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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  جامع نوبت اولـ  يازدهمسنجش 

)27/01/1400(  
  )يازدهم( ــرهنـ  

  

  :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   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 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

 كـردن  هـا 
 اريافـز  گ 
 نصـب  در 

در بيـت  // 
ـا بـاد هـم    
در معنـاي  
لخورده بـا    

در (م شـد       

 به معنـاي  

  .اندد رفته

م، شـاعر از   
، )يابـد مـي  

ـه اشـتباه       
ي اگـر آب         

، قـوال  )ـد  

. غلط است
ـدن و كـم    
ضايي يعني 

او طمعـي   
بايـد از آن  

سي ترجمه 

cationgroup

ره و با كشـيدن 
جنـگ: قداره// ي 

پشت كه چوبي 

). /ـاي گذشـتن  
 باد آمده بود بـ
د(ت سـرما شـد       

و جهـانِ سـال) د
ين بـرادران گـم

ز دست داده و

اند، امروزه از ياد

در بيـت دوم // 
فراغـت م(شود  ي

نبايـد شـما را بـ
ن اسـت و حتـي

تبريـك تولـ =ي  

ديديد، نگوييد غ
به سـتوه آمـد ي
استحقاق قض//  

)طبع( سرشت 
چيزي كه ب(ذور 

ي آن را به فارس

ب و دارد قرار آن 
بينايي توان ديد،

قفل: كلون// د 
  دهنده ري

در معنـا(ز شـد  
همانطور كه با. 

ـار آمـد و نوبـت
گذرد ن بهار مي

د يوسـفي از بـي
  

پيشين خود را ا

ازينه ديگر آمده

.دانـد  ل خار مي
گري آسوده مي
ود واژه زنـدان نب
اعر مثـل زنـدان

ك شروع زنـدگي

ل را كنار ترس د
ين معنايي يعني
 در غذا خوردن

م، در طبيعت و
ردستان را محذ

كه سودابه پرتوي

  .المي است

  )27/01/1400ل 

در تير انتهاي 
د: سو// كمك  ،

رسد خود مي صد
يا مددكننده،: د

و روز)  گرديدن
).ر معناي رفتن

گويـد بهـ يعر م
بت سرما با آمدن

گويـد  شاعر مي
).ر معناي رفتن

 اكنون معناي پ

كه در سه گز) ز

ل و فراق را مثل
گر يار من با ديگ
ت چهارم، وجـو
جهـان بـراي شـا

  .ت

تبريك(ز حيات 

هر جا حول. // ت
ه در سطوح زير
يي يعني پرهيز

  . اند ست

در گزينه دوم// 
رگي ظلم به زير

مريكايي است ك

  .ر عرب است
شاعر انقالب اسال

2  

جامع نوبت اول( 

كه كمان زه: لّه
ياري: معونت//  
مقاص به زور، به 

ممد// شده  داده

معناي گشتن و
در(شيروان، شد 

ر بيت سوم شاع
 گردد، بلكه نوبت

بيت چهارم هم
در(ها شد  ستاره

عر بوده است اما

آشپز(و خواليگر 

صال را مثل گل
گويد اگ شاعر مي

در بيت. // ه شوم
ي يار، هر دو ج

رايش زيانبار است

، تهنيت آغاز)گ

همان غريو است
ستوه. //  نيست

امتناع غذاي// ت 
پس هر سه درس

. /جايگاهي ندارد
در راه و رسم بزر

  ).ضر شده

د باخ نويسندة ا

و نويسندة نامدار
حسن حسيني، ش

)  2(سي 

يازدهم؛ هنـــر

چلّ) // خيره خيره
پشتيباني ردن،
توسل با كه سي

تغييرد دگرگون،

در م(ي تو نشد 
نوشزاد، پسر انوش

در. // سان است
يد و نوبت سرما

در ) // گرديدن
 آفتاب از ميان س

عناي ديوان شعر
 

و) بنديت، آذين

يار گله دارد و و
در بيت سوم، ش 

 او كنم و آسوده
ضور يار و زيبايي

بخورد بر!) غ يار

مكر و نيرنگ(س 

غو ه. // سام است
ترس، پس غلط

 هم درست است
 جنگ و دعوا، پ

ردي و مروت ج
 سوم، بزرگان د

حاض(نه محضور 

نوشتة ريچارد) ي

ل جبران شاعر و
حوم سيدحز مر

 فارس

سنجش ي

خ دقت، با: بِرّ و 
كر ياري: ظاهرت

كس: كش قداره ؛
د: مبدل//  .ندند

ل، روزيگويد وصا
ك سپردندش و ن

س هر دو معنا يكس
شود بهار بياي مي

عناي گشتن و گ
و به اين ترتيب

ت نخست، به مع
 .رودكار مي به

طاق نصرت(وازه 

ي) فراق( دوري 
. //ييِ يار افتاده

رم كه جانشين
حض ست كه بدون

فراق يار؛ نه فراغ

، غدر و تلبيس)ن
  ) كُمدين

 از عوارض سرسا
 گفتگو درباره ت
ر معنا، پس باز
غزا و نزاغ يعني

ردر دايره م) غدر
در گزينه// دارد 
دانند، نه مي) نوع

تان مرغ دريايي

ور جبران خليل
جموعه شعري ا

   
 

 .رست است
بِرّ(آسان  سريع،

مظ/ شود  مي ب
كوتاه؛ و پهن ير
بن مي آن را با در

 .رست است
گ ست شاعر مي

گويد به خاك مي
پس). ناي رفتن

قت كنيد كه نم
در مع(جوان شد 

و) ن و گرديدن
 .رست است

گذشته و در بيت
 يعني فضاپيما،

، خو)لباس رزم(
 .رست است

خست، شاعر از
به گداي) فراق(ي 

ف او كسي را ندار
ناي بيت اين اس
(م در دوري يار 
 .رست است

رخسارِ تابا(اللي 
گرد بازيگر دوره

هذيان: ها  واژه
يعني» ل ترس 

هاي عميق تر اليه
داوري كردن و غ

 .رست است
غ(خست، حيله 

 بسيار وجود ند
ممن(يا محظور  

 .رست است
جانا( نام آذرباد 

  
وانه از آثار مشهو
حلق اسماعيل مج

www.sanjeshse 

  
 
در 3گزينه  

س: خيرخير  
پرتا تير آن،

شمشي شبيه
د و كنند مي

در 2گزينه  
در بيت نخس  

دوم شاعر مي
در معن(شد 

دق. گذشتن
آمدن بهار ج
معناي گشتن

در 1گزينه  
سفينه در گ  

جديد خود،
(توان برگس  
در 4گزينه  

در گزينه نخ  
ريشدت دو

من برخالف
معن. بيندازد

زندگاني هم
در 3گزينه  

طلعت متال  
با(خنداننده 

نكات ساير  
بحث حول« 

آوردن در ال
شايستگي د

در 4گزينه  
در گزينه نخ  

براي تواضع
)دوري كرد

در 3گزينه  
اي به پرنده

.كرده است
پيامبر و ديو

صدا با ح هم

erv.ir
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ـت دارد و    

 -2. ديـد  ي 

ـد كـه آن   
بـه  » كـو «  

 
موج باشـد  

هـاي   ژگـي  

ـول اسـت   
  . دارد

سي از نـور  
. شوق اسـت 

-مراه شده

cationgroup

سـت كـه واقعيـ

مـي) ك چشـمان 

گويـ به سرو مي 
هم تكـرار واژة

 .ت وجود ندارد
ه هميشه پر از م

كـه از ويژ» ردن  

قابل قبـ» نشين
 و ايهام تناسب

   به ذوالقار 

اگر كس:  شنيدم
استعاره از معشو 
  

 با يك متمم هم

ز آن را نبسته اس

اشك( روي آب 

  .هن است

)كوكو(، فاخته 
ي فاخته باشد ه

  .ده است
ن تعليل در بيت

است كهث شده

صـيد كـر«ت و  

دلن« در معناي 
آيد به ذهن مي 

رچم و آذرخش

من از اختران: د
»ماه« ←ند 

.اده شده است

 دو حرف اضافه

  )27/01/1400ل 

  .ت
.  

است و هرگزاده 

  .ج
 همه چيز را بر

 در راه حفظ ميه

ن قد و باالي يار،
تواند صداي م مي

تي شاعرانه آورد
تشبيه و حسن. د

 دريا از آب، باعث
.  

مانند شده اسـت

فقط» شيرين« 
) شيرين ارمني

 برگ الله به پر
  .دهد بهتر مي

قش مهمي دارد
وجوي او هستن ت

خصيت انساني د

  صفت فاعلي 

دهد ومي» راي

  .يست

3  

جامع نوبت اول( 

مي ندوشن است
فر است  فروزان

رِ احسان را گشا

رنج حاصل و دست
 غرق اشك بود،

 از كشته شدن

ت؛ زيرا با ديدن
هام دارد زيرا هم

علت» كو كو« به 
د اما ايهام ندارند

پر بودن.  است
ه وجود نداردبي

به شكارچي م» 

←كرديد   مي
شهربانوي ايران،

 
شاخة بيد به تير؛
و سپس معناي ب

قهاي بيت ن آرايه
ن ماه و در جست

به اختران شخ .

  سبي
←گار ) + دن

بر«معني » را« 

لي نيسصفت مفعو

يازدهم؛ هنـــر

دكتر اسالم) حال
علّامه  ي، نوشتة

د كه خداوند درِ

مجاز از حا» عي
چون چشمانش

، نشانه و كنايه

استر تصوير شده
ايه» كوكو« ←

ن صداي فاخته
ام تناسب دارنده

دست ويش تهي
ايهام و تشب. ست

  .جود ندارد

هنر«ست، زيرا 
  .ت
توجه» شيرين«

ش(اي ديگر آن 
 اپسدلو -2ده 

ن مانند شده؛ ش
و) رد رنگ است

يدن به معنا و آ
ختران عاشق آن
نسبت به اوست

  فت مفعولي
صفت نس ←ي 

ني سازگاري كر

،»بهرِ يار را«و  

ص» دسته«//  وم
  ل اسنادي

سنجش ي

حسب ح(وشت 
 مشهور به مولوي

فرمايد خست مي

سع«الش است و 
چ -1: ديد ب مي
  .پنداشت ي مي

ك وطن به خون

تر تر و سهي كش
اليت كو؟ كو؟ 

بودن براي شبيه
در كنار هم ايه 

 گيتي از آنِ درو
عليل پذيرفته اس
اي مورد نظر وج

ستعارة مكنيه اس
ت داده شده است

«كام و ث ميان 
معنا» شكر«و » 
نگاه كنند -1: د

به كمان)  كمان
كه زر( به است 

دن بيت در رسي
اخ ←بر كنيد 

يه از دلدادگي ن

صف ←ـه ) + 
ي) + نشين اسم

در معني» ساختن

»درد را از اين«
   

شو) چشم(ديده 
مسند  فعل       

   
 

نامة خود نو دگي
الدين محمد، ل

 .رست است
طار در مصراع نخ

  .نمايد ي
مجاز از تال» بازو

اي زندگي بر آب
ي در حال نابود

غشته بودن خاك
 .رست است

د يار از سرو دلك
االرورت به قد و ب

شاعر ←ست 
»چين«و » شام
گويد آسايش ي
حسن تع ←ال
ها يك از آرايهيچ

 .رست است
، اس»يد هنر باشد

ست به آن نسبت
د به معنا و مكث

»خسرو« حضور 
ايهام دارد» گران

رنگين(س قزح 
نخست ميوة» ه

 .رست است
ندن و مرتب كرد
ي بيابد، ما را خب
 كسي بودن كنا

 .رست است
)بن ماضي(كند 
صفت جا(حمان 

س«بن مضارعِ (ز 
 .رست است
«، »نان و بقل را

 .رست است
 مانند حباب، د
                   

www.sanjeshse 

زند» روزها«
زندگي جالل

در 1گزينه  
عط: 1گزينة 

نمي  متناقض
با«: 2گزينة 
بنا: 3گزينة 

همه چيز را
آغ: 4گزينة 

در 1گزينه  
قد: 1گزينة 

نازيدن و غر
معناي كجاس

ش«: 2گزينة 
مي: 3گزينة 

حاو پريشان
هي: 4گزينة 

در 4گزينه  .
صي«: بيت آ

شكارچي اس
بايد: بيت ب

اما به دليل
نگ«: بيت پ
قوس: بيت ت
به«: بيت ث

در 1گزينه  .
درست خواند
آن ماه اثري
در پي خبر

در 2گزينه  .1
پراك: پراكنده
رح: رحماني
ساز: سازگار

در 1گزينه  .1
از بهر ن«در 

 .است
در 3گزينه  .1

اگر همه تن
             

erv.ir
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خواهـد و  ي  

منـدي  هـره   
نوازد؛ را مي

ند استمرار 

مفهـوم  » ي 

ترك مـتن    

يـت ديگـر     

ر، ضـحاك     

نـاي بيـت   

cationgroup

مفعـول نمـي» ن 

بـودن مايـة بهـه 
خوششان مشام ر

ونست بلكه پس

مـي«←سـت     

ن، مفهـوم مشـت

شـترك سـه بي

ه اسـت و مهتـر

  .شوند ي

معن. طـاب اسـت  

آسـودن«ت، امـا  

مايد، زيرا بسـته
د، بيشتر بوي خو

شناسه نيس» ي«

 در نگريسـتن اس

  .استته

  .گرفتار كرد

 

  . دارند

 فراموش نكردن

مفهوم مش» مرگ

كـاوه» او«كـه   

د و محبوب نمي

زيبارو مورد خط

  )27/01/1400ل 

ت مفعولي است

نمنظر مي صرف
شوند دسته مي

  .ست

«←آموخت ي

  .رساندا مي
مرار و مـداومت

كار نرفتبه» مي«

مرا گ.... اش )كوه
  د

  گوهر فايقِي 
            متمم

ي هستي اشاره

تن و خداوند را

زندگي پس از م

» ديـدي سـتم  

ها ارجمند ، بدي

يست، بلكه يار ز

4  

جامع نوبت اول( 

صفت» آسوده«/ 

از اين كار ، اما
تي در كنار هم

  .)جويند نمي

مسند جمله اس» 

مي= آموختي //  

فهوم استمرار ر
اسـتمر» بنگـر « 

«وند پس) شتن

شك( فَرو  خوبي 
د     نهاد    نهاد

براي... = ر فايق 
                  

  .استآمده» ه

تك اجزاي ي تك

حضور قلبي داشت
  .ودش ي

باور به ز«.  است

برگوي تا از كه

ها ن رفتن خوبي

شاعر خداوند ني

يازدهم؛ هنـــر

. //فعل مجهول 

برخود پاره كند
ها وقتان كه گل

 و از آن رهايي

»خودبي«←ي 

سوختمي= ي 

مف» مي«ست و 
ت و تفاوتش با

به معناي كش» ن

و نغزي// را ببر 
               نهاد

جهت گوهر// ن 
                   

شدن شعلهموش

نات و ارزشمندي

ظات زندگي، ح
نميي ديگر ديده

رانه خواندنِ آن

كه ب/  روي دژم 

 حتّي با از ميان

مده و مخاطبِ ش

سنجش ي

»شودرفته«ت و 
  .زد

واند زنجيرها را ب
چناشود، هم مي

ديوانگي خودند

هستي)  و مست

سوختي// روخت 

مضارع اخباري ا
ر استمراري است

ميراندن« مصدر

و مغلطه، همه ر
                  

را بزن انديشه نِ
اليه    مضاف  

خام«در معناي  

تاب داشتنِ كائن

حال، در تمام لحظ
هاي  كه در بيت

 مرگ و بيدادگر

 گفت مهتر به 

 تأكيد دارند كه

 بيان شگفتي آم
.  

   
 

ت مفعولي است
عل مجهول بساز

توديوانه مي: 3 
 عشق و مستي

شق، سرمست د
 .رست است

خبر وبي(خود ي
 .رست است

افرمي= روختي 

عل مف» رمدمي 
فعل امر» نگرمي
  .رساندمي

از( » نميراند«ر 
 .رست است

بگو كه قافيه و ب
م                 

گرد= نديشه را 
                   
 .رست است

»مردن« ديگر، 
 .رست است

 به حساب و كت
 .رست است
حااينريدن و با 

است 1ت گزينة 
 .رست است

شكايت از م 1ت 

 .رست است
بدو«: بيت است

 .رست است
 بر اين مضمون
 .رست است

براي» يا رب« 
. اين نكته است

www.sanjeshse 

صفت» رفته«
تواند فعنمي

معناي بيت
بيشتر او از

ديوانگانِ عش(
در 3گزينه  .1

بي=خوديبي
در 4گزينه  .1

افر: 1گزينة 
  .است

«: 2گزينة 
م«: 3گزينة 

استمرار را م

در: 4گزينة 
در 2گزينه  .1

سيالب ]به[
متمم        

گردن بزن ا
             

در 2گزينه  .1
در سه بيت

در 2گزينه  .1
بيت،هر دو 

در 1گزينه  .2
از جامعه نبر
سؤال و بيت

در 1گزينه  .2
مضمون بيت

  .است
در 2گزينه  .2

يادآور اين بي
  .ردوشما

در 2گزينه  .2
هر دو بيت

در 3گزينه  .2
در اين بيت

يايخود گو
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فتن روزيِ 
جـايي   تـا  

 

 

cationgroup

س بايد براي يا
دانند وجو نمي ت

 !رساند ه ما مي

       كنيم نمي

  دهيد

  

ِر روزي است، پس
د تالش و جست
ست و خود را به

   اسالمي دين

فراموش ن ديد ـ

بد ـ شود مي) 4

.مه نشده است

)ي

  )27/01/1400ل 

كليد گشايندة در
 مقدر را نيازمند

وجوي ماس جست

هاي حقيقت )3

ـ ياد داد آنها )2

4    بدهيد ـنود 

  شود

ترجم قلبهدر » ه

  خياَنة ـ َتقدَ 

يرعلوم انساني

5  

جامع نوبت اول( 

، كل»وجو جست«
سيدن به روزي

زي خودش در ج

  

 3

 

  پيچاندن

دويست و ن ـ اد

 .ند

  .د

ش سنگدل مي ـ 

ه«شده و ضمير 

ما ِاعت ـَشرُّ ) 4

ويژة غي) (2( 

يازدهم؛ هنـــر

«در واژة » س« 
سه بيت ديگر، رس

داند، پس روز مي

كه )4           

 ن

  يم

پي) 4      گي   

دويست و هفتا) 

نك  سرپيچي مي

شود ترجمه مي» 

نبوسيد )3      

ل نكره ترجمه ش

4        اَنة     

ي، زبان قرآن

سنجش ي

هاي حرف دانه
وجو نمود؛ اما سه
ي را عاشقِ ما م

دهند  غيير مي

ياد دادن )2      

      
فراموش نكني ـ 

زند ـاين ) 3    

)3     ست و نود

نادان از خداوند

»تر سخت«ت و 

از آن ـطبيعت 

به شكل» حکمة

خيا) 3           

 عربي

   
 

