار، ندهاي مهره

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .11
در دوره صف
ايزديگر متم

سالح جنگي
همچنين در
ميلة اصلي ع
برگ، تركيبا
طالكوبي رو
جايگزين كر
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ـراي بيـان    
 ايـن روش     

براي بيـان  
خطـوط  . ه

ـايش داده  

ـه معمـوالً    
. نند ژاپني

 يا حـروف  

3×ن   24 

× +3 24  

V' = 1
3  

  ناقص 

A BC
S Δ =  

  

MNS  

  
  

االضـالع   ي 

cationgroup

از اين خـط بـ. 
 از كمبودهـاي

ئمي قراردادي ب
هـه عنـوان انـدو     

ويري خاص نمـ

باشـد كـ جا مـي 
اي دارند، ما ساده

محدودي نشانه

المركـزين  خـط  

+ × × =2 3 12

R ' h ' , Vπ 2

حجم مخروط نا 

(S (= −1 16
2 25

NP ABS= 25
4

متـوازي 4و ) عف

.ي انتقال مفهوم
سـلئل عـاطفي

اضافه شدن عال
شـم و اشـك بـ

قل با اشاره تصو

ه بيانگر يك هج
هجايي نسبتاً س

ك زبان و تعداد م

طول برابر طـول

=144

V R h= π 21
3

= × ×19 1
27 3

)S S)−6 1
5 25

BC / S= 6 25

ن شمارش مضاع
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 و جانداران براي
مس نقش كـردن 

صويري در كنار ا
مثالً چش. شد  مي

به صورتي مستق 
  

ن خط هر نشانه
ست كه ساختار ه

  .ص اشاره كرد
هاي گفتاري يك

π×2 و سه طو

R ' h
h ,

R h
=

× π× ×218 18

MN هستند.  

MNPS= 4
25

ABCS

× +4 بدون( 2

ك

22  

 ششممرحلة (ر 

ل و نقش اشياء
ر و عدم امكان ن

تر شدن خط تص
و اختصار مزرح

  .ه جاي داد
)واژه(هر نشانه 

.ست ش نگارشي
در اين. ي هر هجا
ست هايي وص زبان

ه يك زبان خاص
مند ميان آواه م

12دايره يعني 

' = = 
12 2
18 3

= π8 1368

NPبرابر مثلث 

P

+يعني  =4 12

فيزيك -ياضي 

ش يازدهم؛ هنـــر

 از ترسيم شكل
د فراوان تصاوير

تر سازي و نمادين
ء به شكل رمز و
ن در اين دسته

در اين خط ه): 
بودهاي اين روش
ين عالمت براي

اين خط مخصو 
بودن بهط وابسته 

خط ارتباطي نظا

رابر محيط يك د

V' ( = 2
3

( ) NAB21
ب 5

مثلث ي 2 كدام 

رك عمومي ري

سنجش

picto :(استفاده
تعدا. شد ده مي

ideog :(س ساده
صوير كلي شيء

توا  فنيقي را مي
) logogram(
ها از كمب)واژه( 

syllabic :(تعيي
.يك واكه است

توان به فقط  مي
alp :(در اين خ

12°ن   كه بر

  شد

) V V=3 8
27

  

( )
4
Bو مثلث  5

 و در داخل هر

 در

   
 

ogram(ويري 

ده و كوتاه استفا
  .باشد 

gram(نگار  يشه

بخشي از تص. ني
ي، هيروگليف،

)نگار واژه(اي  نه
داد بسيار نشانه

c) (هجايي(ار گ

يك همخوان و ي
هاي اين خط ت

habetic(ايي 

   

 .رست است
ها از سه كمان ه

 .رست است
خروط بااليي باش

V

 .رست است
.حور تقارن است
 .رست است

BCP ،)2لث 

 .رست است
طرف 4رگ در 
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  .آيد ي

+
7

3

n =7 2

t− −2 3 1 8
+ =4 9

A A − −2

Ĉ
 − +9 2

22

= ×98 25 13

MA= 4
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 كنيم بدست مي

8

A− = 2 

B̂− + α9 2

  .ست

,MA +3

A = × 2 4 13

ش يازدهم؛ هنـــر

ه يك واحد كم

.  

