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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومسمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)07/09/1399(  

  )يازدهم( ـرهنـ  
  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي 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 

آميـزي،   س

. تعاره دارد
كنايـه دارد  

 و استعاره 

 ناهمسـان   

cationgroup

  

حس:  كار شيرين

 تشخيص و است
ك: چشـم بـه راه     

تشخيص:  ندارد 

جنـاس: و سـاز    

  حركتي

اجازه، رخصت: 

  شراع: خيمه 

  د

  .دايي است

رد خواب تلخ و

آراية: افتد ن مي 
مـردم عـالم ـ چ

ار ـ دل كه پا

رحـم ـ سـوز و ي  

ناس ناهمسان ح
  .ي آن

07/09/1399(  

:اذن) 4( گزينة 

)ب  عارضه: دثه

  بد
گردن بند: ، عقد

جد: »مفارقت« 

فهوم كنايي دار

چشمش بر زمين
مجاز از م: عالم 

دل اسير و گرفتا

كنايـه از بـي: ل  

جن: مهر و مهر) 
هاي  و وابستگي

  .ط كرد

2  

7 ومسمرحلة (ر 

ترديد در: بهت

حا) ث    ون

  .اند ده
هاي خوب و بد ت

)عفو كردن: دن
  گر حيله

  ي، غربت
  .ست است

  .ست

دريا و: »بحر«ا 

هر سه مف: شدن

ن ـ خورشيد چ
)4 ـ در گزينة  

كنايه از د: كسته

كنايه ـ سـنگدل

)ه استعاري ـ پ
 رها كردن دنيا

ا به زمين هبوط

)  2(سي 

ش يازدهم؛ هنـــر

شب) 3(  در گزينة

مقرو: پيوسته) ت

درست معني شد
خصلت: ق، خصال
بخشود(بخشيدن

ح: پاداش، دغل 

  .است» ل

دوري: »غريبي« 
بانگ و آواز درس 

آسوده درست اس

شكل درست آنها

ن خواب و لنگر ش
  شوقة فرهاد

 خجالت كشيدن
اغراق: مين دارد

الفي، دل پا شك

ص، استعاره و ك

اضافه: ست عشق
 تعلقات دنيوي،
 داشت و از آنجا

  حركتي
  ن حركتي
  ن حركتي

 فارس

سنجش

تاندن، گرفتن د

ت 

ها د د بقيه گروه
مشتاق: ت، شايق

بخ: ف كردن، اعطا
: و دشوار، صلت

زايل«درست آن

ت شكل درست
:»صفير«ست و 
آ: »فراغت«ت و 

اند شنادرست» 

 كار و تلخ شدن
نام معش) 2كش 

كنايه از: ن باشد
 چشم سر بر زمي

  
س ناهمسان اختال

تشخيص: دن شمع

دس) بيهي ـ الف
كنايه از ترك: 

در بهشت منزل

ناس ناهمسان ح
جناس ناهمسان
جناس ناهمسان

   
 

 .رست است

ست: »ستدن«) 2
 .رست است

 وشك
  محجوب: ر

 .رست است

شود جيوه مي: ب
غيرت: حميت) 
تصرف: تسخير) 
سخت: صعب) 

 .رست است

ت است شكل د
 .رست است

نادرست: قريب) 
نادرس» سفير«) 
نادرست: فراقت) 

 .رست است

مفارغت«و » هر
 .رست است

 .رست است

شيرين شدن) 
نغز و دلك) 1: ن
چشم بر زمين) 

يي تو خورشيد
.جود نداردهام و

جناس: نوا، دوا) 

 .رست است

زدشبيه ـ خنده 

 .رست است

اضافه تشبي:  ابرو
 جهان برچيدن
ه اينكه انسان د

 .رست است

جن: نَقل و نُقل) 
ج: انعام و اَنعام) 
ج: تُرك و تَرك) 

www.sanjeshse 

  
 
در 1گزينه  

2(در گزينة 
در 3گزينه  

كو: قصر) پ
مستور) الف

در 1گزينه  
فقط سيماب

)2در گزينة 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

در 2گزينه  
نادرست: ذايل

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

در 2گزينه  
به«هاي  واژه

در 4گزينه  
در 4گزينه  

)1در گزينة 
شيرين: ايهام

)2در گزينة 
از شرم زيباي
تشبيه و ايها

)3در گزينة 
  .دارد

در 1گزينه  
تش: چو شمع
  اختالفي

در 3گزينه  .
محراب) ث
دامن از) ب
تلميح به) ت

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

erv.ir
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  ضاد

در . بيايـد  
بـدون  » جه

قيـد  : سـت 

. رفته است

  .ي يافت
.  
  ؟

 مانـد چـه     

رت سـؤال   

رود و  و مي

. ردـواني دا   
كه هميشه 

رد هر جـا  

cationgroup

دوش و شانه: م

رابطة تض: سليمان

ـ     ـاي اضـافه ـِـ
خواج«واژة ) 3(  

ممكن اس: شايد 

  
ي چشم به كار ر

ود دست خواهي
. نخواهي داشت

اي؟ يدار نشسته
نشـئه خـواهي

  .ت

صـور طـة مقابـل   

سل در عسل فرو

صـراع دوم همخـ
را از آن جهت ك

ه حب وطن ندا
  

وش دوم و سوم

مور و س) 2زينة 

 القاب نقـش نمـ
ده ـ در گزينة

)3(ه در گزينة 

شد و ديده شد
در معناي: ديده 

 گرانبهاي مقصو
خي براي گفتن
ر اين دنياي ناپا

اي و ن ـي نبـرده  

ق ذكر شده است
  .ي دارد

كه درسـت نقطـ

راي خوردن عس

ت سـؤال در مصـ
سرو ر) 2 گزينة 

گويد انساني كه ي
.ني اشاره دارند

07/09/1399(  

ش اول ديشب، د

 و ميوه ـ در گز

بايد بعد از اين
بدون اسم آمد» 

  .ست

كهدهد در حالي

زاييده ش) 4زينة 
:گذشتتظارت 

  .داند ياگري
  عول

قيامت به گوهر
داي قيامت پاسخ
چنين آسوده در
ت كه نان و رزقـ

عاشق به معشوق
خواني  سؤال هم

كوشش نيست ك

اي كه بر  مورچه

ست كه با صورت
اني دارد اما در

مي 4 در گزينة 
يز از غربت گزين

3  

7 ومسمرحلة (ر 

مسان دارد دوش

سيب) 4گزينة 

م بيايد، ضمناً نب
استاد«واژة ) 2(

ه با اسم آمده اس

د معني مي» ست

كشته شد در گز
كه در انت) چشم

كيميكند  بري م
مسند         مفع

بسازي، در روز ق
گي كني كه فرد
 است چرا اين چ
ي فرداي قيامت

و مانع رسيدن ع
ت كه با صورت

 نياز به جهد و ك

رد درست مانند

و اشاره شده اس
ت سؤال همخوا

  

رد در حالي كه
پرستي و پرهي ن

ش يازدهم؛ هنـــر

جناس هم) سوم

بل و مرغ ـ در گ

ه بعد از آن اسم
(رفته در گزينة 

همراه» شاه«ژه 

تر استه است، به

ك) 2ل در گزينة 
چ(بس ديده : ول

نثار سيم  صدق
 متمم    گروه م

اليمات دنيوي ب
ساب خود رسيدگ

ر در پيش ناگوا
نيوي هستي برا

و تالش حجاب و
زي ضروري است

شود و اصل مي

گذر گي خود مي

ت و درستي سر
مصراع اول صورت

.سي نموده است

 وطن تأكيد دار
نيز به وطن 1و  2

سنجش

دوم و س( دوش 

بلب) 3 در گزينة 

ست كه بالفاصله
ـِـ گر» حضرت«
وا: شاه كاووس 

شايست«: »شايد

مجهول: ته شود
مرتب مصراع او 

از رويرا  ة جان
مفعول     گروه

ها و نامال  سختي
دنيا بايد به حسا
ين دنيا حوادث
كر رزق و نان دن

ي، جد و جهد و
 براي كسب روز
سعي و تالش حا

ك لقمه از زندگ

ستگي و صداقت
اره دارد كه با م

آيد بررس در نمي

پرستي و حب ن
2و  3هاي  گزينه

   
 

با) اول(دوش ) 
 .استرست 

بيت و شعر ـ) 
  تضاد: زرگ

 .رست است

 شاخص اين اس
«حضرت دوست 

)4(ما در گزينة 
 .رست است

« 1و  2و  4ي 
  .د است

 .رست است

گفت: گفته آيد) 
)3(ه در گزينة 
  .اي گذشت
 .رست است

خردةكه  كسي 
نهاد      گروه م 

 .رست است

اگر به: مفهوم) 
امروز در اين د) 
هر لحظه در اي) 
قدر فك چرا اين) 

  اي؟ يشيده
 .رست است

در عالم عرفاني) 
سعي و تالش) 
روزي بدون س) 

انسان براي يك) 

 .رست است

به وارس 1و  4ي 
ه بخشندگي اشا
 به رنگ ديگر د

 .رست است

ل به حس ميهن
گ. ا وطن اوست

www.sanjeshse 

)4در گزينة 
در 2گزينه  .1

)1در گزينة 
درويش و بز

در 4گزينه  .1
شرط: توجه

ح) 1(گزينة 
اسم آمده ام

در 3گزينه  .1
هاي در گزينه

شك و ترديد
در 3گزينه  .1

)1در گزينة 
در حالي كه

در معنا: شد
در 2گزينه  .1

:مرتب بيت
             

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

تدبيري اندي
در 3گزينه  .1

)1در گزينة 
)2در گزينة 
)3در گزينة 

  .است
)4در گزينة 

  .ميرد مي
در 2گزينه  .1

هاي در گزينه
به) 3گزينة 

سبز است و
در 4گزينه  .2

صورت سؤال
كه رود آنجا
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سر تجلـي  

لحظه مـرا  

رسـد و   ـي      
زمـاني  دك 

صـيحت را   

ارنـد مگـر    

  دشو ز مي

 
 وفا، رسـم  

cationgroup

پسارهاي پدر در 

ل عقل هر) 4نة 

ـه بـه فريـاد مـ
د گرايي، به انـد

گويـد نص مـي ) 4

 است، اشـاره دا

آغاز ـ يده شدن

  عيب هستند ـ

 :   مفهوم باشد
ر نتيجه از خود

اخالق و رفتا) 3

در گزين. ل عاشق

 عشـق اسـت كـ
خر و به عقل و 

4كـه در گزينـة    

و زيبايي آفريده

پيچي ـ كننده فه

ي هستند ـ ما ه

  همان 

واند معادل اين
 وجود ندارد، در

)ي

07/09/1399(  

3( كه در گزينة 
  .ت

ق از حل مشكل

شود اين ن مي
ساني رها شوي

دارد در حـالي ك

در كمال نظم و
  .شده است

  ج ساخت

 اين درختان خف

  كند 

ـ كسانيهمانا ) 

ـمحتاج تو  ـ ه

تو ن عبارت نمي
ري استاد باشد

يرعلوم انساني

4  

7 ومسمرحلة (ر 

در حالي.  نَسب
ه قرار گرفته است

  .واني دارد
ناتواني عشق) 3 

قل عاجز و ناتوا
 اگر از اميال نفس

 و اندرز اشاره د

 تمام هستي را د
اجز و درمانده ش

خارج) 4 

زندگي) 4 ن از

ك م ـ مدفون مي

)4 ه ياد نياوريم

گاههر) 3 

اين. ش به پاخيز
سي كه در وفادا

غي ويژة( )2( 

ش يازدهم؛ هنـــر

 دارد نه اصالت
 بيت مورد توجه

رت سؤال همخو
در گزينة. عشق

كه هر جا كه عق
گويد مي) 2(ة 

 نصيحت و پند

ه خداوند عالم،
ك آفرينش تو عا

 ها مرده) 

آويزان شدن) 3د 

هاي سالم بلوط) 
  كند

به) 2 بهترند ـد 

 ر 

زرگداشت مقامش
كس:  وفا بياموزم

ي، زبان قرآن

سنجش

صالت فرد اشاره
ت نَسبي در اين

 است كه با صو
 عقل از وصف ع

.  

شاره دارد به اينك
كه در گزينةحالي

  .ه قرار گيري

فايده بودن ه بي
.  

يب عالم و اينكه
ل و خرد از درك

)3  ها ا و هسته

كند ت ـ آغاز مي

)3    ي
ك مي مخفي ـم 

كساني هستندـ 

همانطور ـي كه 

احترام معلم و بز
از پس وفا/ تاد 

  )ما(ردگار 

 عربي

   
 

 .رست است

به اص 1و  2و  4
د بنابراين اصالت

 .رست است

يران نمودن دل
عجز و ناتواني) 

.كند تر مي يچاره
 .رست است

اش 1و  3و  4ي 
كند در ح ي مي

 باالترين جايگاه
 .رست است

به 1و  2و  3ي 
. آن عمل كردم
 .رست است

ترتي ها به نظم و
گويد عقل  كه مي

 .رست است

ها دانه) 1: رتيب
 .رست است

درخت) 2: رتيب
 .رست است

  :رتيب
بلوطي ة ـهر دان
بلوط سالم ةر دان

 .رست است

ـقطعاً ) 1: رتيب
 .رست است

مردمي) 1: رتيب
   همانطور

 .رست است

به ا: فِّه الّتبجيال
ت كس تمام اُست

  .آموزم ي
 .رست است

اي پرور: ربَّناست 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
4هاي  گزينه

كند پيدا مي
در 1گزينه  .2

كار عشق وي
)2در گزينة 

تر و بي ويران
در 2گزينه  .2

هاي در گزينه
گشايي مشكل

تواني در مي
در 4گزينه  .2

هاي در گزينه
شنيدم و به

در 4گزينه  .2
ه همة گزينه

ك) 4(گزينة 
  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

بود كه ه) 2
هر ـ يك) 4

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

ـ گاههر) 4
در 1گزينه  .3

قم للمعّلم وف
در وفا نيست
وفاداري مي

در 4گزينه  .3
ترجمه درست

erv.ir
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-الها و لكه
ه اين هنـر  
اني دوم يا 
مانند بيـت  
ن سـعدي   
پاپ ايراني 

 أِدر کأسـًا 

cationgroup

راي خاستش دا
ور را ادا كند كه
 از شعر را به زبا
ن بوده است؛ م

همچنـين. »كلها    
زه در موسيقي پ

 يا أّيها الّساقي

 َاحتوی ضيه

سبي است كه پوس
عر است، تا منظو

اي يا بيتي پاره
عربي با اشعارشا
لـي افتـاد مشـك
مانگونه كه امروز

أال«: شود ع مي

  ي ديگر
 

ماض) 3 

07/09/1399(  

  ارم

  هاي ي

مع به معني اسب
ي فروزان به شع
يه اين است كه

كردن ع آميخته
ان نمـود اول و

هم. يرازي است

  . عربي است

 . ر ببرد

 . است

  ! تلميح

ين مصرع شروع

  :تلميع
هاي  زبان يا زبان

 .ي زمينه است

   

5  

7 ومسمرحلة (ر 

همكا) 4 

ويژگي) 4 

  ها) 4 

 بديع است و ملم
دن برق و جاليي
گيري از اين آراي
ي شاعران ايراني

كه عشق آسا/ ا 
ي شي سي و لهجه
  .خته است

شعر آميخته به
 .افزايدمي
 .اندخته

 اشعارش به كار

شتارها و اشعار
 

 .شودمي ميده

شود نه ميده مي

شهور حافظ با ا

هاي تل  و ويژگي
ت يا مصراعي به

ف رنگ اصليخال

خبر) 2 

ش يازدهم؛ هنـــر

 ود و هفت 

  هستند  

 أن تکّلم) 

ي ادبي در علم
كردن يا دادرنگ

گش آنان در بهره
يشيوه.  نيست

 أدر كأساً وناولها
 از عربي و فارس
نگليسي درآميخ

 دارد كه شبيه ش
 زيبايي و جال مي
ن انگليسي آميخ

نر تلميع را دره

سازي نوشلم زيبا
.ربي بوده است

ت كه تلميح نام
 .  دارد

ت كه تلميع نام

يكي از قصايد مش

  .ت
ه دارد به معاني

استفاده از بيت 
هايي متعدد و مخ

 وف

سنجش

نو) 2هاي       ن

فراري) 2  

)2  ـه ـطاء 

هاي يكي از آرايه
شد و عبارت از ر

روش. يابيمر مي
عري را توان آن
 يا أيها الساقي
لارد كه متشك

نيم كه با زبان ا

پ ايراني وجود
ني ديگر به آن

عارشان را با زبان
تواند هبداند مي

ديع است كه عل
ر فارسي زبان عر

اي ادبي استرايه
ت دو و سه زبانه

ن آراية ادبي است

 شده است كه ي

شبيه نشده است
ن به ترتيب اشاره

)3ت شعر       
ه ها و خال نقطه

فاعله محذو) 1 

   
 