 .رست است
گويد كه دند  مي

و ش كرد و جست
 سوم، شاعر روزي

 .رست است
  :رتيب
تغ ـزيرا  )2      

 .رست است
  :رتيب

    ادنياد د ـ د
 .رست است

  :رتيب
 ياد بدهيد ـن 
ياد بدهيد ـ دند

 .رست است
  :رتيب

      درخت ـن 
 .رست است

  :رتيب
دويس ـ  و هفتاد

 .رست است
  :1وم گزينه 

به اينكه انسان ن
 .رست است

اسم تفضيل است 
 .رست است

  :رتيب
ط) 2       وزانند

 .رست است

الح« :3خ گزينه 
 .رست است

  :رتيب
   ما ِاعَتقدَ  ـ ن

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
بيت چهارم
مقدر، تالش
كه در بيت

  
  

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

     قوم) 1
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
دانشمند )1

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

معلمشان )1
گفته بود) 3

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

پيچاندن) 1
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
دويست) 2

در 1گزينه  .3
بررسي مفهو
اشاره دارد به

در 4گزينه  .3
:»أصعب«

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

سو را مي )1
در 3گزينه  .3

بررسي پاسخ
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
الّشُر من) 2
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 به شـدت  
سه دسـت  
ن يكـي دو   
لبم جـايي  

اي  و حرفـه    

: دي؟ گفت
ت؟ زيرا او 
سي و مداد 
نـگ آن را  
 يـك قلـم   
ـان را گـم   
ـيل شـده،     
ر شـهرمان     

cationgroup

راي انتقام زد و
كه ديگر از مدرس

دزديـدندم و به 
ديگر ترس در قل
ن را آمـوختم و

گفتم؟ و چه كرد
تر است من باهوش

نويس كه با آن مي
س بعد از پايان زن
د كه در كيفش

ها وقتي قلمشـ ي
ن فـارغ التحصـ
مـن خيريـه در

 را دانست مرا بر
تصميم گرفتم ك
قشه را اجرا كرد
حريك شدم و د

عملـي دزديـدن 

رده بود، به او گ
جان چرا او از من

مدادي ك: د بخر
 گم كرده سپس

اي زياد شد دازه
تند و همكالسي

پسـرم االن .ندند
تـرين انجم بزرگ

 

  فعال

  )27/01/1400ل 

ادرم خبرقتي م
ش از حد مادرم ت

در روز بعد نق... 
دم، به تدريج تح
ن سال تئوري و

مدادش را گم كر
پدرج: گفت! ست

 او باشي دو مداد
 را فراموش و يا

 عمل كرد به اند
شناخت  او را مي

گردان ن روز برمي
 اكنون مسئول ب

  !شد

 !ن اشاره نشده
  !دارد

  ذوف

علی وزن أف» ء

6  

جامع نوبت اول( 

 گم شده بود، وق
ه سنگدلي بيش

.هايم را بدزدم ي
صيلي دزدي كر
م كردم و در اين

حالي كه م ت در
تر اس ز تو باهوش

ري كه بهتر از
بده كه مدادش

ز اينكه به آند ا
ها رد، همه معلم

پس آن را پايان
آورد و هم  مي

  !كنند يت مي
  !مندتر است

هاده ش نادرست ن

يست كه در متن
و درست اشاره د

  .ر است

فاعله محذ) 4   

أعطاء«مصدره 

يازدهم؛ هنـــر

 برگشتم؛ قلمم
ساخت؛ در نتيجه
دهاي همكالسي
هايم در ترم تحص
دير مدرسه اقدام

 مدرسه برگشت
ات از همكالسي 

ه؛ اگر دوست دا
آن را به كسي ب

اش بعد وشبختي
كر ها حمل مي ي

گرفتند سپ م مي
ها را به ياد خوبي

تر از مادرها تربي
 تحصيلي سودم

  !شود ن نمي

كه بناي تربيت
  !ن نيست

 تربيت كردن نيس
 اقدام به موقع و

ز زبان پد دوم ا

        يٌد ثالثيٌّ 

م) 4       )ئدان

سنجش ي

 

وزي از مدرسه
سؤوليتي متّهم س
زم كردم كه مداد
ه مه همشاگردي

دن مدادهاي مد

يي بود روزي از
:تم، به او گفتم

ت آوردهي به دس
ناميم؛ تو آ ها مي

ه شاد شد و خو
 قلم براي خوبي
د و از او يك قلم
رد ولي او قلم خ

  حسنات

  
ن فرزندان را بهت
ت در كدام پايه
لر يا چنگيزخان

   
كايت اول است ك
كه در متن چنين
 نشده شايسته
نه اول چون به

ن پسر و حكايت

مزي ـللغائب ) 3

له حرفان زائ( ـ

   
 

:ه درك مطلب
  :يت اول

 ابتدايي بودم رو
مس  و مرا به بي

دم، عزمم را جز
كردم بلكه از هم
ري كه به دزديد

  :يت دوم
 سال دوم ابتداي

ام گرفت مكالسي
هاي زيادي خوبي

ه ن را مداد خوبي
پسرم از اين ايده

نوشت و شش ي
رفتند يش او مي

هايي دار ه و بچه

 .رست است

قلم الح: وان متن
 .رست است

:ها به ترتيب رت
كه پدران نيامده 

 ذكر نشده تربيت
ربيت خوب هيتل

 .رست است
:ها به ترتيب ت

با زبان حال حك
 را بدتر دادن ك
 كه خود تربيت
متن دوم است ن

 .رست است
ايت اول از زبان

 .رست است
  :رتيب
3           ف زائد

 .رست است
  :رتيب
ـللغائبة  )3      

www.sanjeshse 

ترجمه■■ 
ترجمه حكاي
سال چهارم
تنبيهم كرد
خالي برنگرد
قلم اكتفا نك
نداشت طور

  .شدم
ترجمه حكاي

ي پسرموقت
مدادي از هم
با اين كار خ
ديگر كه آن

از او بگير، پس
كه با آن مي

كردند پي مي
ازدواج كرده

 .است

در 2گزينه  .3
عنو :توضيح

در 3گزينه  .3
توضيح عبار

در متن) 1
در متن) 2
نتيجه تر) 4

در 1گزينه  .3
مفهوم عبارت

مناسب ب) 1
پاسخ بد) 2
اي مربي) 3
مناسب م) 4

در 2گزينه  .3
حكا :توضيح

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

له حرف )1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
مجهول )1

erv.ir
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ضـاف إليـه 

 ـ  بود سيده

cationgroup

مض/ » أفاَعـل« 

 .باشد مي» 

رس )3سيده بود 

معه علـی وزن

»گناه :َذْنب«سر 

  . اشند

  .دارند

  .ت

يست سالگي رس

  !هد

  )27/01/1400ل 

جم )4      کياء

  اآلِخرينَ  ـ ن

جمع مكس »وب

با يم »ل، سائالً 

ن معني داللت د

ر فعل نهي است

  شديد مي 

ت آورده بود به بي

  ن زياد بود

دن را تغيير نمي

)علوم انساني

7  

جامع نوبت اول( 

أذ: َجمعه ـ لی

َيَتَبيِّن )4          

ذنو«شود و  مي 

ولدًا، منازل«ب 

باراتي كه بر اين

منظور» شود مي

ـ ياد آوردند )4

شگاهي به دست

شانفرهنگ ـ ها

  خواست) 4   

واهند اوضاعشان

ويژة ع) (2(ن 

يازدهم؛ هنـــر

ل علی وزن ُفعل

    بالفاْرسيَّة ـ 

»أذناب« سرش

ان آمده به ترتيب

يا عب) نبايد ـ يد

ع از انجام كار م

4       هاي     ت

چند مدرك دانش

هپايتخت من ـ 

  آنها) 4

  وغ گفتن دارد

ود يك قوم نخو

ي، زبان قرآن

سنجش ي

اسم الّتفضيل) 3

ُمحاِضرات) 3 

جمع مكس» دم«

له وصفيه بعدشا

بايد( ل امر و نهي

فعلي كه مانع: مل

نعمت )2         

چ:  ترجمه شده

)3هوايي       ـ

4        شود  مي

قصد درو) 3     

 تا زماني كه خو

 عربي

   
 

 .سترست ا
  :رتيب

3       المجرور
  »زميل«

 .رست است
  : رتيب
             لزَِّلل

 .رست است

«به معني  »َنب
 .رست است
 .رست است

هايي كه جمل ره
 .رست است
 .رست است

منظور فعل: »بار
 .رست است

 عن قيام بالعمل
 .رست است

 .رست است
  :رتيب

ياد آوردند ـ ي
 .رست است

  :رتيب
جابجا )2 ناسي

  .رده بود
 .رست است

  :رتيب
دويست و نه )2

 .رست است
  :رتيب
تقسيم م) 3     

 .رست است
  :رتيب
 روغ بگويدد د

 .رست است
  :1وم گزينه 
خداوندبه اينكه 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

الجاّر و) 2
«و مضافه 

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

ا ـ َتَکلِّم) 1
در 1گزينه  .4

َذَن«: توضيح
در 3گزينه  .4
در 2گزينه  .4

نكر: توضيح 
در 3گزينه  .4
در 4گزينه  .4

لزوم و اجب«
در 3گزينه  .4

فعًال يمنع«
در 3گزينه  .5

  
در 3زينه گ .2

خطاها به تر
هاي نعمت) 1

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

شن جامعه )1
ه دست آورب

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

2دارم     )1
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
     بال) 1

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

خواهد مي) 2
در 1گزينه  .3

بررسي مفهو
اشاره دارد به

erv.ir
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 به شـدت  
سه دسـت  
ن يكـي دو   
لبم جـايي  

اي  و حرفـه    

: دي؟ گفت
ت؟ زيرا او 
سي و مداد 
نـگ آن را  
 يـك قلـم   
ـان را گـم   
ـيل شـده،     
ر شـهرمان     

cationgroup

راي انتقام زد و
كه ديگر از مدرس
دم و به دزديـدن
ديگر ترس در قل
ن را آمـوختم و

فتم؟ و چه كردگ
تر است من باهوش

نويس كه با آن مي
س بعد از پايان زن
د كه در كيفش

ها وقتي قلمشـ ي
ن فـارغ التحصـ
مـن خيريـه در

 را دانست مرا بر
تصميم گرفتم ك
قشه را اجرا كرد
حريك شدم و د

عملـي دزديـدن 

رده بود، به او گ
جان چرا او از من

مدادي ك: د بخر
 گم كرده سپس

اي زياد شد دازه
تند و همكالسي

پسـرم االن. ندند
تـرين انجم بزرگ

  )27/01/1400ل 

  ايرشان نامه

  .شودرجمه 

قتي مادرم خبر
ش از حد مادرم ت

در روز بعد نق... 
يج تحدم، به تدر

ن سال تئوري و

مدادش را گم كر
پدرج: گفت! ست

 او باشي دو مداد
 را فراموش و يا

 عمل كرد به اند
شناخت  او را مي

گردان ن روز برمي
 اكنون مسئول ب

8  

جامع نوبت اول( 

   موفق شدي

پدر )3تند       

تر» حترام بگذار

  ي

 گم شده بود، وق
ه سنگدلي بيش

.هايم را بدزدم ي
صيلي دزدي كر
م كردم و در اين

حالي كه م ت در
تر اس ز تو باهوش

ري كه بهتر از
بده كه مدادش
د از اينكه به آن
ها رد، همه معلم

پس آن را پايان
آورد و هم ي م

  !كنند يت مي
  !مندتر است

يازدهم؛ هنـــر

واني ـدرس بخ

 پيامبراني هست

اح«ست كه بايد 

اّلذي) 4          

 برگشتم؛ قلمم
ت؛ در نتيجهساخ

دهاي همكالسي
هايم در ترم تحص
دير مدرسه اقدام

 مدرسه برگشت
ات از همكالسي 

ه؛ اگر دوست دا
آن را به كسي ب

اش بعد وشبختي
كر ها حمل مي ي

گرفتند سپ م مي
ها را به ياد خوبي

تر از مادرها تربي
تحصيلي سودم 

  !شود ن نمي

سنجش ي

د) 3              

آنها) 2تند       

فعل امر اس» حترم

   إخوان )3    

 

وزي از مدرسه
سؤوليتي متّهم س
زم كردم كه مداد
ه مه همشاگردي

دن مدادهاي مد

يي بود روزي از
:تم، به او گفتم

ي به دست آورده
ناميم؛ تو آ ها مي

ه شاد شد و خو
براي خوبي قلم 

د و از او يك قلم
رد ولي او قلم خ

  حسنات

  
ن فرزندان را بهت
ت در كدام پايه
لر يا چنگيزخان

   
 

 .رست است
  :رتيب

مدرسه  ) 2    
 .رست است

  :رتيب
آموزاني هستش

 .رست است

حا« :3خ گزينه 
 .رست است

  :رتيب
            البئر

:ه درك مطلب
  :يت اول

 ابتدايي بودم رو
مس  و مرا به بي

دم، عزمم را جز
كردم بلكه از هم
ري كه به دزديد

  :يت دوم
 سال دوم ابتداي

ام گرفت مكالسي
هاي زيادي خوبي

ه ن را مداد خوبي
پسرم از اين ايده

نوشت و شش ي
رفتند يش او مي

هايي دار ه و بچه

 .رست است

قلم الح: وان متن
 .رست است

:ها به ترتيب رت
 نيامده كه پدران
 ذكر نشده تربيت
ربيت خوب هيتل

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

خانه    ) 1
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
اينها دانش )1

در 3گزينه  .3
بررسي پاسخ

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

ا ـاّلذي ) 2
  

ترجمه■■ 
ترجمه حكاي
سال چهارم
تنبيهم كرد
خالي برنگرد
قلم اكتفا نك
نداشت طور

  .شدم
ترجمه حكاي
وقتي پسرم

مدادي از هم
با اين كار خ

يگر كه آند
از او بگير، پس
كه با آن مي

كردند پي مي
ازدواج كرده

 .است

در 2گزينه  .3
عنو :توضيح

در 3گزينه  .3
توضيح عبار

در متن) 1
در متن) 2
نتيجه تر) 4
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 4ر گزينـه  

 

/ مهـم  / ي  

cationgroup

  »القلم«ضافه 

»اند ه واقع شده

براي اينكه و در

بنيـادي/ يـادين  

 

اف إليه و مض

 خبر فعل ناقصه

به معني ب» الم«

 

بني/ اساسـي  / ر   

  )27/01/1400ل 

  !شد

 !ن اشاره نشده
  !دارد

  »ه«فاعله  

مضا )4      مّية

ه ترتيب اسم و

«حرف  3 و 1ه 

 . فعل امر است

نيازهـاي برتـر 

) لوم انساني

9  

جامع نوبت اول( 

 نادرست نهاده ش

يست كه در متن
و درست اشاره د

  .ر است

  مجهول 

)4             ه

جملة اسم» خر

ي هستند كه به

در گزينه) 2ينه 

منظور» كند ي

  .د

.ـه شـده اسـت    
  .ت

ويژة غيرعل) (

يازدهم؛ هنـــر

كه بناي تربيت
  !ن نيست

 تربيت كردن نيس
 اقدام به موقع و

 دوم از زبان پد

)4             يٌّ 

جاء قبله» عّلمينَ 

القلم اآلخ«ر و 

  عاَمالً 

هايي اسم فاعل: ن

  .شد

رد گزي: »ال«ف 

م كار را طلب مي

باشد منصوب مي

ؤال دوم برگرفتـ
ت و ساليق است

)2( و زندگي 

سنجش ي

   
كايت اول است ك
كه در متن چنين

يسته نشده شا
نه اول چون به

ن پسر و حكايت

ثالثيمزيٌد ) 3   

المع«فاعله  ـ ن

خبر) 3      رفوع

ع ـ اْلِعشرينِ  :ب

مستعّدين ـ مون

باشد  منصوب مي

نه حر( .باشد مي

لي كه انجامفع :

فوع و خبرش م

، سـؤ18ص » ق
راتر از احساسات

 دين

   
 

 .رست است
:ها به ترتيب ت

با زبان حال حك
 را بدتر دادن ك
 كه خود تربيت
متن دوم است ن

 .رست است
ايت اول از زبان

 .رست است
  :رتيب
         »إبن

 .رست است
  :رتيب
للغائبين )3      

 .رست است
  :رتيب
خبر و مر/  عل

 .رست است

به ترتيب 2گزينه 
 .رست است
 .رست است

المعّلم« 3گزينه 
 .رست است
 .رست است

بر فعل ناقصه و
 .رست است

م» ل«ور حرف 
  .د است

 .رست است

ب القياَم بالَعملِ 
 .رست است

م فعل ناقصه مر

 .رست است
تحقيق و نديشه

و غيرغريزي، فر

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
مفهوم عبارت

مناسب ب) 1
پاسخ بد) 2
اي مربي) 3
مناسب م) 4

در 2گزينه  .3
حكا :توضيح

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

إ«فاعله  )1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
    الزم )1

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

اسم الفاع) 2
در 2گزينه  .4

خطاها در گ
در 1گزينه  .4
در 3گزينه  .4

در گ: توضيح
در 2گزينه  .4
در 3ينه گز .4

خبر »ناهياً «
در 4گزينه  .4

منظو: »الم«
به معني بايد

در 3گزينه  .4
فعًال َيطلب«

در 3گزينه  .5
اسم: توضيح

   
  

در 1گزينه  .5
ان«سؤال از   

و غيرطبيعي
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 پرسـش و  

 لَقَد﴿ريفة 

 بـا  الهـي  

 و كـريم   

 ادامـه  ـت 

 از را آن ه

 اهـل  ـاي 

  .92ص 

 بـه  ربـوط 

 علـي بـن    
 در وحيـد 

 .است خته
 خـود  دان 

هاسـت، و   

 نه مرجـع  

cationgroup

و» بر در قـرآن  

و آية شر» ...اليِة
قـوانين  جـراي 

قـرآن: ن اسـت   

حكومـ و مگري 
كه خود دين بر 

علمـ از گروهـي 
ص» .پرداختند ن

مر اقـدامات ) ف 
امـام مقصـود . 

تو تجلـي  و شـود 

ساخ ها هموار ان
فرزنـد بـراي  در

م بر رفتار انسان

ي فقيه است، و

تـدب« سـوم در  

ِم و الحجِّ و الوِال
مسئوليت اج/ رو 

رضي كـه چنـين
  .63ص  

سـتم به چنان ه
اي دسته :گريند

گ و عبـاس  بنـي  
قدرتمندان نافع

الـف: كـرد  رسـي 
.: .الـذَّهب  لسلةُ

ظاهر ش جتماعي
10.  

انسا براي را ري
پد دلسوزي كه ت

11.  