A = 2

  :ناميم، داريم

= °18 

اس 13طر دايره 

MB = 5 13

MA = 2

سنجش

طبيعي مربوطه 

.پذير باشد خش

  :ست با

بن 3و  2و  1رد 

 با وتري برابر قط

3

,MB =13

   
 

 .رست است
 توان سوم عدد

 .رست است

nبر  7 +2 بخ 3

  .دد وجود دارد
 .رست است

 .رست است

مانده، برابر اسي

 .رست است
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MA الزاويه قائم

 

 
= 3 13

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .12
هر دنباله از

در 2گزينه  .12

7بايست  مي

تنها يك عد
در 4گزينه  .12

در 4گزينه  .12

كل پول باقي

در 4گزينه  .13

در 1گزينه  .13
اگر سه زاويه

در 3گزينه  .13
ABمثلث 

  
  
  

 :روش اول

 :روش دوم

erv.ir

26

27

28

29

30

31

32



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

y× =2  
x(x + 7  

x +2  
AM  

M̂ = 18  

  ي مكانيكي
E  

E m= 1
2  

E = ×1
2  

E = 15  
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cationgroup

y×  =1 1
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4
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2
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  .ند
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x = 9

36

تند، با هم برابرن

ژي پتانسيل گر
U
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h
×36

1
×1 

+     3
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V =2 16 

a

/ ×5 2

1
f fF = 3

ي محاسبه فشار

.كنند س كار مي
  .كند ي

Xنوع اشعةاز 
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  .است 2

زاويه متمم هست

انر

m

s
=5 118 

=  315

V = 

/ N5

ي واحدهايي براي

ي با اشعه ايكس
ناطيسي كار مي
ههاي پزشكي، ا

ش يازدهم؛ هنـــر

R2وچك برابر 

كه با يك زÔو 

J k=  315

=16 4 

و اتمسفر همگي

ديوگرافي همگي
ار با اشعة مغن.ي

صرف در دستگاه

سنجش

و قطر مربع كو 2

وM̂قائمه، پس

kJ

m

s


متر جيوه و سانتي

 آنژيوگرافي و را
اي.ما و دستگاه ام

مورد مصXشعة
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بـدين  . ـرد    

ه اسـت، و  
خـواه رسـم    

كشـي   شـه 
تر از  ر ساده

ـود، نقشـه   

cationgroup

ـي سرشـكن كـ

دي قابل استفاد
هـاي دلخ زاويـه  

 مـوازي   

رسيم فني و نقش
رسيم آنها بسيار

  .قطع كند 

شـ ان داده مـي      

الزاويـه،    قائم

هـاي جزئـ ندازه
  

ط افقي و عمود
 آن خطوط بـا ز

در نتيجـه. سـت   

وير موازي در تر
تري داشته و تر

  . ت

   

Cو  B نقطه 

    

ه اتصـاالت نشـا
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 نقطه در مثلث

شان را بين ان ف
.زود يا كم كرد

براي رسم خطو
توان به وسيلة ي

ن داده شـده اسـ

 و مرايا و از تصا
زي كاربرد بيشت

 تصاوير موازيست

.ره ترسيم نمود

 اصلي را در دو
.سيم شده است

اضـالب و نحـوه

  ا 

25  

 ششممرحلة (ر 

اين. ي آن است
  .صف وتر است

بايست اختالف مي
هاي جزئي افز زه

ثابت كه فقط ب 
ظيم است و مي

9 درجه نشـان

اي در مناظر طه
 به تصاوير مركز
كاربردترين نوع

دو مماس بر داير
  .ست آيد
 وسط آن 

 OA تا دايره
س مورد نظر ترس

 .استط 

 سرد، گـرم و فا
  :شود ي

حوه اتصاالت آنها

سيم فني

ش يازدهم؛ هنـــر

كز دايره محيطي
الزاويه نص ث قائم

ي مقدم بوده و م
ري به همه انداز

كش با سر خط 
اي قابل تنظ زاويه

يقي و با زاويه

   .ند

ك، دو و سه نقط
ر موازي نسبت

ه ايزومتريك پرك

A بيرون دايره د
بد OAيم تا 

 بدست آوردن و
 به شعاع نصف

دو مماس Cو  
غلط 4جه گزينه 

هاي آب كشي ه
 را نيز شامل مي

ها و نح فني لوله
  كولر 

 ترس

سنجش

هاي مثلث، مرك 
ره محيطي مثلث

هاي جزئي ندازه
هاي جزئي مقدار

:شود ساخته مي
ك، كه تحت هر ز

م به صورت حقي

صحيح هستن 2 

رسپكتيوهاي يك
تصاوير. شود  مي

است كه بل ذكر

Aتوان از نقطه 
كني يره وصل مي

جهت OAف 
و OA وسط 

Bبه دو نقطه  
ته است در نتيج

ي كه در آن لوله
ه موارد ديگري
ن و مشخصات ف

هاي تهويه يا ك ل
   

 

 .رست است
 سي عمودمنصف
ست و شعاع داير

 .رست است
هاي كلي بر ان زه

ه ه نسبت اندازه
 .رست است

ي در دو نمونه س
ي با سر متحرك

 .رست است
د در باالي حجم

  . ك است

 .رست است
ها به جز گزينه

 .رست است
ركزي، شامل پر
صنعتي استفاده

قاب. مركزي است
 .رست است

تو ل ترسيمي مي
A را به مركز داي

سيم عمودمنصف
ك دايره به مركز

Aصال نقطه 
سه خط گذشت 

 .رست است
هاي ساختماني ه

كانيكي است كه
ضالب و آب باران
مشخصات كانال
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الب و خط 

