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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)28/09/1399(  

  )يازدهم( ــرهنـ  
  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

هـا ، آدرس   ت ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرا هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . 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 

: »ينچـ « 

  .تسرفته ا

  وهاند 

cationgroup

  .ت

  .ت

  .است» اب

.وجـود دارد ) ام 

تضمين به كار نر

م وغزور و قدرت 

  ي

است»  و خطوات

است» بيچارگي«

ثوا«و » صواب« 

 

تـا(س همسـان   

اغراق و تض . دارد

شدن غم و اندوه، ز

  

28/09/1399(  

آگاهي: درايت) 4

  عنايت

هذيان، قراضه«

«شكل درست آن
  .ت

كل درست آنها

 .ل پرانتز است

جنـاس) 3(ينـة  ز

خيص و استعاره
  طر كردن
   لحظه

كنايه از فراوان ش 

  ي

.مد گويي هست

2  

8 چهارممرحلة (ر 

4(در گزينة  

:احسان) پ 

«كل درست آنها 

ش» گي بيچاره« 
آواز درست است

شك. ة متن است

هاي داخل د آرايه

 حالي كه در گز

آراية تشخ»  بگو
كنايه از خط: دن

مجاز از: دم 
:غم لشكر انگيزد 

اضافه تشبيهي: ل

دمانن: گانوچي 

)  2(سي 

 يازدهم؛ هنـــر

 دوري: بعد) 3

 ملكوت: يب
  

شك. هستند» ط
  »بت

و» ذوالجاللي«
بانگ و آ: »صفير

در ادامة» صواب

  .ت

يص دارد و فاقد

در.  وجود دارد
  »  و شكن

به غنچه«دگي، 
ل به دريا افكند

 سان اختالفي
.داردص و استعاره 

  .شداد ساخت
 و حتي مرغ دل

گوي) 2   بگويم

 فارس

سنجش

3(در گزينة   

 

عالم غيب) ت 
مستور: وبمحج

، غراضه و ختواط
رغب« درست آن 

كل درست آن 
ص«ت است بلكه 

ص«در خط اول و 

زارد صحيح است
  .يح است

  .صحيح است

ستعاري و تشخي

همسان حركتي
پيچ«صراع دوم 

 

ل و گره در زند
د  اغراق: نم
جناس ناهمس» 
آراية تشخيص» زد

يا باغ ارمي كه ش
اند ضافة تشبيهي
  مسان حركتي

  
سخن) 1ايهام  

   
 

 .رست است
فرشته: ملَك) 2

 .رست است
 طريقت ≠رع 

 .رست است
 استحقاق: گي
مح) الف  شد

 .رست است
حذيان،«: رست

شكل: رقبت) 1
شك: جالليلذو) 2
نادرست يرفس) 3

 .رست است
د» ثواب«رست 

 .رست است
گز فرض نمي) 1
صحي» زايل«) 3
ص» محجوب«) 4

 .رست است
 .رست است

اضافة اس: و اقبال
 .رست است

ها جناس ناه ينه
در مص» چين« ،
  مقام، مقام) 1
 مقام و مقام) 2
  گُل و گل) 4

 .رست است
كنايه از مشكل: ه
ديده دريا كنم) 1
»ياد«و » يار«) 2
غم لشكر انگيز«) 

 .رست است
ه بهشت شداد ي

اض:  و دانة خال
جناس ناهمس: هر

ستعاره از روزگار
توپ چوگان    

www.sanjeshse 

  
 
در 1گزينه  

2(  در گزينة
در 2گزينه  

شر: شريعت
در 1گزينه  

شايستگ) ث
مرش: پير) ب

در 4گزينه  
هاي ناد واژه

1(در گزينة 
2(در گزينة 
3(در گزينة 

در 2گزينه  
هاي ناد واژه

در 2گزينه  
1(در گزينة 
3(در گزينة 
4( ةدر گزين

در 3گزينه  
در 4گزينه  

فرق دولت و
در 3گزينه  

در بقية گزين
،كشور چين
1(در گزينة 
2(در گزينة 
4(در گزينة 

در 3گزينه  .
بستهوكار فر

1(در گزينة 
2(در گزينة 
)4(در گزينة 

در 2گزينه  .
تلميح به: ت
دام زلف: ب
هر و مهم: ث
اس: چرخ: پ
ت: گوي: الف

erv.ir
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@sanjesheduc 

ينه فـراخ،      

، سـفارش        

» كـه « ـود 
رف پيونـد   

شته باشـيد  

گر تأكيد بر 

بـا دشـمن      

همـين  . ند

در . نمايـد  ي  
گويـد    مي) 

) 4(گزينـة  

ك دل دريـا     

cationgroup

عنـا، اسـبي سـي

يـز، پشـت سـر

بفرمـ )4(زينـة   
حـر» و«حـرف   

دقت داش» 1«ة 

ر سه گزينة ديگر

 مـدارا كـردن بـ

گردن ي بيزار مي

 آز متمـايز مـي
)2(در گزينة . ي

در گ. شـود   مـي    

توانـد بـر چـاك

بـازويي رع و بـر    
  ين

ران، مقصـد تبري

كب اسـت در گز
»2« در گزينة 

  . است

در گزينة. د دارد

در. ني او نيست
  . خود

گزينة ديگر بـه

شوند و از روشني

ي را از حرص و
هي آب نخواهي
سـياري يافـت

ت  سـيالب نمـي  

28/09/1399(  

 خـوش تـراش،
يزريندوم، نشان 

هـاي تهـر روازه
  ز

ملة مركجهندة 
ت در حالي كه
گري پيوند داده

قش تبعي وجود
  

يگاه واالي انسان
 و ريشه و اصل

ر حالي كه سه گ

ش بي ناراحت مي

عي و همت عالي
ناعت طبع از ما

هـاي بس ت نعمت
  .شود ي

ت، همچنان كه

3  

8 چهارممرحلة (ر 

و بـازوييال، بـر 
شخصي، فرزند د

د، د سـپاه خـو   
راهي تبريز ،شان

ده نشان» چو«و 
 به كار رفته است
ستقل سادة ديگ

نقبنابراين دو . ت
عطف» و«ت نه 

  .تند

ت انسانيت و جا
ر اصالت نسبي

شدند در جسور

ان از شب مهتاب

داند و سع رد مي
سوزد به سبب من
ه در عالم قناعت
پاك و شسته مي

ن دل محال است

 يازدهم؛ هنـــر

وجواني ميان باال
هاي ش ر، دريافت
سـپاه،يشاپيش 

خود، اعطاي نش

و» كه«ساز سته
م جملة مركب

ي را به جملة مس

ستمعطوف ا: فا
پيوند است» و« 

.  

  )ت
  )ذشت

رفت  بر كناره مي

سد دليل بر رفعت
د تكيه كن نه بر

ت من دشمنان ج

گونه كه دزد مان

ز دون همتي فر
ت از تشنگي بس

ه كن كهشت پي
معي و قناعت پ

كه تعمير كردن

سنجش

نو: ب عبارتند از
ر، شور بسيارايس

پي: از بارتندعب 
فرزند خ   خويش،

 حرف پيوند وابس
ذف شده، باز هم

اي  مستقل ساده

وف» هر و وفام« 
در مصراع دوم 

  .ف است
بعي وجود ندارد

  انم
  قيد زمان: »

  يد حالت

گذشت( آن شد 
گذ(چو برق بشد 

آنكه اهل نظر) 

و جايگاهي برسد
ي و وجودي خود

رمش و مالطفت

هم ،استت كرده
  .م وجود دارد

ناعت را ناشي از
گويد اگر جگرت 

قعي برسي قناعت
طم عار تنها با بي

گويند ك ر دو مي

   
 

 .رست است
 وصفي به ترتيب
سغربي، هيجان ب

 اضافي به ترتيب
هاي ن، دريافت
 .رست است

وجود 1و  3ي 
حذ  وابسته ساز

 است كه جملة
 .رست است

و در» كو« واژة 
»و«ل است ولي 

رخت، معطوف) 2
هيچ نقش تبع) 4

 .رست است
قيد زم: سحر) 2
»بعد از اين«) 3
قي: ناسنجيده) 4

 .رست است
ديوانه از دلِ) 2
روزگار عمر چ) 3
)گذشت(شد ) 4

 .رست است
اگر به مقام و هي

ه به اصالت ذاتي
 .رست است

چرب زباني و نر
  

 .رست است
به تاريكي عادت
 صورت سؤال هم

 .رست است
 گزينة ديگر قن

مي) 1(ر گزينة 
هي به شادي واق

هاي ننگ و ع انه
 .رست است

ل و بيت يك هر
  .د

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .1
هاي تركيب
هاي غ دروازه
هاي تركيب

آغامحمدخان
در 2گزينه  .1

هاي در گزينه
ندحرف پيو

همپايه ساز
در 3گزينه  .1

نقش تكرار
بدل» خود«

2(در گزينة 
4(در گزينة 

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

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

در 4گزينه  .1
انسان فروما
اين است كه

در 1گزينه  .1
گويد از چ مي

.تاكيد دارد
در 2گزينه  .1

نفس اماره ب
مضمون در

در 3گزينه  .2
سه برخالف

حالي كه در
خواه اگر مي

گويد نشا مي
در 1گزينه  .2

صورت سؤال
اي بزند خيهب

erv.ir
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ـاره دارد و    

كنـد و بـه   

 عجيـب و     

بـرادر  « ـ     

ـ » ديگري«

  .هستند

خـت نفـت   

ــ  » آورم ي   

cationgroup

ن مضـمون اشـ

ك  نكـوهش مـي   

 خـدا كارهـاي
  .كني

ـه نشـده اسـت

«: 4گزينه » ند

نادرست ه» ست

درخ«: 4گزينـه  

  .ت هستند

بـه يـاد مـي«: 3

 نقطة مقابل ايـن
  .رسيد

يني و عزلـت را

گويـد اي مـي ) 
كمي آشنا ست و

ترجمـ» ُکـم«: 3

 كه شلوغ هستن

رسيده اس«ـ » م

گ» كننـده  آلـوده 

نادرست» شنيدن

3گزينـه  .  اسـت 

)ي

28/09/1399(  

به 4 در گزينة 
ي رزاق خواهد ر

نشي گوشه) 3(ة 

)2(ي كه گزينة 
را دوس  بيگانهاه 

3گزينـه  » نـده 

هايتان سيمكال

فيلم«: 4گزينه  

آ«ـ » ي روغني

ش«: 4گزينه » ه

ترجمه نشده» 

يرعلوم انساني

4  

8 چهارممرحلة (ر 

ند در حالي كه
زق توسط خداي

الي كه در گزينة

.  

ره دارند در حالي
آوري و گا نه مي

كنن بسيار توبه«: 

هم«: 3گزينه » 

»هزار«ـ » لوط

خت نفت بذرهاي
  .ت هستند

ياددهنده«ـ » ده

»ك«ـ » دوست«

ويژة غي( )2( 

 يازدهم؛ هنـــر

دان ي و تالش مي
م نيست زيرا رز

كيد دارند در حا

عشق سر باز زد

اشار ﴾منْ تشاء لُ
راهيم را از بتخان

:2گزينه » ننده

ه شلوغ هستند

بل«ـ » فيلم«: 3 

درخ«: 2ـ گزينه 
نادرست»  گرفتن

يرنديادگ«: 3نه 

«: 2گزينه . ست

ي، زبان قرآن

سنجش

روزي را سعي ب
كسب روزي مهم

يري و عزلت تأك
  .نمايد ي

سنگين ع) يمانه

زُ منْ تَشاء و تُذِّل
، گاه حضرت ابر

كن بسيار توبه«ـ  
  

هايتان كه كالسي
 

گزينه» ه است

ـ»  آتش گرفتن
گ ش سبب آتش

گزين» شنيدن« 

مه ذكر نشده اس
  .ستند

 عربي

   
 

 .رست است
سبكديگر الزمة 

عي و تالش در ك
 .رست است
گي هديگر به گوش

ماعي دعوت مي
 .رست است

پي(ذيرفتن رطل 
 .رست است
تُعزُ﴿ديگر به آية 
دهي، ت انجام مي

 .رست است
  :ها ينه

»اش برادر مرده
.درست هستند

 .رست است
  :ها ينه

همك«ـ » يگري
 .رست هستند
 .رست است

  :ها ينه
رسيد«ـ » بلوط

 .رست است
  :ها ينه

خروجش سبب
خروجش«ـ » غني

 .رست است
  :ها ينه

ـ» اي ياددهنده
 .رست است

  :ها ينه
در ترجم» گاهي
نادرست هس» وب

 .رست است
  :ها ينه

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
سه گزينه د

گويد سع مي
در 3گزينه  .2

سه گزينة د
زندگي اجتم

در 4گزينه  .2
آسمان از پذ

در 2گزينه  .2
سه گزينة د
خارق عادت

  
  

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

بر«: 1گزينه 
نا» اش مرده

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

دي«: 2گزينه
ناد» شلوغ«

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

بل«: 1گزينه 
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي
خ«: 1گزينه 

بذرهاي روغ
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
ي«: 2گزينه 

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

گ«: 1گزينه 
دوست خو«

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

erv.ir
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» ـر كننـد  

ـان عربـي   
 وت كـرد و    

تخته سياه 
ن آورد بـه    

ناگهان . يد
كرده اسـت  
هايتان قرار 

ه كـ مگـر آن 
 ه حـال در       

  . ظرف

cationgroup

پـ... رزشـگاه را  

زبـ! استاد: گفت 
م انـدكي سـكو

معلم روي ت. دند
د مـرغ را بيـرون
ه شكست انجامي
 كه داخل آن ك

ه اي را در ذهن ه
ق نخواهم شد م
نـد مـرغ تـا بـه

 با شكستن آن

و«: 4گزينـه  » 

  .ند

كه مي حالي در
معلـم. شي كردند

ن خوشحال شد
ـ   كسي مي دتوان
شان به ه همگي

گونه آورد همان
ا كه شما نظريه
دن آن كنم موفق

حـال مـا چن. د

  .طع كردند

  .كنيم مي
  .كند مي

 
سخت است مگر

28/09/1399(  

»تماشاچي«ـ » 

نادرست هستن» 

  .ست هستند

ش را قطع كرد د
كش نظم و وقت ر

آموزان دانش .كرد
چه: سپس گفت

ان شروع شد كه
كه آن را بيرون آ

چر. همين است
 آسان جلوه داد
ك آن را گذاشتيد

داد قط  درس مي
  .ت همراه بود

ه آنها را تخيل م
ن به ما كمك نم

 .قابل حل كرد
رج كردن آن س

5  

8 چهارممرحلة (ر 

ورزشگاهي«: 3 

»پيامبر«: 4زينه 

نادرس» اّلذي«: 4

ي از آنان سخنش
اخالل در ن او و

يگزين خواهم ك
غي رسم كرد س

آموزا هاي دانش 
ه گذاشته بگو ك

گفت پاسخ ه  و
سعي در دهم و

ه كه بدون كمك

گ عربي به آنان
ها با شكست الش

  

است كه وهماتي
هايمان ها از ذهن

شت آن را غير ق
خا ف فكر شده و

 يازدهم؛ هنـــر

گزينه» ر كنند

گز» خواهد كرد

4گزينه  »يسمع

داد كه يكي  مي
يد سخنع به تأي

 با يك بازي جا
در داخل آن مرغ
شد؟ آنگاه تالش
 را داخل شيشه
ان را قطع كرد
راي شما شرح د

هگون وريد همان

گامي كه در زنگ
هند ولي تمام تال

.دهد  جواب مي
  . را بلد نيست

تو ةهايمان نتيج
ه ن آوردن عقيده

غ از شيشه گذاش
 كه داخل ظرف

سنجش

پر...ورزشگاه را «

تكليف نخ«: 2نه 

 

ي« ـ» اّلذي«: 3

آموزان درس ش
آموزان شروع نش

داريم و درس را
تنگ كشيد و د 

مرغ را نكُش ند و
 به كسي كه آن
ي معلم صدايشا

قدر بر ت پس هر
آن كمك بيرون 

   

خن معلم را هنگ
 كردند پاسخ ده

ها بهتر ن درس
، درس را نداند

ه ل شده در ذهن
بيرون ار دادن و
دن مرغيرون آور

ي فكري هستند

  هر حال  ر
   

   بدون كمك 
  مان به امور 

   
 

«ـ » ورزشگاهي
  .ستند

 .رست است
  :ها ينه

گزينه» نيكوترين
 .سترست ا

 )چراغداني: ص
 .رست است

  :ها ينه
3گزينه » يسمع

  ك مطلب 
ن عربي به دانش

پس دانش. ت است
امروز درس ند: 

باريك و ة دهان
 شيشه را نشكند

پس:  فرياد زد
زان خنديدند ولي
ربي سخت است
را خودتان بدون

ايم؟   قرار داده
 .رست است

  : ها نه
وزان همگي سخ

آموزان سعي ش
بازي در فهماند
ه پاسخ سؤاالت

 .رست است
  : ها نه

افكار داخل ت و
ما در قرا ز خود

كه معلم براي بي
هاي ادي از مرغ
 .رست است

  : ها نه
ه سخن معلم د
آموزش با بازي
دن افكار منفي
تقادمان بر نگاهم

www.sanjeshse 

و«: 1زينه گ
نادرست هس

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

ني«: 1گزينه 
در 1گزينه  .3

ص(چراغدان 
در 2گزينه  .3

رد ساير گزي
ي«: 1گزينه 

ترجمه درك
م زبالمع

خيلي سخت
سپس گفت

اي با شيشه
شرط اينكه
يكي از آنان

زآمو و دانش
داديد كه عر
اين عقيده ر

هايمان ذهن
در 2گزينه  .3

ترجمه گزين
آمو دانش) 1
شندا ةهم) 2
هميشه ب) 3
كسي كه) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

موضوعات) 1
كسي جز) 2
شرطي ك) 3
تعداد زيا) 4

در 4گزينه  .3
ترجمه گزين

احترام به) 1
اهميت آ) 2
داخل شد) 3
تأثير اعت) 4
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@sanjesheduc 

.  