ي خداوند، مقدم

ط اختصاصي ولي

  )27/01/1400ل 

آية شريفة» .يد

 

 و الزَّكاة و الصوم
، هر دو به قلمر﴾

رض دوم است؛ ف
.اند نموده اعالم

اميه بني سوگند،
بگ دسته دو شان

  
و اميـه  بني به ه

من با موافق و ود

 

برر امامت مقام 
سلطاليي يا  يرة
اج زندگي در يد
101-0صص » 

رستگار به سيدن
روشن است و ت
1ص » ...ختندا

، نعمت دهي11
  .كند

، از شرايط»كند 

10  

جامع نوبت اول( 

نامي مسلمان ش

 .28ص » )...ص

سٍ علَي الصالة
 بِا النّاسسطلق﴾

  .51تا  49ص 

بات بطالن فرض
ا نيز را سئوليت

  .رسي است

س به خدا«: داد ي
حكومتش در آنكه
.90ص » .اند ده
وابسته عالمان ز

خو افكار با طابق

 .ب درسي است

دوگانه هاي ليت
زنجي حديث ... 

باي بلكه نيست، 
».شود مي ميسر

رس راه و ردانيده
است فرموده رفي
نشنا خود را بان

2ص » در قرآن
ك مت تغيير نمي

رهبري جهاني 

يازدهم؛ هنـــر

پيش از را شما او 

ص(محمد  ضرت

السالم علي خَمس
 الميزانَ و قوميل
صص. اشاره دارند 

ر مربوط و در اثب
مس دو اين پايان 

كتاب در 78و  7

مي بيم زيرو ين
آ تا ... شمارند ل
نرسيد آن به كه 

از برخي: حاديث
مط اسالمي، رف

كتاب 103و  1

قالب مسئول در 
):ص(پيامبر  رة
شعار و لفظ ك

م خداست، اليت

گر كامل و تمام 
معر امت پدران 
مهرب پدران قدر 

تدبر د«و  112 
گزارده شود، نعم

پيچيده شرايط
  .ه گزينة ديگر

سنجش ي

و است ابراهيم 

حض زمان در وت

االبني «) ع( باقر 
الكتاب معهم لنا

)ظاهري واليت

  .سي است

 سه گزينة ديگر
اول، مسئوليت 

77رتيب صص 

چني از را آنان) 
حالل آنكه جز د

خود دنياي اي
اح جعل و سالمي
معا و قرآن يات

04رتيب صص 

توان مي را) ع( 
سير و سخنان ظ
يك تنها توحيد ه

وال همان كه مام

امانام وجود با 
را) ع(علي  مام

ناسپاس، زندان

و 111ر صص 
كه شكر نعمت گ

 در را جامعه د

رد سه. 128ص 

   
 

 .رست است
پدرتان آيين ]

  .22 در ص 
نبو ختم اعالم ه

 .رست است

يف امام محمد
اَنزَل و بِالبيِّنات ا

و(اسالمي  ومت
 .رست است

كتاب درس 36ص 
 .رست است
اما. ض اول است

، همچون)ص( 
 .رست است

 برگرفته از به تر
 .رست است

)ع(ين امام علي 
نماند باقي رامي

بر اي دسته و ند
اسال معارف در ف

آ تعليم و فسير
 .رست است
به تر برگرفته از 
 .رست است

امامان مجاهدت
حفظ -2: ... يني

كه بود اين )ع(ا 
ام واليت با ماعي

 .رست است
را هدايت عمت

ام و خود ،)ص( 
فرز اما .نيست ف

 .رست است
 مطالب درس د

و تا زماني ك.  آن
 .رست است

اندباشد و بتو دبر
ص.  و نه مشترك

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
دين اين[«  

پاسخ پنجم
به توجه با«  

در 3نه گزي .5
حديث شري  

رسلَنا اَرسلنا
حكو تشكيل

در 4گزينه  .5
مطابق با ص  

در 3گزينه  .5
سؤال، فرض  

اكرم پيامبر
در 2گزينه  .5

مطابق با و  
در 1گزينه  .5

اميرالمؤمني  
حر كه دهند

ان دست داده
حريفت -2«  

تف به... كتاب
در 1گزينه  .5

مطابق با و  
در 2گزينه  .5

م و تالش«  
دي مرجعيت

موسي الرضا
اجتم زندگي

در 3گزينه  .6
نع خداوند«  

پيامبر اكرم
توصيف قابل

در 4گزينه  .6
با توجه به  

نه مؤخّر بر
در 2گزينه  .6

مد و مدير«  
تقليد، پس
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 از را پـدر  

 و علـوم  ه 
 آنهـا  بـه  

باشـد، امـا   

» .خداسـت 

 سرچشمه

 نـدارد  را 

 كه هايي ن

 نظرشـان  

. 141ص » 

 عظمـت  ه 

عزّت نفس 

: گفـت  كـه 

 را نفس ت

cationgroup

كـه  اسـت  يم
بـه كه ما پيروان
را ديـن  ستورات

  .140ص  ».
  . است

تواند ب رستي مي

  !رود ليل، مي

خ آنِ از است، ت

س ،است هستي م
او قـدرت  برابـر  
انسان وصف در 
در خـدا  غيـر  ، 

».اسـت  فريـده 

بـه توجـه «و » 
منجرّ به تقويت ع

ك كوفـه  حـاكم  
  

عزت آنها، به دن

يتيم حال از تر ت
از پ يكي اگر بته

دس و كند نمايي

.كرده است ماده
كه تحقق يافته

، مورد در3و  2 

پس انسان ذل. د

عزّت هر چه كه 

تمام خالق كه ي
در ايسـتادن  ي 

)ع(علي  ؤمنين
جهـت، ايـن  از 

آ آزاد را تـو  نـد 

اندك بهاي به ش
س اين دو راه من

زياد، بن يداللّه
. 141ص » .دم
مثبت داد پاسخ 

  )27/01/1400ل 

سخت ،ندارد سي
الب. داند نمي را م

راهننيستند،  نا
126.  

آم برايش زمين 
 وعده نيست، بلك

هاي در گزينه» 

رود نمي سازد، ك

  :ت كنيد
]بداند[خواهد  ي

خدايي: او ندگي
توانـايي كس يچ
اميرالمؤ. كند ل
.است بزرگ ان

خداون ش، زيـرا  
  . ظر نيستند

خويش فروختن
، پس)140ص (د 

عبي تحقيرآميز ة
نديد زيبايي جز 
كه شود، مي رو 

  .صفحه

11  

جامع نوبت اول( 

دسترس او به و ه
امام نظر و حكم

آشن ما احكام به 
6-127صص » .

و ها آسمان همة
،»د خلق كردن

»داند مي خدا و 
  .شوند

كوچك و حقير ا

كشيده شده، دقّت
مي عزّت ر كس

بن براي تالش و 
هي كه است ري

وصل سرچشمه ن
آنا نظر در جهان

نبـاش خودت مثل
مورد نظث شريف 

نف و خود ارزش 
كنند مي بيان س

جملة به پاسخ ر
]واقعه در اين[

روبه هايي واسته
همان ص» .دهد ي

يازدهم؛ هنـــر

افتاده دور خود 
ح زندگي، مسائل

كه را ديگران د
خواهد بود ما با 

ه وسعت به شتي
او را براي خود«

شناسد ش نمي
ش پس رد ميت، 

ر او و كند زرده

ه زير آنها خط ك
هر« :﴾...جميعا 

خداوند عظمت
ناپذير ود شكست

اين به را خود د
ج خالق«: فرمايد

م بندة كسي«: 
د، اما در حديث

شناخت«دو راه 
نفس عزت قويت

در... ، )ع(حسين 
: فرمود قدرت ا
خو و تمايالت با
مي سوق ذلت و 

سنجش ي

امام از كه كسي
م در شخصي، ن

بايد باشد، اشته
بهشت در او ت،

  .درسي است

  .درسي است

بهش و داده يدار
«و » ز مخلوقات

خودش كه هايي ي
ينه نادرست است

آز را روحش كه 

هايي كه  قسمت
العزَّةُ فَللّه العزَّةَ 
  
ع به توجه -2: س
وجو او .ستها ت

بايد است،  عزت
فر مي اند، يافته دا
  

خواهد كه ما مي
ند درست باشند

د) ع(معصومين 
تق را براي» او ي

هر اباعبداهللا الح
با آورد؟ شما ان
ب گاه بي و گاه د،
خواري سوي به

   
 

 .رست است
ك حال«): ص(م 

چنين زيرا است؛
د وجود شناست،

صورت اين در .د
 .رست است

كتاب د 113ص 
 .رست است

كتاب د 139ص 
 .رست است

دي وعدة انسان ه
ري بر بسياري ا
ستيابي به زيبايي
 اول اين دو گزي

 .رست است
عملي بار ز، زير

 .رست است
ش زير و به ويژه

يريد كانَ من﴿ 
.139ص » رآن

نفس عزت قويت
عزّت و ها قدرت ة
دنبال به كس ر
خد بندگي در را
.140ص »» .ت

 .رست است
از م) ع(ين علي 

توانن ديگر هم مي
 .رست است

م سيرة و كريم 
بندگي براي الش

 .رست است
، خواه)س(ينب 
خاندا سر بر چه
خود درون در ي،

ب را انسان و كند

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
پيامبر اكرم  

ا داده دست
آش ما دانش

دهد آموزش
در 3گزينه  .6

مطابق با ص  
در 1گزينه  .6

مطابق با ص  
در 4گزينه  .6

به خداوند«  
برتر«موارد   
دس«اگرچه   

چون بخش
در 3گزينه  .6

انسان عزيز  
در 1گزينه  .6

به دو بخش  
آية مباركة  
تدبر در قر«
هاي تق راه«  
همة منبع و

هر بنابراين،
ر خود عزت

است كوچك
در 4گزينه  .6

اميرالمؤمني  
هاي د گزينه

در 3گزينه  .7
چون قرآن  

تال و خداوند
  .شوند مي

در 1گزينه  .7
حضرت زي«  

چ خدا ديدي
انساني هر«  

ك مي ضعيف
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زيـرا  . دهـد 
 آن بـا  سـه 

 انسان وي

 انسـان  ي

 در«پس . »

   
 و سـرگرم 

وط بـه راه   
 براي الش

ـه و وعـدة   
ؤال را بيان 

 آن شـدند، 

 بـه  كـار  ن

 به هم را ن

 بـا  و ندي

cationgroup

د نمـي  سـوق  ت 
مقايس قابل ند و

معنو و الهي روح

دنيايي و حيواني 

»...شده  تسليم 
.معلول است» ن

س حيـواني   بعـد  

، مربـو3و  2و  1
تال و خداوند مت

ي مشركان مكـ
شاره شده در سؤ

  .78، ص 

 

ش آگاه آن انيت

اين و اند نياورده

قرآن هاي سوره 

خوان نمي را اي ته
  

ذلـت و خـواري  
ترن پايين و اچيز

ر به كه مربوط ،

بعد مربوط به ه

خورده و شكست
دادن ذلت به تن 
تمـايالت بـه  ط

1هـاي   ه گزينـه    
عظم به توجه« 

شارهاي اقتصادي
اسالم، سخن اش

،6درس » .باشد

 7ص » .ستن؟

حقا به از آنكه س

ايمان  پيامبر ن
3.  

مانند سوره يك

نوشت هيچ آن، ز
.48ص » قرآن

 

  )27/01/1400ل 

سـوي  بـه  را ن 
نا بسيار الهي، و 

خلق، حسن و ر

كه مادي، رفاه و

ش خود درون ست
ديگران مقابل ر
فقط خواهدمي ا

 ايـن فـرق كـه
، مربوط به راه4

 كه در هنگام فش
شتن دعوت به ا

ب گرسنه اش سايه

چرا زيس= كند؟  ي
8.  

پس مگر يمودند
  .16ص » ن

آخرين به قبلي ر
3ص » .است ه

حتي ي آوردن د

از پيش و«: ﴾َن
تدبر در ق» «.دند

)علوم انساني

12  

جامع نوبت اول( 

انسـان و كند مي
معنوي بعد به 

ايثار حيا، جاعت،
  ر

و زيورآالت ذيذ،
  ر

پس تمايالت قابل
د«علت و » شدن

ما از است كه» 
  .143ص 

با. است» نفس 
4است و گزينة  

ك) ص(كرم  است
شتن و كنار گذاش

همس و بخوابد ر

 چه زندگي مي
ص » ...» ستن؟

نپي مخالفت راه 
تدبر در قرآن» «

پيامبر پيروان ه
گذشته پيامبران 

پيشنهاد ...ارند، 

 لون لَارتاببطالم
افتاد مي شك به

ويژة ع) (2(ي 

يازدهم؛ هنـــر

نم ضعيف را فس
نسبت اما ستند،

شج عدالت، ايي،
برتر/ فراتر / الي 
لذ غذاهاي هرت،

تر پست/ فروتر  

مق در ابتدا دهد،ي
ش تسليم وردن و

»نفس اماره«ان 
ص» .بمانيم فل

عزت ي تقويت
»اندك بهاي به

  .اوت است

اك مگران، پيامبر
زاي دست برداش

سير شكم با را ب

براي«هد بداند 
چگونه زيس«، يا 

آن، در كتاب ل
».داشت وجود ن

كه است اين نگر
دستورات از ي

شك د كريم آن

اذًا بِيمينك ُخطُّه
ب كجروان صورت،

 دين و زندگي

سنجش ي

نفس ز رفتن، عزت
نيس بد خود ذات

1.  

دانا به تمايل ند
خود عا/ معنوي 

شه ثروت، به يل
/خود داني / ي 

مي ذلت به تن ن
خو شكست خود

هما يا هوس و ي
غا برتر و عالي ت

هاي راه«ربوط به 
به خويش وختن

ها متفا ير گزينه

س در برابر ستم
شهر، در از اين 
 
شب كه كسي ت

خواه انسان مي: ي
راه زندگي،: گي

لاه و است سالم
آنان ميان كه ي

نشان زمان، يك 
پيروي عدم و خدا

قرآ بودن الهي ر

تَخ ال و كتابٍ من
آن ص در كه تي

   
 

ف به دنبال غرايز
ذ در حيواني عد

142ص » .ستند
 .رست است

مانن برتر، و عالي
م / الهي روح عد

تماي مانند داني،
دنيايي /  حيواني

 .رست است
ديگران مقابل در
ت خ درون پست
يهو دعوت گر،
تمايالت از و يم

 .رست است
زينه و گزاره، مر

نفرو و خود رزش
باشد و با ساي مي

 .رست است
  .بي است

هاي عزت نفس وه
بر رياست و رت
 .141، ص 11
است نياورده مان

 .رست است
زندگي هدف ت
زندگ درست راه 

 .رست است
اس خداوند، نزد ن
حسدي و رشك 

 .رست است
در دين چند يا 

خ فرمان از يچي
 .رست است

در كه كساني به
  .42ص » .ست
 ن تَتلوام ه مقَبل
نوشت نمي را آن 

www.sanjeshse 

صرف: نكته  
بع تمايالت«

نيس تمايالت
در 3گزينه  .7

ع تمايالت«  
بع: ».هستند

د تمايالت«  
بعد: ».است

در 3نه گزي .7
د كه كسي«  

تمايال مقابل
ديگ دعوت«  

باشي مشغول
در 4گزينه  .7

هر چهار گز  
ار شناخت«

م» او بندگي
در 2گزينه  .7

سؤال تركيب  
يكي از اسو  

قدر و ثروت
درس . كرد

ايم من به«  
  
  

در 1گزينه  .5
شناخت -1«  
كشف -3«  

در 2گزينه  .5
دين قطعاً«  

دليل به هم
در 3گزينه  .5

وجود دو«  
سرپي معناي

در 4گزينه  .5
به خداوند«   

اس داده آنها
  ﴿ما و كُنت

خود، دست

erv.ir
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 و الحكمةَ 
 ـزَكّيهِم وي 

سـئوليت از    

» .ده اسـت 

ط مفهـومي   

 انقَلَبتُم﴿«

ـت اشـاره   

ظاهر  ماعي

 اسـالمي  

 درسـت  ي 

) ع(هـدي  
و دو . ـردد 

/ رار نـدارد  

» .دة سـبز 

 نه مرجـع  

cationgroup

مهّملع تابالك و
ي﴿ـارت نـوراني   

عنـي بـه دو مس

فرمود منصوب. 

كامالً ارتبـاط 8

«عبارت نوراني  
جاهليـ دوران ي 

اجتم زندگي در
125.  

