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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  شمشمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)15/11/1400(  

  )يازدهم( ــرنـه  
  

  :باشد ياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده م آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

هـا ، آدرس   رات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظ 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
 

12از  8آزمــــون   
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@sanjesheduc 

 

  )بوري خواه

cationgroup

 برنا: شاب* گ 

  غيرت   بي: ر
  خدمتگزاران

  .ت

صب(صبوري ) 4 

  عظيم   زرگ،

سنگ خارا، سنگ

عناصر سست  *ي 
زن و فرزند و خ

  هتزاز 

  ثاق 

  . ود

يه و مركب است

  )  محذوف

 15/11/1400(  

بز: سترگ  *دن 

س  :خاره* وسفند 

يا، خداوند تعالي
 اتاق مخصوص ز

اه ←احتزاز ) 3

وث ←وساق ) 3

شتباه گرفته نشو

كناي» تهي آورد

   :ن ترتيب
دا و داراي فعل

  )ت

2  

مرحلة ششم(ـر 

رفتن، زدود  :فت

اي از پوست گو ه

منسوب به كبري
اقع شده باشد،

3  خواست مي ←

3  ل

اش» آن روزها«ل 

  ي

  ) ر بهشت
رو به كو«فعل  

خ، دو فعل؛ به اين
منا(بلبال  ) * ت

چه حاجت است

)  2(سي 

ش يازدهم؛ هنـــ

رف  *سرزمين   :ي

   :ها الح آن
كيسه  :مشك  * 

  : ها صالح آن
م: كبريايي* ين 

ت اتاقي ديگر وا

←خاست  مي) 

  شست  ←

اجل ←عجل ) 
  ي 

با حسب حال» 

فاعلي: رها  *لق 

  ) راع اول
حور(تبعي بدل 

:توجه) راع دوم

 در گزينة پاسخ
رينه معنوي است

چ( چه حاجت ) 

 فارس

سنجش

  
وادي  *ره، چكّه 

رست است و اصال
قبلي ون انديشة 

درست است و اص
ديراه    طريقت،

در خانه كه پشت

   :ها ن
 2(

  : ها
←شصت * اباء  

   :ها ن
 2(

قباپوشي ←شي 

»روزها«ب حال 

مطلق: سبكبال  *
  . ت

   
مصر(ي معطوف 

و نقش ت) ر نهاد
مصر(ي معطوف 
  ي معطوف 

ذوف است، ولي
ل محذوف به قر

 3(

   
 

 .رست است

 :شده اي داده  
قطر: رشحه * ب 

 .رست است

ها نادر معني آن 
بدو: بالبداهه* م 

 .رست است

ها ناد ه معني آن
ن، شرع، مقابل

اندروني، اتاقي د 
 .رست است

اليي و اصالح آن
 نهيب  ←

 .رست است

ه ن و اصالح آن
 ←اباع   *سفير 

 .رست است

اليي و اصالح آن
 عمل 
غباپوش* ذقن  

 .رست است

ه باشيد كه حسب
 .رست است

   :ها ي و نوع آن
*مفعولي  : وخته
اسم است» شاني

 .رست است

:شده د خواسته
ن عادي و داراي

تأخير(ن بالغي 
ن عادي و داراي
ن عادي و داراي

 .رست است

فعل، محذه يك 
منادا داراي فعل(

 )  است

www.sanjeshse 

  
 
در 1گزينه  

ها معني واژه
اسب: باره* 

در 3گزينه  
هايي كه واژه
پرچم  :علَم* 

در 2گزينه  
هايي كه واژه

آيين  :شريعت
 :فرودسراي

در 4گزينه  
هاي امال غلط

←نحيب ) 1
در 2گزينه  

سه غلط متن
س ←صفير 

در 4گزينه  
هاي امال غلط

←امل ) 1
←زقن ) 4
در 3گزينه  

توجه داشته
در 1گزينه  

صفات بياني
خسته، دو  *

پريش«: توجه
در 2گزينه  

بررسي موار
ياشيوة ب ) 1
شيوة بيا) 2
شيوة بيا) 3
شيوة بيا) 4

در 1گزينه  .
در هر گزينه

(اي گل ) 1
بهتر(بِه ) 2
  
  

erv.ir
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@sanjesheduc 

افعـال  (ده 

در » اميـد «

شـور و  «ز  

و تناقضـي  

  »تي
  باد / د 

تان و تابسـ    

و نيـز  * د   

cationgroup

نماند ـناالن   -)ت

«به معني » بو«

اسـتعاره از» ش 

ن هيچ تضمين و

مست/ هستي «ن 
جناس بين ياد* 

 هنگـام گرمـا و

مـدن دل صـياد

  صنعت پنهان

 
  ).ر

است» نشيننده ه
  لي 

«(فاقد ايهام   * 

آتـش« -ص دارد 
  . ز است

  
  . م است

  »بايد ـآيد «
  . ب است

  »عليم/ 

   
ن هستند، ليكن

جناس بين* » 
*» .ده سردهند

 

  . شي دارد
جة شمشاد بـه

به رحم آم ـدن  

 15/11/1400(  

آشكار ص ـنعت 
  . شود ي

 . پذيرفته است
آشْكار ـآشكار ( 

سدره« در اصل 
مفعو  :آلوده  *ي 

مجازاً مقدار زياد

نيز تشخيص» شق
بيت فاقد مجاز 

. قد ايهام است
بيت فاقد ايها* 

«جناس بين *  
فاقد ايهام تناسب

/بصير  ـداند  مي

.پيدا كرد» يند
د آفرينش انسان

  »دين 
»آباد خراب«واژة 

ة مستانه و عربد
 »)روي(بر ) / ال

بخش جان» مدن
ري، همچون پنج

 دل صياد ترسيد

3  

مرحلة ششم(ـر 

آن آشكار صن ـا 
 قيدي ديده نمي
گروه نهادي را پ
دو تلفّظي است

كه(نشين  سدره
اعليف  ):شوند مي

مج» صد«* » شق

عش«) است  »زده
*ايهام دارد  رد؛ 

بيت فاق* گشت 
*ره و تشخيص 

هر چيز تقلّبي 
ست، ولي بيت ف

م/ بيند  مي ـيه 

بي مي/ پوشيده  ـ
كه در مور... و  

/اين «س بين 
و نيز خود و» .ت

خندة  لق و ادب،
باال(بر «ـ » هما 

به رحم آ«جهت 
هنگام فقر و نادار

  
ز به رحم آمدن

ش يازدهم؛ هنـــ

ها ود؛ همه ديده
در بيت، هيچ) 

ست، لذا نقش گ
يك واژة د» كارش

س* مطلق   :طقه
اعلي محسوب م

عش ـها   سختي«

دم ز«چون (ص 
صحبت كر -2 

مجازاً انگ» دست
استعا» ان است

-2ضوي از بدن 
اس» صراطپل «ي 
همساي/ بيگانه  ـ

  
ـهمسايه / گانه 

»عراف و قصص

جنا* » .ط است
آباد است ز خراب

بزمگه خل«ه در 
/ماهي «س بين 

جاز است و به ج
دست دعا به ه 
. مشهود است 

از ـرحم آوردن  
  . شود ي

سنجش

شو صفي ديده مي
 4(

 جانشين اسم ا
آش«ب اضافي و 

ناط ـمعذور   ـظر  
صفت فا  فعولي،

   :شده
«يب استعاره از 

   
تعاري و تشخيص

آشكار شد -1ي 
د«* و تشخيص 

گردا آه مشعله« 

عض  دل، -1عني 
م مجازاً به معني

ـفعل / عيب «ي 
. شود ديده نمي

بيگ«دهايي بين 
اع«هايي چون  ره

   : جناس
غم سبب نشاط«
اساس هستي از«

و اينكه»  و ادب
جناس* »  رفت

مج»  و احساس
 :وجود دارد) ب
»ر ـگ  ـش  ـ
رحمانه به ر بي  :

يافت مي» هست

   
 

 .رست است

   :د نادرست
 سه تركيب وص

 . اسم است» 
ر صنعت، صفت

تركيب» آرزويم«
 .رست است

  : ها ع آن
بلندنظ* نسبي  

ختمان صفت مف
 .رست است

ش  هاي خواسته ه
ترتي به» گوهر ـ  

).كار رفته است
اضافه است» سن

به معني» دم زد
استعاره و» لوي

*جازاً ناله و غم 
 .رست است

  : ها ه
يهام دارد به مع

در مصراع دوم» 
هاي ر جفت واژه

اقضي در بيت د
وان در بيت تضاد
يح دارد به سور

  . شود ت نمي
 .رست است

هاي تناقض و ج ه
«در مصراع دوم 

«ر مصراع دوم د
بزمگه خلق«در 

بر ـفرو رفت « 
 .رست است

   :هاي موجود ه
عاطفه«ه معني 

مركب( دو تشبيه 
ـد / ت «آرايي  ج

:وكس بيت اول
ه/ دست « بين 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .
بررسي موار

در بيت،) 1
ها ديده«) 2

آشكار  :توجه
: نكتة ديگر

در 4گزينه  .1
صفات و نوع

 :مشكين* 
ناگذرا با ساخ

در 2گزينه  .1
بررسي آرايه

طوفان«) 1
ك يك معنا به

پرتو حس«) 2
د«* » شوق

جان عل«) 3
مج» آه«) 4

در 1گزينه  .1
بررسي آرايه

ا» قلب«) 1
»صراط«) 2
سجع در) 3

ولي هيچ تنا
تو مي  :توجه

بيت تلمي) 4
در بيت يافت

در 4گزينه  .1
بررسي آرايه

تناقض د  )1
تناقض د) 2
تناقض د) 3
تضاد در) 4

در 3گزينه  .1
بررسي آرايه

به» دل«) 1
در بيت) 2

واج. * است
سه پاراد) 3

يك جناس

erv.ir
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@sanjesheduc 

  ي انسان 

اظهـار  «ي     

  . ت

  » .دان است

  

cationgroup

  . دم است

     
انديشي بر و چاره

پاسـخ بـه نـوعي

آمده است» خسار

سيار ستمگر و ناد

  .ست

)7، ص 11ربي 

   ) لشكر

 
يجه ظلم به مرد

 م عمر و ملك 
و روزگار بر تدب 

ي مفهوم بيـت پ

چهره و رخ«اي 

ن انسان كه او بس

آورده اس ديپد ،ه

عر. (نداشتند ي

)ي

 15/11/1400(  

  .  نيستند

.  
  ).رديف است

مركز(مركز ) 3
  . سره

 .  و عادل است
ت نافرجام و نتي

  . ت

تقاضاي دوام  )2
تسلّط تقدير  )4

كنند، ولي ره مي
«.  

نة پاسخ به معنا

ها و پذيرفتن ي آن
  . گردد ي

ساخته ،جان) 3

ياعتقاد ،افراد) 4

يرعلوم انساني

4  

مرحلة ششم(ـر 

  . ند

 سعادت، كنايه

بخش، هستند ي
، ر»شروع كرد« 

   3
شناخت ناس -2ت 

ه رهبري واحد
ان و تذكّر عاقبت

گرفته شده است

 
 4

اشا»  درد و رنج
»كاهد اشق نمي

ت، ولي در گزين

مين و خودداري
 به سوي او برمي

 3

 4

ويژة غي) (2( 

ش يازدهم؛ هنـــ

 استعاري هستن

با ـسرشت  يك
  .ستند

شادي ـ بدبخت 
به معني» رفت

تقلّبي/ ناسره ) 
كنايه از بصيرت 

  ) يد در فراق

نياز به  دي ظلم،
ت ظلم به ديگرا

اضافه در نظر گ 

  

م بودن عشق با
ز از درد و غم عا

است» ت و ديدن

ها و زم  بر آسمان
د است، با مرگ

 ها انسان) 

ي، زبان قرآن

سنجش

شاد هر دو اضافه

   
تيب به معني ني
راز فاقد كنايه هس

ترتيب كنايه از 
گر«. (يه هستند

  
 2(

ك-1رد به معني 

وابستگي شدي (

براي نابود : پاسخ
ستيزي، مذمت لم

»يد بر رازداري

 
   د 

 در برابر روزگار

توأم«ها به  زينه
هيچ چيز«ينكه 

مالقا«ه معناي 

رضه امانت عشق
كه امانت خداوند

   يدار يآگاه 
  )19 ص 

 3(

 عربي

   
 

پنجه شمش ـعا 
 .رست است

 :ها يه در گزينه
ترت نژاد به فرخ ـ 

در ـ)  معني باال
دلفروز به ـ روز 

اقد كنايگفتن ف 
 .رست است

 :ها در گزينه» ب
 دل / ز بدن 
ايهام دار» ناسي

 .رست است

:ت گزينه پاسخ
 .رست است

 سؤال و گزينه پ
هاي ديگر، ظلم ه
 .ست استر

تأكي«با مفهوم » 
 .رست است

  :ها ك از گزينه
 آفرينش خداوند
 عمر و صبوري
 .رست است

 سؤال و همة گز
است و اي» حتي

 .رست است

به» ديدار«ها  ينه
 .رست است

عر«:  همة ابيات
جان كه  :ه پاسخ

  .رست است

.مه نشده است
،11عربي (   عقل

  .رست است

www.sanjeshse 

دست دع  )4
در 3گزينه  .1

هاي قافي واژه
نيكونهاد) 1
به(فراز ) 2
پراكنده) 3
ـخفتن ) 4

در 1گزينه  .1
قلب«معاني 

عضوي از) 1
شن قلب«) 4

در 2گزينه  .1
مفهوم درست

در 4گزينه  .2
مفهوم بيت

مفهوم گزينه
در 1گزينه  .2

»الف«مورد 
در 4گزينه  .2

مفهوم هر يك
آ) 1 تدبر در
تقاضاي  )3

در 3گزينه  .2
مفهوم بيت

شكوه و ناراح
در 2گزينه  .2

در همة گزي
در 3گزينه  .2

مفهوم آيه و
مفهوم گزينه

   

در 2 گزينه .2
  : خطاها

ترجم» أ «) 1
جان و ع) 4 

در 1گزينه  .2
  : خطاها

 بد) 2

erv.ir
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جاه هزار بار 
جـو رخ   ي

برق آن كه 
كنند كـه   ي
ابـر   كيـ ن 

 دنبـال آن  
و رعد  دي د

 يپس صدا

cationgroup

  . گرفتند

  .ديو

 35(  

)50، ص 11ي 

سمان حدود پنج
يسـرد بـاال   يها
ك آيد ميوجود  ه
يم جاديا يكيتر
درون يبارهـا  ن

شود و به  يهر م
همزمان برق را

سپو رسد  يما م

گ كار به يي،ها ني

گو يم  سخن ،ش

، ص11عربي  (

عربي. (دينبگو ن

  فِّ 

سال آس يروزها
ه هيو ال نيطح زم

است بهدر آن  كه
الكت يها فشارها

نيب يكيالكتر ية
برق ظاه  و   رعد

توان ه  يالبته نم 
به م نورابتدا  لي

 15/11/1400(  

يپرچ ،درخت )3

شيجلو ،معلم) 2

.شد ديآفسا) 4

اني، سخنكس) 4

  