نادرسـت   )

  .تند

  . هستند

غيبـت بـه   

يح درخـت    

ـه سـختي     

 در گزينـه  

  .ل هستند

cationgroup

ست تغيير دهند

)مصـدره إلقـاء( 

نادرست هست »)

نادرست »الثي

شت سر كسي غ

  .ذيرد
ايـن توضـيح. (ـد 

دف از تعنـت بـ

واقع شدند ولي

اسم تفضيل »ّدنيا

 درخودشان هس

ه حـرف زائـد و

)ی ا(فه الزائدة 

من فعل مزيد ثال

كارهاي خوب پش

پذ بسيار توبه مي
كنـ  شـروع مـي   

هـد(ر يادگيري 

وند زيرا مضاف و

الّد«سم مكان ـ 

28/09/1399(  

  .دهد
  .يند

گر آنكه آنچه را

الثـي و لـيس لـه

حروف ـللغائبيِن 

اسم الفاعل م« 

ست زيرا بيان ك

ند و همچنين بس
هاي درخـت خه

 سخت به منظور

شو ي ترجمه مي
  .شده

اس »المالعب«: 

6  

8 چهارممرحلة (ر 

  .د خورد
يتي مهمي ياد د
س به معلم بگوين
را تغيير دهد مگ

مجـرد ثال«: 4ه 

لل«: 4گزينه  »ن

:4گزينه  »اف

نادرست اس. (خص

كن سيار توبه مي
 دور تنه و شاخ

يح كردن سؤال

ورت صفت عالي
ا مضاف واقع نش

  .م وحده است

:4فضيل گزينه 

  .آيد مي »فعل

 يازدهم؛ هنـــر

ده شكست خوا
تربي ةآموزان نكت

مورد اين درس ر
آموزان ر ر دانش

گزينه »ة اسـمّية

له حرفان زائدان

مضا«: 3گزينه 

  )آلَخرينَ 

ب در غياب شخ

كسي كه بس:»ذير
رهم پيچيدن به

مطرح: »)گيري چ

به صو» َأهـمّ «: 3
زير شود جمه مي

رع صيغه متكلم

اسم تف »خير«: 

أف«ضيل بر وزن 

سنجش

ت سخت بكوشد
آ اد تا به دانش د

كه نظرشان را د
تواند افكا د، نمي

جملة«: 3گزينه 

ل«: 2گزينه  »ب

گ » باب مفاعلة

ا: ص(آلِخريَن 

دن كارهاي خوب

پذ ه و بسيار توبه
اش را با در دگي

مچ(گيري  سخت
(  

3گزينه  »خيـر«
ت تفضيلي ترج

فعل مضار »أعلم

:3 مكان گزينه 

م مؤنث اسم تفض

   
 

 .رست است
  : ها نه
در حل سؤاالت 

الي عملي ارائه د
وزان خواستند ك

قدر تالش كند 
 .رست است

  :ها ينه
گ »فاعله الّدرس

 .رست است
  :ها ينه

َتشاُغب: مصدره
 .رست است

  :ها ينه
اسم مبالغة من
 .رست است

اآل ـ) اُألولی: ص
 .رست است

  :ها نه
ياد كرد: »غيبت

  .)آيد 
ندهكن بسيار توبه
زند: »درخت نان

  .)ست
پرسيدن براي س
ؤال شونده است

 .رست است
  :ها ينه
«: 2گزينه  »شـرّ 
به صورت صفت »

 .رست است

أ«ترجمه جمله 
  :ها ينه

اسم »المصادر
 .رست است

 مقايسه دو اسم

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
گزينترجمه 

كس هر) 1
معلم مثا) 2
آمو دانش) 3
معلم هر) 4

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ف«: 1گزينه 
  .هستند

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
ا«: 2گزينه 

در 4گزينه  .4
ص(اَألولی 

در 2گزينه  .4
ترجمه گزين

غ«: 1گزينه 
حساب نمي

بس«: 2گزينه 
د«: 3گزينه 
كننده ا خفه

پ«: 4گزينه 
انداختن سؤ

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

ش«: 1گزينه
»أحسن«: 4

در 1گزينه  .4
با توجه به ت
رد ساير گزي

ا«: 2گزينه 
در 2گزينه  .4

براي: توجه
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@sanjesheduc 

» مـا «مـه   

  . هستند

ــ  » كـنم  ي 
  .ند

»  است كه

ــ  » نـدش 

»  سوزانْد مي

تـالش  «ـ  

cationgroup

مطـابق ترجم(» 

  .م است

نادرست» وريد

مـي خشـنود » «
نادرست هستن» 

دهين ماهيِ پرن

فرزن«: 4گزينـه  

م«ـ » ي شديد

»هر گاه«: 4نه 

».يف زياد، است

علم» اهللا«: 3ه 

بياو«ـ » كنيد«ـ 

»نمؤمنـا  ردگار
»ندكردشمگين 

اي«: 4گزينه » ش

  .هستند

گ»  ـدايت كنـد  

گرماي«: 3گزينه 

گزين» واهيد شد

28/09/1399(  

همان انجام تكالي

گزينه. علم است

ـ» راه رفتنتان«

پرور«: 3گزينه » 
خش«ـ » ب ندارد

بالش«ده است ـ 

نادرست ه» ت كه

هـ... را«ــ  » مند

گ» شود  داده مي

خو«ـ » هدافتان

)وم انساني

7  

8 چهارممرحلة (ر 

خواهيم ه رار مي

ع »البرازيل«: 2 
  ».د گرفتم

«: 3گزينه »  بد

»كنم ميمگين 
ختار عربي تناسب

ترجمه نشد» طح

مان كسي است

پندهاي ارزشم«

رارر روي شن ق

اه«ـ » عي كنيد
  .ستند

علوويژة ( )2(

 يازدهم؛ هنـــر

 در حالت اضطر

گزينه.  هستند
ام يادهاي جواني

آوازهاي«: 2نه 

خشم«ـ » كنم ي
ه فارسي با ساخ

سط«: 3گزينه » 
 

هم«: 4گزينه » ن

«: 3گزينه » كند

دم اين مار«و » 

سع«: 3گزينه » 
نادرست هس» د

( زبان قرآن 

سنجش

آموزانمان دانش

معرفه به ال »ة
رفتن را در روزه

گزين» وازهاي بد

مي خشنود«ـ » 
ترجمه«: 4گزينه 

»بالش«ـ » رگ
 .درست هستند

دشمنان«: 2نه 

هدايت ك... را«ـ 
  .هستند

»پاي«: 2گزينه 

»ي بسياري كني
خواهيد شد«ـ » 

  :ها

 عربي،

   
 

 .رست است

  .علم است »
 .رست است

آنچه از د«: 4نه 
  .)ت

 .ترست اس
  :ها ينه

الخيانة ـألمانة 
عكس گر«: 4نه 

 .رست است
  :ها ينه

آو«ـ » راه رفتن
 .رست است

  :ها ينه
مؤمنان روردگار

گز» خواهم كرد 
 .رست است

  :ها ينه
بزر«ـ » قيانوس

ناد» بزرگ«ـ » 
 .رست است

  :ها ينه
ـ گزين» دشمنان

 .رست است
  :ها ينه

ـ» نمونه تربيتي
نادرست ه» كرد

 .رست است
  :ها ينه

گ» گرماي شديد
  .ستند

 .رست است
  :ها ينه

سعي«ـ » هرگاه
»اهدافتان«ـ » د

 .رست است
ه ست ساير گزينه

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
»يونسکوال«

در 4گزينه  .4
ترجمه گزين
شرط نيست

در 4گزينه  .5
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
ترجمة گزين

  
  

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

ر«: 1گزينه 
در 1گزينه  .2

رد ساير گزي
پر«: 2گزينه

خشمگين«
در 2گزينه  .2

رد ساير گزي
اق«: 1گزينه 

»اقيانوس«ـ 
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي
د«: 1گزينه 

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

ن«: 2گزينه 
ك تقديم مي«

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

گ«: 1گزينه 
نادرست هس

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ه«: 1گزينه 
زيادي كنيد

در 3گزينه  .3
ترجمه درست
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@sanjesheduc 

» .زل كـرد 

ـي جملـه   
  .دارد

ـان عربـي   
 وت كـرد و    

تخته سياه 
ن آورد بـه     

ناگهان . يد
كرده اسـت  
هايتان قرار 

ه كـ مگـر آن 
 ه حـال در       

  . ظرف

cationgroup

ش و مؤمنان ناز

با ساختار فارسـ 
فارسي تناسب ند

زبـ! اسـتاد : فـت 
م انـدكي سـكو

روي تمعلم . دند
د مـرغ را بيـرون
ه شكست انجامي
 كه داخل آن ك

ه اي را در ذهن ه
ق نخواهم شد م
نـد مـرغ تـا بـه

 با شكستن آن

ش را بر پيامبرش

»حال الّتلميذات
با ساختار ف »هنّ 

گف كـه مـي   حالي
معلـم. شي كردند

ن خوشحال شد
توانـد  كسي مي
شان به ه همگي

گونه آورد همان
ا كه شما نظريه
دن آن كنم موفق

حـال مـا چن. د

  .طع كردند

  .كنيم مي
  .كند ي

 
سخت است مگر

28/09/1399(  

خداوند آرامشش« 

أحسن ح«: 3ه 
ألحسن تلميذاته

ح  قطع كرد در
كش نظم و وقت ر

آموزان دانش .كرد
چه: سپس گفت

ان شروع شد كه
كه آن را بيرون آ

چر. همين است
 آسان جلوه داد
ك آن را گذاشتيد

داد قط  درس مي
  .ت همراه بود

ه آنها را تخيل م
 به ما كمك نمي

 .كرد قابل حل
رج كردن آن س

8  

8 چهارممرحلة (ر 

:2گزينه » .ارد
  .ست هستند

گزينه. سب ندارد
حاٍل أل«: 4زينه 

آنان سخنش را
اخالل در ن او و

يگزين خواهم ك
غي رسم كرد س

آموزا هاي دانش 
ه گذاشته بگو ك

گفت پاسخ ه  و
رسعي د دهم و

ه كه بدون كمك

گ عربي به آنان
ها با شكست الش

  

وهماتي است كه
هايمان ا از ذهن

شت آن را غير ق
خا ف فكر شده و

 يازدهم؛ هنـــر

د را دوست نمي
نادرس» ! نيست؟

تناس »الّتلميذات
گز. نيامده است 

آداد كه يكي از  
ع به تأييد سخن
 با يك بازي جا
در داخل آن مرغ
شد؟ آنگاه تالش
 را داخل شيشه
ان را قطع كرد
راي شما شرح د

گونه وريد همان

گامي كه در زنگ
هند ولي تمام تال

.دهد  جواب مي
  . را بلد نيست

تو ةهايمان نتيج
ها  آوردن عقيده

غ از شيشه گذاش
 كه داخل ظرف

سنجش

فروش رسند فخر
ي چشمم نشانه

  )ند

ا«رجعش كلمه 
»تلميذات« از 

موزان درس مي
آموزان شروع نش

داريم و درس را
تنگ كشيد و د 

مرغ را نكُش ند و
به كسي كه آن 

ي معلم صدايشا
قدر بر ت پس هر

آن كمك بيرون 
   

خن معلم را هنگ
 كردند پاسخ ده

ها بهتر ن درس
، درس را نداند

ه ل شده در ذهن
ار دادن وبيرون

يرون آوردن مرغ
ي فكري هستند

  رهر حال 
   

   بدون كمك 
  مان به امور 

   
 

زيرا خدا خودپس
هاي آيا اين اشك
 .رست است

خواهن مي: ص(د 
 .رست است

  :ها ينه
با مر »هم«ضمير 

بعد »هنّ «ـ . د
  ك مطلب 

آم عربي به دانش
پس دانش. ت است

امروز درس ند: 
باريك و ة دهان

 شيشه را نشكند
پس:  فرياد زد

زان خنديدند ولي
ربي سخت است
را خودتان بدون

ايم؟   قرار داده
 .رست است

  : ها نه
وزان همگي سخ

آموزان سعي ش
بازي در فهماند
ه پاسخ سؤاالت

 .رست است
  : ها نه

افكار داخل ت و
ما در قرا ز خود

كه معلم براي بي
هاي ادي از مرغ
 .رست است

  : ها نه
ه سخن معلم د
آموزش با بازي
دن افكار منفي
همتقادمان بر نگا
 .رست است

  : ها نه

www.sanjeshse 

ز«: 1گزينه 
آ«: 4گزينه 

در 1گزينه  .3
خواستند مي

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ضم: 1گزينه 
تناسب ندارد
ترجمه درك

م زبان علمع
خيلي سخت
سپس گفت

اي با شيشه
شرط اينكه
يكي از آنان

آموز و دانش
داديد كه عر
اين عقيده ر

هايمان ذهن
در 2گزينه  .3

ترجمه گزين
آمو دانش) 1
شندا ةهم) 2
هميشه ب) 3
كسي كه) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

موضوعات) 1
كسي جز) 2
شرطي ك) 3
تعداد زيا) 4

در 4گزينه  .3
گزينترجمه 

احترام به) 1
اهميت آ) 2
داخل شد) 3
تأثير اعت) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين
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@sanjesheduc 

.  

نادرسـت   »

 » بالضـّمة

  » نذهب 

: 4گزينه . 

: 4گزينـه   

cationgroup

ست تغيير دهند

  .ند

»فاعله الوقت« 

ل و مرفـوعفاعـ

  

  .ت

 

...تعال «: 3ه 

   

واب شرط است

. مبالغه هستند

 درخودشان هس

نادرست هستن »

-» رفان زائدان

ف« -» مبنـي«: 

.)ه درست است

سانتي متر است

 .شود جمه مي

گزينه. شود  مي

.صفت نيست »

جو »ُنحنَ «ط و 

اسم »الَکّفار« 

28/09/1399(  

  .دهد
  .يند

گر آنكه آنچه را

»الزم« -» ئدان

له حرف«: 4زينه 

4گزينـه   »سـط

  ».ند
سنجاب پرنده(» 

 طول آن پنج س

ضارع التزامي ترج

امي ترجمه التز

»أّول«: 4گزينه 

فعل شرط »َکوتُ 

و »الکّذابين«: 

9  

8 چهارممرحلة (ر 

  .د خورد
يتي مهمي ياد د
س به معلم بگوين
را تغيير دهد مگ

له حرفان زائ«: 

گز »له محذوف

کسـير مفـرده بس

بين ص ديگري نمي
»پرَد مي كه مي

  ».است
وي زمين است،

رع به صورت مض

ط است و مضارع

گ. صفت نيست 

َشک«: 3گزينه . 