اران طـرح      
تـر    سـريع      

ت در كنـار    

cationgroup

لوله فاضال Cم 

يـا سـاير همكـا
 و فهـم بهتـر و

ممكـن اسـت) ي   

 .ت

سرد ، خط ضخيم

 كارفرمايـان و ي
 بيشـتر نقشـه
ـات سـاختماني

بـل    

اي است  سه نقطه
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  شوفاژ 

 B لوله آب س

ساندن طرح به
ي براي وضـوح
 در مـورد جزئيـ

ورت شـكل مقاب

پكتيو مركزي و

26  

 ششممرحلة (ر 

هاي آب گرم ش گ

گرم، خط نقطه

پ  
ن    

يشتر براي شناس
شوند و تنها گاهي

خصوصاْ(شوند  

ناري آن به صـو

بنابراين پرسپك. د

ش يازدهم؛ هنـــر

ل شبكه به ديگ

هاي آب گ ده لوله

ي به سمت چـپ
خطـوط رابـط آن

مركزي است و بي
ش ي استفاده مي
 بعدي رسم مي

  .ه شود

و چهار حجم كن

كنند طه قطع مي

(  

 (  

سنجش

نه و نحوه اتصال
   مطبوع

 A دهند نشان
  

 كه حجم اندكي
 نما و امتـداد خ

  .دسيم نمو

صاوير موازي و م
ن تصاوير اجرايي
ورت تصاوير دو
اوير نيز استفاده

رخورد استوانه و

گر را در سه نقط

 2(

 4(

   
 

كشي موتورخان ه
 شوفاژ يا تهويه
ه خط دو نقطه
.وله تهويه است
 .رست است
كند شخص مي

براساس همين
هاي ديگر را ترس

 .رست است
بعدي شامل تص
 و كمتر به عنوا

كه به صو جرايي
عدي از اين تصا

 .رست است
جم حاصل از بر

 

 .رست است

 .رست است
ط اصلي يكديگ

 .رست است
 .رست است
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A  در آن
گ در ي رن

  .ز است

ترده گزينه 
 مسـتطيل   

» هنر رنـگ 

cationgroup

 و سطح پشتي 
سطح خاكستري 

ي حفره كامالً باز

خورند گست  مي
ه شده، عـرض

ه«و » رح و فرم
  .ه است

  .باشد ي

ها يكي از قاعده
.ش خورده است

 در نماي جانبي

  . ست

ع پرسپكتيو 

ن دو گزينه خط
كه در حجم داد

طر«يفاتي چون 
توجه قرار گرفته

پرداز مي هللا چهره
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ي( دو سطح آن 
برش 2در گزينه 

بست است ولي
    .  

خط غير خاص اس

برابر داشته و نوع

نداريم و اين 4 
سبه در صورتي ك

  .ث

  .ي ندارد

ن و صاحب تأليف
ي همواره مورد ت

آن، سيد اسداهللا

مي
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ست آمده و تنها
د Aد ـ سطح  

  .ت است

  ش مدرج
بـه شـعاع دو    

  .  شوند
  كش  با خط

حفره حجم بن ب
. همخواني ندارد

خ 4رخ و  ط نيم

هاي نابفق زاويه

و 1هاي   گزينه
چس ش ميت چپ
و نه به مثلث. سبد

وير فوق سنخيتي

سه باهاوس آلمان
ر مدارس هنري

باشد و طراح آ ي

صويري و تجسم

ش يازدهم؛ هنـــر

بدس) ضلعي 5ه 
در حجم را ندار

متفاوت 4 گزينه 

كش  با كمك خط
ع رسم شـده و ب
ش  پرگار رسم مي
تالقي دو قوس

دهد كه ح ن مي
قف آن با حجم

خط 2 منتصب، 

 طولي با خط اف
(β     

 نظير آن را در
طيل شكل سمت

چس ت حجم مي

تصو است كه با 

ر رنگ در مدرس
ها د گذاري رنگ

نسارهاي افرا مي

 خالقيت تص

سنجش

با قاعده(منشور 
ح تيره موجود د
سطح خاكستري

ندازه داده شده
ركز دو سر ضلع

كه با) BCو 
AB به محل ت

ر گزينه يك نشا
 جهت شيب سق

خط 8خط قائم، 

خطوط عرضي و
,β = α =7

اي داريم كه حه
ض صفحه مستط

ت راست و پشت

ك امپرسيونيسم

آموزگار هنر) 18
ي رنگ و تأثيرگ

  د

شركت توليد كا

   
 