المعّلم، صف) 4

از ر ي و در برخ
سط گرمِ يهوا 
كه يبزرگ يكيتر

باره نيهاست و ا
يتخل نيبنابرا .د

كه نور يهنگام
.است كيا نزد

ليدل ني و به هم

5  

مرحلة ششم(ـر 

  3

 

 4

4  شان ه

  ش

  

)21ص . (ست

 4

شود يتكرار م ت
يدما نيب زرگ

الكت ةجرق كير 
ها اطراف آن يوا
جدا كند گريكدي

و ه شود يجام م
حل طوفان به ما

كند ي حركت م

ش يازدهم؛ هنـــ

 شانيها نيزم) 

  

 پنالتي) 

هيو عل شانيبرا )

بتشيغ، هفته كي
56(  

)55ص . ( ست

نشده اي به آن 

 المياه) 

عتيت كه در طب
بزاختالف  ةجيت

عبور قيوا از طر
ابرها و هو يكير

يها را از  واند آن
انج نيابرها و زم 
است كه مح يعن

ز سرعت صوت

  ! ابر بااليي

سنجش

 2(

   .ديگو ي
)18، ص 11ي 

 3(

 3(

    هفته
، يامتحان است، 
6، ص 12عربي 

ت اشاره نشده ا

اي است كه اشاره

 3(

است يعيطب ي
معموالً در نترق 

هو يساط ناگهان
شارژ الكتر ،جرقه
تو يهوا نم  پس

نيب يحت اي گر
مع نيبه ا د،يآ ي
از شتريب اريبس ي

  افتد؟  ي
هاي شيد در اليه

   
 

  .رست است

 شمحصول 
  )31 ص 

  .رست است

يم  سخن ،بلند 
عربي( نوشت يم 

  .رست است

  .رست است

 اگرچه 
  .رست است

ه كي ،بتشيغ 
ترجمه نشده ا» 
ع. (شدند بيغا 

  .رست است
نة ديگر به هدايت

  .رست است
 رابطه با توكل ا

  .رست است

  الُمعّلمة
   :ك مطلب

ها دهياز پد يكي
بر  و  رعد .زند يم

رعد از انبس يصدا
ج نيعلت ا .دشو

؛شوند يمباشته 
گيابر و ابر د كي
يم ديبرق شد  و  

ينور با سرعت را
  .ميشنو

  .رست است
چگونه اتفاق مي
حركت نور خورش

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
  :خطاها

،كشاورز )1
،11عربي (

در 3گزينه  .2
  :خطاها

يبا صدا )1
، ادب كم) 4

در 1گزينه  .3
  : خطاها  

  خطا )2
در 2گزينه  .3

  :خطاها
؛نديبگو )1

در 4گزينه  .3
  : خطاها

،امتحان) 1
»خمسة« )2
ي،استاد) 3

در 1گزينه  .3
در سه گزينة

در 3گزينه  .3
در 3گزينه 

در 2گزينه  .3
  : خطاها

، تکتب )1
دركترجمة 

يبرق    و   رعد
برق م  و  رعد

دهد و ص يم
ش يم دهينام

و انبانباشته 
ي نيواحد، ب

رعد يصدا
ريز د،يرا شن

ش  يرعد را م
در 4گزينه  .3

برق چ و  رعد 
در اثر ح) 1
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 56(  

cationgroup

  

ص 12عربي  (

   فيك ـ اهيس

  !استن 

  »هر

  »وت

»ُبعد«: ر، مفرده

. است» حياةِ «ن

س تخته ـموز آ ش

 15/11/1400(  

  !ن

شدن طوفان كي
 !افتد ي

ظاه«: مفرده) 3

الصو«فاعله ) 4

جمع تكسير )3

ست و درست آن

دانش ـكالس ) 2

6  

مرحلة ششم(ـر 

  !سرد
زميني سرد در 
 !سطح زمين

ينزد ةدهند نشان
اتفاق مي زار بار

  !شود

 !د

 3

 4

 3

ر به حرف جر اس

 

ش يازدهم؛ هنـــ

گرم و طوفان س
د آسمان و دماي
ي سرد و گرم س

  !يمشنو 
د، نبياينبال آن 

حدود پنجاه هز 

ش مي شارژ ا برق
  !داند ينم 
دنشو يم  برق  و  د

  رسد؟
  !ت
 

 
  !ست

 إليه مضاف ،»

 تفعيل )

مجرور» حياة«و 

  .است» 

 

سنجش

دماي طوفان گ گ
بين دماي سرد گ
بين دماي باالي گ

   كدام است؟
  !ت

يپس صدا را م
به دن  و رعد ودش
گاهي تاسال  ي

  !شود ي
ها با اطراف آن ي

كس چيت كه ه
آن باعث رعد ي

ر ي رعد به ما مي
تر از صوت است

!تر از نور است
 !تر از نور است

اسها بيشتر  وش

»ُمظِهر« : فاعله

 2(

 له جملة فعلية

»َسوفَ «: ت آن

»ور به حرف جر
 

 :مشخص كنيد
   شلوار ـ مت

   
 

ة اختالف بزرگ
ة اختالف بزرگ
ة اختالف بزرگ

 .رست است
 با توجه به متن

از نور است تر عي
سپ ،مينيب ي را م

برق ظاهر ش كه  
ياز روزها يبرخ

 .رست است
  ست؟يچ

ياه باعث برق م
يآب ابرها و هوا

است يكيزي متاف
يبايز يو نورها د

  .رست است
ق زودتر از صداي
رعت صاعقه كمت
رعت صوت بيشت
رعت صوت كمتر

ها از گو ت چشم
  .رست است

اسم) 2       يه
  .رست است

  .رست است

ض، فعل مع فاعل

  .رست است
خطاست و درست

  .رست است

مجرو«رست آن 
 . رست است

م را يمعندر  نه
ميق ـ تخفيف ـ 

www.sanjeshse 
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در نتيجة) 4
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يصدا سر )1
اول برق) 2
يهنگام) 3
رعد در ب) 4

در 2گزينه  .3
علت برق چ

ما هذباج) 1
قطرات آ) 2
علت آن) 3
ديخورش) 4

در 3گزينه  .3
چرا نور برق

چون سر) 1
چون سر) 2
چون سر) 3
چون دقت) 4

در 4گزينه  .4
  :خطاها

إلي مضاف) 1
در 3گزينه  .4

  :خطاها
 واحد) 1

در 1گزينه  .4
  : خطاها

فعل ماض) 2
  فاعل) 4

در 2گزينه  .4
خ» َفسوفُ «

در 4گزينه  .4
  : خطا

و در» خبر «
در 3گزينه  .4

بيگانكلمات 
فروشگاه) 1 
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  )2ص 

  )26ص 

  )40ص 

  )32ص 

  )46ص 

 )51ص 

  )57ص 

cationgroup

  چراغ ـ

، ص11عربي ( 

، ص11عربي ( 

، ص11عربي ( 

، ص11عربي (  

، ص11عربي ( 

، ص11عربي ( 

، ص12عربي ( 

ـراننده  ـ نيماش

  ه

 ةمشاهد

  . شود ده

 15/11/1400(  

م ـ كيالست) 4

 .است» بهتر« 

 ي پرورش) 4

  جز چيزي) 4

هيشب ،  بزرگ) 3 

م ، فكر كردن )4

  قبل) 4

ديفهم ، خوب) 4

    جز) 3

)وم انساني

7  

مرحلة ششم(ـر 

 4

 )35و  1

ديگر به معناي

 4

4  .نديب ير م

3  نتُ صد ،  گ

      4

 4

4  خالفت

 3

ويژة علو) (2(

ش يازدهم؛ هنـــ

0و  18و  31ص 

  .ند

و در سه گزينة د

 جواني هر )

ضر ،سود كند) 

از نهنگ ينوع) 

يها يتوانمند )

 بعد) 

مخ ،پاسخ دادن )

 هرگز) 

  . ه عمل بد

 

(، زبان قرآن 

سنجش

   فاً

ص 11عربي . (ت

   .است» ثياب

مع تكسير هستن

و» بهترين«:   اي

.  

  3(

.  3(

 2(

)2  يد

 3(

)3  .د

 2(

حسان دارد نه به

 .  مرتبط است

 عربي،

   
 

لطف ـجلو  ـ ريز
  . رست است

عل و نكره است
 . رست است

الث«صفت براي  
  . رست است

جم» الَمشاكل « 
 . رست است

به معنا» خير« 
  .رست است

.حال مفرد است

  .رست است

 ها مونه
  .رست است

ضرر نرساند، كه
  .رست است

  نتُ  صد
  .رست است

كرد يم ، يده بود
  .رست است

 ي فارس
  .رست است

مخالفت كرد ،د
  .رست است

 حران
  .رست است

آيه اشاره به اح 
  .رست است

به آيه 3گزينه 

www.sanjeshse 

ز ـپشت ) 3
در 2گزينه  .4

فا» ُمهاجم  «
در 1گزينه  .4

:»الّنظيف «
در 2گزينه  .4

،»أصدقاء «
در 4گزينه  .4

4در گزينة 
در 3گزينه  .5

ح» حامَلينِ «
  
  

در 2 گزينه .2
  :خطاها

نم ،ها نيا) 1
در 1گزينه  .2

  :خطاها
ك يحال در )2

در  4گزينه  .2
  :خطاها

ها،   از آن )1
در 3گزينه  .2

  :خطاها
كرد تفكر )1

در 1گزينه  .3
  :خطاها 

به يعرب )2
در 2گزينه  .3

  :خطاها
جواب دا )1

در 4گزينه  .3
  :خطاها

بح ، آنچه )1
در 1گزينه  .3

1در گزينه 
در 3گزينه  .3

مصرع دوم گ
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تـان تكـان   
ن شروع به 

در  ،دنـ مان ي 
 گريكديال 
و بـاران   ند 
بلند سـر ن 

» ِبمثـلِ  «ن   

cationgroup

درختـ يها شاخه
از خشم طوفان ن

مـي يبـاق   رنـد  
آن به دنبا يضا
شـكن يرا نمـ  ـا 
سمت آسمان به ن

  !ت
 !ندارد

!  
  !يس شكارچ

!  
 !ست

ـت و درسـت آن

، ششوند مي يقو
نيزم يرو زيچ 

 كه لباسـي ندار
از اعض ي كه برخ

هـ آنامـا   كنـد،  
انو سر بلندش د

است فيضع ديش
وجود ند يكالغ ل

  ؟
ددارهايي  جوجه

از ترس ها بلبل 

! سرو را شكست
ن سرو را نشكس

  ضطراب

  عال

به حرف جر اسـ

 15/11/1400(  

  ، أو لحفظ) 4

بادها ق. شود يم 
د و همهنافت مي 

يدرختان ي باال
هستند مسابقه 
يحمله م ها آن 
دهد ميتكان ن را

خورش يگرما) 2
فصل نيدر ا) 4

است؟ زييفصل پا
بلبل ج نكهيا) 2
مخفي شدن )4

باد درختان) 2
باران درختان) 4

آشفتگي، اض) 2
 ثمر  پر) 4

  الرياح) 3

من باب إفع) 4

  إليه مضاف) 4

مجرور ب» ِبمثـلَ  «

8  

مرحلة ششم(ـر 

4  طار

ماريو ب فيضع 
ه راست و چپ

ها تپه انيدر م 
كيكه انگار در 

به داًيباد شد .د
ها ر لي آنشاند و

 
 4

و پرندگان در فص 
 
 4

  :د
 
  4

 
 4

3  عيل

 4

 4

«. و مرفوع است
1(  

ش يازدهم؛ هنـــ

، األمط حفظت) 

هايش نگاهده و 
به روها پيادهها و 

ييها  فقط كالغ
ك ندوش يظاهر م

سبز وجود دارد 
را به آشوب بكش

  ست؟ين زيي پا

 !هستند

ها بلبلشدن  د

 !است فيضع

ديكن مشخصرا 
 !ورد

  :ديكن 

تفع ،للمخاطب) 

 مفاعلة )

 اسم تفضيل) 

نائب فاعل و» قُ 
1، ص 12عربي 

سنجش

 3(

شد فيضع ديش
ه شان در گذرگاه

و شوند مي ديد
ظ ي سپس طور

شهيهم يروها
ر ها آنو  اوردي ب

ن مناسب فصل
   !دشو  ي
ه زييدر پا زشي

ديناپد ةدهند شان
   

ض اديزدن ز  سوت

خطا ر ست؟يچ 
اويرختان را درب

   !حمله كرد

نييه به متن تع
  
  

 2(

 2(

 3(

األحَمق «: ست آن
ع( 

   
 

  .رست است

 
  :ك مطلب

خورش يگرما دي
زردش يها   برگ
ها ناپد بلبل .كند
و ندوش يم ديد

كوه سر نييدر پا
را در ها آنباس 

  .رست است
با توجه به متن 
يم ديناپد زيي پا

ختان در حال ر
 .رست است

نش يزين چه چ
!است سرد زييا

س ليدل به ها لبل
 .رست است
عتياران بر طب

كرد لباس د يع
دت به درختان ح

  .رست است
 سرو را با توجه

 سستي 
 !پايداري

  .رست است

  .رست است

« 
  .رست است

 إليه ، مضاف
  .رست است

خطاست و درست

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
  :خطاها

، من أداةٌ  )1
دركترجمة 

ايب زييگر پاا
خورند و مي
ك مي دنيلرز

ها ناپد جنگل
و د. نديآ يم
لب كوشد يم

 .ماند مي

در 4گزينه  .3
پديدهكدام 

بلبل در )1
برگ درخ) 3

در 1گزينه  .3
براساس متن 

هوا در پا )1
بل يصدا) 3

در 2گزينه  .3
باد و با ريثأت 

باران سع) 1
شد باد به) 3

در 3گزينه  .3
نماد درخت

ضعف و) 1
ثبات و پ) 3

در 4گزينه  .4
  : خطاها

 افتعال) 1
در 3گزينه  .4

  :خطاها
»ساِقط «) 1

در 1گزينه  .4
  : خطاها

،»عابر«) 2
در 2گزينه  .4

خ» قَ ماألح «
 . است

erv.ir
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(   

  .ست

 

كه در طول 

پاسـخ   ـده 
آن، بـا   ات
انسان با . د
. رود يم ش

2  

ها  مه زمان

 ،يخداپرست
و آداب  يگ

2  

خـود را   ي
انـد كـه    ـه 

cationgroup

)19، ص 11بي 

مبالغه اس» لّطّنان

ب شده است ك

رنـي را كه دربرگ
ازيـ و امت هـا  يگ

 داده است برسد
شيو پ ابدي يرا م 

23صفحه .بود ه

ها در هم انسان ي

تا خ كردند ي م
جزو سبك زندگ

25صفحه .  است

يز كـرده و كـاال   
مدرسـ كيـ ـان  

 23(  

عرب( »في الفلوات

ال « فعال نيست، 

كند، سبب نيضم
  12صفحه 

انسان تيه هدا
ژگيبردن به و ي

ر خلقت ما قرار
يزندگ حي صح

دهيمسلمان نام ش

يتمام تيهدا ي

را تحمل ها ي
ج ياله ميتا تعال

متعدد امبراني

بـاز يفروشـگاه 
لمـمانند مع ران

 15/11/1400(  

، ص11ي عرب( 

.  