:2گزينه .  است

 يازدهم؛ هنـــر

ده شكست خوا
تربي ةآموزان نكت

مورد اين درس ر
آموزان ر ر دانش

4گزينه » عرب

فاعل« -» الزم«

جمـع تک«: 3نـه  

 را براي شخص
 چتر دارد هنگا
 در دست زنان ا

ترين پرنده رو ك

ع بيايد آن مضار

فعل شرط» بت

»أعلی«: 3ينه 

واب شرط است
  .ط است

اسم مفعول »ت
  .تند

سنجش

ت سخت بكوشد
آ  داد تا به دانش
كه نظرشان را د

تواند افكا د، نمي

مع«: 3گزينه  »)

« -» تفّعل«: 2 

گزين » بالضـّمة

  )آِخَرة: ص

ي است كه حقّي
اي مانند ده ويژه

ي از طال و نقره
كوچك): ين پرزر

هي بر سر مضارع

غلب«: 2گزينه  

گزي. ضيل نيست

جو »يعلم«ط و 
جواب شرط »ت

ملّمعات«بالغه و 
اسم فاعل هست» 

   
 

در حل سؤاالت 
الي عملي ارائه د
وزان خواستند ك

ش كندقدر تال 
 .رست است

  :ها ينه
)تقاُطع( مصدره

 .رست است
  :ها ينه

گزينه »مجهول

 .رست است
  :ها ينه

فاعـل و مرفـوع
  .ستند

 .رست است

ص(آَخَرة  -) ِمنَ 
 .رست است

  :ها نه
شخصي: ستمگر

پرد: ماهيِ پرنده
زينتي: دست بند
مرغ ز(رغ مگس 

 .رست است
اه فعل امر يا نه

  :ها ينه
»ُترض... َدع 

 .رست است
  :ها ينه

اسم تفض »أحمر
 .رست است

  :ها ينه
فعل شر »يعمل

حّلت«ل شرط و 
 .رست است

  :ها ينه
اسم مب »عّالمة

»الُحّجاج«و  »

www.sanjeshse 

كس هر) 1
معلم مثا) 2
آمو دانش) 3
معلم هر) 4

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 3گزينه  .4

رد ساير گزي
م«: 1گزينه
  .هستند

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

ف«: 2گزينه 
نادرست هس

در 4گزينه  .4
م: ص(َمَن 

در 2گزينه  .4
ترجمه گزين

س«: 1گزينه 
م«: 2گزينه 
د«: 3گزينه 
مر: 4گزينه 

در 4گزينه  .4
هر گا: توجه

رد ساير گزي
َد«: 1گزينه 

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

أ«: 2گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
ي«: 1گزينه 

فعل »جرَّب«
در 3گزينه  .4

رد ساير گزي
ع«: 1گزينه 

المنتظرين«
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 تـا  نسـان 

 به توان مي

 و فرهنگ 
 آن اصـل  ا 

 به انبيا ت

از علـل  » ن
در انديشـه  

 اينكـه  ي 
 پيشنهاد ،

رد . ـداريم 

cationgroup

ان كـه  شـوند  مي

م وحي و عقل ن

سطح بودن يي
بـا كـه  يافـت  ي 

تعليمات«علت و  

پيشين پيامبر ت
ش مطرح شده د

  .ت است

بـرا و بياورند را 
آنان، ناتواني و ز

نـ» آيـه «آوردن   

  . آيد مي »

م تبديل هايي ل

گرفتن قرار هم ر

ابتدايي علت به :ن
مـي تغييـر  اي نه

»كتابت توسعة
  .ول است

تعليمات تحريف«
ي از پاسخ پرسش
ز علل ختم نبوت

آن همانند ابي
عجز نهايت بات

تحـدي بـراي آ 

28/09/1399(  

»أفعل«ان وزن 

  .شده است

سؤا به باالخره 

 

كنار با«... » .ت

پيشين پيامبر ت
گو به يا شد، مي

ت عدم و جتماعي
معلو» شد مي ت

  .ت

«و » دممر فكر 
اي توانند گوشه ي

از» زندگي كامل

كتا تا است كرده
اثب براي و است 
:نكتـه . 37ص  

  

 )لوم انساني

10  
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ماث معموالً بر ه

مجزوم نش »صرُ 

و دغدغه شغولي،

 .ب درسي است

آخرت باالتر است 

تعليمات تحريف
م فراموش دريج
اج زندگي و نگ

متفاوت آن اصل 

كتاب درسي است

سطح تدريجي 
كدام مي د و هر
ك برنامة دريافت

ك پيشنهاد رند،
داده كاهش وره
».اسـت  داده ها

.ب درسي است

ويژة غيرعل( )

 يازدهم؛ هنـــر

ن دو اسم مؤنث

ينص« 3گزينه  »

مشغ دل به دريج
1.  

كتاب 16ص » د

و دنيا در اش به
16.  

ت) ج...  ]ها نبوت
تد به انبيا يمات
فرهن سطح ودن

با كه يافت مي ر

ك 30ـ  29صص 

رشد«و » عوت
ها هستند  نبوت

د براي بشري عة

شك دا كريم ن
سو ده به را نهاد
آنه به هم را آن

كتاب 43ص  »ن

)2( و زندگي 

سنجش

حالت مقايسه بين

تنجحين«: 2نه 

تد به نيازها اين
13ص » .گيرد ي

تكميل كنيد«ا 

رتب است، تر مل
6ص » يافت ست

تجديد ن[متعدد 
تعلي كتابت، سعة
بو ابتدايي«: پس
تغيير اي گونه به

ده، برگرفته از ص

دع در پيوستگي 
 جديد يا تجديد

جامع آمادگي«ا 

قرآن بودن الهي 
پيشن اين دهد، 
قرآ هاي سوره ند

قرآن در تدبر«ا 

  .سي است

 دين

   
 

 .رست است

در ح »م تفضيل
 .رست است

  :ها ينه
گزين »تحصدين

 .رست است
ا ]تر مهمبرتر و  
نمي آرام نيابد، ا

 .رست است
ده از و مطابق با

 .رست است
كام عقلش كه س

دس اساسي هاي
 .رست است

م پيامبران تادن
توس عدم و ماعي

پ. 25ص » .شد 
به يا شد، مي وش

 .رست است
لب خواسته شد

 .رست است
و استمرار«وان 

آمدن پيامبران ج
اما .باشند 32ص 

 .رست است
در كه كساني ه

نشان را آنها ي
مانن سوره يك ي
  .4و  3

 .رست است
ده از و مطابق با

 .رست است
كتاب در 40ص 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .4
اسم«: توجه

در 4گزينه  .5
رد ساير گزي

ت«: 1گزينه 
  
   
  

در 3گزينه  .5
نيازهاي[«  

را آنها پاسخ
در 2گزينه  .5

برگرفته شد  
در 1گزينه  .5

كس آن... «  
ه سؤال پاسخ

در 4گزينه  .5
فرست علل«  

اجتم زندگي
مي متفاوت
فرامو تدريج

در 2گزينه  .5
هر سه مطل  

در 1گزينه  .5
هر سه عنو  

آ/ فرستادن 
و تحقيق ص

در 1 گزينه .5
به خداوند«  

ناتواني و عجز
حتي آوردن
3هاي  گزينه

در 4گزينه  .5
برگرفته شد  

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  
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 شرك آثار
 »طـاغوت 

س و كتـاب   

ص » .شود 

 پـذيرش   

 بـا  را خدا 
 اشـتباه  و 

   .63ص  

 چنـين  در

 پيـامبر  ن 

 )ص( خـدا 

ـي النّـاسِ    
 و واليـت  ا 

cationgroup

آ موظفيم ت، ما
ط «حـاكمش  ون 

هاي مهـم درس

مي شمرده هري

ضـرورت«لمرو 

به محبت شود، 
خطـا  گرفتـار   

».يافت هم ش

د ] ﴾راكعـونَ  م 
زبـان از و بيننـد 

خ رسـول  كـه  نه

مـن اَولَـ«: رمـود 
مـا بـر  پيامبرش

است »طاغوت «
چـو«: پـس . 52

طرح شده، از جاه

ظاهر واليت از ر

مربوط به قل ﴾ط
(  

مي دور خداوند
خداونـد اوامـر  

  .اند  نادرست

افزايش بلكه نرفت،

هـم و الزَّكـاةَ  ونَ 
بب چشـم  بـا  دم 

گون همان ست؛

فر )ص( گرامـي   
پ و خدا:  گفتند

28/09/1399(  

حاكمش چون 
2، ص » رابطـه 

  .علول است

ه سؤال از آن ط

باالتر و برتر اي ه

وم سط النّاسبِالق
)4و  3هاي  زينه

خ رحمت و لطف
جامان در كه رند

ديني و اسالمي

نر بين از تنها نه 

يؤتـو و ةَ لصـال 
مـر كه بود آن 

ا اشتباه و گناه 

ابتـدا پيـامبر گ«
مردم» ت؟اس ر

11  
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است، آميز شرك
كشف» «. ببريم

مع» است آميز ك

شد كه بخشي كه
  .ح كرد

مرتبه كه هاست

ب قو الميزانَ ويل
رد گز. (51 ص 

ل از آن انجام با 
برخوردار عميقي

اعتقادات د/ يم 

)ص( خدا سول

ال يقيمـونَ  اَلَّذينَ
براي ،)ص(خدا 

  .اطاعت/ مر 

از عصمت و مل

«: ش از آن آمده
سزاوارتر خودشان

 يازدهم؛ هنـــر

شر نظامي المي،
بين از و كنيم 

شرك يامنظ مي،

يادتان باش: وري
وان از آن مطرح

ه انسان معنوي ي

الكتا معهم اَنزَلنا
تدبر در قرآن. ت

كه داند مي و ند
ع بينش چنان ز

تعالي/ ها  ر آموزه

رس از پس دين، 

آمنوا اَ الَّذينَ و ه
خ رسول جانب ز
  .65ص  

  .ابالغ/  تبليغ 
 كريمة اولي االم

  .درسي است
كام علم نشيني،

  . درسي است

پيش.  شده است
خو مؤمنان از به 

سنجش

غيراسال سياسي 
دور آنان حيات
غيراسالم سياسي

يادآو. رسي است
تو ل گوناگون مي

ريرهب و پرستي

اَ و بِالبيِّنات سلَنا
است» اغوتط ت

كن مي مشاهده 
از آنان همچنين

زينة ديگر از نظر

  .سي است

تبيين و تعليم 

كُم اللّه سولُه ور
از )ع( علي ضرت
».نباشد آن دن

  .سي است

ذيل آية شريفة
ك ذيل و ادامة آية

كتاب د 64ص  
جان از مرتبه ين

  .70ص  

كتاب د 66و  67

طرح 69ص » 
كسي ردم، چه

   
 

 .است ستر
نظام هر كه يل

ح از و مسلمانان 
س نظام هر«، و 

 .رست است
كتاب در 53ص 
هايي به اشكال ت

 .رست است
سرپ همان نوي

رس اَرسلنا لَقَد﴿ 
تحاكمي نفي و 

 .رست است
را گناه حقيقت 

ه .كند نمي وض
سه گز. 54ص  

 .رست است
كتاب درس 63ص 

 .رست است
و حكومت به ه

 .رست است

وليك نَّماا﴿ [ آيه 
حض واليت عالم
كرد مخفي مكان

 .رست است
كتاب درس 64ص 

 .رست است
ير پس از و در ذ

ذ ردر پس از و 
 .رست است

مطابق باتست 
اي الزمة« تست، 

».بود دارا را گي
 .است ستر

7ه ترتيب صص 
 .رست است

»تفكر در حديث
مر اي: ن اَنفُسهِم

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
دلي اين به«  
جامعة از را

علت،» است
در 4گزينه  .6

مطابق با ص  
است و تست

در 1گزينه  .6
معن واليت«  

52.  
:آية شريفة  

الهي واليت
در 2گزينه  .6

كه كسي«  
عو چيز هيچ
».شوند نمي

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  

در 2گزينه  .6
جامعه نياز«  

در 3گزينه  .6
اين نزول«  

اع و شرايطي
ام تا بشنوند

در 1گزينه  .6
صمطابق با   

در 3گزينه  .6
حديث غدي  
حديث جابر  

در 4گزينه  .6
بخش اول ت  
بخش دوم  

ويژگ دو اين
در 2گزينه  .7

مطابق با به  
در 4گزينه  .7

ت«سؤال از   
بالمؤمنينَ من

erv.ir
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«.  پس در

 خـدا  سـول 
 در و ـتاب 

ي از حديث 

 بيـت  هـل 

 در و رود 
 كـه  سـت 

  

 و فرهنگ 
 آن اصـل  ا 
 تعليمات«

 بـه  كـار  ن
 آسماني ب
 اطمينان 
آيـة  و » .ت 

cationgroup

والهم لىفَهذا ع 

رس ،] ﴾راكعـونَ 
شـ بـا  دارد؛ را و

برداشتي/ فهوم 

اه جزء )س( هرا

فراتـر  روزمـرّه  
اس اي ويـژه  هـاي 

.7ص » .كند ي

سطح بودن يي
بـا كـه  يافـت  ي 

«علت و » كتابت
  .ت

اين و اند نياورده 
كتاب هيچ كريم
با و اند نكرده ياد
اسـت اسـالم  اند 

»والهم ن كُنتم

ر هـم  و الزَّكـاةَ  
او معرفـي  صـد 

مف/ دارد، و پيام 

ز فاطمة حضرت

زندگي سطح از
ه سـرمايه  از ـده 
مي تضمين را ن

  .ل ندارند

ابتدايي علت به :ن
مـي تغييـر  اي نه
ك توسعة عدم و 
معلول است» شد

ايمان پيامبر ن
ك قرآن جز به زه
زي و كم را آن ها
برسـا آخرت و ا
  .33ص . د

28/09/1399(  

«: سپس فرمود 
  .»ت

يؤتونَ و ةَ لصال
قص خداوند و ست

  .65ص » ..

جابر ند حديث و

ح«: ر همان ص

ا انسان، كه ماني
برآمـ كه ازهايي

انسا سعادت كه

ما ربطي به سؤال

پيشين پيامبر ت
گو به يا شد، مي

اجتماعي ندگي
ش مي متفاوت ن

آخرين به قبلي ر
امروز... است  ته

ه انسان و داست
دنيا رستگاري ه

گذارد ب صحه مي

 )نساني

12  
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.است» رپرستي
دوست«ت و نه 

ال يقيمونَ  اَلَّذينَ
اس داده صدقه ع
..و آمد مسجد ه

و ت يا اولي االمر

در» گيري نتيجه
  .2و  1ي 

زم شود؛ نمي او 
نيا بيند؛ مي رو ه
ك است اساسي ي

اند ام بي درست

تعليمات تحريف
م فراموش دريج
زن و فرهنگ طح
آن اصل با كه ت

پيامبر پيروان ه
گذشت پيامبران 

خد جانب از مل
به را مردم تواند ي

به همين مطلب

علوم انويژة ( 

 يازدهم؛ هنـــر

سر و واليت«ني 
است» سرپرستي 

آمنوا الَّذينَ و لُه
ركوع در كسي و

به رد،ك مي آگاه

ساء يا آية اطاعت

ن«كات آن و نيز 
هاي رد گزينه. ».

  .ت

غريزي و طبيعي
روبه نيز تري مهم

نيازهاي اين به ح

زينة ديگر، مطالب

ت) ج...  ]ها بوتن
تد به انبيا يمات
سط بودن تدايي

يافت مي تغيير ي

كه است اين نگر
دستورات از ي

كا طور به ي آن
مي كه ديني ها
نيز ب ﴾ ...منه لَ

)2(و زندگي 

سنجش

به معني» اولي«ة 
و واليت«عناي 

كُميل اللّه و ُ رسو
و داده رخ اي قعه

آ آن از را مردم 

سورة نس 59 فة
6.  