 .رست است

پيراهن )1: رتيب
 .رست است

اين  ) 1: رتيب
 .رست است

  :رتيب
أخط ـ أن تکّلم 

  :ك مطلب
زبانگي در شعر
ز رنگ اصلي باش
ن زبردست شعر
ايند كه هر شاع

أال«ظ شيرازي 
معي سه زبانه د
بين شبيه شعر مي
 .رست است

  : گزينه ها 
 در موسيقي پاپ
كردن شعر با زبا
شعر فارسي اشع
ري كه دو زبان ب

 .رست است

  : زينه ها
اي در علم بدرايه

م تلميع در شعر
زبانگي آي يا سه

شيرازي ملمعات
يا سه زبانه بودن

 .رست است

طور واضح ذكر

 .رست است

اي به آراية تش ره
ها براساس متن

زيبايي و جذابيت
سبي كه داراي ن

 .رست است

:ها به ترتيب ينه

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

ـُيفّکْر  )1
ترجمه درك
تلميع يا دوز
هايي غير از

را نزد بزرگان
سراوم ميس

معروف حافظ
شيرازي ملم

هايي ش متن
در 2گزينه  .3

ترجمه ي گ
ملمعاتي )1
كآميخته) 2
بزرگان ش) 3
هر شاعر) 4

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه

تلميع آر )1
زبان دوم) 2
زبانگيدو) 3
سعدي ش) 4

دو ي: توضيح
در 4گزينه  .3

در متن به ط
  »و ناولها

در 1گزينه  .3
در متن اشار
ه ساير گزينه

افزايش ز) 2
پوست اس) 4

در 4گزينه  .4
علت رد گزي
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هريمنـان ـ     

cationgroup

  ل

  لس

  خبر :َخير

     

پسـندد ـ اهر ـي    

اج إلی المفعول

    »کبار«فه 

  .ست

مجل) 4 

  .ت

َخ )4خبر  :َخير

ُنغّير )4      

  ي ـ كنيم

ردبار خـود ـ مـ

07/09/1399(  

يحتا ـحرف زائد 

صفٌة و موصوف
  ةٌ 

  .درخواهي كن

اسم تفضيل اس :

  عم

است )ترين(الي 

خ) 2مفعول  :سط

أتکّلم       )3

ده بودم ـ درسي

سلماً ـ كوشا و بر

)وم انساني

6  

7 ومسمرحلة (ر 

له ح) 3  َتفعيل

ص/ ) کثرة الّصفة
صفٌة) 4 

كه از ايشان عذر

:أفَضلبا مفرد  

مطاع) 3 

صفت عا ها گزينه

أوس) 1:  ترتيب

 .است 

رسبوا          

آمد -3 

   نيك و خوب
  مه نشده 

مس -3  

علوويژة ( )2(

ش يازدهم؛ هنـــر

کيل علی وزن

يدّل علی کث(غة 
 حرفة

و واجب است ك

أفاضل. خواهد ي

 ت

ست و در ساير گ

به ها ساير گزينه

»األدب ليقلو 
تر) 1: هاي  فعل

ها آن ـ انسان -
ترجم ،یلَ عَ ن ـ 

ـ كند) نادان را
  خواهد شد -

( زبان قرآن 

سنجش

َتشکمصدره ) 2 

ِاسم للمبالغ) 1 
ی الِمهنة أو الح

 غيبت كند بر ا

م تفضيل را مي

َمکتبات) 2 

اس) تر(تفضيلي 

اعل دارد و در س

  .ف نفي است

هو«مله اسميه 
به ترتيبشرط 

 ام  سيدر ←

-3  كند ي
ه نشده ـ دشمنا

(كند ـ را  ـ مي 
-4  دهد 

 عربي،

   
 

 .رست است

:ها به ترتيب ينه
  حرف زائد
 .رست است

:ها به ترتيب ينه
يدلُّ َعلی ـبالغة 

 .رست است

 .رست است

 كس از مؤمنان
 .رست است

صورت سؤال اسم
 .رست است

 مكان م
 .رست است

صفت ت 3گزينه 
 .رست است

نقش فا 3گزينه 
 .رست است

ها حرف ير گزينه
 .رست است

جواب شرط جم 
ش جوابي ديگر 

 .رست است

  :رتيب
 پدرم ـ درسي 

  رفته بودم
 .رست است

  :رتيب
ارد ـ سفارش مي

ترجمه ني انسا
 .رست است

  :رتيب
)اهريمن را( را 

جاهالن ـ كيفر د

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .4
علت رد گزي

يس لهل) 4
در 2گزينه  .4

علت رد گزي
ِاسم المب) 3

در 3گزينه  .4
در 4گزينه  .4

هر :تابَ ِاغْ 
در 4گزينه  .4

ص :الّرجحان
در 1گزينه  .4

فاقد اسم) 1
در 3گزينه  .4

در گ» خير«
در 3گزينه  .4

در گ ّ»شر«
در 2گزينه  .4

در ساي» ما«
در 2گزينه  .5

2 هدر گزين
هاي در گزينه

  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

زماني ـ -1
پدرم ـ ر -4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

دا باز مي -2
باوفا براي -4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

تالش ـ -2
كند ـ ج مي
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-لكه الها و
ه اين هنـر  
اني دوم يا 
مانند بيـت  
ن سـعدي   

ايراني پاپ 

cationgroup

ستش داراي خا
ور را ادا كند كه
 از شعر را به زبا

م ؛ن بوده است
همچنـين .»اكله    

زه در موسيقي پ

  ذارند

 

سبي است كه پوس
تا منظو ،عر است

اي يا بيتي پاره
اشعارشاعربي با 

لـي افتـاد مشـك
مانگونه كه امروز

07/09/1399(  

گذ تو ـ تأثير مي

  ر كرده بودم

  كند  مي

  وردگارا

 ِمن عيبکم -4

مع به معني اسب
به شع انفروزي 

يه اين است كه
ع كردنآميخته 

ان نمـود اول و
هم. زي استاري

  . عربي است

 . ر ببرد

7  

7 ومسمرحلة (ر 

   

برتو -3 

كار -3 

را دچار خسران

پرو -2  د

  !ت را بچشيم

 4

ملم  بديع است و
جاليي دن برق و

گيري از اين آراي
ي شاعران ايراني

كه عشق آسا/ ا 
يي ش لهجه سي و

  .خته است

شعر آميخته به
 .افزايدمي
 .اندخته

 اشعارش به كار

ش يازدهم؛ هنـــر

 فخر فروش -
  ـ استاد

  خوب دارند

  هم، همچنين
  ت

حال آنكه تو ر -
  ـ ولي

كند نمي ←د 
  د شد

مي از كرامتاج 

 شّراً  -هدايًة  -

علم ي ادبي در
كردن يا دادرنگ

گش آنان در بهره
يشيوه. يست ن

 أدر كأساً وناولها
فارس  از عربي و

نگليسي درآميخ

 دارد كه شبيه ش
ي و جال مي زيباي

آميخ ن انگليسي
هنر تلميع را در

سنجش

-2  ن ـ صداهاي
نخواهد داشت ـ

سبت به تو تأثير
  

نيز،: شده است
جمه نشده است

-2  ر حالي كه
دارد ـ ست ـ دو

نيامده ـ كند» زء
ركس اخالقش بد

نكنيم تا از آ ي

 2-

هاييكي از آرايه 
رعبارت از  د وش

روش. يابيمر مي
ان آنوتعري را 

 يا أيها الساقي
ارد كه متشكل
نيم كه با زبان ا

پ ايراني وجود
آن هبني ديگر 

عارشان را با زبان
تواند هبداند مي

   
 

 .رست است

  :يبرت
صداهايشان ←

فخر فروشان ـ ن
 .رست است

  :رتيب
هايت ـ نس  عيب

غيبت ـ خودش
 .تاسرست 

  :رتيب
ترجمه نش أيضاً ـ 

ترج أيضاً شته ـ 
 .رست است

  :رتيب
جمه نشده ـ در

ترجمه نشده :ة
 .رست است

  :رتيب
جز« ـ بعد از به 

هر ←قي فرد 
 .رست است

تالش مي): 3(نة 
 .رست است

  :رتيب
  تعريب نشده 

  :ك مطلب
در شعرزبانگي 

گ اصلي باشنرز 
زبردست شعرن 

شاع ايند كه هر
أال«ظ شيرازي 

معي سه زبانه د
بين شبيه شعر مي
 .رست است

  : گزينه ها 
 در موسيقي پاپ

زباكردن شعر با 
شعر فارسي اشع

زبان ب ري كه دو

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

←صداها  -1
چون ـ ف -4

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

خوب ـ -1
عيب ـ غ -4

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

بهاري ـ -2
سال گذ -4

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

ترج :َفإّنهُ  -1
ُمصادقة -3

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

ها نفس -1
بد اخالق -4

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

بدترين -1
ترجمه درك
تلميع يا دوز
هايي غير از

را نزد بزرگان
سراسوم مي

معروف حافظ
شيرازي ملم

هايي ش متن
در 2گزينه  .3

ترجمه ي گ
ملمعاتي )1
كآميخته) 2
بزرگان ش) 3
هر شاعر) 4
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 أِدر کأسـًا 

cationgroup

 يا أّيها الّساقي

  .ست

  ُيساِفرونَ = 

أال«: شود مي ع

اس موصول ةصل

  

) =ِفـ(كسور باشد 

07/09/1399(  

 . است

 

  ! تلميح

روعين مصرع ش

  !شد

صنيست بلكه  بر

»ملّمع«فاعله  

  ي

بايد مك ـفَ حرف  

8  

7 ومسمرحلة (ر 

اشعار شتارها و
 

.شوداميده مي

نهشود  مي هميد

شهور حافظ با ا

  !قصود است
  !است
  !ت

باش گ پوستش مي

خب -2 

-للمجهول  - 

  صوف
يمبن -)  شعار

:ُيساَفرونَ  شد ـ

  !ن است

ش يازدهم؛ هنـــر

سازي نوشلم زيبا
.ربي بوده است

ست كه تلميح نا
 . ه دارد

منا عتلميت كه 

يكي از قصايد مش

  : عني
ساندن كامل مق

و تازگي ابايي ي
هاي ديگر است ان
اي مخالف رنگ ه

 !شود فته مي

له حرف زائد -

موص صفة و - 
ألنَّ مفرده: رفة

باش »لُمساِفرونَ 

ن فصل زمستان

  ت

سنجش

ديع است كه عل
ر فارسي زبان عر

اي ادبي اس آرايه
سه زبانهو ت دو 

ن آراية ادبي است

 شده است كه ي

ملمع يع:  نيست
رسن أشعار براي 
كردن شعر به ز
ه يك زبان يا زبا
رآن نقطه و لكه

  :ب
فعل مجهول گف

  :ب
 3-

   فقط»  تـ « 

  :ب
)الّصفة  کثرة 

 المهنة أو الحر

ا«بايد مفتوح  ن 

ط است چونغل ة

مصدر است صادقة

   
 

 .رست است

  : زينه ها
اي در علم بدرايه

م تلميع در شعر
زبانگيي يا سه

 شيرازي ملمعات
يا سه زبانه بودن

 .رست است

طور واضح ذكر

 .رست است

  :و سؤال ها نه
 جمله در متن
دنتشبيه در سرو

يا مهيا ك كردن 
يت يا مصراع به

ه برسبي است ك
 .رست است

به ترتيبها  زينه
براي ف=  محذوف
  نیمبـ  ف زائد

 .رست است

به ترتيبها  زينه

حرف زائدـ  ّعل
 .رست است

به ترتيبها  زينه
يدّل علی (لغه 
لیيدّل ع (لغه 

 .رست است

  :رتيب
المسافريِندر  نِ 

 .ترست اس

  :رتيب
بديعة خضرة) 4

 .رست است

  :رتيب
ُمص= عول ندارد 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
گزي ترجمه

تلميع آر )1
زبان دوم) 2
زبانگيدو) 3 
سعدي) 4 

دو ي: توضيح
در 4گزينه  .3

در متن به ط
  »و ناولها

در 1گزينه  .3
ترجمة گزين

كدام: سؤال
صنعت ت) 1
رنگارنگ) 2
ربرد بيكا) 3
پوست اس) 4

در 4گزينه  .4
گزاشكاالت 

فاعله مح -1
حرف له -3

در 1گزينه  .4
گزاشكاالت 

 متعدٍّ  -2
تفّع وزن -4

در 2گزينه  .4
گزالت اشكا

اسم مبال -1
اسم مبال -3

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

ن): 3(گزينة 
در 4گزينه  .4

خطاها به تر
4(در گزينة 

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

اسم مفع -1
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ر تـدبر در  
راه درسـت   

 در كـه  ت 
 دائمـي  ج 

 گـاه  و ت 

 و يابـد  ـي 

cationgroup

ية شريفه نيز د
كشـف ر«مـان  

شده اسـت سبب
احتيـاج«پـس  . 
متفـاو هـاي  امه

مـ را زندگي حيح

  .ن نيست

   

  .دارد ن

، و آ14و  13ص 
سران زدگي، هم

س كند، تضمين 
12ص » .شـيم 
برنا ارائة«علت و 

راه صحي نبايدها،

07/09/1399(  

  

؛ اسم مكانالدی

 .است صدر

اسم مبالغه  -4

ي انسان در صص
 جلوگيري از خس

را او سعادت د و
باش بشري مكاتب
عل» كند تضمين

ن و بايدها خيص

)لوم انساني

9  

7 ومسمرحلة (ر 

.ستحرف جر ا

بال يف= ود ندارد 

؛ مصشرّ = دارد 

  .صوف نيستند

  :ه خبر است
4  .دارد

  اعل و فاعل

ي برتر و اساسي
ية شريفه براي

باشد نيازهايش 
م از جانب تضاد

ت را او سعادت و

تشخ و معرفت ب

ويژة غيرعل() 2

ش يازدهم؛ هنـــر

ن و مجرور به ح
  .عل است

 اسم مكان وجو

اسم تفضيل ند -

ف هستند؛ موص

خواهد كه  را مي
بالغه نداسم م -

اسم فا :ُمزاِرعُ  -

، و نيازهاي18ص 
 ارائه شده در آي

پاسخگوي كه 
مت گاه و متفاوت

باشد و يازهايش
  .ت

  .ت

كسب با و كند ي

2(ن و زندگي 

سنجش

اسم مكا :َتخَرج
اسم فاع نتظرين

ضيل است ولي

-2  ست

  . صوف نيست
سم فاعل و مضاف

  نه موصوف

اي لغهل اسم مبا
-3  .  است

-3  صفت
  و مضاف اليه

شه و تحقيق ص
راهكار. اند  آمده
  .ست

اي داشتن برنامه
م هاي برنامه رائة
ني پاسخگوي كه
معلول است» ري

كتاب درسي است

مي تفكر الهي ام
 16.  