صانع رکًبا تهيم في

بر وزن ست كه 

 .ت

 سعادت او را تض
ص. ميباش ي بشر

خداوند برنامه ي
يبرنامه با پ نير ا
كه خداوند در ي
راه دها،يو نبا ها

شيرا از پ) ص(

يبرنامه را برا ني
 30  

يسخت ياله ن
داوم سبب شد ت

  
يفرستادن پ نهيم

خود ف يدام برا
امبريكه پ يصورت

) لوم انساني

9  

مرحلة ششم(ـر 

( . وسيله هستند

.ب انفعال است

سل المص«ست؛ 

اسم آلتي ا» صا

زن مبالغه نيست

  

باشد و شيازها
از جانب مكاتب

يعني. گذرد يم) 
نسان با تفكر در
يببندد و به هدف

دهيبا صي تشخ

(اكرم  امبريت پ

يتر ستهيو شا ن
صفحه. ستين 

امبرانيپ.  است
تد نيا. ...  بماند

.كنار بگذارند ي

در زم يل مستقل

هستند كه هر كد
خاب كنند؛ درص

ويژة غيرعل)  (

ش يازدهم؛ هنـــ

و» َفّتاحة «، »ارةُ 

با) ف ت ح(» 

ران نامتناسب اس

العص«چتر و : »ّلة

وز: »َغنيَّةً  «ل و 

).رود شكمش مي

اين يكه پاسخگو
ت و گاه متضاد ا

)اريعقل و اخت( 
تا ان فرستد يم ن

كار بب به ير زندگ
كسب معرفت و

بود كه امت) ع( م

نيتر كامل ياله ر
ديجد امبرين پ

و مستمر آن 
ها جاودان سان

يراحت را به آند 
عامل ،ياله اميپ

ندگان كاالها ه
را انتخ يكيالها 

)2( و زندگي 

سنجش

السَّيا«، »النَّّظارة
 

ِانَفَتَحت«و  عال

 

سوار فالت و اسب

الِمِظّل «. لت است

اسم مفعول: »رَّبة

ست كه روي ش

ك يا شتن برنامه
متفاوت يها نامه

يژگيدو و نيا ر
امبرانيپ قي طر

تخاب كند و در
و با ك كند يكر م

مي حضرت ابراه

امبريپ نيشد آخر
به آمدن يازين گر

يدائم غيتبل ،
انس انيم ياخالق 

نتواند نيمنان د
پ فياز تحر يري

مانند فروشن ران
آن كا نيب وانند

 دين

   
 

  .رست است
ا «مبالغه است و 
 . رست است

إفعباب ) ن ش د
   .رست است

.نافيه است» ما
 . رست است

، با آبگير و ف ليط
  . رست است

وزن فعال اسم آلت
 . رست است

الُمعرَّ «عل ماضي
  .رست است

حيواني اس: (»تور

 .رست است

انسان به داش يم
ره شاهد ارائه برن

 .رست است

رياز مس زيوند ن
است از نياديبن
برنامه را انت ني ا

تفك ياله امير پ
 

 .رست است

سوره حج، 78 
 .رست است

ش انيكه ب يمل
گينمود و د يرف

 .رست است

اميپ كي يگار
يها و كرامت ي

ردم شود و دشم
ياشت كه جلوگ
 .رست است

امبريپ كنند ير م
تو يو مردم م ند

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .4
م» الَفّهامةُ  «

در 3گزينه  .4
ن(» أنَشدنا«

در 2گزينه  .4
م« 2گزينه 

در 1گزينه  .4
بل: »البطاقة «

در 2گزينه  .4
بر و » جّوال «

در 4گزينه  .4
فع: »َشاَرك «

در 3گزينه  .5
تراكت «: خطا

      
  

در 2گزينه  .5
دائم اجياحت
هموار خيتار

در 1گزينه  .5
خداو تيهدا

به سؤاالت ب
خود ارياخت

عقل خود د
 15صفحه 

در 1گزينه  .5
هيبراساس آ

در 2گزينه  .5
براساس عوا
به مردم معر

در 3گزينه  .5
الزمه ماندگ

يطلب عدالت
و فرهنگ مر

توجه د ديبا
در 3گزينه  .5

تصور يبرخ
كن يم غيتبل
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برنامـه و   ك

سـؤال   ريـ  
 يا ا سـوره  

از  يكـ يبه  

. اره دارنـد   

  49فحه 

كـه مقـدور    
 دانسـته و      

دعـوت   ير 

 ماننـد آن   

ـد تـو را از   

خـدا و  : ـد   

عنـوان   نـ 

بـه   هـا  يخت 
ت دارم بـا   

cationgroup

كيـ آنان همـه   

قـرآن را ز اتيآ
آن را بـا يرابـر   

مشـاب يا  سـوره 

قـرآن اشـا ييوا 

صفح. بود) ع( يعل

ارد و تا آنجـا كـ
مـاز فـرادا برتـر

گـريد زيـ بـه چ 

و الهامـات و ي
  53و  52حه 

و خداونـد يا رده  

تر اسـت؟ گفتنـ

يـفقـط تحـت ا   

و در سـخ سـتند 
دوسـت رايز د؛يكن

.كنند يم ليكم

كردند تا آ ياري
صصـان زمـان، بر

آوردن ميكـر  ن   

محتـو جـاز يبه ا 

حضرت ع مين كر

توجه كامل د ز
جماعـت را از نم

و ب تيحج و وال

يبـ يامداد غ قير
صفح. دارد يتگ

التش را ادا نكـر

ودشان سـزاوارت

يكه افراد خاص

دانسـ يخود مـ » 
من بازگو نكن ش

 15/11/1400(  

ب سال قبل را تك

يباره تالش بس ن
و متخص ـمندان 

 اسـالم و قـرآن

ها نهيگز ريو سا

تب و حافظ قرآن

زين ياجتماع يگ
ست؛ مثالً نماز ج

زكات و روزه و ح
  

بلكه از طر ست،ي
و عمل آنان بست 

رسـا ينكنـ  نيـ  
  68صفحه 

به مؤمنان از خو

ك شود يمعلوم م
7  

»پدر مهربان«را 
شيرا پ گريكدي ي

10  

مرحلة ششم(ـر 

هر كدام مطالب
  31صفحه 

نيتاكنون در ا م
شـيكه اند اورند

نشـان دادن يـ 

و كند يم تيحكا

كا نيو برتر نيول

 به فرد، به زندگ
داده اس يجتماع

ست؛ بر نماز و ز
5  

سين يو عموم يل
مانيبه درجه ا 

سان و اگـر چنـ
ص) 67/مائده(» 

ب يچه كس! ردم

م كردند، يطاب م
70صفحه .  دارد

ر شانيه مردم ا
يها يبد: فرمود ي
  77و  76 

ش يازدهم؛ هنـــ

و ه كنند يم سي
ص. اند كرده دييتأ

مينزول قرآن كر
ايه سوره كوثر ب

الهـ ريـ غ يه برا
3  

قران ح يز لفظ

او. ... ن قرآن نمود

عالوه بر توجه ي
جنبه اج زيدت ن
  50فحه 

استوار شده اس ه
50صفحه » .ست

آموزش معمو ق
تيهدا نيا از ا

و نازل شده، برس
».كند ينم تيدا

مر يا: ديم پرس
  69صفحه 

خط »تيب اهل« 
مت آنان داللت

بود كه زيآم حبت
يخود م ارانيه 

صفحه. ت كنم

سنجش

يتدر بيترت را به
را ت گريكديهمه 

نز يز همان ابتدا
به اندازه يحت ي

راه نيتر انكه آس
38صفحه . ست

از اعجا» ختصار

را مأمور نوشتن ي

يعني. است ياع
همچون عباد ي
صف. است دهر دا

هيسالم بر پنج پا
دعوت شده اس ت

قياز طر يعني ،ي
ها انسان يمند ه

پروردگارت بر تو
وند كافران را هد

از مرد يسخنران
ص. دارند يرپرست

اهل خانه را) ص
هم بر عصم ريطه

مح يقدر ردم به
به) ص(ول خدا 
معاشرت ات با شم

   
 

ر يليختلف تحص
ص را دنبال و ه

 .رست است

رسخت اسالم از
يا توانستند سوره

كه يدر حال رند؛
اس يكتاب اله ني

 .رست است

با وجود اخ راتيب
  42تا 

 .رست است

يسندگانينو) ص(
 .رست است

كامالً اجتما نيد
از احكام فرد ي

قرار يشتريب ب
 .رست است

اس«: ديفرما يم) 
تيونه كه به وال
 .رست است

يكار ظاهر كي 
بهره زانيم. رديگ

 .رست است

 
 .رست است

 
 .رست است

پ يآنچه از سو 
خداو. كند يظ م

 .رست است

از س ي در قسمت
و سر تير ما وال

 .رست است

ص( امبريپ نكهي
تط هي خواندن آ

 .رست است

با مر) ص( خدا 
رسو. ... بردند يم

از كدورت ي خال

www.sanjeshse 

مخ يها هيپا
هدف مشخص

در 4گزينه  .5
مخالفان سر
ببرند، اما نتو
ريازقرآن بپذ

يا يها سوره
در 1گزينه  .5

تعب ييرسا«
ت 40صفحه 

در 2گزينه  .5
(اكرم  امبريپ

در 3گزينه  .6
د كياسالم 

يبوده به برخ
آن ثواب يبرا

در 4گزينه  .6
)ع(امام باقر 
گو نشده، آن

در 4گزينه  .6
تيهدا نيا

گ يصورت م
در 3گزينه  .6

 63صفحه 
در 4گزينه  .6

 64صفحه 
در 2گزينه  .6

!رسول يا«
مردمان حفظ

در 1گزينه  .6
آن حضرت

بر امبرشيپ
در 1گزينه  .6

يبا توجه به ا
قرار دارند و

در 4گزينه  .6
رفتار رسول

پناه م شانيا
پاك و يدل
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 رانيـ ن فق
را كـه   يان 

 نيتـر  سـخ   
شـما نـزد    

 نيـي ته و آ  
سـگزاران را  

ر راه حـق    
، جز آنكـه  

 يايـ دن يا

 ثيـ ل احاد   
 تيـم هـدا   

كـه ظـاهراً   

  93فحه 

هـا واليـت   

واهد كتابي 

اي كـه   اده   
  

cationgroup

ا كوچك شمردن
و كسـا آمـد  ي م

بـا خـدا، راس مان
نيو ارجمنـدتر  

شما بـه گذشـت 
سپاس يزود  بـه   

حدنـد و شـما د
نماند، يباق يرام

برا يا د و دسته

ل خطـا در نقـل
منبـع مهـ كيـ 
  91صفحه . د

االحبار ك د كعب

صف. دهند يرار م

ه ترين اين پايه م

خو كنندگان مي

ـت مگـر فرسـتا
111ص » يد؟

بود و هم با تيم
بدش يكاريز ب

ميشما در پ نير
مسـاوات و تيـ 

ايكشته شود، آ
سـاند و خداونـد

متح نينچنيود ا
مه دهند كه حر
اند ا از دست داده

احتمـال -الـف  ؛ 
ي و محققـان از   
هات بزرگ شدند

مانند) يحيو مس
  92حه 

ها را اسوه قر  آن

ج و واليت و مهم

رديدكد ابتدا از ت

نيسـ) ص(مـد  
گردي  خود بازمي

 15/11/1400(  

 و دور از محروم
از. كرد يم قيشو

به خدا، وفادارتر
يشـما در رعا  ن

ك اي رديگر او بم
نرس يانيـ ـد و ز 

باطل خو ري مس
و حكومت ادام ي
خود كه آن را ن

نكـه؛ياز جمله ا
از مـردم ياريـ 

و گرفتار اشتباها

و يهودي(كتاب 
صفح... . كردند و 

جامعه هستند و

زكات، روزه، حج

نامند و خداوند ي
   42ص . 