معارف ، تبيين)

هـاي شـيوه  ـاب 

ز حضرت امام مه
گـ اسـت و نمـي     

استقر/ ر نيست 

شتة سرخ و آيند

ي فقيه است، و

ه وت زَكّيهِم وي عي
، و عبـ»وحي غ

يع. اللـت دارنـد  

..ايشان  از بعد 

88، ص 7رس  د
  . دارند

.طرح شده است
هـاي ارزش بـه  ت

د بايد هبلك ست،
5ص » .شود مي

)ص(پيامبر  يرة

حقّ، انتخـ بر ام

مردم و جامعه از
اگـذار نگشـته ا

مستقر/  نيست 

گذش: است بوده 

ط اختصاصي ولي

  )27/01/1400ل 

آيات علَيهِم يتلوا 
ابالغ و دريافت« 

اشاره و دال» )ني

امامت و) ص(هللا 

بوي منزلت در
داللت» )ص(ت 

 همان صفحه ط
بازگشت به خطر

نيس شعار و لفظ 
م ميسر خداست،

سي و سخنان ظ

اما عنوان به ش

ممندي  بهره: ت
كـس و ـه هـيچ  
برقرار/ وز ندارد 

وابسته عامل دو

، از شرايط»كند 

13  

جامع نوبت اول( 

اَنفُسهِم من سوالً
به ﴾آياته علَيهِم

دين مرجعيت(ن 
  

شيني رسول اهللا

حديث شريف نب
بر ختمي مرتبت

دوم آن و مطلب
ب» گرديد؟ بازمي

  .د

يك تنها وحيد
خ واليت همان 

كريم، حفظ قرآن
  .10س 

خويش ان، معرفي

غيبت عصر در) ع
وجه و بـ به هيچ

كان وقوع و برو

د به تاريخ، طول

  .، منتظَر)ع

رهبري جهاني 
  . ديگر

يازدهم؛ هنـــر

رس فيهِم بعثَ اذ 
ع يتلوا﴿ نوراني 

قرآن تعاليم يين
.56ص »  قرآن

جانش به را) ع(ب 

ورده شده و با ح
 از رسول و پيامب

و پرسش د 111
ب ]خود پيشين 

ندارد پيامبر مان

تو كه بود اين) ع
كه امام واليت ا

ق تفسير و تعليم
درس. اسالمي ي
حاكما تأييد دم

ع(مهدي  حضرت
گاه و ب د كه هيچ

ي آن حضرت، امك
  

ط شيعه در امعة

ع(ت امام مهدي 

پيچيده شرايط
رد سه گزينة. 1

سنجش ي

لَي هنينَ عؤمالم
، عبارت﴾مبينٍ 
تبي و تعليم«به  
تدبر در«). ص( 

  .سي است

طالب ابي بن لي

آ 97، ص 8س 
 و رسالت پس ا

1ص »  در قرآن
آيين و[گذشته 
زم به اختصاص 

ع( موسي الرضا 
با اجتماعي دگي

تع: ديني رجعيت
هاي شخصيت يت

عد: ظاهري اليت

ح امامت گونگي
شود ايشان مي» 

و واليت ظاهري
.151الصة ص 

جا پويايي اند ته

تظراند و حضرت

 در را جامعه د

175-174صص 

   
 

 .رست است

اللّه منَّ لَقَد﴿يفة 
ضَاللٍ لَفي قَبلُ 

ب ةَ وكمالح﴾
ي پيامبر اكرم
 .رست است

دركتاب  73ص 
 .رست است
علي ميرالمؤمنين

 .رست است
  .بي است

يف سؤال از درس
ختم نبوت« به 

 .رست است

تدبر د«ة شريفة 
به شما آيا: ﴾م

فقط اين خطر 
 .رست است

امام علي بن ود
زند در توحيد ي

 .رست است
مر به مربوط ت

نو، تربي نيازهاي
وال راستاي در ه

  .11س 
 .رست است

و اساسي در چگ
»واليت معنوي«

رجعيت ديني و
چكيده و خال. رد

 .رست است
گفت شناسان معه

يان حقيقي، منت
 .رست است

باشد و بتواند دبر
ص.  و نه مشترك

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
شري در آية  
من كانوا ان

مهّملعتا يالك
ها مسئوليت

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  

در 1گزينه  .5
خداوند، ام«  

  .84ص 
در 1گزينه  .5

سؤال تركيب  
حديث شري  

هر دو: دارد
در 2گزينه  .5

سؤال از آية  
كُماَعقابِ على
كند كه ا مي

در 3گزينه  .6
مقصو«زيرا   

تجلي و شود
در 4گزينه  .6

اقدامات) الف  
ن با متناسب

مجاهد) ب  
درس. مبارزه

در 2گزينه  .6
نكتة كلّي و  

«منحصر به 
مسئوليت مر

مرار نداراست
در 2گزينه  .6

جام برخي«  
  .162ص 

شيعي: نكته  
در 3گزينه  .6

مد و مدير«  
تقليد، پس

erv.ir
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مـردم،   بـر 

شـود و   مي

رد . 199ص 

. »...شـده   
معلـول  » ن

 و سـرگرم 

 و نيـك  ي 
 ست كه در

همـان  » .د 

تـدبر در   «
 در نسـت 

 انسان وي

 انسـان  ي

تدبر «. »ي

  .211ص 

 كلمـات  ن

cationgroup

براب در و ناپذير،

عنوي محسوب م

ص» .اسـت  ـده 

تسـليم  ـورده و 
دادن ذلت به تن

س حيـواني  بعـد   

پاداشـي كردنـد، 
ن عزيز كسي اس

شـود نمـي  سـليم 

».خداسـت  آنِ 
توا او بـا  پيونـد 

معنو و الهي روح

دنيايي و حيواني 

 
 اخالقي و معنوي

ص» .است درك

اين با كه اي آيه 

ن ستمگر، شكست

ه بعد الهي و مع

آفريـ آزاد را تـو  

خـو شكست خود
تن ديگران مقابل

تمـايالت به ط

ك پيشـه  كوكاري
انسان«. 197ص 
و تس كنـد  مي ت

از اسـت،  عزّت
پ و خداونـد  گي 

 200.  

ر به كه مربوط ،

بعد مربوط به ه

 »س با همسر
رشد«: ازدواج 4

اين د به عمل و 

هر و ندارد صي

  )27/01/1400ل 

برابر ظالم و س ر

مربوط به/ ثبت 

خداوند ش، زيرا

ت خ درون پست
م در«علت و » ن

فقط خواهد مي ما

نيكو كه كساني 
ص» دبر در قرآن

مقاومت ايستد، ي

ع هر چه كه ]ند
بنـدگ بـر  تكيه ا

ص» .ندهد ري

خلق، حسن و ر

كه مادي، رفاه و

انس«: ازدواج 2ف 
4هدف  ←» .

مرد و زن بودن

خاص جنس به ص

14  

جامع نوبت اول( 

در عزيز و انسان

مث/ مناسب / ب 
  .3و  2هاي  ه

نباش خودت مثل

تمايالت مقابل ر
شدن تسليم ن و

م از است كه» ه
  .202ص 

براي«: ﴾ذلَّةٌ وال
تد» «.نشيند نمي
مي خويش وس

بدا[خواهد  مي 
با«، » ستمگران

خوار و لتذ به ن

ايثار حيا، جاعت،
  ر

و زيورآالت ذيذ،
  .201ص . ر

هدف ←» يابيد
.قرارداد» رحمت

ب هم مكمل و ت

اختصاص كريم ن
20.  

يازدهم؛ هنـــر

 به دنبال دارد، و
  .202 ص 

، دعوتي خوب»مه
رد گزينه. ر باشد

م بندة كسي«: 

در ابتدا دهد، مي
خوردن شكست 

نفس اماره«مان 
ص» .بمانيم فل

و قَتَرٌ وجوههم قُ
نم ذلت و خواري
هو و هوي مقابل

عزّت هر كس« 
ة عزّت در برابر

تن گاه هيچ و ند

شج عدالت، ايي،
برتر/ فراتر / الي 
لذ غذاهاي هرت،

تر پست/ فروتر  

ي آرامش آنها با 
ر«و » دوستي« 

زوجيت از درست

قرآن در» ناس«
09ص » .شود ي

سنجش ي

  .درسي است

ت نفس را، عزّ
،)2(ارزيابي  ود

نفس لوامه«مان 
ناپذير شكست ن

خواهد كه ما مي

م ذلت به تن ن
خود درون ست

هم يا هوس و ي
غا برتر و عالي ت

يرهقُ وال زِيادةٌ 
آنان غبار خ رةچه
م در همچنين و

:﴾...جميعا ةُلعزَّ
اسو« به عنوان 

زندگي كن ندانه

دانا به تمايل ند
خود عا/ معنوي 

هش ثروت، به يل
/خود داني / ي 

تا... همسراني  
ميان شما«: ﴾ةً

  .215 ص 

د درك خانواده،

و » بني آدم«، 
مي مربوط دو هر

   
 

 .رست است
كتاب د 188ص 

 .رست است
خداوند بندگي 

خو» .روتن است
ل و وجدان يا هم

بايد در برابر آنن 
از م) ع(ين علي 

  .3و  1
 .رست است

ديگرا مقابل در 
پس تمايالت قابل

هوي دعوت يگر،
تمايالت از و يم

 .رست است

و الحسني سنُوا
چ بر و است تر ن

و ظالمان و بران

 .رست است

زَّةَ يريدالع لّهال فَل
ايشان نيز. 197

من عزت شرايط، 
 .رست است

مانن برتر، و عالي
م / الهي روح عد

تماي مانند داني،
دنيايي /  حيواني

 .رست است

«: ﴾الَيها سكُنوا
مودةً ورحمةً كُم

و متن 209ص 
 .رست است

خ پايداري عامل 
 .رست است

»انسان«، »نس
ه مرد، و زن به ،

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  

در 4گزينه  .6
و تسليم«   

متواضع و فر
دعوت عقل  

عزيز انسان
اميرالمؤمني  

1هاي  گزينه
در 3گزينه  .6

كه كسي«  
مق در«پس 
  . است

دي دعوت«   
باشي مشغول

در 1گزينه  .6
اَحس للَّذينَ﴿  

فزون چيزي
مستكب برابر

  .صفحه
در 4گزينه  .6

ير كانَ من﴿  
7ص » قرآن

ترين سخت
در 3گزينه  .7

ع تمايالت«  
بع: ».هستند

د تمايالت«  
بعد: ».است

در 1گزينه  .7
لتَس اَزواجا﴿  
بينَكُ جعلَ﴿  

، ص»در قرآن
در 3گزينه  .7

ترين مهم«  
در 3گزينه  .7

ا«كلمات «  
باشد، همراه

erv.ir
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 .208ص » 

ار مـل انكـ  

سرچشـمة  

ي انسـان،       

cationgroup

».شود مي كامل ن

  .دانند

از عوام» ي غلـط  

بت اعظمي كه س

و زنـدگي دنيـوي

فرزندان آمدن  با

د ت نخستين مي

هـاي آمـوزش «ر 

ب«: بيانگر» زخي

ي دربـارة دنيـا و

  )27/01/1400ل 

و آيد مي وجود ه

عني خدا را علت

  .ك باشد

  .نظر دارند

گيرند، بيانگر مي

حافظ از ميان بر
  .رد

اساسـي هاي بـي  

  ديني

15  

جامع نوبت اول( 

به مرد و زن پيوند

  .است» 

يع» مبدأ هستي

م نيست متحرك

  .است» ل

اتفاق ن» .ت باشد

  .ظر دارند

ر متخصص فرا م

  .است 

  .است» القي

حجاب خودي ح
باط مفهومي دار

  .شد

از پنـداره» داد؟

هاي ف و اقليت

يازدهم؛ هنـــر

پي با بنا اين .است

  .است»  ماده

  .ست

»مادي در جهان

«و الهيون » ت

الزم» اي پديده«

  .بيند مي

گريز از عقل«كتا 

نياز از علت ه بي

اختالف نظ» نياز

ي را از افراد غير

»ب و پاكي دل

صفات زشت اخال

تو خود ح/ ست 
اشد و با آن ارتب

باش اي ظلم نمي

ود را از دست د

معارف

سنجش ي

  .درسي است

خد نزد جتماعي

اصالت«ليستي 

اصالت داده اس» 

موجودات غير م«

طبيعت« ماديون 

«است، اما هر » 

م» ديگري« به 

ن از خداوند يك

موجودي كه«در 

ن طبيعت بي«در 

 مطالب اعتقادي

سالمت قلب«قي 

گناه و ص« انسان 

ق هيچ حائل نيس
با مي» سان است

ها عوامل و انگيزه

ن كودك پدر خو

   
 

 .رست است
كتاب د 215ص 

 .رست است
اج بناي ترين قدس

 .رست است
ي مكتب ماتريال

 .رست است
»حس«مادي به 

 .رست است
«وراي طبيعت 
 .رست است

علل و معلومات،
 .رست است

»پديده«ي حتما 
 .رست است

ي خود را محتاج
 .رست است

 رويگرداني انسا
 .رست است

گرايان د  و ماده
 .رست است

گرايان د  و ماده
 .رست است

دوران نوجواني،
  .ت

 .رست است
ا انحرافات اخالق

 .رست است
دشمن سعادت
 .رست است

 عاشق و معشوق
ن است، خود انس

 .رست است
از ع» ي سطحي

 .رست است
چرا فالن«مانند 

  .گيرند مي
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بـه دانـش   

ز عمق ته ا

كـه فريـب     
 s» تجربـه «

از سوي ). 3
weig   بـه

از سوي ). 4
 

. انده اسـت 
one o   بـه

cationgroup

ي او را با اتكاء ب

ي است، برخاست

دقـت كنيـد ك). 
ex    بـه معنـاي»
  ).2و  1هاي  ه

3 و 2هاي  گزينه
ghtاسـم  ). 4و  

4و  3هاي  گزينه
 ).4و  1هاي  ه

مان حال باقي ما
 of the lights

  .شود ميده مي

 

  .دهد جام مي

ن و فلسفة زندگي

خودآگاهي نيازي

)4و  1هاي  گزينه
xperienceسم 

رد گزينه(ده كرد 

رد گز(اده كنيم 
3هـاي    گزينـه 

رد گز(اده كنيم 
رد گزينه(باشد  ي

ت و اثر آن در زم
جاي خالي دوم

  )27/01/1400ل 

نام» توحيد«رد 

  .باشد

 .است» ي الهي

ت هر كاري را انج

  .ست

راز خلقت انسان

نياز به خ» «طنم

رد گ(صدر بيايد 
اس. شود شروع مي

استفاد fewن از 

 ing استفا) دار
رد(تفاده كنيم 

  ). 4و  2اي 

حال ساده استفا
مي» ... ودگاه و 

انجام شده است ه
 به كار رفته در ج

 

16  

جامع نوبت اول( 

گذ ي انسان مي

 ها نمي ي انسان

  .گيرند شه مي

بيني جهان«شتن 

  .گيرد ي

 و نهايي او است

اس» ل و سعادت

تواند ر  پس نمي

م آخر ننمايي وط

ه صورت اسم مص
بعد از ويرگول ش
توان به همراه آن

فعل(سم مصدر 
 آينده ساده است

ها رد گزينه(شود 

ط بايد از زمان ح
دن در هتل، فرو

ت كه در گذشته
مرجع ضمير). 4

)2(انگليسي 

يازدهم؛ هنـــر

ي، مادي و معنوي

  .ي دارد

 ايمان در زندگي

ريش» عمومي«ت 

ون هدايت، داش

صورت مي» حت

ت و هدف اصلي

شناخت راه كمال

كل محال است

روم به كجا مي/  

قرار بگيرد بايد به
كه جمله اصلي ب
تو ش است و نمي

بايد از اس» دادن
جه بايد از زمان
ش مع بسته نمي

ت شرط در قسم
پذيرش شد«ي 

 دربارة عملي است
4و  2هاي  گزينه

ا

سنجش ي

ردي و اجتماعي

مان نقش اساسي

هاي از بازتاب» 

 انسان از هدايت

انه انسان در قانو

مصلح« خاطر به 

كه غايت» عادت

عدم ش«شي از 

 احاطة جزء بر ك

نم بهر چه بود
  .گردد

عنوان فاعل آن ق
I را نخوريد چرا ك

عاً غيرقابل شمارش

ادامه د« معناي 
 در قسمت نتيج
ارش است و جم

 قسمت نتيجه،
check به معنا

ميد كه صحبت
رد گ( كامل است 

   
 

 .رست است
 درون زندگي فر

 .رست است
در تقويت ايم» ح

 .رست است
»بر جامعه ع فرد

 .رست است
جويانه در  لذت

 .رست است
جويا هاي لذت ت

 .رست است
 تدبيري انسان
 .رست است
سع« رسيدن به 
 .رست است

 دانش بشري نا
 .رست است

ي از كل است و
  .ف نمايد

 .رست است
ام آمد كجا آمده

گر مفهوم مي» ها

 .رست است
داي جمله و به ع
In my opini

ه است، پس قطع
 .رست است

 keep on به
رطي نوع اول و

غيرقابل شما» ن
 .رست است

در will وجود 
k inاي  دو كلمه

 .رست است
توان فهم جمله مي

ك فهوم زمان حال
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اين دقيقاً مف
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را در ميـان    

  ».ت

  ».خوانند

  ».د

  ».يم

  ».د

ي خـود را  

 توجـه بـه    

cationgroup

ضـمير مفعـولي ر

  ».ش پيدا كند
  ك زندگي

  ».رد

سي داشته است

طور روان عربي بخ
  ندرت

ها تأثير بگذارد ه

ه را بهبود بخشي
  معه

  .دقت كنيد» 

كند را دنبال مي

ت فرهنگي و ملي

  يت

سوي ديگر و بـا
 

  ط، وضعيت

اره ضاي همـو  ـه 

اش  درآمد ماهانه
سبك) 4 

چقدر قيمت دار

ديد تأثير برعكس

رة آموزشي به ط
به ن) 4 

وة يادگيري بچه

 عمومي مؤسسه
جام) 4 

»ه چيزي دارند

انگلستان ر] واي

اما هرگز هويت د

هوي) 4 

از س). 4و  2اي 
 ).1رد گزينة ( 

شرط) 4 

  )27/01/1400ل 

افعال دو كلمـ). 4

ي براي افزايش
 ت، رسم

مد كه ماشين چ

ي جدهدكه دارو

ند در انتهاي دور
 ور اشتباه

تواند بر نحو  مي
  كردن

دهيم تا تصوير
 ري

گاهي كه مردم به

آب و هو[شابه با 
  موجود) 4 

شور زندگي كرد

 ت

  رمي

ها رد گزينه(ست 
ه استفاده كنيم

  وسيله

17  

جامع نوبت اول( 

4و  1هاي  گزينه

ده است كه راهي
سنت) 3 

فهم كنم وقتي مي
   كاهش يافتن
  شتباه گرفتن

ده هش نشان مي
   

    س

آموزان توانستن ش
به طو) 3 

 فيزيكي كالس
 دانستن، درك ك

تي فوري انجام د
بيمار) 3 

عمومي و نوع نگا

اتلند الگويي مش
4 آشنا) 3 

ل در خارج از كش

عادت) 3 

سرگر) 4 

ند يك فاعل اس
زمان حال ساده

ابزار،) 3 

يازدهم؛ هنـــر

رد گ(مفرد است 

 رفت، تالش كرد
 

هرة او را تصور ك
كاهش دادن،) 
گيج كردن، اش) 

، متأسفانه پژوه
 محبوب) 
متضاد، برعكس) 

داد اندكي از دانش
 الً، حتماًكام

ت حتي چيدمان
قدر چيزي را) 
  بحث كردن) 

ه ما بايد اقداماتي

تصوير ع«عناي 

ب و هوا در اسكا
 

دود بيست سال

 ، صرفه جويي

 واقعيت) 

جمله قطعاً نيازمن
ت شرط بايد از ز

 

سنجش ي

ست كه مشخصاً م

 كه به دانشگاه
درآمد) 2 

توانم چه ني مي
   2(
   4(

ها بيني مة پيش
   2(
   4(

 بود كه تنها تعد
قطعاً، ك) 2 

جربه معتقد است
   2(
   4(

كنم كه ً فكر مي
 فشار) 2 

public im به مع

دانم، آب  من مي
مشابه) 2 

مشهور ايراني حد

اقتصاد) 2 

)3  تنوع) 2 

شود و اين ج مي
تيجه، در قسمت

تبادل) 2 

   
 

اس» ها ي از المپ
  ).2د گزينة 

 .رست است
او از وقتي«: مله

  قابليت
 .رست است

من به آسان«: مله
 ي كردن

 ردن
 .رست است

برخالف هم«: مله

 .رست است
خبر بد اين«: له

  روان و سليس
 .رست است

معلم با تج«: مله
 شتن

 ذاشتن
 .استرست 

من شخصاً«: مله

mageواژگاني 

 .رست است
تا آنجا كه«: مله

 القه
 .رست است

دانشمند م«: مله
  ».د
 

 .رست است
 ت

 .رست است
ك جمله آغاز م

wo در قسمت نت
 .رست است

 ي
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ـاي منفـي   

 .است 

 در  اشـياء  
 .باشـد  ـته 

 اتـاق  ـراي 
 

 چينـي  ك 

cationgroup

l به جمله معنـا

نيكتريزدن ---

  

درسـت يـدمان 
داشـ مثبـت  ژي

بـ ويـژه  به قرمز 
.است بزرگ اي

سـبك اخلـي بـه  

ittleكارگيري 

  ).3ة 

 ------------

---------.  