 دين

   
 

ُمستعول ندارد ـ 
المن= عول ندارد 
 .رست است

  :رتيب
ير اسم تفض؛ خ)1

 .رست است

  :رتيب
خبر و مرفوع اس 

  بتدا و مرفوع
 .رست است

  :رتيب
ضاف است موص

هر دو اس و ُمبعِّد
نه مضاف است ن

 .رست است

  :رتيب
كه صورت سؤال

ولمفعمبالغه و 
 .رست است

  :رتيب
اسم فاعل و ص :
اسم فاعل و :ين

 .رست است

ي در بخش انديش
كتاب درسي 1

ا» چگونه زيستن
 .استرست 

د به انسان ئمي
همواره شاهد ار 

ك اي شتن برنامه
بشر مكاتب انب

 .رست است

ك 14و  13صص 
 .رست است

پيا در خود عقل
و 15صص » .د

www.sanjeshse 

اسم مفع -2
اسم مفع -3

در 1ه گزين .4
ها به ترخطا

1(در گزينة 
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
:أحسن -1
مب :أکبر -4

در 3گزينه  .4
به تر خطاها

مض :يدُمر  -1
ُمقّرب و -2
ن :الّزارع -4

در 2گزينه  .4
خطاها به تر
دقّت كنيد ك

م :عّالم -1
در 2گزينه  .5

خطاها به تر
الماهر -۱
الُمالعبي -4
   
  

در 3گزينه  .5
شعر سعدي  

4قرآن ص 
زندگي يا چ

در 3گزينه  .5
دا احتياج«  

تاريخ طول
داش به انسان
از جا متضاد

در 4گزينه  .5
مطابق با ص  

در 2گزينه  .5
ع با انسان«  

رود مي پيش

erv.ir
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 اختيـار  م 

 حفـظ  و ي
بـه   نيازي 

 ايم كه شده

 و شـود  م 

 آن شـدند، 
  .ه است

 احكـام  ي 

 بـه  مردم 

» .اسـت  ي 

گر ارتبـاط      

  .37ص 

ا در سـاير  
بـا كفـار و     

cationgroup

اسـال جـز  دينى

آوري جمـع  در) 
كتاب اين جهت

ش مأمور يامبران

مـرد فرهنـگ  و

ش آگاه آن انيت
و چندديني شده

برخـي در انبيـا  م
  .25ص 
با ايم كه شده ر

الهـي كتاب اين 

ـت و بـا يكـديگ

ص» .است  نمانده

اما. دارند الهي ت
جهـاد، رابطـه ب

  .16ص  

د كه كس هر و

)ص(اكـرم   مبر 
ج همين به .ديد

پي ما: عقوِلهِم درِ
  .ست

و آداب و ـدگي  

حقا به از آنكه س
 منشا اختالف و

تعاليم وجود، ن
ص» .است داشته

مأمور پيامبران ا

  .ي است

هاي سوره از كي

تاب درسـي اسـ
  .ت دارند

باقي آنها از ري

حكومت تشكيل
(رد از آنهاسـت    

07/09/1399(  

».يافت دست ي

«: ﴾الخاسرينَ نَ
  .31ص » .د

پيـام هتمامي كه
نگرد كم آن از ا

لي النّاس مقَد ع
يامبران همين اس

سـبك زنـ جـزء  

پس مگر يمودند
و اين،. 23 ص 

اين با .اند آورده ن
د يكديگر با ايي

ما: عقوِلهِم قَدرِ 

كتاب درسي 44

مشابه يك اي وره

كت 36ظ از ص 
داللت و اشارت 

اثر امروز و بود ه

ت به بيشتري ياز
ا داراي دو مـور

10  

7 ومسمرحلة (ر 

اساسي هاي سؤال

ي ورَةِ فنَ اآلخم
بود خواهد كاران

اه با و الهي يت
يا افزوده  بر آن

نُكلّم اَن اُمرنا بياء
اساساً وظيفة پيا

الهـي  تعـاليم  
25.  

نپي مخالفت راه 
تدبر در قرآن،» 

دين يك آنها مة
ها تفاوت دوره هر

لّملي النّاس كع

4 و تحقيق ص 

سو آوردن كريم،

شعر حضرت حافظ
»اعظم پيامبر ن

  .ي است

مشاهده قابل ان

ني الم هستند كه
و يـا) 1 گزينـة  

ش يازدهم؛ هنـــر

س پاسخ به توان

هو منه و يقبلَ ن
ك زيان از آخرت

عنا پرتو در و ن
اي كلمه هيچ  و
  .29ص » .ند
االَنبي معاشرَ انّا: د

پس ا. 25ص » 

تا شد سبب ]ت
5ص » .بگذارند 

آن، در كتاب ل
».داشت وجود ن

هم در واقع .ست
هر نيازهاي و دم
نُك اَن اُمرنا نبياءالَ
 

و انديشه 41ص 

  .37ص » .يند
ك قرآن و اسالم 

ش/ ، و بيت 43 
بودن ناخوانده س

كتاب درسي 37

زما آن مردم ي

اسال دين تورات
رد(شود ده نمي

سنجش

ت مي وحي و قل

دينًا فَلَن السالمِ رَ
آ در شد و واهد

مسلمانان كوشش
نشد تحريف چار

مان  باقي خواهد
فرمايد مي )ص( 
».بگوييم سخن 

دعوت در وستگي
كنار راحتي به 

اهل و است سالم
آنان ميان كه ي

يكسان اس مبران
مرد سطح آگاهي

اال معاشرَ انّا: مايد
 .25ص » .ييم

 تدبر در قرآن ص

گوي مي» تحدي«
دادن نشان هي

ص» ر در قرآن
درس و امي« بر 

7جمة آن در ص 

برا فقط گذشته،

  .سي است

دست و  از احكام
دست احكام ديد

   
 

عق گرفتن قرار م
 .رست است

 ﴿ن وبتَغِ مغَير ي
نخو پذيرفته او ز

  :ها زينه
ك و شتال با«: 2
دچ كتاب اين ،

ندارد و جاودانه
اكرم پيامبر«: 4

عقل شان ندازه
 .رست است

پيو و استمرار[ 
را آن نتوانند ن

 .رست است

اس خداوند، نزد ن
حسدي و رشك 

 .رست است

پيام دعوت صلي
س و زمان با سب
فرما مي ) ص(رم

بگوي سخن شان
 .رست است

رگرفته شده از
 .رست است

«را  مبارزه به ت
غيراله براي راه ن

 .رست است

تدبر« مربوط به 
معنايي داشته و
 .رست است

ية شريفه و ترجم
 .رست است

گ پيامبران جزات
 .رست است

كتاب در 49ص 
 .رست است

، هر سه مورد،3
 موردي از اين د

www.sanjeshse 

هم كنار با«  
در 3گزينه  .5

آية شريفة  
از كند هرگز

رد ساير گز  
2رد گزينة   

داشت قرآن
ن» تصحيح«
4زينة رد گ  
ان به مردم با

در 1گزينه  .5
تداوم اين«  

دين دشمنان
در 4گزينه  .5

دين قطعاً«  
دليل به هم

در 2گزينه  .5
ا محتواي«  

متناس فرعي،
اكر پيامبر«  

عقل ش اندازه
در 3گزينه  .5

به ترتيب بر  
در 4گزينه  .6

دعوت اين«  
ترين آسان«  

  .38ص 
در 3گزينه  .6

آية شريفه  
مع/ مفهومي 

در 2گزينه  .6
مطابق با آي  

در 4گزينه  .6
معج البته«  

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  

در 3گزينه  .6
3در گزينة   

ها، يا گزينه
erv.ir
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ـؤال اول و  

 ديگـر بـه       

سـت و آيـة   

 كـه  سـاني 

همان طـور  
. قع ندارنـد 

ستور آمده 

 قـرآن  يم 

، )ص(كـرم     

 ـسٍ علَـي  

 و نمـاز  ـر 
ايـن  ). 3و  
رد . (50و  

cationgroup

، سـ58يـق ص   

كـه سـه گزينـة

اسـ» طـاغوت  ت 

كس: ﴾قَبلـك  ن 
ته شده است، ه

اما در واق.  دارند
ان و دسراكه فرم

  .شد

تعـالي تبيـين  و 
53.  

سـوم، پيـامبر اك

  .ت

 لـي  ـالمخَمـ ع
بـ: اسـت  شده ر
2رد گزينـة  (» 

49صـص  . شـد 

انديشـه و تحقي 

، حـال آن ك)53
 52.(  

 50.  

حاكميـت نفـي  و
5.  
 

ك ـن اُنزِلَ ما وم
 آية شريفه گرفت
است كه ايمان

چر. كردند ي مي
ماعي انسان باش

تعلـيم «ـؤليت     
و  52صص . »)

مطـابق درس س

  .است
تاب درسي است

االسـ بِني«): ع(  
استوار پايه پنج 
».اسـت  شـده  ت

باش مـي » )اهري 

07/09/1399(  

).4م در گزينة 

3ص (كنـد   مـي 
تا 49صص(» )ي

ص» .كنند بنا 

و الهـي  واليت ش
51 در قران ص 
 :ضيح داده شود

الَيك اُنزِلَ بِما منوا
در) يمان دارند

زعم خودشان ا 
ت طاغوت را نفي
شاي مسائل اجتم

  .شته نيست

مربـوط بـه مسـ
)ص(خدا  رسول

ادتان باشد كه م

ا الهي آيات ميق
كت 49ق با ص 

حديث امام بـاقر
بر اسالم«: »الية

دعوت واليت به 
ظـا واليـت ( مي

11  

7 ومسمرحلة (ر 

ين قضايي اسالم

اللت و اشارت مـ
ظاهري اليتو( 

  .ست

عدل پاية بر ي

پذيرش ضرورت
و تدبر 51و  50

توضير دربارة آن 

آم اَنَّهم يزعمونَ 
اي شده نازل تو ز

/پندارند  مي/ د 
رفتند و حاكميت

گش تواند گره نمي
اي آسماني گذش

در بخـش دوم، م
ر معنوي واليت

يا: نكته. بود) ع(

عم فهم براي ي
هر سه، مطابق. ت

ح. ل سوم است
بالوِال نوِدي كَما 

كه گونه ده آن
اسالمي حكومت 

ش يازدهم؛ هنـــر

دشمنان، قواني ل

دال» )ص(خدا  ل
اسالمي حكومت

كتاب درسي اس 

ا جامعه مردم، ه

ض«ي در جامعه، 
0صص . ع است

كه قدري بيشتر

الَّذينَ﴿ عبارت 
از پيش آنچه به

كنند ن گمان مي
پذير  الهي را مي

 ايمان پنداري نم
ها ند، نفي كتاب

بخش اول و يا د
« مرتبه و مقام 

(علي  حضرت ،

مرجع علمي رين
است بوده قرآن م

، سؤال58ق ص 
لَم و نادبشَيٍء ي

نشد دعوت گري
تشكيل با الهي 

سنجش

دل در رعب جاد

رسول معنوي ت
ح تشكيل با هي

ك49و  50و  49

  .سي است

كه بود آن مبران

 حكومت اسالمي
 با همين موضوع
يفه، الزم است ك

ن پنداري كه از
ب و شده نازل تو

ندار است؛ اينان
داشتند، واليت

ثانياً،. فر بورزند
راستين به خداون

ي ديگر، يا در ب
، و نه)49ص ( 

كريم، قرآن افظ

معتبرتر و اولين 
معلم ترين بزرگ

 انديشه و تحقيق
الوِاليِة و و الحجِّ 

ديگ چيز به ت، و
قوانين اجراي« 

   
 

، و ايج2ر گزينة 

 .رست است

واليت«به  1ينة 
اله قوانين جراي

 .رست است

9ه ترتيب صص 
 .رست است

كتاب در 49ص 
 .رست است

پيام ارسال هداف
 .رست است

ضرورت تشكيل
در ارتباط كامل
ت زياد آية شري

  :ها زينه
اوالً، ايمان: 4و  2

ت بر آنچه به نند
 معلوم است، پن
 ايمان راستين د
كه به طاغوت كف

الزمة ايمان ر: 3
 .رست است

هاي گزينه: ها زينه
هستند» )ديني

 .رست است

حا و كاتب رين
  .د
)ص(پيامبر  تار
بز و اولين) ص( 

 .رست است

و 50بي از ص 
 ة وومِ كاالص و
واليت و حج و ه

ط به مسؤليت 

 .رست است

  .بي است

www.sanjeshse 

بيگانگان در
  .دوم

در 1گزينه  .6
حديث گزين  

اج«مسؤليت 
در 3گزينه  .6

مطابق با به  
در 2گزينه  .6

مطابق با ص  
در 4گزينه  .6

اه از يكي«  
در 1گزينه  .7

دليل دوم ض  
شريفه نيز د

بنا به اهميت  
رد ساير گز  
2رد گزينة   

كن مي گمان
كه از نامش
چرا كه اگر

امر شده ك/ 
3رد گزينة   

در 4گزينه  .7
رد ساير گز  
د مرجعيت(

در 2گزينه  .7
برتر و اولين  
بودند» اُمي«
رفت و گفتار  
رسول خدا  

در 4گزينه  .7
سؤال تركيب  

الزَّ و الصالة
روزه و زكات

حديث مربو
  )1گزينة 

در 1گزينه  .7
سؤال تركيب  

erv.ir
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 ـامي كـه  
 كـم  آن ز

و ايـن،  . 29

 م يـا ك ي
 به مصـون  

را  آنـان  ي 
 معرفـي  ن 

 در كـه  ت 
 انسان مي

از  متضـاد  

، 4و  2 و 1
ـا انتخـاب      

 نه شد، مي
 از جديـد  

 از داشـت، 

 / مفهـوم  / 

 بـا  و الهي 
 از يا فزوده

cationgroup

اهتمـ بـا  و لهـي 
از يـا  افـزوده  آن

9و  28 صـص  

اي ذره بدون و رد
و اين نيز. 49 

هـاي برنامه فريب
دشـمن را مانان 

شده اسـت سبب
دائم احتياج«س 

گاه و متفاوت ي

1هـاي   ر گزينـه  
 بيـان ديگـر، بـ

م مبعوث دخداون
پيـامبر . كرد مي

د قرار انبيا لسلة

ي از نظـر پيـام   

عنايت پرتو در 
اف آن اي بر كلمه

29.  

ال عنايت پرتو در
آ اي بـر  كلمه چ
درس دوم،» .ـد 

كر مي دريافت ي
رس چهارم، ص

ف و بشناسيم ند،
مسـلم و برخـي  

س كند، تضمين 
پس. 6ص » .يمش
هاي برنامه ارائة«

رد ذكر شـده در
بـه. ذكور اسـت 

طرف خ از كه ي
م معرفي آنان ه
سلس در كه نيز )ص

ند، اما ارتبـاطي
  .د

و مسلمانان ش
ك هيچ و نشد ف
9ص » .ماند هد

07/09/1399(  

د و مسلمانان ش
هيچ و نشد حريف

مانـ باقي خواهد

وحي فرشته از ل
در» ...داد انجام 

ورزن مي  دوستي
دوست را ها ست

را او سعادت د و
باش بشري مكاتب

«علت و » كند ن

و موار» .دارند ي
 هر سه مورد مذ

جديدي پيامبر ر
را دهندة را ادامه
ص( اكرم پيامبر

ب درستي هستن
اند اخذ شده 17 

كوشش و تالش با 
تحريف دچار تاب

باقي خواه اودانه

)م انساني

12  

7 ومسمرحلة (ر 

كوشش و تالش 
تح دچار كتاب 

ب دارد و جاودانه
 .صحيح است

كامل طور به را م
كامل طور به را

اسالم دشمنان
صهيونيس مانند 

باشد نيازهايش 
م از جانب تضاد
تضمين را او ت

  .11ص 

مشتركي فطري 
در بردارندة 3 
1.  

هر دهد مي شان
ر خود و تصديق

پي .دهند اش ري

ي و قرآني مطالب
ص» ر در قرآن

  
:تحريف از كريم

كت اين داشت، ن
جا و ندارد» حيح

علومويژة () 2

ش يازدهم؛ هنـــر

با :تحريف از يم
اين داشت، رآن
ند» تصحيح«به 

نيازي از تص  و بي
كريم قرآن آيات

ر مسئوليت اين 

د با ولي نامند مي
اسالم دشمنان 

پاسخگوي كه 
مت گاه و متفاوت

سعادت باشد و ش

  

ص» كميل كنيد

  .ست

هاي ويژگي گان
اما گزينة. ستند

18ص . م داريم

نش الهي انبياي خ
تص را آنها بلكه د،

يا و يروي كنند
 
تعاليم ديني / ها

تدبر«از .  ندارند

محفوظ ماندن 
ك قرآن حفظ« 

قرآن حفظ و ري
تصح«به  نيازي 

2(ن و زندگي 

سنجش

كري قرآن  حفظ
قر حفظ و آوري

ب نيازي كتاب ن
مجيد از تحريف

آ) ص(خدا  سول
)ص(اكرم  مبر

  .كند ت مي

م مسلمان را ود
كه است چنين

اي داشتن برنامه
م هاي برنامه رائة

نيازهايش خگوي
  .ل است

.ب درسي است

تك«و  12ص » ق

كتاب درسي اس 2

همگ... تاكنون  
هاي فطري هس ي

نة ديگر را با هم

تاريخ مطالعه و م
كرد نمي رد و كار
پي او از خداوند ر

 .22ص » .ست
ه كه از نظر آموزه
شريفة ذكر شده

/ محفوظ بودن
:نه درست است

آور جمع در) ص
كتاب اين جهت

 دين

   
 

ـ2: ... تم نبوت
آ جمع در) ص( 

اين جهت همين
ن ماندن قرآن م

رس: وحي ابالغ 
پيام. رساند مي م

 مجيد هم داللت
 .رست است

خو ظاهر به كه 
چ ها اين گروه ش

  .57ص 

 .رست است

د به انسان ئمي
همواره شاهد ار 

پاسخ كه اي رنامه
معلول» بشري ب

 .رست است

كتاب 8و  7صص 
 .رست است

نديشه و تحقيق
 .رست است

23و ص  19ص 
 .رست است

انسان آفرينش 
ژگيين دست وي

ويي هر سه گزين
 .رست است

كريم قرآن آيات
انك را گذشته ن

دستور به واست
اس كرده پيروي ش

ديگر، هرچند ك
ستنباط با آية ش

 .رست است

م= صيانت = دن 
ل هر چهار گزين

ص( اكرم پيامبر ه
ج همين به. ديد

www.sanjeshse 

عوامل خت«  
اكرم پيامبر
ه به. نگرديد

همان مصون
و دريافت«  

مردم به زياد
ماندن قرآن

در 1گزينه  .7
را كساني«  

روش. نخوريم
ص» .كنند مي
  
  

در 3گزينه  .5
دا احتياج«  

تاريخ طول
داشتن بر به

مكاتب جانب
در 3گزينه  .5

مطابق با ص  
در 4گزينه  .5

ان«براساس   
در 2گزينه  .5

مطابق با ص  
در 3گزينه  .5

ابتداي از«  
مواردي از اي

، گو3گزينة 
در 1گزينه  .5

آ در تفكر«  
پيامبران تنها
خو مي مردم
روش ينهم

سه گزينة د  
اس / برداشت

در 4گزينه  .5
مصون ماند  
قسمت اول  

اهتمامي كه
نگرد كم آن

erv.ir

75

51

52

53

54

55

56

57



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

 بـه دليـل   

: ... ثابت ي
اي  گونه به 

 دربـارة  ـه  
3.  