محم«: كند ح مي
به آيين پيشين

)  انساني

11  

مرحلة ششم(ـر 

آباد يا جامعه ي
تش تيكار و فعال

  78صفحه 

ب آورنده مانيا ن
نيمـردم، بهتـر   ن

پس ا. بودند ير
گزنـ چيه خدا ه

ها در كه آن رد
يچنان ستمگر 
نيبر د يا دسته 

داشت، ا يمطلوب
بسـ -آمد ج ش

دخالت دادند و ي

اهل ك ياز علما 
عصوم استفاده ك

برجسته ج يها 

نماز، ز: اند از رت

مي» تحدي«حاً 
.د آن را بياورند

ب پرسش مطرح
ه شود آيا شما ب

ويژة علوم)  (

ش يازدهم؛ هنـــ

يدنبال بنا و به د
رو مردم را به ك 

ص. كرد يذمت م

   79صفحه 
نياول) السالم هيعل

ـ  ي در داور نيب

گري او رسوالن د
شته بازگردد، به

آور يرا به درد م
هيام يسوگند بن

ند؛يو دسته بگر

نام جينتا) اكرم 
شيپ ثيعالن حد
ينيد ام در احك

يو گروه عباس
امام مع يبركنار

تيشخص يرو ه

گانه اسالم عبار

 قرآن را اصطالح
اً يك سوره مانند

هشدار را در قالب
و بميرد يا كشته

)2( و زندگي 

سنجش

كرد ير مبارزه م
نياز ا. خواست ي
مذ كردند، ينم ر

ص. دمرتبه است
ع يعل(مرد  نيا

شما نيتر صادق

از شيكه پ يل
 هركس به گذش

8    

لب قلب انسان ر
به خدا س«... »دي

 حكومتشان دو
  90صفحه » 

امبريپ ثي احاد
جا يمناسب برا

را يشخص قهيل

ع يو بن هيام يبن
ب طيو شرا تيع

عمل خود دنباله

  .ست
هاي پنجگ پايه) ع

ن همانند براي
سوره و يا نهايتاً

آل عمران اين ه
؛ پس اگر اوودند

 دين

   
 

 .رست است

هم با فقر) ص( 
يه مخالفت برم

رو كا كردند يت م
 .رست است

واال و بلند يمعنا
ا«: فرمود) ص( 

ام فرمان خدا، ص
  80صفحه 

 .رست است

مگر رسول ست،ي
و ديگرد يد بازم
89صفحه » .هد

 .رست است

مطل نيا... «: ود
يا فرق و پراكنده

تا آنكه در... ند 
».اند دهيآن نرس

 .رست است

نوشتن تيمنوع
م طيشرا -ب. ت

ناچار سل دند و به
 .رست است

مان وابسته به ب
ده بودند، از موقع

 .رست است

 در اعتقادات و ع

 .رست است

رسش منفي اس
ع(ديث امام باقر 

5  
 .رست است

براي آوردن  بارزه
ن و يا الاقل ده س

 .رست است

سوره آ 144آية 
رسوالني ديگر بو

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
ماكر امبريپ

به انينوايو ب
فقط عبادت

در 2گزينه  .7
به م »يعل«
اكرم امبريپ

شما در انجا
ص» .خداست

در 1گزينه  .7
يو محمد ن«
خود نيشيپ

د يپاداش م
در 4گزينه  .7

فرمو يامام م
متف گونه نيا

حالل شمارن
خود كه به آ

در 2گزينه  .7
مم(كار  نيا

افتي شيافزا
ماند بهره يب

در 3گزينه  .7
از عالم يبرخ

مسلمان شد
در 1گزينه  .7

عموم مردم
  
  

در 2گزينة  .5
پربخش اول 

براساس حد
6ص . است

در 1گزينة  .5
دعوت به مب
همانند قرآن

در 1گزينة  .5
خداوند در آ
پيش از او ر
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خانـة خـدا،      

مان معصوم 
11   

خـود، آن را    

 نـداد و در       

م زيد براي 

به زدن بـه     

مسـلمانان    

انـد و هـم    
   137ص 

سـال در   2

فجيـع بـه    

 ايشـان در    

امبر را بـه      

cationgroup

حرام و كنـار خ
  99و  9

  113ص .  بود

هاي انزواي امام ت
14ص . رداختند

 و بـا دسـت خ

ـار خـود قـرار

برادر امام، به نام
 

ه در عـين ضـرب

نبـوه جمعيـت م

ستين بـاقي بما
ص. ه معرفي شود

250ن است كه 

صـورتي ف ـه بـه  

زو اصـول كلـي

د و سـخنان پيـا

ده، در مسـجدالح
98ص . است) ع

  .  نيست
جانشينان ايشان

بودند، از موقعيت
فع قدرتمندان پر

خواندي   را نمي

را در دسـتور كـ

ين دليل وقتي ب
  140ص. كرد

اي كـه گونـه  بـه  

حج در حضور ان

م تفكر اسالم راس
هاي آينده  نسل

گويي يك انسان 
1   

اميـ رماندار بنـي 

و جز) ع(وم عص

توجـه نكردنـد 

 15/11/1400(  

 متن سوال آمـد
ع(بارة امام علي 

عصر ائمة اطهار
و ج) ص(ي پيامبر 

راً مسلمان شده ب
د و همسو با مناف

اي هيچ نوشته) 
   48ص 

گيـري ر  گوشـه  

رسيده و به همين
ت و او اطاعت ك

داشـتند؛ ب ه مي

فه و در مراسم ح

اي كه هم گونه ه
ندگي امامان به

)عج(مام عصر 
37ص . ه است

 ايشان توسط فر

ر همة امامان مع

)ص(ان پيامبر 

12  

مرحلة ششم(ـر 

كه در بيِّنهرة 
نازل شده و در 

ها در ع ن چالش
شده از سوي سيم

ً االحبار كه ظاهر
مطابق افكار خود

)نزول قرآن(آن 
ص» .افتادند ك مي

اه عزلـت وگـ  چ
  

مگر هنوز فرا نر
 اين كار بازداشت

خود را مخفي نگه

در روز عرف  حق،

گزيدند؛ به  برمي
د و هم روش زن

تا امامت ا) ص(
لف زندگي كرد

سبب پيروي از 
 

در سيره و رفتار

ت نوشتن سخنا

ش يازدهم؛ هنـــ

سور 7ست و آيه 
گفت سخن مي 

ترين سخ جزو مهم
ي از راه و رسم ترس

امانند كعب) حي
 معارف اسالمي م

و پيش از آ»  :يد
ل باطل به شك

عين سكوت، هيچ
 138ص . شت

ين حاكمان ستم
كرد، امام او را از

اقدامات خ) ع( 

عنوان امام بر ح ه
 

 با شرايط زمان
باس سست شو

(ز رحلت پيامبر 
هاي مختل  روش

بود كه به) ع(د 
 . بود) ع( علي 

صبان حكومت د
   136و  135

به ممنوعيت) س
12   

سنجش

آمده اس) ص(بر 
)ع(ضايل علي 

ست و گزينة پاس
ئمه نتيجه دوري

مسيح ـيهودي ( 
سير آيات قرآن و

فرماي نكبوت مي
ت كجروان و اهل

در ع) ع(ت علي 
 حضور فعال داش

مان قيام عليه اي
يشان مراجعه ك

يعني امامان» ه
   137ص . د

ب معرفي خود به
 .  معرفي نمود

مان را متناسب
عب اميه و بني ني

سال از 250ول 
رهنگي با اتخاذ

جسته امام سجاد
 از اصحاب امام

و جهاد عليه غاص
ص . وت نيست

س(حضرت فاطمه 
25ص ... تند و 

   
 

 .رست است

در سخنان پيامب
فض   پيامبر دربارة
 .رست است

رسش منفي اس
هاي عصر ا چالش

 .رست است

لماي اهل كتاب
 كردند و به تفسي

 .رست است

سوره عن 48آيه 
 كه در آن صورت

 .رست است

حضرت. ي است
 جامعة اسالمي
 .رست است

معتقد بود، زم) 
قيام به اين يك 

 .رست است

تقيه«ر در قالب 
تر ضربه بخورند

 .رست است

چوب در چار) ع(
ت را از آنِ خود
 .رست است

ه مبارزه با حاكم
ي ظلم و جور بن

 .رست است

در طو) ع(طهار 
لف سياسي و فر

 .رست است

جبير شاگرد برج
اويس قرني. يد

 .رست است

ي است و قيام و
هاي طاغو كومت

 .رست است

و ح) ع(مؤمنين 
اران خود آموخت

www.sanjeshse 

در 2گزينة  .5
واژة شيعه د
هنگامي كه

در 3گزينة  .5
بخش اول پر

چ  :بخش دوم
در 3ينة گز .5

گروهي از عل
استفاده) ع(

در 4گزينة  .5
خداوند در آ

نوشتي نمي
در 1گزينة  .5

پرسش منفي
هاي فعاليت

در 2گزينة  .5
)ع(امام باقر 

سازمان دادن
در 3گزينة  .6

پيشبرد امور
دشمن، كمت

در 4گزينة  .6
(امام صادق 

حق حكومت
در 4گزينة  .6

امامان شيوه
تدريج بناي به

در 3گزينة  .6
اطرفتار ائمه 

شرايط مختل
در 4گزينة  .6

سعيد ابن ج
شهادت رسي

در 2گزينة  .6
پرسش منفي
مبارزه با حك

در 1گزينة  .6
البته اميرالم
فرزندان و يا
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مات مهـم     

اهر شود و 

ص . يسـت 

  را آشـكار  

از باطـل و     

 بـر مـردم   

د كه ابتـدا  

درسـتي   ـه   

ه اسـت و  د   

درك كـرد  
 يادعـا  نـ 
 ليـ قب ني ا

بتواند بر  ي
قابـل درك   
ه درك آن       

cationgroup

ولـي جـزو اقـدا

گي اجتماعي ظا

ني» كتب اربعه«

هنمودهـاي آن

ـق و آشـكارتر ا

اميه بني يوست؛ 

 تشخيص دهيد

 كـه بخواهـد بـ

ـود روايـت شـد

 پنجگانه خود د
يـا نكهيا بيعج

در نظر يعني. د
  7و  6 

يزيچ نكهيا يرا
مـا قا ينـد، بـرا  

از هـم قـادر بـه

است، و) ع(يت 

در زندگ كه بايد
   125ص  

«، ولي جزو ست

رنمـوده و   يـان 

تـر از حـ وشيده

وقوع پي كرد به ي

راه رستگاري را

ن نيست؛ وقتي

دران بزرگوار خـ

از حواس يكيا 
و ع كنند يكار م
كنند يم يمعرف

صفحه. دا ندارد

بگذارد و بر ريتأث
دارن يماد ريد غ

سـوس باشـد، بـا

 15/11/1400(  

 توصيه اهل البي

 شعار نيست، بلك
.شود  ميسر مي

اس )ع(رالمؤمنين 

بيب آسـمان را      

 در آن چيزي پو

بيني مي م پيش
   124ص  

توانيد ر ورتي مي

بهاتر از قرآن   كم

از پد) ع(م رضا 

ها را با  بتوان آن
، وجود آن را انك

م يطرز تفكر علم
جز انكار خد يا 

حواس ما ت يرو
ه وجودشتگان ك

ما نامحسـ ي برا

  ديني

13  

مرحلة ششم(ـر 

يم هرچند مورد
12   

فقط يك لفظ و
 واليت خداست

مل سخنان امير

ـارف ايـن كتـاب

رسد كه  فرا مي

آنچه آن اما) ع(
.ليت باز گرداند

ن شرايط در صو
 123   

زد مردم كااليي

كه به نقل از اما
12  

وجود دارند كه
خود درك كنند

را الزمه طر رهيغ
بداند، چاره رويپ

بتواند بر ر ءيش
فرش نيبنابرا. (د

باشد كه زي ناچ

هاي ف و اقليت

ش يازدهم؛ هنـــ

 حفظ قرآن كري
27ص . ي نيست

فق توحيدبود كه 
كه همان  امام

الغه هرچند شام

آمـد معـ ست مي

س از من زماني
   123ص » .د

( اميرالمؤمنين 
د زيادي به جاهل

در آن»  :فرمايد ي
ص» .ايي كنيد

نز  ه در آن زمان،

ن خداوند است ك
25ص . م است

و ييزهايا آن چ
از حواس خ يكي

ر خدا و روح و غ
ماند و خود را پ

آن ش ديباشد، با 
داشته باشد يماد
اثر آنچنان ني ا

معارف

سنجش

وع ترويج سنت
 مرجعيت ديني

يره طاليي اين ب
واليتتماعي با 

البال ب شريف نهج

دس رصتي كه به

پس زودي به«: د
نباشد) ص(امبر 

ن به هشدارهاي
ي اسالم را تا حد

سخنان خود مي
ستقيم را شناسا

 

رسد كه  فرا مي
  

ر حقيقت سخن
 و قلعة مستحكم

تنها) نكران خدا
ي لهيوس را به يز
دهند و انكار ي م

وفادار بم ير علم

يزي به درك چ
جنبه م ديرد، با
اگر زين يادت م

   

   
 

 .سترست ا

ي است و موضو
شان در راستاي

 .رست است

 از حديث زنجير
د در زندگي اجت

 .رست است

ي است و كتاب

 .رست است

در هر فر) ع(وم 
   124ص 

 .رست است

فرمايند مي) ع(ر 
روغ بر خدا و پيا

 .رست است

 توجه مسلمانان
 بار ديگر دنياي

 . رست است

در ادامة س) ع(ي 
گان به صراط مس

. رست است
س از من زماني

 123ص » ...د 
 . رست است

در» جيرة طاليي
به معناي دژ» ن

 .رست است

من(افراد  ليقب ن
زيوانند وجود چ
عالم علم نسبت

طرز تفكر به يس
 .رست است

حواس ما قادر 
 انسان اثر بگذار
ر مورد موجودات

9و  8صفحه . د

www.sanjeshse 

در 1گزينة  .6
پرسش منفي
چهارگانة ايش

در 4گزينة  .6
مقصود امام
تجلي توحيد

در 3گزينة  .6
پرسش منفي

126  
در 2گزينة  .7

مان معصواما
ص. كردند مي

در 1گزينة  .7
حضرت امير

از درتر  رايج
در 4گزينة  .7

علت عدم به
حاكم شد و

در 2ة گزين .7
حضرت علي
پشت كنندگ

در 3گزينة  .7
زودي پس به«

خوانده شود
در 1گزينة  .7

حديث زنج«
حصن«واژه 

  
  

در 2گزينه  .5
نيدر نظر ا  

و لذا اگر نتو
خود را به ع
افراد اگر كس

در 1گزينه  .5
نكهيا يبرا  

حواس يرو
در). ستندين

بود مينخواه
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هر آنچـه   ي
  9صفحه 

لوح  د ساده
رو  نياز ا. 

ا بـه غلـط   

از  زيـ ن دهي
ست و هـر  

بـا   يعنـ ي 
 يرماديل غ

نوان علـت  
نكتـه   نيـ 
 بخـش  يست

جسـتجو   »

سب نكنند 
انسـته بـه   

گفتار و  يت

 رسد ير نم
 نيـ ا بيفر

  27صفحه 

cationgroup

يطوركل به. ديما
ص. ن درك كند

افراد بيفر ي برا
ء استفاده كنند

را شتنيخود، خو

يبروند، آن پد ن
اس ازمنديتاج و ن

1  

  24صفحه  

.برنـد  يه مژثر م
مسائل ي به سو

عن خداوند به. شد
توجه به ا. ت آن
علت هس نينابرا

»يپرست حق« ي

الزم را كس يها ي
ند شـود  يث مـ 
نادرست اي يرست

كه ظاهراً به نظر
مبود معلومات، ف

ص. دهد يسوق نم

ها اظهار نظر نم 
با لمس كردن ند

فكر افتادند كه
مردم سو اني م

ف و شكست خ
11  

نياز ب اي نباشند 
محت يموجود ده
16صفحه . ستي

.ق جهان است

به ياز اثر پ زند،
 و استدالل، ره

باش زين گريد ي
هد بود و نه علت

خواهد بود و بن 
   19صفحه . 

يبه جا »يپرست
24   

 

يو آگاه رندي نگ
كه باعث ديجود آ

دون آنكه در در

ك اساسند يچ و ب
و كم يفكر يان
   

س يانحراف يها ب

 15/11/1400(  

درباره رنگ واند
توان ي كتاب را م

ف نيبه ا يا  عده
علم در يوشنام

ضعف نيهادن بر ا
و  10صفحه . د

اگر آن عوامل ه
ديهر پد يعني. 