. اشاره دارد --

 
  .هد يافت

چي و مناسـب  ن
انرژ طور كلي به

رنگ ون چيني
ها موفقيت و تي

د دكوراسـيون  

  )27/01/1400ل 

 

ز سوي ديگر، بك
رد گزينة( است 

به ييز نظر معنا

 ح نيست؟

  .ند

-زيرا  است،ايي 

------------

د درست است؟
  . باشند

ادامه خواه ----

دكوراسيون ردن
ب و يهماهنگ ت،
دكوراسيو در. د
خوشبخت نماد ي
در آن تبـع  بـه  

18  

جامع نوبت اول( 

 گسترش دادن
  كنترل كردن

ا). 4و  2هاي  ه
منطقي نادرست

شده است از ده

ي دريايي صحيح
كنن ايي شارژ مي

ي از زندگي دريا

--------به  ،ت

اند م تبديل شده
يقه عموم مردم

-------------
  تبديل كرد

براي پيدا كر و ت
موفقيت شادي، 
هستند قرمز و رد
فرهنگ چيني در

و چين فرهنگ

عمومي هنر

يازدهم؛ هنـــر

ايجاد كردن، گ) 
حاوي بودن، ك) 

رد گزينه( داريم 
جمله به لحاظ م

ديخط كش 1ف 

هاي  مورد فانوس
رژي فانوس دريا

مهمي بخشيي 
  دهد ي

 .ند
شيده شده است

زرگي كه به فيلم
ستند مطابق سلي

---------كه ن
هاي عالي ت فيلم

است چين در ي
سالمتي، بر ر را

زر طاليي، شكي،
د قرمز رنگ زيرا

ف پركاربرد در و 

 درك ع

سنجش ي

   2(
   4(

دار ingه فعل 
ه ساختار كلي ج

 چيست؟

آن در پاراگرا ري
  »كيد

 از موارد زير در
ا براي تأمين انر

دريا  فانوسيك 
ها نشان مي ملوان

 
ان ب ساخته شده

خط كش 1گراف 
«  

هاي بز ورد كتاب
سينمايي نتوانس

حث در مورد اين
ها را به ف ز كتاب

باستاني فن و فه
اثر بهترين تا ود
سبك مش اين ر

ز است؛ رخوردار
مهم هاي رنگ 

   
 

 .رست است
 برقرار كردن

  دادن
 .رست است

 spend نياز به
 قطعاً با توجه به

 .رست است
وان براي متن چ

  ن راه در دريا
 .رست است

immed يكه ز
n نزد« يبه معنا

 .رست است
يك ا ام متن، كد

ها را مروزه باتري
 .رست است

يفهميم كه   مي
مخطرناك را به 
 .رست است

 متن چيست؟
كه براساس كتاب

 .رست است
در پاراگ ه زير آن
»داستان«معناي

 .رست است
 موارد زير در مو
 به عنوان فيلم س

 .رست است
تمال بسيار با بح
 نيست برخي از

 .رست است
فلسف شويي يك 
شو مي استفاده ا

در كاربردي صلي
بر اي جايگاه ويژه

از نيز سبز و رد
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در 3گزينه  .1
فنگ اصول  

ها ساختمان
اص هاي رنگ

ج از نشيمن
زر هاي رنگ  

  .هستند

erv.ir

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

. اسـت  بـي 
هـايي را در  

 كـه  اسـت  
 بـه  رو و ب 

 قـرار  نـوب 
 يك طرف 
  .است 

 شـده  يري  

 ن منظـور  
 و كـاله  عي 

ـك گـوزن   

ها كـه بـا    ن
جمع شـده  

هـاي   مونـه  
) ـر انسـان    

 اينكـه  راي 
دادنـد   مي 
 و نيروها ل

 نهيزم يرو
 ين نمـود     

در شـرح   ي
منجر بـه   ي

cationgroup

غربـ جنـوب  بـه  
ه دهـا، بادشـكن  

مهمـي  و اخص
آفتـاب بـه  پشـت  

جن بـه  عمـوالً رو 
هاي خيمه كه ي

كرده ظهور رتي

هـا نـورگي ـويزه 

بـدين بـود،  دسير
نـوع(باشـلق   و 

كت و پويايي يـ

اين ستون. ست
قارن با پاهاي ج

همـه نم. ه كـرد  
گاوبالـدار بـا سـ

بـر سـقف  يـزي 
تغيير را آنها دن
انتقال براي اين و

و بر ر كنند ي م
از خشـك شـدن

ي آنچـه پهلـوان   
ي اما همين قوال

شـرقي  شـمال 
از شدت اين باد

شا ويژگي دو ي،
معموالً ايوان. ت

مع هـا  ايـوان  ـير 
گويي. كردند حفظ
پار سازي كاخ ي

تـ ميـان  از و ده

سرد و وهستاني
نمـدين  هاي اله

معرف اندام، حرك

 كاربرد ستون اس
هاي متق  نيمتنه

توان مشـاهده ي
گ(ـ الماسو 4ي و 

تيرري در نمونه ي
چيد د، راستاي

و كرده است؛ مي

شده با آب قيق
كـه پـس ا ديـ آ

و بـه نشسـتند  ي
بود، يه موسيق

  )27/01/1400ل 

ش كه هاست خانه
ي كاسته شدن ا

پارتي شيوة ناهاي
نموده است كمك

سردسـ مناطق ر
ح چادرنشينان ي
بيروني فضاي با ط

شد گيري بهره زه

كو سرزمين دها
كال و ينپوست د،
  .ند

م و سيالي كه م

هاي همجوار، ن
هايي به شكل ن

هاي زيويه نيز مي
حيوانات تلفيقي

براي. شد مي ده
نگذارند باربر تير 
م پيدا باربر تير 

مرغ ر تخم ةديف
آ يبه دست م ي

يمـ  يها، اهـال  ع
ه آواز و يا همراه
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اين خ طولي هت
براي. است بوده 

بن ايوان در ضاي
ك آن گرايي درون
د اما. باشد اشته

طبيعي سكونت ن
مرتبط باز و طرف

تويز و طاق شش

ما دند، سرزمين
خود داشتن نگه

بردن مي كار به )

قالب خطوط نرم
  . موده است

ها و سرزمين مدن
 داراي سرستون
ه  در نقوش جام

ـ ح3ـ شير، 2و، 

برد به كار  تخت
يك يرو بر را 
يك پهناي به ي

 را با زرده و سف
يا  خشك شونده

در اجتماع. شت
 نقل داستان، به

يازدهم؛ هنـــر

جه اي تپه زاغه،
دائمي منطقه ي

فض بيني پيش و ط،
د گيري شكل در 
دا تابستان در را 

با سنن ار خويش
ط يك هاي ايوان ر

از پوش بار ستين

كرد مي زندگي 
ن براي گرم و ند

شد مي دن بسته

را از محيط در ق
گيزي طراحي نم

ايسه با ديگر تم
 به كار رفته بود
مونه مشابه آنرا

ـ گاو1چهار نوع 

سقف ساخت ر
خود بار سنگيني
بالشتكي  تيرچه

در آن گرد رنگ
و زود داريدر، پا

ها رواج داش ستان
در واقع يد قوال

  .د

سنجش ي

ها  معماري خانه
بادهاي جهت به

  .ختند

حياط اطراف در 
و شده استفاده 

و مطبوعي خنك
خ پيوستگي رتي
در تري يافته مل

نخس براي هم ن

ايران غربي مال
كردن مي ستفاده

گرد به و داشت 

تاب ذهن خود ر
انگ  ساده و خيال

خامنشي در مقا
هاي پارسه نيز
نم. يكديگر است

توان به چ  را مي

در شگفتي هاي 
س كنار هم هانه
هر سر گونه ين
  .د

ه داست ك يقاش
كد يها رنگ ب

نقل داس سرودها،
هر چند. كردند ي
شد انيك داست 

   
 

 .رست است
توجه در قابل و
ب با توجه جهت 

ساخ طولي بنا مي
 .رست است

مختلف فضاهاي
ايراني ير معمار
خ فضاي تا ست

پار هاي ساختمان
تكام شكل به نان

 .رست است
خوزستان در رخه

 .رست است
شم و غرب واحي

ا ضخيم هاي س
بلند هاي برگه 

 .رست است
وير، هنرمند بازت

كلر است به ش
 .رست است

خص معماري هخ
ه داد زياد در كاخ
پشت كرده به ي
ر تخت جمشيد

. 

 .رست است
نوآوري پارسي 

ده دو در موجود
بدي. )مود بر هم

بهتر بود تيرچه ر
 .رست است

در نقا يميقد ي
بيترت نيبه ا. رند
  .كنند يم دا

 .رست است
كات موزون و س

يگوش م گفت ي
يو بيان نمايش

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .10
و مهم نكته  

اين انتخاب
هاي ط بخش

در 1گزينه  .10
ف قرارگرفتن  

در نيز بعدها
ا بوده شمال

س. گرفتند مي
چادرنشين باز

در 2گزينه  .10
كر ايوان در  

  .است
در 2گزينه  .10

نو مادها در  
لباس از مردم

كه سرپوش
در 4گزينه  .10

در اين تصو  
در حال فرار

در 2گزينه  .10
ويژگي شاخ  

ارتفاع و تعد
از حيوانات پ
سرستون در
.تقسيم كرد

در 1گزينه  .10
معماري در  

م هاي تيرچه
تيرريزي عم(

بار گسترش
در 3گزينه  .10

يتمپرا اسلوب  
بر يبه كار م
ديتر پ روشن

در 2گزينه  .1
در كنار حر  

يها م جنگ
 يسراي قصه
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 ييهـا  حجره
 وهيظمت ش

 آن جملـه   
از  يصـنوع  

طـور كلـي    
 كالرينـت  

تقسـيم  ) ـا  

 خـود،  دي 
 بـا  ارزش م 

. نـدارد  ـود 
 قـرار  ديـد 

ل  و گ  و گـ 
 هنـر ) / ان  
 عبـارت  هـا 
 و آيينـى  م 
غارهـاى   ى 
) ريمـاد  و

 در اى ـخره 

اي،  سـطوره  
س سـفال و    
دپر مرتبط 

وج زندگي 
آنان . بودند

 فشـردگي    
م يا حروف 
ك پايتخـت    

cationgroup

د گنبد بزرگ ح
با عظ ياز بناها 

ده است كـه از
چشـم مص نيست

بـه ط. باشند  مي
 فون، كالرينت،
 ترومبـون، توبـ

انتقـا يـا  طنـز  
هـم و است فته
وجـ مرزي و حد

جد هنـر  ستقبال

سـنگ سـتخوان، 
اريخ هنـر جهـا

ه كارى كنده ين
مراسـم  اجـراى  

حيـوانى و سـانى 
و زايندگى مظهر

صـ هـاى  جـارى 

هـاي اس ل طـرح   
تـر از جـنس ش
هاي چند گل س و

كم به او ند و كم
 و نساجي توانا ب

هـا انبـوهي و ه   
ي در ميان عاليم
راه قـوم تولتـك

بنا در گرداگرد 
يكيبنا  نيا. ند

بود بارنينخست ي
نخس ن،يام سفال

ي بادي برنجي
 كُرآنگله، هكل
هورن، ترومپت،

نگاه با كند و مي
يا اي ويژه جايگاه

ح ها شكل ديگر 
مورد اس آن تقال

اس از جـنس  ني
تا. (اند گرايانه قع

اي .ريزي شد پي 
حـال در زنـان  

انس نقـوش  با ده
م( زن پيكرة دى

حج. اسـت  ريش

 منطقـه شـامل
ز اين منطقه بيش
ت گلدان مقدس

 شهرنشيني شد
گري، فلزكاري

 نقـش برجسـته
مذهبي يا آئيني

همر  شد و آنها به

  )27/01/1400ل 

نيدر ا. ده است
نيگو ين هورنو م

يبرا ياريت بس
جا كيز بر دور 

همگي از سازهاي
فلوت باس، اُبوآ،
ه( بادي برنجي 

م ايجاد را جالبي
ج عكاسي عاصر،

و عكاسي هنر ن
انت و نقل سهولت

حيوان و انساني ك
واق آنها از بعضي
ها صخره و ارها
و مـردان  از ى
خورد رنگ و شده

تعداد دوره اين ز
اتر در دانوب رود
  .يند

كار رفته در اين
به دست آمده از
گياهي به صورت

  .شود ده مي

الد وارد مرحله
ي سنگي، سفالگ
صيات بارز ايـن

با لباس مها  كره
 مايا متروك ش
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سه كنج كار شد
ه است كه به آن

خاستگاه ابداعات 
بز كي ياپيپ ريو

 در گزينه سه ه
لو، فلوت آلتو، فل

و) ، كُنترفاگوت

ج هاي حجم ي،
مع هنر در. دهد

بين كامپيوتري 
س و ة سرگرمي

پيكرك توجهي 
ب اند كه آمده ت
ديوارة غا روى ى
تصاوير يا شكار 
ش سازى شبيه ل
از .است شده ده

ر كنار دورف در
آي مى شمار به ده

نقوش به ك. رددا
آثار ب. است) شيا

 گوزن و نقش گ
ن منطقه مشاهد

پيش از ميال100
هاي نگيز، يادمان

خصوص. ساختند
معموالً پيك. ست

ري از شهرهاي

يازدهم؛ هنـــر

س يها يساز وشه
 آسمان باز بوده

رانيرق فالت ا
شامل پنج تصو 

  .ه كرد اشار

نه دو، ترومبون
وت، فلوت پيكول
سوفون، فاگوت،

بصري وسايل مان
د مي نشان نسان

امكانات كمك 
جنبة و مردمي ت

قابل تعداد بلكه
دست به نيز...  و 

كارى كنده با ش
 حال در دست
اشكال از هايى ه
مشاهد فرانسه ر
ها ونوس ويلند ه
شد سازى شبيه 

قرار د.)  و اول م
كلي ظروف و اش
جانوري غزال و

 ظروف فلزي اين

0ند و در حدود 
ا بناهاي شگفت
س هاي نمادين مي

گونه آنها اس كعب
ميالدي بسيا 9

سنجش ي

رس، گنبد با گو
رگشاده و رو به

شر كاريكز مفرغ
)شنيميان( ييا

جمجمه يجراح

ساز توبا در گزين
فلو(بادي چوبي 

ست هورن، ساكس

چيدم با كه ست
انس زندگي بر را ي

به. است  گرفته
جذابيت دليل ه

بل نيست ها قاشي
استخوان عاج، ي

پيش سال هزار ت
به نيزه و كمان 
نمونه قبل، سال 

گوم و السكو در
مونة اين مجسمه

اشكال اين از ى

هزاره دوم(ران 
شكل ك( انساني 

دار، نقوش ج ربال
نواري شكل، بر

زيستن ركزي مي
ب آنها در ساخت
ه  نقش برجسته

حيوان و شكل مك
00در حدود  .د

   
 

 .رست است
فار روزآباديختر ف

و نوك گنبد سر
  

 .رست است
ه به عنوان مركز

انمايپو نينخست
ج نيش و نخست

 .رست است
در گزينه يك، س
ي به دو گروه با
الرينت باس، باس

 .رست است
اس هنرمندي ك
جمعي ارتباط ل

قرار هنري هاي
به عكاسي و يدئو

. 

 .رست است
نقا به محدود ره
روي حيوانات ش
بيست از بيش ى

هاى انسان صوير
هزار 17 حدود 

دو سپانيا و فون
ترين نم كه مهم

هايى نمونه نيز ن
 .رست است

احية شمالي اير
نوري، گياهي و

اي شير  اسطوره
هاي ن  با تركيب

 .رست است
شرق آمريكاي مر

آ . خود رسيدند
 بر ديواره بناها
 شبه انسان و ح

شوند ش داده مي

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .1
قلعه دخدر   

قرار داشته و
.است يپارت

در 3گزينه  .11
شهر سوخته  
به ن توانيم

مفرغ منقوش
در 4گزينه  .11

ساز هورن د  
سازهاي بادي
كوچك، كال

 .شوند مي

در 2گزينه  .11
پايك جوم نام  

لوساي تسلط
ه رشته ساير
رسانة وي دو

.است گرفته
در 4گزينه  .11

دور اين هنر  
نقش حكاكي
سازى مجسمه
تص: از بودند

از. جادويى
آلتاميرا در ا
كشف شد، ك

ايران لرستان
در 4گزينه  .11

املش، در نا  
نمادين، جان

نقش. فلزند
با يكديگر و

در 4گزينه  .11
ماياها در ش  

شهرنشيني
در همه جا

هاي صورت
رمزي نمايش
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ميالدي،  1

 .اسـت   ـته 
مـذهبي و   

هـاي   شـته      
ي اسـتادان   
هايش را بر 

مادها بـوده  
 نـام  بـه  ي

 دار آسـتين 

هـايي   يـف 
ن و خـالق   

ط بـه دوره     

 در ماسـك 
. اسـت  نهـا 
 شـكل  نهـا 

 كاربرد دان
 بيشـتر   در 

 كـاري  نگ 
 منـاطق  در

 در پذيرايي
 اتـاق . سـت 

 و تزيينـات 
  .است گو

 1250 در 
طبقـه،   5  
 ضلع چهار 

كـه   است 

cationgroup

1ر حدود سده 
 .ست

ذاشـگراني تأثير 
اي اسـاطيري،  

اه همـراه بـا نوش
هـاي ديوارنگـاره 

ه ماري از نقاشي

حدي شبيه ما تا
چرمي گشاد قبند

آ و بلند يراهني

ن رد ميان رودا
خداي طوفـان(د 

ول فـره مربـوط

م از اسـتفاده . ت 
آنه از حمايـت  ب

تن نـه  هـا  قاشي

ثروتمند هاي اده
آنهـا ورودي نه 
سـن ديوارهـاي  و 
د هـايي  تفـاوت  
اتاق پ جمله از ي

اس حيـاط  وشـه 
و مبلمـان . دارد 

الگ اين هاي ژگي

كه شده واقع) ن
زيگـورات ايـن  

ميانه بر.  است
اين توجه جالب

هم آميخت و در
هفتگانه جهان اس

از هنرمندان اير
هـا  بـا مضـمون    

هـاي تنـد و گـا
د هاي مسـيحي، 

القه داشت و شم

ك اقوام پارتي ت
ساق دو پاها، از ت
پي شامل پارتي ن
 

صر بابل نوين در
و گاو اداد) خش

  .د

ش برجسته كـو
.  