و نك 70 در ص 
..بوده استن مت

كتاب درسي است

ط نيازهاي به صر
م نيازهاي با را 
صحيح پاسخ. ت

سه گز. سي است

تجديد ن[متعدد 
تعلي كتابت، سعة

ابت«: پس. 20 ـ 
اي گونه به يا شد،

  .سي است

  .سي است

نشان زمان، يك 
پيرو عدم و خدا
محتواي گفت ن
تنه بنابراين، .كرد
يقبل دينًا فَلَن المِ

 دين و

   
 

پس كلمة .دارند
به مع» موال«هم 

 .رست است

ول انَّما﴿[آيه  ن
واق چنين كه ت
و خواند مي را ه

 .رست است
ة شريفآيطي به 

67و  66صص . 
 .رست است

تطهير ة شريفة
امام دار عهدهچه 

 .رست است
ك 68و  64صص 

 .رست است
منحصر انسان ي
خود بينديشد، 
است كرده عطا و

 .رست است
كتاب درس 8ص 

 .رست است
م پيامبران تادن
توس عدم و ماعي

19صص » .شد 
ش مي فراموش يج

 .رست است
كتاب در 22ص 

 .رست است
كتاب در 31ص 

 .رست است
در دين چند يا 

خ فرمان از يچي
بتوا كه ندارد ود
ك آن پيروي از 

السال غَيرَ يبتَغِ من

www.sanjeshse 

د سرپرستي
اين سخن ه

در 2گزينه  .7
ينا نزول با«  
دريافت )ص(

آيه كه ليحا
در 3گزينه  .7

ربط 3گزينة   
.ثقلين است

در 4گزينه  .7
ةس آيااسبر  

اگرچ است و
در 3گزينه  .7

مطابق با ص  
  
  

در 3گزينه  .5
نيازهاي اما«  

باالتري افق
او به اوندخد

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  

در 1گزينه  .5
فرست علل«  

اجتم زندگي
مي متفاوت

تدري به انبيا
در 4گزينه  .5

مطابق با ص  
در 2گزينه  .5

مطابق با ص  
در 1گزينه  .5

دو وجود«  
سرپي معناي
وجو ديگري
بتوان خاطر
م و﴿ شريفة
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 بـا  را خدا 
 اشـتباه  و 

س و كتـاب   

ص » .شود 

 امبر اكـرم     

 در و شـتاب 

 »!كن فظ

ية شـريفة  

 مطالـب  ه 

 انَّ لنّـاسِ 

 ادا را شت  

cationgroup

به محبت ،دشو 
خطـا  گرفتـار   

هاي مهـم درس

مي شمرده ير

ث و سـخن پيـا

شـ بـا  )ص( اهللا 

حف ناپاكي و دي

نزول آپس از  ←

كـه خواست ران
  .89ص . ير

له كمعصنَ يا م
نكنـي، رسـالت ن

مي دور خداوند
خداونـد اوامـر  

  .اند نادرست

طرح شده، از جاه

ظاهر واليت از ر

رتباط بـا حـديث

رسول« ← ﴾

پليد هر از را نان

← ».گفت خن

حاضر از نيز اني
ديث شريف غدي

غت  الّلرِسالَتَه و
چنين اگر سان، و

  .88ص 

28/09/1399(  

خ رحمت و لطف
انجام در كه رند

ديني و اسالمي ن

ه سؤال از آن ط

برتر و باالتر اي ه

در ار 2ط گزينة 

﴾ ...ةَ الصال مونَ
  .     85ص 

آنا اند؛ من بيت ل

سخ آنان با سالم

سخنرا پايان در 
ليغ و پس از حد

بلَّغ فَما لفعتَ لَم ن
برس شده نازل و

ص» .كند نمي ت

13  

8 چهارممرحلة (ر 

ل از آن انجام با 
برخوردار عميقي

اعتقادات د/ يم 

شد كه بخشي كه
  . ح كرد

مرتبه كه هاست

اما فقط.  هستند

يقيم آمنوا اَلَّذينَ َ
ص» .آمد مسجد 

اهل اينان !خدايا

اس دربارة و دكر 

و گفت سخن م
تبل/ شريفة ابالغ 

ن كم كبن را و
تو بر پروردگارت

تيداه را كافران ،

 يازدهم؛ هنـــر

  .ت

  .ت

كه داند مي و ند
ع بينش چنان ز

تعالي/ ها  ر آموزه

يادتان باش: وري
وان از آن مطرح

انسان معنوي ي

مسلمانان حدت

سولُه ور الَّذينَ و
به كرد، مي آگاه

خ«: ين دعا كرد
90.  

دعوت را هاشم 

مردم با مفصل و
نزول آية شس از 

  . درسي است

الَيك اُنزِلَ ما بلّغ 
پ سوي از  آنچه

؛ خداوند،كند مي

سنجش

تاب درسي است

تاب درسي است

كن مي مشاهده 
از آنان همچنين

زينة ديگر از نظر

يادآو. سي است
تو ل گوناگون مي

رهبري و پرستي

  .سي است

وح براي قدامات
  

  .سي است

و اللّه وليكُم انَّما
آ آن از را مردم 

چني) ع(هل بيت 
ص . يفة تطهير

بني بزرگان از ر

و مهم سخنراني
پس ← ».سانند

كتاب 87و  86

الرَّسولُ اَيها يا﴿
رسول، اي« :﴾

م حفظ مردمان

   
 

 .رست است
كتا 45ـ44صص 

 .رست است
كت 42-41صص 

 .رست است
را گناه حقيقت 

ه .كند نمي وض
سه گز. 62ص  

 .رست است
اب درتك 61ص 
هايي به اشكال ت

 .رست است
سرپ همان نوي

 .رست است
كتاب در 73ص 

 .رست است
ها و اق ها، برنامه 
.76-75صص  

 .رست است
ب دراكت 83ص 

 .رست است

ا﴿ :شريفة واليت
و خواند مي را ه
در حق اهل )ص(

ز نزول آية شريف
نفر چهل )ص( هللا

8.  
س يك در )ص(هللا 
برس غايبان به را

 .رست است
6ه ترتيب صص 
 .رست است

﴿:  تبليغ يا ابالغ
﴾الكافرينَ القَوم ي

م از را تو خداوند
 .رست است

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
مطابق با ص  

در 4گزينه  .5
مطابق با ص  

در 2گزينه  .5
كه كسي«  

عو چيز هيچ
».شوند نمي

در 3گزينه  .6
مطابق با ص  

است و تست
در 4گزينه  .6

معن واليت«  
60.  

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  

در 2گزينه  .6
همة گزينه  
.است )ص(

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  

در 2گزينه  .6
نزول آية ش  

آيه كه حالي
(رسول اهللا   

پيش ا ←
رسول اهللا«  

84ص . انذار
رسول اهللا«  

ر شده گفته
در 3گزينه  .6

مطابق با به  
در 1گزينه  .6

آية شريفة  
ي ال اللّههدي

خ اي و نكرده
در 3گزينه  .6
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 بـرادرش  
 را او و فت 

 ال نَبي اَنَّه 

ط كشـيده    

 در» ـولي 
ـي النّـاسِ    

 و واليـت  ا 
«.  پس در

 نيـز  و وده 
، فقـط  »ام  

 مسجد به 
 ايـن  قتـي 

 نازل مه  

cationgroup

كـه  خواسـت  د 
پـذيرف را )ع( ي 
موسى الّا من نَ

بخـش خـط .88

مـ«چـرا كلمـة   «
مـن اَولَـ«: رمـود 

مـا بـر  پيامبرش
والهم لىفَهذا ع 

فرمـو  منصـوب 
ين و نصـب امـا

  . د

)ص( اكرم مبر
وقت. داد تعليم ن
]﴾ ...منكُم الَمرِ

  

خداونـد از ضرت
موسـي حضرت ت

هارو بِمنزلة منّي
8ص  »».نيست 

«: ، آمـده 90ص 
فر )ص( گرامـي 
پ و خدا:  گفتند

»والهم ن كُنتم

ايشان از بعد ت
تعيي«ألة حياتي 

اند مگي نادرست

رو، پيا اين از د،
آنان به را خواندن
االَ اُولي و رَّسولَ

  .است» 

  .ت

.ر برابر درياست

28/09/1399(  

حض آن كرد، ون
درخواست نيز د
م اَنت«: فرمود) 

پيامبري من از 

ص»  در حـديث 
ابتدا پيامبر گ«: 
مردم» است؟ ر
«: سپس فرمود 
  . 89ص . »ت

امتما و )ص( دا
ب موضوع و مسأ
وحي يا مردم، هم

بدانند را خواندن
خ نماز گاه آن. »
 وا اهللاَ والرَّ اَطيع

»)ديني رجعيت

ستي آدمي است

  .است» ص

اي در مانند قطره

  ديني

14  
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فرعو با مبارزه ور
خداوند. دهد رار

ع( علي حضرت
بعد اينكه جز 

تفكر«) د(سوال 
:پاسخ بايد گفت

سزاوارتر خودشان
.است» رپرستي
دوست«ت و نه 

شيني رسول خد
در باب: نكته. 84

رئيل يا فرشتة و

  .ت

خ نماز چگونگي 
»بخوانيد هم ما
آمنوا اَطيعوا ذينَ

مر( دين تبيين و

ربوط به همة هس

نقص«هاي   نشانه

م» كران طبيعت

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ هنـــر

مأمو را )ع( سي
قر مردم هدايت 
ح به بارها نيز )ص
هستي؛ موسي 

در س. سي است
در پ. »دوست؟ 
خ مؤمنان از به 

سر و واليت«ني 
است» سرپرستي 

  . درسي است

  .ي است

جانش به را )ع( ب
4ص » .است ده

مام قبلي يا جبر

تاب درسي است

خواستند ن مي
شم خوانم، مي ماز

الَّذ اَيها يا﴿ :عت
و تعليم« بيانگر 

 تسلط ايمان مر

 نياز و ترس از

ك اسرار بي«رابر 

معارف

سنجش

مو حضرت اوند
امر در شريك و
ص( اكرم پيامبر 

براي هارون نند
  .بوت دارد

كتاب در 90تا  
نه است، پرست

كسي ردم، چه
به معني» اولي«ة 
و واليت«ي اعن

كتاب 89و  85

كتاب درسي 90

طالب ابي بن لي
كرد معرفي را ن

پيامبر اكرم يا ام

  .سي است

كت 91-90و  86

ايشان ياران شد، 
نم من كه گونه 

اطاع/ اولي االمر 
واقعه/ و ماجرا 

ي ديني، حوزة

گيرد و شمه مي

نش بشري در بر

   
 

خد وقتي :نزلت
و پشتيبان شاور،

.داد قرار وي ير
مان من به براي 

ختم نب برداللت 
 .رست است
88ده از صص 

سرپ معناي به ر
مر اي :ن اَنفُسهِم

پس كلمة .دارند
عبه م» موال«هم 

 .رست است
5ه ترتيب صص 
 .رست است

ش سؤال از ص 
 .رست است
علي ميرالمؤمنين

ايشان از پس وم
درست است، و پ

 .تاسرست 
كتاب در 84ص 

 .رست است
6ه ترتيب صص 
 .رست است

  .بي است
نازل نماز آيات 

اين«: ن فرمود
ا/ نساء  59ريفة 

پس هر دو .86 

 .رست است
تقادات و باورها

 .رست است
سرچش» نقص«ز 

 .رست است
 دانشمندان، دان

www.sanjeshse 

من حديث«  
مش را هارون
وزي و ورمشا
تو«: »بعدي

شدة اخير، د
در 4گزينه  .6

برگرفته شد  
غدير حديث
ؤمنينبالمنَ م

د سرپرستي
اين سخن ه

در 2گزينه  .7
مطابق با به  

در 4گزينه  .7
هر دو بخش  

در 2گزينه  .7
، امخداوند«  

معصو امامان
د» خداوند«

در 3گزينه  .7
مطابق با ص  

در 4گزينه  .7
مطابق با به  

در 3گزينه  .7
سؤال تركيب  
كه وقتي«  
آنان به و دآم
شر آية[ آيه

ص. »...شد 
  
  
  

در 3گزينه  .5
بر مبناي اعت

در 2گزينه  .5
عدالتي از بي

در 1گزينه  .5
بنا به اظهار
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تشـكيل  » 

ـن راه بـه   

حنه حاضـر     

cationgroup

  .د

»مـاوراء طبيعـت    

هد تا از ايـد  مي

 شـرط در صـح

  .ند

  .كند ن مي

  .است» 

حاصل خواهد شد

داونـد و انكـار م

  .داشت

طلب امكان صت

قيـد و ن بـي م«

دهن دا نسبت مي

28/09/1399(  

درستي تبيينبه

توحيد عملي«د 

ح» وحيد عملي

  .واهد بود

انكار خد«آن را 

 در پي خواهد د

 

  .د

اي فرص  و به عده

  . علمي است

  .د

«با » ز يكدگرند

  . را گم كند

مجهول را به خد

  . رفته است

15  
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ر زندگي انسان ب

اوند باشد، مؤيد

تو« را دور بريزد 

وراء طبيعت خو

م، پي و اساس آ

را» ت نادرست

 .ه داشته باشد

ختالف نظر دارند

آورد  فراهم مي

عات و كشفيات

گردد ايجاد مي» 

تر از همه درمانده

 و طريق انساني

  .گردد يق مي

ي ناشناخته و م

  

بكار» بت اعظم

  .شود يده مي

 يازدهم؛ هنـــر

ها را در  سختي

الص براي خداخ

ت زشت اخالقي

جة آن، انكار ما

ي تشبيه نماييم

برداشت«طبيعت، 

دات مادي احاطه

، اخ»نياز يعت بي

هاي رنگارنگ ي

 و اساس اختراع

»وحيد سازگارند

كاهل دنيا ه/ ق 

د كه انسان راه

يز انسان از حقا

هاي ها، علت رخي

.است» عملي« 

ب«ت و دربارة آن 

نامي» رك عملي

سنجش

، نقش»ها خواهي

هيم، اگر نيت خ

بپردازد و صفات

را نشناسيم، نتيج

 ساختمان بزرگي

ه انكار ماوراي ط

د به تمام موجود

خدا و طبي« در 

ي رشد ايدئولوژي

ري انسان، مبنا

عي با پذيرش تو

شت توقع ز غريق
  .رد

شود موجب مي» 

، سبب گر»قايق

ف اصيل ديني، بر

سيدن به توحيد

است» خود انسان

شر«ابر غير خدا 

   
 

 .رست است
 انسان از خودخ

 .رست است
د خوبي انجام مي
 .رست است

ه تصفيه درون ب
 .رست است

لمرو كاري آن ر
 .رست است

اي مادي را به

 .رست است
ن علوم تجربي به

 .رست است
تواند نسان نمي ا

 .رست است
گرايان  و مادي

 .رست است
ي زمينه را براي

  .د
 .رست است

بي و جستجوگر
 .رست است

ل و عوامل طبيع
 .رست است

گيري نتوان داش
باط مفهومي دار

 .رست است
»نسان از حقايق
 .رست است

ن از پذيرش حقا
 .رست است

خبري از معارف
 .رست است

ي كردن، راه رس
 .ترست اس

خو«شرك پنهان 
 .رست است

 و تسليم در برا

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
آزاد شدن«

در 2گزينه  .5
وقتي كار خ

در 1گزينه  .5
اگر انسان به

در 1گزينه  .5
اگر علم و قل

در 4گزينه  .5
ها اگر مكتب

  .دهد مي
در 2گزينه  .5

نسبت دادن
در 3گزينه  .6

زيرا حواس
در 4گزينه  .6

خداشناسان
در 1گزينه  .6

ناتواني فكري
نوايي برسند

در 2گزينه  .6
يا حس علت

در 1گزينه  .6
علل«ارتباط 

در 2گزينه  .6
دستگ«بيت 
ارتب» هستم

در 3گزينه  .6
گريختن ان«

در 1گزينه  .6
طفره رفتن«

در 3گزينه  .6
خ به دليل بي

در 4گزينه  .6
از گناه دوري

در 2گزينه  .7
سرچشمة ش

در 4گزينه  .7
سرسپردگي
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زي پرهيـز  

رد (ه كـرد  
ـه معنـادار    
ي به اينجا 

  

ت و واحـد   
رد (ع بيايد 

 juiceسـم    
   glass  در

f   اسـتفاده
تـوان از   ـي   

 howا از      
  ).4زينة 

  .يم

يز از كلمة 

cationgroup

  

ورز ري و غـرض  

a little استفاده
اگـر جملـ. كنيم

گردشگري هيچ 
).1رد گزينة ( 

ل شمارش اسـت
 به صورت جمع
 خـالي دوم، اس
كنيد كـه اسـم

 many  وfew
 دارد، پـس نمـ

ت چيـزي تنهـا
رد گز( كار ببريم 

آوريم، بسنجيم ي

  .دا كرد

لول ميان دو چي

  . بود

.است» رممكن

انگـار گونه سـهل 

eو  littleن از 
معني ك» هيچ«

زنم ن حدس مي
fe درست است

ك باشد غيرقابل
بايد pieceش 
در جـاي). 3ـة  

توجه ك 2گزينة 

توان از س نمي
 شمارش اشـاره

ش در مـورد قيمـت
ساختار سؤالي به

 كه به دست مي

ن زنان جوان پيد

رابطه علت و معل

28/09/1399(  

خواهد» و ايمان

غير«، »علت«ن 

 خويش از هر گ

توان با آن  و نمي
 no  به معناي»

من: رجمة جمله
ewدار شد، پس 

اي از كيكور تكه
tw واحد شمارش

رد گزينـ( شود 
در گ. است» وان

.  

شمارش است، پس
ه يك اسم قابل

براي پرسـش. ت
how much س

نظر ميزان پولي
  د دادن

  گيري كردن

ن بويژه در ميان

  
ت و براي بيان ر
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8 چهارممرحلة (ر 

ز حوزة توحيد و

  .است» ار

دن، بدون داشتن

تخاب معتقدات

ل شمارش است
ست جمله را با

تر. درست است
مله كامالً معناد

اما اگر منظو. ت
woتوجه به عدد 

استفاده ofد از 
g  ليو«به معناي

).2رد گزينة (د 

جمله غيرقابل ش
مشخصاً به usر 

استرسيده شده 
hت، بايد بعد از 

ه موفقيت را از ن
بهبود) 2 
جلوگ) 4 

ش وزني و افزاي
     

فشار) 4 
است» ميان افراد

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ هنـــر

خروج از«جة آن 

شرك آشكا«دد 

است، پديده بود

 است كه در انت

قطعاً قابل) ي آن
كافيس a fewو  

 a fewا شد، 
جم. زديد نيست

بل شمارش است
، با ت1در گزينة 

بايد piecesش 
glassن معموالً 

باشد مي a مانند 

 food در اين ج
 دوم نيز، ضمير

ه قيمت چيزي پر
در اين حالت). 3و 

خوبي نيست كه

ني بين افسردگي
رابطه، ارتباط) 

ارتباط م«عناي 

ا

سنجش

شكار شود، نتيج

گرد ز توحيد مي

ا» غيرممكن«ر 

عادت انسان اين

جمع انتهاي sه 
fewخاب بين 
معنا بيگر جمله 

ي جالبي براي با

ل كيك باشد، قا
دقت كنيد كه د
 از واحد شمارش
حد شمارش آن
يك معرف اسم

w مشخصاً اسم
در جاي خالي. 