ين ازمنديت كه ن

و خالق كتايداوند 

پرداز يم عتيطب
عقل يرويفتن ن

ا دهيعلت پد واند
خواه ها دهيم پد

ها دهي جهان پد
گردد يم ها دهيد

خودپ« ينيگزيجا
4صفحه . هستند

 29تا  25حات 

قرار تيحت ترب
وج ها به در آن ي

بد پردازند؛ يب م

دالل، چنان پوچ
علت ناتو كه به 

31و  30صفحه 

مكتب يسو ن را به

14  

مرحلة ششم(ـر 

تو يت، چگونه م
اما ابعاد شود، ي

گرفته، صورت 
بپوشاند تا از خو

سرپوش نه يرا
علم نسبت دادند

كه يطور ست؛ به
است اجيو احت ز

است يد موجود

 جمله وجود خد

ط يو ماورا يماد
كار گرفت و با به د

تو يم يماد دهي
از عالم يشد، جزئ

از ي، خود جزئ
و جهان پده جز

ج نيدر هم ديا
ه يپرست از حق 

صفح. عقل ندارد

تح يواقع انيمرب
ينيتعصب ضد د 

با مذهب يدشمن

و استد ليا به دل
يافراد پاكدل ند

ص. اند صله گرفته

لزوماً انسان اًي ثان

ش يازدهم؛ هنـــ

ناتوان است يكل ه
يسلب م نايرد ناب

يريچشمگ يها
د را لباس علم ب

نداشتند، بر اريخت
به عالم عل زي را ن

اس گريه عوامل د
ازين دهيهر پد ي

داشت كه خداوند

و از قين از حقا

م ريت جهان غ
دهد يسان قرار م

يباشد، اما هر پد
باش دهياگر پد را

علت ازمندي و ن
نباشد و گرنه ده

ها را با انسان ي
يدور يامدهاي

انسان از ع زي گر

اگر از طرف م د،
ينوع يحتد و 

ه به مخالفت و د
  27حه 

است تا هيشب ي
اريسفانه چه بس

ها فاص فرسنگ ت

و كند ينم جادي

سنجش

ها به رنگ ييسا
فر كيهست از 

ه شرفتيم علم پ
خود ليدل يت ب

در اخت يليدل چي
انكار خدا يحت

ودش وابسته به
ياصل تيخصوص

د وجهت ديبا. ت

انسان يگردانيرو

به اثبا يب علم
انس اريوم در اخت

 10  

ب يماد تواند يم
ريز ست؛ين دهيد

باشد دهيچه پد
ديعلت بوده و پد

و اعتقاد ي فكر
يپ ها، نهيگز ريسا

در يميمستق ر

شوند يم يروان 
دا روگردان شوند

جمع گردند كه 
صفح. ندينما يف

يبند به چشم شتر
متأس يداد، ول ب

قتيز محور حق

يا يعقده روان يس

   
 

 .رست است

ه از درك و شنا
ه يينايه حس ب

 .رست است

اضر كه در عالم
و معتقدا اساس 

يدر انكار خدا ه
نمودند و ح يعرف

 .رست است

است كه وجو ي
خ نيبنابرا.  رفت
است دهيپد يمند

 .رست است

ر يل عامل اصل
 .رست است

بر مطالب هي با تك
كه علو يمقدمات

صفحه  يپاورق 
 .رست است

جهان نم بخش ي
جهان خود پد ش

ان دارد كه هر چ
از ع ازين يب دي با

 .رست است

بروز اختالفات 
وجه داشت كه س

 .استرست 

ريزش اندك تأث
 .رست است

يها  دچار عقده
و خد نياز د ره
يها مكتب اي ي

دقت و توجه كا
 .رست است

شيظهارات كه ب
بيها فر ان با آن

ت را خورده و ا
 .رست است

در هر كس يصاد

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
كه يينايناب  

كه مربوط به
در 2گزينه  .5

در عصر حا  
يب يادعاها

كه د ونيماد
علم مع رويپ

در 3گزينه  .5
زيچ دهيپد  
خواهد نيب

ازميموجود ن
در 3گزينه  .5

از عقل زيگر  
در 4گزينه  .5

كه يكسان  
استفاده از م

.نديگشا يم
در 1گزينه  .5

يعلت هست  
بخش يهست
فراوا تياهم

جهان حتماً
در 2گزينه  .5

يعلت اصل  
تو ديبا. كرد

در 3گزينه  .6
سواد و آمو  

در 4گزينه  .6
كه يافراد  

كسريبسا  چه
يطرف كسان
ها د رفتار آن

در 4گزينه  .6
اظ ليقب نيا  

را بتو يكس
اظهارا ليقب

در 3گزينه  .6
اوالً فقر اقتص  
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. ميـت كنـ  

 اي ناآگاه و 
بودن  ساس

ست، بدون 

مارد، بلكـه   
رگاه خـود  

و  ي بنـدگ 

 ايـ كـه دن   
وند؛ غافـل  

 زيـ پره يز
خـورد و در   
ه نجـات و  

در  يگـر يد
. الل نـدارد  

ود ندارنـد،    

. ودتر است
ت در برابـر   
هـان را بـا     

دور  بـه  ـان 
  

cationgroup

و از او اطاعـ مي

مكن است افراد
اس يمتوجه ب ند،
اس ليقب نياز ا ي

  39صفحه 

شـم شيلق خو
هر نيبنابرا. ... و
او را م،يشـو  يم

پندارنـد يم نين
و نوش فرو رو ش

ورز و غـرض  ير 
مكتب هـا را نخ

صورت است كه 

اراده، اراده د ك
اسـتقال يوجـود 

خـود را از خـو 

تر و محدو ناقص 
اسـت يا د قطره

ـود و خـالق جه
 

مـيو نفـوذ ا  ريث 
54صفحه . ست

يخدا ده ي بندگ

مم شود، يضه م
نيافزا يت خود م
يهمگ يداشناس

ص. خود مشغولند

ا پروردگار و خا
طاعت محض از ا

او م ميتسل يرط

آنان چن. رديگ ي
شيبتوانند در ع 

انگـار گونه سـهل 
ها و م و گروه ها ت

نيدر ا رايرند؛ ز

كيـ جز  يعني. ت
مو چي جهان هـ 

يروياثر و ن ها ن

ندهي به زمان آ
مانند عت،يطب ن

گشـ زيـ آم سـارت 
 45رد؟ صفحه 

از تـأث يآدمـ  ت
اس تر قيدق تر و ل

 15/11/1400(  

 ما فقط تن به

عر يخداشناس 
ر دامنه معلومات

خد ليدال نكهي ا
2  

مالً به پرستش خ

جده افتد و او ر
و اط يزيرابر چ

و شر ديق چيه ي

ين سرچشمه م
يراحت شد تا به

4   

از هرگ شيت خو
تيو آوازه شخص

از انسان ندار ي

بر آن حاكم است
در يآسمان ميل
نياز ا كي چيه ي

هر زمان نسبت
كرانيرابر اسرار ب

جس يها عتراض
كر يعدالت ي و ب

اتيـ از ح يسـمت 
مورد نظر كامل 

15  

مرحلة ششم(ـر 

آن است كه ين

ليعنوان دال  به
افراد بر نيكه ا ج

شخص به تصور
29و  28صفحه 

س باشند، اما عم

به سج يزيچ اي 
در بر يسرسپردگ

يو ب ميسپار ي م

انسا يويدن يگ
 وجود داشته باش

46صفحه . ست

نتخاب معتقدات
نام و بيفر. ردي
يگريانتظار د ن،ي

واحد ب يا  اراده
تعا دگاهياز د ... 
ياست، ول ي اثر

رود، اوالً در ه ش
در بر ينش بشر

لب به اع توان يم
را متهم به ظلم

قس چيو هـ  رديـ 
نهيستند، اما گز

ش يازدهم؛ هنـــ

ل ماست، به معن

كه ظاهراً) ست
جيتدر داند، اما به

ه ممكن است ش
ص. زند شيت خو

 ظاهراً خداشناس

ين در برابر كس
و س ميت از تسل

و هوس ليم اي

و زند ايدرباره دن
در آن يو سخت

استعدادها ييفا

است كه در ان ن
ينپذ يكاف لي دل

يجز ا زين يم اله
31  

است كه نيا گر
.ند بزرگ است

قدرت و يدارا 
  36صفحه 

شيدازه هم كه پ
دان نش،يهان آفر
م ايآ نشين آفر
او ر اي دهيه كش

يگ يسان را فرا م
درست هس زين ها

سنجش

رفتار و عمل نگر

غلط و سس يها ل
گرد ينع و راضا

است كه نجايا. 
ت پا بر معتقدات

دپرست اگر هم

كه انسان ستين
عبارت است يكل
ي يزبح اي تيكز
4  

د اساس يب يار
رنج و گونه چيه 

و شكو يگسازند

نيسعادت انسان ا
كس بدون چيه

ميتعال. طق باشد
صفحه . است ي

انگيب يكپارچگي 
و آن اراده خداون

از موجودات ك
صف. ها داده است

هر اند يش بشر
هو عظمت ج ي
ز در برابر جهاني
خود به محاكمه 

انس يو اجتماع ي
ه نهيگز ريكه سا

   
 

 .رست است

انيكه ب) يعمل( 
 

 .رست است

استدالل(مطالب 
طور موقت قا  به

گردند يطالب م
در موضوع، پشت

 .رست است

خودخواه و خود 
 .رست است

ن نيتنها ا يندگ
در حالت ك يدگ
مرك اي يزيچ اي
40 صفحه. ميا ه

 .رست است

ات، همه از پند
دياست كه نبا ي
رشد و س يجا ا

 .رست است

نجات و سع يبرا
را از ه يمطلب چ
عقل و منط رويپ

يو حتم يو قطع
 .رست است

و ي و هماهنگ
 شركت ندارد و
كيت است كه هر
ه  خداوند به آن
 .رست است

ش كرد كه دانش
يجه به گستردگ

يدانش ناچ نيا ا
الياهالنه به خ
 .رست است

يفرد يسر زندگ
توجه داشت ك د

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
ديتوح نيا  

 37صفحه 
در 2گزينه  .6

م ليقب نيا  
اطالع را كم
مط ليقب نيا

د يتأمل كاف
در 1گزينه  .6

يها انسان  
در 1گزينه  .6

عبادت و بن  
عبادت و بند

ي يرا به كس
عبادت كرده

در 4گزينه  .6
اعتراضا نيا  

يا عشرتكده
ايدن نكهياز ا

در 3گزينه  .6
شرط اول ب  

چيو ه دينما
تمام موارد پ

او يرستگار
در 2گزينه  .7

وحدت نيا  
جهان ريتدب
درست يعني

بلكه همه را
در 1گزينه  .7

فراموش دينبا  
با توج اًيثان... 
حال با. ايدر

جا يگستاخ
در 4گزينه  .7

سراس مانيا  
ديبا.ماند ينم
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سـبب   تي
گونـه كـار   

  

Fi درست  
Five غلط  

  فاعل+ كي 

lit   معنـي

  
كـار   ش بـه   

جمـع   sگز 

Two loa 

  

cationgroup

يحسـاس مسـئول  
آورد و از هرگ رد

56صفحه . ست

 

ive hundred

e hundreds

كمك  فعل+   كرار

ttleكلمـة  . ـت  

.آيد  حساب مي
م قابـل شـمارش

هرگز breadه 

aves of bre

. را تأمين كنند

  م نيست

اح نيـ ا. سـت ين
ريـ را در نظـر بگ 

اس» راه« كيكه 

 58صفحه . رد

d, (and) sev

s, (and) sev

قيد تك+ اصلي  ل 

ب و درسـت اسـ

  .رود كار مي

شمارش مفرد به
چنين قبل از اسم

loav كلمه. است

ad

شان زهاي مردم

مهم) 4 

 15/11/1400(  

ن يخداوند شگاه
ها خدا ر آن نير

و اعتقاد، بلك مان

نقش دار مانيا ت

venty-five

venty-five

فعل+ مفعول + 

lit گزينة مناسب
  .ت

ك ابل شمارش به

سم غير قابل ش
 شمارش و همچ

vesو جمع آن 

شوار باشد تا نياز
  القات كردن 

  .چقدر باشد
 ب، شگفتي
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مرحلة ششم(ـر 

شيدر پ تيسئول
تر يجزئ ير، حت

ميا كيتنها  نه د

تيدر تقو زيح ن

:  

+قيد مكان + ن 

much  وttle

است) كم يا هيچ
بل از اسم غيرقا

 انگليسي يك اس
غير قابل ز اسم

رود و كار مي  به

 

ها دش راي دولت
تأمين كردن، مال 

  مبادله كردن 

 
 كه قيمت آن چ

تعجب) 3 

  ر دنيا دارد؟

)2(انگليسي 

ش يازدهم؛ هنـــ

از مس تر تياهم با
د و در همه امور

ديتوح. ... ستين

است، عمل صالح

مثال. آيد ع نمي

  . ست

زمانقيد 

hتوان گفت كه  ي

مقدار خيلي ك( 
و قب) قداري كم

 است و در زبان
است كه قبل از 

ن يك واحد نان

 دو قرص نان  

، ممكن است بر
/خوشبختانه ) 
م/ در حقيقت ) 

 ديديم، بخريد؟
خرم، مهم نيست

 

ها را در داد زبان

ا

سنجش

ب زيچ چيه ،يقع
دگرگون شود ي

  55فحه 

ن يامر ذهن كي 

مه عمل صالح ا

جمع s يا گفتن 

عداد اختياري اس

عني جمالت مي
كند و به معني

مق(د و به معني 

 معني اطالعات
a lot ofرت 

عنوان است و به 

     

ريع افزايش يابد
)2  )نيازها(ردن 

)4  جربه كردن 

يني كه ديروز د
ام آن را بخ رفته

توانايي) 2 

اره بيشترين تعد

   
 

 .رست است

خداشناس واقع ك
يكل انسان به يگ

صف. كند زيا پره
 .رست است

تنها  ديو توح ي
 .رست است

سرچشم مانيه ا

 .رست است

عداد در نوشتن

 and در بن اع
  :ت در جمله

 .رست است

ل با توجه به مع
ك  جمله بيان مي

فهوم مثبت دارد
 .رست است

informa به
lots همان عبار

 .رست است

)قرص نان(ني 

 .رست است

طور سر ت دنيا به
تأمين كر/ سريع 

تج/ طور مطلق  ه
 .ست استر

خواهيد آن ماشي
تصميم گر. خرم 

 .رست است

دانيد كه كدام قا

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
كيدر نظر   
زند شود يم

زشت و نارو
در 3گزينه  .7

يخداشناس  
در 1گزينه  .7

همچنان كه  
   

در 2گزينه  .7
براي بيان اع

كلمه: توجه
ترتيب كلمات

در 1گزينه  .7
در اين سؤال
منفي را در

a little مف
در 4گزينه  .7

tionكلمه 

s ofعبارت 

  .رود مي
در 3گزينه  .7

 loafبه معن
  .گيرد نمي

   
در 1گزينه  .8

جمعيت اگر
طور س به) 1
كامالً، به) 3

در 4گزينه  .8
:A خ آيا مي
:B بله، مي
 توجه) 1

در 1گزينه  .8
:A د آيا مي
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ن قلـب او  

