
 

 

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
  دوممرحلة ـ  يازدهمسنجش 

)23/08/1399(  
  )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 بگذاريد ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

  .ست

ابوالفضـل   

ـران خيـر    

  شدن بدان

و » جـام « 

ك پوسـتة   

cationgroup

پارچة ندوخته اس

»قاضـي بسـت  

  ن
  )جز بودن
بـه ديگـ(مانـدن   

ور ش يي و حمله

⇐رار بگيـرد    

ز بادام داخل يـك

برابر با پ» جامه«

  
«در حكايت . ت

خانه افكنده شدن
عاج(را انداختن 

براي ديگـران ما

افتادن در جا: ه

يام و غـالف قـر
  .) يي هستند

مانند دو مغز(ت 

  .ست
 

2/08/1399(  

  

«ه گزينة ديگر 

  

  .شد ه مي

.»نيكي«حكايت 
ول شخص است

در رودخ: ه شبه
خود ر: وجه شبه

چيزي از ما ب: ه

وجه شبه) 4چو 

مشير بايد در ني
 مصراع دوم كناي

يمي بودن است

نوعي استعاره اس
 .دستوري دارند

2  

3 دوممرحلة (ر 

صاحب بر و بار 

ه است اما در سه

  .ت

زبونخوار و ) 5
  )سپاهي

ر شهر توز بافته

  .ست

دارند؛ مانند ح ي
شد، زاوية ديد ا

  .ت تاكنون

وجه) 4چو : بيه
و) 4چو : تشبيه

وجه شبه) 4چو  

چ: ادات تشبيه) 3

  .مجاز است 
  .مجاز است» 

و واقعاً شم!) ماند
هر دو جملة(ي 

دن و بسيار صمي

شد، تشخيص و ن
 بيت استقالل د

)  2(سي 

ش يازدهم؛ هنـــر

:برومند// جيوه 

چة دوخته آمده

رست آمده است

5خيلتاشان ) 
جو و س ي جنگ

  .ت نيست
اي كتاني كه د ه

  )لند شد
درست اس)  چانه

تعليميي جنبة 
حضور داشته باش

  . است
بوده است شروطه

ادات تشب) 3تي 
ادات ت) 3شل  ه
:ادات تشبيه) 3

3آتش : شبه به

»جام« ⇐ت 
»شمشير« ⇐

م كف دست نمي
 دارند نه مجازي

ايه از همزاد بود

  . است
چنگ داشته باش
 اول است و دو

 فارس

سنجش

به رنگ ج: گون ب

عني لباس و پارچ

در» ماندنفرو«و 

4شدن زايل ) 3
است به معني» ه

ة ننگ و خجالت
ي نازك از پارچه
به وجود آمد، بلن

زنخدان،(و زنَخ 

ي بوستان سعدي
ت در آن روايت ح

  .حضور دارد
در قالب مثنوي

مشرايي از دورة 

كشت: مشبه به) 
روباه: مشبه به) 

3شير : مشبه به

مش) 2. شده است

راب و مستي است
ت جنگ نيست 

شراب در ك(شد 
 معناي حقيقي

پوست بودن كنا

آميزي حس» تار
سازِ چ) رة ناهيد

ع مصداقِ مصرا

   
 

 .رست است
سيماب ←يوه 

 .رست است
در مع جامه» 1

 .رست است
و» شبهت«، »د

 .رست است
3حطام ) 2يه 

غزوه« م خانوادة
 .رست است

ماية: نيست ري
قبايي: قباي زي

ب( برخاستزاهز 
و» مرغزار«الي 

 .رست است
هاي لب حكايت

قتي راويِ روايت
جريان داستان ح

د» تحفه االحرار
واج چهارپاره سر

 .رست است
)2بادپا : مشبه) 
)2خود : مشبه) 
م) 2تو : مشبه) 

مشبه حذف ش) 
 .رست است

نوبت شر= ست 
وقت= نيست  ير
بايد در كف باش» 

در مصراع دوم،
 .رست است

در يك پ  كسي

گريستن به گفتا
سيار(ن كه زهره 

راع دوم مثال و

www.sanjeshse 

  
 
در 2گزينه  

جيو: سيماب
در 1گزينه  

«در گزينة 
در 1گزينه  

نژند«معناي 
در 3گزينه  

ما اندك) 1
هم» غازي«(
در 4گزينه  

عا: 1گزينة 
تو: 2گزينة 
هز: 3گزينة 
امال: 4گزينة 

در 2گزينه  
غا: 1گزينه 
وق: 2گزينة 

بيهقي در ج
ت«: 3گزينة 
رو: 4گزينة 

در 4گزينه  
)1: 1گزينة 
)1: 2گزينة 
)1: 3گزينة 
  )رساندن
)1: 4گزينة 

در 2گزينه  
 اس جامنوبت
 شمشينوبت
»جام«واقعاً 

د» شمشير«
در 1گزينه  

با) بيت الف
  )بادام

نگ«) بيت ب
اين) بيت ج
مصر) بيت د

erv.ir
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@sanjesheduc 

نـاس تـام   

  .ه است
  

 بيـت دوم     

.  

 فعل شدن 

  

  .ه مسند

ه بـه پـول    

cationgroup

جن ⇐ن اسـت  

ر شده و استعاره
.صراع اول است

كـم قيـد بـراي

  .شده است

.شود رداشت مي

يك ساخت از+ 

.شدكرده) 4  

فعل گذرا به» شود

، تظاهر كن كـه

 عقاب و شاهين

  
جانشين شاعر» 
 در مص» كبوتر«ت

شود كه در حكه

اليه تشكيل ش ف

.  

  .اسب ندارد
مله، اين معنا بر

+ـه + ه مفعول 

ش«مسند است و 

 

تشخيص بدهي،
  .ت

2/08/1399(  

همان» باز«لي 

.كرار وجود دارد
»كبوتر«راع دوم 

صفت) رهيده(ه 

  .ت
اي خوانده  گونه

ز مضاف و مضاف

نيز هست» تب«
  .تضاد دارد» ت

اي تنا چ واژه هي
ه معني كلي جم

ضيِ فعل گذرا به

 مد

م» پژمرده«: شود

 .رح شده است

دوست ظاهري ت
گرفت را خواهند 

3  

3 دوممرحلة (ر 

 در دو مورد قبل

آراية تك ⇐) ل
 كرده و در مصر

رسته. است» دم

  .نما است ض
رديف است» يش

بايد به كل بيت

ا» خاميِ خود« 

« معنا متضمن 
درست« معنا با 

ه در اين معنا با
ده كه با توجه به

  .م است

بن ماض« الگوي 

گفته آم) 3 .     د

پژمرده ش ←ت 

جويان مطر جنگ

ت واقعي را از د
، دستت ماندگي

ش يازدهم؛ هنـــر

  .ن دارند

هد در حالي كه

چنگال(عنا دارد 
ه كبوتر تشبيه

بود« مخفف فعل

ض دارد و متناقض
خويش«. م هستند

ر نرفته است و ك

اما) زده ند بهت

ست كه در اين
ست كه در اين

آمده كه و سالم
، آمدمحضر شاه

  .جمله هستند
  .مسند است» 
متمم» راي«. ت

  . است

هول حتماً بايد

شود ار بسته مي

عل مجهول ساخت

منان به دست ج

ي اين كه دوست
ت در زمان درم

سنجش

جناس ناهمسان 

ده مي» دوباره« 

و مصراع يك مع
خست خود را به

خواند كه مخ» دم

ن ظاهري متناقض
هاي بيت دوم يه

هيچ فعلي به كار

مانن( واژه است 

 
  )چرا(= 

  ي سه چار

آمده اس بيماري 
آمده اس بيماري 

تن درست وي 
جازة ورود به م

هر دو فعل ج» ه
»اقبال«. ه است

فعل مركب است
مسند» آگاه«. 

ساختار فعل مجه
  .شد

به كا) 2 

توان از آن فع نمي

 بسياري از دشم

ين است كه براي
يك از دوستانت م

   
 

»دست ـ دوست
 .رست است

سوم معني» باز
  

در هر د» چنگ
اعر در مصراع نخ

بد«را بايد » بدم
 .رست است

 خامي، سوختن
قافي» رفتار ـ كار

ر بيت نخست ه

يك» زده غرامت
 .رست است

 پس) 2بسي ) 
(چه ) 2چنان ) 
يروز) 2القصه ) 
  سخت) 

 .رست است
در معني» علت
در معني» علت

در معني» درست
اجدر معني » بار

 .رست است
داده«و » گشاده
اليه مضاف» حال
بخشي از ف »پاي
متمم است» راه

 .رست است
 باشيد كه در س

برقرار باش»  آن
 .  خواهد شد
 .رست است

گذر است، پس ن
 .رست است

ت كشته شدن
 .رست است

 صورت سؤال اي
اي و ببين كدا ه

www.sanjeshse 

د«) بيت هـ
در 2گزينه  

ب«: 1گزينة 
.وجود دارد

چ«: 2گزينة 
شا: 3گزينة 
بد«: 4گزينة 

در 2گزينه  
از: 1گزينة 
ر«: 2گزينة 
در: 3گزينة 
  .باشد

غ«: 4گزينة 
در 4گزينه  .

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

در 3گزينه  .
ع«: 1گزينة 
ع«: 2گزينة 
د«: 3گزينة 
با«: 4گزينة 

در 1گزينه  .
گ«: 1گزينة 
ح«: 2گزينة 
پ«: 3گزينة 
ر«: 4گزينة 

در 3گزينه  .
دقت داشته

معناييا هم
افروخته) 1

در 3گزينه  .
ناگ» پژمردن«

در 2گزينه  .
بيتدر هر دو 

در 3گزينه  .
معناي بيت
نيازمند شده

erv.ir
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ـش اسـت    

رده اسـت؛    
نـزد او بـاز    

ضـر نيسـت   

صف عاشقي 

  تقليد كارِ

زمـرة آنهـا   

نـد دادن و    

   هستند 

cationgroup

ت جهـد و كوشـ

  .نمود ي

 اسير خـود كـر
كنـد و نـ را نمـي 

شك دارد و حاض

ت چهارم در وصف

پس با! را بگيرد

 و بزرگان، در ز

هـوده بـودن پنـ

  .سازد مي

ـ زيراـ    ايم ده

  ها موفقيت

ين در، در مشت

ران را فراهم مي

هن و وجود مرا
ر  ديگر هواي او

هدية سلطان ش

بيت. ندگار است

كه جاي چشم ر

ليد رفتار نيكان

هوم بيت دوم بيه

ن را ماندگار نم

شد ينهـ  خداوند

م) 4ت           ر

)ي

2/08/1399(  

 كرد كه كليد اي

زي خود و ديگر

 روي تو تمام ذه
ارش دل بكند،

در حالل بودن ه

 و عظمت خداون

شود ك باعث نمي

تواند با تقل  نمي

مفه. اقالن است

ت و شكوه هم آ

خ كتاب) 4     

   

روزگاره نشده ـ 

يرعلوم انساني

4  

3 دوممرحلة (ر 

اي را باز رِ بسته

خود روزو تالش 

ور باشم، خيال
ويد كه اگر از يا

اين است كه د» 

ت حقايق غيبي
  .داند مي

رود اما اين ب مي
  .يد

ذات عالي ندارد،

صيحت عات و ن

ي است كه قدرت

     هستندي ـ 

       زند ف مي

ترجمه كحياتر 

ويژة غي) (2( 

ش يازدهم؛ هنـــر

ِي مقدر، بايد در
  .آيد ي

ز، شير با سعي و

حتي اگر از تو د
گو گزينة يك مي

»ت نزديك است
  .يرد

در دريافت  عقل
شوق را بيهوده م

پا هم به خواب م
 شايستگي رسي
ي كه جوهر و ذ

عاشقان به مالمت

 و هستي دنيوي

يجوي عيب) 3  

حرفـ   كرده بود

در» ك«ضمير ) 

ي، زبان قرآن

سنجش

 رسيدن به روزي
ش به دست مي
ستان سعدي نيز

گويد كه ح ر مي
 شاعر در بيت گ

قيامت سخت«ة 
 صله و انعام بپذ

ناتواني 3و  2، 
صف عشق و معش

پا: نخوانند آن را
وان به بزرگي و

كسي: كان نرسد

 اهميت ندادن ع
  . است

ي زندگي انسان

ه نشده          

اخراجبود ـ  گر
 گفته بود  

  گويد  مي

 3(

 عربي

   
 

 .رست است
براي: وم مصراع

 با تالش و كوشش
مورد نظر از بوس

 .رست است
رت سؤال، شاعر
مقابل اين معنا،

 .رست است
ي بست از جملة
ك را به عنوان
 .رست است

1هاي  رك بيت
ر سخني جز وص

 .رست است
اب رود، چشم ن
تو ايستگان، نمي

ز ره تقليد به نيك

 .رست است
،4و  3، 1هاي 

ردن افراد نادان
 .رست است

و بيت ناپايداري

 .رست است
  :رتيب

ر كتابش ترجمه
 .رست است

  :رتيب
شلوغگش كه موز
گسخن ـ  كند ي
م سخنكند ـ  ي

 .رست است
  :رتيب

 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .
معنا و مفهو

روزي ←
در حكايت م

در 1گزينه  .
در بيت صور
درست در م

  .گردد نمي

در 3گزينه  .
منظور قاضي

ناكمال شبهه
در 4گزينه  .2

مفهوم مشتر
است كه هر

در 2گزينه  .2
پاي اگر خوا
بزرگان و شا
طبعِ دون از

  .در آيد
در 2گزينه  .2

ه مفهوم بيت
راهنمايي كر

در 3گزينه  .2
مفهوم هر د

  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

ضمير در) 1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
دانش آم) 2
اخراج مي) 3
مياخراج ) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

 سختي) 2
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 پارسـايي و 
ي از آن بـه  