اسـت و آواز ـص 
جلب و نياكاني ح
نق از بعضي در. ت

  ).ايكس شعه

خانو به متعلق د
آسـتان و انـد  شده
اين الگـو هاي ه
.شـوند  مـي  هاد  
متعددي هاي ق
گو معمـوالً در  ه 
وجـود  ها خانه 
ويژ سنگ از و ب

خوزستان در( ش
اصـلي  طـرح . ت 

قرارگرفته يايي
ج نكته. است وده

  )27/01/1400ل 

 هنري آنها دره
كي از عجايب ه

علم بر دو نسل ا
يونيسـم روايـي

ه تر با رنگ چيده
ه شمايل منشي،

شعر نو بسيار عال

داشتند پوشاك ر
محافظت براي گ

زنان پوشاك. ود
 .شود  ديده مي

در عص) خت نصر
ش؛ تندر و آذرخ

اند ر كشيده شده

توان به نقش ي مي
انيان اشاره كرد

رقـ موسـيقي،  ،
ارواح با ارتباط ن
است بعدي دو و
نقاشي ا( شوند ي

در معماري هند
ش ريزي طرح ط

خانه بيشتر. كنند
زنـدگي اسـتفا ي
اتاق الگو، اين در 

آشـپزخانه. رنـد 
اين در  طاووس

چوب روي هاي 

شوش شرق نوب
اسـت خته شـده  

جغرافي اصلي هت
بو مردم اي از قه
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هاي محل سنت
كه امروزه جزء يك

در مقام مع )ني
 نوعي اكسپرسيو

هاي پيچ يبند ب
هخام ي آشوري و
ويژه ش دبيات به

روي سر ي نيز بر
جنگ يا اركاري

شو نمي اهدهمش 
دوران به خوبي

بخ(ه نبوكدنصر 
 باروري و آفرينش
ر ميان به تصوير

ي موسيقي آييني
ك در دوره اشكا

بدن، روي قاشي
آن از انجام دف

و هندسي شكلي
مي نقاشي نيز.. 

و وسيع د بزرگ 
حياط چند ك يا

ك مي پيدا راه ي
براي فضايي رت
.شود ديده مي ا

دا وجـود  بداري 
مخصوصاً طرح

حكاكي و نقره ز

جن كيلومتري 4
 دورانتاش سـاخ

جه چهار بر ست
طبق و زيگورات 

يازدهم؛ هنـــر

دادند و در اين م
سا برپا كردند كه

ايرا  هنري نويس
همواره . داشت
به تركيب ،1340

هاي برجسته  ش
وي به اد . بودند

  .خلق كرد

چادري زنان نيم
سوا حين نها در
ديگر هاي دوره

هاي سنگي آن د

ه ايشتار در دوره
خداي: ش هوشو

ه صورت يك در

ا موضوع اجراي
ها و تنگ سروك

نق و چوب سنگ،
هد و دارد آييني 

ش در جانور و ان
..و قلب فقرات، 

شهري هاي خانه
يك گرداگرد موماً

دروني به فضاي ي
صور به حياط و 

ها خانه اين صالح
حسـاب براي قي

فراوان، م زيينات
از خواب ، تخت

40 چغازنبيل، در
كز شهر مقدس

درس هاي آن شه
از اي طبقه به ط

سنجش ي

انتقال د )كزيك
را در چيچن ايتس

مدرس و ه سام،
دار اعتقاد و پيام

0 از اواسط دهه 
نقش هاي كهن، ره

بخش او ن الهام
روغ و ديگران خ

ز. دار بود آستين
آن .است مروزي
د در كه وشيدند

ه ر تنديسد كه 

دروازه) دار لعاب
موش(ي مردوك 

با وقار تمام به) 

ران با تاريخي اي
علق به عصر ماده

س روي حكاكي 
جنبه بوميان ن

انسا تصوير صخره
ستون مانند لي

خا ساخت براي 
عم طبقه چند يا 

اي خميده هروي
بام. دارند نگي
مص نوع و ساخت

و اتا آشپزخانه ،
با تز نيز  ويالس

شده طالكاري ف

يالم زيگورات چ
 ناپريشا در مرك

گوش كه است متر
مربوط  هر كدام

   
 

شرق مك(وكاتان 
 هرمي شكلي ر

 .رست است
رس نقاش،( خاص

ا وقاشي پيكرنم
.كرد  دنبال مي

اسطور .وردآ  وي
هاي گوگن نقاشي
فر شاملو، ر نيما،

 .رست است
آ ن پارس بلند و

ا پوشاك هيشين
پو مي شلوار روي
بود عمامه مراه

 .رست است
آجر ل(جركاشي 

رخ اژدهاي ي نيم
))ند بل يا انليل
 .رست است

هاي دورة جسته
ير بختياري متع

 .رست است
استراليا بومي ن

اين گروهي هاي
روي صخ هاي شي
داخل هاي نداما ه

 .رست است
الگوها ترين سي
دو هاي خانه ع

راه با و  هستند
مسطح سن هاي م
س روش در ويژه 

خواب، هاي اتاق
شده يا موهيني

سقف جمله از ل
 .رست است

معماري اي نمونه
پادشاه اونتاش 
م 105 ابعاد به 
كه گرفته قرار 
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در 4گزينه  .12
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اساس يكي از  

نوع اين. دارد
پركار موارد

بام و ضخيم
مختلف، به

ا دوم، طبقه
كاري ش آينه
مجلّل و زيبا
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 پلكاني مان
. است شده
 سـقف . ـت 

 حيوانـات  ر 
 شـاخ  و ب 

متحـرك   ي 
 تمـام  رافت

 سـكيموها 

رفاً مقبـره  

 صـورت  ـه 

 بدبينانـه،   
 هنـر  از تن

 جملـه  از ي 

خصات ايـن  
اي  ت دايـره     
هتر ي كوتـا        

 از. يافـت  م 
 اشـاره  يـل 

 كـه  چنـان 
 همچنـين  

 هـاي  ـاري 
 »دونـاي « 

( 18   

cationgroup

ساختم اين. اند ه
ش كنده ميخي ط

اسـ رجاي مانده

شـكار و يگيري 
چـوب عـاج،  وان،

هـاي صـورتك  و
ظر با را انسان و

ا هـاي  صـورتك 

معماري از صر ي

بـ زيـر گنبـد   ي 
  .است ته

مضـامين بـه  ن 
تپـذيرف  ر؛ تأثير

سـنتي هـاي  ك

اند از مشخص رفته
ير را بـه صـورت
 فاصـله كـانوني

تـداوم ن مـردم 
طوي و فلـزي  ي 
چ شده نزديك م
.عر باشـد شـا  د 

حفـ در دوره ـن 
و »چنـگ «ساز 

, , )24 36  

در برگرفته وار ه
خط آجرها رخي

بر آن پيرامون ي

مـاهي از طريـق  
استخو از ويژه به

و جـانوري  مـي، 
و جانور نقش يز
ص از بعضـي  در .د

يسس دوم شيوه

هـاي ترنبه. ست
رفت كار به ضربي

ستري؛ پـرداختن
كشور اداري ستم

تكنيك از استفاده

اي به خود گر هن
ط نـوراني تصـوي
بـه لنزهـاي بـا

ميان مذهبي قي
كَرنـاي به توان ي
هم به شعر و قي
باشـد داشـته  ت

ايـ آمـده  دسـت  
س دو آن در و د

= × ×22 3 5

  )27/01/1400ل 

حلقه را يكديگر 
بر و روي شده ي
هاي آرامگاه و يل

و دارنـد  سكونت
ب زندگي لوازم و

آدم كوچـك  ـره 
ري تصاوير يا و ته
اند كرده حفظ را

پ سوت و رامس

ا شده ساخته ي
ض و )رمي( المي

خاكس و تيره اي
سيس و حكومت 

بزرگسال؛ ا طب

مان آنها، نام آيين
اي نقاط هاي آينه

متـري نسـبت ب
  .دهند

موسيق شيان نيز
مي دوره، اين آثار

شكانيان موسيق
مهارت سازها از ي

بـه د آثـار  از كي
دار تعلق يالدي

=5 6  =18

ك

22  

جامع نوبت اول( 

و اند شده اخته
گيري بهره نما در

چغازنبي در هنوز
  .ت

س )شمال قطب 
و نوري، صورتك

پيكـ صـدها  لي، 
ساخته چوب و ن

ر خود قومي اي
  .ت

زمامداري حتشپ

گچي تويزه از ده
ايال زني طاق ش

ها رنگ كاربرده 
نقد براي آن از

مخاط به ه؛ توجه

 آينه در ساختم
لنزها. ر آنهاست

ميدان بسيار كم
د م به عكس مي

هخامنش دوره در 
آ از. تداشته اس

ا دوره در. شود ي
يكي نواختن در 

يك كند، مي ييد
مي سده دوم به 

= × ×2 22 3 5

فيزيك -ياضي 

يازدهم؛ هنـــر

زمين سا سطح 
د سفيد و آبي ر
شكل ه قوسي ي
است تيزه بدون 

پيرامون( آسيا 
جان هاي پيكره ت

متـوالي هـاي  سده
استخوان و عاج 
ها افسانه آنها يق
است برخوردار ي

 نوين، در عصر 

استفاد با و ركين
روش دو هر آن ي

توان به ستان مي
ا استفاده و رايي
كننده سرگرم ير

 به دليل كاربرد
مايي زياد تصاوير
كانوني، از عمق م
ت ازدحام و تراكم

.شود مي شامل
د رواج همچنان

مي نگهداري س
يا و باشد آشنا 

تأ اشكانيان وره
ظاهراً اثر اين ت،

, = ×45 24 2

رك عمومي ري

سنجش ي

بر هر كدام كه 
دا لعاب از آجر. 
هاي طاق ترين ن

و اي شكل دايره

و اروپا آمريكا، 
ساخت در يموها

س طي يموها در
جنس ستفاده از

طري از و كرده ي
نيرومندي گرايي

 دورة پادشاهي
  . يافت

تر شيوة به گنبد
طاقي چهار ساخت

م پويانمايي لهس
نسانيت؛ نمادگر

غي و خشك سته،
  . اشاره كرد

اين لنزها. ستند
دود و درشت نم
فزايش فاصله كا
مين دليل حالت

ش را م.ق 320 تا
ه بزم موسيقي و
جمشيد فارس ت

موسيقي با نكه
دو در را موسيقي

است فلزي جام 

,× × =3 5 36

 در

   
 

يكديگر، روي ر
است شده اخته

كهن از يكي اي، 
د نيم طاقي بنا 

 .رست است
شمال نواحي در
اسكيم. كنند مي 
اسكي. هستند نا

اس با را )ي جنبا
كاري كنده دموا 
گ واقع از چهره ت

 .رست است
هاي هجدهم در
عبدسازي تغيير
 .رست است

گ كاشان نياسر 
س در و است ده

 .رست است
ي بارز دوره دو

ان نابودي راژدي
آهس ستان؛ ريتم

فتومونتاژ و كالژ
 .رست است

 بسيار قوي هس
 ديد بسيار محد

سازد با اف كار مي
د و به همباشن ي

 .رست است
ت 550 نشيان از

و رزم موسيقي ،
تخت موزه در ون

اين بدون وانست
م رواج موجود، 

يا ساتگين سي،
  . ود

 .رست است

= × ×3 22 3 5
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ها از ويژگي  
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ك كات اوت،
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برخوردار مي
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ديگر، سويي
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  ساحت كل

x

x

+

+

4 15
5  

t t
+

−
1 1  

 9بـر   25 
=4  بر 11

1764
و از  15

rπ +34
3  

+ +3 6  

π + ×2 2  

y = 6   

/ (1 1  

A = %6  

( B3 %6   

cationgroup

= ×36 2 مس

= =56 14
1 25 

= 
1

18 12

يم مجموع ارقام
+ − +1 2 4 3

4=ه    11765


r+ π = π26 18

... n+ +9 3

× π× +12 42

, x =12 

+6 12   

B , C (= 1

B )− =435

+ ×24 36 1 

x +4 14 75

t(t )− =18

 باقيمانده تقسيم
− + −3 7 4 5

k مقسـوم عليـه

  .است 24=

rπ +34 1

= 1 8 3

.× π× +12 4


x x

y y

 +

 +


1
2
1
5



) =198 

)A+ 41 5
B + 435

  )27/01/1400ل 

+ ×18 24 

x= +7 2 

( t )−12 2 18

برابر 9و بر  17
يمانده تقسيم 

k، پـس  1764

( )(+ +3 1 1 1

r = 218 54

  :است با
n(n )+× =1

2

..+ × π×72 2

x / x

/ y

=


=

1 5

1 2



B = 2175

23  

جامع نوبت اول( 

=18 1944

x =25 6

t t −2 42

7يعني  25بر  4
برابر باقي 11و بر 

4قسوم عليه  

)(برابر  )+1 2 1

r = 3
2

جموع آنها برابر ا

n= 1 8

× = π7
1 16
2

  :باشد، داريم 

x y

/ x

− =
 

1 5

5 

يازدهم؛ هنـــر


×

1944
6 


x=  =45

t + × =12 8

42مانده تقسيم 
و 6يعني  8بر  3

  .است 17+

مق k15و چون 

قسوم عليه آن ب

بوده و مج 3، 6 

= 8

Bو  Aهاي  م

/ y /

=
+ =

6
1 2 1
 

سنجش ي

= 546
 


/7 5

  :د، داريم

t = 36

برابر باقيم 25بر 
342ده تقسيم 

+ + + =7 6 4

و k15ه شكل 

و تعداد مق 117

،9و ... ف دنبالة 

ران پارسال تيم

/ (x y)


+1

   
 

 .رست است

 .رست است
 مورد نظر باشد

 .رست است
قسيم اين عدد ب

برابر باقيماند 8ر 
=ر كل برابر  34

 .رست است

به 15ح مضرب 

= × ×376 2 3
 .رست است

 .رست است
هاي هر رديف ي

 .رست است

 .رست است
y تعداد تماشاگر

x y

y x

= +
  =2

 .رست است
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C = ×9
5  

 آن برابـــر 

−234  

x =  

  
  

A BC~
Δ

  

BH (B×  
BH  

DC x=  
AB  

  . كنيم

S

S
  

oo ' =  

  
  

  هاشور 
  ضلعي

cationgroup

× ×%6 2175

6
و مســـاحت 1

− = 23 16

x
24 423


~ D E C
Δ



BH HC)+
AH=  21

x AC =

AC= +2

ك احت دو مثلث

=

3
2

  

× =3 4 22

      
شش

=5 2349 

× =6 14484 7

x−
 =16

16
= 96

23


AB BC

DE EC
=

AB B= 2

A= × 2 1 2

x AD3
(BD DC+

ي را منهاي مسا

a

a

− ×23 4
2 9

3 3
2

.ارتفاع آن است

3

  )27/01/1400ل 

44ث هاشـــور 
7

  :ريم
x

3 

DE BC ×

BH BH+2 2
AH = 2

D BD= = 2
C) x= +2 3

حت شش ضلعي

a

a

×
=

2

2

3
2

ooآيد كه  ي ا '

24  

جامع نوبت اول( 

ثلـــثو قاعـــده م

تشابه هستند دا

C = 36

H − =3 

x2
x+ =9 2 3

ن است كه مساح

−
=

3 2
232 9

3 27
2

، پديد مي4ضلع 

يازدهم؛ هنـــر

−25 14 و

الزاويه مت ث قائم

ين راه اينتر سريع

3
7

االضالعي به ض ي

سنجش ي

24=زرگ  48

  .ست

ون هر سه مثلث

Â ، پس س =

  . هاشور است

ا، مثلث متساوي

   
 

 .رست است

ـــر مثلـــث بـــز

× ×1 14482 اس 7

 .رست است
ع مربع باشد، چو

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

D̂
×= 4 18

6

مساحت ناحيه 

 .رست است
ها دن مركز دايره
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− π24 4  

راست آخر 

!

! !
=11

8 3  

  

 AFCو  

A

A

S

S
=22  

  

S =  

مـورد نظـر      

  وي كشش
  

cationgroup

  :بر است با
( )π − − π =4

واحد به ر 2د و 

165

ABEثلـث  

ABE

AFC BD

S

S

+=

BDCS 
7
4

ـس مسـاحت م

T W= نيرو =

 
 

ناحيه هاشور برا
= − π12 3

 باال انتخاب دارد

ADF و دو مث

BDC

C BDC

S S

S

+ +
+ +

7

ABDFS (=

+1 تعـداد، پـ 5

  .ستگي ندارد
mg= = ×6

  )27/01/1400ل 

DAM = 4 
 

، پس مساحت ن

 راست و هشت

مساحت مثلث 
  :م

C
BDS

S


+
8

BDC( )S+ 71 4

+ +1   .است 2

×ي  =5 3 16

ه كشش نخ بست
N=1 6 

25  

جامع نوبت اول( 

 
° − ° =45 17

− π4 شد،با مي

شخص بين سه

DFE ،7 برابر م
ADS S= داريم

DC S+ =4 8

C BDCS= 11
4

+مقدار  =4 7

و در كل داراي 

ر است و به زاويه

يازدهم؛ هنـــر

 :ر است، داريم
°28

π است برابر با 

  .ت

حد فرض كنيم ش

Eت و مساحت 

DFند با فرض 

BDCS S+8

C ADCS= 11
8

سپس كمترين مق

×π − =1 1 1
4 2

 وزن جسم برابر

سنجش ي

 بر وتر نصف وتر

 كه غير هاشور

 مركز تقارن است

كوتاه را يك واح

BD هم مساحت
ين متشابه هستن

C

أس مشترك، س

πاحت  −= 2
4

شود كـه    مي

دهد دقيقاً با مي

   
 

 .رست است
ينكه ميانه وارد

 .رست است
ها حيه بين دايره

 .رست است
محور و يك 4 

 .رست است
م از مسيرهاي ك

  .ت

 .رست است
ADB  وDC

 ضلع و زاويه بي

 .رست است
داراي رأ 4و  2 

 .رست است

اشور داراي مسا

  .ست
 .رست است

هاي زير ه شكل
 .ايي است

 .رست است
يروسنج نشان م
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بـه دسـت     

P =  1  

Q mc=  

k m= 1
2  

k = ×1
2  

a
−= 1
5  

R a= 1
2  

R = ×1
2  

R = ×1
2  

R = −2  

  

ـر روي آن  

دسـي دارد       
  .ت

cationgroup

منـابع طبيعـي ب

kg
, c

m
=  3

cΔθ = ×3 4

m v× 2

( )× ×  1 1

= −2

at v t+2
1

( )× − × +22 5

× − × +2 25 5
+ =25 5 25

 حركت گونيا بـ

ان اشـكال هند
گذاري شده است

مآورنـد و از   مي
  

J

kg C
=

°
 42

× =  42 2
 

v = 72

)× 2 12 2

+ ×1 5

5 
m5خط ترمز 

 تعبيه كرد تا با

ان داده   

 خاصـي در ميـا
آن تعريف و نامگ

  )27/01/1400ل 

دگي به وجود نم
هاي جاري ي آب

, V
C

= 3

/ /=   2 52
   kJ252 

km

h
× =52 18
/× ×   1

يكي و يا فلزي

طول نقطـه نشـا
 .ست

ـردش جايگـاه
و انواع مختلف آ

26  

جامع نوبت اول( 

د و معموالً آلود
 گرمايي ـ انرژي

lit

J 
 

m

s'
= 2

/×  4 2

ة آن نوار پالستي

ست كه در آن ط
اس 4ر ع آن براب

ي منحصر به فـ
بندي شده و سته

سيم فني

يازدهم؛ هنـــر

شوند ي تمام نمي
 ـ انرژي زمين

Δθ = °2

/ J     

ود بايد در لبةش

تصوير جانبي اس
و ارتفاع 2ه برابر 

هاي  دليل ويژگي
 تعداد اضالع دس

 ترس

سنجش ي

اين منابع انرژي 
شيد ـ انرژي باد

  