 آن از ـوي 
 فرق ،)ست

 و﴿شريفة 
دو آيـة  . ت

 2ه گزينـة   

 از اي تبـه 
 بـه  دايت، 
 هـاي  دايت 

 ) ع( علـي   

 و صـورت     
ا  اُنـزِلَ  مـ 

cationgroup

29.  

تم نبوت است،

نيازهاي به توجه 
اسالمي معارف

نيـاز جامعـ ورد 
30و 29صص » 

دنيـ اميـال  اطر 
اس اندك بسيار 

، و آية ش46ص  
كتاب درسي است

بـه. يكي اسـت  

مر بـه  الهي، ب
هـد ايـن  از ها ن
هـد دريافـت  ت
حضـرت بـا  )ص

در آيـة كريمـه
بم آمنوا اَنَّهم مونَ

9ص . بوت است

عوامل و علل خت

عين در متغير،
م. ... كند ن تغيير

مـو قـوانين  ـده، 
».دهند قرار ردم

خـا به اما اند، ده
تعدادشان عموالً

 

»تدبر در قرآن«
ك 48ص » رآن

»قرآن تعاليم 

قرب مسير در و ي
انسان مندي بهره 
لياقت و استعداد 
ص( خـدا  رسول 

مرتبط به هـم د
يزعم الَّذينَ﴿رت 

07/09/1399(  

ينه ساز ختم نب

گي كه يكي از ع

م نيازهاي به جه
زمان هر در ست
آمـ وجـود  بـه  د
اختيار مر در و د

كرد درك را قت
مع كه( اند يافته

 . قرآن هستند

«از  ﴾كَثيرًا الفًا
قرتدبر در «از  ﴾
 42    .  

تبيين و تعليم«

بندگي و بوديت
ميزان... و  كند

باشد، باالتر ها 
رفتار در توانيم 

  

خواسته شده و م
با عبار 3 گزينة 

13  

7 ومسمرحلة (ر 

زمي / از عوامل» 

زندگ كامل رنامة

توجـ   اول... الم 
اس ممكن ستد و
جديد نيازهاي ه
كنند استخراج را

حقيق كه كساني
ني را حقيقت ند،

 اسامي مختلف

اختال فيه لَوجدوا 
لونَ رتاببطالم﴾

ص. ؤال ندارند

«و » عيت ديني

عب وظايف نجام
ك مشاهده را عت
نسانا عمل و ن
مي را هدايت ع

.اند ه يك معني

 به دو موضوع خ
اما. اشاره دارد 

ش يازدهم؛ هنـــر

»زندگي كامل مة

بر دريافت براي 

اسال دين بودن د
و داد چگونگي و
به توجه با آن ن

ر جديد هاي الح

ك و ميان است ه
ان كشيده كه متي
  .34ص » .رد

  .50-49ص 
ن حكيم، همگي

غَيرِاهللاِ عند منَ 
لَا اذًا بِيمينك و 

ت و ربطي به سؤ

مرجع«: نكته. ت

ا با )ص( خدا ل
طبيع ماوراي و 
ايمان قدر درجة 
نوع اين از كامل 

سيدن همگي به

با توجه. اند ربط
»ستن از نااهالن

سنجش

برنام دريافت ي

بشري جامعة ي
  .ت

روزآمد و پويايي 
و شيوه اما ست؛
درون از توانند مي
سال از استفاده و

آگاه همه درون 
با همة زحم كه 
كر نخواهد خذها

، صص2شمارة » ق
ن مجيد و قرآن

كانَ لَو و القُرآنَ 
تَخُطُّه ال و تابٍ

است» حدي قرآن

  .سي است

كتاب درسي است

رسول: ... )ص( ا
غيب عالم نست
هر. دارد ستگي

اي نمونه .كنند 

ول، ايصال، و رس

  . سي است

ر كه بي 2و  1ة 
في داوري خواس

   
 

براي بشري جامعة
 .رست است

، آمادگي29 ص 
ها تحقق يافت ن

 .رست است

-4... نبوت  تم
اس ثابت نياز يك

م دين خصصان
و خريد اس،سكن

 .رست است

و قلب از خداوند
كساني و كنند

مؤا را دوم گروه 
 .رست است

نديشه و تحقيق
رآن كريم و قرآن

 .رست است

اَ فَال يتَدبرونَ﴿ 
كت قَبله من من وا

تحد«ر مربوط به 
 .رست است

كتاب در 41ص 
 .رست است

ك 56و  55صص 
  

 .رست است

خد رسول نوي
توانس مي كه شد،

بس آنان عمل و 
كمي كسب يشتر

  .60ص 
شدن، نيل، وصو

 .رست است

كتاب در 55ص 
 .رست است

ها، دو گزينة ينه
نف«فقط به  4ة 

www.sanjeshse 

ج آمادگي«  
در 2گزينه  .5

با توجه به  
تكامل انسان

در 3گزينه  .5
خت عوامل«  

ي ستد و داد
متخ كه است

اس بانكداري،
در 4گزينه  .6

خ البته... «  
ك نمي پيروي

گذارد و مي
در 3گزينه  .6

ان«براساس   
قر: يادآوري  

در 2گزينه  .6
آية شريفة  
تَتلو كُنت ما

شريفة ديگر
در 4گزينه  .6

مطابق با ص  
در 2گزينه  .6

مطابق با ص  
!دقت كنيد

در 3گزينه  .6
معن واليت«  

ش نائل كمال
ايمان درجة

بي را معنوي
ص» .ببينيم

نائل ش: نكته  
در 1گزينه  .6

مطابق با ص  
در 3گزينه  .6

از ميان گزي  
سؤال، گزينة

erv.ir
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 يريـدونَ ﴿

 59 .  

ا در سـاير  
بـا كفـار و     
ـؤال اول و  

 از ديگـر   
سلطة  كه 
 يجعـلَ  لن

 را آنان ي
 معرفـي  ن 
» .بورزنـد  ي 

 در ي شـما  

 69.  

 بـدين  ين 
و » ، علـت  

 ديگـر،  ـار 
 در ايشان 

مسـلمانان،  

ص » ...كـه  

cationgroup

﴿و با عبارت » يا
دبر در قرآن ص

اما. دارند الهي ت
جهـاد، رابطـه ب

، سـ63يـق ص   

يكـي: اسـالمي  
خواهد مي منان

لَن و﴿آية شريفة 

هاي برنامه فريب و
دشـمن را مانان 
دشـمني مانان،

بـراي قطعـاً «: ﴾
ص» .كند مي د

پيشـي ملـل  و م 
عـدالت، جـراي 

بـ تا كردند واني
.بود خميني ام

م بـه  خـود  هاي

كـ هسـتيم  قـي 

 زمان نبوت انبي
و تد 58ص . ت

حكومت تشكيل
( رد از آنهاسـت   

انديشـه و تحقي 

جامعـة  ـتقالل 
مؤ از كريم رآن
و آ. 58ص » .ند

بشناسيم و زند،
مسـلم برخـي  و 
مسلم از گروهي 
   

﴾كَثيرًا اللّه كَرَ ذَ 
ياد بسيار را خدا

اقـوام«:فرمايد مي
ا داشتن در روا 

فراو هاي شنگري
اما علما، اين از 
ه پيام از يكي در

هاي دقيق برنامه 

07/09/1399(  

ة وحي الهي در
 داللت كرده است

ت به بيشتري ياز
ا داراي دو مـور

).3م در گزينة 

اسـ حفظ رورت
قر .است اسالمي
گوين مي» سبيل
  .است

ورز مي دوستي م
دوست ها را ست

با و كنند ستي
.74ص .  ندارند

و ومالي رَ واآلخ
خ و رستاخيز روز

م) ص(سول اهللا 
تبعيض«پس . »

روش در ايران، ص
يكي .شوند آنان

د ايشان. داشت ي

اجراي نيازمند 

14  

7 ومسمرحلة (ر 

ادامة / استمرار /
شاره وا» هالن

ني الم هستند كه
و يـا) 4د گزينة 

ين قضايي اسالم

ضر) ج... ه گانه 
ا جامعة ستقالل

س نفي قاعدة« را
مشهور ا» سبيل

اسالم دشمنان ا
صهيونيس مانند 

دوس واقعي اسالم
ي به اين سؤال

اللّه و يرجوا كانَ
ر و خداوند به د

آمده است، رس 7
»...داشتند وا مي

خصوص به سالم،
آ ميان هاي يري

بازمي اختالفات 

... و كنيم قويت

  .ست

ش يازدهم؛ هنـــر

/ ستين به تداوم
ي خواستن از ناا

اسال دين تورات
رد( شود ده نمي

دشمنان، قواني ل

داليل سه) ... 57
اس كند، مي روري

ر قرآني حكم ن
نفي س«يا قاعدة 

با ولي نامند، مي
اسالم دشمنان 

و دشمنان با يج
هستند اما ربطي

ك حسنَة لمن سوةٌ
دارد اميد كه سي

70-69در صص 
رو تبعيض دالت،

  .ت

اس جهان در سوز
مانع درگي و نند
از و كرد مي ت

تق را خود ميان 

كتاب درسي اس 

سنجش

ايمان راس« ، به 
نفي داوري«، به 

دست و  از احكام
دست احكام ديد

دل در رعب دجا

7ص (اسالمي  ت
را ضر اسالمي ت
ناي نروند؛ آنها ار
به آيه ي ﴾سبيلًا 

م مسلمان را خود
كه است چنين

دريت به عادي دم
مطالب درستي ه

  .سي است

اهللاِ اُس رسولِ في 
كس براي است ي

و د» نمونه«وان 
عد اجراي در كه

است» ن، معلول

دلس دانشمندان 
كن متحد اسالم 
دعوت» وحدت« 

وحدت بتوانيم 

71و  72 صص 

   
 

،﴾قَبلك من نزِلَ
 ليا الطاّغوت﴾،

 .رست است

، هر سه مورد،2
 موردي از اين د

، و ايج1ر گزينة 

 .رست است

حكومت تشكيل
حكومت تشكيل
با زير و  نپذيرند

المؤمنينَ علَي َن
 .رست است

خ ظاهر، به كه 
چ ها گروه اين ش
مرد كه طوري 

م 4و  3هاي  ينه
 .رست است

كتاب در 73ص 
 .رست است

لَكُم كانَ لَقَد﴿ 
نيكويي سرمشق

 .رست است

جرا كه تحت عنو
ك شدند سقوط 

م و ملل پيشين
 .رست است

و علما كه ست
دشمنان عليه 
نان را بهمسلما 
  . 74ص » ..
مسلمانان ما ه

 .رست است

رگرفته شده از

www.sanjeshse 

كليا اُن ما و
اَن يتحاكموا

در 2گزينه  .6
2در گزينة   

ها، يا گزينه
بيگانگان در

  .دوم
در 4گزينه  .6

تش ضرورت«  
ت كه عواملي

را بيگانگان
رين اللّهلكافل

در 1گزينه  .7
را كساني«  

روش .نخوريم
به كنند؛ مي
گزي. 76ص 

در 4گزينه  .7
مطابق با ص  

در 2گزينه  .7
:آية شريفه  

س خدا رسول
در 4گزينه  .7

در اين ماج  
دچار سبب

سقوط اقوا«
در 1گزينه  .7

هاس سال ...«  
را مسلمانان

فرصتي، هر
: .فرمايد مي

اينكه براي«  
75.  

در 1گزينه  .7
به ترتيب بر  
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وجـود  «ـد  

جـود خـدا    
  .شود ي

موجـود در   

وجـو و   ـت     

cationgroup

گوينـ خـي مـي  

  ». نمود

و آنها كه بـه وج
جا جمع نمي يك

  

هـاي م ا واقعيت

فـراوان بـه جسـ

  

برخ -1ت بگيـرد  

س خود دريافت

نكار خدا ندارد و
ر نبوده و هرگز

.گيرند كمك مي

 براي آشنايي با

  .كند ال مي

حمـل زحمـات ف

.از از علت است

  .ستند

07/09/1399(  

  .كنند  ادعا مي

مكان دارد صورت
«  

ن با حواستوا مي

اي جز ان د، چاره
بول علم سازگار

ك» نيروي عقل«

ه كرد كه انسان

  .ت

سؤا» علت آن« 

  .رد

شت، هرگز با تحم

نيا ده نباشد، بي

ز خدا، پديده هس

 ديني

15  

7 ومسمرحلة (ر 

ود ندارند، فقط ا

گيري ام  موضع
»دانم نمي«ويند 

خدا را نم«ويند 

  .دن است

  .ان است

بي بداندعلم تجر
 قبول خدا با قب

«ز پردازند ا مي 

تشبيه» هيگيري

ندي، پديده است

كند از خورد مي

گير صورت مي» 

داش وجود نمي ،

و اگر چيزي پديد

دي، همه غير از

هاي د و اقليت

ش يازدهم؛ هنـــر

لي بر ادعاي خو

كنند سه گونه ي
گو برخي مي -3

گو كنند، مي  مي

، سكوت كرد»ت

شه عاجز و ناتوا

 و خود را پيرو ع
زيرا. كنند ل مي

»فرامادي«مور 

تور ماه«يا » ربا
  

موجود نيازمنهر 

  .است» 

اي كه برخ پديده

»سانتجوگري ان

قل و فكر انسان
  .خت

 به علت است و

  .اند رده

موجودات غير ما

معارف و

سنجش

كنند دليل كار مي

ك شيء بحث مي
3» وجود ندارد«

ليلي كه مطرح

ماوراء طبيعت«ر 

هميش» اي مادي

مي وفادار بماند
 تفكر علمي عمل

علمي به اثبات ا

ر آهن«توان به  ي
.افكند مي» ستي

است، زيرا ه» ده

»پديده بودن«ي 

زانة خود با هر پ

جست« براساس 

دار در اعماق عق
پرداخ ها نمي يده

نيازمند»  بودن

پر كر» ها پديده

ده هستند اما مو

   
 

 .رست است

وجود خدا را انك
 .رست است

دربارة وجود يك
«گويند  رخي مي

 .رست است

ن وجود خدا، د
 .رست است

 تجربي در برابر
 .رست است

ماور«ن از انكار 
 .رست است

ه طرز تفكر علمي
د، برخالف طرز
 .رست است

با تكيه بر امور ع
 .رست است

گانه انسان را مي
هس« در درياي 
 .رست است

پديد«صوصيات 
 .رست است

هاي يير از نشانه
 .رست است

ريان زندگي روز
 .رست است

 كشفيات علمي
 .رست است

د س اصيل و ريشه
 يافتن علت پدي

 .رست است

پديده«ز جهت 
 .رست است

«ت و مادي را 
 .رست است

ادي، حتماً پديد

www.sanjeshse 

  
  

در 3گزينه  .5
كساني كه و

در 3گزينه  .5
افرادي كه د

بر -2» دارد
در 4گزينه  .5

انكاركنندگان
در 2گزينه  .5

موضع علوم
در 3گزينه  .5

حواس انسان
در 1گزينه  .5

اگر كسي به
اعتقاد دارند

در 4گزينه  .5
كساني كه ب

در 2گزينه  .5
گ حواس پنج
جهان آن را

در 3گزينه  .5
از خص» نياز«

در 4گزينه  .6
حركت و تغي

در 3گزينه  .6
انسان در جر

در 2گزينه  .6
اختراعات و

در 4گزينه  .6
اگر احساس
كاوش براي

در 2گزينه  .6
هر چيزي از

در 3گزينه  .6
جهان طبيعت

در 1گزينه  .6
موجودات ما
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  .رود ود مي