پـس  . كـرد  
ه او گفتـه   
 به سرعت 

از  و افتاد و
ميـر  ا. كـنم       

cationgroup

وف بود، داراي پ
ايعمامه شيده و

سويش پرتـاب ك
پس بـه. خير: ت

لك هراس كرد
اورد روي پاهاي 
لـب آمـرزش ك

  أخط ـ 

بزرگي معرو ت و
جنس نخ پوش ز

او، آشغالي به س
رت كردي؟ گفت

از خشم ما يد و
شده بود آنگاه مر
ـه بـراي تـو طل

  .ند

2/08/1399(  

 ين 

  كند ها مي

  األبدان) 4

المکالمة ـ ذي

ينكه به شجاعت
اهني سفيد ازير

ه و با اهانت به ا
 به چه كسي پر
رس به خود لرزي
خل مسجدي شد
م جز بـراي اينكـ
 نفسش غلبه كن

5  

3 دوممرحلة (ر 

تريو بد ترينخوب

ن به اوست ـ ر
  ستند

                 4

اّلذ )4          

درضمن اي سالم،
كه پيحالي ت در

ه مسخره گرفته
دانيمي: ته شد
مرد از تر. هست
ي نماز داخ اقامه

نيامدم سجد در
ست كه بر هواي

ش يازدهم؛ هنـــر

   م دهد

خيم ـ كن وت مي
     كنيم

بدي ـ ضرر رسا
ساننده به او هس

  ...تند

  واهد شد

    في ـالّنعم  

           خطأ

السمؤمنين عليه
رفتوفه راه ميك

لباسش را به ه و
آنگاه به مرد گفت
سردار سپاهش ه
يكه مالك براي

خدا سوگند به مس
ن مردم كسي اس

  .كنيد اب
 .  كرد

سنجش

انجاجمه نشده ـ 
  ه نشده  

  علم

دعو ....راآنها  ما 
ك دوري ميـ  تر ت

   كنيم

هر ب) 3 نشده   
 نشده ـ ضرر رس

هايي هست شيشه

  دارم ) السي
ه ـ پشيمان نخو

                2(

خط )2          

المرين ياران امير
كروزي در بازار  

گان وي را ديده
آ. توجهي نكرد 
س المؤمنين وير

حالي هي كند در
به او گفت به خ

شجاعترين: دند

 صحيح را انتخا
ودش را كنترل

   
 

 .رست است

ترج يهُرب ال  ـ
ترجمه أداءـ  هد

جمه نشده ـ مع
 .رست است

  :رتيب
فه معني شده ـ

و زشت تر  خوب
ك دوري مين ـ 

 .رست است
  :رتيب

ها ـ كلّ ترجمه
ها ـ كلّ ترجمه
 .رست است

ش) اينها(اين : تٌ 
 .رست است

  :رتيب
         

همكال(ار همك: لٌ 
ضافه ترجمه شده

 .رست است
  :رتيب

                  
 .رست است

  :رتيب
في           

  :ك مطلب
تر يكي از گرامي
.خالق نيكو بود

يكي از فروشندگ
هش ادامه داد و

مياخص، دوست 
خواهرفت تا عذر

مالك ب. هي كرد
ليه السالم فرمو

 .رست است
يگزينه :هازينه

ربرابر نفسش خو
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در 3گزينه  .3
خطاها به تر

   القلب) 1
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
ف ـ تکلَّم )1

ترجمة درك
مالك اشتر
اخ بردباري و
ي. سر داشت

مالك به راه
اين شخ: شد

به سويش ر
او عذر خواه
المؤمنين عل

در 1گزينه  .3
ي گزترجمه

مالك در) 1
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@sanjesheduc 

  

  .است» ناه

cationgroup

            

!شود ل گفته مي

  باشد  

گن :الَذْنب«رباره 

                  

  ضيه ِاشتِهرَ 

اي فعل مجهول

  مجرور

بعينَ سَ كه بايد 

الي كه شرح در

2/08/1399(  

                  

 ند 

ماض )4       

؛ برا»محذوفله 

الجار و الم ـ) ة

ك بعينِ سَ   ـکُّــر 

 دم است در حا

6  

3 دوممرحلة (ر 

 

.  
  .د

 .ست

 .گيحت

   
 . بود

 . بود

                .ت

  

   .درت است
كه خود را بشكن

»   ش ـ ر ـ ه

فاعل«ن تَوقيع ـ 

علی کثرة الصفة

تَفـک: مصدر است

به معني الَذَنب 

ش يازدهم؛ هنـــر

.د سبك شمارد
.ر شدن هستند
كندش تواضع مي

  كنيد  ص
جه نكردن به اوس
، خشم او را برانگ

 .كرد

 . ش، بخشيد

سب متن است؟
ون از نخ سفيد
دار لشگر ايشان

. 

 او شجاعتر است

م متن چيست؟

دن به هنگام قد
 شير آن باشد ك

 

ش«ته األصلية 

علي وزنمصدره 

يدلُّ َع(لمبالغة 

 مبتداي جمله م

)2. صحيح است
  .است »کبر

سنجش

 اهانت كرده بود
 از عوامل مشهو

 برابر پروردگارش

 خطا را مشخص
خره كننده، توج
ن زباله به مالك،
 طلب بخشش ك
 را با دعا برايش

جمله مناسكدام 
غال پرت كرد چو
ف شد چون سرد
.خل مسجد شد
 غلبه كند پس

مناسب با مفهوم
  . ظلم كرد

ب بهتر از بخشيد
ف را بشكند    
.ه تو بدي كرد

ماّدت )2        

م) 2              

إسم ال) 3     »ی
  » صحاب

ارست است زير

ص» َميت«كلمه 
أک«جمع مكسر 

   
 

ردي را كه به او
خالقي و تواضع

تر فقط درشجاع
 .رست است

يگزينه :هازينه
كار در برابر مسخ
ه با پرتاب كردن
الك در مسجد
رد اهانت كننده
 .رست است

مفهوم ك :هازينه
باس مالك آشغا
 شجاعت معروف

داخ قط براي نماز
بر هواي نفسش

 .رست است
ي نامجمله: ها نه

هركه را به تو ظل
دن هنگام غضب
ن شيري كه صف

كسي كه بهن به 
 .رست است

  :رتيب
حذوف        
 .رست است

  :رتيب
                   

   زائد
 .رست است

  :رتيب
َفعَلی«علی وزن 
أص«  موصوفها

 .رست است

نادر رُ تفکَّ  :3ينة 
 .رست است

  :رتيب
داده شده براي ك

اسم تفضيل و ج 
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اسـم   :َجـر

cationgroup

َمتج ـ) يل نيست

  )آيد يز مي

  ت

  گفتند  د ـ مي

اسم تفضي( زرد 

  أقَبح ـَری 

هي و مستقبل ني

دگار ـ راه راست

ـ سراييده بودند

  كنند

2/08/1399(  

:األصـَفر) 3   

الُصغَر )4      

  .ت

سر فعل امر و نه

نيكو ـ پرورد) 3

اي ـ از ـ عده) 3

ك ين عمل ميتر 

 

)وم انساني

7  

3 دوممرحلة (ر 

اسم مكان: اِکن

أفاِضل       

 اسم تفضيل است

مله اسميه، بر س

  . ترجمه كرد

  .باشد مي َفعُّل

 3

 3
  ملمعات 

ي ندارند ـ آگاه

 دهند نجام مي

ويژة علو) (2(

ش يازدهم؛ هنـــر

 مضارع وَ مسا

أ )3      أقَوی ـ

ها ر ساير گزينه

  : رتيب

شرط عالوه بر جم

به شكل مضارع

 .ت

َتَف ماضي از باب 

  

 نشده است ـ مل

ني كه ـ اعتقادي

دانند ـ ا د ـ مي

( زبان قرآن 

سنجش

فعل :أِحبُّ ) 2 

ـاآلَخريَن  )2   

ضارع است و در

جواب شرط به تر
       
 
در جواب شر فـ( 

توان ب شرطي مي

ز باب تفعيل است
ي شرط همگي

   داند ي
سبت ـ راه خدا 

 سرودند ـ كه 
ترجمه ممزوجةً 

مه نشده ـ كسا

ـ اعتقادي ندارند

 عربي،

   
 

 .رست است

     سم تفضيل

 .رست است

م تفضيل      
 .رست است

فعل مض 3گزينه 
 .رست است

 فعل شرط و جو
رهه يغفاللّ  ـ دم

 َحصلوا ـ حّملوا
ّبهُ سوف َيتنَ  ـرأ 

 .رست است
 را در جمالت ش

 .رست است

مضارع از ُتَفکِّر 
هاي ي ديگر فعل

 .رست است
  رتيب

كنيد ـ زيرا ـ مي
ر حالي كه ـ نس

 .رست است
  رتيب

معني نشده ـ س 
أبياتًا م بودند ـ 

 .رست است
  رتيب
ترجم: عندناي ـ 

  ـ آنچه را
ردمي ـ آنانكه ـ

www.sanjeshse 
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  : توضيح
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2در گزينة 
هاي در گزينه
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  ن 

 نا ـ کانَ 

 پارسـايي و 
ي از آن بـه  

پـس  . كـرد  
ه او گفتـه   
 به سرعت 

از  و افتاد و
ميـر  ا. كـنم       

cationgroup

  !رنج و عذاب
  ! بچشي

ترين محبوب) 4 

  .نشدم

ه ـ الزبمن ـ قلبن

وف بود، داراي پ
ايعمامه شيده و

سويش پرتـاب ك
پس بـه. خير: ت

لك هراس كرد
رد روي پاهاي او
لـب آمـرزش ك

 در دوري از او ر
زديكي معشوق

  ي

  رنده ـ النه

م يعني نااميد ن

وته ـ لسانهحالـ 

بزرگي معرو ت و
نخ پوشجنس  ز

او، آشغالي به س
رت كردي؟ گفت

از خشم ما يد و
شده بود آنگاه مر
ـه بـراي تـو طل

  .ند

2/08/1399(  

ش برقرار است و
و محبت را در نز

 . د

كه هر جواني) 3

گويد ـ پر مي) 2

ه اميد بر نگرفتم

ـ البخاطر عدّی 

ينكه به شجاعت
يراهني سفيد از
ه و با اهانت به ا
 به چه كسي پر
رس به خود لرزي
خل مسجدي شد
م جز بـراي اينكـ
 نفسش غلبه كن

8  

3 دوممرحلة (ر 

آرامش و آسايش
جامي از عشق و

هستند سودمندـ 

 3

 

  . ت

قسمت اول گفته

الّسع) 4ـ و  دی

درضمن اي سالم،
كه پيحالي ت در

ه مسخره گرفته
دانيمي: ته شد
مرد از تر. هست
ي نماز داخ اقامه

نيامدم سجد در
ست كه بر هواي

 

.  
  .د

 .ست

ش يازدهم؛ هنـــر

 محبوب بودن آ
تا ج) داشته باش

محبوب ـ) 3   

 .كند ايت مي
  .د

 

ترجمه شده است

درحالي كه ق/ م 

سعدجايي كلمه 

السمؤمنين عليه
رفتوفه راه ميك

لباسش را به ه و
آنگاه به مرد گفت
سردار سپاهش ه
يكه مالك براي

سوگند به مسخدا 
ن مردم كسي اس

  .اب كنيد
 .  كرد

.د سبك شمارد
.ر شدن هستند
كندش تواضع مي

  ص كنيد 
به اوسجه نكردن 

سنجش

دارد كه در كنار
در نظر ند(ا كن 

.            روند ي

هداندان ـ كه ـ 
شود ـ هدايت مي

ها ـ زاري كنم ه
  خوانم ه مي

ت، اميدي ندارم 

نااميد شدم: وساً 

جابج) 2ـ   القلب

المرين ياران امير
كروزي در بازار  

گان وي را ديده
آ. توجهي نكرد 
س المؤمنين وير

حالي هي كند در
به او گفت به خ

شجاعترين: دند

 صحيح را انتخا
ودش را كنترل
 اهانت كرده بود
 از عوامل مشهو

 برابر پروردگارش

 خطا را مشخص
خره كننده، توج

   
 

 .رست است
به اين موضوع د

دنيا را رها: جمه
 .رست است

  رتيب
به آرامي راه مي

 .رست است
  رتيب

 ارزشمند ـ فرزن
 كه هر جواني ـ

 .رست است
  رتيب

 ـ ندانست ـ چه
ب هستم ـ مرثيه

 .رست است

اميدوارم: أرجو 
 .رست است

صرُت مأيو: 3نة
 .رست است

  رتيب
 ُينشُد ـ األّيام ـ

  :ك مطلب
تر يكي از گرامي
.خالق نيكو بود

يكي از فروشندگ
هش ادامه داد و

مياخص، دوست 
خواهرفت تا عذر

مالك ب. هي كرد
ليه السالم فرمو

 .رست است
يگزينه :هازينه

ربرابر نفسش خو
ردي را كه به او
خالقي و تواضع

تر فقط درشجاع
 .رست است

يگزينه :هازينه
كار در برابر مسخ
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الّلسان ـ) 1
ترجمة درك

مالك اشتر
اخ بردباري و
ي. سر داشت

مالك به راه
ين شخا: شد

به سويش ر
او عذر خواه
المؤمنين عل

در 1گزينه  .3
ي گزترجمه

مالك در) 1
ك مرمال )2
خوش اخ) 3
انسان ش )4

در 2گزينه  .3
ي گزترجمه
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 است پس 

ت در اينجا 

cationgroup

            

 

نجا اسم مفعول

كلمة درست) / خ

                  

  افتعال ـ متعدٍّ 

در اين» الُمَجرِّب

قرمز، سرخ: مـَراء

2/08/1399(  

                  

 ند 

حرفين من باب

  ُفعَلی ) 4  

ا«صحيح است ـ 

أْحَمـر ـ َحم«ي 

  ص شد

9  

3 دوممرحلة (ر 

 .گيحت

   
 . بود

 . بود

                .ت

  

   .درت است
كه خود را بشكن

بزيادة ح) 4      

                ي

ص» جرَّبَ «عيل 

 مجرّد است برا

مل شد ـ ناقص

ش يازدهم؛ هنـــر

، خشم او را برانگ
 .كرد

 . ش، بخشيد

سب متن است؟
ون از نخ سفيد
دار لشگر ايشان

. 