ش ري انتخاب مي

ه شده صفحه ت
ابل، عرض نقطه

جز مثلث كه به
ه محدود بودن

   
 

 .رست است
:ي تجديدپذير

انرژي خورش: ند
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
وع چوبي يا فيبر

  .يده نشود
 .رست است

ير دو بعدي داد
 طبق تصوير مقا

 .رست است
ها به ج ند ضلعي

ها نيز با توجه به

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .15
منابع و انرژ

مانن. آيند مي
در 1گزينه  .15

   
در 2گزينه  .15

در 3گزينه  .16

  

 
 
 
  

در 4گزينه  .16
اگر تي از نو
لبه آن سابيد

در 4گزينه  .16
صفحه تصوي

و. شود نمي
  
  
  

در 4گزينه  .16
در ميان چن
ه چهارضلعي
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ه مقيـاس،   
:1 شـده   2

 است كـه  

ـرار دارنـد        
فاع نبودن 

  .د

درجـه   7ت    

cationgroup

ودن هر صفر بـه
2ـديل بـه    

ت اشل مشخص
  .ود

ر يـك راسـتا قـ
هم ارتف. (يستند

كه با هم برابرند

ود كـه تانژانـت

=1
8  

: برسـت بـا   

 كنار يكـديگر  
معرف صفحه  

في است با افزو
فزوده شده و تبـ
ه به سمت راست

متر درج شو 5 

 ايـن دو لبـه در
ده شده موازي ني

 حجم، اين دو تك

شـو  استفاده مي
a

a= → =16

  )27/01/1400ل 

ن ابعاد آنهـا برا

رخش صـفحه    
  .ود

ين نشـان داده     

ائم و جانب در
(Q)ير افقي، 

كا. يا بزرگ كرد
:1 يك صفر اف 2

شود ولي با توجه
بايست متر مي ي

ي كه در حجـم
كه در حجم داد

  ).ي نيست
 صورتي كه در

درجه 42ژانت 

2: واهيم داشت

27  

جامع نوبت اول( 

براين نسبت بين

اطره زاويـه چـر
شو جلو ديده مي

 و بـا خـط چـي

 تصاوير افقي، قا
رف صفحه تصوي

 

آن، كوچك ي ي
2ا به مقياس 

5يل به    ش
5ي    سانتي

 
ستند در صورتي

اند در صورتي ك 
ب دو سطح يكي
 بااليي است در

تانژ طور و همين

داده شده نيزخو

يازدهم؛ هنـــر

است بناب A6ذ 

ي مخروط به خا
جازي و صفحه ج

شود  ديده نمي

شيني صفحات
معر (P)صفحه 

 .باشد جانب مي

م كردن صفرهاي
فزود و در اينجا
صفر افزود و تبد

در نتيجه به جاي

 . شود يده نمي
 هم منطبق نيس
زي ترسيم شده

كند كه شيب  مي
ر از خط ضخيم

7ك از تانژانت 

باشد در شكل د

سنجش ي

ر مساحت كاغذ

طح نيمه جلويي
ط مابين خط مج
 از نماي جانبي

نش بارتست از هم
ه وجود آورند ص
 صفحه تصوير ج

 با افزودن يا كم
مان تعداد صفر ا

 5  نيز يك ص
تر تبديل شده د

لي تيره شده دي
سطح شيبدار بر
ر به صورت مواز
 بودن لبه اثبات
م پاييني بلندتر

تصاوير ديمتريك

7جه برابر 
ب مي 8

   
 

 .رست است
برابر A132غذ 
32  

 .رست است
لو مقداري از سط
مت چپ مخروط
صفحه تيره شده

 .رست است
اوير دو بعدي عب

كنج را به ه يك
معرف (R) و 

 .رست است
توان اشل را مي

ي آن نيز به هم
بايست به ن مي
متر به مت  سانتي

 .رست است
فحه مستطيلص 
لبه پايين دو س 

و صفحه شيبدار
 رغم هم راستا

تكه خط ضخيم 

 .رست است
محورهاي مايل ت

درج 42تانژانت 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .16
مساحت كاغ

=2 4 2
  
  
  
  
  

در 1گزينه  .16
در نماي جل

در سمبرش 
همچنين ص

  .شود مي
در 4گزينه  .16

دستگاه تصا
به طوري كه
تصوير قائم

  
در 2گزينه  .16

هر مقياس ا
به اعداد روي
است بنابراين
واحد نيز از

در 3گزينه  .16
1در گزينه 
2در گزينه 

همچنين دو
طح بهدو س

4در گزينه 
  
  
  
  
  
  

در 1گزينه  .16
در ترسيم م

1برابر 
و ت 8
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 4و  3، 1ي  
صـف وتـر    
ـده اعـداد      

ورق بـه  (ن   
. رود كار مي

سـت ابعـاد   
18به    

−64 22  

 ساماندهي 
د مقيـاس   

cationgroup

 

هـاي  در گزينـه   
الزاويـه نص ث قـائم 

 اضـالع داده شـ

ـراي سـطوح آن
k)سه  به ك 3(

بايس هد بود و مي
د قوطي جديد ب

 .شوند مي

= 42

بايست نحوه مي
سر در را در حـد

الع داده شـده
ه محيطي مثلث

را داريـم ولـي 

k)يك  و بـر 1(
ي است با توان س

خواه 2برابر با  
و جهت توليد. )

بي نقطه ديده م

راه با نقشه بام م
مثل آالچيق و س

  )27/01/1400ل 

  .ن است

اضـال. خواهد بـود 
شعاع دايره ي كه
1عدد  2ينه 

  . است

هستند با توان ي
ن كه سه بعدي

(K)ت تشابه 

(k = =2 22 4
(45   

ف و از نماي جانب

مر صورت كه ه
حجام كوچكي م

28  

جامع نوبت اول( 

 و با مركز تقارن

خ 5حيطي برابر 
هستند از آنجايي

1 باشد در گزي
صحيح 3ينه گز

 كه تك بعدي ه
راي گنجايش آن
 در نتيجه نسبت

4( خواهد شد 
)× =4 18  

 روبرو خط صاف

راين ابعـاد   
 64حيطـي  

جـم جسـم     

ده، حجـم  

شود بدين ه مي
ستخر و احياناً اح

يازدهم؛ هنـــر

ه صفحه تقارن

 شعاع دايره مح
الزاويه ه ث قائم
يعني  5 برابر 

د بنابراين تنها گ

ه براي ابعاد آن
k)ن دو  برو  2(

kي،  =3 و 8
ح آن چهار برابر
(. رق نياز است

اين خطوط از. 

بنـابر 4، 3، 3با 
حجم مكعب مح

 هـر تكـه، حج

م جسم داده شد

طه يا حياط ارائه
نما يا اس كت، آب

سنجش ي

سه محور تقارن،

و در نتيجه 25
تيجه اضالع مثلث

بايست دو ر مي
نيستند 5و  4، 

دو ظرف متشابه
دي است با توان
 گنجايش قوطي
ين صورت سطح

/ مترمربع ور

.را مواجه گويند

شده برابر است با
و ح 4، 4، 4ست 
V =  

و محاسبه حجم

محيطي از حجم

 بام، نقشه محوط
، مسيرهاي حرك

   
 

 .رست است
شده داراي سه م

 .رست است
π5يره محيطي 

ث طاليي و در نت
ن فهميد كه وتر

،3هاي  ي مضرب
 .رست است

 .رست است

ه يا مقياس در د
كه دو بعد)  آن
برابر شدن 8ي 

در اي. كرد برابر 
18مربع معادل 
 .رست است

ور طول رزي مح
 .رست است

ي جسم داده ش
بايس طي آن مي

a= = =3 34
سم داده شده و

  .آيد ت مي
ن حجم مكعب م

  .واهيم داشت

 .رست است
 عالوه بر نقشه
لف نظير باغچه،

  .مايش داد

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .17
قطعه داده ش

در 3گزينه  .17
مساحت داير
اضالع مثلث

توان است مي
طاليي يعني

در 1گزينه  .17
 

در 3گزينه  .17
نسبت تشابه
كار رفته در

بنابراين براي
قوطي را دو

متر م سانتي
در 3گزينه  .17

خطوط مواز
در 2گزينه  .17

ابعاد محيطي
مكعب محيط

=. باشد 64
جس با تجزيه

اصلي بدست
با كم كردن
مكمل را خو

در 2گزينه  .17
در پالن بام
عناصر مختل
ارائه شده نم
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ا تفاضل يا 
ي خواهيم 

A   بدسـت

ي خـواهيم  

cationgroup

   
 با شعاع برابر با

سه عمل ترسيمي

  . امتداد داد

  . قطع كند 

'Aو  Aقطـه  

 مشترك داخلي

  .ت

در ايـن حالـت
 خواهند داشت

در نتيجه س. مود

قطـع   

 Fدر 

ت در  
سم كرد و آن را

Dو  Cقطه 

  . د
C  وDP تا نق

DO دو مماس

  )27/01/1400ل 

ي برابر است بيض

. ( بدسـت آورد      
ها با قوس  دايره

قوس را رسم نم

  .كنيم
.   م

C در نقطـه    

را د BCتـداد    
  ).آوريم مي

بايسـت براين مـي    
را رس DCخط 

قبلي را در دو نق

 B' بدست آيد
CPزات خطوط 

Oو  COزات 

29  

جامع نوبت اول( 

ره با قطر بزرگ

تي مركـز آن را
به وضعيتي كه

مركز اين نقطه ق

ك صورت عمل مي
كنيم ي رسم مي

كمـان قبلـي را

 
كنـيم تـا امتـ ـي 
را بدست م Fو 

  .)ست

سـم شـود بنـاب
وصل نمود و خ 

   دايره 
  

  ف آن 
ـه شـعاع    

رسيم شده ره ت
  .د بود

DP ( تاB و
م خطي به مواز

 دو خط به مواز

يازدهم؛ هنـــر

 كانون آن هموار

ره ابتـدا بايسـت
ه شده و بسته ب

و سپس به م) د

 بر خط بدين ص
كماني BDع ا

كنيم تا ك سم مي

 .يمده تداد مي
 كماني رسم مـ
دش امتداد داد و
مود رسم شده اس

رس B در نقطه 
Cرا به  Dه 

  :دايره
ط المركزين دو
تن وسط آن   

 و به شعاع نصف
داده شـده و بـ 

(R R+ تا داير
(R R− خواهد

و  CP( تر رگ
تر و يا رسم وچك

 A' و يا رسم

سنجش ي

ي بيضي از دو

ماس بـر دو دايـر
هاي داده ز دايره
ها زد دايرهك از 

روي خط Dه 
و به شعا) ي خط

 شعاع كماني رس

كنيم و آن را امت
هاي قبلي شعاع

را به اندازه خود
عم. (كنيم ل مي

شد تا خط عمود
، نقطهBCخط 

رك داخلي دو د
ردن خطدست آو

 المركزين و يافت
وسط المركزين
تر دايره بزرگ
R داده شده  ')

(Rك خارجي، 
ه مركز دايره بزر
ه مركز دايره كو

و Aبه نقاط  

   
 

 .رست است
صل هر نقطه رو

 .رست است
م يك قوس مما
دو قوس به مركز

اع قوس و هر يك

 .رست است
م عمود از نقطه

 D )نقطه روي
 B و با همان

B ك را رسم مي
 C و با همان ش

ر BCيا اينكه 
F  را بهD وصل

سؤال خواسته ش
 به جاي رسم خ

 .رست است
يم مماس مشتر
كز دو دايره و بد
مودمنصف خط

اي به مركز و يره
به مركز داي  ره 
هاي دو دايره اع

م مماس مشترك
به Dو  Cط 
به Dو  Cطه 

'Bو  Bنقاط 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .17
مجموع فواص

  
  

در 1گزينه  .17
جهت ترسيم

بايست د مي
مجموع شعا

  .داشت
در 4گزينه  .17

جهت ترسيم
به مركز) 1
به مركز) 2

  .  كند
BCخط ) 3
به مركز) 4

. (قطع كند
Fنقطه ) 5
  

در س :تذكر
مرحله سوم

در 3گزينه  .18
مراحل ترسي

اتصال مرك -
ترسيم عم -
ترسيم داي -
رسم دايـر -

مجموع شعا
در ترسيم* 
اتصال نقاط -
اتصال نقط -

  .آيد
با اتصال ن -

  .داشت
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آنها » بودن

  .ين نرود

ن در آثـار   
سـاختمان  

مـو   ـة قلـم    

رش نهـاده     
اننـد را در   

ا با هم پي 

حـت تـأثير    
ن هنرمند 

وت اصـلي   
خيم نشـان   
 چندگانـه  

cationgroup

روري بغير ض« 
  .نمايد ي مي

 كه خوانايي از بي

متقـارنادل غيـر   
هاي تيره س و لكه

اسـت كـه زاويـ

ي دسـت همسـر
 تصور عكـس ما

  .ص بدهيم

ها  مقايسه دست

در بريتانيـا و تح
ترين ش داد اما مهم

تفـاو. تـر بـود   ك  
 سري خط ضـخ

هاي ها و زاويه ن
.  

 بودن به مفهوم
ها بسيار ضروري

 است، تا حدي

اسـتفاده از تعـا 
ه سمت راست و

و قابل ذكر ا. شد

گرش را بـر روي
شان به بيننده،

اند را تشخيص رفته

توان به يوار مي

د 20يـل قـرن     
به اين جنبش 1

نگـري نزديـك ده  
 به وسيله يك

كمان استفاده از 
داب مانند است

  .شود ه مي

  )27/01/1400ل 

دهنده خالي ن
 وجود اين فضاه

هايي از آن خش

.باشـد  مـي » ن 
نقش پيكره. ييد

باش سكو گويا مي

فته و دست ديگر
 خانوده و نگاهش

روي هم قرار گر

لصاق شده بر دي

 بـود كـه در اواي
1913د در سال 

هـاي آينـد ـالك  
ي زندگي مدرن
هاي اين سبك

ش و التهابي گرد

جم و توده كاسته

.  

  .باشد آميز مي

مي

30  

جامع نوبت اول( 

شود، نشا ته مي
 شدن صفحات،

ته و يا حذف بخ

شـان بـن «نرمند 
ها توجه نماي كره
  .ست

هنرمند، فرانسيس
  .ست

دش را در برگرف
 گرفتن اعضاي

مختلفي كه بر ر

 بزرگ تابلوي ال

ري كوتاه مدت
را ازراپاوند» سم

يايي و ديگـر مـ
گري در دوران. ت

ه  ديگر مشخصه
 يا القاي چرخش

 از سنگيني حج

يبا ساخته است

هاي اسرارآ گفته

صويري و تجسم

يازدهم؛ هنـــر

فيد و خالي گفت
 از تراكم و خفه

ر بصري در نوشت

ف است و اثر هن
ك عمودي و پيك

ل بسيار مهم است

ده است و اثر هن
مختلف مؤثر اس

ك دست فرزندي
شكل قرار. ست

هاي م م صندلي

ك بر روي دست

جنبش هنر يك
ورتيسيس«نام . د

ا به پويآمد ام مي
دن حركات است

از. كند دايت مي
جسمي از دوران

كيب گرديده و

سادگي اثر را زي

وف سرشار از ناگ

تصخالقيت   

سنجش ي

ه به فضاهاي سف
 شدن و پرهيز

ز حداقل عناصر

معروف» اد شدن
 قرارگيري تيرك

تعادل  در ايجاد

و مركب اجرا شد
طوط و سطوح م

ش مادري كه با ي
ه وجود آورده اس

 

نيمتوا الذكر، مي ق

ت كوچك كودك

(vorticism ي
به وجود آمد» ي
  .بود» س

گري در م  حجم
ر شيوة نشان داد
ه مركز تابلو هد
 پديد آوردن تج

 فضا با حجم ترك

هاي كناري به س

يز و درشت حرو

   
 

 .رست است
كه» ضاي منفي
نواز  براي چشم
 .رست است

ختصار استفاده از
 .رست است
آزا« شده به نام 

معاصر، به محل
يكرة سمت چپ

 .رست است
مو و  شده با قلم

غذ در ايجاد خط
 .رست است

كودك در آغوش
ي صميمانه را به

 .آورد وجود مي
 .رست است

ت در تصوير فوق
 .رست است

گرفتن دستقرار

 .رست است
(mيا ورتيسيسم 

گري آينده«و » ي
ويندهم لوئيس« 
گري از درون ن

گري در با آينده
د كه چشم را به
تخت، به منظور

 .رست است
 .رست است

سازي ساختگرا
 .رست است
 .رست است

ه تصوير با درخت
 .رست است

بندي ري  تركيب

www.sanjeshse 
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ـورپردازي  

از . ه اسـت   

در  گفريـد 
قهرمان و ) 

مام بدن او 
  .ه شد

 پيشـنهاد   

. اسـت   ـده 
ب نيز اكران 

هـاي   نامـه     

يزي داشت 
كرد تا  ي مي

cationgroup

  ي ماري بسته

آميز و نـ اقيو اغر

 اسـتفاده شـده

زيگ هاكش به نام
)يا سيگورد ورد

مدر خون اژدها ت
 همسرش كشته

رام مصـنوعي را

ه شـساخت» گاوا
سينماهاي غرب

ورترين نمـايش

 بود، او لهجه وني
ش همواره سعي

اسليمي: 4زينة 

 در آن پرسپكتي

ز در ساخت آن
  .ند

مورد فردي اژده
زيگو(زيگفريد  .