ش خوردن يك م
سطح 1گزينه . ه

عي است و با سط
 .رست است

به اند ABضلع 
م دو قوس به مر

ACبه شعاع (

ل دو سر خط 
 .رست است

ي نماي جلو در
ارتفاع حفره و 

 .رست است
خ 4شده داراي 

 .رست است
مكعبي حجم، خ

42(. ك است

 .رست است
ست حجم، صفح
اريم كه به عرض

شكل سمت Lه 
         

 .رست است
 ارتباط با سبك

 .رست است
888-1967(ن 

ش راجع به تئوري
 .است رست

ـ طراحي با مداد
 .رست است

ذكر مربوط به ش

www.sanjeshse 

حجم از برش
برش نخورد

ضلع 5حجم 
در 2گزينه  .15

ترسيم ض) 1
رسم) 3و  2

(ضلع ديگر 
اتصا) 5و  4

در 2گزينه  .15
هاي چين خط

3در گزينه 
در 3گزينه  .15

حجم داده ش
  
  
  

در 2گزينه  .15
در قسمت م
آن ديمتريك

  
در 2گزينه  .16

در سمت راس
، مثلثي دا3

به دو صفحه
             

  
  
 
  
  
 
 

در 3گزينه  .16
در 3گزينه 

در 2گزينه  .16
يوهانس ايتن
كه نظرياتش

در 4گزينه  .16
ديد از باال ـ

در 3گزينه  .16
الذ نشانه فوق
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ده را جلب 

 آن طـرح   

ثابت داريم 
  .د

ي جلـد يـا      

به طـور   8 

 اسـت كـه    

الل صـدا و      

در طراحي 

  .شد

  .ن دارند
ي از برترين 

cationgroup

روف توجه بينند

  mm3،باشـد

طح بافته شده ث
كند را تداعي مي

سـت طـرح روي

ه در آن از عدد

گ ايجاد شـده ا

ـته مسـجد بـال

ط در برگيرنده د

با مي» زاده فيلي

ان و نيمه حيوا
اي آميزه. ر است

  .ق باشد

ايي از حره سمت
  . است

هاي طـرح مت
  .صدمه ببيند

 در آنها يك سط
 صنايع دستي ر

د ولي ممكـن اس

باشد كه ران مي

منظم و هماهنگ

كه نشـانه نوشـ 

و از شيوه خطوط

سيامك ف«و اثر 

صورتي نيمه انسا
ش به شكل شير

  .ست

 صاف، فاقد عمق

10/11/1399(  

 آن با بريدن قس
د معطوف كرده

ترين قسم ت نازك
ه وضوح طرح ص

باشد كه تي مي
ته شده دارد كه

 بايد ثابت بماند

جهاني پوستر تهر

صري به صورت م

4اند اما گزينه  

باشد و مي» زاده

فته شده است و

هستند و صقاب 
اش  و اندام پسين

ب و سر انسان اس

وي يك صفحة

28  

 ششممرحلة (ر 

اشد و طراح در
شتري را به خود

، اگر ضخامت3
ارد بدون آن كه

شريه صنايع دست
ش يا حصير بافت

ي مختلف مجله

گاه دو ساالنه ج

ا چند عنصر بص

كلمه ايجاد شده

كامران مهرز«ثر 

ط كوفي بهره گر

ها عق نه و دست
 به شكل عقاب

ن شير، بال عقاب

ت مانند نقش رو

ش يازدهم؛ هنـــر

با مي»  بغوسيان
 برش توجه بيش

cm3 حدود  
ن طول طرح د

هاي ثابت نش مت
مشابه نقش فرش

هاي كه در شماره

هشتمين نمايشگ

د با تكرار يك يا

دل در تركيب ك
  .باشد مي» 

باشد كه اث مي» 

  ح مشخص
  .ت
  

باشد كه از خط 

 آنها از پايين تن
كه سر و بال آن

ن گاو نر يا بدن

ود و ممكن است

سنجش

اديك«: اثر» يد
جايي اجزاي جابه

Ori يك نشانه
متر شد ك سانتي

هاي قسم  نشانه
الت مر نشانه، ح

بت طرح جلد ك
  . تغيير كند

 پوستر تجربي ه
  .ت

باشد مي» اهللا سم
 

جاد تقارن و تعاد
»ريتم«ر بصري 

»اخبار« روزنامه 

حروف در سطوح
ستفاده شده است
برجسته نمايي

 قرآن كريم مي

 شبيه به پرنده،
اي كه جود افسانه

  ت
دار با بد بال گاو 

شو  مشاهده مي

   
 