 او شجاعتر است

م متن چيست؟

دن به هنگام قد
 شير آن باشد ك

 

  للمؤّنث )2   

  ) ت
  !شود ته مي

مبني) 3          

ل ماضي باب تفع

مصدرثالثي» ن

كا :تمَّ ـ َنَقَص ) 

سنجش

ن زباله به مالك،
 طلب بخشش ك
 را با دعا برايش

كدام جمله مناس
چو غال پرت كرد

ف شد چون سرد
.خل مسجد شد
 غلبه كند پس

مناسب با مفهوم
  . ظلم كرد

ب بهتر از بخشيد
ف را بشكند    
.ه تو بدي كرد

)        ل ندارد

، درست استدان
 فعل مجهول گفت

»         خام« 

فعل» َجرِّبَ «: 3 
  !د

سرخ و قرمز بود
  !خر، االغ: ناي

)2  ) ر ـ گران
  ـ صبحگاه

   
 

ه با پرتاب كردن
الك در مسجد
رد اهانت كننده
 .رست است

مفهوم ك :هازينه
باس مالك آشغا
 شجاعت معروف

داخ قط براي نماز
بر هواي نفسش

 .رست است
ي ناملهجم: ها نه

هركه را به تو ظل
دن هنگام غضب
ن شيري كه صف
ن به كسي كه به

 .رست است
  رتيب

فعل الزم مفعول
 .رست است

  رتيب
زائد حرفان(ـ  ئد

؛ براي»محذوف
   روف زائدة
 .رست است

  رتيب
موصوفهـ  ضيل

 .رست است

رتيب در گزينة
باشد درست مي 

 .رست است

س«به معناي » رة
باشد به معن» ر

 .رست است
  ها به ترتيب ه

تر ارزان( ـ غالّية 
شامگاه ـ :غداة

www.sanjeshse 
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در 4گزينه  .4
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أرخص) 1
عشية ـ ) 3
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مشـهد   4 

فت داللـت        

 

ن نيازهـاي      

ـت بيـانگر    

مـاد باشـد    
  .ست

cationgroup

در گزينة. ندارد

  ردن

ند كـه بـر صـفت

صـحيح بـه ايـن

رگ چگونـه اسـ

ست و قابـل اعتم
ه جانبه بودن است

  !غلط است

دو گزينه وجود ن

كمك كر: مفاَعلة

م مبالغـه هسـتن

پاسـخ ص.  اسـت 

گي او پس از مر

موضوع كامالً درس
ط به موضوع همه

2/08/1399(  

غ» ُحسَنی ِمن« 

 مكان در اين د
  .يل نيست

ممصدر باب : دة

  !كند  نمي
؛ اسـمرة، سـّتار

  ! داللت دارند

. 

 

  .هاست ن

به او عطا كرده

وضوع نحوه زندگ

ست، مربوط به م
نگ باشد مربوط

) لوم انساني

10  

3 دوممرحلة (ر 

شود و فاده مي

  ضيل اسم تف 
ل هستند و اسم

اسم تفضي 4دد 

ُمساَعد) 2       

بر صفت داللت
حـّالف، أّمـارت؛ 

ستند كه بر ابزار

.ي مزيد استالث
  .ول است

  .شد
 !، مزيد نيست

ز جمله ما انسان

ست كه خداوند ب

دگي است و مو

  .ست

جربه و آزمون اس
 به صورت هماهن

ويژة غيرعل) (

ش يازدهم؛ هنـــر

استف أفَعلز وزن 

:بر جمع أکبر
اسم تفضيل بلـغ

عد أربع . نيست

  !است َفعَّلَ 
 فاعل مجرد    

نه اسم مبالغه ب
به ترتيب كلمات 
اسم مبالغه هست 

ز باب افعال و ثال
م مفعول و مفعو

باش ي مفعول مي
ولي مجرد است،

ش جهان مادي از

اي است هاي ويژه 
  .كند  مي

شناخت هدف زند

درست زندگي اس

يازمند تجشكوك ن
ختلف انسان بايد

)2( و زندگي 

سنجش

چيز يا دو كس از

أکاب/ اسم مكان  
أب و أفضـليب؛ 

فضيل در جمله

َف تفعيل و وزن 
اسم: راضياً ) 1 

  جرد

كه در كدام گزين
4و  3و  1هاي 

جّوالو بّطارّية 

ل و اسم فاعل از
اسم: الُمجرَّب) 1

ب افعال است ولي
عل هم هست و

بخش آب حيات 

رآمده از سرمايه
سان را تضمين

بيانگر ش) ع(جاد 
 

مويد كشف راه د

ي احتمالي و مش
خ به نيازهاي مخ

 دين

   
 

 .رست است

ه و برتري دو چ
 .رست است

:مغازه: ع َمتَجر
به ترتي 2و  1ي 

ست ولي اسم تف
 .رست است

م مفعول از باب
:ديگر به ترتيب

اسم مفعول مج 
 .رست است

جمله اين است ك
ه در گزينه: ها نه

ب 2ي در گزينة 
 .رست است

فاعل: المؤمنونَ  
ديگر به ترتيب 
سم فاعل از باب

اسم فاعل و فاع: 

 .استرست 
:فرمايد رآن مي

 .رست است
 نيازهايي كه بر
ت كه سعادت انس

 .استرست 
 دعاي امام سجا

 . خويش است
 .رست است

 هر دو عبارت م
 .رست است
هاي  عبارت پاسخ

بارت اينكه پاسخ

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .4
براي مقايسه

در 3گزينه  .4
متاِجر جمع

هاي در گزينه
اسم مكان اس

در 3گزينه  .4
اسم: »ُمَقدَّمٌ «

هاي د گزينه
:مسؤول) 4

در 2گزينه  .4
مقصود از ج
توضيح گزين

ولي! كنند مي
در 2گزينه  .5

2در گزينة 
هاي د گزينه

ا: الُمتِقنَ ) 3
:الّناقُص  )4
   
  
  

در 3گزينه  .5
ـ قر9صفحه 

در 4گزينه  .5
ـ13صفحه 

اساسي است
در 4گزينه  .5

ـ13صفحه 
درك آيندة

در 3گزينه  .5
ـ14صفحه 

در 2گزينه  .5
ـ14صفحه 

باشد و عب مي
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راه درسـت   

جام دهند و 

داشته  زاني
ن در برابـر  

ـه، دربـارة   

ده و كاالي 
خواهد شـد  

ـو عنايـت      
رد آمادگي 

ودن ديـن      

كـاران   يـان  

ع مختلـف   

م پيامبران 
د ولـي در   

cationgroup

موضوع كشـف ر

 عمل صالح انج

 

ها ارز ي به انسان
ناي تسليم بودن

  .ست

 آن سخن گفتـ

وشگاهي باز كرد
از او پذيرفته نخ

سـلمانان در پرتـ
عي انسان از موار

يي و روزآمـد بـو

در آخـرت از زي

 فرهنگي جوامـع

 در واقع به تمام
انـد يني را داشته

سد، مربوط به م

آورند و  ه ايمان

 .قرار داده است

 يك برنامه كلي
 دارد كه به معن

در حيطة عمل ا

 خداوند و مانند

م براي خود فرو
تيار كند هرگز ا

ش و كوشـش مس
 فردي و اجتماع

  .ايي است

 نبـوت و پويـايي

 نخواهد شد و د

مادگي فكري و

هي ايمان بياورد
نبياء واجبات دي

2/08/1399(  

هدف خلقت برس
  .ده است

د مگر كساني كه

ل آفرينش وي ق

خداوند... واهي 
برنامه اسالم نام

فضايل اخالقي د

عدالت و عبادت
  

تند كه هر كدام
ي جز اسالم اخت

ه موضوع تـالش
 پاسخ نيازهاي

 به اعجاز محتوا

ده از موارد ختم

گز از او پذيرفته

ي داشتند اما آم
  . كند

خرين پيامبر اله
چون مثالً تمام ا

11  

3 دوممرحلة (ر 

خدادادي به ه ي
د را از دست داد

در زيان هستند

 خداوند در اصل

د عدالت خيرخو
ت برساند اين ب

يمان و كسب ف

 توحيد، معاد، ع
.باشد متعدد مي

هستندگان كاال 
و هر كس ديني 

 تحريف است كه
به دست آوردن

رت دوم مربوط

ين تنظيم كنند

اختيار كند هرگ

ح فرهنگي پاييني
دريافت و حفظ

 اگر كسي به آخ
ياء بنمايد چم انب

ش يازدهم؛ هنـــر

هاي ي از سرمايه
شناسد عمر خو

ها د  همانا انسان

رينش است كه

رك فطري مانند
ان قرار داده است

 هستي حيطة ا

شد دربارة ث مي
تادن پيامبران م

ران مانند فروشن
:فرمايد قرآن مي

ظ قرآن كريم از
است و موضوع ب

  .دگي است

جاز لفظي و عبا

ربارة وجود قواني

يني جز اسالم
  . است

ردم حجاز سطح
نامه زندگي را د

ش چنين است
ل به تمام احكام

سنجش

مندي واند با بهره
دف زندگي را نش

قسم به عصر: د
  .ه باشند

ي نوع خاص آفر

هاي مشتر يژگي
ي كه در خلقتشا

دالنه بودن نظام

بري كه مبعوث
ردم از علل فرست

ر كند كه پيامبر
كارند و ق ن زيان

  .خواهد بود

ظختم نبوت حف
كريم از تحريف ا
 برنامة كامل زند

ول مربوط به اعج

در»  في االسالم

و هر كسي د :د
خدا فقط اسالم

قرآن با اينكه مر
ترين بر ت كامل

عبارت درستش) ف
 نه اين كه عمل

   
 

 .رست است
 اينكه انسان بتو
ت و اگر كسي هد

 .رست است
فرمايد  قرآن مي

حق و صبر داشته
 .رست است

 فطرت به معناي
 .رست است

 به سبب اين وي
 هدف مشتركي

  .ت
 .رست است

ـ بحث عاد24و 
 .استرست 

كه هر پيامب اين
ي سطح فكر مر

 .رست است
 اگر كسي تصور

كنند اينان غ مي
كاران خ  از زيان

 .رست است
 يكي از موارد خ
رد حفظ قرآن ك
ي براي دريافت

 .رست است
ـ عبارت او40و 

 .رست است
ضرر و ال ضرار

  
 .رست است
فرمايد  قرآن مي

يعني دين نزد خ
 .رست است

 در عصر نزول ق
توانست ود كه مي

 .رست است
ـ مورد الف20و 

مان آورده است

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
ـ14صفحه 

زندگي است
در 1گزينه  .5

ـ14صفحه 
توصيه به ح

در 3گزينه  .5
ـ24صفحه 

در 4گزينه  .5
ـ24صفحه 

تا آنان را به
خداوند است

در 1گزينه  .6
و 25صفحه 

در 3گزينه  .6
ـ25صفحه 

رشد تدريجي
در 1گزينه  .6

ـ31صفحه 
خود را تبليغ
و در آخرت

در 3گزينه  .6
ـ29صفحه 

الهي از موار
جامعه بشري

در 1گزينه  .6
و 39صفحه 

در 4گزينه  .6
ال ض«عبارت 

.اسالم است
در 4گزينه  .6

ـ41صفحه 
خواهد بود ي

در 2گزينه  .6
ـ29صفحه 

ه ميزاني بوب
در 2گزينه  .6

و 31صفحه 
سابق نيز ايم

erv.ir
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عبـارت  ) ج  
كنند  س مي

كنـد    نمـي     
مربـوط بـه       

ل ببرنـد و  

 و نـاتواني    

ـس تـوان    

ال ﴿اورنـد    

ده است تا 
عضاي يك 

  .ت

مـرتبط بـا     

 راهنمـايي    

  .دند
كـرد بلكـه   

cationgroup

دشان ـ مـورد ج
ه ترتيب تدريس

ـردي را ضـايع
بـدن هسـتند م

قرآن را زير سؤال
  .ت

ت نهايـت عجـز

ابي كه هـيچ كـ

ماننـد آن را بيا

ت را انتخاب كر
تر از اع رآن دقيق

 آيات قرآن است

  .مطابقت دارد

ن موضـوع نيـز م

 او را هـدايت و

آنان معرفي كرد
ك كـار و رد نمـي  

نه به سوي خود
ف تحصيلي را به

ل هـيچ زن و مـ
تـر از اعضـاي بـ

دند تا عظمت ق
 تاريخ شده است

 قرآن براي اثبات
  

جنس كتاب، كتا

تواننـد هم د نمي

 كلمات و عبارات
 عبارت آيات قر
ن نزول تدريجي

م ﴾ ...ن القرآن و

قت دارد كه اين

ن به آن هـدف

مام كنندة كار آ
ان گذشته را انك

2/08/1399(  

كردند ن عوت مي
لفهاي مخت  پايه

 و خداوند عمـل
ت يات قرآن دقيق

 

الش فراواني كر
 قلوب در طول

ن چنين است
. آنها داده است

اي از ج د معجزه

ورندد قرآن را بيا

ترين  و مناسب
ق جذب كند و
م دروني در عين

افال يتدبرون﴿ة 

 مهمطابق ﴾أَنْفُس

د و براي رسيدن
 

ه همه انبياء و تم
تنها پيامبرانه د

) نساني

12  

3 دوممرحلة (ر 

به سوي خدا دع
اند كه ك مدرسه

  .ح

كند  تأكيد مي
ست و عبارت آيا

 .باشد ست مي

ي نزول قرآن تال
ماني در افكار و

 شكل صحيح آ
 قرآن را هم به

را قرآن قرار داد 

 شدند تا همانند

 قرآن زيباترين
ه را به سوي حق
د دربارة انسجام

  .ن است

نند و آية شريفة

خَسرُوا الّذينَ نَ

كند ين خلق مي
 .بقت داردمطا 

دهندة راه  ادامه
شد دا مبعوث مي

  .كرد

ويژة علوم ان (

ش يازدهم؛ هنـــر

انبياء مردم را ب 
نند معلمان يك
كنند نه تصحيح

ت و عزت نفس
ت اسوران جاهلي

جي آيات قرآن ا

م از همان ابتداي
ة اين كتاب آسم

ند اما عبارت ج
يها مانند سوره
)ص(مبر اكرم 

س و جن جمع
  

ف ژرف و عميق
آماد هاي  و دل

كنند  را تأييد مي

جاز لفظي قرآن

كن گر را تأييد مي

الْخَاسرِين إِنِّ ﴿ة 

 براي هدفي معي
﴾ ... شي خلقه 

مبر اكرم خود را
 كه از طرف خد
ك ان معرفي مي

)2(و زندگي 

سنجش

)مورد ب. شتند
پيامبران ما)  د

ك ل را تكميل مي

ت قرآن بر كرامت
يري از عقايد دو
عين نزول تدريج

 سرسخت اسالم
العادة  نفوذ خارق

ب صحيح هستن
حتي يك سوره م
معجزه اصلي پيا

اگر تمامي انس: د
.يبان هم باشند

براي بيان معارف
د نظر را برساند
ارند و همديگر

عبارت دربارة اعج

ت قرآن همديگر

جاد با آية شريفة
.  