ور شدن د غوطه
ط گوتورم، برادر

 سينتتيك يا در

يونوسوكه آكوتاگ
 در تعدادي از س

 يكـي از مشـهو

سال و بازرگان ن
سال زياد و   سن

  )27/01/1400ل 

  .هن بود

مي پيچك ـ گز

و. باشد  يكو مي
  .د

 خاك رس قرمز
جنبة تزييني دارن

نامه در م  پهلوان
است هيلد كريم 

، كه به هنگام غ
مان ناحيه توسط

آنها درام. اند ده
  .  شرده كند

ري« و داستان از
غربي شناساند و

نوشته شده و 1

مردي ميان عموالً
ست كه برخالف

31  

جامع نوبت اول( 

اداره راه آه مند

اسليم: 3ـ گزينة 

ر جورجيو د كري
كند ر هدايت مي

  گ

الن است كه از
ي امروزه تنها ج

  

موضوع اين. انه
كي به نام زن و

 نيبلونگن است
ز با ضربه به هم

ليل و ساكن بود
ظه نمايشي فشر

فيلم براساس دو
را به مخاطبان غ

  .شود

1602در سال  
  .ست

مع  ايتالياست كه
 شناخته شده اس

ت نمايشي

يازدهم؛ هنـــر

د و در ايران كار

ي دهان اژدري ـ

و اثر» ك خيابان
دمي پشت ديوا

ا، اندلسي بزرگ
  ق. چهارم هـ 

  ق. هـ 

ران سياهكل گيال
شده ولي فاده مي

.ه استرنگ بود

 زبان آلماني ميا
خواهي و و كين

تن حماسه ويين
شت و در آخر نيز

لي طوالني، تحلي
ا در يكي دو لحظ

ف .است كوروساوا
ر سينماي ژاپن

ش ساوا شناخته مي

است كه كسپير
ن اثر شكسپير اس

 كمديا دل آرته
 پيرمردي مجرد

 خالقيت

سنجش ي

متولد روسيه بود

اسليمي: 2گزينة 

ز ماليخولياي يك
خترك به سايه آ

ل و غرب آفريقا
سي قرن اول تا چ
ستين قرن اول ه

صل كار سفالگر
نوان چراغ استف

مديون كار با آبر

به حماسي ست
ي كشته شدن او
وي و قهرمان رو

تن گش ش رويين

هاي قديمي خيل
وهر دراماتيك را

آكيرا ك رگرداني
  كه كوروساوا و

هكارهاي كوروسا

ويليام شك ي اثر
نمايش بلندترين

عروف در نمايش
جامانده،  نسخ به

   
 

 .رست است
لتاً سوئدي اما م
 .رست است

سليمي ساده ـ گ
 .رست است
راز« شده با نام 

 بيننده را از دخ
 .رست است

وفي سبك شمال
وفي سبك عباس
وفي سبك نخس

 .ترست اس
 باغي گيالن حاص
در گذشته به عن

 .رست است
كاربرد رنگ را م

 .رست است

 .رست است
كتابي اس، ها نگ
، چگونگيها ندي

اطير اسكانديناو
ه ميان دو كتفش

 .رست است
ه ها درام وريست

ه قادر است جو
 .رست است

م فيلمي به كار
لين فيلمي بود
وان يكي از شاه

 .رست است
اي تراژدي نامه ش

اين ن. آيد مار مي
 .رست است

هاي مع ي از تيپ
در. المثل بود ب

www.sanjeshse 
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دار  ي خنده
  .د

 پي هـدرن 

 مـارني . ود 
  

كـه در اثـر    

ريـق يـك   

نـام  » ارك  

كـنش   ـك   
نماي آكيرا 

ك شدن به 

  

 بهتـرين و    
ش دربـاره   

سـاز   ـطوره  
  .وست

 بـه وجـود     
ـازيگرانش  
 بـازيگران    
اني فراوان 
ـازيگري از   

cationgroup

وارد ماجراهاي» ها
دول در كمديا بو

تيپ و شون كانري
شـو شناخته مـي 
.شود عصبي مي

شـد ك طالق مي

وسط افراد از طر
  . ع شده است

مصـائب ژانـد« 

دهاي وخـيم يـ
مربوط به سين 4

با نزديك ز لنزها

.»خانه عروسك

رود، كـه قطعـاً
هاي وااليـش  ايده

 نويس بايـد اسـ
يد، اثر معروف او

ت كـه هـدفش
ر اين سبك از بـ

هـاي درونـي زه 
ن احساس شادما

اگـر بـ. نددود ك
  .ن معتقد بود

ه زاني«ي يكي از 
د نمادي براي پو

شو. ساخته شد ك
فرد هيچكاك ش
ق دچار حمله ع

 جلوي صحنه اط

ها تو شاهده فيلم
م ديكسون ابداع

رين فيلم دراير
  . شده است

آمـد  معموالً پـي 
4د، ولي گزينه 

ولي اين دسته از

خ«و » اشباح«ه 

ر شـمار مـي    بـه  
ايشنامه افكار و

الم داشت درام
اپراي زيگفري. رد

رش بازيگر است
عنوان مبتكر  به
كه بر انگيـز كي

گر براي آفريدن
د درآورده، محد

به آن سالوسكي

  )27/01/1400ل 

دمتكارانش يعني
ر واقع نام او خود

آلفرد هيچكاك 
خرين شاهكار آلف
قرمز و رعد و برق

ست، به قسمت

ست كه براي مش
اديسون و ويليام

مهمتر. صامت بود
المللي ساخته ن

هاي او روايت. ت
باشد و صحيح مي

خواهيم داشت، و

ه است، از جمله

در زنـدگي وي
خوف در اين نما

  .كند مي

او اعال. ستشو داد
ي سر و كار دار

يه شكلي از پرور
مايرهولد. حرك

استانيسالوسك ش
قيده داشت بازيگ
صورت استاندارد

استانيس  كرد كه
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جامع نوبت اول( 

 هم با يكي از خد
 طماع داشت، در

توسط 1964ل 
 از منتقدان، آخ
 مشاهده رنگ ق

زي اسامرو) حنه

اس صوير متحرك
 توسط توماس ا

صاهاي دوران  ل
كه به سبك بين

ماي صامت است
هاي سينماي او

تري خ يد وسيع
  .كنند  مي

سن فيلم ساخته

ل نقطه عطفي د
چخ. س نيز هست

ز منظير ابرا ي كم

يي موسيقي شس
ي با جهان آرماني

اين نظري.  است
هايي متح ماشين

ف تأكيد استادش
 معتقد بود و عق
ص ي كه جامعه به
 را القاء خواهد

يازدهم؛ هنـــر

گاهي. جوان بود
ي بسيار مغرور و

ست كه در سال
ز سوي بسياري
با ريشي است و

پيش صح(وانسن 

اوليه نمايش تص
اين دستگاه. ود

مللي آخرين سال
 صامتي خواند ك

ي دوران سينما
ه ل درباره ويژگي

ر باشد، زاويه دي
 بدنمايي ايجاد

ه از هنريك ايبس

ت و در عين حال
دست روس چيره

احت و شفافيتي

ر چشمه جادويي
ي او درام واقعي

يا تئاتر ماشيني
باز و هم م روبات

مايرهولد برخالف
و بازتاب حسي

د را به رفتارهايي
همان احساسي 

سنجش ي

خواستگار زنان ج
نتالونه شخصيتي

اس شناختي  روان
فيلم از اين. دند

پري عالئم روان

 كه به معناي آو
  .جود آمد

ادستگاه  يك) ا
 طراحي شده بو

الم كارگردان بين
ترين فيلم بزرگ

ها رين كارگردان
ر سه گزينه اول

تر ز كمتر و كوتاه
ريزند؛ اعوجاج و

س چند نمايشنامه

اثر چخوف است 
نويس چ  داستان

ي هنر را با صرا

ه درام را بايد د
و بار خانگي، برا

ي» ر بيومكانيك
ورزشكار هم آكر

ما. اس و عاطفه
گيزه جسماني و
 الزم نيست خود
،ي آويزان شود

   
 

ن نشان بدهد و خ
پان. دش شقانه مي

 .رست است
تريلر ي در ژانر

صلي اين فيلم بود
داراي) صلي فيلم
 .رست است

ن يا پروسينيوم ك
مل تئاترها به و

 .رست است
جنبش نما(وپ 

ش در باالي آن
 .رست است

ر دراير مظهر ك
يد بتوان آن را بز

 .رست است
ستروم از مهمتر

هر. كردند ال مي
  .باشد ي

 .رست است
صله كانوني لنز
ر بات را بهم مي
 .رست است

رجويي براساس
 .رست است
 .رست است

ترين شخصيي، 
 نمايشنامه اين

 هنري و چيستي
 .رست است

نر معتقد بود كه
كننده كار و ضبط

 .رست است
تئاتر«گذار   پايه

گراني است هم و
است نه احساخو

اي داشت، به انگ
ن و در تماشاگر

يا بر طنابي، لغزد

www.sanjeshse 
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هر چقدر فا
سوژه، تناسب
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و پـوزو بـه   
و بـه   197

ن فـيلم از  

» همـزادش  
ر وضـعيت  

يا  ساديسم
بـه  (ي كـه    

بـه   1964   

وشته شده 

بنـدي   ـرده       

  وم آن نـيم   

cationgroup

شهرت ماريو. شد
72سـم در سـال    

خل طالي بهترين

تئـاتر و ه« ـاب 
در. گيرد كل نمي

س به شقاوت و با
قعيـت نادرسـتي

سـارتر در سـال

تر از نت نو ت بم

بـاربر از نظـر پـ

يرتر و نـت سـو

باش مي 1974و 
ي به همـين اس

ريافت جايزه نخ

و در كتـ ن آرتـو  
ه هر منظر، شك

آرتو» هن ما شود
از بين بردن واقع

  .كند

س. است)  وجود 

درست چهارم) ل

ر همنـام ولـي ب

  . است) ده

 آن نيم پرده زي

  )27/01/1400ل 

و 1972هاي  سال
ي ساخت فيلمي

د كه موفق به در

آنتـونن  توسـط  
شقاوت در ريشه
و دوباره وارد ذه
فيزيكي، كه به ا
ك جامد، اشاره مي

گرايي ـ اصالت
  . زد

سل(فلوت آلتو . 

ف فواصـل غيـر

  .باشد ي

4/(رگ  پرد 5

گام، كه نت پايه
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جامع نوبت اول( 

در س اسكار يزه
كه مبناي »خوانده

باشد رستمي مي

است كـه تئاتر 
ون عنصري از ش
د ساخته شده و

بار و ف ت، خشونت
انج مي» ده است

گ هستي( ياليسم
ش جايزه سر باز

.باشد مي) ال(ت 

مونيك يا مترادف

ل دانگ عراق مي

س آن ششم بزر

 درجه چهارم گ

ت موسيقي

يازدهم؛ هنـــر

 برنده دوباره جا
پدرخ« ص رمان

  .شد

خته عباس كيار

از گرايانه راواقع
تئاتر بد«: ويسد

بايد متافيزيك ه
 به عزمي سخت
اك ما را پوشاند

اگزيستانسي تب
شد اما از پذيرش

نت} مي ماژور{ 

آنارم) باشد ه مي
  .باشد ك نمي

معادل) ارم پرده

  .دهد دا مي

است و معكوس) ه

وس اول بر روي

 خالقيت

سنجش ي

يي آمريكايي و
الخصوص يي و عل
باش شد مي كاپوال

ساخ» عم گيالس
  .ست

فر اي گونه) ونت
نو  اين كتاب مي

 جسم ماست كه
بلكه. كند  نمي

ي آگاهي و ادرا

ترين آثار مكت ري
ش نوبل ادبيات ه

گام) جه چهارم

 سه چهارم پرده
وده و آنارمونيك

، پرده، سه چها

تر صد م بزرگ بم

1/(ك  پرده 5

ردي است معكو

   
 

 .رست است
ايتالياي نويسنده 

وي مافيايي هاي
فرانسيس فورد ك

 .رست است
طع«ط به فيلم 

ن فرانسه شده ا
 .رست است

شدت و خشو(ت 
وي در. است  ه

ط ما، از طريق
يگري اشارهدر د

مانند كفني روي«
 .رست است

يكي از محور» ع
مان برنده جايزه

 .رست است
درج( دومينانت 

  .د
 .رست است

دو و(ش درست 
همنام بو 1زينه 

 .رست است
هسه چهارم پرد
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

بمل ششم ت مي
 .رست است

م كوچك شده سو
 .رست است

ه ايتاليايي آكور
  .شود

www.sanjeshse 
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ماريو پوزو،  

ه خاطر رمان
ف كارگرداني
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جشنواره كن
در 1گزينه  .21

تئاتر شقاوت
تئوريزه شده
كنوني منحط
ايجاد درد د

«) گفته وي
در 1گزينه  .22

تهوع« رمان
خاطر اين ر

   
  
  

در 3گزينه  .22
درجه ساب  

دهد صدا مي
در 1گزينه  .22

چهارم بيش  
گز. باشد مي

در 4گزينه  .22
(جـ ط جـ   
در 4گزينه  .22
در 2گزينه  .22
در 2گزينه  .22
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در 4گزينه  .22
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 خميـر در  
ره، امـروزه          

  .شود

ه از سـنگ  

ـوم دارد و  

cationgroup

  .د

اين. شود ده مي
ي، چانـه و غيـر
ش وها استفاده مي

شيا ساخته شده
  .نند

شبيه به آلومينيـ

  .شند

  .ست

خواهد بود) زرگ

اي كهنه استفاد
هـره مثـل بينـي
ي پوشاندن ابرو

تش پوشاند و اش
كن استفاده مي» 

رنگي ش: پالست
  .ود

  .آن را پوشاند

  )27/01/1400ل 

باش سوم بزرگ مي

درجه چهارم اس

كامل بز(د ماژور

اخته سـ     
ز انـواع   
ه است، 

ها زخمن و ايجاد 
متعـادل بـر چه

خمير بيشتر براي

د خاك و ضد آت
برس نرم«ي از 

هاي متال پ سب
رو زي به كار مي

  

توان روي آ ي مي

34  

جامع نوبت اول( 

و بنصر فاصله س

و نت ايست آن د

گام مينور، آكورد

مـوالً از چـوب س
در گذشـته ا. د
شد ساخته مي» 

 پوشاندن ابروان
هـاي نام ت حجـم 

امروزه از اين خ. 

هاي ضد ا پارچه
براي گردگيري. د

چس. ربردي ندارد
ردن قطعات فلز

.دارد لياف پنبه

  .ب است
  .ي است

كاري ت با نازك

اص مواد

يازدهم؛ هنـــر

و) وم نيم بزرگ

باشد و ماهور مي

 

گا) ششم(ديانت 

 اسـت كـه معم
رو  بـه كـار مـي   

»انگور«و » لبالو

ند بيني، چانه،
ت مانند ساخت
.ر را گرفته است

ها بايد با ن موزه
 گردگيري شوند

م و ويلو فوم كار
يشتر براي پر كر

سزايي در رنگ ال

ي بسيار مناسب
ر پرده و رومبلي

كاري كه در نهايت

 خوا

سنجش ي

سو(يش كوچك 

 پنجم دستگاه م

 .دباش  شور مي

 درجه ساب مد

دستگاهي ترل، 
هاي نخي  سك

آل«خة درختان 

  

هايي مانن ن حجم
پردازي داشت هره

 جاي اين خمير

رين را در مخازن
موزه بايد مرتب

طعات پالستوفوم
كند و بي ري مي

 پنبه تأثير به س

روميزي و رومبلي
ن استفاده آن د

كا خت در سفت

   
 

 .رست است
 .رست است

ل فاصله سوم بي
 .رست است

ه دلكش درجه
 .رست است

ه پنجم دستگاه
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

ته شده بر روي

 .رست است
مان دستگاه كنت
راي كنترل عروس
كه معموالً از شاخ

  .  كردند 

 .رست است
براي ساختن: تو

برد بسيار در چه
 با مايع التكس
 .رست است

هاي مرمر جسمه
الرهاي نمايش م
 .رست است

براي قط: تينري
ي آن با فلز برابر

 .رست است
خاك محل رشد
 .رست است

براي پارچه ر: ن
بيشترين:  سلولز

 .رست است
 آجر بدون پردا
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ويسكوزريون
تري استات

در 3گزينه  .24
به كارگيري
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فلـزي كـه     

  رنگ
  سبز

  اي قهوه
  اي قهوه

  مشكي

مين يـا در  

 ايـن بـوق     
. وده اسـت    

cationgroup

صـال قطعـات ف

ساخت رنگ 
  »ن

  
  اسل يا كلن

  ستر

د و در سطح زم

.  

H  

 در گذشـته از
ـيش پابرجـا بـو

ش برق و براي اتص

  نام
زيرس«ك وِرنايي 

پوست بدن
آمبرخام
ايك يا خاك كا

پيا يا بيسسه

شوند  منتشر مي

.كند ستفاده مي

HFيك يا همان 

نوازنـد شود مي ي
د هشتاد سال پـ

  )27/01/1400ل 

از جوش... شي و

  نگ
خاك  فيد

  رمز
وان د ورتي

  زرد

  .د

شوند و در هوا ي

  . است

وي بستر سرد ا

ز اسيد فلوئيدريك

 صفر برگزار مي
ن رسم تا حدود

35  

جامع نوبت اول( 

ه و سپري و نبش
  .شود فاده مي

رن
سف   يا توتيا

قر  د يا نفتل
صو  ون

ز

يرات اعمال كرد

ارج ميها خ شان
  .ز رنگ است

ي ثبوت سريع

 داغ مومي بر رو

  .ي ندارد

شود به جز  نمي

  نعطاف

هاي محرم و ماه
كردند و اين ه مي

.  

يازدهم؛ هنـــر

هاي در و پنجره
ش كاربيت استف

  قرمز: »ت
  نام

سينكا يا زينك

ريليد يا آريالميد
كريدوكينا 

 هاترا

 را اصالح و تغيي

 از دهانة آتشفش
و سبز» سنگ گچ

داروي 3و گزينه  

هاي ز رنگش ا

يدكربن مقاومتي

 

م است و خورده

آبرنگ با آب و ا

 و دمام كه در م
رك نيز استفاده

كنند مي ه نصب

سنجش ي

ه  فلزي، پروفيل
متر است از جوش

  
ورميليونت«يا » 

  رنگ
س  آبي

آر  قرمز
  قرمز

  سبز

توان آن ت و مي

موادي كه: د از
سن« مانند توف 

.وي ثبوت است
 

ر اين شيوه، نقا

ني و دي سولفي

  ر

  ل
 درصد 6تا  2 

 و مايعات مقاوم

  ر آبرنگ
 مخلوط شدن آ

 
در مراسم سنج

وا در جزيرة خار
ي از جنس نقره

   
 

 .رست است
 قطعات اسكلت

كم mm2ها از 
 .رست است

ي مايل به سبز
رنگ سرخالك« 

  ام
  امارين

  شنگرف=  
يا الك يا 

  »قرمز دانه«
  يدين

 .رست است
 تعميرپذير است

 .رست است
ذرآواري عبارتند

كنند رسوب مي
 .رست است

اصل دارو 2و  1
.درست است

د: »انكاستيك«
 .رست است

هاي معدن  روغن
 .رست است

مسوار= قلع + ب 
  برنج=  
نيكل+ روي + س 

ژ آهني با كربن
 .ست استر

رابر تمامي مواد
 .رست است

گندزدايي در: ك
تسهيل: سيرين

.درست است
شهر را فقط د بو

شروع مراسم ليو
دنة بوق تزئيناتي
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امروزه بوق
براي اعالم ش
غالباً روي بد
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  .شوند مي

cationgroup

ي از شورة مو بهه شامپو اضافه م

  )27/01/1400ل 

ت مو و جلوگيري

36  

جامع نوبت اول( 

م شدن و تقويت

يازدهم؛ هنـــر

  .شد

 هر سه براي نر

سنجش ي

باش  از سفال مي

مرغ و زرده تخم

   
 

 .رست است
 تمبك زورخانه
 .رست است

ريك و النولين و
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