 .رست است
ها را قطع نكني ج

و همچنين با ج
 .رست است

iginalرژينال 
چك شدن تا يك

 .رست است
 شده مربوط به
غير تصوير در هر

 .رست است
يعني روحيه ثاب 

ن در هر شماره
 .رست است

 شده مربوط به
ستفاده شده است

 .رست است
بس«ق كه عبارت 

 .كند داعي مي
 .رست است

با ايج 3و  2و  1
شد، بيانگر عنصر

 .رست است
 نظر، مربوط به

  . شده است
قرار گرفتن ح ⇐
از اختصار اس ⇐
ايجاد بعد و ب ⇐

 .رست است
المللي شگاه بين

 .رست است
جوداتي خيالي و

موج: گريفون ⇐
هاي طبيعت رت

گ: الماسو ⇐ 4
 .رست است

 از طريق چشم

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .16
كاج«پوستر 

كرده است و
در 4گزينه  .16

در رسامي ار
قابليت كوچ

در 4گزينه  .16
تصاوير ذكر
و بخش متغ

در 4گزينه  .16
»اونيفورم«

هاي آن رنگ
در 4گزينه  .16

رتصوير ذك
گرافيكي اس

در 1گزينه  .17
طراحي فوق

را تد» تمري«
در 4گزينه  .17

1هاي  گزينه
باش سيما مي

در 2گزينه  .17
نشانه مورد
آن استفاده

⇐ 1گزينه 
⇐ 3گزينه 
⇐ 4گزينه 

  
در 3گزينه  .17

پوستر نمايش
در 2گزينه  .17

موج: هارپي
⇐ 1گزينه 

نيروها و قدر
4و  3گزينه 

در 1گزينه  .17
بافت بصري
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  .كند قا مي

ضت مـوج  

وسـكي در   
كند و  ه مي

. يـران بـود   
ي و مـردم   

مـين سـفر   

ن پشت آن 
ـوب و بـه     

cationgroup

   

 . گالسه است
   .است

وضوع را كامالً الق

هاي نهض ز ويژگي

هـاي عرو مـايش  
عروسك استفاده

وشـنفكري در اي
گرد نمايشـيوره

هفتم«ست كه 

گردان ه عروسك
ت از جـنس چـ

د و در طراحـي
 

روي كاغذ ويس
لزي روي كاغذ ا

يت ادبي اين مو

از) جامپ كات( 

هاي اجـراي نم 
ي خود از پنج ع

زگر سينماي رو
ي از بازيگران د

ن روش ساخته ا

ست كه اي پارچه
اي اسـت وسيله: ي

10/11/1399(  

باشـد ن ميالدي م
 .  ي شده است

خودنو: 2گزينه 
قلم فلز: 4گزينه 

ي دارد و شخصي

  .رود مي

د، برش پرشي

ي در ميان شيوه
، در قالب اجراي

د و به نوعي آغاز
ه، تصويري واقعي

 متعددي با اين

 است، در واقع پ
پسايي. حنه است

29  

 ششممرحلة (ر 

اثر پرفسور نجم 
ي كاشان عكاسي

گ 
گ 

اي ايراني  روحيه

يراني به شمار م

هاي بلند برداشت

وسك دستكشي
رسوم بوده است

    

ساخته شد 134
ساخته شده» ب

هاي هاوزن فيلم

ها بوده عروسك
وار انتهايي صحن

  .شود ي

ت نمايشي

ش يازدهم؛ هنـــر

»شهر اسالمي«
هاي نه بروجردي

  .باشد اغذ مي

  

جوانان است كه

ترين نقاالن اي ف

ن روي دست، ب

گونه نمايش عرو
شتر در شيراز مر

.        ور است

42 كه در سال 
هزار و يك شب«

  .داد ش مي

ري هري ه. ست
  . ش است

نقشي ع، زمينه 
شود، در واقع ديو

ها استفاده مي ك

 خالقيت

سنجش

«د كتابي با نام 
 منشوري از خان

ن و مداد روي كا

فلزي روي مقوا
   قوا 

ي كودكان و نوج

ترين و معروف مي

ك، حركت دوربين

ترين گ وان كهن
 نمايش كه بيش

نيز مشهو»  پنج

بود» شب قوزي
«هاي   از داستان

 زمان را نمايش

ده و انيميشن اس
 خوب اين روش

خيمه شب بازي
ش ران مخفي مي

ت كردن عروسك

   
 

 .رست است
ل مربوط به جلد
كمك فيلترهاي

 .رست است
 .رست است

ستانلي مالتزمن
 .رست است

ب مركب و قلم ف
م فلزي روي مق

 .رست است
اي ادبي براي ريه

 .استرست 
هللا ترابي از قديم

 .رست است
دوربين پرتحرك

  . باشد  مي
 .رست است

ن كچل به عنووا
اين. شود ته مي
نمايش«يل به 

 .رست است
ش«م فرخ غفاري 
ه براساس يكي

آنط در تهران 

 .رست است
 تلفيق فيلم زند

هاي كي از نمونه
 .رست است

ه گلدار كه در خ
 از ديد تماشاگر

ب كه براي هدايت

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .17
تصوير مقابل
جلد آن با ك

  
 