 هر مخلوقي را
 الذي اعطي كل

پيام) گزينه الف
 پيامبر جديدي
مه دهندة راه آنا

 دين و

   
 

هايي را داش فاوت
ـ مورد. ي است

مطالب سال قبل
 .رست است

ـ دو عبارت40و 
وضوع تأثيرناپذي
جام دروني در ع

 .رست است
ـ مخالفان38و 

ي لفظي سبب
 .رست است

 عبارات الف و ب
شنهاد آوردن، ح

م خداوند) يح د
  .د آن را ندارد
 .رست است
فرمايد  قرآن مي

هر چند پشتي ﴾
 .رست است

ـ خداوند بر39و 
وجه معناي مورد
يگر هماهنگي د
 .رست است

ـ كل سه ع39و 
 .رست است

ـ اينكه آيات40و 

 .رست است
 حديث امام سج
ف زندگي است

 .رست است
ـ اينكه خداوند  

قال ربنا﴿ا آية 
 .رست است

ـ شكل صحيح گ
هر) ح گزينة ج

يق و خود را ادام

www.sanjeshse 

نحوه اجرا تف
كامالً درستي
و هر كدام م

در 4گزينه  .6
و 43صفحه 

مربوط به مو
موضوع انسج

در 2گزينه  .7
و 40صفحه 
يباييهمين ز

در 1گزينه  .7
ـ37صفحه 

مخالفان پيش
عبارت صحي
آوردن مانند

در 2گزينه  .7
ـ38صفحه 

﴾يأتون بمثله
در 4گزينه  .7

و 40صفحه 
به بهترين و
بدن با يكدي

در 3گزينه  .7
و 40صفحه 

در 2گزينه  .7
و 41صفحه 

  
  

در 3گزينه  .5
ـ  7صفحه 

شناخت هد
در 4گزينه  .5

10صفحه 
فرمايد با مي

در 4گزينه  .5
ـ 22صفحه 

شكل صحيح
تصدي آنها را
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هللا و خـاتم    
ان ادعـاي  

بـه خـدا و   

  .باشد

 ﴾د الرسـل  

 با نيازهاي 

 به حـق و  

يـن بـراي     

نند عفت و 

فرمايد   مي

هـا بـود و    ت
 دريافـت و     

تواند به  مي

cationgroup

 لكـن رسـول اهللا
سي پس از ايشا

واهد كه ايمان ب

ب مي) ع( عيسي 

ي اهللا حجة بعـد

خود را) شياري

م دهند و توجه

خداونـد يـك د

ضايل اخالقي مان

كند و ميعرفي 
  . بود

مل تجديد نبوت
مـه زنـدگي را

ت و اينكه بشر م
  .است

و﴿فرمايـد   مـي 
كرد تا كس في مي

خو مسلمانان مي

 معجزه حضرت

يكون للناس علي

  .ست

بيداري و هوش(د 
  .كند ي

  .ريزي است

عمل صالح انجام

س آيات قرآن خ

عمل، كسب فض

نند اهل زيان مع
يانكاران خواهد

ل زندگي از عوام
تـرين برنا كامـل 

م از تحريف است
ه كامل زندگي ا

2/08/1399(  

كند و م رفي مي
معرف يامبر الهي

عني خداوند از م

دادند را شفا مي

ن و منذرين لئال

درست زندگي اس

االتري بينديشد
ها را تضمين مي

اي طبيعي و غر

ع ايمان آورده و 

نام دارد و براساس
  . كنند

ت و در حيطة ع

دان دگان كاال مي
و در آخرت از زي

فتن برنامه كامل
 بود كه بتواند ك

حفظ قرآن كريم
ي دريافت برنامه

13  

3 دوممرحلة (ر 

النبيين معر خاتم
عنوان آخرين پي

يع ﴾ ...نزل الي 

و برص گرفته ر

رسال مبشرين﴿ة 

ط به كشف راه د

 رود و در افق با
ه  سعادت انسان

جزء نيازها... ا و

 مگر كساني كه

ا برگزيده دين ن
ك ان مردم تبليغ

 نظام هستي است

 را چون فروشند
ته نخواهد شد و

يي آنان در گرفت
فرهنگي رسيده

هي جزء موارد ح
امعه بشري براي

ش يازدهم؛ هنـــر

را خ) ص( اكرم 
تلف خود را به ع

ا انزل اليناء ما ا
  .د

كه كور مادرزاد و

ه از دقت در آية

رت تست مربوط

گي روزمره فراتر
يازهاي اساسي

ـ آب و غذ) ميتا

هاست مه انسان

ها  زندگي انسان
ه تا همان را ميا

ه عادالنه بودن

كه كار پيامبران
رگز از او پذيرفت

ها و عدم توانا ن
 رشد فكري و ف

ر پرتو عنايت اله
موارد آمادگي جا

سنجش

آن كريم پيامبر
ر اجتماعات مخت

لوا آمنا باهللا و ما
 انبياء را بپذيرند

يماران العالج ك

ن راه عذر و بهانه

كر شده در صور

ن از سطح زندگي
ه اين نيه پاسخ ب

لنحبي به بلدة م( 

ر زيان براي هم

كه خداوند براي
ء هم فرمان داده

در حيطة انديشه

هايي كه ت انسان
م اختيار كند هر

سطح درك انسان
 به آن درجه از

ش مسلمانان در
خود برسد، از م

   
 

 .رست است
ـ خداوند در قرآ
مبر اكرم نيز در

  .ند
 .رست است
قو﴿نبط از آية 

و وحدت دعوت
 .رست است

ـ شفاي بي 41و 
 .رست است

ـ مسدود ماندن  
  .شود

 .رست است
هر دو عبارت ذك

 .رست است
 زماني كه انسان

بيند كه رو مي به
 .رست است

ـ نياز به آب 7
 .رست است

 طبق سوره عصر
.  

 .رست است
ـ راه و روشي ك  

ستاده و به انبياء
 .رست است

ـ برنامه اسالم د  
  .است... و

 .رست است
ـ قرآن سرنوشت  

 ديني جز اسالم
 .رست است

ـ پايين بودن س  
ل قرآن بشريت

 
 .رست است

ـ تالش و كوشش  
تماعي خدي و اج

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
ـ  28صفحه 
پيام ﴾النبيين

پيامبري نكن
در 2گزينه  .5

مفهوم مستن
وحي الهي و

در 1گزينه  .5
و 42صفحه 

در 1گزينه  .5
11صفحه 

ش دريافت مي
در 3نه گزي .5

ـ ه 8صفحه 
در 4گزينه  .5

ـ  7صفحه 
تري روب مهم

در 1گزينه  .6
و  2صفحه 

در 3گزينه  .6
ـ  8صفحه 

.صبر نمايند
در 1گزينه  .6

17صفحه 
ها فرس انسان

در 3 گزينه .6
ـ18صفحه 
داري و امانت

در 1گزينه  .6
33صفحه 

هر كس كه
در 4گزينه  .6

29صفحه 
ولدر عصر نز
 .حفظ كند

در 4گزينه  .6
29صفحه 

نيازهاي فرد
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@sanjesheduc 

ـت برنامـة   

نهـا دينـي    

ك و پـاكيزه  

 و نـاتواني   

كتابي كـه  

ال ﴿اورنـد    

تا  ده است
 از اعضـاي   

  .ت

اتي ماننـد     

واس خـود  
خـدا وجـود    

cationgroup

شري براي دريافـ

خواهد بـود و تن

ه او حيات پاك

ت نهايت عجـز

ز جنس كتاب، ك

هماننـد آن را بيا

ت را انتخاب كر
تـر ـرآن دقيـق  

ي آيات قرآن است

و بيـان موضـوعا
  .نمايد  مي

  .ن است

توان با حو ا نمي
لـذا خـ... ينـيم   

دگي جامعه بشر

كاران خ ت از زيان

ن باشد خداوند به

قرآن براي اثبا: 
 

اي از  داد معجزه

تواننـد هم  نمـي 

 كلمات و عبارات
 عبارت آيات قـ
ن نزول تدريجي

نمايـد و ت مـي     
محتوايي اعجاز 

از محتوايي قرآن

 كه چون خدا را
 چشم خـود ببي

2/08/1399(  

ل ختم نبوت آما

در آخرت: رمايد

هد و اهل ايمان
  .ست

:آن چنين است
 .آنها داده است

را قرآن قرار) ص

 قرآن را بياورند

ترين  و مناسب
ق جذب كند و
م دروني در عين

ـه تـدبر در آيـات
هليت از موارد ا

آن از موارد اعجا

استآورند اين 
توانيم خدا را با 

  ديني

14  

3 دوممرحلة (ر 

ت و اولين عامل

فر مي ﴾ ...السالم
  .سالم است

ده ل صالح انجام
دوران جاهليت ا

ج شكل صحيح آ
 قرآن را هم بر آ

ص(پيامبر اكرم 

شوند تا همانند

ق قرآن زيباترين
ه را به سوي حق
ند دربارة انسجام

  .ن است

 ما را دعـوت بـ
عقايد دوران جا

 جانبه بودن قرآ

آ دعاي خود مي
ر، چون ما نمي

  .دهد ل مي

هاي ف و اقليت

ش يازدهم؛ هنـــر

 ختم نبوت است

 من يبتغ غير اال
خرت برساند، اسال

ز زن و مرد عمل
ذيري از عقايد د

تند اما عبارت ج
هاي مانند سوره

معجزه اصلي ) 

س و جن جمع ش
  

ف ژرف و عميق
هاي آماد  و دل

كنند  را تأييد مي

عجاز لفظي قرآن

قرآن ،﴾د غيراهللا
 تأثيرپذيري از

جامعيت و همه

يلي كه بر اين ا
به عبارت ديگر! 

تشكيل» س و ماده

معارف

سنجش

ر دربارة موضوع

و﴿ آية شريفة 
تگاري دنيا و آخ

هر كس از«: يد
بوط به تأثيرناپذ

 ب صحيح هست
تي يك سوره م

)نه پيامبر(داوند 
  .د آن را ندارد

اگر تمامي انس د
.يبان هم باشند

 براي بيان معارف
د نظر را برساند
دارند و همديگر

 عبارت دربارة اع

ولو كان من عند
ما را متوجه... و

 درباره موضوع ج

كنند، دلي كار مي
خدا وجود ندارد

حس« مادي را 

   
 

 .رست است
ـ اين شعر  31و 

  .ي است
 .رست است

ـ خداوند دربارة
 مردم را به رست

 .رست است
فرما ـ قرآن مي  
اين موضوع مرب 

 .رست است
ـ عبارات الف و

شنهاد آوردن حت
خد: ح قسمت د

وان آوردن مانند
 .رست است

گويد ـ قرآن مي  
هر چند پشتي ﴾

 .رست است
ـ خداوند  44و 

وجه معناي مورد
يگر هماهنگي د

 .رست است
ل سهـ ك 44و 

 .رست است
﴿ـ آية شريفة    

دوستي وي، علم
 .رست است

ـ هر دو عبارت

 .رست است
وجود خدا را انك
يافت نمود، لذا خ

 .رست است
هاي الحادي و ب

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
و 29صفحه 

كامل زندگي
در 2گزينه  .6

ـ  33صفحه 
تواند كه مي

در 4گزينه  .6
49صفحه 

».بخشد مي
در 2گزينه  .7

ـ  42صفحه 
شمخالفان پي

شكل صحيح
هيچ كس تو

در 1گزينه  .7
42صفحه 

﴾يأتون بمثله
در 2گزينه  .7

و 46صفحه 
به بهترين و
قلب با يكدي

در 4گزينه  .7
و 45صفحه 

در 3گزينه  .7
46صفحه 
خواهي عدالت

در 2گزينه  .7
ـ 47صفحه 

  
  
  