  .شته باشند

  

  .جام دهد

توانيد به  ي

cationgroup

 طقه

  باطات

شار خون و ضربان

  سب كردن 

تر و سالمي داش
  عادل

  .برم  مي

 آوري كردن  مع

  ن

  وز، اجازه

ندارد كاري را انج

گران باشيد، نمي

منط) 4 

ارتب) 4 

ن اكثر اوقات فش

كس) 4 

  .  است
  گوها
  دادها

 يك زندگي بهت
متع) 4 

ها لذت م با آن

  )ش و سيگار

جم) 4 

زبان) 4 

  كارها

مجو) 4 

 باشد، بچه نياز ن

 مورد عالقة ديگ

 15/11/1400(  

  . رد
 ه، منطقه

  د؟

 يحات 

كنم و همچنين

  كردن 

وجود آورده ر به
الگ/ كردن گيري 

رويد/  گذاشتن 

 تا اينكه بتوانند
 مند 

راندن وقت آزاد
  بت كردن 
آتش(ش كردن 

 عه دادن 

  ماهر) 4

 وع، مسئله

ها، وظايف، ك ت
  ها ش

 مايي، راهنما

عاشق بچة خود

هيد براي اينكه
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زبان وجود دا 2
ناحيه) 3 

 كالس فهميديد

توضي) 3 

ت از او مراقبت ك

خلق) 3 

  .ست
گي مردم تغيير

جلوگ) 2 
تأثير) 4 

ي داشته باشند
عالقم) 3 

روم و از گذ  مي
مراقبت) 2 
خامو) 4 

توسع) 3   

4  آرام) 3 

موضو) 3 

فعاليت) 2 
آزمايش) 4 

راهنم) 3 

اينكه يك مادر ع

ت كاري انجام د
 

ش يازدهم؛ هنـــ

225ο بيش از 
 گ

كات گرامر در ن

 ت

من ضروري است

 گيري كردن 

 تأثير گذاشته ا
ها و شيوة زند ت

ي آرام و متعادلي
 ر افتاده 

جمعه به گردش

ن، خرج كردن

  رواني

 

 ي

ي كند كه براي ا

گر شما قرار است
 .دست آوريد  به

سنجش

نم در قارة آسيا
فرهنگ) 2 

ات معلم دربارة
  .هميدم
تجربيات) 2 

 بنابراين براي م

گ اندازه) 2 

 در سراسر دنيا
عادت در ها وبايل

     ا 
    

ند تا يك زندگي
به خطر) 2 

ستانم در ايام ج
     

     )ن

گذراند) 2  ن 

ذهني،) 2 

توانايي) 2 

    
    

شگفتي) 2 

گيري تواند نتيجه

شود كه اگر ه مي
ه عشق مادرانه

   
 

كن فكر مي. دانم 

 .رست است

چطور از توضيحا
 خيلي خوب فه

 .رست است

،است  و مريض
  .كنم ي مي
 دادن 

 .رست است

ي زندگاني مردم
كامپيوترها و مو

ها عادت/ اشتن 
 مناطق/ 

 .رست است

ه بايد تالش كنن
 ده 

 .رست است

روم و با دوس  مي
دن، رها كردن 

با دوستان(كردن 
 .رست است

تن، برگزار كردن
 .رست است

 
 .رست است

 جا، امتياز 
 .رست است

 مشكالت  ها،
 .رست است

 معاوضه
 .رست است

ت  از اين متن مي
 .رست است

 درك يا فهميده
رضايت نسبت به

www.sanjeshse 

:B بله، مي
 قاره) 1

در 3گزينه  .8
:A ديروز چ
:B ها را آن
 عوامل ) 1

در 2گزينه  .8
پدرم مسن

گيري را اندازه
دتوسعه ) 1

در 1گزينه  .8
فناوري روي
ك:براي مثال

تأثير گذ )1
/افزايش ) 3

در 4گزينه  .8
مردم امروزه

زد شگفت) 1
در 3گزينه  .8

اغلب بيرون
ترك كرد) 1
گردش ك) 3

در 2گزينه  .8
نگهداشت) 1

در 1گزينه  .8
فرهنگي) 1

در 4گزينه  .9
نقطه، جا )1

در 2گزينه  .9
 حقايق) 1
ه دشواري) 3

در 4گزينه  .9
مبادله، م) 1

در 2گزينه  .9
يك شخص

در 3گزينه  .9
از اين متن
اندازه زياد ر
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  .ست

صدر 

ه از نقوش 

و ظهور 
 يبند بيك

و  كيگوت 

cationgroup

  .شيم

اس) سخت، دشوار
  وار، سخت

ص ينيزم ريمقابر ز

گسترده ةستفاد

و يفارس اتي ادب
ترك ر،يتصو يضا

ةست كه در دور

 يها يژگيمله و

 اگر بزرگسال باش

 difficult )س
دشو) 4 

م يها يژگي از و

  .استسايد كل

ا نيچنمارن، ه

لتحو ريه با س
و فض كرهيپ انيم

اس ييايتاليا ي ه

از جمل يفرد ت

 15/11/1400(  

اريم حتيياز د

 

شده است برابر با
 ب

نمازخانه يبرا 

بلند يها خت برج

تقا. است يح بوم
  .شود يم 

همرا.  بغداد بود
م يرا با هماهنگ 

  .انسك است

 نقاشان برجسته
  . وار است ي

ايجه به خصوص
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ي است كه ما ني

 :كند به شاره مي

 

 خط كشيده شد
جالب) 3 

  .كيد كند

ييختصاص فضا

ساخ ،سك است

از مصالح يريگ ه
دهيد ييگرا واقع

و رازيمكتب ش 
ياليخ يرسازي

  . وجود آورد

روما ةلق به دور

از يكيتو  ر جتو
يوط به هنر روم

لباس و توج يها

 .بوده است يم

عمومي هنر

ش يازدهم؛ هنـــ

شق مادرانه چيزي

ه شده است، اش

.ات اوليه است

 يك كه زير آن

   نيست؟

رد اختراعات تأك

مردگان و اخ يگ

رومانس يمعمار ي

انسان و بهره ي
و و يپرداز عتيب

ز،يدر تبر يخان
يشاعرانه و تصو 

را به... و  يزمان

وار متعل يروم ي

اثر ميد به اورشل
موارد مربو هيبق 

ه و شكن نيچ ش

 انواع هنر اسالم

 درك ع

سنجش

ه شده است عش

 آن خط كشيده
  )سيله ديگران

 در مورد اختراعا

پاراگرافدر ) ت
 موفق) 2 

 يا جمله درست
  .راع چه بود

ة اهميت و كاربر

سنگ يها  تابوت

يها يژگيو ةهند

يازهايتوجه به ن 
از طب زيپره ت،

لخيسنت مكتب ا
يفضا ينوع ،ي
ز فضا هم كيتفك

يها فرانسه با تاق

در حال ورود حي
.شود يناخته م

شيبخش، نما رام
.  

ها در رنگ نيتر

   
 

 .رست است

كه در متن اشاره
 .رست است

كه در متن زير 
وس به(شته شدن 
 .رست است

نوان براي متن
 .رست است

 tough )سخت
  درست

 .رست است

ن، كدام عبارت
م كه اولين اختر

 .رست است

دربارة قصد دارد

  .رست است
قراردادن يه برا
  .ست

  .رست است
ده كه نشان يد

  .رست است
ي،هنر اسالم ي
ناتئيدر تز ياهيگ

  .رست است
س دار راثيم ي،ر
يتغزل اتيو ادب ي
ماهرانه، ت ناتيئ

  . رست است
واقع در ف لين ژ

  .رست است
يحضرت مس ير

زگر رنسانس شن
  .رست است

آر يها چهره ،ي
.است كيگوت ي

  .رست است
ت متداول يي؛طال

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .9
طور ك همان

در 1گزينه  .9
ك»it«كلمة 

ـ دوست داش
در 1گزينه  .9

ـ بهترين عن
در 4گزينه  .9

معني كلمه
مناسب،) 1

در 3گزينه  .9
بر طبق متن

دانم يقيناً مي
در 2گزينه  .1

ـ اين متن ق
 
   
 

در 1 نهيگز .1
تاقچه وجود
اس تيحيمس

در 3 نهيگز .10
از موارد يكي

در 4 نهيگز .10
يها يژگيو از

و گ يهندس
در 1 نهيگز .10

ريجال مكتب
يسبك عراق

تزئ وار، رهيدا
در 2 نهيگز .10

سن يسايكل
در 4 نهيگز .10

واريد ينقاش
عنوان آغاز  به

در 3 نهيگز .10
ييگرا عتيطب
يساز سيتند

در 2 نهيگز .10
ط ،يد،آبيسف
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در  ن
 اريبس ت

كر نام 

 ماني

و  ها يش
زادانه به 

) يعيطب

 يباستان ي
ها  مناره گر

 ةدور يش

ظرات 
 يرويپ ي

با .. .  و

ه از 

cationgroup

  . ست

نيبرا  عالوه. است ه
نائيتز، ك سنگ

م قد همراه با ذك

يعارفانه ا انيو ب 

كه در نقاش چنان
آز يعي، صور طب
ط يها در تناسب

يها گوراتيز آور
گيخالف د آن بر 

نقاش اتي خصوص

افكار و نظ نددان
ينيمع يسنت ي

ها شمسه ،ييختا

ستفاده گسترده

اس ي دهم هجر

شده يستفاده م
از قطعات كوچك

تمام يها كرهيت پ

ينگار ليشما 

چ. ديد توان ير م
وار، ي سبك روم
د رييشكال و تغ

  .ر قرار دارند

ادآيمناره  ني ا
ةمنار يها و پله

از نئيالقه به تز

برگرد يزانسيد ب
يت بوده و از الگو

خ ،يمياسل يها ح

سكلت سبك و اس

 15/11/1400(  

سده ليدر اوا ي

بنا ا يشش درون
رنگارنگ ا يكار

  . است 

استان و ساخت

،يدوبعد يها ل

بارزتر يطرز به 
در. افتي توان ي

تصرف در ا( يي

شارتر يسايكل ي

ه است، شكل
است و يز مركز

درخشان و عال ي

هنرمند ةفيوظ. 
به سنت ديو مق 

كاربرد طرح ليدل

اس ،غيجنا يها

19  

مرحلة ششم(ـر 

يوب به مظفرعل

پوش يفقط برا ي
ك كيته و با موزائ

رومانسك ة دور

از هنر روم با يس

درخشان، شكل ي

كرنمايپ يهنرها
يم يجسمان يي

يكژنما يها روش

يدرگاه ورود ي

ساخته شد يگ
باز بزرگ و رو ط

يها فاده از رنگ

در شرق دارد شه
يفرد تيشخص
  . ست

د به دشدهيتول ي

ه استفاده از تاق 

ش يازدهم؛ هنـــ

و منسو زيب تبر

يرانيا ةويبه ش ي
رفت  كار فراوان به

و مربوط به هنر

با انعكاس يتراش

يها رنگ ،ييطال
  .هستند انس

را در ه يو متعال
يبايو ز ييگرا عت
ر. اند شده دهردان
  . شود يم

يسو كي كه در 

تنها و بزرگ ةر
اطيو ح يچوب ي

استف ،يعيظر طب

شياست كه ر ي
هنر او فاقد ش ت

اس نبوده ي نوآور

يها فرش يغنا هي

،يمخروط يها ج

سنجش

متعلق به مكتب »

يكار يستان كاش
ف د،يگ مرمر سف

  . ست

پوست و يرو ي

كرتيپ يايك اح

ط نهيزم  پس س
زايب يها كيوزائ

و يمعنو يها ش
عتياز طب ير نشان

برگر اده گونه س
م دهيدوار  يروم 

رجسته هستند

زرگ سامرا منا
يها سقف يدارا ن

  .فته است

مناظ دنيكش ري

 
يگرا و رسم رمز ،

جهت نيهم ده به
و ييجو يآزاد 

يصفو ةدر دور ي

ارتفاع بلند، برج
  .ست

   
 

  .رست است
»و چوگان يگو 

  .رست است
هندوس ياسالم 

هند، سنگ يالم
اس شده يفزوده م

  .رست است
ينقاش»سينو ل

  .رست است
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  .ت
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مشخصات عام مو
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و مجسمه يخط
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مسجد بز يمال
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 دور آن قرار گرف
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يبه تصو ،ييدگرا
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 . رست است
،يمذهب يهنر 
به زبان هنر بو 
يدر پ عنوان چي

  . رست است
ي سده دهم هجر

  . است م
  .رست است

ا ؛كيگوت يمار
بلند و متنوع اس
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ف

سه

كر ديخر شگاهي

 تاكنون خريد ن

ول اعداد طبيعي
ول اعداد طبيعي

− 1
3 + 1

3 −

فيزيك -ياضي 

 ق ق
غ ق ق

ش يازدهم؛ هنـــ
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افرادي كه
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4 ...+ +
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سنجش
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:  طريق مشابه
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= − 21

 تصوير آن از عد

  .شده است

) حساب كنيم

 

سيم فني

ش يازدهم؛ هنـــ
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 .رست است

 .رست است

ه اگر جسمي در

توان نتيجه گ مي

=f به اندازه  6
 .رست است

kg1ر ليتر آب 

kg يك ساعت 

s

ي يعني انتقال د

 .رست است

 .و، جواب است
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چهـار خـط    

 .رن ندارد

 .جود دارد

مرئـي و دو    

cationgroup

خط مرئـي و چ

الضالع محور تقا

وجه وج 16معاً 

چهـار صـفحه م

جود دارد، هفت خ

اال متوازي. كند ي

، جم)وجه4(جه 

چ. ي وجود دارد
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ده خط قائم وج

  .رد

  .دارد
 به هم وصل مي

 هر كدام يك وج

شش صفحه افقي

  .اند سم شده
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شكل، يازدر اين 

 محور تقارن دار

و محور تقارن د
اي دو قاعده را

ت، چپ و راست

در اين شكل، ش 

چين رس رت خط

ش يازدهم؛ هنـــ

در. شود يده مي

دايره نيز يك يم

مستطيل، د. رد
ها دارد كه وسط

 .جود دارد

رو، پشت  از روبه

.شود  ناميده مي

صور در شكل به 

سنجش

 