  ).3گزينة 

شخص است كه
و 2هاي  د گزينه

 اين اصالً ايده خ
  
  كردن

جام رابطة روشن
)2  ه غذايي

  
commu به مع

  .  شود ي

   
 

 .رست است
موجب شرك آش

 .رست است
ب خروج انسان از

 .رست است
ن بدون وجود نور

 .رست است
راي نجات و سع

 .رست است
tou )با توجه به

براي انتخ ).4و  3
درست است و اگ
ه اين شهر جاي

 .رست است
c اگر منظور كل
 piece د. است

، بعد3در گزينة 
مارش است و واح
 حتماً نيازمند ي

 .سترست ا
was فعل مفرد 

).4و  1هاي  ينه
رد گ(تفاده كرد 
 .رست است

پاسخ نفر دوم، مش
ر(كنيم  فاده مي

 .رست است
من معتقدم: مله

  دادن
ك ن، اندازه گيري

 .رست است
محقق سرانج: مله

ذا، مقدار و وعد
 رتباط
unication كه 
rela استفاده مي

www.sanjeshse 
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د fewشد، 

نيايد چرا كه
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شمارش آن

د). 1گزينة 
غيرقابل شم
حالت مفرد

در 2گزينه  .7
با توجه به  
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تا يك خبر 

قـب رفتـار   

  .فظ كرد

رش به كار 
 داريـم نـه    

 ت پرسشـي    

cationgroup

وبي قرار ندارد ت

  ضر

د بدهم كه مراق

  ار كردن
  

  .ترسند  مي
  سب

  
  فه، افزايش

  . دهد
  عاً، حتماً

و را به اشتباه تلف
  ار

ت غيرقابل شمار
نيـاز» كمتـر «  

  م

 بعـد از كلمـات

  راني

  كن

ي در وضعيت خو

مضر) 4 

ختر كوچكم ياد

رفتا) 4 
.دقت كنيد» ن

ستند از تاريكي
مناس) 4 

.آوريم دست مي
اضا) 4 

د صادقانه جواب
قطع) 4 

ر را كرد و نام تو
رفتا) 4 

  .دقت كنيد

much با كلمات
مله، به مفهـوم

مهم) 4 

جمالت سـؤالي،

نگر) 4 

ممك) 4 

28/09/1399(  

ن از نظر عاطفي

 في

 را بكنم تا به د

 سه كردن
رست رفتار كردن

در خانه تنها هس
  خاص

يق آموزش به د
 يت

تواند نجا كه مي
 قانه

دار  اشتباه خنده
 ت

د» خود را گرفتن

hدر ضمن ). 4 
عناي جمجه به م

 وا 

در ج). 4و  2ي 
  

 ك زندگي

 سرد، آرام

17  
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ست داد و اكنون

عاطفي) 3 

ت تالشمد نهاي

مقايس) 3 
ر خود بودن، در

 كوچك وقتي د
ويژه،) 3 

ي تجربه از طري
جمعي) 3 

همه سؤاالت تا آ
صادقا) 3 

وقتي كه او آن
قدرت) 3 

جلو خنده خ«ي 

و 3هاي   گزينه
با توج). 3گزينه 

ناشنو) 3 

هاي رد گزينه(رد 
).4و  3، 2هاي 

سبك) 3 

خونس) 3 

  

 يازدهم؛ هنـــر

 پدرش را از دس

 

كنم كه بايد  مي

 داشتن
مراقب رفتار«ي 

هاي ست كه بچه
 

ش خود را به جاي
 

ش كرد كه به ه
 ت

خودم را بگيرم و

cont به معناي

رد(رتري داريم 
رد گ(رش است 

 ك

ز فعل قرار بگير
ه رد گزينه(نيم 

 مفعول

  است؟  ت
.ه فعال هستند

سنجش

ك هفته گذشته

مشابه) 2 

ك پدر، احساس

تعلق د) 2 
behav به معناي

ن عجيب نيس اي
اضافي) 2 

شتر علم و دانش
اعتياد) 2 

، مرد جوان تالش
به ندرت) 2 

م جلوي خنده خ
 خنده) 2 

ain your lau

ياز به مفهوم بر
calo قابل شمار

كوچك) 2 

ست و بايد بعد ا
مكي استفاده كن

شيء، م) 2 

 اخير) 2 

نادرستس متن 
شوند، چرا كهمي

   
 

 .رست است
دختر كوچك: مله

  .نيز بشنود
 

 .رست است
به عنوان يك: مله
  .د

 شدن
 ve yourself

 .رست است
به نظر من،: مله
 

 .رست است
امروزه ما بيش: مله
 

 .رست است
در مصاحبه،: مله

 ر حقيقت
 .رست است

من نتوانستم: مله
 قلب

ughter جالب 
 .رست است

 معناي جمله، ني
oriesحالي كه 
  ).1د گزينه 

 .رست است
 مشابه، يكسان
 .رست است

prob مفعول اس
h بايد از فعل كم

 .رست است

 .رست است
 رس، موجود
 .رست است

 موارد زير براساس
چار افسردگي نم

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .8
ترجمه جمل  
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ر(» بيشتر«

در 1گزينه  .8
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يك از كدام
كودكان دچ  
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--.  

 و ظـاهري  

. باشـد  مـي 
 ايجـاد  وج، 
 ذهـن  از يز

ـه قسـمت    
ـر منطقـي    
فادة بسيار 

cationgroup

  .ترين است ك

----------ند 

وضع تغيير ن،

م قـرار گرفتـه   ه 
مـو پشـت  كوه ي

ني آن ماندگاري

تـر بـ كوچـك ت    
طـور از نظـر ـين      

صري از آن استف
  

نزديك --------

 كه خواننده بدان

 رد؟

بود وايمن ستتار

زمينـه پيش در 
روي تمركز قطه
م و تأثير شود، ه

 نسـبت قسـمت
ر بصـري و همـ
م در هنرهاي بص
.فاده شده است

28/09/1399(  

-----عنايي به 

ك »شد اين است

 چيزي اشاره دا

اس براي دائمي و

كه موج عظمت
طريقي نق به و 

كاسته رنگ وص

قسيم كرد كـه
 تقسـيم از نظـر
در معماري و هم

بسيار استف) ابد

18  
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ه شده از نظر مع

هفته طول بكش 2
  يست

  .واهد يافت

  .م شد

ده است به چه

------ .  

و ماندگار هاي ه
  .ت

ع بر تأكيد و ست
نموده ايجاد مق
خلو از به رنگ 

 به دو قسمت تق
ايـن نـوع. باشد
آورد كه هم د ي

معا(ونان باستان 

عمومي هنر

 يازدهم؛ هنـــر

 آن خط كشيده

2ا حداقل براي 
ناي افسردگي ني

ادامه خو ------

  است؟  ت
مريض نخواهيم

 خط كشيده شد
  »ايي

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

رنگينه به ستيابي
است بوده يننده

اس پايين ي، ديد
عم در بيشتري 
خاكستري يا و 
  .شود مي ل

توان طوري  مي
خط ب با كل پاره

 و با كل پديد مي
اي مربوط به يو

 درك ع

سنجش

زير 2 پاراگراف 
  »دوره«

ها اگر اين نشانه«
به معندت كوتاه 

---------ورد 

  چيست؟

نادرستس متن 
م يه كنيم، هرگز

زير آن 1گراف 
هاي غذا گروه«ي 

-----ذا بخوريد 
  شت

براي دس تالش 
بي در ترس يجاد

گاوا اثر هوكوساي
اثر، حساسيت ف

سفيد كردن فه
بيشتري حاصل 

ك پاره خط را
تر ب سمت بزرگ

 اجزا با يكديگر
 طاليي در بناها

   
 

كه در episo“ .رست است
per  به معناي»

 .رست است
« عبارتنده از 

براي يك مددن 
 .رست است

ًال با بحث در مو
  افسردگيلف 

 .رست است
وان براي متن چ

  م
 .رست است

 موارد زير براساس
تغذي ،هرم غذايي

 .رست است
“ea كه در پاراگ

food به معناي
 .رست است

تن اگر خوب غذ
ري خواهيد داش

 .رست است
در بشر خستين،

اي يا با حيوانات 
 .رست است

بزرگ كاناگ موج
شفاف و خالص 
اضا ميزان هر با
عمق جلوه و ود

 .رست است
سبات طاليي يك
ساوي با نسبت قس
زيبايي را ميان

سباتاز اين تنا

www.sanjeshse 
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ا. شده است
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كاري  زينت
 حـاكم بـر      

رة داخلـي      
ي در اغلب 
ح و حجـم     

دند و نقش 

 زريـن بـا   
ـز و آزادي   

 ايـن . انـد  ه 
 هاي شرفت

 سـاخته  گ

 اهميـت  از
 حدي به ت
 ها گلدان ا،

 بزي را بـه  
ز خـدايان   

در ) ايالم( 
) سـولك (   

 ةنبشـت  نگ  
كـوه  امنـه   

ي در زمـان     

باشـد،    مي

cationgroup

جاي خود را به ز
ن امپراطـوران

، تمـامي گسـتر
خطوط پيراموني
برد خـط، سـطح

  . رساند مي

شد  تابستان مي

شكل از دو جام
 به ترسـيم گريـ

رفتـه بين زله از
پيش از. شدند مي 

رنگ چند و ييني

 ناشـي  يم، كـه  
فرديت. شود نمي

ها كوزه روي بر 

بينيم كه را مي
 پيشگاه يكـي ا

ق به دوره عيالم
 تنـگ سـروك

تـرين سـن ـزرگ   
بـر دا كرمانشـاه 

ن مـتن تـاريخي
  .دهد ي

ل كتيبه و طره

ج) نگ و سونگ
حكـام آن آخـرين

كيبـي پيچيـده،
ري و تأكيد بر خ

كـاربر. ده اسـت  
ها و سقف مدد م

شدت نور شديد

هاي وافيو متش ام
ست و جام دوم

زلز اثر بر ظاهراً 
ساخته آنها گرد

تزي سبكي با ها 
  .ست
خـوري برمي ردي

ن ديده »هنرمند
معماري، بلكه ر

م پادشاه آشور ر
 كه در آن بز به

 كول فر، متعلق
خوزستان،ستان 

ـته بيسـتون بـ
ك هرسين توابع 

تـرين و مهـم  ن
غيان را نشان مي

ي يونان كه شامل

28/09/1399(  

تانگ( آثار پيشين 
كه ح) م1912-

، تصاوير در ترك
گير قلم.  بارزترند

پوشي نشـد چشم
رة سزوح ديواره

موجب كاهش ش

جا. سازد مي فيو
 كشيده شده اس

كه شود مي خته
پادشاهي گرداگ

سفالينه اين. ت
اس دريايي انوارن

فر هاي سبك به
ه فرديت« ي بر

وآثار ها مجسمه 

، سارگون دوم)م
مناسك مذهبي

هاي نگاره سنگ 
 نزديكي ايذه اس

نوشـ سنگ.  كرد
از شهر بيستون

تاريخ جهانهاي 
 بند كشيدن ياغ

تون در معماري

19  
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سادگي و عمق
-1644(ا منچو 

  .شد گيري مي

در اين غارها. د
ها ي در نقاشي

جم نمايي نيز چ
تصوير در گستر 

ي سنتي يونان م

واف مشهور هاي م
ن گاو به تصوير

2 شناخ م. ق
پ شهرهاي و شده

است گري خ سفال
جا طرح آنها ده
ب كنيم نظر ونان
جد تأكيد چنين

زير در تنها نه 

م.سده هشتم پ
ر دو با اجراي م

توان در س را مي
ه عصر مادها در
راحمد مشاهده

شواقع در  شيان
شهورترين سنده

و به ومات مغئ

 بخش بااليي ست

 يازدهم؛ هنـــر

به تدريج، س) م 
سلسلة چينگ يا
گ هاي گذشته پي

باشد ي آجانتا مي
ز و آبي و ارغواني
ي است كه از حج
يوستگي عناصر

هاي داخلي خانه

جام چون شيرز
ع به دام انداختن

 حدود در ن 
ش ساخته دژ يا 
چرخ كاربرد و ه

عمد نقش كه ده
مختلف يو هاي ح
چ اين ديگري ن

را ي هنرمندان

س(حمل بز قرباني 
ر و رسمي بز، هر

  .د

ر) مذهبي(يشي 
متعلق به) المير

 كهگيلويه و بوير
هخامنشز آثار و ا 

ترين و مش ز مهم
ئگرا بر  ش بزرگ

به. باشد ني مي

سنجش

 )1368-1644
در دورة س. ح داد

ه تر تداوم سنت

هاي غارهاي گاره
هاي سرخ، سبز گ

د و اين در حالي
آورد كه به پي مي

دار در معماري د

ار پر شاهكارهاي
م نخست موضوع

نكه هاي كاخ د
مقابر به توجه ن

درمنطقه فالگري
بود طبيعي آنان 
طرح و ها شكل 
تمدن هيچ در. ت

امضا ما كه شته
  .بينيم مي 

 دوم در حال حم
ن و حالت موقر
و يكنواختي دارد

ي موسيقي نياي
ما(امير  تان، مال

ر بهمئي استان
ايراني ةخته شد

 بيستون يكي از
داريوش پيروزي 

دور ستوني يونان

   
 

 .رست است
پراطوري مينگ
گ و ظرافت طرح
ت ين بودند، بيش
 .رست است

ربوط به ديوارنگ
رنگ. گيرند  مي

خورد ه چشم مي
شايند را پديد م
 .رست است

د هاي ستون قف
  .كنند فا مي

 .رست است
ش را ميسن اليي
در جام. باشد مي
  .دازد

 .رست است
ايجاد با ميانه سي

بدون پادشاهان 
سف تحول دوره 
زندگي بازتاب ه
در متنوع آثار ف

است يونان مدن
داش اهميت وناني

هم ف سفالين
 .رست است

جسته سارگون
نوع ايستادن. برد

سويي و شده، هم
 .رست است

ش برجستة اجراي
ه استان خوزستا
وره اشكانيان در

متن شناخ ستين
نبشته سنگ. ت
كه شرح است ن

 .رست است
ربوط به معابد د

  .يند

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .10
در دورة امپ  

و تنوع رنگ
سرزمين چي

در 2گزينه  .10
گزينه دو مر  

معابد را فرا
ها به قسمت

روابطي خوش
در 3گزينه  .10

كلوناد يا سق  
سايبان را ايف

در 1گزينه  .10
طال فرهنگ  

سه صحنه م
پرد گاوها مي

در 4گزينه  .10
مينوس دوره  

ويژه ها كاخ
اين در فني
كه شوند مي

طيف به اگر  
در تم »فرد«

يو در تمدن
ظرو ديگر و

در 3گزينه  .10
در نقش برج  

ب قربانگاه مي
ش باني ميقر

در 4گزينه  .1
تصاوير نقش  

نزديكي ايذه
متعلق به دو

نخس جهان،
است بيستون

هخامنشيان
در 2گزينه  .1

گزينه دو مر  
گوي اسپر مي

erv.ir
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 و آرمـاني    
  .كرد ه

 بـا  تجـاري 
 افكـار  و هـا 
 از مراحل ي

 سـرزندگي 
 مـردم  مره
 كـار  بـه  ن

 شـد،  تفاده 
 حالـت  ـي 
 تـالش  ني
 هيجان و ر

بـه   ـباهت 

 جنس پشم
و  شـانه  ـه 
 تـن  بـه  نو

 ماننـد  فش

 اهـرام  از ر 
 اسـت،  صـر 

 نيز رتراشي
 پيگيـري  ر 
 آثـار  اين ط

 فـرد  ثانوي
 آمـد،  مـي  

 در سـياري 
 و عميـق  ي 

 و و قـدرت 
 و هـا  صيت

 و نقاشـي  ر 
 و ع حوتـپ 

 شـده  ـزي 
 آن ورآالت 

  پوشـيدن  
  .د

cationgroup

دهنـده شـيوه ه 
مشاهده ها پيكره

ت آمـدهاي  و ت
هنره از بزرگي 
يكي شيوه اين. 
س و تـازگي  و از 
روزم زندگي و ي
نقاشان اندازه به 