  .آورد مي

  .م
m  و few 

زيـاد  ) ايي 
ن كميـت     

كـه در آن  
، 52 عـدد     

لت حرفـي  

بعد از  1ة 
 بـه زمـان       

only   تنهـا
ست و جمع 

cationgroup

هر يك به راه خو

در او به وجود م

 داد تشكر كنيم
manyكارگيري 

p )صبر و شـكيبا
بـه هـيچ عنـوا 

“give som )ك
بـا توجـه بـه. د
بايد در حالت 99 

در گزينة). 3ينه 
ضـمن بـا توجـه

yبعـد از  ). 3و  
ابل شمارش اس

شوند و ه يم مي

صب ضد ديني د

ك از خود نشان
ت، در نتيجه به ك

patienceزان 
little، كلمـة  

 .  

mething to 
نادرست هستند

تا 21عداد بين 

رد گزي(ده كرد 
مع بيايـد، در ض

  ).4ة 

1هـاي   گزينـه 
غيرقا »وقت«ي 

07/09/1399(  

  .ت است

  .ت

 

ي مخالف تقسي

 

ربيت، نوعي تعص

هاي كوچك  بچه
رار نگرفته است
 جمله، قطعاً ميز
جاي خالي دوم

است kidsسم 

somebody”
ن 4و  1هاي  ينه
سوي ديگر، اع ز

غيرسوالي استفا
د به صورت جم

رد گزينة(ه كرد 

رد گ(جمع بست 
 time به معناي

 

16  
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  .ست

ها بر حقيقت وس

است» ي عقيدتي

 .است» خالقي

هاي ها به گروه ان

 .ات اشاره دارد

ند، نتيجة اين تر

ر برخورد با آن
جمع قر sي آن 

 به مفهوم كلي
در ججه كنيد كه 

براي اس »كوچك

“give som  و”
گزي) ل غيرانسان

از). 4و  3هاي  ه

 بايد از ساختار غ
بايد 4در گزينة  

ل ساده استفاده

توان آن را ج مي
اسم). 2و  1ي 

)2(انگليسي 

ش يازدهم؛ هنـــر

ان از حقايق اس

  .ست

شتن اميال و هو

ماديگري« مبين 

ماديگري اخ«صراً 

انسا» پرستي حق

به ضعف نفسانيا

ربيت قرار نگيرن

بر زيادي كه درص
چرا كه در انتهاي
ت كنيد با توجه

توج). 4د گزينة 
ك«فت به معناي 

mebody som
someth مفعول

رد گزينه( بيايد 
  ).4و  1

در وسط جمله،
penاسم ). 1ة 

توان از زمان حال

مارش است و نم
ها رد گزينه(كرد 

ا

سنجش

  .ه وجود ندارد

ي رويگرداني انسا

اس» انكار خداوند

ها، مقدم داش وس

عالم ماده ديدن

، منحص» نفساني

رستي به جاي ح

ب» هاي رواني ده

ن واقعي تحت تر

علم به خاطر ص
 شمارش است چ

دقت). 3و  2ي 
رد(ر شده است 

كه تنها يك صف

 ”methingي    
hingن است و 

به صورت جمع
هاي  رد گزينه( 

 how muc د
ينةرد گز( بيايد 

didn’t(تو ، نمي

غيرقابل شم »كار
 a f استفاده كر
  ).3و  1اي 

   
 

 .رست است

رگوني در مالئكه
 .رست است

عامل اصلي» قل
 .رست است

ا«گري عقيدتي 
 .رست است

ي از اميال و هو
 .رست است

 را منحصر در ع
 .رست است

هاي ه خواهش
 .رست است

جايگزيني خودپر
 .رست است

عقد«كار خداوند 
 .رست است

 از طرف مربيان

 .رست است

ما بايد از مع: مله
patie بلغيرقا

هاي رد گزينه(ت 
كه موجب تشكر
مارش نيست، بلك

 .رست است

 بـه سـاختارهاي
so مفعول انسان

 در جمله بايد ب
باشندط فاصله 

 .رست است

how ma  وch
peo (بايد فعل

t know(ل اول 
 .رست است

w  ك«به معناي
a little  ياfew

ها رد گزينه(شود 

www.sanjeshse 

در 3زينه گ .6
تغيير و دگر

در 2گزينه  .6
گريز از عقل«

در 4گزينه  .6
نتيجة ماديگ

در 1گزينه  .7
نتيجة پيروي

در 4گزينه  .7
تمام هستي

در 2گزينه  .7
تن دادن به«

در 4گزينه  .7
ج«ل به دلي

در 1گزينه  .7
از عوامل انك

در 1گزينه  .7
اگر فرزندان

   

در 1گزينه  .7
ترجمه جم  
enceاسم   

نادرست است
بوده است ك
غيرقابل شم

در 2گزينه  .7
بـا توجـه  

omebody
اسم موجود

همراه با خط
در 2گزينه  .7

anyبعد از  
ople(فاعل 

گذشته فعل
در 4گزينه  .7

workاسم   
 eتوان از مي

ش بسته نمي

erv.ir
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رد (ه كـرد   
  ).4و  3 

اي انتخاب 
 a   درست

  ).2 گزينه 

cationgroup

  معيت

  يسه كردن

 
  سب

  .ا را بخنداند
  طقه

  .دند
  مل كردن

.آن جا پيدا كرد

.جالب بود ،بود
  ه، خاص

  .ود
مًال، قطعاً، حتماً

  رت، انرژي

 a few اسـتفاده
هاي رد گزينه( 

بر). 3و  1هاي  ه
fewمعنا شد  ي

رد گ(رست است 

  .شبيه هستند
جم) 4 

  .مصدوم شد
مقاي) 4 

 . محبوب است
مناس) 4 

رگرم كند و آنها
منط) 4 

ي شبيه هم بود
كامل) 4   كردن

دوستان زيادي آ

 شغل مطمئن ب
ويژه) 4 

ن بسيار دشوار بو
كامال) 4  ن

قدر) 4 

wو  fewز ن ا  
fe استفاده كرد

رد گزينه(ه كرد 
ت است و اگر بي

 a fewپاسخ در

07/09/1399(  

جمعيت خيلي ش

ارك به شدت م
 ل كردن

  .يد

اش بسيار شتني
 مكن

ت تا افراد را سر
 

آنها خيليچرا كه 
ك جه شدن، توجه

مند شد و د القه

  ه كردن
  .ه كنيد

ي كه از گرفتن
 ئن

ملي كردن آنع
ور سليس و روان

 ه

تـوان همـراه آ ي    
ewيا  little از 

  ي كردن
  ه كردن

 a littlاستفاده
درست few شد 

wمعنا شد، پس  ي

17  

7 ومسمرحلة (ر 

ز نظر اندازه و ج
 الگو) 3 

زي فوتبال در پا
تبادل) 3 

توجه كني »شدن

صيت دوست داش
غيرمم) 3 

يي ذاتي را داشت
عمل) 3 

تصوير شوم چ 2
متوج) 3  بودن

رهنگ ايراني عال
   
اشاره) 4 

توجه »مند شدن

حبه رفت در حالي
مطمئ) 3 

كل اين بود كه ع
به طو) 3 

وسيله) 3 

ش اسـت و نمـي
توان تنها ميها 

پيروي) 2 
تجربه) 4 

leو  littleن از 

اگر معنادار. نيم
بي جمله كامالً. 

ش يازدهم؛ هنـــر

كشور همسايه از

شته در حين باز
 ت كردن

مصدوم ش«عناي 

ا به خاطر شخص
 ب

ناكش، اين تواناي
 فايده، امتياز

2جه تفاوت ميان 
وت با بودن، متف

 جان واقعاً به فر
 تصور كردن) 

م عالقه« معناي 

ه به اتاق مصاح
 ند

هاد كرد اما مشك
 ر اضافي

يرقابـل شـمارش
v هاز ميان گزينه

توان مراه آن نمي
ترجمه كن »هيچ

.» دوست نشويد

سنجش

ك 2زارش اخير، 
 قرن) 2 

ترم هفتة گذش ك
دريافت) 2 

receive به معن

ها  در ميان بچه
محبوب) 2 

ود بيماري دردن
نكته، ف) 2 

ن نبود كه متوج
متغير) 2 

متش در ايران،
)2   كردن
  

develop a به

رد جوان ماهر كه
ارزشمن) 2 

مالً خوبي پيشنه
به طور) 2 

 مقدار) 2 

غي »توجـه «اي  
very ديگر، با 

 منتقل كردن
  

مارش است و هم
ه«ت جمله را با 

ر بوميشوچ گويِ

   
 

 .رست است

براساس گز: مله
 ماني

 .رست است

برادر كوچك: مله
 ح دادن

e an injuryح 
 .رست است

معلم تاريخ: مله
 ، در دسترس

 .ترست اس

بيمار با وجو: مله
 ، قابليت

 .رست است

خيلي آسان: مله
 ي كردن

 .رست است

در طول اقا: مله
ك ش دادن، ايجاد

 شتن
an interestح 

 .رست است

مشاهدة مر: مله
 ه، متأسف 
 .رست است

او ايدة كام:  مله
 ر مكرر

 .رست است

 .رست است

attent به معنـا
از سوي). 4و  1

 .رست است

 برقرار كردن؛ م
 كردن

 .رست است

speak قابل شم
a  و fewكافيست

توانيد با هيچ  مي

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .8
ترجمة جم  
دورة زم) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جم  
توضيح) 1  
به اصطالح  

در 2گزينه  .8
ترجمة جم  
موجود) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جم  
توانايي) 1  

در 3گزينه  .8
ترجمة جم  
ميزباني) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جم  
گسترش) 1  
وجود داش) 3
به اصطالح  

در 3گزينه  .8
ترجمة جم  
ترسيده) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جم  
به طور) 1  

در 2گزينه  .8
 رفتار) 1  

در 2گزينه  .8
tionاسم   

1هاي  گزينه
در 1گزينه  .9

تباطرا) 1  
تكرار ك) 3  

در 4گزينه  .9
kersاسم   

a fewبين 

شما«. است
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از ). 4و  2  
ن سـاختار      

و  1هـاي   ه 

  .است ن

 عبـور  خـود 
 بـين  در ي 
داخلـي   ي 
 طبيعـت  با
 كـاهش  را 

cationgroup

هـاي رد گزينـه 
كنيـد كـه چـون

رد گزينـه(ايـد  

ينتر نزديك ---- 

خ را از نور آنها، 
كشـويي درهـاي 

فضـاي شـدن  اتر 
ب وحدت ضاها و

زلزله از ناشي ي

ر(ه قرار بگيـرد  
مچنين دقـت ك

الي بياؤت غيرس

----------ي به 

  .د

سطح بودن ذي
د. كننـد  ك مـي 

زيبـا به شود، ي
فض شدن لكردي

هاي آسيب چون

07/09/1399(  

ho مورد استفاده
هم). 1رد گزينة 

نها بايد به صورت

از نظر معنايي ،ت

اشاره دارد -----

  .د نيست

------ .  

كاغذ سبب به و
كمك هوا تهويه و

مي كشيده ژاپني
عمل چند داخلي،
احتمالي چ طرات

18  
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ow muchاه 
how m  ر(بيايد

ملة بعد از آ، ج

  دارد؟

-.  
  .مفكر كني م

كشيده شده است

------ست به 

و ديگر بد استج 

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

و گيرند مي  قرار
و بيشتر ورگيري

سبك ژ به آنها 
د فضاي سترش

خط ساختمان، ه

عمومي هنر

ش يازدهم؛ هنـــر

تواند به همرا مي
manyبعد از  ه

اند ط جمله آمده

ال وجود دؤام س
  ؟

----.  

-------------
مبراي آن نداري 

زير آن خط ك 2 

ط كشيده شده اس

بسيار رايج تقلب

---ين است كه 
  رايج است

خارجي و خلي
نو به و هستند ز

روي بر كه هايي
گس پذيري و طاف

مرده بار كاهش 

 درك ع

سنجش

مارش است و نم
m بايد بالفاصله

how  در وسط

اي پاسخ به كد
؟دهند  شكل مي

-------------
  بينند  مي

----ت كنيم كه 
اي يزي كه كلمه

كه در پاراگراف 
  »شوار

  چيست؟
  

خط 1 پاراگراف 

عتقاد ندارد كه ت

 پاراگراف آخر اين
بين نوجوانان ر ر

دا فضاي بين ي
روز باز ساعات ب

ه نقاشي با و رند
انعط به كشويي 
با عين حال، در

   
 

 .رست است

mista قابل شم
mistakes اسم 
how   وmuch

 .رست است

طالعات كافي بر
رامن  بان افكار

 .رست است

- مردم گينه نو 
مانند بقيه مردم
 .رست است

برداشت توانيمي
در مورد چيز مني

 .رست است

“complicate
di  د«به معناي

 .رست است

نوان براي متن چ
رايج اما اشتباه 
كه زير آن در “ .رست است

 .رست است

تن، نويسنده اعت
 .رست است

سنده از نوشتن 
 كه تقلب چقدر

 .رست است

كشويي درهاي ع
اغلب در درها ن

گير قرار مي خلي
درهاي اين. وند
د. كنند مي مك

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .9
akesاسم   

سوي ديگر،
w many 

2.(  
در 1گزينه  .9

در متن اط  
زب اًآيا واقع  

در 2گزينه  .9
طبق متن  
هان را مج  

در 4گزينه  .9
نمياز متن 

توان ما نمي  
در 2گزينه  .9

”edكلمه   
  ifficult 

در 3گزينه  .9
بهترين عن  
ر چيز يك  

در 4گزينه  .9
”it“كلمة   
  تقلب  

در 4گزينه  .9
براساس مت  

در 1گزينه  .1
دف نويسه  
دهدنشان  
 
   
 

در 4گزينه  .1
انواع يكي از  

اين. دهند مي
داخ فضاهاي

شو مي منجر
كم پيراموني

  .دهند مي
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 ي هنـدي 
 زيبا هاي ن

 هـاي  طـرح 
 سرا پرده يا

 سـنگ  وي
. شـدند  فه 

 را هـا  جلـي 

 ـاي نقـش  
فحات نيـز    

تولـو،  . شود

طبق . رفت
مـو،   قلـم د  

يد از چئي 

 اختصـاص    
داشت و در 

دينـي بـا   ر 
ته و مرفـه      

 ... وساي و
هنـر غـرب       
در اروپـايي      

يوئه منبع  ي

در جنـوب  

cationgroup

ها نقاشي با مراه
روشن سايه يجاد

ط بـا  مشـبك  ت
ي خلوت دروني 
رو بر هندسي ي
اضـا هـا  طـرح  ن 

ج زيبـاترين . ـد 

ايفـ داخلي ضاي
ايـن صـف. سـتند 

ش انسو گفته مي

الئوتسه شكل گر
بندي در كـاربرد
ت از طريق تقلي

 زنـدگي گـذرا
 در ژاپن رواج د

هـاي غير  نقـش    
طبقـه نوخواسـت
روشيگه و هوكو
ي غنـي بـراي ه
جـاري بـه بنـاد

اوكي. عرفي شد
  .ي ايفا كرد

اي شكل د خمره
 

  .باشد ي

  )118ل 

هم يا و مشبك 
و اي نور عبور ف،
صفحات يا دار راخ
حفظ نيز و ديد

هاي طرح شكل ه
ايـن بـه  بينيم، ي

دارنـ كـاربرد  ـي 

فض كنندة تقسيم 
هس خوشنويسي

تحرك چوبي، تا

راساس تعاليم ال
بن روش استخوان

ندي، انتقال سنت

هاي به صحنه) 
، باسمه سازي)

 سـاخت چـاپ
 مـورد عالقـة ط
اوا مورونوبو، هير
و منبـع الهـامي

هـاي تج ق كشتي
ه هنردوستان مع

اي ش عمدهنق ست

طبلي دورويه و خ
 .شود واخته مي

مي» زاتاكو«ف 

ود به پاسخ سؤا

07/09/1399(  

شده، كاري نبت
منعطف فضاهاي 
سور هاي سنگ 
شد نور كنترل ن،
به اوليه جلي، ي
مي محل تاج در
داخلـ فضـاي  صر
  .كرد ه
عنوان به دار ش

خ داراي صفحات

هاي مت  كابينت

بر) اكسزو هو( »
و حركت زنده، ر

بند قت در تركيب

)صويره معناي ت
)1615-1866اً 

مـا در دوره ادو
كهدگي روزمره 

ز جمله هيشيكا
اصي پيدا كرد و

از طريق يوشي 
ي پس از آن به

پرسيونيسامري 

مريدانگام ط. ود
وست نارگيل نو

گزينه چهار تعريف

رجوع شو. (باشد

19  
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من شكل به وبي
و باز پالن يجاد

به هندوستان ر
ساختمان در ويه
هاي طرح. شود ي
د آنچه مانند مي
عناص برخي در ه
مشاهده محل ج