 

 

تصوير، قائم نامي

).  دارد )′Δ ني
  .قارن دارد

ور تقارن دار مح
ك محور تقارن د

 شكل در آن وج

  .لقاعده است

وجه، 4، از زير 

ي تصوير، افقي

.شود  كامل مي

   
 

 .رست است

 .و، جواب است

 .رست است

 .و، جواب است

 .رست است

 .و، جواب است

 .رست است

بر صفحه افقي ت
  .تند

 .رست است

ك محور تقارن
شمار محور تق ي

 .رست است

االضالع، سه وي
الساقين، يك ساوي

 .رست است

 كه دو سطح ال
 .رست است

ربع القيك هرم م
 .رست است

  .مخروط است
 .رست است

وجه، 8ر از باال 
 .رست است

ي با صفحه افقي
  .اند ي

 .رست است

خط، اين شكل
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با حـس   ي
نوازشگر را  

 يمكعبـ  ي

 ،يزيـ از ت 
كـه   يصـورت 

 كيـ گراف اً
بـودن   ـال 

 ةالقاكننـد ،
 

وط نـازك     

و  يت اصـل   

cationgroup

.شوند شاهده مي

يياز فضا يكدست
حال نيم و درع

  .كند ي

يفضـا  نيـ ا. ـت  

ساحسـا  ةننـد 
ص و به كند يم د

اًخصوص يجسم
مـ ينـ يو م يگـ  ه
كيدر گراف يز
 .كند يآن م ي

هـا بـا خطـو  آن  

نكـه مشخصـات

  )كشي شه

صورت واقعي مش

 .گردد سم مي

كيل منسجم و 
منظم يِچهارچوب

يم كيكالس يقي

شـكل اسـ يكعب

كن ه و همـه القـا    
جاديت در انسان ا

تج يع در هنرها
خالصه نيهمچن

سا اده و خالصه
يبرا نهيگز نيتر ب

اسـت و داخـل

بدون آ ،است ي

 15/11/1400(  

ترسيم فني و نقش

ص به) قي و مايل

صورت بيضي رس

دارا هستند، شكل
چ يبند ستخوان

يموس يبا فضا ي

مك يفضا كير 
  

 بدن مـار همـه
كه حسادت شد

مثلث و مربع ره،
ه. كند يرا م يك

اصل سا تي رعا
را مناسب دي جد

ساده و كودكانه ا
  .ت

يآرمان يت زندگ
  .  گرفته نشود

مي
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كتاب تر 174حه 

قائم، افق(خطوط 

ص هر سه جهت به

زمان د  را هم يم
اس يو دارا ييقاي

يناسب موضوع

بر و آسانسور در
.ار گرفته است

مانند يرم و بافت
با ياحساس نده

ريدا يهندس يا
يكيگراف ييفضا ي

دوباره به ة اشار
نسل كين گراف

س گورهايشكل ف
آن است ي و سبك

و با بشارت ييايؤ
چندان در نظر گ

صويري و تجسم

ش يازدهم؛ هنـــ

  .ز است

صفح. (متر است

حه تصوير كليه خ

تريك دايره از ه

و نرم يكه خشك
يموس ياز فضا 
من هياز بق شي ب

از باال ي و نماد
 باالبر در آن قرا

وجود فر نيمچن
كنن  يتواند تداع ي

ها فرم اي و نقطه 
يتداع زيز هر چ

جدا از ،است ده
موضوع طراحا تاً

ش.  كودكان است
پارچه ةكنند ي

ر يخلق جهان ،
چ ،گردد يجام م

 خالقيت تص

سنجش

ي دو نقطه گريز

.  

  .ت

6ي،   م سانتي

  . است

فقط روي صفحه

ير مجسم ايزومت

ونه در اشكال ك
يست و احساس

را رحط تاًيه نها

رو به باال يركت
است كه يتمان

هم ،يشكال مثلث
يطرح م تيكل 
  .د
 
مانند خط يصر
از شيپوستر، پ 

عناصر ساخته شد
تياست كه نها ي

پوشاك ك دي تول
يكرده و تداع جاد

،يتجار غيتبل ك
آن انج يبرا غيبل

   
 

 .رست است

اي، داراي و نقطه
 .رست است

نه درست است
 .رست است

زينه درست است
 .رست است

ب كابينت زميني
 .رست است

ك جواب درست
 .رست است

مركزي، ف يوهاي
 .رست است

ها، فقط در تصوي

  .رست است
گو ياضيو نظم ر 

اس كرده جاديدن ا
كه كند ينتقل م

  .رست است
حر ةدهند   نشان

ساخت ةساز كةي
  .رست است

و اش زيخطوط ت
.است شيطر و ن

ابديمده، تجسم 
  .رست است
بصر يعناصر اصل

نيطرح ا يريگ
عن نيتوسط ا   به

يتر روز به يو فضا
  .رست است

مؤسسه كيب 
جيا يكنواختيت 

   .رست است
كي يمنف يها به
كه تب يخدمت اي
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، بافت يمواز

در 1 نهيگز .16
جنب ازجمله

يكاال  يواقع
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 عـت يطب ر
سـط عامـل   

شابه نمودار 

 دهي چسـب    
 تواند يم ري

  .شد لي

 نيـ ـت و ا  
نظم بـودن  

.  

داده  يسـان 
ـ  يب  كـار   هب

 ريبـه تصـو  

ن خـودش   

   .است ي

 دو طـرف  

و  ييتوانـا  

  .د

cationgroup

ادآوريكه نماد و 
توسـ نما به صورت

كه كامالً مش ،ي

ر حـال نوشـتن
يتصو نيا. دهد ي

  .شدن است

يتعط ت،يفعال ل

 و گسـترش اسـ
و منظ كيتمير. ت

دهد يم نشان م

كسييريتصو يها
ـ   ـت    خـوبه هـا ب

را بـ يو پرانـرژ  

كـردن ليـ تكم ي
   .ت

يت باال و محافظت

و در شـتر يب يگ 

ل،يشـتن پتانسـ  

كند يب منتقل م

رختان كوچك ك
ص نيا جاديا. ورد

يروزيپ ةاله ،يك

دسـت در نيه ا
ين اثر را نشان م

حال نوشته ش در 

سال كيز حدود 

پخش، انتشار ة
هست زي عجله ن

كم اريودن را بس

ه و روشن ارزش 
 موجـود در بافـ

ايـ پو ي و حـالت  
  .ند

ي چـرخش بـرا  
است افتهي دوران 

مقاومت يژگيو ي

فشـردگ يركـز 

داشـ ةدهنـد  شان

ضا را به مخاطب

 15/11/1400(  

در يحت اي برگ 
آو يم مخاطب م

كينا ايكينا يوناني

دو بال به كه  يان
در آن تي خالق

تيتوسط خالق

ان بود كه بعد ا

ةدهند نشان گري
سرعت و كننده
و بداهه بو يتفاق

رهيت يها سطح
حركـت يرويـ 
كـرده جـاد يرا ا 

كن يب منتقل م

انتقال احساس
و يز شكل اصل

يو دارا گرفته يم

در بخش مر. ست
  .دهد ي م

تك، نش بِيس ك

در فض ي و شناور

  .ست

26  
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شده خالصه ي
چهره را به چشم

يشكل بال الهه 

زما. داشته باشد
وجود تاًيو نها ت

ت به يزيفته و چ

اصفها يدر جلفا

يكديياصله بر رو
ك ين داده و تداع

ساس هر گونه اتف

به س. اند هخت شد
ين. دارنـد  يسـب 

و تـوازن ر تمير
را به مخاطب يش

ا نيقص آن درع
از يبردار  نسخه

رداستفاده قرار م

متفاوت اس گريد
صر خود را نشان

كيت در داخل 

از چرخش يس

اس ينقاش نروژ) 

ش يازدهم؛ هنـــ

ها فرم يادياد ز
چ كيساده از  ي

، از ش(Nike)  ك

اثر د جاديخلق و ا
شرفتي، رشد، پ

اوج گرف اليخ ي

د ي حروف سرب

فا نيت و همچن
از زمان را نشان

ضخامت، احس ر

و پرداخ يطراح
منا ي همـاهنگ 

ر ت،حرك يروها
شورش يض و انرژ

و ناق مهيشكل ن
و يساز همانند 

و استحكام مور د

كديها با  داد فرم
هش تعداد عناص

است بيو پر از س
  .ت

و نرم، احساس وار

)مونك( مونش 

سنجش

 
هدفمند تعد ش

يطرح تاًيكه نها

كينا يك ورزش
  .است رفته

از خل ينشان واند
رفتن، باال رفتن

يها با بال سندهي
 

  . هلند است

خانه چاپ كين،

ط ازنظر ضخامت
ا يامت، احساس
ريي چه از نظر تغ

صورت حجم، ط ه
متحرك يها ت

رين زي مناسب ن
اعتراض اد،ياز فر 

سمت راست و ش
كننده  يل، تداع

اديز يماندگار ل

تعد ايحل تراكم 
و كاه شيبا افزا 

و) ه بار هم داده
مثل است ديو تول

و رهير به شكل دا

اثر ادوارد »غيج

   
 

  .رست است
نشيپوستر، با چ 

گرفته است ك جام
   .است م گرفته

   .رست است
پوشا ةدكننديول
الهام گر ،است ده

  . رست است
تو يال نوشتن م

م پرواز و اوج گر
يتقل كند كه نو
  .رست است

كشور ي گل مل
  .رست است

رانيخانه در ا اپ
  .رست است

خطوط يار پلكان
ضخا رييراه با تغ

فواصل ريير تغ
  .رست است
به نهيجود در زم
ها با بافت وع خط

انتخاب كادر. د
ياحساس ريصو

  .رست است
كامل در س ريصو

و كامل يكل اصل
  .رست است

ليدل به شهيهم از
  .رست است

مح ر،يتصو نيش ا
نيتبا اينجدر ا 

  .رست است
كه( بيرخت س
و ريتكث يتن برا

  .رست است
محور كي حول 

  .رست است
ج«يرفته از تابلو

www.sanjeshse 

در 4 نهيگز .16
يريگ شكل

انجا ،هستند
انطباق انجام

در 1 نهيگز  .16
آرم تو طراح

باز شد كيت
در 4 نهيگز   .16

حا در يدست
باشد، مفهوم

منت گونه نيا
در 2  نهيگز  .17

نماد و ،الله
در 1 نهيگز  .17

چا نينخست
در 4 نهيگز   .17

و تكر رييتغ
حركت همر

چه از نظر آن
در 1  نهيگز   .17

موج ينورها
نو. است شده

اند شده گرفته
تص. است داده

در 3   نهيگز   .17
تص يريقرارگ

اساس شك بر
در 4 نهيگز   .17

رباياز د چرم
در 3 نهيگز   .17

هر بخش در
.كمتر است

در 2 نهيگز   .17
در كيوجود
داشت تيقابل

در 3 نهيگز   .17
فرمكيتكرار

در 2 نهيگز    .17
برگر ر،يتصو
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گـرم   يهـا 

  ....نگيز و 

پن است 
ر يافت و 

  ... .راق و 

هاي 

 كارگردان 

ي از جسم 

  . است

يش در 

ست كه از 

cationgroup

ه رنگ يظ بصر

ان هاي غم  صحنه

 نمايش مردم ژا
ميالدي ظهور 1

عر رهارگاه، ح

ه شكل. يل دهد

خته شده بود و

گيرد، يعني  مي

 

ختلف مشترك

دف، عروسي قري

داستاني اس بلند 

از لحاظ. گرم دارد

 يا شيپور، اعالم

هاي ترين شكل
7ر اواخر سدة 

چه ت عباس 

وري آن را تشكي
  وزيكال

  .ت

 هندوستان ساخ

ك كادر صورت

 . عاميانه است

ر در هنرهاي مخ

الصد ةرتيمور، در

 نخستين فيلم

  .ي كرد

 15/11/1400(  

گ  ةجلو يا روزهي

ني قره. دث است

كي از پرطرفدارتر
اين نمايش د. ت

مثالً حضرت.  كند

سيقي بخش محو
آور، كمدي مو ي

ناي ايراني است

حسين سپنتا در

  .ندارد

برداري تك ص فيلم

رار نگرفت، شعر

ست، عناصر ديگر

شادي مانند امير
  .شده است مي

آبي و رابي. خت

ت خود را سپري
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يسبز در كنار ف 

بل، پيش از حواد

كابوكي يك. ست
ت تردستي است

خود را بايد حفظ

ش كه آواز و موس
قانه، اُپراي شادي

ئل سنتي و آشن

همكاري عبدالح

سي كه ديالوگ ند

دوربين مخصوص

 توجه اديبان قر

شود صحنه اس ي

هاي ش سال تعزيه
 گريم استفاده م

ي و رابي را ساخ

ت، آخرين تحوال

ت نمايشي

ش يازدهم؛ هنـــ

نيهم يول د،يا
 .ندي

نقش طب .كند مي

 نمايش ژاپني اس
ز، رقص، عمليات

  .افت

يقي مخصوص خ

هر شكل نمايش
پرت، اُپراي عاشق

شتر بر روي مسا

 دختر لر كه با ه

ي لشگر و يا كسي

ويانمايي كه با د

هيچ وقت مورد

هم محسوب مي

ديگر سهاي   ماه
شاد از ماسك و

تضدي، فيلم آبي

عه در ايران است

 خالقيت

سنجش

نما يكند سرد م
ينش يسرد پس م

ص خود را ايفا م

 دارد كه نوعي
اگانه اجراي آواز
بافتي منسجم يا

هاي موسيق و مايه

كلي است براي ه
اُپرا، اپ: اند از رت

ضوع آثارش بيش

ن فارسي به نام
  .ت

به معني سياهي

پو -  بخشي جان
  . شود فته مي

 آنجا كه تعزيه ه

 وجه تمايز آن ه

 دارد و در طول
هاي ش در تعزيه. 