در 3گزينه  .17
در 3گزينه  .17

تصوير، اثر اس
در 2گزينه  .17

آب: 1گزينه 
قلم: 3گزينه 

در 3گزينه  .18
سرلوحه نشر

  
 
 
  

در 1گزينه  .18
اهللا مرشد ولي

در 4گزينه  .18
استفاده از د
نوي فرانسه

در 2گزينه  .18
نمايش پهلو
ايران شناخت
به همين دلي

در 3گزينه  .18
دومين فيلم
اين فيلم كه

طبقه متوسط
  

در 4گزينه  .18
دايناميشن،

يكي» سندباد
در 3گزينه  .18

پارچه: تجير
ايستد و مي

شكل صليب
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گي كـه بـر   
  .ح نيست

. گيرنـد  مي

 مناسـب و   
هره بـازيگر  

 مهرجويي 
شـته علـي   

ي ايـران بـا   

ان و سـتيز  
ـلي تعزيـه       

. كردنـد  ـي  
ده شفاعت 
ـوزاد خـود       

توان به  مي

درنيسـتي  

ش، خـود را  
» ميزانسن«

cationgroup

 بدوي و ساختگي
ني در آنها مطرح

ز نقاشي شكل م

ق حركـاتطري
 دروني را بر چه

داريوش. ه است
نوش» آقاي هـالو 

ين آثار سينماي

 تمسخر ديـن س
كـردن پايـه اصـ

ود نگهـداري مـ
تا شايد امامزاد. 

االي گهـواره نـ

ثار مشهور وي م

ترين فيلم مد شاط

همان آغاز كارش
«فضا در آثار او 

هاي گ بر آيين
ن و مسائل انسان

ها با استفاده از ه

روني خود را از ط
خطوط، تأثرات

  .ود

شنر ساخته شده
آ«س نمايشنامه 

جنگ و از بهترين

در اين تعزيه به
غـراق و غلـو ك

ن مانند بچه خو
كردند مي رتگاه

 پوتـك را در بـا

از آ. است» ست

اين فيلم، پر نش

وي از ه. ه است
ين عامل ايجاد ف

10/11/1399(  

مرگ:  عبارتند از
گرا كه انسان پوچ

شود و كل صحنه

ند احساسات در
ها، و خ ها، سايه گ

شو دي ايجاد مي

 اثر گئورگ بوش
را براساس» هالو«

 اثري است ضدج

افراد د.  و نفرين
ا. انـد  دبي كرده

ساختند و از آن ي
نذر يك زيا ن را
آنهـا. سازند مي

ن حافظه و سياس

فليني با ا. باشد

يي شهرت يافته
مهمتري. دهد مي

30  

 ششممرحلة (ر 

نيه چاپ شدند،
ر آثار تخيلي و پ

ش ز استفاده نمي
  .د دارد

طلبد كه بتواند ي
كند با رنگ ي مي

 آبي، و آبي دود

شنامه وويتسك
«همچنين فيلم 

اين فيلم. ست

طنز، كنايه، لعن
ا آنها ستم يا بي

ان نازا آن را مي
د باردار شدن آن
ستند كه پوتك م

رابطه ميان«و » 
  .اره داشت

  درباره هنر مي

و به معمار تنهاي
 دوربين نشان م

ش يازدهم؛ هنـــر

ه به صورت بيان
و است، مرگ بر

نه ساخت و ساز
ان بسيار كاربرد

، بازيگري را مي)
پرداز سعي چهره

ش آبي، زرشكي

ي، براساس نمايش
وي ه. رود ار مي

ا 1364در سال 
  .رود ي

ايي سرشار از ط
شيعه و خاندان آ

كه زنا استكي 
و سپس به قصد
 مادراني هم هس

»ر حافظه انسان
اشا» ا عشق من

 فليني است كه

ماي ايتالياست و
د توام با حركت

سنجش

ي نئورئاليسم كه
مايي ما فرومانرو

ه، از هيچ گونحن
ه كارهاي كودكا

)بيانگرا(يونيسم 
طراح چ. قاء كند
هاي بنفش ا رنگ

ريوش مهرجويي
اي ايران به شما

بهرام بيضايي د 
دگي به شمار مي

ها ت شاد با مايه
يامبر و امامان ش

عروسكباشد و  مي
گفتند و تك مي

 كنار اين زنان،
  .رگرم شود

تأثير زمان بر«ماً 
هيروشيما«و » د

فدريكو ن فيلم

فيلمسازان سينم
ق، برداشت بلند

   
 