اسـتپايـدار   ش 
يعنـ آنهـا  سـازي 

يونا ساز تنديس 
هوشيار يوناني ي
شـ ضـمن  كـه  ت 
  .ت

ج از اي پارچه گا
كـ طـوري  به ده
زا تا زيرپوشي ن

كف نوعي هميشه

تـر ابهـت  و بـا  ـر 
مص قدرتمنـد  نه

پيكر. است شده
وافـر اهميـت  و 

ارتباط در هم باز
ث كالبد عنوان ه
پـيش  خللـي  )ر

بس دقـت  خـاطر 
حـالتي فراعنه و

و متانـت  با مواره
شخص حضور بان،

هنـر ها تنديس 
رع شـاهزاده  س 

آميـ رنـگ  بيعي
زيـو و آرايـش  ع
لبـاس خـاص  ز 

پي برد چهره ت

ادامـه و جمهوري
پ ديگر ستوس و

رفت طريق از ها ي
بخش ميالد از 
.آوردند وجود به
جنـبش  پـر  ت،  
اي افسانه تاريخ ز

دوره اين لگران
آفـرينش بـراي  گ 
س تنديس سنت 
كه تفاوت اين 

هاي تنديس. ورد
را  لهـه  اسـت هـ
كرده است تر ده

توگ. گرفت نام »
پيچيد بدن دور 
آن زير شده در 
ه خانه، بيرون و

تـر جذاب فن، ل
فراعن از يكي» ع
ش ساخته كنون 

دقـت  با فراعنه
با بايست مي را ي
به و رفتند مي ار
ديگر هاي روش 

خ همـين  بـه . ـد 
ف درخور شوكتي

همو س شاه زوسر،
ن دو الهة نگهب

از بعضي در. ت
تنـديس در مثال 

طب صورت به دن
نوع مورد در اي ه

طـرز به توان مي
همچنين حاالت 

28/09/1399(  

ج دوره گرايي ع
صلح آگوس مذبح

يوناني شيوه، ين
65 تا   پيش

ب را باستاني يوه
بـا حالـت انـدار، 

ا هاي زيبايي نه
سفا. شد مي شي

سـنگ از سـازي   
بلكه، از گرفتند

با شدند، متأثر 
آو وجود به گذار

ال زنانـه  نـديس 
زند و جاندارتر را

»پاال« آن زنانه ع
را توگا. آمد  مي

اضافه »ها وناني
و داخل در آنان 

اهل از بسياري ظر
خفرع«چهره  ل

تا فرمانروا  يك
حكومت ف ايام ن
اعتاليي چنين ه
شما به مقبره از 

و كردن وميايي
باشـ» كـا «ـاي  

ش و وقار داراي ي
 همانند تنديس
 منكورع در ميا

است فراعنه دايي
عنوان به. كند 
بد پوست و ها ژه
ارزنده اطالعات 

م نقاشي و جسته
و ساخته متمايز

20  
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واقع شيوه ادامه 
م در توان مي را ت

آغاز اي در. دارد 
725 فاصله در 
شي و هماهنگ د

جا باسـتاني  يوه 
صحن و شدند تر 
نقاش )گون سياه 

تنـديس در .ند
گ ياد ها مصري ز
نيز قالب بدن ي
تأثيرگ و جاندار ي
تن ها، نمونه اين 
ر تنديس اش، مه

نوع شت، بعدها
در دايره ل نيم

يو كيتان« به يه
.بود پشم جنس

  .د

نظ در كه دارد ر
احتما به شده ي

قدرت و شوكت
ترين ابتدايي از و

نيل به علت. سيد
بخشي موارد ز

مو رغم به( جسد
بقـ و اقامـت  راي

متوفي به شباهت
ها تنديس اين 

تنديس شاهال 
خد قدرت ف بر

تر پيدا طبيعي ي
مژ و ابروها موها،

توان مي ملكه )
برجس نقش و يس

م افراد ديگر از ا

 يازدهم؛ هنـــر

همان كه ي روم
است يونان هلني

نام خاورمĤبي يا
و آشنا شدند صر

خود هنري شيوه
شـي هـاي  ديس

ظريف ساخت ر
نقاشي(سرخ  ه

نوشتن مي ها سفال
از را سنگ روي 
نمايي مكعب و ي
نقشي از سنگ، 
از يكي. هستند 

جام و است روح

دا نام »توگا« ن
شكل به شدن وال
شبي پيراهني وگا
ج از آن مردانه و

داشتند پا به كمه

قرار متر 2 ع
بازسازي آن ساني

ش گذاشتن مايش
و است داشته ج

رس رشد و بايي
ا در بسياري ها 

ج بقاي در انچه
بر جايگاهي لي،
ش عين در ها مه

ايستادن يا ستن
ها، به عنوان مثا

مضاعف تأكيدي ن
اي جلوه نهايي ر
م شده، ساخته 
پيشاني نوار و د

تنديس از مختلف،
را آنها كه سربند

سنجش

وران امپراطوري
هل دوره ليتوسي

ي باستاني شيوه 
مص و ميانرودان

ش با را آنها و ذب
تند و ها نقاشي. ت

نظر از ها سفالينه
زمينه روي بر ياه
س روي را خود م

كاري كنده ش
پارچگي يك و و
و دهد نشان را 
مستقيم نگاه با
ر و وقار و شكوه 

روميان زنان و ن
دو از پس كه ود
تو به سپس. ود

و اي پنبه پارچة
چك و نرم، چرم 

ارتفا با ابوالهول 
انسا سر كه سته

نم به براي كه ت
رواج دوره اين در

زيب اوج به زماني
مجسمه. كرد جو

چنا كه ن معني
اصل جسم چون 
مجسم. شد مي م
نشس نوع. بودند 
ه تنديس اين از 

نگهبان هاي لهه
اثر تا اند شتافته 

س سنگ آهك
گردنبند(زئينات 

م آثار به مراجعه 
س خاص نوع ني،

   
 

 .رست است
د سازي پيكره ي
پولوكل تناسبات 

 .رست است
يونان، هنري وه
م هاي سرزمين ر

را جذ خاورميانه
است يونان هنر 
س دوره، اين در 
سي رنگ با ها ل
و نام كردند مي 
رو تنها نه آغاز 

جلو به چپ پاي
 بدن جزييات م
ب و از جنبش ر
داراي مصري، 

 .رست است
مردان اصلي شش

بو بزرگ ستطيل
بو آزاد و برهنه ت

از پ آن زنانه نوع
از كوتاه چكمه 

 .رست است
عظيم مجسمه 

نشس شير جسمه
است اثري ترين 

د كه است هايي
ز اندك در رو ن
جستج مرگ از 
بدين شدند، مي ي

توانست مي وفي
انجام ها تنديس 

خدايان عالم تة
برخي در. است 

ا همچون سماني
هم كمك به ي

وفرت كه از جنس
تز لباس، نوع گ
با ضمناً. آورد ت
آئيني مصنوعي ش

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .11
هاي نمونه از  

طلب كمال
در 2گزينه  .11

شيو دومين  
هنر و تمدن
خ هاي تمدن
تكامل مهم

.برخوردارند
سفا روي بر

افتخار خود
در ها يوناني

پ با ايستادن
تمام كرد مي
سرشا و زده

هاي تنديس
در 3گزينه  .11

پوش ابتدا در  
مس شكل به

راست بازوي
ن كردند، مي

صندل، نيم
در 1گزينه  .11

اهرام، كنار  
مج اين. است
عظيم شايد
هنره از يكي
اين از شد مي
پس عالم با

تلقي متوفي
تنديس متو

سازي شبيه
شايست ايستا
توأم تعادل

آس نمادهاي
سازي مجسمه
نو همسرش

رنگ از. است
عصر بدست

ريش فراعنه،

erv.ir
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عنصـري از  
(گون  ماري

در واقـع  . د  
ت خـود را   
ي باريـك   
شيوة قبـل  
يـن شـيوه   

 كيتـان . ت 
 يه سنجاق

 زنـان  و ان 
 بـه  را طـال 

 نـخ  با را ها

را  هـا  خانـه 
 داخلـي  ـة 
 در كـه  ـود 

 اتـاق  اننـد 
 تنهـا  خانـه 
 هـاي  شـي 
سـر   ماننـد 

نتزاعـي بـا    
ية تزيينـي  
ي اجتماعي 
ـا كـاربري     

ي متقـارن،  
 چهار پـر،  
 گسـترش  
ي سـفالين،  

ن و تكـرار   
انوري سن 

cationgroup

، هيچ ع)م.پ 6
در شيوة معم. د

ق و فضـا نمايـد
، دورنما اهميـت)

هـا ا شبه ستون
از سه ش  تلفيقي

در اي. شـود  مـي   

 Ch« داشـت نام
شبي اي وسيله با 

مـردا. پيچيـدن 
ط يونـان  زنـان . 
ه حلقه آستين و

خ ايـن  فضـاي  ن
و تهويـ الزم ـور 
بـو مركـز  در ـي  
ما مختلفـي  اي 
اين خ كاربري. د

نقاش ماننـد  نـاتي 
م يونـاني  هـاي  ن  

ي، جمـادي و انت
عة نقوش، حاشي

هاي  در موقعيت
هـاي بـزرگ بـ س         

 با روش اجرايي
هاي  جديد گل

با دايره و مربع،
هاي ها، تابوت كه

 اجرايي متقـارن
قوش تلفيقي جا

2 6م ـ  .پ 
كرد ص نقاشي مي

يننده توهم عمق
6م ـ  .پ   م(
سطوح ديوار با 
 )6 -79 م(،

به كـار گرفتـه م

 hitonكيتان« 
و شد مي وخته
پ مـي  خـود  بدن

شد مي بسته پا 
و يقه دور لباس،

ترين اصلي كه د
نـ تعبيـه  منظـور 

سـقف مربعـ ي
فضـاها داراي هـا 

بود مجزا ها خدمه
داراي تزيين دان

سـر سـتون بـا  

، گياهي، تلفيقي
 رديفي، مجموع
، نقوش انساني
اقي در مقيـاس

ساني و جانوري
هاي ربست نقش

هاي هندسي ب ه
ري، نقاشي، سك

 انساني با روش
 انگور، كنگر، نق

28/09/1399(  

(ت يا مرمرين 
هاي مشخص اب

كرد تا بي شي مي
2(ة تزييني 

.وجه قرار گرفت
شيوة پيچيده. د

 و دورنما توأماً ب
  .آمد ش در مي

پيراهن اين نام 
د آن طرف يك

ب دور »هيماتيون
ساق به چرم از 
ل هاي حاشيه و ه

بو بازي فضاي ر
م بـه  را سـتفاده 

دارا فضا اين. سد
هـ ايـن خانـه  . رد
خ ورودي. بود د
ثروتمند خانة. ت

هـايي  ن، ستون

  :شد
نساني، جانوري،

جانبي كرار يك
آبي، هما،نيلوفر 

سـي، چنـد اتفـا
  .ها بافته دست

اعي، گياهي، انس
عه نقوش و كار

شبكهد براساس 
بر ي سنگي، گچ

اهي، جانوري و
هاي جديد انار،

21  
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در شيوه نخست 
روي ديوار در قا
ره را چنان نقاش

در شيو. شود مي
ت بيشتر مورد تو

كشيدند صوير مي
دي و تزيينات
ر هم به نمايش

بود، تا زانو آن 
 و شده »تا« وال

ه« نام به بزرگ
هايي تسمه با ه

كرده عبور سوزن

تاالر ميان يا» م
اس بيشترين ارد،
برس نظر به تر گ
كر مي هدايت ي
متعدد هاي باز ق

داشت كاربرد نيز
گلدان مجسمه، 

باش شرح زير مي
در كنار نقوش ان
ي نقش منفرد، تك
گل دوازده پر، ن
ي و نظـم هندس
فالي، سنگي و د
كنار نقوش انتز
در سطح، مجمو

هاي جديد ركيب
هاي ي ديوار نگاره

گيا كنار نقوش 
ه  كاربست نقش

 يازدهم؛ هنـــر

.شود قسيم مي
نگ مرمر را به ر
تون و قاب پنجر
 بيرون هدايت م
 پيچك تزيينات
 جداگانه به تص
بند شية ديوار قاب

ت روزمره در كنا

مردانه نوع. دند
كه دو كتان يا م

شالي ب زنان. شد
كه پوشيدند  مي
س از راحتي ه به

آتريوم«بود،  كوه
داكاربرد  نيز صر

بزرگ فضا تا  بود
مركزي حوض ت

اتاق و رواق خانه،
ن تجاري ك مكان

تزييني، ظروف 

هاي تاريخي به ش
ني و پيچيده دح

بندي در تركيب
ي جديد سرو، گ
 اصـول معمـاري

اي، سف ي، شيشه
پيچيده در كي و 

مستقل، تكرار د
اي انساني در تر
جزييات با كاربري

  .ها بافته ست
ي و پيچيده در

سازي و  حاشيه

سنجش

تقبه چهار شيوه 
 نقاش نماي سن
نرمند تصوير ست
داخل به فضاي

هاي گل و حلقه
ب يك صحنه را
مرمرين در حاش
جان و موضوعات

پوشيد مي پا مچ 
پشم الياف از كل

ش مي بسته شانه،
چرمين كف با ي

كه در آوردند ك

باشك و بزرگ فه،
معاص دوران در ه
كمي مبلمان ي

سمت به را  باران
آشپزخ كار، اتاق
يك عنوان به كه

انواع موزاييكي،

ه سنتي در دوره
وط صاف و منح
قارن و تركيبي د

هاي كاربست نقش
يد مبتنـي بـر

وف، اشياي فلزي
 صاف و منحني

بندي نقش م يب
ها نگور، مجسمه

تلف، توجه به ج
غي انساني و دس

ط صاف و منحني
جانبه، تكرار يك

   
 

 .رست است
ي نقاشي رومي ب
ود ندارد و فقط

، هن)م.پ 2ـ 
 خود از فضاي د
د و استفاده از ح
 و داخل هر قاب
 معنا كه نماي م
ج وير طبيعت بي
 .رست است
 .رست است

تا بلند پيراهن 
شك مستطيل د،
ش يك بر روي ي
هايي سندل )ش
نازك چنان آن ي،
  .كردند مي ي

 .رست است
مرف قشر ندان و

كه فضا اين. داد
داراي معموالً وم
آب و داشت ب
ا ناهارخوري، ق
بلك نبود خانه ك

سازي م كف سكو،
  .بود كورنتين

 .رست است
 طراحي نقوش س

استفاده از خطو 
ي متقارن، نامتق

اي و ك دي دايره
هاي جد تركيب

اي سنگي، ظرو
تفاده از خطوط
تركيبي در تركي
ا، گياه كنگر و ا

هاي مخت  جهت
ي سنگي و مفرغ
ستفاده از خطوط

بندي تك ر تركيب
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به طور كلي  

واقعيت وجو
6  ـ  م.پ

ناظر با نگاه
از دست داد

شد جدا مي
بدين. است

نقاشي تصاو
در 4گزينه  .11
در 1گزينه  .11

يوناني زنان  
بود اي پارچه
امروزي قفلي

كفش( پاپوش
نخي صورت

گلدوزي طال
در 2گزينه  .11

ثروتمن خانه  
د مي تشكيل
آتريو. داشت
شيب طرفين
ها، اتا خواب

يك عنوان به
فرس ديواري
هاي ك ستون

در 1گزينه  .12
هاي ويژگي

:هخامنشي  
روش اجرايي

بند و تركيب
مختلف در ت
ها ديوارنگاره

است: اشكاني  
نامتقارن و ت
ها انواع برگ

در سطح از
هاي مجسمه

اس: ساساني  
در سطح در
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در سـطح،   
بري ديـوار          

  

x =2  
x =  

ضلع شش 

S
S

  

چهارضـلعي   

S += 6
2  

  خط پارهل 
 ل بلندتر

  كعب
 ش ضلعي

cationgroup

واگيـره د گيـاه،    
و مـتن بـا كـارب

=

x x= − +2 4
+3 5

a باشد،  2
2 

=
3 32

السـاقين و چ ي  

+ × −12 3 32

ندتر         طول
تر          طول اه

مك   
شش

دو سـوي يـك
ميـان حاشـيه و



x −24 6

a ضلع مكعب

a
a( )

=
2

2

6
23 2

الزاويـه متسـاوي 

  ـه  

( )− π =21 63

  :ند، داريم

طول بلن  
طول كوتا

28/09/1399(  

قرينه دو پرنده د
ـز، همـاهنگي م

x x
x

−=
− 2 2

x + =6 4 

aاگر . آيد د مي

8 3
3

ها قـائم  س مثلث
 

ز طرفـي ذوزنقـه

−27 3 36

A BD
Δ

متشابهن 

ك

22  

8 چهارممرحلة (ر 

هاي جديد ق يب
 به سـوي مركـ

  .ها فته

− 2
2

 مكعب به وجو

باشد، پس مي 4
 .است 2ن برابر 

و از 6 به مركز 

  :ريم

1 

 A BC
Δ

Dو  

فيزيك -ياضي 

 يازدهم؛ هنـــر

گرا در تركي يعت
ها  پيچش ساقه
باف سنگي، دست

  

  

  