در 3گزينه  .5
كساني كه و
كشف و دري

  .ندارد
در 4گزينه  .5

اركان مكتب
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@sanjesheduc 

ونـد شـك        

  .رند

  .دارند

cationgroup

  .دهد قرار مي

  ».گذارم مي

بـر وجـود خداو

بر پي به مؤثر مي

  .ر نمايد

  .دانند ين مي

دربارة خداوند د

در كنار هم ق» ص

ه صحنة وجود نم

  . نيست

داشـت و در براب

زنند از اثر پ  مي

  .ياموزيم

 مادي اظهارنظر

را علت نخستي» 

، موضع ترديد د

2/08/1399(  

هدف مشخص« 

  .نمايد خاذ مي

نباشد، من پا به

سازگار» . ندارد

ـد را خواهنـد د

 

دست» طبيعت

راد متخصص بيا

  .ت

  ».كند 

ربارة جهان غير

»طبيعت«ديون 

گنجد  آنها نمي

  .شد

15  

3 دوممرحلة (ر 

راي رسيدن به

را اتخا» سكوت«

  .ت

  .د

لت من موجود ن

 جز ماده وجود

  .دارد» دانم ي

ضع شك و ترديـ

 .ز شرك است

مادي و ماوراي ط

ب ديني را از افر

محقق شده است 

وجود پيدا مي«

تواند در رد، نمي

دانند و ماد ن مي

طة تجربة علمي

باش تري مي حيح

ش يازدهم؛ هنـــر

ديده منظم را بر

«طبيعت موضع 

استبرتر » آورندة

دهد  تشكيل مي

تا عل« است كه 

چيزي«عبارت 

نمي«يعي موضع 

رابر خداوند موض

وحيد و دوري ا

جهان غير م«ت 

  . انكار دارند

شويم، بايد مطالب

»كنجكاوي«س 

  .است» ديگر

«ه به وسيلة آن 

غير مادي را ندا

را علت نخستين 

 خداوند در حيط

جملة صح» .ست

سنجش

 نظمي اجزاي پد

و نبود، ماوراي ط

پديدآ«واال و » ت

قانون عليت را» 

ل هر پديده اين

با ع» .جربه است

دات ماوراي طبي

فكر نكنند در بر

يامبران الهي، تو

ب علمي به اثبات

يون موضعماد»

ر با خدا آشنا ش

ي انسان براساس

وامل دع«سته به 

است كه» نياز« 

 ابزار شناخت، غ

»خدا« الهيون 

ي مادي، وجود

نياز از علت اس بي

   
 

 .رست است
ل و منطق، هر
 .رست است

ي در مورد، بود و
 .رست است

يك علت«داراي 
 .رست است

»معلول«و » ت
 .رست است

ها، زبان حال يده
 .رست است

ها راه شناخت تج
 .رست است

ي در برابر موجود
 .رست است

اي كه علمي في
 

 .رست است
تقاد الهيون و پي

 .رست است
با تكيه بر مطالب

 .رست است
»هان غير مادي
 .رست است

م خودمان بيشتر
 .رست است

 اكتشافات علمي
 .رست است

ي، وجودش وابست
 .رست است

اصلي هر پديده
 .رست است

كه علوم تجربي،
 .رست است

معلوالت،علل و 
 .رست است
هاي كه، در مكتب
 .رست است

داوند موجودي بي

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
راساس عقلب

در 3گزينه  .5
علوم تجربي

در 2گزينه  .5
اين جهان د

در 1گزينه  .5
علت«مجموع 

در 1گزينه  .5
در نظام پدي

در 3گزينه  .5
تنه«عبارت 

در 4گزينه  .5
علوم تجربي

در 1گزينه  .6
مكاتب مادي

 .نمايند مي
در 3گزينه  .6

ترين اعت مهم
در 1گزينه  .6

كساني كه ب
در 3گزينه  .6

جه«در برابر 
در 1گزينه  .6

اگر بخواهيم
در 4گزينه  .6

اختراعات و
در 4گزينه  .6

اي هر پديده
در 2گزينه  .6

خصوصيت ا
در 2گزينه  .6

به علت اينك
در 4گزينه  .6

در سلسله ع
در 2گزينه  .7

به علت اينك
در 1گزينه  .7

خد«عبارت 
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@sanjesheduc 

  .است» قر

دسـت  » ود  

few  درست
ي نتوانست 
معمـوالً در  

وي ديگـر،   
  

رد (ه كـرد   
اگـر  . كنـيم  
وقتـي   يچ

باشد و از  ي
در نتيجـه،  

شـتري بـه    

cationgroup

فق«ي حاصل از 

منـافع خـو« از    

  . علت است

w معنادار شد 

كسي هيچردند، 
م muchكلمـة  

از سـو). 2و  1ي  
).3رد گزينة ( 

How اسـتفاده
ترجمـه كن» هيچ

هيه تو گفتم كه 
  ).4زينة 

مي» هيچ«عناي 
د. مارش هستند

د كه توجـه بيش

  رت

  .جه كنيم
  هنگي

هاي رواني ، عقده

رهـا كننـد يـا

از ازني باشد، بي

اگر جمله. كنيم
مرين زيادي كر

ك). 4و  2هـاي    

هـاي رد گزينه( 
m استفاده كرد

w manyاختار       

no  ه«به معناي
چند بار به: ست 

رد گز(ست است 

به مع no معادل
piece قابل شم

خواهد ه از ما مي

مها) 4 

ين كشورها توج
فره) 4 

2/08/1399(  

ران جواني دارد،

را ر» لودة خـود 

نب» معلول«يزي 

ترجمه ك» هيچ«
غم اينكه آنها تم

رد گزينـه(سـت   

  .دي نبود
اً كم بوده است

manyمراه آن از 

بـل از آن از سـا
oيد جمله را با 

پاسخ صحيح اس
درس a littleس 

littl به نوعي م
eشمارش مانند 

ل است و همواره

 ه

خي و فرهنگي بي
 وب

 

16  

3 دوممرحلة (ر 

ي افراد، در دور

  .ت

محيط آ«ستند 

ت است و اگر چي

 no  به معناي»
رغ متاسفانه علي 

few درسـت اسـ

سر و صداي زياد
ها قطعاً عداد بچه
توان هم ت و نمي

ت، پـس بايـد قبـ
l  وa little باي

پa little  شد 
منطقي شد، پس

eهمچنين، ). 1

سامي غيرقابل ش
  

حيط زيست قائل

نشانه) 3 

هاي تاريخ تفاوت
محبو) 3 

)2(انگليسي 

ش يازدهم؛ هنـــر

ا ر معتقدات پاره

است» حيد نظري

توانس ني كه نمي

 نيازمند به علت

ست جمله را با
:خ صحيح است
wادار شد، پس 

  ).3و  2ي 

مهماني بود كه س
ي زياد، پس تعد
ل شمارش است

شـمارش اسـت
littleخاب بين 

نامع گر جمله بي
معنا و غيرم الً بي

1رد گزينة (ست 
واحد اس). 3زينة 

).2رد گزينة (د 

از مح محافظت 

ج از كشور، به ت
 

ا

سنجش

 سهم بزرگي در

توح«وند نشانگر 

ريت آمدند كسا
  . پرداختند

است،» معلول«

 a fewكافي اس
پاسخa few شد 
جمله معنا. شود
ها رد گزينه(ود 

 كمي بچه در مه
 نبود سر و صدا

غيرقابل»  و صدا

قابل ش»  و مرتبه
 ديگر، براي انتخ
رست است و اگ

جمله كامالً. ري

قابل شمارش اس
رد گز(ر نيست 

pi استفاده شود

ش زيادي براي

 ارزش) 2 

 از رفتن به خارج
اضافي) 2 

   
 

 .رست است
هاي رواني كه ه

 .رست است
ة ما دربارة خداو

 .رست است
 براي نجات بشر
مخالفت با آنان
 .رست است

«ز آن جهت كه 

 .رست است
wو  fewب بين 

معنا ش جمله بي
رانندگي قبول ش

شو في پديدار مي
 .رست است

آنقدر تعداد: مله
 معناي جمله و

n  سر«با معناي
 .رست است

t  بار«به معناي
از سوي). 2و  1

در littleار شد 
ة مهربانت نگذار

 .رست است
informa غيرق

 با جمله سازگار
so بايد ازieces

 .رست است
معلم ما ارزش: مله
  .يم

 ايده، امتياز
 .رست است

ما بايد قبل: مله
 القهع

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
يكي از عقده

در 4گزينه  .7
نظر و عقيدة

در 3گزينه  .7
وقتي انبياء

بردارند، به م
در 2گزينه  .7

هر چيزي از
  
   

در 1گزينه  .7
براي انتخاب  

است و اگر ج
در امتحان ر
جمالت منف

در 4گزينه  .7
ترجمة جمل  
با توجه به  

noiseاسم 

در 3گزينه  .7
timeاسم   

1هاي  گزينه
جمله معناد
براي خانوادة

در 4گزينه  .7
ationاسم   

نظر معنايي
omeبعد از 

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  

طبيعت كني
نكته، فا) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  
مورد ع) 1   
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  .كنند مي

  هي

نهاست بـه  

رد گزينة ( 

رد (داريـم    
ت اسـت و    

cationgroup

ي جذاب ديدن م
  طور مناسب

  ايي

  . برسانند
الع، دانش، آگاه

  .را نگه دارد
  شنهاد دادن

هايي كه خانة آن

  .ت
  نا

  دار

 a استفاده كرد

  يسه كردن

ر جـاي خـالي د
راي فعـل مثبـت

 مقصد مسافرتي
به ط) 4 

  . بوده است
توانا) 4 

به پايانن قرن 
اطال) 4 

د، تعلق داشت ر
پيش) 4 

ه  چرا كه جنگل

 آشنا شده است
آشن) 4  

مقد) 4 

a fe  ياa little

مقاي) 4 

در» هـيچ «نـد      
كه اين جمله دار

2/08/1399(  

طور مكرر از اين
 ور صادقانه

ناكش از جنگ
 ه

ي را قبل از پايان
 وع

ه پيش فوت كرد
 د داشتن

راض قرار دارند

ها همة همسايه
ود، در دسترس

  .يد

 ه، تذكر، نكته

ewتوان از  مي 

 ي كردن

هـوم منفـي مانن
دهد در حالي ك

  

17  

3 دوممرحلة (ر 

للي زيادي به طو
به طو) 3  

س تجربيات درد
تجربه) 3 

ه پروژه تحقيقاتي
موضو) 3 

ش، كه چند ماه
وجود) 3 

معرض خطر انقر

  هبود يافتن
  كردن

ما هم اكنون با ه
موجو) 3 
دقت كني»  بودن

اشاره) 3 

onlyبا كلمة . 

  

پيروي) 3 

ياز بـه يـك مفه
د مي» هيچ«اي 

ن صحيح است؟

ش يازدهم؛ هنـــر

المل دشگران بين
ر سليس و روان

ه رمانش براساس
 شكل، حالت

 آنها قرار بود كه
 ت

ي را كه به پدرش
 داشتن

ن پرندگان در مع

بهبود دادن، به) 
ارتباط برقرار ك) 

جا بوده است، ام
  مشخص
آشنا«ه معناي 

 

).4و  3هاي  ينه

تمرين كردن) 
  متغير بودن) 

 ي كردن

لحاظ معنايي ني
مالت منفي معنا

تو براساس متن
  .داد 

سنجش

ل تعطيالت، گرد
به طور) 2 

حبه او گفت كه
ش) 2ي كردن   

من اطالع دارم،
فعاليت) 2 

هايي خواهد كتاب
تعلق د) 2 

 معتقدند كه اين
 .ن هستند

)2  ] نابود شدن
   4(

ي چند هفته اينج
خاص،) 2  س

be on fam به

وسيله) 2 

رد گزي(ش است 

   2(
)4    ردنك

بررسي) 2 

ادامة جمله، به ل
any تنها در جم

  ).4رد گزينة 

ورد دكتر اسپرانت
صلح اهميت مي

   
 

 .رست است
در اوج فصل: مله

  مكرر
 .رست است

در يك مصاح: مله
گيري عمل، اندازه
 .رست است

تا آنجا كه م: مله

 .رست است
خ دوستم مي: مله

  دادن
 .ت استرس
دانشمندان: مله

حال ناپديد شدن
كنايه از ن[شدن 

  گرفتن
 .رست است

او فقط براي: مله
، با اعتماد بنفس

 miliar terms

 .رست است
 

 .رست است
pe قابل شمارش

 .رست است
  كردن

ش دادن، ايجاد ك
 .رست است

 ردن
 .رست است

در ا but وجود 
yكلمة ). 2و  1

ر(ستفاده كنيم 
 .رست است

 موارد زير در مو
ي مشترك در ص

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  
به طور) 1  

در 3گزينه  .8
جمة جملتر  
اقدام، ع) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  
 معنا) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  
توضيح) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  