بابا معت سي خان
  .ي نيست

ورة تثبيت شيع

   
 

  .رست است
زرد تند احاطه ك

س يها و رنگ ند

 .رست است

ر تعزيه نقش خاص
 .رست است

يش كابوكي نام
هاي جد بخشز 

م سده نوزدهم ب
 .رست است

در تعزيه آوازها و
 .رست است

ي؛ اصطالحي ك
ايش غنايي عبار

 .رست است

ساز حاتمي، موض
 .رست است

لم ناطق به زبان
يراني بوده است

 .رست است

در تعزيه ب» عش
 .رست است

ج -  تحرك دادن
ك كادر فيلم گر

 .رست است

ست و از شعر ا
 .رست است

نصر نمايش كه
 .رست است

هاي مشخصي ه
. اجرا شده است

 .رست است

هجري شمس 13
 اثري از آن باقي

 .رست است

ورة صفويه كه د

www.sanjeshse 

در 4 نهيگز   .18
سبز را ز اگر
نيآ يم شيپ
   
 
 

در 4گزينه  .18
سازي درهر 

در 1گزينه  .18
اين نوع نماي
و متشكل از
در نيمة دوم

در 2گزينه  .18
خوان د مؤالف

در 4گزينه  .18
نمايش غنايي
گوناگون نما

در 3گزينه  .18
س فيلمعموماً 

در 1گزينه  .18
نخستين فيل
آن اردشير ا

در 4گزينه  .18
عن«اصطالح 

در 2گزينه  .18
-  انيميشن

يا تصوير يك
در 1گزينه  .18

زبان تعزيه،
در 4گزينه  .19

ترين عن مهم
در 3گزينه  .19

عزاداري ماه
تكيه دولت

در 1گزينه  .19
09در سال 

بين رفته و
در 2گزينه  .19

تعزيه در دو
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ذاري شد و 

طاي چشم 
ـاوير را نـه    

ود و شامل 

  

حرام بـودن  

هده كـرد،      

ده، ششـم       

ح در اينجـا    

 .خواهد بود

cationgroup

گذ شوف بنيانول

.  

ي كه در اثر خط
انـدازد و تصـ مي

شو ك، ساخته مي

.سله وقايع است

علت ح  ت كه به

 معمـاري مشـاه

  .ده است

رد ششـم افـزو

ينـه صـحيح گز 

 

خ» بمل سي - ل 

توسط لف كو 1

ي اسالمي بودند

ز يك اصل علمي
شم را به خطا م

در آينده نزديك

شرده كردن سلس

ي يك ساز است

ـتي و تزئينـات

شد Iجايگزين  

ه صـدايي آكـو

پـس. س است

 .خواهد بود» ال

سل - مي  - دوديز 

 15/11/1400(  

917 از انقالب 

 اساطير مذهبي

گيري از بهرهجز 
ها چش نمايش آن

م براي نمايش د

ي خالصه و فش

زون و با همراهي

ي و صنايع دسـ

 .ود

VIانس درجة 

تنها شكل سـه. 

  .جم باشد

 .خواهد بود

، آلتو، تنور و باس

ال –فاديز  - ديز 

د«پاسخ صحيح 
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اي شوروي بعد

ن اغلب اشخاص

 چيزي نيست ج
سرعت و نحوه ن

  .كند رك مي

 تبليغ يك فيلم
  .د

ي كه بيشتر برا

سرايي مو ه قصه

نگارگري مختلف 

خواهد بو» ديز ل

در اين كاد. شود

رصدايي هستند

ن نغمات آن پنج

خ» ديز سي -ديز 

صداهاي سوپرانو،

ر -ديز  سي«ل 

ست؛ در نتيجه پ

ت موسيقي

ش يازدهم؛ هنـــ

در سينما 1930
 

حك كه افراد آن

كنيم،  درك مي
ك نيستند بلكه س
سته و متحرك د

ه براي معرفي و
گويند نونس مي

ن روايت تصويري

والي داشتيم كه
  .ديل شد

توان در آثار مي

سل -مي  -ر  - 

ش ده شناخته مي

و سوئيسي چهار

 كه فاصله ميان

فاد -ر ديز «ك 

هارموني براي ص

بمل دوبل سي -ل 

ك تشكيل شده اس

 خالقيت

سنجش

0تا  1920 دهه 
 .ين دنبال شد

ي و فكاهي مضح

صاوير در سينما
ير خود متحرك

صورت پيوس ه به

ه يا چهار دقيقه
ب فيلم است را آن

منتظره در جريان

سرايي به نام قو 
الي به نقالي تبد

لي نمود آن را م
  . ويدي است

سي«ال مينور، 

 كادانس فريبند

نسوي، آلماني و

ردهايي هستند

ز مينور هارمونيك

نويسي كرال ه ش

بمل سل -بمل  ي

صله سوم كوچك

   
 

 .رست است

ي فرماليزم در
شتاين و پودوفكي

 .رست است

هاي تفنني نامه  ه
 .رست است

نوان حركت تص
يعني تصاو. شود

اهاي مجزا بلكه
 .رست است

سهي كه برابر با 
حساس و جذاب

 .رست است

ي، جهش غير من
 .رست است

م ما نوعي قصه
 دين اسالم، قوا

 .رست است

 اسالمي كه تجل
د انتزاعي و تجو

 .رست است

م هفتم نمايان ال
 .رست است

V - V «به نام
 .رست است

ششم افزوده فران
 .است» ليايي

 .رست است

آكو» نتالكوئي«
 .رست است

VI«در دو ديز ،
 .رست است

رسوم چهاربخش
  .هد بود

 .رست است

مي - آكورد دو 
 .رست است

 كاسته از سه فاص

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .19
جنبش هنر
توسط آيزنش

در 3گزينه  .19
تعزيه گوشه،

در 2گزينه  .19
عن كه به آنچه

ش حاصل مي
صورت نما به

در 3گزينه  .19
فيلم كوتاهي

هاي ح لحظه
در 1گزينه  .19

قطع ناگهاني
در 2گزينه  .19

قبل از اسالم
موسيقي در

در 3گزينه  .2
ويژگي هنر

همانا رويكرد
  
  
  

در 3گزينه  .2
معكوس دوم

در 2گزينه  .20
VI«كادانس 

در 1گزينه  .20
آكوردهاي ش

ايتال«افزوده 
در 4گزينه  .20

«آكوردهاي 
در 2گزينه  .20

II6«آكورد 

در 3گزينه  .20
در حالت مر
باريتون خوا

در 1گزينه  .20
آنهارمونيك

در 2گزينه  .20
آكورد هفتم
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 . است

 

ستر لباس 

و هـر چـه   
ي شود تـا  

ـات اليـاف    
  .شود  مي

cationgroup

 

به قاشقك بوده

 .خواهد بود

.اشاره دارند» ز

عنوان آ وده و به

وشـفاف هسـتند       
 خشك نگهداري

در ايـن عمليـ. 
درخشندگي آن

.ور يونان است

ال سازي شبيه ب

خ» تر ك اكتاو بم

چپ، مضراب ريز

يشم مصنوعي بو

عمـوالً نـرم و شـ
ن بايد در جاي

.  

ل سـود غلـيظ  
ش دي باعث افزا

 15/11/1400(  

ف نوشتند، كشو

كوچك و كروتوال

يك« صورت   به 

 شست دست چ

 مصرف نيز ابري

ليـاف كتـان مع
پارچه كتا.  شد

.انواده بيد است

ي پنبه با محلول
شو و ل از شست

29  
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 و آن را با حروف

 . نبوده است

 .ه است

را نوعي چنگ ك

 

 .شود ه مي

د، صدادهي آن

باز، انگشت ست

نخ مورد. خ است

ال. ـمي هسـتند  
يشتر نيز خواهد

  .سديم است

اين چوب از خا 

دن الياف سلولزي
دن الياف قبلر دا

اص مواد

ش يازدهم؛ هنـــ

ك علم درآورده

ن هخامنشيان

بوده» ونوفونيك

وعي طبل، كيثا

.است »يم اكتاو

 

ناميده» غيث س

 سل نوشته شود

سيم د«تيب به 

تر به رنگ سرخ

ي حباي ابريشـ
و شفافيت آن بي

  .يري شود

مقادير زيادي س

.رود كار مي ي به

ست از عمل كرد
حت كشش قرار

 خوا

سنجش

صورت يك ي را به

هاي مرسوم زمان

مو«وران باستان 

تومپانون نو. ست

سه و ني«حدوداً 

.است» اكتاوسه 

 . مطلق است

 .دارد

 .دارد

ذيل يا پس« ني، 

ز بربط با كليد

ترتي ر ساز تار، به

ي ساده كه بيشت
  .ه است

ه هستند و دارا
ي گرفته شود و
ي در آن جلوگي

داراي م)  اشنويه

سازي  در مقرنس

كردن عبارت اس
يابد، لذا تح ش مي

   
 

 .رست است

تي كه موسيقي
 .رست است

از جمله سازه» 
 .رست است

هاي دو موسيقي
 .رست است

اس» آئولوس«ح 
 .رست است

ول ساز قانون، ح
 .رست است

سه«، تارول ساز 
 .رست است

ز زهي مضرابي
 .رست است

سيم د 72خرك، 
 .رست است

سيم د 82جمعاً 
 .رست است

طقه صوتي ساز
 .رست است

نويسي سا كه نت
 .رست است

د » Tو +، 0« 

 .رست است

 پارچة ابريشمي
گرفته ده قرار مي
 .رست است

تر از از پنبه  براق
ي آن نظير چربي
ك، قارچ و باكتري

 .رست است

اشنون، اشنان، ا
 .سترست ا

سبك است كه د
 .رست است

ون يا مرسريزه ك
 طول آن كاهش

www.sanjeshse 
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در 4گزينه  .21
گزينه صحيح

در 3گزينه  .21
وسعت معمو

در 4گزينه  .21
وسعت معمو

در 3گزينه  .21
سا» قانون«

در 2گزينه  .21
سنتور نُه خر

در 2گزينه  .21
ساز قانون، ج

در 4گزينه  .21
زيرترين منط

در 1گزينه  .21
كه رتيدر صو

در 3گزينه  .22
هاي عالمت

  
 
 

در 2گزينه  .22
نوعيقناويز 

مورد استفاد
در 1گزينه  .22

الياف كتان
هاي ناخالصي

از رشد كپك
در 3گزينه  .22

ا(گياه اشنو 
در 4گزينه  .22

فوكا چوب س
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متورم شده
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@sanjesheduc 

جـاجيم  . ت    
  .رند

به رنگ بـا  
عنـوان    بـه     

  .تيك است

مـالً هـيچ    
اي نرمـي،    

 مصـنوعي  

  .بافند مي

ـود رسـيد     
ـه آغشـته   

خالص گفته 

ل و پارچـة   

cationgroup

  .شود سيم مي

ـفيد رنـگ اسـت
آور  متنوع در مي

رجستة آغشته ب
رچـك و كتيـرا

 نوعي از چاپ بات

آب اكريليـك عم
ف اكريليـك دار

و به نام ابريشم

صورت دو رو نيز م

 چسـبندگي خـ
اي كـ ي با پارچه

ن، به ابريشم خا

ت، چلوار، متقـال

استات تقس دي: ي

اي سـاده و سـ ـه 
هاي هي به رنگ

هاي چوب بر لب
د و از روغـن كر

اي در ايران الفه

گردد، تورم در آ
اليـاف. اال اسـت  

پرآمونيوم تهيه و

ترمه را به ص. رند

وغن به نهايـت
زدايي دن يا چرب

فيبروتن. م است

ن پوپلين، چيت

 15/11/1400(  

استرسلولزي -3

 نوعي پارچة پنبـ
فاده را با مواد گيا

قوش از روي قال
شـود نتقـل مـي    

ي پارچه، چاپ كال

گ تر انجام مي ريع
خورشيدي نيز بـا

كوپز در محلول 

آور  متنوع درمي

شانند و وقتي رو
مرحلة واشور زد

.  

ست آمده از پشم

وانت اي مي ي پنبه

30  

مرحلة ششم(ـر 

3كازتين : تئيني

كرباس. ون است
م يا نخ مورد استف

ر شيوة قلمكار نق
ر يـا متقـال من

چاپ مقاوم روي

ك شدن آن سر
رابر تابش نور خو

حل كردن سلولز

هاي هي به رنگ

پوش  يا كمان مي
 تا دود كند در م

  . گرفته شود

.شود ز گفته مي

 

دس س يا چربي به

هاي  انواع پارچه

ش يازدهم؛ هنـــ

پروت -2ويسكوز 

هاي گالبتو ي و نخ
ترمه، پشم  پارچة

در. يران هستند
كتاني نظير چلوا

چ:  و باتيك يعني

ون است و خشك
ياد است و در بر

  .رارتي است

 هستند كه با ح

اده را با مواد گيا

سيلة روغن جال
كنيم ا زياد مي

ده تا چربي آن

 تصفيه شده نيز

 .شود شتعل مي

ين، همان واكس
  .ت

از ديگر. شود ي

سنجش

و: سلولزي -1: ه
 

  .ي است

ي ابريشم طبيعي
پ  براي تهية. ست

چاپ سنتي در اي
اي يا ك هاي پنبه

  .شود

قز، موم، پارافين

ك كمتر از نايلو
 برابر حرارت زي
ذيري و عايق حر

سلولزي  يافتة ز

 

يا نخ مورد استفا

وس بهسطح بوم را 
ده و شعلة آن ر
سطح كاغذ كشيد

 

كه به آن واكس

خود به خود مش
 

  .شود ل مي
 

  .ل نيست

ولينال. شم است
هاي حيواني است

ت تافته توليد مي

   
 

 .رست است

تي به سه دسته
.درست است

اي از نگارگري خه
 .رست است

بافي اده اوليه زري
شم تابيدة رنگي اس

 .رست است

يك دو روش چ
ه  بر روي پارچه
ش ه استفاده مي

 .ترست اس

سق: از وم عبارتند
 .رست است

ت الياف اكريليك
ت اين الياف در

ناپذ  بليت چروك
 .رست است

م ريون، الياف با
  .شود 
.درست است 

ترمه پشم ي  رچة
 .رست است

م دودي روي س
وز را روشن كرد
ريشم است بر س
.درست است

ربي پشم است ك
 .رست است

 اثر انبار كردن خ
.درست است 

سيد فرميك حل
.درست است 
اي قابل اشتعال ه

 .است رست

چسب الياف ابريش
ه ريشم، از چسب

 .رست است

ياف پنبه با بافت
  . برد

www.sanjeshse 
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د 4گزينه   .22
تشعير، شاخ

در 1گزينه  .22
ماترين  عمده
اي از پش بافته

در 2گزينه  .22
ار و باتيقلمك

فشار دست
دهند غلظت

در 4گزينه  .23
اين مواد مقا

در 3گزينه  .23
جذب رطوبت
است مقاومت
لطافت و قابل

در 1گزينه  .23
كوپرآمونيوم
استفاده مي

4گزينه  .23
براي تهية پا

در 3گزينه  .23
در تهية موم
چراغ گردسو
به آب و سر

د 1گزينه  .23
النولين، چر

در 3گزينه  .23
دانه در پنبه

2گزينه  .23
نايلون در اس

4گزينه  .23
الياف شيشه

در 2گزينه  .23
سريسين، چ

سر. شود مي
در 1گزينه  .24

كرباس از الي
جين را نام
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