 .رست است
ارهاي سينمايشع

خش توليد سينم
 .رست است

ه از طراحي صح
ر طراحي صحنه

 .رست است
 سبك اكسپرسي
ه به تماشاگر الق

ها اغلب با  سايه
 .رست است

رساخته دا» چي
تباس در سينما

   .خته است
 .رست است

 كوچك ساخته
زد جرت و جنگ
 .رست است

اي است ك تعزيه
پردازند كه به پي

  .ت
 .رست است

ط به سيستان م
ي خود را به پو

در. ز مادر شود
با آن سر ا نوزاد

 .رست است
ر آلن رنه عموم
ته در مارين باد

 .رست است
ترين شخصي» يم

  .را ساخت
 .رست است
 .رست است

و آنتونيوني، از ف
پردازي در عمق ه

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .18
مهمترين ش
بيشترين بخ

در 4گزينه  .18
در اين شيوه
اين روش در

در 4گزينه  .18
هاي نمايش

حاالت چهر
بازگو كند و

در 2گزينه  .19
پستچ«فيلم 

ركورددار اقت
نصيريان سا

در 1گزينه  .19
باشو غريبه

موضوع مهاج
در 1گزينه  .19

تعزيه مضحك
پ كساني مي

مضحك است
در 4گزينه  .19

مربوط پوتك
زنان آرزوهاي
كند و او نيز

گذارند تا مي
در 2گزينه  .19

درونمايه آثا
سال گذشت«

در 1گزينه  .19
هشت و ني«

زمان خود ر
در 4گزينه  .19
در 4گزينه  .19

ميكل آنجلو
استاد صحنه

  .است
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هـا را   و آدم 

  

گام ساخته 
س ز در بـا 

درجـه  » ور

كـوس اول       
ل، دو، مـي   

cationgroup

هـا و  سـاختمان  
  . ند

  .د

.گيرد قرار مي) 

گ) دومينانت/ ن 
عكوس دوم فاديز

ماژو  مي «ر گام 

  .د

 بـه حالـت معك
ال بمـل: اژور مـ 

 سربااليي كـه
بخشن هرماني مي

بود) وزهاي سال

سازهاي زهي( 

نمايان(جه پنجم 
كه در حالت مع

د» ديز  سل«. ت

تار همنام هستند

ـار صـدايي كـه
مثال در گام دو

10/11/1399(  

نماهاي. كنند ي
تهديدآميز يا قه

رو(دستان  36

ها ستة كوردوفون

  .باشد مي» ور

كه بر روي درج
باشد ك ز ـ ال مي    

  .شود ري نمي

س اول شده است

ت با سيم اول سه

 .  

 اين آكورد چهـ
براي م. شوند مي
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ربين استفاده مي
اي ترسناك و ت ه

و ) زهاي ماه

ن است و در دست

ماژر «اده شده 

ك) چهار صدايي(
 ـ ر ديز ـ فا ديز

گذار شان انگشت

س آكورد معكوس

شوند و ب وك مي

  )ك

.باشد د ماژور مي

در. شود خته مي
تر م  نيم پرده بم

ت موسيقي

ش يازدهم؛ هنـــر

واياي پوياي دور
كار به آنها جلوه

رو(سي لحن ) ه

ط به روم باستان

گام د. رود م مي

(ي آكورد هفتم 
سي: ر ملوديك

ه بر روي سيمش

باشد، پس مي» ز

عموالً نت دو كو

ال مينور هارمونيك

مد دورين آكورد

چهارم گام ساخ
 و هفتم آكورد

 خالقيت

سنجش

در آثارشان از زو
دهند و با اين ك ي

روزهاي هفته(ي 

مربوط) ت و عود

چهارم به اول گام

مايان است، يعني
ر گام مي مينور

شود كه گفته مي

ديز  سل«ده نت 

ورت جفتي و مع

درجه پنجم ال( 

م م درجه چهار

 بر روي درجه چ
يرتر و نت سوم

   
 

 .رست است
 مونتاژ شوروي د
 خالي جاي مي

 .رست است
 .رست است

 .رست است
 .رست است

 هفت خسرواني
 .رست است

زي شبيه به لوت
 .رست است

الگال از درجه چ
 .رست است

 آكورد هفتم نما
 ساخته شده در

  .د
 .رست است

 سازهاي زهي گ
 .رست است

 آكورد داده شد
  .شد

 .رست است
 دوم عود به صو

 .رست است
Am harmo
 .رست است
 .رست است
 .رست است

ته شده بر روي
 .رست است

م افزوده آلماني
پايه نيم پرده زي

  
 .رست است
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ه از تريـاد      

 

بلـي تـري     

cationgroup

ته سـاخته شـد

 .حيوانات است

روميـزي و رومب

  

رد هفـتم كاسـت

 مشتق از شير ح

ي توليد پارچـه ر

.مناسب هستند

10/11/1399(  

آكور. باشد ه مي

  . د دارند

  .نامند مي) پد

  .سوز است

  »ر مورچه

آراالك. ي است

است اما براي وز

م» برزنت«شي 
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يك هفتم كاسته

وجود» سي.سل.