نقش تاشوي حات
ص اين از برخي. 
  .ند

 ژاپن به كمد يا

»هسيه هو«ط 
منوايي با روح و
رنگ صحيح، دق

و ا به اي گذران
تقريباً(  دوره ادو
گرديد؛ ام هدا مي

ب كابوكي و زند
اساتيد اوكيوئه ا
دم محبوبيت خا

كونيو  روشيگه
ها و نمايشگاه 1

گيري مكتب هنر

شو  محسوب مي
رابي از عاج يا پو

، گ»زايسو«يف 

ب  شرق چين مي

ش يازدهم؛ هنـــر

چو صفحات هند،
اي امكان و كنند
در كه است حي

تهو امكان جِلي 
مي مهيا )داشت ت
و اسليمي گياهي 
بلكه شوند، نمي 

تاج و چيشتي يم
صفح اري چين،

كنند مي كمك 
كنن هوا كمك مي

در. شود فته مي
  

 55  توسط .م
هم(ش جوهر فرد 

ر ارائه شباهت، ر
  .شود

و به معناي دنيا
پيش از.  است

گان به زائران اه
 بازيگران محبوب
بسياري توسط ا
 ميان عموم مرد

هير، هوكوساي 
867 س در سال

گ شد و در شكل

در شمال هند) 
 است كه با مضر

، گزينه دو تعر»

مناطق شمال و

سنجش

ي در معماري ه
ك مي كمك خلي
اصطالح جِلي .ند
طريق از. شود ي
اهميت بسيار الم

هاي طرح انان،
برده ها به كار ه

سلي مقبره سيد،
هوپينگ در معما

فضا زيباسازي 
ور نور و تهويه ه
كوتاه، كانگ گف

.شود  گفته مي

چيني در سال
ي براساس شش
وضوع به منظور

ش تعريف مي) ت

اوكيو(اوكيوئه ) 
لذات گذرا بوده

ها به طور رايگ ش
 روسپيان زيبا،
گيرد و تصاوير ب
دهم اوكيوئه در

يوئه نظير  اوكي
اه جهاني پاريس
جوان فرانسوي ش

)زهي(وردوفون 
 در شمال هند

»كوميكو«عريف 

هاي چيني در م

   
 

 .است رست

جِلي چوبي شوي
داخ فضاهاي دي

سازن مي مهيا را 
مي گفته گياهي

اسال اجتماعي م
مسلما ورود از د
پنجره طرح در 

س سيدي  مسجد
دار ه نقش شوي

به حال عين در
به پالن باز، عبو

هاي پايه ك  مبل
اي چيني  دايره

 .رست است

 .رست است

گانه نقاشي چ ش
هو، معناي نقاشي
ئ و تطابق با مو

م توسط رونوشت
 .رست است

باسمه چوبي(ر 
ي ارج نهادن به ل
ي اين چاپ نقش
ز مجلس عشاق،

گ بسيار رونق مي 
زددر قرن نو. دد

 هنرمندان بنام
رگزاري نمايشگا
ي براي نقاشان ج

 .رست است

ترين ساز كو وب
ساز زهي سارود

 .ست استر

ن، گزينه يك تع
 .رست است

ه  مربوط به خانه

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .10
تاش صفحات  

بند تقسيم به
هوا تهوية و

گ هندسي و
نظام در كه(

بعد ولي بود،
تنها ها جلي
در توان مي

تاش صفحات  
د و كنند مي

مانند جِلي ب
در چين به  

هاي به خانه
در 3گزينه  .10
در 2گزينه  .10

ششاصول   
نظر هسيه ه
ارتباط با شئ
يا ارسال پيا

در 2گزينه  .10
چاپ گراوور  

يافته و براي
معابد بودايي
مضاميني از
جامعه بود،
گرد خلق مي
آثار. گرديد

رسيد و با بر
الهام مؤثري

در 4گزينه  .10
سيتار محبو  

س. هند است
در 3گزينه  .10

در هنر ژاپن  
در 1گزينه  .10

گزينه يك  
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ل خطـوط  
  .د

 ژاپنيتي 
 شـده  م مي

 نيمـه  ـش 
 آن، از پس

 پلكـاني  ق 
. شـوند  مـي  

 يـاط قـرار  
 و خانـه  ي 
درونـي،   ق

 بـراي  ـين 

ـا معـروف   
رگشـته در      
ء الطبيعـه  
گ و چو به 

طبيعـت و      
ل و شـجاع  

ح رنگارنگ 

هاي چيني 
ـه موضـوع       

cationgroup

نمايي به شكل هه
كند ه تابعيت مي

سنت هنرهايين 
راسر كشور انجام

بخـ و خصوصـي 
و پ دارد قرار التر

طريـق از معموالً 
هـدايت م خست

حي در پلكـاني . 
هـواي تهويـه  بـه 
رواق از بعـد . نـد 
همچنـ و بوده ي

  .باشد 

هاي كوليمـ سگ
نمـاي ارواح سر

اي و ماوراء طوره
يز در دوره شانگ

يـري بشـر بـا ط
ل درك، مستقل

توان به سطوح ي

ه متأثر از توماره
 اشـاره كـرد كـه

سازي و جبه ينه
ي معماري سازه

تري  و جز قديمي
م عادي، در سر

  .باشد ي

خ خش فضـاهاي 
باال خيابان سطح
ورودي اتاق. ت
نخ طبقة در مي

رسد مي دروني 
ب هـا  خانه اين از

دار قـرار  حيـاط 
خانوادگي وستان

تمندان هند مي

شد كه به س  مي
 بـه عنـوان راهن
يد بر ديدگاه اسط
شود و گوانگ ني

ند جنـگ، درگي
مل، واقعي، قابل

ها مي ن سفالينه

باشد كه مي) ان
ي اغـراق شـده

07/09/1399(  

سيار سخت، قري
 نبوده و از اجزاي

باشد مي  سازها
هاي مرد  مراسم

ونگ جنوبي مي

بخ داراي و. ست
س از متر سانتي 

است شده ساخته
رسم پذيرايي اق
رواق به ادامه ر

روبا حياط. سازد
ح اطراف در اتي
دو نزديك و شان

هاي ثروتم خانواده

اي ساخته  قهوه
ورند كه سـگ

كل ظرف و تأكيد
ش  دارد گفته مي

 موضوعات همانن
 و به صورت كام

هاي اين ر ويژگي
  . كرد

م زرين شيگيسا
هاي اگون، چهره

  .شود

20  
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 ماليم، جنس بس
مايايي مستقل

با انواع رقصت 
 و همچنين در

اشيا در دوره سو

اس گرفته شكل ا
75حدود  كه ت
س داخلي حياط ز
اتا به اين مكان 

د فضا اين. شود
س فراهم مي را ال
خدما فضاهاي ر

خويش از ذيرايي

سيع متعلق به خ

قرمز متمايل به
منطقه بر اين با
 كه از لحاظ شك

اي يوان اسطوره

عميق در مورد
محوري هستند

از ديگر. باشد مي
اي اشاره سطوره

جام(يسان انگي 
ت و حاالت گونا
ش ، محسوب مي

ش يازدهم؛ هنـــر

نمايي  برجسته
تراشي م كه پيكره

آرام و حركات ي
ر كاخ سلطنتي

  .شد

بخشي سبك ما

آنها اعتقادات  و
است ايواني خانه،
از خصوصي ريم

از نيز مهمانان 
ش مي باز ه حياط

باال هاي اتاق به ط
ساير و آشپزخانه

پذ براي معموالً ق

هري بزرگ و وس

 سگ با لعاب ق
كه مردمان اين م
شايان ذكر است
في كه شكل حي

و طرح مفاهيم ع
ن داراي نقشي م

م) نازكا(ن ناسكا 
ن و موجودات اس

يسته، تومار شيگ
نمايش احساسات
ت پايين اجتماع،

سنجش

عظيم اولمك، ي
ك شود در حالي ي

هاي موسيقيراي 
در درباريراسم 

باش ك ماتهورا مي

هاي سه ب بندي ب

باورها از متأثر 
خ ورودي و كف

حفظ حر منظور
.كند مي پيدا راه
به كه دارد قرار 

حياط از مستقل
آ. كند مي كمك

اتاق اين. است ه

هاي شه ي خانه

سفالين به شكل
چراك. فيني بود
ش. كند قش مي

، ريتون به ظروف
  .هاست ني

مناظر با شكوه و
در آثار وي زنان 

ف سفالين تمدن
گياهان، جانوران

بندي پيوس كيب
توان به ن مار مي

نت رايج طبقات

   
 

 .رست است

هاي صه سرديس
 سنگ ظاهر مي

 .رست است

سمي شامل اجر
ها و مر ر مهماني

 .رست است

ر مربوط به سبك
 .رست است

مربوط به تركيب
 .رست است

هند مسلمانان ة
همك در طبقه. ت
من به حفاظي با 

ر باالتر  طبقات
بيروني رواق ط،
م آمد و رفت كان
ك همه طبقات ه
قرارگرفته خانه 

  .دارد ربرد
ر مربوط به الگوي

 .رست است

كوليما ظروف س
د اين ظروف تد

ايفاي نق از مرگ
زيرا در ايران،. د

اي چيني ن افسانه
 .استرست 

 ميازاكي خلق م
.ت انساني است

  .آيند ر مي
 .رست است

مربوط به ظروف
ورده با موضوع گ

 .رست است

ومار ژاپني با ترك
هاي اين توم ژگي

يكاتورسازي، سن

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .10
وجه مشخص  

نقر شده بر
در 3گزينه  .1

گاگاكو مراس  
دركه  ؛است
  .است

در 4گزينه  .1
گزينه چهار  

در 2گزينه  .11
گزينه دو مر  

در 4گزينه  .11
خانة الگوي  

است عمومي
ورودي اتاق

به مستقيماً
حياط از پس
امكا كه دارد

به نوررساني
اتاق آخرين

كار خوابيدن
گزينه چهار  

در 1گزينه  .11
در منطقه ك  

كاربرد. است
جهان پس ا
شباهت دارد
شكل حيوان

در 2گزينه  .11
ويژگي آثار  

مساله هويت
به نمايش د

در 3گزينه  .11
گزينه سه م  

و صيقل خو
در 3گزينه  .11

نخستين تو  
از ويژ. است

مناسب كاري
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. اسـت  يـاد 
 داراي آنهـا 
. دادنـد  مـي 

 بقيـه  بـه  ت 
 را درونـي  

مهـم   صـل 
 هشـتي  ـه 

 به نيز طي
 به نيز ياط

عوامـل   از 

 و شـمال  ق 
 الگوي اين 
 داخـل  در 
 تشـريفات  

 ديگـر  ـك 
 و دارنـده  ه 
 و قشـنگ  

ها  ت پيكره
وح آسماني 

Ê = 9  

  
EF

AB

S
S

  

cationgroup

زي روز و شب ي
آ همـه . ك دارند

م نشـان  خانـه   
نسـبت را خـود  

فضـاي  بـه  حرم 
اص ويژگي اين. ت
بـ متصـل  داالن 
حيا بوده، خانه 

حي دو اين. ست
آسـمان  و ـبزه 

در منـاطق: ـرد 
.هستند دار يب

حياط به ورود 
انجـام  محـل  ي 

يـ بـه  راهـرو  يلة
نگـه شـبكة  ـك 

درختـان  و هـا  

ته بود كه حركت
رو(ابي به چِئي 

EFC

BDC

S
S

°

FC

BCD
= ×1 1

2 8

اختالف دماي و 
اشتراك هم با ح

اهـل بـه  را شان
تـزيين،  و تگي 
نـامح ديـد  فتـه، 

است بوده ممكن
.اسـت  بـوده  ه 
اهالي زندگي ل

ا شده مي گرفته
سـ سـايه،  نـور،  

كـ اشـاره  مـوارد 
شي ها اين خانه ي

اصلي دروازة. ت
ميـاني تـاالر . ت 
وسي به و دارد ر

يـ آن در كـه  ت 
گـل  و صـميمي 

ن صحنه ناپيوست
شان ماهر، دستيا

FC( )
BD

= =2

=1 1
8 16

07/09/1399(  

كم بارندگي زان
طرح كليت در ها

هايش زيبايي همه
تـورفت بـا  خانـه  
گرف مـي  قـرار  ي

م غير خانه حياط
ه مورد سالم توجـ

محل كه اندروني
گ نظر در خانه د
آب، هـوا،  كه د

م اين به توان مي
هاي بام. اند شده

است ش خدماتي
اسـت پنهـان  ظـر 
قرا حياط روي ه

اسـت شـده  اخته 
ص و آرام محيط 

تشكل از چندين
گ رويكرد نقاش

DC
( )

DC
= 2

1
2
2

ك
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ميز. باشد مي ك
آنه كه دهد، مي 
ه ها خانه اين. د
ورودي تنها. ت
ورودي از بعد كه
ح و دروني باغ ه
اس از قبل زمان 

حياط ا بر عالوه
مرِد از مهمانان ي

داشتند قرار كزي

م خانه مهم گوي
ش واقع حياط رف
بخش به مربوط و

نظ از خانـه  اخل
روبه طرف چهار 

سـا برآمـده  اي
گوش، چهار يع

متشرهاي چيني 
در دوره سونگ. د

  .شد

  .ت

=2 1
8

فيزيك -ياضي 

ش يازدهم؛ هنـــر

خشك و گرم اي
نشان ناحيه ين

اند داشته مركزي
است بوده ساده و
ك هشتي فضاي 

به ديد خانه، درِ
از كه كرده مي 

ع ها خانه از ضي
پذيرايي ن براي

مرك حياط يك 

الگ چندين ميان
طر چهار در ها ق

جلو بخش. ست
دااز  حياط كه 

هاي اتاق ست و
قرنيزها با دار يب
وسي حياط با گو،
  .شود مي وب

توما. وع پيوست
كشيد  ترسيم مي

  .ا كرد

باش صر گوپتا مي

BDCث 
Δ

است 

  .ست

رك عمومي ري

سنجش

هو و آب داراي 
اي سنتي هاي انه
م حياط به رو و 
و تزيين كم ها، 
.است كرده مي 

د بودن باز با تي
بيان را اشراف م

بعض در. است نده
آن اطراف ضاهاي
در خانه ضاهاي
  .بودند

م از اما است؛ ن
اتاق و دارد قرار 
اس جلو و عقب ش
طوري به شود، 

اس عاليقدر مانان
شي بام زير يك 
الگ اين. است ته
محسو آلي ايده 

وره تانگ به وقو
به) زمينه ن پس

نگاري نمود پيد

آجانتا در عصاي 

 متشابه با مثلث

قائمه اس B̂شد، 

 در

   
 

 .رست است

ايران مركزي ت
خا معماري در ك

درونگرا و تراكم
خانه بيروني ند

مشخص خارجي
كه حت اي گونه ه

عدم و رونگرايي
رسان مي حياط ه

فض كه داشته، ي
فض همه. داشتند

ب مركزي حياط 
فراوان چين در ها

وسط در حياط
بخش دو داراي الً

مي حفاظت ري
مهم از پذيرايي 

اصلي تاالر. شود
چوبي، قرارگرفت

بسيار زندگي ي
 .رست است

ي توماري در دو
بدون( نامتعين 

ن د كه در منظره
 .رست است

 مربوط به غارها

 .رست است

E الزاويه و قائم

 .رست است

باش ركز دايره مي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .11
فالت واحين  

اندك تأملي
مت هاي پالن

بلن ديوارهاي
خ ديوارهاي

به بسته، مي
د محرميت،

به را شخص
بيروني عنوان

ند ديدي هم
اين تلطيف

ه خانه تنوع  
ح چين شرق
معموالً خانه

ديوار توسط
و خانوادگي

ش مي متصل
چ هاي ستون

منظم، فضاي
در 3گزينه  .11

ظهور نقاشي  
را در فضاي

بود) حقيقت
در 1گزينه  .12

گزينه يك  
 
 
 

در 3گزينه  .12

EFCمثلث 

در 2گزينه  .12
مر Oچون 
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C,AB B= 2
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C

aو  aيب برابر 

C
B

= =5
6

+3 1
2

باشد، د 'Sتر  گ

= %32

− =6 1 5

 
5
7

ش يازدهم؛ هنـــر

ع و طول به ترتي

3
6


حت مثلث بزرگ

 :طه تالس داريم

سنجش

طيل باشد، ارتفاع

   

و مساح Sتر را 

باشد، بنابر رابطه

   
 

 .رست است

ض مكعب مستط

 .رست است

.است 13 برابر 

 .رست است

 .رست است

ت ت مثلث كوچك

 .است رست

 .رست است

ل سايه شخص ب

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .12
عرض aاگر 

در 4گزينه  .12
شعاع دايره

در 1گزينه  .12

در 3گزينه  .12
اگر مساحت

در 2گزينه  .12

در 4گزينه  .12
طول xاگر 
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تـر   كوچـك     

x
/

=4 5  

a
b

= 4
1  

x + =1  

 −15  

.+ +1 2  

  