سرعت در ح
ناپديد ش) 1  
در نظر) 3  

در 4 گزينه .8
ترجمة جمل  
مطمئن) 1  
به اصطالح  

در 2گزينه  .8
منطقه) 1  

در 1گزينه  .8
opleاسم   

2.(  
در 4گزينه  .9

انتخاب) 1  
گسترش) 3  

در 1گزينه  .9
تصور كر) 1  

در 3گزينه  .9
با توجه به  

هاي  گزينه
ا noبايد از 

در 2گزينه  .9
يك از كدام

او به زندگي  
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 كـه  اى را ه 

 اى منفـىِ  
 دهنـده  يل 

 منفى ضاى
 هـر  و سـت 

. شده است
گـاهي بـه      

 آن در توان
 هـا  ومپـت 

cationgroup

  .ترين است ك

حفـره است؛ ظر

فضـا منفى، ضاى
تشـكي مـاده  كه 

فض )مجسمه ون
اس حجم داخل 

پيدا ش) ه شمالي
سـه اسـت كـه نگ

  . شود مي

بتو تا شده ايجاد
ترو و شـيپورها  ه 

نزديك -------

  . ط
نظ مورد منفى ى

فض از منظور تر
هر جا يعنى. د

درو خالى ضاهاى
به منفى فضاى 

سوريه(مرود داغ 
ن و چروك البس
فرغين لرستان م

 كوچكي حفظه
گـروه سـازهاي 

2/08/1399(  

---ر معنايي به 

  ت است؟

محيط منفى ضاى
فضاى از نوع اين

بيشت و گيرد مى 
گيرد قرار مي جم

چه فض مجسمه 
حركت رفتگى،

 محلي به نام نم
با تأكيد بر چين
مربوط به آثار مف

مح و سوراخ آن، 
س مانند را بوق ن

18  

3 دوممرحلة (ر 

يده شده از نظر
   »ط انسان

  .كمك كنند

سال درست 7زير 

فض و رون حجم
ا بيشتر گوييم، ي

  . گويند
قرار توجه مورد

حج يك دهنده ل
در برگيرنده ى
هر فرور. دارد رار

ان است كه در
هاي تمام ب چهره
گزينه دو م. ضر

بااليي قسمت ر
اين. است شده د

عمومي هنر

ش يازدهم؛ هنـــر

زير آن خط كشي
خته شده توسط

---  
  .د شده استا

 

  . دارد

   است؟
ها ك اعي به بچه

 مورد كودكان ز
  .اند ته

  .شاره دارد
  »تان خيالي

در منفى فضاى 
سخن مي منفى
گ مي حجم نفى
كمتر م منفى ى

تشكيل ماده بل
فضا چه( شده ط

قر خود پيرامون
  .است منفى ى

ه شكل سر انسا
حالت طبيعي و چ

هاي الحض و پيكره

در است كه كل
ايجاد بوق صداي

 درك ع

سنجش

ز 2در پاراگراف 
مصنوعي يا ساخ«

----------تو 
مللي باشد، ايجا

 چيست؟ 2ف 
  . زبان جهاني

 
ها عيبي ند ي بچه

س متن صحيح
در زندگي اجتما

 از موارد زير در
تان خيالي داشت

اش -------به  2
دوست«ه معناي 

:شود مى تقسيم
م فضاى از وقتى

من فضاى شود ي
فضاى نوع اين :م
مقا در منفى ى

محاط كه ضايى
پ منفىِ فضاى ت
فضاى داخل به 

هايي به ان حجم
هاي انساني، ح ه

ها و ش برجسته

شك دوكي لزونيِ
ص تغيير براي نيز

   
 

 .استرست 
construc كه د

ma  به معناي»
 .رست است

تن، زبان اسپرانت
الم  يك زبان بين
 .رست است

مله آخر پاراگراف
شتر معناي يك
 .رست است

  متن چيست؟
ست خيالي براي

 .رست است
 موارد زير براساس

توانند د يالي مي
 .رست است
يك ا  متن، كدام

مي از آنها دوست
 .رست است

th  2در پاراگراف
imaginary به

 .رست است
ت دسته دو به ى
و :حجم درون ى

مي مجسمه ايجاد
حجم پيرامون ى

فضاى. است حجم
فض مثبت است، ى

نهايت بى در جم
مجسمه حركت

 .رست است
گي دوره اشكانيا
يژگي اين پيكره

مانند نقش. ه دارد
 .رست است

حل صدف يك ي،
سوراخي ن بدنه 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .9
ctedكلمه   

  an-made

در 4گزينه  .9
براساس مت  
براي اينكه  

در 4گزينه  .9
هدف از جم  
توضيح بيش  

در 1گزينه  .9
ايدة اصلي  
داشتن دوس  

در 4گزينه  .9
يك از كدام

دوستان خي 
در 2گزينه  .9

با توجه به  
كمتر از نيم  

در 3گزينه  .1
hem كلمة

 y friends

 
   
 

در 3گزينه  .1
منفى فضاى  
منفى فضاى  

م يك درون
منفى فضاى  

ح يك درون
فضاى حجم
حج هر. است

برجستگي ح
در 2گزينه  .10

از آثار سنگ  
مهمترين وي

ندهسوي بين
در 1گزينه  .10

بوق صدفي  
روي. دميد
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 بوق صداي
 خبـر،  يـا  د 
 امـاكن  و ها 
 مـذهبي  ي 

  سوگواري

 احتـرام  بـا 
 نيز بـه  ري

 مـيالد  از ش  
 و در عـراق 

 ابتـدا  اي ه 
 هويـت،  ن 
 هنـد  در د 

 ي نشـانگر  
 هـاي  الـب 

 معـروف  ي
 بـه  ها مونه

هـاي   گلـيم    

 ميان اين ز
 دوره ايـن  
 رسـتم و  ش 

 امـروزي  ي 

.  

اي   و گـره   

 واقـع  )زي  
 ايراني اري

cationgroup

ص روي بدنه، راخ
رويـداد اعـالم  ه

كاروانسـراها هـا، 
موسـيقي در شته

مراسم در فقط 

ب آميخته رعب ب
آشور دوره در ن

سـال پـيش زار 
د واقـع  اروك ه 

اسـتوانه يا و خت
نشـا عنـوان  به 
از مـيالد پيش م

ساسـاني دوره ي 
قا از اسـتفاده  از 
سازي عيدي به ه
نم اين. شد مي پ

يكي پـيچ بـه گ

از. رفت بكار صر
نيـز در  آرامي ط
نقـش كتيبـه  در

معنـاي بـه  مايي

.پارتيان گذاشت

و تـار و پـود) م   

عـراق امـرو در(
معما ويژگي دو 

سور. است نياز ي
از جمله مختلف

ه خانـه  نقاره ها، 
گذش قرن چند ر

است مسجد ف

موجب تا اختند
رودان ميان و ني

هـز شش به وط
بـه مربوط كه ند

تخ انواع در هرها
مهرها از. گرديد

چهارم سدة در ه
هـاي پارچه كه ه

نشان نيز، وري
كه است داشته 
چاپ كاغذ روي 
  .شد ي

شـيري. شود  مي

عص آن نگاري يبه
خط پارسي، خي
د خـط  اين مونه

پويانم نمونة رين

 هخامنشيان و پ

يم، زيلـو، گلـيم

( درتيسـفون  ن 
.است ساساني ن

2/08/1399(  

زيادي فشار به ن
م كاربردهاي شته

حمام در معموالً
در و نظامي، قي
وقف كه نيز ما سي

سا عظيم مي و ر
ساساني و امنشي

مربو مهرها ستين
باشن مي اي توانه

مه نقوش .رسد 
گ مي ب منتقل

كه چوبي هاي ب
شده وارد ايران ه
تيمو دوره هاي ب
وجود ايران در 
بر) بود قلمكار 
مي داده هديه ن

ش كف استفاده
  .شود ه مي

كتي رسمي خط
ميخ خط با زمان

نم ترين قديمي 

نزديكتر كه بز ك

سياري بر روي

جـاجي( و پودي 

 يا كاخ تيسـفون
ايوان از جالبي ه

19  

3 دوممرحلة (ر 

آن نواختن براي
گذش در صدفي 

م بوق را اين. ند
موسيق در دور ي
بررسي مورد بوق 

پيكر غول را آن
هخا دوره در ران

نخس. هستند ود
است مهرهاي آن
مي ميالد از بل
مذا موم يا و وب
قالب وسيله به ه

به سپس و چين
كتاب از بعضي ه
قاجار عصر در ي

شبيه كه( چوبي
شاگردان به ها نه

 به عنوان پوشش
 آذربايجان گفته

خ عنوان به و سيد
همز. كرد اشاره 
.رفت مي بكار ي

يك حركت يم از

 و سپس تأثير بس

، تار)نمد(يدني 
  

مداين ايوان يا 
نمونه خته شده،

ش يازدهم؛ هنـــر

ب بوق، ابتدايي ر
هاي بوق. دهد 

ان شده مي حسوب
هاي گذشته ن در
.است بوده ها ل

آمحيط در واقع
اير معماري آثار

خو امروزي ناي
آ از پس. اند شده

33  قب سال
مرطو گلي فحه
پارچه روي چاپ
چ به ميالد از ش
حاشيه بر شده پ

چاپي آثار از ري
چ هاي قالب از ه
خان مكتب در ي

كه معموًال) دنما
 ايالت و عشاير

رس به تكامل ن
پاسارگاد شيد و

امور ديواني در ش
  .شود 

فري پنج در آن ة

باشد  مادها مي

ه سه بخش تني
.شوند بندي مي 

)اسپيد دژ(ري 
ساخ اول شاپور 

سنجش

ساختار دليل به 
تغيير تواند مي 
مح خبررسان ز
آن كاربردهاي ز
طبل و شيپورها ر

و هاي تنديس و 
در آ نمايي ظمت

.  

معن به چاپ هاي
ش يافت تركيه و 
 به آن قدمت و

صف بر سپس شد
چ. شد مي ستفاده

پيش دوم سده در
چاپ هاي نقش 
ديگر نوع. دارد ي

استفاد با ختلف
عيد به عنوان ه

پود(و بدون پرز 
هاي ني به گليم

هخامنشيان انزم
جمش تخت تون،
نگارش در هولت
مي ديده استان

گستردة طرح و 

مربوط به زمان

 و روش بافت به
تقسيم)) جسته

كسر تاق ساساني
زمان در حتماالً

   
 

اما درآورد  صدا
پرده يك تا نيم
سا يك اصل در

از يكي و اند خته
كنار عزاداري در

  .شود مي ده
 .رست است

اهرام باستان، ر
عظم. باشد مردم 

.شد مي انجام ور
 .رست است

ه نشانه ترين مي
سوريه و عراق 
و است ايران در 

ش مي حكاكي گ
اس تزيين يا و ن،
د فن اين. است 

وجود. است آن
دهم هجري ده

نقوش مخ شيوه، 
شد چاپ هاي ت

 .رست است
ي است صاف و

اير كرمان و ورني
 .رست است

ز در» پارسي ي
بيست هاي كتيبه

سه سبب به كه 
با ايران دشاهان

 .رست است
سوخته شهر ن

 .رست است
پوش يا پاتاوه م ن

 .رست است
ها براساس فنون

جبافت بر( سوف 
 .رست است

س دوره يادگار ن
اح كه وقار با ناي

www.sanjeshse 

به توان مي
ن حدود تا را

 و اند داشته
نواخ مي ديگر
ع هاي دسته
استفا محرّم

در 2گزينه  .10
مصر فراعنه  

باورهاي در
منظو همين

در 3گزينه  .10
قديم مهرها  

در كه است
واقع شوش

سنگ بر روي
فرمان امضاء
داشته رواج
آ از اي نمونه
سد در چوبي

اين در. بود
كارت صورت

در 1گزينه  .10
ا گليم بافته  

ايالت و عشا
در 4گزينه  .10

ميخي«خط   
ك به توان مي

بود متداول
پاد هاي سكه

در 4گزينه  .10
سفالين جام  

  .است آن
در 2گزينه  .10

يا رانران پا 
در 1گزينه  .1

ه بافته دست
قالي، گبه،(

در 3گزينه  .1
ترين برجسته

بن اين. است
erv.ir
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 بـه  تطيلي 
 بـه  نـدايي 

 در. باشـد  ي

  .د

ه ساسـاني         

هندسـي و   
باالتنة اين 

آيد  نظر مي
  .زده است

ريك است 
 به نقـوش  

هاي  ستون

داريوش (ن 

شـناس   رق 

جهان ديگر 
در مـذاهب   
كـه بعـد از   

 در رفتنـد، 
 در بعد ند،

ار متقـارن   

cationgroup

مسـت آن نقشـه  
بلن و متـر،  25 ه
مي بنا ساخت ي

باشد  پارسي مي

هـار مربـوط بـه

نقـوش ه. يابد ي
هايي كه اندام ب ل

موع چنين به نظ
ن طرح را رقم ز

دوران قالي پازير
ينه يك مربوط
ط به نقوش سر

ن كتيبة بيستون

شـر(آرتور پوپ  

سير و سفر در ج
گرچـه د. سـت    
تا آنجا ك.  است

گر نمـي  قـرار  ي 
داشتن اساسي ي

روش تكـرا  بـه  

كـه  آن مياني 
دهانه با) اي واره
براي خشت صالح

 شيوه معماري

ـي و گزينـه چه

هندسي رشد مي
بيشتر شكل. ت

در مجم. اند گرفته
م افتاده است اين

ترين بافتة اين د
گزي. باشد في مي

زينه چهار مربوط

خامنشيان، همان

.سان قرار دارد

ست كه در آن س
د جلـب كـرده ا

ودهف مقدس نب
  . نوشت

دولت ساسـاني ز
نقشي مسلمانان 

بنـدي د، تركيب
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وط دوار شكل گ
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مشهورت. اند سته
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وط به عصر هخ

ن در استان خرا
  . ن است
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 بشر را به خـود
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ممتاز طبقات در
ورود هنگام  به

دايره تكرار شود
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ايراني طاليي ب
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استف دوم ويژگي
  .دارد د

مربوط 4گزينه  

گزينه سه مربـوط

توليد و هم در ه
هاي كشاورز عص 

تنه از خطو يين
لهام از تله و حي

زيس مي) م.پ 33
بند قي با تركيب

ظروف فلزي عهد

مربو 4گزينه . ت

به عهد اشكانيان
ترين گنبد جهان

هاي د ز نوشته، ا
ي كهن، انديشه
دام همانند سير
خود كمدي الهي

د كه مردمي تع
ساساني دولت ي

عي در فرم يك د

ش يازدهم؛ هنـــر
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س. است) متر تي
و. بود خودش ن
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وط به املش، گ

ي هم در شيوه ت
زاعي در نقشينه

هاي پا متو قس
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 كتاب معروف خ
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  .باشد مي)) 