دن وسط اضالع

45° مستطيل 
پس مساحت آن

1ر كل 
دايره 3

دار 12و  6هاي 

م، از آنجايي كه

رك عمومي ري

سنجش

ي و انساني طبي
بندي شعاعي، ب

اشياي فلزي و س

  :ط باشد

     .واحد است
a= 216 16

S = ×1
2

ه هم وصل كرد

نيمساز و اضالع
−4 2 ، پ3

6
36



دايره و د 

ه و قاعده 26−

BD فرض كنيم

 در

 هاشور

   
 

ل، نقوش گياهي
، تركيب)لچك( 

بري، ا سنگي، گچ

 .رست است
خط طول كل پاره

 .رست است
ع كوچك يك و

a =1
× =2 4 2

 .رست است

عي منتظم از به

  .ست

 .رست است
جود آمده بين ن

2=ضالع  2
 .رست است

=ز دايره  1
6

23=ع  3 3

 .رست است

BC  وD y=

www.sanjeshse 
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سازي گوشه
هاي س نگاره
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در 3گزينه  .12

شش ضلع

ضلعي اس

در 1 گزينه .12
زواياي به وج
مربعي با اض

در 2گزينه  .12

هر قسمت ا

داراي ارتفاع
  

در 4گزينه  .12

Cاگر  x=
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x
x y

=
+

  

  
x
y

 =  

a( ) +2
2  

S (=  

V (= π  

ر نتيجـــه 

xx + +2  

 +2 4  

a
b

−=
−

2
2  

  
a
b

−


2
22

  

+ =1 3 2  
 +1 3  

 هاشور

cationgroup

y x, k
x y

= =

( )+= 
1 5

2

  .ربع باشد
a a( ) = =

2
2

2 2

( ) − π22 2 2

) × −22 6 

ABC

AMC

S
S

و در =

x+ + =1 453
=4 6

c e
d f

− −= =
− −

2 2
2 2

c e
d f

− −
− −

2 2
2 2

2 3
4 6

, + +22 1 3 5
...+ + +3 5 9

kk
k

 =
+1

Aيط  BC
Δ



ضلع مر aي كه 

a=  =4 2

( ) (π − π21

( )π ×22 2 33 

=د پـــس   9
4

x
 +115 16

a
b

= 
2
2

4
25 2

=2
2

25

,= +25 3 1
= =299 5 2

  .هستند

28/09/1399(  

k
k

=  −21

x y= محي 2+

ست، در صورتي

2 2

)− = −22 1 8

=3 16   

=6
هســـتند 9

x= 45

c
d

−= =
−

2 2
2 2

2
4

+ + =3 5 7
25  

رقم قرينه آن ه 

23  
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k− − =1 

y x= + 52

Rابر  =2 اس 2

  .ت

/− − =6 48

π

2ت تشـــابه    
3

= 24

e
f

−= =
−

2
2

3 2
256

24

2شود چون  مي

 يازدهم؛ هنـــر

x− =5 1 5
2

م وصل كنيم برا

− =2 است 1

/=1 52

به بـــا نســـبت

2
5

9كه   رقم م

سنجش

x+5 3
2

 مجاور را به هم

2−بر  2 2
2

AM متشـــاب

  .ست

  .د

را تعيين كنيم ك

   
 

 .رست است
ل وسط دو ضلع

دايره كوچك برا

 .رست است

 .رست است

 ABC  وMC

ABC

AMB

S
S

اس =

 .رست است
مركز تقارن دارد

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
رقم اول ر 3ست 
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در 1گزينه  .13
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x + =3 2  

ف آن قـرار      

  
  
  
  

  

I =  

  
q = ×5  
q = 3   

mP
v

=  

Q mc=  
Q = 42  

  

يص فرم و 
  .باشد مي

  كتريكي
 ت

  ت جريان
 آمپر

cationgroup

x= 2 3

و در يـك طـرف

P V=

q
t

=  =5

6 
كولن 

kg
m

1  

c QΔθ =
× =  15 63

ها جهت تشخي ن
 به رنگ سفيد م

  تانسيل
 ت

توان الك
وا

  مان
 نيه

شدت

x =  +67 6

و تصـوير هـر دو

V I

q
6 

g m
m

3 1
1  

= × ×1 42 
J =  3 63

شوند و شابلن مي
الستيك فشرده

اختالف پت  ن
ولت

  بار الكتريكي
 كولن

زما
ثان

28/09/1399(  

+ =7 13

وري كه جسم و

P  
P  

m m
m


3

( )−25 1
kJ3

  

رنگ ساخته م ي
هاي مثلثي، پال ل

شدت جريا
 آمپر

 رم
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  .ت

دهد به طو ل مي

.  

P = ×22 15
Pت  = 33  

kg=1

گالس شفاف، بي
د اما جنس اشل

سيم فني

جر

 يازدهم؛ هنـــر

است 2وج و برابر 

از جسم تشكيل

.بت عكس دارند

5
وات

 جنس پلكسي گ
شوند ساخته مي

 ترس

سنجش

س يكي از آنها زو

تر ا ازي و بزرگ

ج با يكديگر نسبت

 گونيا و نقاله از
ي گالس رنگي س

   
 

 .رست است
ع فرد شده پس

 .رست است
تصويري مجاگرا 

 .رست است
 انرژي در امواج

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
ظير خط كش، گ

شكل از پلكسي 
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فـي وجـود   
رداي، فقط 
داشـت يـا     

خـارج يـك       

قدار ثـابتي  

و فاصـله   )

 دوال برابـر   

طـور   مـين  

وجهـي   6(
 دارد ولـي  
برابـر ولـي       

cationgroup

هاي مختلفـ وش
بر جهيزات نقشه

ي معمـولي را برد

ايـره ممـاس خ

ت آن صفحه مقد

)ك بيضـي      b)2
a b=2  

و طول نـخ 2)

ط هسـتند و هم

(ـي در مكعـب    
وجود)  منتظم 

وانه بـا ارتفـاع ب

ك بناي موجود ر
وربين، ابزار و تج
ن نقشه بناهـاي

 سـوم   

يجـه ايـن دو د

 از دو نقطه ثابت

ت قطـر كوچـك
b. ست c+2 2

a)2زگ بيضي 

ها نيز نوعي خط 

ايـن ويژگـ. اشد
وجهي 2ي و 

تـوان دو اسـتو ي 

28/09/1399(  

هاي يك ه نقشه
ون استفاده از دو

توانو طناب، مي

ه سپس نمـاي

( +11 در نتي 1
  . هستند

ك از نقاط آن،

رگ بيضي اسـت
 كانوني برقرار اس

م برابر با قطر برز

كنيد خط چين

با هايشان مي دازه
وجهي 12جهي، 

كه مـي ه طوري

25  
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براي تهيه. گويند
ن صورت كه بدو
ها فقط با متر و

را مشخص كرد
 

9(ع دو دايـره  
شترك خارجي

وع فواصل هر يك

قطر بزر a2بر 
ع و نصف فاصله

ضي ترسيم كنيم

شماريم توجه ك ي
 .شوند  مي

فاوت آنها در اند
وج 8وجهي،  4

يژگي نيستند به

 يازدهم؛ هنـــر

گ ت يا رولوه مي
بدين. دي است

ه ي اضالع مثلث

هاي مرتبط ر س
 .آوريم ست مي

 با مجموع شعاع
ل و دو مماس مش

ه است كه مجمو

و مقدار ثابت برا
ث بين دو شعاع

بتوان با آن بيض

د خطوط را مي
وند يكي شمرده

ديگرند و تنها تف
( منتظم شامل 

داراي اين وي... و

سنجش

موجود را برداشت
بند مثلثملي آن 

گيري لث و اندازه

ا ابتدا رأس دو نم
خطوط رابط بدس

(3 برابر است
س مشترك داخل

ي از يك صفحه

را كانون بيضي و
و رابطه فيثاغورث

ه نياز داريم تا ب

ده و سپس تعدا
شو ستا واقع مي

عالم، مشابه يكد
هاي چند وجهي

، هرم، مخروط و
 

   
 

 .رست است
هاي يك بناي م
ها راه ساده و عم
ن به تعدادي مثل

 
 .رست است

طوط رابط بين
با امتداد دادن خ

 .رست است
(ن داده شده 

اراي يك مماس
 .رست است

ن هندسي نقاطي

ر F1و  Fبت 
f  ياc2 است و

ل طول نخي كه
( a ff+2  

 .رست است
ي را ترسيم كرد
ي كه در يك راس

 .رست است
ت كروي شكل ع
همچنين ساير چ

وانه،ها نظير است
 .متفاوت داشت
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ه تهيه نقشه  

دارد كه تنه
با تقسيم آن

 .رولوه كرد
در 1گزينه  .14

با ترسيم خط
هر رأس را ب

  
  
  

در 2گزينه  .14
المركزين خط

ديگراند و دا
در 3گزينه  .14

بيضي مكان  
  .باشد

دو نقطه ثاب  
ffكانوني  '

  
  
  
  
  
حداقل: نكته  

fاست با  ')
در 2گزينه  .14

نماي جانبي  
تكه خطوطي

  
 
 
 
 
  

در 4گزينه  .14
همه قطعات  

و ه) منتظم
ه ساير حجم

هاي م قاعده
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در (باشـند    
توانـد    مـي 

همچنـين   

cationgroup

بـه يـك رأس با
مالً آزاد بوده و

.شـترك اسـت  

  .كس كنيم

  :م است

ه هر دو متعلق ب
است كا 3اش  ه

 نباشند 
 باشـند      

)C   بـاA (مش

 مورد نياز منعك
  

28/09/1399(  

هاي زير الزم ازه

ويه كه قطر و زا
 ضلعي كه اندازه

ه در يك راستا
در يـك راسـتا

 )D  باB ( و)

هاي  را در نقشه
.ك پروژه است

26  
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ديگر داشتن اند
  )درست 1نه 

  )درست 4 
  )درست 3

علوم به شرطي
 و در اين حالت

راند كه سه نقطه
گـذرد و اگـر د ي

ي افقي قطعات
  .ت

مام اطالعات بنا
ز براي اجراي يك

  .ت

 يازدهم؛ هنـــر

ي چهارضلعي د
گزين(ع معلوم ضل

  ضلع معلوم 
گزينه(ع معلوم 
3گزينه ( معلوم 

 بين دو ضلع مع
متفاوت هستند

ن يك دايره گذر
ين سه نقطه مي

ده است كه نماي
D (مشترك است

 معناست كه تم
مصالح مورد نياز
ردن زمين است

سنجش

 متشابه يا مساوي
 زاويه بين دو ض
 قطر بين دو ض
ويه بين دو ضلع
طر بين دو ضلع
قطر و يك زاويه
ق به دو رأس م

  .) د

 b وc توان مي
اً يك دايره از اين

 .ذرد

آن ترسيم شدر 
B ( و)C  باD

ي داده 

گزينه 

 سـاير  
ن داده 

ور كامل به اين
محاسبه ميزان م
صاف و هموار كر

   
 

 .رست است
يم چهار ضلعي
چهار ضلع و يك
چهار ضلع و يك
سه ضلع و دو زاو
سه ضلع و دو قط
سه ضلع و يك ق

طر و زاويه متعلق
وتي داشته باشد

 .رست است
،aز سه نقطه 

رت فقط و حتماً
گذ ي از آنها نمي

 .رست است
هر حجم در كنار

Bبا  A(طعات 

 .رست است
 يــابي دو نمــاي

   نماي سوم 
به درستي گ 2و 

  .رسيد
يابي س زير صفحه

ماي سوم نشان
 

 .رست است
يك نقشه به طو
رآورد به معني م
زمين به معني ص
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داشتن چ -  
داشتن چ -  
داشتن س -  
داشتن س -  
داشتن س -  

، قط2گزينه 
زواياي متفاو

در 3گزينه  .14
به شرطي از
در اين صور
اي هرگز دايره

  
  

در 4گزينه  .15
سه نماي ه  

نماي جلو قط
 
  
  
  
  

در 4گزينه  .15
بــا صــفحه
شده و رسم

و1صفحات   
خواهيم ر 4
در تصاوير ز  

صفحات و نم
 .شده است

  
  
  
  

در 1 گزينه .15
برداشت ي -  
متره يا بر -  
تسطيح ز -  
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ك خـارجي   

دايـره داده   

يره ترسيم 

  

M  وN  را

ثـي شـكل    

cationgroup

مماس مشـترك

O′ مركـز دو د

(R ' R− تا داي
 

M بدست آيد .

Mنقـاط   9له 

هـاي مثلث وجـه 

حل ترسيم يك م

  ل ترسيمي
′و  Oه مركز 

(Rره داده شده 
(R خواهد بود. 

Mره داده شده 

 .آيد

ت آيد و در مرحل

 2 وجهي از و

28/09/1399(  

كه مراح. ه است

ين دو دايره عمل
 دو قوس برابر به

هاي دو داير شعاع
Rلي،  R ')+

رخورد آن با داير

آ ره به دست مي

بدست Nقطه 

و 8، 4ين بين 

اشـد كـه   

27  
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 دايره داده شده

دن خط المركزي
با ترسيم(ط آن 

  اع نصف آن 

شعاع، تفاضل ش
س مشترك داخل
متداد آن تا از بر

 خارجي دو داير

رسيم نمود تا نق
  .دست آيد

منتظم كه در اي
 

با خط چين مي 

  .ود

 يازدهم؛ هنـــر

شترك براي دو

 و به دست آورد
طن و يافتن وس

ركزين و به شعا

  .ت
داده شده و به ش
در ترسيم مماس

PO)ر  و امت ('
  (PO)تر  

مماس مشترك

تر O'Mزات 
جي مورد نظر بد

وجهي م 2و  
 . تا 32ست با 

2خط ممتد و 

شو  مشخص مي

سنجش

م يك مماس مش

ل مركز دو دايره
المركزين ف خط
  ) يكديگر

المر كز وسط خط

ترسيم شده است
تر د  دايره بزرگ

د*  . قطع كند
تر كز دايره بزرگ

كز دايره كوچك
م OP موازات 

ان خطي به موا
س مشترك خارج

12،  8، 6، 4ز 
هاي آنها برابرس ه

خ 5 شده شامل 
  .شود  مي

د صفحات حجم

   
 

 .استرست 
ر مراحل ترسيم

  : زير است
مي اول ـ اتصال

رسيم عمودمنصف
ل تالقي آنها به

اي به مرك  دايره

رحله در سؤال ت
اي به مركز ايره

ق Pرا در نقطه 
به مرك Pنقطه 
به مرك Pنقطه 
به MN خط 

توا مي 8 مرحله 
 نموده و مماس

 .رست است
طوني عبارتند از

اند و جمع وجه ه
 .رست است

ي دو نماي داده
خط را شامل 7

 .رست است
ي دو نما، تعداد

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .15
در شكل زير
آن به شرح

عمل ترسيم  
ـ تر4تا  2   

شده و اتصال
ـ ترسيم 5  

 
 
 
  
  
تا اين مر *  
ـ رسم د  6  

شده قبلي ر
اتصال ن -7  
اتصال ن -8  
با رسم -9  

 
 
  
  
  
 
البته در*   

به هم وصل
در 4گزينه  .15

احجام افالط  
تشكيل شده

در 3گزينه  .15
نماي جانبي
7در مجموع 

  
در 3نه گزي .15

يابي با صفحه  
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ن از هر سه 

ركـز آن از    

cationgroup

ست و مركز آن

ـاس اسـت و مر

  .گيريم ظر مي

=       42  

  . زغال هستند

ع مثلث مماس ا

 رأس مثلث ممـ

عـداد آنهـا   

موع آنها را در نظ

/ ×6 5 2    =

 زبر مثل كاغذ

28/09/1399(  

طي بر سه ضلع

 محيطي بر سه

شده است كه تع

  . شود ص مي

ه و  سپس مجمو

+     =2 13

 براي كاغذهاي

مي

28  

8 چهارممرحلة (ر 

دايره محاط. ست

  .ت
دايره. لث است

 ضخيم ترسيم ش

مشخص 1زينه 

 و حجم هر تكه

× =5 1 5      

خلخل و مناسب

صويري و تجسم

 يازدهم؛ هنـــر

محاطي مثلث اس

يگاه مثلث است
يره محيطي مثل

در شكل زير) ي

م آن درستي گز

كردهرا سه تكه 

      +      5
   64 برابر 

  م داده 

گي و بافت متخ

 خالقيت تص

سنجش

ي، مركز دايره م

يركز ثقل يا گران
منصف مركز داي

  . است

جانبي( Rوير 

رسيم نماي سوم

 داده شده آن ر

× =12 2 24
و حجم آن 4×

ن مقدار از حجم
 . خواهد بود 2

رايون، تنوع تيرگ

   
 

 .رست است
رسي نيمسازهاي

  . فاصله است
ها مر رسي ميانه

رسي سه عمودم
س به يك فاصله
 .رست است

ود بر صفحه تصو
1.  