[(= −2 1  

  .است 2
a b+ +  
135  

  باقيمانده =

=   بنزين 1

ـار تصـوير     

cationgroup

حـيط مثلـث ك

x =5 29

a= 
2 55

 

= = 
1 254
 

t
− = 

11  

n(n.. n+ =

− 1
2 ) (+ 1

2 −

a ،9  7يا  18يا
c k= +6 3

→. ان ساخت

= − =1 22 

× =35 4 11 
 

امـا فقـط يكبـ  

ابه هسـتند و مح

/ S =5 2

b a=  =2

x −1 است. 

x =15

t = 2

n )+


×
1 2

2 1

− 1
3 ) ...+ +

aوماً  b c+ +
=يا  18يا  2 9

توا عدد مي 6

= %78 %2

14→مسافت 

دهـد ـازي مـي  

07/09/1399(  

1ـريب    
متشـا 2

  .ست

/ /=22 5 6 2

k ,b k= =2 5

در باد مخالف 

+ +
× ×
2 2

2 2 3

( 1
9 )]− =1

1

c k= ، دو2+
k =27 1

+ ×122 %786
= × =14 م 12

مواره تصوير مجـ

23  

7 ومسمرحلة (ر 

و مثلـث بـا ضـ

/ +6 5 اس 13

  :ريم

25

[a,b]k
(a,b)



xق  +1 و د

...+ + +
×
2

3 4

( )= − =12 1 1

b k= +و  2 3

=8 %35

km=168

  حدب
يينه محدب هم

ش يازدهم؛ هنـــر

ر، پس دين براب

19=/شكل  5

شابه هستند، دار

k
k

= =1 1 

 آن در باد موافق

+
× 
2

9 1

/= =9 1 85

a k= 2 ،k +1

مح ←ينه كوژ 
 ذكر است كه آي

  .مجازي باشد

سنجش

=1
و زاويه بي 2

و محيط كل ش 

ها متش ون مثلث



ي باشد، سرعت

kاشد، اوالً  −1

آيي 
البته قابل. شند

قعي كه جسم مج

   
 

 .رست است

2/ اضالع  5
5
/ (= 16 5 22
 .رست است

ع مربع باشد، چو

 .رست است

 .رست است

عت قايق موتوري

 .رست است

 .رست است

عدد مورد نظر با

 .رست است

 .رست است

 مقعر ←
باش ها صحيح مي

دهد آن هم موق

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .12

چون نسبت

)+ +5 6
در 3گزينه  .13

ضلع xاگر 

در 2گزينه  .13

در 4گزينه  .13
سرع xاگر 

در 1گزينه  .13

در 1گزينه  .13
ع abcاگر 

در 2گزينه  .13

 
در 3گزينه  .13

←آيينه كاو 
ه بقيه گزينه
د حقيقي مي
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p q
+ =1 1  

  

q
−=1 1
1  

q− =4 3  

  بزرگنمايي

D
f

= 
1  

  
  .بديل شود

VP
R

=
2

  

W R=  
W = 5   
W = 5   
W = 48  

cationgroup

f
−= 

1 1
3 

−− 
1

3 

q −
 =3

q
p

 γ = ب =

D
f

 = =1

به متر تب

V
V
R R= =

2 2

2

RI t2

(× × ×24 1 
× ×16 6  

/ J =   8

q
−+ = 

1 1
1 

− − −=3 1 4
3 3 

−3
4


− −= =

3
4

3
1



 4

  .ييم

/
−= = −1 52

V
V

R R
=

2
221

2

)×6


kJ= 48

07/09/1399(  



− 3 
×

1

3 
−= 1
4

گو ن عدسي مي

  
  
  
  

24  

7 ومسمرحلة (ر 

1

 را اصطالحاً توان

  .شود مي رابر

ش يازدهم؛ هنـــر

p
1  

p
1  

نمايي تصاوير ك

بر 2 كل معادله 

سنجش

q f
−+ = ⇐1 1

p q f
+ = ⇐1 1

گنمايي يا كوچك

  

برابر شود 2آن 

   
 

 .رست است

⇐دسي مقعر 

⇐دسي محدب 

  

 .رست است

 عدسي در بزرگ

  ي مقعر منفي
ي محدب مثبت
 .رست است

اي صورت آ ادله
 .رست است
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براي حل عد

براي حل عد

:حل مسئله

در 2گزينه  .13
توانايي يك

توان عدسي
توان عدسي

در 3گزينه  .13

وقتي در معا
در 4گزينه  .14
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رابـر بـودن     
 كـه يـك     

ضـالع نـه   

  ) گذرد مي
الزاويـه   رجه

ث خواهـد    

  .ت
و 2. ع كنـد  
  .ع كند

  .حيح است

cationgroup

 چهارضـلعي بر
السـاقين اسـت 

اال ست و متوازي

ي چند ضلعي م
و در مثلث منفر

ه محـاطي مثلـث

.  

دو خط نياز است
O  وP قطـع
M  وN قطع

صحي 2كه گزينه 

طي بودن يـك
وزنقه متسـاوي 

 هم محيطي اس

هاي مواره از رأس
و» وسط وتر«ه 

رطي روي دايره

.نصف يكديگرند

قوس و د 3شامل 
 را در دو نقطه 
ول را در نقاط 

 

دهد ك نشان مي

07/09/1399(  

شرط محيط. ست
مكمل هستند ذو

ع هم محاطي و

ايره محيطي هم
الزاويه مثلث قائم

 اين نقطه به شر

تطيل برابر و من

عمل ترسيمي ش
تا اضالع زاويه 
كنيم تا قوس او 

 .شود قسيم مي

  )ط
م شده در آنها ن

25  

7 ومسمرحلة (ر 

ياي مقابل آن اس
 روبروي آنها  مك

طي است و مربع

دا(قائم آن است 
در م» ل مثلثخ

وسط وتر است

 و قطرهاي مست

عم 5درجه به  3
.كنيم رسم مي 

ع قبلي رسم مي
سمت مساوي تقس

غلط 1گزينه . (د
هاي ترسيم  نقطه

سيم فني

ش يازدهم؛ هنـــر

مكمل بودن زواي
اي كه زواياي قه

ي همواره محيط

ويه روي رأس قا
داخ«الزاويه   حاده

الزاويه، و لث قائم
  .نيز باشد

آيد ي بدست مي

3مت مساوي  
Rعاع دلخواه 

و با همان شعاع
زاويه به سه قس 

دي ربطي ندارد
ت آنها نسبت به

 ترس

سنجش

 چهار ضلعي، م
تنها ذوزنق. ست

 
وزيت همچنين ل

.  
الزاو ي مثلث قائم

ها در مثلث صف

هاي يك مثل صف
الساقين ني تساوي

 مستطيل، لوزي
 

رجه به سه قسم
قوسي به شع) يه

و Pو  Oهاي 
M  وN  بهB

 

جود در نماي بعد
حجم و وضعيت

   
 

 .رست است

حاطي بودن يك
الع روبروي آنهاس

 . محاطي است
لي محاطي است
.ت و نه محاطي

هاي مرسي ارتفاع
مرسي عمودمنص

  . است»ث
مرسي عمودمنص

الزاويه متس ث قائم
 .رست است

سط اضالع يك
.درست است

در 9يم زاويه 
رأس زاوي( B ز

س ديگر به مركزه
Mتصال نقاط 

.درست است
خط رابط موج 1

ترسيم شده در ح

www.sanjeshse 

 
 
 
  

در 2گزينه  .14
شرط مح -  

مجموع اضال
چهارضلعي

هر مستطيل  
محيطي است

محل هم -  
محل هم -  
خارج مثلث«
محل هم -  

بود كه مثلث
در 1گزينه  .14

اتصال وس از  
د 2گزينه  .14

جهت تقسي  
به مركز -1  
دو قوس -3
با ا - 5و  4
    
  
  
  
  
 

د 2گزينه  .14
1در گزينه   
هاي تر فلش  
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  مقياس =

ـي گـالس   
  .ت

هـا مركـز    ه    

ر دو نقطـه    

شـد فرجـه   

در زير آن، 

 

cationgroup

=

ز جنس پالكسـ
ش پالستيكي است

در بقيـه گزينـه

تـا دايـره را در 

 باال يا افقي باش

سيم شده و نه د

 يترسيم ندازه
 اندازه واقعي 

  .آيد ت مي

x
→ =48

2

تـوان    مـي     
سـاختمان   

روند و عموماً از ي
وكش سربي با ر

خواهـد بـود و د

)ضلعي منـتظم 

  .دست آيد
  .آيد  مي

زيرين نماياي 

در باالي جلو ترس

ان

07/09/1399(  

متر است بدست

X→ =1
5 

ن بـا ارتفـاع آن
، و عـرض س)1/

  :ن برابرست با

ختلف به كار مي
وده و داراي مغز

ره محيطي آن خ

دازه ضلع پنج ض

 سوم و چهارم بد
ه معلوم بدست

داريم كه اگر نما
  .اهد بود

 كه نماي باال د
  .قرار دارد

26  

7 ومسمرحلة (ر 

م 12عي بنا كه 

× =48 25

رض سـاختمان
/تـر   × =5 12

يا نماي افقي آن

هاي مخ  منحني
ماري معروف بو

 وسط شعاع داير

اند( AQرابر با 

 آمده تا رئوس
م محاط در دايره

ي جلو و باال را د
 فرجه سوم خوا

توان دريافت مي
 در فرجه سوم ق

ش يازدهم؛ هنـــر

ياس، ارتفاع واقع

mm12  

سبت طول و عـر
مت 18(ر ارتفاع 

ساحت پالن بام ي

ها و رسيم قوس
آن به پيستوله م

ها، كي از قوس
  .هند بود

  :دايره
   

وسـط   Pـا   

PA   تا قطـر
نـدازه ضـلع،   

رها و به شعاع بر
  . بدست آيد

كز نقاط بدست
ج ضلعي منتظم

ت پس دو نماي
ال باشد قطعه در
ي يكي از نماها م
ي بوده و حجم

سنجش

 

ي در فرمول مقي

m=12

ه و سنجيدن نس
 يك و نيم برابر
ست بنابراين مس

1  

 

ستند كه براي تر
وع قابل تنظيم آ

 منتظم مركز يك
حيط دايره خواه
تظم محاط در د

ر هم دايرهمود ب
ف شعاع دايره تـ

P  و به شعاعA
ان AQ كند و 

  . آيد
أس يكي از قطر
جم، پنج ضلعي

پي در پي به مرك
 بدست آمده پنج

 

 زير ديگري است
بااليي نماي باال

يابي ده و صفحه
آمريكايي شه فوق

   
 

.درست است
ي ارتفاع ترسيمي

تصوير داده شده
 طول ساختمان

اس) متر 12( آن 
×ربع  =2 18

.درست است
نوعي شابلن هس

نو. شوند خته مي

 .رست است

سيم پنج ضلعي
رسيمي روي مح

ضلعي منت 5يم 
سيم دو قطر عم

رسم عمودمنصف
  .ت آيد

Pوسي به مركز 
قطع Qنقطه 

منتظم بدست آ
وسي به مركز رأ
 رأس دوم و پنج

يم دو قوس پرس
رأس 5 اتصال 

.درست است
 داده شد، يكي
ورتي كه نماي ب
 نماهاي داده شد
ستم ترسيم نقش

www.sanjeshse 

د 2گزينه  .14
با جاگذاري  

 
با توجه به ت
دريافت كه
برابر ارتفاع

مترمر 216  
  

د 4گزينه  .14
ها ن پيستوله

رنگ ساخ بي
  
  

در 1گزينه  .14
تنها در ترس  

هاي تر قوس
مراحل ترسي

ترس -2و  1  
و ـ ر 4، 3  

شعاع بدست
رسم قو -5  

دايره را در ن
پنج ضلعي م

رسم قو -6  
قطع كند و

تر - 8و  7  
با -13تا  9

د 3گزينه  .14
از دو نماي  

اول و در صو
با توجه به  

بنابراين سيس
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ه بـرخالف       

ولـي روش  
  .وجه كنيم

cationgroup

ديـده شـود كـه

  ) غلط 3نه 

و. واهيم داشـت  
 سمت راست تو

نمـاي جـانبي د

گزين(بي نداريم 

جم مقابل را خـو
ازبه شكل دوم 

07/09/1399(  

طور از ن و همين

 را در نماي جانب
  ) غلط 4

 نماي سوم حج
كافي است ب. ت

ك قـوس  

كنيم تـا  
E   برابـر

كـز يـك     
  .م شود

 بدسـت      

27  

7 ومسمرحلة (ر 

ور      
ي 

حفره جلوي آن و

انبي ديده شود
4گزينه ( شكل 

 يك از صفحات
 پشت حجم است

 شعاع دايره يك
  .كند

ك وس ترسيم مي
EQيـا   PEه  

كنـيم و بـه مرك
ت مساوي تقسيم
ضـلعي منـتظم

ش يازدهم؛ هنـــر

مـود و بـا محـو
 و از نماي جانبي

ستي از درون ح
  )غلط 1 

ست از نماي جا
ست و نه مكعبي

 نماي سوم هر
ها و بررسي پله

  .كنيم مي
قطر با دايره و با

M  وN قطع ك
يك قو AMع 

 كند كه فاصـله

ك باز مي PEي 
ايره به نه قسمت

كنـيم و نـه ض ي  

سنجش

 

تصـوير جلـو عم
ماي جلو نقطه

 

بايس ميت حجم 
گزينه(ا نداريم 

بايس را كه مي 3ه 
كل اس قوسي ش

 

ه شده و ترسيم
هه تفاوت گزينه

م دايره را رسم م
صل از برخورد قط

M در دو نقطه 
(A) و به شعاع
P  وQ قطع

  .م است
ه ضلع نه ضلعي

زنيم تا دا س مي
ه هم وصـل مـي

   
 

.درست است

صب بر صفحه ت
موازي است از نم

  .شود مي

.درست است
يواره سمت راست

آنها را 1 گزينه 
ه شده در گزينه
ر پاييني حجم

.درست است
بي نماهاي داده

گويي توجه بهسخ

 .رست است

 قطر عمود برهم
ز يك نقطه حاص
كنيم تا دايره را
(ز رأس مقابل 

 را در دو نقطه 
نه ضلعي منتظم
پرگار را به اندازه

دايره متوالياً قوس
اين نقاط را به –

www.sanjeshse 

د 2گزينه  .14
  

خطوط منتص
م yعرض 

خط ديده مي
  

د 2گزينه  .1
ضخامت دي  

در 2گزينه 
صفحه تيره  
انتهاي شيا  

    
  
  
  
  

 
د 2گزينه  .1

با صفحه يا  
تر پاسسريع

  
  
  
  
  
  
  
  

در 1گزينه  .15
دو –2و  1
به مركز -3  

ك ترسيم مي
به مركز -4  

قوس قبلي
اندازه ضلع ن

پ -11تا  5  
نقطه روي د

– 20تا  12  
  .آيد مي
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ن بـه بـاال     

هاي  فلش. 
يـل كامـل    

cationgroup

نـدازه و از پـائين

.شود  نوشته مي
بـه دلي 58دازه    

  .زئي است

 .شود

مت چپ خط ان

 درست و كامل
ك سـر خـط انـد

خطاي بسيار جز

ش نظر تقسيم مي

07/09/1399(  

وده ولـي   
نطـور دو   

ه عمودي در سم

ه ولي اندازه آن
ده است ولي يك

  

ست كه داراي خ
 NBمات 

قطع  Cطه 

  M   قطـع

  .نيم
م تا دايره را 

 به تعداد مورد ن

28  

7 ومسمرحلة (ر 

وري موازي نبـو
شـوند و همين ي 

ر  
د   

در خطوط اندازه

تر ترسيم شده ه
 خط ترسيم شد

  . ه است
.اند  حاصل شده

سمت مساوي اس
M بــه تقســيم
  .ن

  :ست
  .كنيم سم مي

 دايره را در نقطه

  .زنيم 
لي را در نقطـه

N قطع كند.  
كن ي تقسيم مي

دهيم  امتداد مي
 

كنيم و زاويه ي

ش يازدهم؛ هنـــر

حجم با هيچ محو
رخ ناميده مـي م

  .هستند

رخ بـوده و در يم  
ن قـائم خواهـد

  . ل نمود

و دي خط اندازه 
  ) 2ه 

طعه طويل، كوتاه
تدا و انتهاي اب

 ناتمام رها شده
 از احجام ساده

قس nم زاويه به 
كــه از اتصــال 

 و نه برعكس آن
ي به شرح زير اس
 شعاع دلخواه رس

دهيم تا داد مي

قوسي مي) ايره
هيم تا قوس قبلي

O  را در نقطهN
n قسمت مساوي

كنيم و صل مي
 .ر تقسيم شود

س زاويه وصل مي

سنجش

، سه خط در حج
زي هستند و نيم
صفحات تصوير ه

 