خورشيد يا رباط
است كه سقف ا

شت و دوزخ در
ي و بادافره بدكا
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بردياي دروغين

 .رست است
دره خ(بازه هور 
معتقد ا) ريكايي

 .رست است
يراف نامه يا بهش
 پاداش نيكوكاري
ز به اين مسائل
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a b+2 4  
(a b− 2  
a

b
= =2

1  
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عدد دو رقم 45
  .شود ي

  دن

=يه  →1
رف 8

= −7 14
8 بق 24

پول باقيماند(ه 
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−
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×
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+ 4 2
3

ها ها، ميانه رتفاع
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 نوع تيغـه  
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  دازه واقعي
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جلو خط ديده مي

تيك فشرده به
سط 3لبه و  6ي 

گ مشخص گرد

شمار ر نما را مي

خط حساب كر ه

25=يلومتر  

بي صفحات موج
و م 4و  3حات 

همچنين خط مش
  .گردد

سنجش

بدار بوده و از نم
و حجم شباهتي 

ست و از نماي ج

ج از جنس پالست
داراي) ي نيز دارد

ت كه با يك رنگ

 باال، خطوط هر
  .شماريم

راستا را يك پاره

/3 كي 25

ياب ماها و صفحه
ي جانبي نيز صفح

ه 5و  4صفحات 
گ آشكار مي 7و  

   
 

 .رست است
حجم، شيب  شده

2ستري گزينه 
 حجم، افقي اس

 .رست است

 .رست است
شي است مدرج

هاي ديگري فرم
شل شياري است

). د )
6
3  

 .رست است
يم نماي جلو و

ش ها را نيز مي ن
هاي يك ر خط ه

 .رست است

 .رست است
طوط رابط بين نم

نماياز ) ت چپ
 نماي باال نيز ص

6 باال صفحات 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .14
مثلث تيره  
سطح خاكس  

ذوزنقه تيره
 
  
  

در 3گزينه  .14
 
 
 
 
 

در 2گزينه  .14
كش اشل خط  

ف(مثلثي آن 
هاي اش طحس

خواهد بو 2

در 2گزينه  .14
پس از ترسي  
خط چين )1  
تمام پار) 2  

  
  
  
  

در 1گزينه  .14

 

در 2گزينه  .15
با رسم خطو  

تصوير سمت
كنيم از مي

ديد يا فلش
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  .رود ار مي
يلـو لعـاب   

cationgroup

k)سه  به كا 3(
1/ـه    35  كي

  .شود 

  

 حجم با توان س
در نتيجـه بـ. ود 

2/08/1399(  

    
   

واجه ناميده مي

.بديهي است 1

 (k و براي 2(
شـو برابر مي 23

26  

3 دوممرحلة (ر 

ايجـاد كـرده و
تـوان نمـاي ـي    

  
X موازيست و مو

. شـود  ي  
ر و طول 

 4و  2ي  
و عـرض   

 درستي گزينه 

طوح با توان دو
2=ورد نياز  9

ش يازدهم؛ هنـــر

خص  
وردن  
حه را       

ه خطاي ديـد ا
ه نمـاي بـاال مـ

.رخ نام دارد نيم
Xولي با محور 

نشـان داده مـي 
 بعد ديگر بيشتر

هـاي راين گزينه
اسـت و 6برابـر  

نادرست بوده و

راي مساحت سط
ر نتيجه لعاب مو

سنجش

ر دو نما را مشـخ
بط و بدسـت آو
ـاي سـوم صـفح

 ترسيم شده كه
با اتكا بـه د ولي
 .كرد

صوير جانبي و ن
ي موازي نبوده و

,x)ت  y, z)

از دو (y)ض 
بنابر.  را داراست

 كه طول نقطه ب
ن 12شد عرض 

بر ،(k)ن يك 
، سطح آن و در

  .داشت

   
 

 .رست است
، رئوس نظير در
رسيم خطوط را
 هـر نقطـه، نمـ

  .وريم

 .رست است
اي حجم به گونه
كند را مشكل مي

م را بهتر درك ك

 .رست است
موازي، صفحه تص

اي با هيچ صفحه
 .رست است

ر نقطه به صورت
ل داده شده عرض

كمترين مقدار 
ستند از آنجايي

با كمتر مي 6بر 
 .رست است

ي خطوط با توان
شدن ابعاد ظرف،

نياز خواهيم د )

www.sanjeshse 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

در 4گزينه  .15
يابي، با نقطه

كرده و با تر
نماي سـوم
آو بدست مي

  
  

در 4گزينه  .15
پرسپكتيو ح
فهم حجم ر
جانبي حجم

  
در 1گزينه  .15

م aصفحه   
ب bصفحه   

در 1گزينه  .15
مختصات هر
مطابق شكل

(x)نقطه 

نادرست هس
آن از دو براب

در 3گزينه  .15
مقياس براي  
برابر ش 3با   

( )×15 9
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يقه در آب 

 در مثلـث   
ـ    ر ت آن براب

B    واقـع
د در نتيجه 

  

  .زيست
9   درجـه

cationgroup

اي مدت ده دقي

 دايره محيطـي
سـت و مسـاحت

مت چپ نقطـه 
B )2 (باشد مي

  .حيح است

  .شود مي

موادو ضلع قائم 
هـا   هتر، حجم

مخزن قلم را برا

مركز. ويه است
اس 1ر يعنـي     

بايست در سم ي
Bز عرض نقطه 

صح 1جه گزينه 

مشخص م 2و 1

 پشـتي كـه از      

شان داده شـده  

ن گزينه داراي د
ها جهت درك به

2/08/1399(  

 سرد بگيريد و م

الزاو ن مثلث قائم
ويـه نصـف وتـر

مي Aباال نقطه 
 A )5 (بيش ا

در نتيج د داشت

1هاي  دن گزينه

ـين دو صـفحه
  .كند ي

 بعدي قطعه نش

سطح تيره در اين
ه ير ساير گزينه

27  

3 دوممرحلة (ر 

ه آن را زير آب
 

هستند بنابراين 
الزا ي مثلث قائم

دو نماي جلو و ب
ين عرض نقطه

خط زمين خواهد

، نادرست بود2ه 

ه شكسـتگي بـ
را تأييد مي 3ه 

نين تصوير سه

وجود ندارد و سط
در زي). ص است

ش يازدهم؛ هنـــر

سمت نوك و تنه
 .م خشك كنيد

)اعداد طاليي( 
اع دايره محيطي

باشد و در د مي 
همچني.  هستند

صله بيشتري از خ

ماي سوم صفحه

هم فرق دارند كه
 و درستي گزينه
 صفحه و همچن

و 2ه، در گزينه 
ناقص 2 در گزينه 

سنجش

د بهتر است قس
رچه تميز و نرم

5و  4، 3اعداد 
بنابراين شعا. شد
  .ود

)B )3ز رأس 
نادرست 4و  2
تر بوده و فاص ن

 شده و رسم نم

ك خط چين با ه
نجود خط چي

و نماي سوم هر

ها تيره شده زينه
 حجم ترسيمي

   
 

 .رست است
 كردن قلم راپيد
ده و سپس با پا
 .رست است

2  ا 4مضرب
باش وسط وتر مي

π1  خواهد بو
 .رست است

 A )8 (بيش از
هاي  جه گزينه

پايين Aال نقطه 
 .رست است

ي دو نماي داده

نيز در يك 4و  3
شود وج يده نمي
يابي و زير صفحه

 .رست است
ه در حجم و گز
ست كه تصوير

  .دند

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .15
جهت تميز  

گرم قرار داد
در 3گزينه  .15

و  16، 12  
الزاويه و قائم
Rπ = π 2

در 1گزينه  .15
طول رأس  

باشد در نتيج
در نماي باال

در 3گزينه  .15
يابي با صفحه

3دو گزينه   
نماي جلو د

در تصوير ز  
 .است

  
  
  
  
  

در 2گزينه  .16
اي كه ذوزنقه

قابل ذكر اس(
چرخانده شد
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اش مـورد   ه    
نيسم شـد  

  .د

  .ه است

ي طبيعـي   

ري كـه در   

  .ست

cationgroup

ي ادوار گذشـته
شته در امپرسيون
ي استفاده كردند

ل استفاده شده

  .رفت بكار 

هـاي هـر دو فـرم    

و نه عنصـر. ست

نرستان آمده اس

  .گويند  مي

  .ت

كمتـر از نقاشـي
 به كيفيت گذش

ماييهاي عمق ن

ب جهت حرف او

نگاري آن عصر

ـيب و فيگـور ه

ه شده اسستفاد

هاي تجسمي هن

طوط كنارة فرم

مد احصايي است

  .د

  .شود  ركت مي

2/08/1399(  

مو آنچـه ك ي قلم
شدن پرسپكتيو
ه ن كردن روش

ف كلمه و تناوب

 رسمي كتيبه ن

ز آنجايي كه سـ

ر بيش از همه ا

مباني هنره 21

ل به كيفيت خط

 البالغه اثر محم

ل را منتقل كند

دهنده حر نشان

مي

28  

3 دوممرحلة (ر 

و ضربات متوالي
جر به كمرنگ ش

رم براي جايگزين

ب از تكرار حروف

و به عنوان خط

از. كند توجه مي

ت كه در تصوير
  

ز آن در صفحه 

شكل. شده است

ري عنوان نهج

 كه معناي تعاد

  .وير است

  .وده است

 صورت محو و 

صويري و تجسم

ش يازدهم؛ هنـــر

ها و رنگ از لكه 
وش نقاشي منج
صوص سرد و گر

عالن با مخاطب

ه تكامل رسيد و

ب است جلب ت

ظور عنصري است
.صحيح نيست 4

ست كه برگي از

يجاد شضاد شكل ا

هاي بصر  ويژگي

  .ده است

يجاد شده است

ت ترسيمي تصو

 اصلي طراحي بو

 باشد، تصوير به

 خالقيت تص

سنجش

ه دليل استفاده
اگرچه اين رو. د

دهاي رنگي بخص

و ارتباط سريع ا

ن هخامنشيان به

كتر كه يك سيب
  .اشتباه است 

ال پيداست منظ
4 نتيجه گزينه 

ه بزرگ مغول اس

ني و راست تضا

حروف مهمترين

ر نيز كمك كرد

اي اي وف به گونه

دهندة بافت شكل

السيك شالوده

عت سوژه كمتر

   
 

 .رست است
 امپرسيونيسم به
ر گرفت خط بود

ها از تضاد نيست
 .رست است

راي هماهنگي و
 .رست است

 پارسي در زمان
 .رست است

يت صورت كاراك
2شوند گزينه  ي

 .رست است
كه از صورت سؤ

در. د شده است
 .رست است

 دوران شاهنامه
 .رست است

ود خطوط منحن
 .رست است

مت و برخورد ح
 .رست است
 .رست است
 .رست است

 به تقارن تصوير
 .رست است

تالف اندازه حرو
 .رست است
 .رست است
 .رست است

خامت خطوط، ش
 .رست است
 .رست است

  
 .رست است

ص در دوران كال
 .رست است

عت شاتر از سرع

www.sanjeshse 

  
 
 

در 1گزينه  .1
در جنبش  

استفاده قرار
اما امپرسيون

در 1گزينه  .16
در تصوير بر  

در 3گزينه  .16
خط ميخي  

در 3گزينه  .16
در اثر ماگري  

محسوب مي
در 2گزينه  .16

طور ك همان
نهايت ايجاد

در 4گزينه  .16
شاهكار اين  

در 3گزينه  .16
به دليل وجو

در 4گزينه  .16
تغيير ضخام  

در 2گزينه  .16
در 3گزينه  .1
در 2گزينه  .1

تضاد جهت  
در 3گزينه  .17

در واقع اخت  
در 2گزينه  .17
در 1گزينه  .17
در 1گزينه  .17

اختالف ضخ  
در 1گزينه  .17
در 4گزينه  .17

اثر ونگوك  
در 4گزينه  .17

خط بخصوص  
در 4گزينه  .17

هر گاه سرع
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ه در سـال    
 شكسـپير   

 و مهربـان    
و  »دوگران 

 ايـن قتـل    
 كوفتني او 

 و هر گـاه  

رپيشـگاني    
 ر وحشـت  

. تـه اسـت   

تواند  رو مي

عـي الهـام    

»  اسـميت  

 و حـزن  س 
 تأكيـد  ـه 

cationgroup

. از حروف است

اسـت كـه سـپير  
بلندترين اثـرش 

پادشـاه شـريف
جـاد« ـر تلقـين    

رساند و بـا  مي
هنگي و هر در

خواهد بود» ند

 ايـن فـيلم هنر
ژانـر كوبريـك در   

لقـب گرفت» كـا  

رسد و از اين ر ي

ه از زنـدگي واقع

ديـك«رداز آن  

احسـاس و رافي 
عاميانـ و آور نده

ن تركيبي زيبا

ويليـام شكس ـر 
اين نمايش. آيد ي

دانكن، پ. است 
ا مكبـث بـر اثـ
ر خواب به قتل

كه هر آه  چندان

كُن«يا » لوموشن

در. است» ريك
تنهـا فـيلم ك» 
  

 سـينماي آمريك
  .ست

يشتر به نظر مي

  

كرد كه صيه مي

پـر ود كه چهـره 

اشـر هاي جنبه 
خن هاي جنبه بر 

2/08/1399(  

به ساختنعطوف 

اي تراژدي اثـ مه
شمار مي هان به

مكبث ق به نام
بخشد، اما ب مي

ن اوست او را در
شود، جدان مي

اسل«ده نمايش 
  .خواهد بود» 