فريبا ـ اينتراپ(ه 

معدني و نس 3نه 

  شوره زدن

جوهر«د فرميك 

 

زيافتي پروتئيني

ربوط به ويسكو

 و چادرهاي ارتش

اص مواد

ش يازدهم؛ هنـــر

ام مينورهارموني

.مي.دو«هاي  ت

كادانس شكسته

اما گزين. اند اي قه

  .آيد 

  .يم است

ـ جلوگيري از ش

اسيد: الل نايلون

 » ي و دودكش

  .ست
با 4گزينه . اند ي

ر ساخت پرده مر

ي رنگرزي لباس

 خوا

سنجش

ي درجه هفتم گا
  .ه است

نت) بزرگ  هفتم 

ه ششم گام را ك

و ساق ي گياهي

ان به وجود مي

ت ئيدروژن سدي

ن ـ تقويت مو ـ
  م گوسفند

ـ حال) وهرنمك

پوشش سقفي« 
  رمز
  رزين+ 

فتي سلولزي اس
1% و   نفتي

رين استفاده در
  .ب است

ر هستند و براي

   
 

 .رست است
ته شده بر روي
صله هفتم كاسته

 .رست است
 .رست است

" C M7"	)دو
 .رست است
 .رست است

د درجه پنجم به
 .رست است

 .رست است
همگي 4و  2و  1

 .رست است
ر اثر رسيدن بارا

 .رست است
ين همان كربنات

 .رست است
نرم شدن: شامپو

و روغن پشم بي
 .رست است

جو( HCL: م
 .رست است

ايرانيت= سيمان 
لنت تر= كاليت 

+پشم شيشه =  
 .است رست

ن از الياف بازياف
مصنوعي 3و  1

 .رست است
 است كه بيشتر
لز بسيار مناسب

 .رست است
ي گوگردي كدر
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شـوند و   ـي  

ه را در آن  

كنـد و   مـي   

cationgroup

بافتـه مـ» يچي

ب ريخته، پارچـه

  . ندارد

رگشـت عبـور م

  .دارد گه مي ن

پودپي« به روش 

و هليله را در آب
  .شود» ي

ي با مو و كُرك

  .د
صورت رفت و بر

 پارچه را ثابت

  .ست

10/11/1399(  

تر اي هاي حرفه

گرد پوست انار و
شكري«صطالحاً 

  مل

شود و ارتباطي ي

گيرد اكو قرار مي
عرض تارها به ص

چه است و عرض

"He معروف اس
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ه د گليمباشن  مي

  

 باشد مقداري گ
ي پيدا كند و اص

س ـ پوپلين ـ ملم

ع گياه گرفته مي

ما شده و درون 
گيرد و در ع  مي

ادل عرض پارچه

  موهر: گورا

"empو به نام 

ش يازدهم؛ هنـــر

شوند و دورو مي
  ريكي پيج

.باشد ن قالي مي

  .وزي است

راي زمينة زرد
م مايل به نخودي

متقال ـ كرباس ـ
  ـ فالنل

 از ساقه يك نوع

دور آن پيچيده
ر داخل آن قرار

  .شود
كه طول آن معا

   اسالم

پشم ـ بز آنگ: س

شود و تخراج مي

  
   گياه كتان

سنجش

دگذاري بافته مي
ي، سوزني، شير

ز كج بافته شدن

دو دوزي يا اليه ه
 

خواهند پارچه دا
 پارچه رنگ كرم

 چلوار ـ جين ـ
ي ـ كرِپ ـ نمد ـ
نخ مجزا است و

 
ست كه نخ به د
ه ماسوره نخ در
ش داخل تارها مي

يره مانند است ك

  ي
در دوران بعد از

 
  .پروف است

 
 گوسفند مرينوس

است» شاهدانه« 

  ور
 سيد سولفوريك
ن الياف از ساقه

   
 

 .رست است
ساده به روش پود

ورني: اشند مانند
 .رست است

اي جلوگيري از
 .رست است

جيده دوزي، پنبه
.درست است

مكار چنانچه بخ
 كه تمام سطح
 .رست است

چيت ـ: اي پنبه
فاستوني: پشمي

تايي خود يك ن
.درست است

اي كوچك ا رقره
اي است كه سيله

ه شدن پود به د
سيله چوبي و گي

 .رست است
  يوة كُردي

لوار مردان كُردي
هاي تنگ د كمه

.درست است
ردن همان واترپ
.درست است

لياف كشمير ـ
 .رست است

ه گياهي به نام
 .رست است

سود سوزآ+ به 
ستن پشم با اس

جدا كردن: ينگ
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