ن جبهـي و نـي
 يك محور تقارن

 

توان تكميل  مي

 

زه افقي در باالي
هاي گزينه اندازه

قط) يا زيگزاگ(
ليل وجود نقطه
فلش، به صورت
جامي است كه

ني براي تقسيم
درســت اســت ك

A آيد بدست مي
n قسمت مساوي

(O اي به دايره
را امتد BOالً 
  .يد
قطر دا( BCع 

C ده انجام مي

OBكنيم تا  ي
nوش تالس به 

وص BNم روي 
 تعداد مورد نظر
ي دايره را به رأس

   
 

 .رست است

ل سمت راست،
صوير جانبي مواز
ي با محورها و ص

.درست است
 دو صفحه تقارن
ع اين دو صفحه

.درست است
 را به سه طريق

.درست است
 در خطوط انداز

نظير عدد ا(شود 
(خطوط شكسته 

به دل 92 اندازه 
ن قطعه بدون ف

وردن تصاوير احج
 .رست است

شده روش جوزا
ز ايــن بابــت ناد

ABوي قوس 
nسيم زاويه به 
(Oز رأس زاويه 

 اضالع زاويه مثال
BC بدست آي

و به شعاع Bز 
كار را به مركز 

وصل مي Aبه  
را با رو BNط 
به نقاط تقسيم 

به AB قوس 
دست آمده روي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .15
مطابق شكل  

با صفحه تص
خط ناموازي

  
د 4زينه گ .15

حجم داراي
محل تقاطع

  .داشت
  

د 3گزينه  .15
حجم فوق  

  
  
  
  

د 2گزينه  .15
عدد اندازه  

ش نوشته مي
با ترسيم خ  

دو سر خط
ترسيم نشدن

به دست آو  
در 1گزينه  .15

شكل داده ش
از 2گزينــه   

تقسيمات رو
مراحل تقس  
به مركز -1  
يكي از -2  

كند و قطر 
به مركز -3  
همين ك -4  

  .كند
Mاز  -5  
پاره خط -6  
Mاز  -7  

قطع كند و
نقاط بد -8  
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 .خواهد بود

اخ تـا لبـه       
. آيــد  مــي

صله مركـز  

تنهـا   Sن 
ن موجـود     

ست عـرض  
شتر بـوده و  

.  واهـد بـود   

cationgroup

متر خ ميلي 172

 لبـه هـر سـورا
 قطعــه بدســت

 شد و در آن فاص

جود باشد و چون
 مختصـات درآن

بايس ن است مي
بيشت Sواحد از 

 
بيشـتر خوdز 

  له

2ه طول قطعه 

مجموع فاصـله
هــا از مركــز راخ

الضالع تشكيل

ينه درست موج
كـه ايـن 3نـه  

 a كه قرينه آن
و 3بايد  Aول 

 .غلط هستند 
ا) واحـد d)2و 

  .آرايي كرد حه

اثر شيله. ي ندارد

07/09/1399(  

ر  
ي   
م  

ت  
ر داريم در نتيجه

ن اين اندازه از م
ركــز ايــن ســور

االمثلث متساوي

بايست در گزي ي
 آن است و گزين

ن است و نقطه
S كمتر است طو
نيز 4و  2هاي  ه

Sرابـر فاصـله   

ك ستوني صفح

در درك طراحي

مي

29  

7 ومسمرحلة (ر 

  1  متـر ميلـي
هميشـه يكـي(  

وراخ مجاور هـم

ر فاصــله اســت
متر ميلي 9اع شع

د كه با كم كردن
، فاصــله مر)14

م 6داشت كه از 

صات اين رأس مي
متعلق به) 5، 3

متعلق به آ) 2، 
Sواحد از  3ش 

در نتيجه گزينه
بر 2بـه ميـزان     

 

ع رحلي را نيز تك

ي چندان اثري د

صويري و تجسم

ش يازدهم؛ هنـــر

 سوراخ با قطـر
تاسـت 11هـا  

بين مركز دو سو

ــي 154 ــر ميل مت
 دو تا قوس با ش

12 خواهد بود
4(هــاي كوچــك 

ضلعي خواهيم د
 تـا مركـز   
 دو دايـره   
دو سـوراخ        

بنابراين مشخص
3، 5( مختصات 

، ،3(ختصات 
طولش c جا كه 

د).  ،3 ،8( از 
لـي عـرض آن ب

 ) ،5 ،5(ت با

و كاربرد آن قطع

  .د

طوط ارزش خطي

 خالقيت تص

سنجش

 

تا12 است كه 
ه صل بين سـوراخ 
مچنين فاصله بي

ــره آخــر   4ا حف
طرف قطعه نيز

جه شعاع آن 
هـ شــعاع ســوراخ

(12  
ض 6كوچك، يك 

اصله مركز آنها
هـاي دن شـعاع 

صـله بـين لبـه د
( −86  

 مشترك است ب
صفر نيست پس

 دارد بنابراين مخ
و از آن) 3 دو 

عبارتست Aت 
دارد، ولـ dبر با 
برابر استbصات 

 و هويت متن و

شود مه درج مي

 و ضخامت خط

   
 

.درست است
به اين معني 1

يجه تعداد فواص
هم) ها داد سوراخ

ــا ــره اول ت  حف
( ×11 و دو ط 14

 .رست است

 24 و در نتيج
)طعــه  )2 و ش

(− + 2 2 1
هاي ك كز سوراخ

اور هم، با فا مج
ست و با كم كرد
ـن مقـدار، فاص

28=(.يد 58

 .رست است

ر هر دو صفحه
 كه ارتفاع آن ص

  . است
مترين طول را

هر(داشته باشد 
پس مختصات. د

ول و ارتفاع برابر
پس مختص1+

 .رست است

ن بسته به نياز
 .رست است

ر صفحه شناسنا
 .رست است

 .رست است

ت بودن تيرگي
 .رست است

www.sanjeshse 

د 3گزينه  .15
× ∅2 1

داريم در نتي
كمتر از تعد

  .است 14
ــز -   از مرك
)=4 154

در 1گزينه  .15
قطر قطعه  

خــارجي قط
) )=4 86

با اتصال مرك
هاي سوراخ

قطعه برابرس
مجـاور از ايـ
آي بدست مي

  
  
  

در 1گزينه  .1
در Sرأس   

رأسي است
نيست غلط

كم cنقطه   
برابر با آن د

باشد 8برابر 
bنقطه   طو 

( ) =2 2 5
  
  
 
 

در 2گزينه  .16
توا البته مي  

در 3گزينه  .16
نام شهر در  

در 4گزينه  .16
در 1گزينه  .16

به دليل ثابت  
در 1گزينه  .16

  اثر دگا  
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  .ود

شـان دادن       

نـوان پـدر     

بـاط را بـا       

ـودن ايـن   

دار  ي جهت

اوديـن  « ح  
اقـع  ارك و      

cationgroup

هاي با كيفيت بو

 تصـوير كـه نش

 هـدايت بـه عن

ق بيشـترين ارتب

دار بـ ليل دنبالـه 

هاي تفاده از فرم

وه تئـاتر مطـرح
سـتبروي دانمـا

  .ي بود

ه  تصاوير و چاپ

 كـه بـه هـدف

ن از كاله صادق

مـه سـياه مشـق

  .تري دارد

بدل. شود مق مي

  

تداوم در اثر است 

 .گويند ي

او مؤسس گر. د
ي آنهـا در هولس

07/09/1399(  

 به چاپ صنعتي

مؤثر در ساخت

  .اند 

فاده شده است

ست و همچنين

ر در نوشتن كلم

جه و تأكيد بيشت

عم ري به سمت

.ق و تأكيد است

. اجزا نياز دارد
  .فتاده است

ه آن منطقه مي

كند زندگي مي 
ـت كـه هـر دو

30  

7 ومسمرحلة (ر 

ي براي رسيدن

ه روشي بسيار م

ي چاپ شدهراف

آميز استف ن اغراق

ي استفاده شده ا

تكرارروف است 

 كادر جلب توج

عث حركت بصر
 

هاي ايجاد عمق 

رگيري بين قرا
ه از كادر اتفاق ا

خت و جلب توجه

دانمارك ر كه د
شناسي تئاتر اسـ

ايشيت نم

ش يازدهم؛ هنـــر

برگ و آغاز راهي

 را ابداع كرد كه

 به وسيله ليتوگر

  سيونيستي پل

سبات نه چندان
  .د

ن الفباي فارسي

كرار كلمات و حر

نظم  قسمت بي

وجود دارد كه باع
 .وع اطالق كرد

و فاصله از روش

ه نظم و ترتيب
ها در يك منطقه

ير منظم يكنواخ

است ايتاليا هل
ش المللي انسان ن

 خالقيت

سنجش

ي اختراع گوتنبز

دهم ليتوگرافي

رافيكي لوترك

ضو گروه اكسپرس

ز حروفي با تناس
ط چنداني ندارد

ان حرف آغازين
.  

ساساً بر پايه تكر

ال و پايين كادر،

براساس اندازه و
توان به آن تنوع ي

تغيير ضخامت و

تغيير به.  نيست
ها رت تجمع فرم

ظم در يك تصوي

اه نويسنده و تر
 (Oو مدرسه بين

   
 

 .رست است

 .رست است

ني با حروف فلز
 .رست است

لدر در قرن هجد
 .رست است

صويرسازي و گر
 .رست است

كل هنرمند عض
 .رست است

 حروف تصوير از
رس است ارتباط

 .ترست اس

 عنوان از آ بعنو
.سي معاصر ايران

 .رست است

 .رست است

 .رست است

كه سياه مشق اس
  .د

 .رست است

تالف در نظم باال
 .رست است

رتيب منظمي ب
م ميان اجزا نمي

 .رست است

حني هستند و ت
 .رست است

هاي تأكيد روش
تمركز به صور. د

 .رست است

ر هم خوردن نظ

 .رست است

كارگردان تئابا، 
Odin Teatr

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .16
در 4گزينه  .16

حروف چين  
در 1گزينه  .16

آلويس زنفل  
در 2گزينه  .16

غالب آثار تص  
در 4گزينه  .17

اثر اريك هك  
در 4گزينه  .17

در طراحي  
خشونت و تر

در 1گزينه  .17
در طراحي  

نويس داستان
در 1گزينه  .17
در 3گزينه  .17
در 4گزينه  .17

به دليل اينك
محتوي دارد

در 3گزينه  .17
به دليل اخت

در 3گزينه  .17
در تصوير تر  

تغيير و نظم
در 2گزينه  .17

خطوط منح  
در 2گزينه  .17

تناسب از ر  
آيد پديد مي

در 2گزينه  .18
غرابت به بر  

 
 
 
  

در 2گزينه  .18
يوجينو بارب  

 (et» تئاتر

  .اند شده
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كمـدي  «م  
 انگليسـي      

فـرد   صـربه   
كـن اسـت   
 نويسـنده،  

تماشـاگر و  

مكتـب  «ن     

» ر متقاطع

هـاي   گيـزه  
ـي صـحنه        

ط و روان، 

و از ) 3ينه 

 جملـه  از 
 نمـايش  ت 
 نيز گاه و 

cationgroup

 جديدي به نـام
ـفت وارد زبـان

ن چيـزي منحص
كه ممككنند  مي

ست كه در آن

ي اطالعات به تم

  .ه شد

 و تحـت عنـوان

نور«اصطالحاً ي 

دم توجه بـه انگ
 دكـور و طراحـ

كه با قلمي مسلط

گزي(هاي منفي 

كشـورها  از ـي 
جهـت كه اي نه
است شده مي ي
  .شد مي را

ر سبك نمايش
 بـه صـورت صـ
ست كه به عنـوان

ها پر م شخصيت
ن كمدي ژانري ا

 به ارائه تدريجي

به كار گرفته» ه

شـكل گرفـت 

 شيوه نورپردازي

نيسالوسكي، عد
ـي، اسـتفاده از

است ك برشتت 
  .كشد  مي

ه جهت شخصيت

  .باشد  مي

برخـ در نيـز  ك 
صحن بر عالوه ي
بيني پيش غيره 

اجر اصلي واگن

07/09/1399(  

 به عنوان مبتكر
ف فضايي خاص

تر آن اس  صحيح
ي را بگومگوي ش

اين. د يا نباشند

تواند مچنين مي

سرگيجه« فيلم 

»آنـدره بـازن  « 

به اين. شود مي
.  

 از سيستم استا
 درونـي و حسـ

  . رود مار مي

برتولت هاي مه
هيتلر به تصوير

نگ قرمز تيره ج

سبك ابزورديسم

متحـرك هـاي  نه 
نمايشي هاي اگن
و بازيگران ردن
و به متصل كويي

31  

7 ومسمرحلة (ر 

او راو تم است 
(Pبراي توصيف ،

شد اما لقي مي
هاي مشخصي صله

سي پنهان باشند
  . دهد شان مي

كاهد و هم ه مي
  .ود

ي اولين بار در

نسه به رهبري

و نيمي روشن م
كند ا تداعي مي

جدايي. ود آمد
هـاي ـاي بـازي      

ع از تئاتر به شم

ندترين نمايشنام
حزب نازي و ه 

، از رن)1گزينه (

موئل بكت در س

صـحن كليساها، 
و در .است بوده
كر گريم و لباس
سك روي در ش

ش يازدهم؛ هنـــر

ه دوم قرن بيست
Pintersque)

پوچي تل تئاترز 
ت كه در آن فاصل
يا تمايالت جنس
رين گفتگوها نش

از اهميت سوژه 
گهاني منجر شو

ك ابداع شد و برا

در كشور فران 1

ز چهره تاريك و
ر... گي، تضاد و 

اير هولد به وجو
ي بـازيگر بـه جـ

هاي اين نوع ژگي

يكي از ارزشمن» 
ةها را زير سلط ي

(هاي مثبت  يت
  .شود فاده مي

اثر سام» ر گودو

خارج و داخل ت
ب متداول و سوم

ل تعويض براي ر
نمايش و شد ه مي

سنجش

بريتانيا در نيمه 
( ش، پينترسك

در ابتدا روايتي ا
شناسي است وان

حساس ناامني ي
تر پاافتاده ر پيش

)دالي بك(عقب 
 از يك مسأله ناگ

 آلفرد هيچكاك

95در دهه »  
  . است

ه بتابد، نيمي از
ز ترديد، دوگانگ

توسط ما) شيني
ركـت و پويـايي

از جمله ويژ) گرا

»ت رايش سوم
 به ويژه يهودي

سبز براي شخصي
استف) 4گزينه ( 

در انتظار«ايش 

ثابت هاي صحنه
مرس غيره و ژيك

زير قسمت در ز
استفاد فوق صد

   
 

 .رست است

تئاترتر نماينده 
شناسند و نامش ي

أتر پينترسك د
نوعي نمايش رو

هاي يكديگر، اح س
عت پنهان را در

 .رست است

ربين به سمت ع
برداري ي و پرده

 .رست است

توسط» لي زوم
 .رست است

»موج نو«نمايي 
يز شهرت يافته

 .رست است

ز نيمرخ به سوژ
شود و حسي ا ي

 .رست است

 .رست است

تئاتر ماش(كانيك 
كيد بر حرگر، تأ
ساختارگ(ويسم 

 .رست است

ترس و نكبت«
هروندان آلماني،

 .رست است

ي هند از رنگ س
ي جهت خدايان

 .رست است

وط به اجراي نما
 .رست است

 .رست است

 .رست است

ص بر عالوه سطي
بلژ هلند، سپانيا،

هايي نيز محل ت،
مقاص منظور به ن

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .18
هارولد پينت  

مي »آزارنده
تأ. است شده

ن. تلقي شود
تجسم ترس
تسلط و اطاع

در 2گزينه  .18
حركت دور  

يا غافلگيري
در 3گزينه  .18

دال«حركت   
در 2گزينه  .18

ننهضت سي  
ني» ميزانسن

در 1گزينه  .18
وقتي نور از  

نيز گفته مي
در 1گزينه  .18
در 3گزينه  .18

تئاتر بيومكا  
عاطفي بازيگ
كنستروكتيو

در 4گزينه  .18
نمايشنامه   

اضطراب شه
در 2گزينه  .19

در كاتاكالي  
يرنگ صورت

در 2گزينه  .19
تصوير مربو  

در 1گزينه  .19
در 3گزينه  .19
در 4گزينه  .19

وس قرون در  
انگلستان، اس

داشت وجود
واگن خود از
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