استنلي كوبر«ي 
»درخشـش « .دن

.ساخته شد نگ

رين فيلم تاريخ
پوچي ماديات اس

ها بي ه بين سوژه

.ماي ژاپن است

ه نويسندگان تو

شو ديده مي» ن
  .ست

مذهبي، تقادات
و است وگو فت

29  

3 دوممرحلة (ر 

ت خوشنويس مع

نام نمايشهملت، 
تاريخ ادبيات جه

داري دلير و اليق
ي لقب و منصب
ه پادشاه مهمان
 گرفتار عذاب و

 حاصل روي پر
تند«يا » موشن

به كارگرداني نه
ان ه نقش پرداخت

استيون كينگ از م

بهتر«ت كه لقب 
شان و پ  كودكانه

باشد، فاصله  مي
 

دان مطرح سينم

ازد، از اين رو به

آرتور پن«ساخته 
 را پياده كرده ا

اعت از سرشار و ي
گف با همراه و شاد

ت نمايشي

ش يازدهم؛ هنـــر

و مهارت.  نيست

ه. باشد مي» لت
هاي نامه مايش

حادثه سر ي پر
كشد و به و مي 

در شبي كه، يش
كبث از آن پس

تر باشد، تصوير
فست م« تصوير 

سناك روانشناسا
به ايفاي ي لويد

به همين نام ني

است» ورسن ولز
 دنياي معنوي

كانوني آنها كم
 .ها كمك كند ه

كارگرد» وروساوا

بسا» واقعيت«ز 

س» مرد كوچك
ساله 120رمرد 

جدي و سنگين
شا سبك، ،)دارد

 خالقيت

سنجش

ه شدن كلمات

همل«نمايشنامه 
ز مشهورترين نم

شرح زندگي ،»ير
خواهان خود بر

خوي طلب ن جاه
مك. آورد جود مي

عت پخش بيشت
ت پخش باشد،

ترس ژانر مي در
دني و لي دووال

 براساس داستان

او«مترين فيلم 
ها به شتن انسان

كه فاصله ك)  باز
جدايي بين سوژه

كو«ي برجسته 

م بايد توهمي از

بزرگم«ي از فيلم 
ن، گريم يك پير

س كه(نو  نمايش 
د رقص و آواز بر

   
 

 .رست است
شق هدف خواند

 .رست است
هاي ن  شخصيت

ته شده و يكي ا

 .رست است
شكسپي«اثر  بث

و را از ميان هواخ
زن س و به اغواي

وج  بهي خويش 
  .كند مي

 .رست است
عت ضبط از سرع
تط كمتر از سرع
 .رست است

فيلم» تأللو«يا » 
شل ،سونك نيكل

اين فيلم. شود ي
 .رست است
مهم» شهري كين

كين روايت برگش
 .رست است

زاويه(وايدانگل  
هوم سردي و ج

 .رست است
هاي ون از ساخته
 .رست است

تقد بود كه درام

 .رست است
اي مذكور، صحنه

 داستين هافمن
 .رست است

برعكسِ» وگن
ب فراوان تأكيد و

www.sanjeshse 
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در سياه مش  

 
 
 
  

در 4گزينه  .18
هوراشيو از  

نوشت 1602
  .است

در 4گزينه  .18
تراژدي مكب  

اسكاتلند، او
وسوسه نفس
جهنمي براي
را هراسان م

در 2گزينه  .18
هر گاه سرع
سرعت ضبط

در 2گزينه  .18
»درخشش«  

جك همچون
محسوب مي

در 3گزينه  .18
همش«فيلم   

همشهري ك
در 3گزينه  .18

در لنزهاي  
به القاي مفه

در 4گزينه  .18
فيلم راشومو  
در 3گزينه  .18

ديده رو معت  
  .بگيرند

در 1گزينه  .18
در تصوير م  

روي صورت
در 4گزينه  .19

كيو«نمايش 
و اندوه است
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 رجسـتگي 

ت در روي    

ود و قطعـاً  

يـا  » تارهـا  

ني جهـت      
بـازيگري  «

هـايي   قـش 

 م قبلـي او       
يشـخدمت   
. قب بگيرد

  .گرفت

هايي انسان 

. دهـد   مـي    
. دهـد   مـي     

cationgroup

بر و وقـار  فـت، 

ي واقعـي گوشـت

رو ـه شـمار مـي   

كمـدي رفت«ن      

 قواعـد و قـوانين
«داران سيسـتم    
ا كرده است، نق

ده سـاله از فـيلم
يـك پيكمرنـگ    

ينماي كمدي لق

يد آن را به كار گ

غلب آثارش تنه

ـته شـده صـدا
ـته شـده صـدا

  . شود

لطاف داراي نـو  ش 
  .آور نده

هـاي از الشـه » ا 

بـ ر زنـدگي وي   

ش تحـت عنـوا

قدام بـه وضـع
چنـين از طرفـد
اظ بازيگري ايفا

 بـا اختالفـي د
 فـيلم نقـش ك
ك از سلطان سي

مرحله پيش تولي

فته و مضمون اغ

تر از نت نوشـت م
تر از نـت نوشـت م

آن همصدا تا با
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نمـايش عكس ر
خند و آميز اغراق 

هـا قصـاب «ش 

قطـه عطفـي در

ذار نـوعي نمـايش

  .شد

ي نخستين بار ا
همچاو . ريـزد  ـي   

متفاوتي را از لحا

گي او بـود كـه
له بود و در اين

 فيلمي كالسيك

بار گريفيث در م 

شهرت ياف» ايي

  .ود

)/2 بم) پرده 5
/4 بم) پرده 5

بنوازد ت) زيرتر( 
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بر ها صورتك. ت
هاي حجم و ك

او در نمايش. ست

 در عين حال نق

گـذ او پايه. ست

باش مي» حسادت

ين هنرمند براي
را نيـز طـرح مـ

هاي م ش، نقش

خستين فيلم رنگ
سال 78ت فيلم 

ها تنها توانست

د كه براي اولين

معمار تنها«ه به 

شو ن سكوت مي

( چهارم درست 
(و ششم بزرگ 
وم بزرگ باالتر

ت موسيقي

ش يازدهم؛ هنـــر

است حيوان و رد
كوچك پيشاني با

سم در نمايش ا

دانند و وف مي
  .باشد نده مي

هفدهم فرانسه اس

ح« تم اصلي آن 

اي. دانند مي» ك
رينات منظمي ر

ر در تاريخ نمايش
  . د

رلي چاپلين و نخ
ن در زمان ساخت
وفق نبود و بعده

  .اند رده

رود  به شمار مي

خ سينماست كه

3/اجرا و  آن 4

باشد و زبانه مي
باشد و زبانه مي ك

 فلوت آلتو را سو

 خالقيت

سنجش

مر زن، صورتك 
ب همراه اند، تورم

رادف با ناتوراليس
.  

ن اثر آنتون چخو
شنامه اين نويسن

ي نويس قرن ه
  .د

شكسپير است و

ديويد گاريك« را 
رده و برنامه تمر
راي نخستين بار
م تفاوت داشتند

خرين فيلم چار
چاپلين. خته شد

 لحاظ تجاري مو
ن بازي كرآدر  ن

كارگردان سينما

زان مطرح تاريخ

زش زماني نت ا

ي چوبي بدون ز
بادي چوبي تك
شته شده براي

   
 

به ها محدود ك
مت هايي چهره كه

 .رست است
توان معموالً متر
ش استفاده كرد

 .رست است
ترين ي را شخصي

شهورترين نمايش
 .رست است

ترين كمدي زرگ
باشد مي» تماعي

 .رست است
اثر ويليام شتللو 

 .رست است
بازيگر اين عصر
در تماشاخانه كر
 شمار رفته و بر
 و حركات با هم

 .رست است
 .رست است
 .رست است

آ» كنگ ز هنگ
ساخ»  نيويورك

فيلم از. ئه داد
سوفيا لورن و دو

 .رست است
همترين وظايف ك

 .رست است
ز جمله فيلمساز

  . درن است

 .رست است
 .رست است

1/وسيمو  ارز 4
 .رست است

بادي) فلوت سل(
ب) بمل مي( آلتو 

 آلتو بايد نت نوش
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عـادل نـت     

تـا   1 را   
 مكـانيكي  

 

ك مخلـوط  

cationgroup

 نـيم ضـرب مع

ايـن حالـت. ند  
تاب 25%ش از 

 .شوند فاده مي

دة آن را با خاك

دل نت چنگ و

  .ند

 

د تـا ذوب شـون
وزنشان و بيش %

ها استف بندي بام

كوبند و ريز شد  ي

2/08/1399(  

هر ضرب معاد. د

دهند ده صدا مي

 .آن خواهد بود

دهند ي قرار مي
5%بيش از . ند

.  

ب د و براي شيب

هاي كاه را مي ه
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يزان وجود دارد

  .رد

 از نت نوشته شد

  .دهد صدا مي

1/ت چنگ  آ 3

  .شود فاده مي

رت عادس در حرا
سته پوسته نشو

.شوند حسوب مي

شوند  منجمد مي

ي ساخت آن دانه

اص مواد

ش يازدهم؛ هنـــر

در هر مي) ل آن

وجود دار) ل آن

تر شم بزرگ بم

  . دارد

  .وجود دارد

ت نوشته شده ص

خواهد بود و نت

يك كرانگله استف

سپس. كنند مي
س از آزمايش پوس
ابر يخبندان مح

 يا پوكه سنگ

و براي. شود  مي

 خوا

سنجش

يا معادل( چنگ 

يا معادل(ت سياه 

كسوفون آلتو شش

رب سياه وجود

ل دو نت سياه و

تر از نت رست بم

دار خ  سياه نقطه

والً از دو ابوا و يك

 سپس منجمد م
مصالحي كه پس
الح مقاوم در برا

ورت كف سنگ

 در گل ساخته
  .كنند ي

   
 

 .رست است
/4 چهار نت 8

  .خواهد بود
 .رست است

ول و دوم دو نت
 .رست است
 .رست است
 .رست است

بمل و ساك ن مي
 .رست است

اده شده سه ضر
 .رست است

ول و سوم معادل
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

چهارم در) سل(
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

/9 هر ضرب 8
 .رست است

 سمفونيك معمو

 .رست است
ماني را اشباع و

م. كنند كرار مي
ست ندهند مصا

 .رست است
تشفشاني به صو

 .رست است
گل از نرمة كاه
ن آب اضافه مي
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ن فشـاري   

ون ف و سـت    
  .باشدي

كـرد و وزن  

اين .  است
ي بـه ايـن    

  .باشدي

  »ثابت

  

cationgroup

مين دليل بـه آن

ي ديـوار، سـقف
همان پرآهك مي

الستيكي رنگ كـ

 مربع مستطيل
دن مواد فلـزيكر

سازي دج ميان

  .شي نيز دارد

تحرك ـ آتش ث

.سلجوقي است

شود و به هم مي

بـري ت، در آهـك  
ت شفته تيزان ه

ي يا روغن يا پال

ه شكل مربع يا
با اضافه ك. ست

ين براي ساختما

  .شد

  .ود

ي، مقاومت كشش

آجر مت«ه تونلي 

 سلطان سنجر س

2/08/1399(  

شت فشار داده م
  .شوند ه مي

ر مقابل رطوبـت
مالت. مان است

 را با رنگ لعابي

شكيل شده كه به
ت نفتي پايدار اس

ه بهترين نوع زمي

باش  سدسازي مي

شوه تبديل مي

 مقاومت فشاري

ـ كوره» ثابتش 

 و باني آن مادر

  . خلخل است
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 در قالب با انگش
متر تهيه سانتي 4

  .دارد

ل مقاومتش در
نجعلي خان كر

شدن، سطح آن

ف چسبيده تشك
و بازها و مشتقات

  .شود  مي

بل ذكر است كه

  .شود مي

  ماسه

ن با آب مناسب

  يرانيت

 به آهك شكفته

فوالدي عالوه بر

 

آجر ثابت ـ آتش«

باشد مي» خس

 چسبنده و متخ

ش يازدهم؛ هنـــر

هاي گل ، گوشه
4تا  3 ضخامت 

ها جايگاهي ند ي

د و از آن به دليل
ن مورد حمام گن

 بعد از خشك ش

  

تري قابل انعطا
ري از اسيدها و
جرقه است توليد

سازي دارند و قاب

رمز شدن رنگ م

م+ سياب شده 

در مخلوط شدن

  

اير= سيمان + » 

در تركيب با آب

و بتن مسلح ف د

 .باشد مي %75

«ـ كوره سنتي  

سرخ«يكي شهر 

و به شدت. ست

سنجش

ت زدن با دست،
× ×22 1 و با

 مرغوبيت كاشي

باشد ي سنگ مي
مونه مشهود اين

توان  است و مي
T

/
m

1 .است 2

وينيل كه به آست
ها، بسيا ا، روغن

سيته كه ضد ج

س ابليت ساختمان

در آجر باعث قر

پوكه آ+ گچ +  

يد حرارت كم د
 

9   باشد مي.

» نسوز، دركوهي
 

 زنده است كه د

شاري بااليي دارد
 

 ،3
5يا همان  4

 
ـ»آتش متحرك

ن شهري در نزدي

هاي قديمي اس ن

   
 

 .رست است
در زمان خشت: 

5×/در ابعاد  5
 .رست است

بندي انواع و جه
 .رست است
هاي  حاوي قلوه

نم. شود تفاده مي
 .رست است

اختماني سفيد

Tاي  گچ كيسه

m3
 .رست است

لي از يك اليه و
ها در برابر چربي

ي هادي الكتريس
 .رست است

نيز قا 3و  1هاي 
 .رست است

د» اكسيد آهن«
 .رست است

آب+ سيمان = 
 .رست است

به دليل تولي 4پ 
.درست است

C°تر از  ب كم
 .رست است

به كوهي، پنبه
.درست است 

يم همان آهك
 .رست است

سلح مقاومت فش
.درست است 

 و ماسه در بتن،
.درست است 

آجر ثابت، آ«ن 
 .رست است

 كاروانسراي بين
 .رست است
فشان كستر آتش
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