 .رست است
و تر 1ي صفحه 

 .رست است
سبه حجم قطعه

                   
×ب اوليه  ×4 4

 كه با تفاضل اين
22 مكمل برابر 

 .رست است
  

 .است رست
يرگرافيتي يا كر

www.sanjeshse 
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برابرست با 

  
  

در 1گزينه  .15
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در 3گزينه  .16
جهت محاس

  
    

  
             

ابعاد مكعب  
خواهد بود  
شده حجم  
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  .دهد مي

 و تـداخل    

و دورتـرين   

نـة تقـارن        

cationgroup

  .م

  .ود

  .يان است

برجسته نشان م 

  .ت

شـكل الـف و ل

  .ستر ندارد

  .ست

تـرين و نزديـك    

  .شود مي

 در نشـانه، نمون

گوييم مزمان مي

شو د فضايي مي

هاي اين جري گي

ها آنها را تطيل

پوستر شده است

ج و همينطور ش

تباط بصري پوس

سه بعدي شده اس

ف انـدازه بـين ن

س به نور ايجاد م

  .شده است

ن اجـزا متقابـل

28/09/1399(  

ال فضاسازي هم

اد حالت محدود

ها متنوع از ويژگ

  .وط است

 اريب شدن مست

 دو بعدنما در پو

 حروف، شكل ج

ير خاصي در ارت

ث ايجاد فضاي س

ست اما اخـتالف

 عكاسي حساس

ها انجام ش  رنگ

 همسـان بـودن

  .ت

29  

8 چهارممرحلة (ر 

 تصوير اثر شاگا

ت كه باعث ايجا

ه ها و رنگ نحني

نوع تيرگي خطو

  .د

در واقع. شود ي

عث ايجاد فضاي

رافيك تناسبات

  .شود شته مي

تأثي 3دن گزينه 

له خطوط باعث

رنگ هم مؤثر اس

ي مستقيم كاغذ

گرمي و سردي

 حال چرخش و

 ايجاد شده است

 يازدهم؛ هنـــر

عدد ديد به اين

هاست  اندازة فرم

من. شود فته مي

سيار ظريف و تن

شود ن چاپ مي

ختار دوبعدي مي

ه شدن خط باع

كتاب خط در گر

ه بالانقطاع نوش

فاً پس زمينه بود

چنين تغيير فاصل

 وضوح و تغيير ر
  .هاست

ز طريق نوردهي

تفاده از ويژگي گ

ه از خطوط در

صورت متناوب

سنجش

وجود زواياي متع

 بعد نما اختالف

و سونيا دلونه گف

وجود خطوط بس

ح بدون آينه شد

جاد بعد در ساخ

بسمله و پوشانده

هللا فضائلي در ك
  .ث است

شود كه كلمه مي

ي منفي و صرف

ها و همچ زه فرم

ن اگرچه تغيير
رنگ و وضوح آنه

ربين است كه از

سم عموماً با است

استفاده به دليل 

في و مثبت به ص

   
 

 .رست است
 .رست است
ها و و كستن فرم

 .رست است
ي فضاسازي دو
 .رست است

آثار روبر دلونه و
 .رست است

  
 .استرست 

ي دراي پوينت و
 .رست است

ي شابلوني طرح
 .رست است

 اشكال باعث ايج
 .رست است

ط و شكل مرغ بس
 .رست است

 جدول حبيب اهللا
دهندة خط ثلث ن

 .رست است
اي گفته م  شيوه

 .رست است
شكل بودن فضا

 .رست است
انداز يير شكل و
 .رست است

درختان اثر سزان
شتر از اختالف ر

 .است رست
كاسي بدون دور

 .رست است
ي در امپرسيونيس

 .رست است
 صادرات ايران

  .ت
 .رست است

هاي منف كرار فرم

www.sanjeshse 
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تصوير از تك  

 

erv.ir

63
64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

سرچشـمه  
بـه عنـوان   
صل داستان 

ساخته روبر 

و تـرس، و        

جلوپولوس، 
ثيرگـذار  أ ت  

اشـاره  » س  

ره و نمـاد    
  .كنند ه مي

ل محـو يـا       
ـوع اسـت،    

ع خاص از 
ك، كـارل  

مام نـاطق  

ر زمـان يـا   
ي در يـك   

cationgroup

رام، از حماسه س
ب» شـاكونتاال « 

 اين علت كه اص

مرگ گريخت س

ي مكـر، تزويـر و

مجموعه آثار آنج
سـيقي زيبـا و

گاه خيـره اولـيس

 تمثيـل، اسـتعا
ن شيوه استفاده

 آن دو در حـال
طه در حـال وقـ

ت خود، با موضع
ون آلفرد هيچكا

نخستين فيلم تم

 پرش آشكار در
ف مرحله ميـاني

قبل از او در. ست
.وجـود آورد ه ـ   

اند، به ا ز ناميده
  .دهد تاال مي

يك محكوم به م
 

ار، سـفيد بـراي

هاي متن م يقي
ش را مديون مو

نگ«، »و يك روز

ها نيستند و از
آيزنشتاين از اين

ه هـيچ يـك از
مان در چند نقط

، فاصله و حركات
لمسازاني همچو

و نخ 1928 سال 

 و به خاطر اين
 ايجاد كرد، حذف

28/09/1399(  

اس» كاليداسا« ،
ر سانسـكريت بـ

نيز» شتر گمشده
مزد خود شاكونت

فيلم ي. شود  مي
 .باشد وساوا مي

امـش و پشـتكا

ساختن موسي ةط
هايش وفقيت فيلم

ابديت و«، »يان

و تداوم بين نما
 تاتي، سرگئي آ

صوير بدون آنكـه
راهايي كه همزم

دوربين با زاويه،
فيل. ريسته شود

رادران وارنر در

شي به نظر آيد
 آن اين برش را

30  

8 چهارممرحلة (ر 

طاليي درام هند،
در تئـاتر جديدي

انگش«تاال را نكو
 دوشيانت به نام

صيت اصلي آغاز
ون ساخته كورو

واني نشان از آر

 بيشتر به واسط
اي از مو ت عمده

علفزار گر«هاي 

 انتقال واقعيت و
جيرو اوزو، ژاك

هم رفتن دو تص
ت گذشته، ماجر

 .  

ست كه در آن، د
ي به موضوع نگر

كنندگي بر  تهيه

ير منتظره و پرش
آ مي توان بوسيله
  . د

ت نمايشي

 يازدهم؛ هنـــر

در عصر ط ريت
ج بناي» كونتاال
داستان شا. شود

ري دارد كه شاه

ز، با مرگ شخص
 و فيلم سرير خو

و خودسري، ارغو
  . رد

السيك است كه
قسمت جلوپلوس

ه يقي متن فيلم

ه دنبال تداوم و
نوان مثال ياسوج

 از تداخل يا در
د آوردن خاطرات

شود ستفاده مي

  . ك است

ده از نماهايي اس
م شخصيت اصلي

  .اند رده

، به»رايان فوي

ن دو نما كه غي
هايي كه م شيوه

شود د ارائه نميدا

 خالقيت

سنجش

 به زبان سانسكر
شاك« نمايشنامه

ش شناخته مي» 
ستگي به انگشتر

خته اورسن ولز
فدريكو فليني،

 نشان لجاجت و
ميان كاربرد دار

وناني سبك كال
آنج. شود خته مي

توان به موسي مي

ن غيرتداومي، به
به عن. كنند  مي

عبارتست) ازي
مپوز براي به ياد
بين دو تصوير اس

ي آلفرد هيچكاك

معناي استفادبه 
 از دريچه چشم
شيوه استفاده كر

بر«ساخته » رك
  . شود ي

، برشي است بين
يكي از ش. ب كند

ا بخشي از رويد

   
 

 .رست است
نويس مايشنامه

نگارش ن ما او با
درام سانسكريت
 قهرمانان آن بس

 .رست است
سا» شهري كين

م جاده ساخته ف
 .رست است
اي، چين، قهوه

ت اجانب و نظام
 .ترست اس

آهنگساز يودرو، 
يد يوناني، شناخ

از آثار وي م. ست

 .رست است
 در شيوه تدوين
مفاهيم  استفاده

 .رست است
برهم اند(زيشن 
پرايماز سو. باشد

سه و يا شباهت ب
 .رست است
هاي ان از ساخته
 .رست است

به) ذهني(ژكتيو 
كند كه وت مي

از اين ش... رنه و 
 .ست استر

هاي نيويور نايي
هان شناخته مي

 .رست است
،)برش پرشي(ت 

ه را به خود جلب
سته است و گويا

www.sanjeshse 
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مهمترين نم  

ام، گرفت مي
زيباترين د«

و سرنوشت
در 3گزينه  .18

همش«فيلم   
رسون، فيلمب

در 1گزينه  .18
در نمايش چ  

زرشكي جهت
در 4گزينه  .18

الني كاريند  
فيلمساز فقي
كاريندرو اس

  . داشت
در 2گزينه  .18

فيلمسازان  
ن مفبراي بيا

در 1گزينه  .18
سوپرايمپوز  

ظاهرشدن ب
ايجاد مقايس

در 3گزينه  .18
فيلم پرندگا  

در 4گزينه  .18
مونتاژ سوبژ  

تماشاگر دعو
دراير، آلن ر

در 2گزينه  .18
روشن«فيلم   

سينماي جه
در 4گزينه  .19

جامپ كات  
مكان، توجه
حركت پيوس
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. شود ب مي

ين درام او 

 راجـع بـه     
در . شـود  ي  

ـه بـه كـار     

سـتناد در    

قصـر تـار   (

ت سالوادور 

ايش فيلم، 
  

رپيشـه در  

ان سالمند 

1/(ك  5 

cationgroup

ش اتصال محسوب

مشهورتر.  است

ـت و نمايشـي
اجـرا مـي» وميم 

 بتوانـد جداگانـ

مـدارك قابـل ا
  .ه است

(لم سـريرخون     
  .ست

چكاك از نظريات

اه با دستگاه نما
.اده كرده است

هنر ـزينش هـر  
  .داند مي

بانوا» الودان«ل 

كرين سوم كوچك

ترين روش داول

م چيني مشهور

آمده اسـ  در مي
پـانتو«ه صورت 
شود كه يت مي

ترين م  از روشن
سخن گفته شده

  .شود اجرا مي

 مربـوط بـه فـيل
 ساخته شده اس

ت كه در آن هيچ

ي بزرگي همگات
ن سيستم استفا

كه او در زمان گـ
نصري معنوي مي

، به عنوان مثالد

در گام لوكجات 

28/09/1399(  

قيم است كه متد

 كه به پدر درام

ربي هند به اجرا
است و به» كالم

اي تربي و به گونه

شايد يكي. ست
سمرگ سياوش 

 از جنس چرم ا

وير مورد سؤال
ويليام شكسپير

است» لسم شده

ر آن صفحه صوت
نيز از اين 1927

مترين نكاتي ك
سماني، بلكه عن

شود  تقسيم مي

  . ويوال

صله بين اين درج

31  

8 چهارممرحلة (ر 

يا برش مستق) ع

چينگ نام دارد

تر در جنوب غر
ك« نمايش فاقد 

شود و هر عضو ي

سالم در ايران اس
مردم بخارا بر م 

هايي ه عروسك

تصو.  شده است
نوشته و» مكبث

طلس«سانه به نام 

كردند كه در مي
7ن كراسلند در 

يكي از مهم. ست
يك مشخصه جس

هاي بسياري ش
  .ن است

نطور سيم اول

فاص. باشد گام مي

ت موسيقي

 يازدهم؛ هنـــر

قطع(ده از كات 
  . رود مار مي

هان چ ين، كوان
  .نام دارد 

وان دارد و بيشت
اين. وران است

دن استفاده مي

مايش قبل از اس
ة در آن از تعزي

سيلهست كه به و

ي جهان مشهور
م« از نمايشنامه 

ك تريلر روانشناس
 

يتافن استفاده م
ه جاز ساخته آلن

ستفاده نكرده اس
سون صدا را نه ي

ن است و به بخش
ك بانوي كمدين

همين. شود ك مي

ت درجه ششم گ

 خالقيت

سنجش

 دو پالن استفاد
ي خشن به شم

ن دوره يوآن چي
»ق خانم تو شد

ص به مردهاي جو
 غوالن و سلحشو
ديگر رقص، از بد

تأثيرگذارترين نم
باشد كه » بخارا

ه در اندونزي اس

س ادبي سينماي
ت كه با اقتباس

گ هيچكاك، يك
 .ه گرفته است

ها از سيستم وي 
فيلم خواننده. رد

لور در آثارش اس
برس. است» يشه

 ايفاگر نقش زن
ايفاگر يك»  دان

كوك» ال«ير نت 

مديانت م و ساب

   
 

 .رست است
روش پيوند بين

وعي انتقال بصري
 .رست است

رين درام نويسان
هايي كه در حق

 .رست است
ت كه اختصاص

ايان ويري خد
شتر از هر نوع د

  . ت كند
 .رست است

ت» ياوشوگ س
تاريخ« نمايش 

 .رست است
يت نمايش سايه

 .رست است
ه سلطان اقتباس
ر كوروساوا است

 .رست است
يلم پس از جنگ
احي صحنه بهر

 .رست است
برخي فيلم 192

كر  را عرضه مي
 .رست است

گز از صداي دوبل
صداي هنرپي«د 

 .رست است
صيتي است كه

چاي«حالي كه 

 .رست است
گيتار از بم به زير

 .رست است
 .رست است

نت درجه چهارم
  .شد

www.sanjeshse 
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در 1گزينه  .2

شخص» انت«  
هستند در ح

   
  
  

در 2گزينه  .2
سيم دوم گ  

در 3گزينه  .20
در 2گزينه  .20

دومينان ساب
باش مي) پرده
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نـيم پـرده    

» سـل «ت      

وم در ايـن     

cationgroup

  .كرد

م و هفـتم آن ن

  .ست

ـام ر مينـور نـت

 و انگشـت سـو

مطلق استفاده ك

.  

ده درجات ششم

  .ات را دارد

ت عالمت ديز اس

ـر نمايـان در گـ

باشـد مـي } دو{

  .دهد  مي
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و از سرياليسم م

.شود كوك مي» 

در حالت باالروند

 

هم همان عالما 

ست و داراي هفت

دهد، زيـ صدا مي
  . همصدا شود

{ن سـيم نـت   

  .دهد صدا مي
وشته شده صدا

 .باشد مي) رده
  .باشد ي
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براي دو پيانو» ك

»سي اكتاو اول«

باشد ولي د ن مي

 .شود تر مي  بم

» ميكسوليدين

ارمونيك آن است

  .جود دارند

ت نوشته شده ص
ه» سل«زد تا با 

سيون سوم در اين

ت نوشته شده ص
تر از نت نو بم) ده

پر 3(هارم افزوده 
مي) پرده 3(سته 

 يازدهم؛ هنـــر

تارها، شماره يك

«بعضي مواقع  و

بق بر مد آيولين

كروماتيكپرده 

ال«باشد و  د مي

  .باشد مي» 
 
 

آنا» الديز مينور«

و) ربمل بمل و ي

تر از نت كيبي بم
را بنواز» ال« نت 

شود، پوزيس  مي

تر از نت بم) رده
3/(ست  پرد 5
  .باشد مي) ده

ر هارمونيك چه
ديك پنجم كاس

  .باشند ي

سنجش

ساختا«ه در اثر 

و» دو اكتاو دوم

رونده منطب ايين
  

هارمونيك نيم پ

 ديز در سركليد

»فا ماژور«گام » 
  ششم و هفتم
 چهارم و پنجم

«مت بمل دارد، 

البمل، سي(» ك

دوم بزرگ ترك) 
وفون تنور بايد

كوك} سل{ت 
  .نوازد ي

2/(رست  پر 5
پنجم درس} فا{

پرد 1(وم بزرگ 

تم در گام مينور
ام ماژور ملودر گ

ته آنارمونيك مي

   
 

 .رست است
ين كسي بود كه

 .رست است
 .رست است

«نج سيمه نت 
 .رست است

يك در حالت پا
 .شوند زيرتر مي

 .رست است
م در گام ماژور ه

 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

اراي دو عالمت
 .رست است

»ر مينور«ي گام 
درجه سوم،: ال
درجه يكم، چ: ل

 .رست است
 .رست است

پنج عالمت» ينور
 .رست است

 ماژور هارمونيك
 .رست است

)بمل سي( تنور 
در نتيجه ساكسو

 .رست است
ويلن آلتونتساز 
را مي} مي{ت 

 .رست است
چهارم در} سل{

{) كرانگله(سي 
ن اين دو ساز دو

 .رست است
 نت پنج تا هشت
سوم تا هفتم در
ده و پنجم كاست
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رون تغيير 

ر خراطي، 

ري حدوداً 

 اين شيوه 
نة بارز اين 

داخل . يرد
  .ر دارد

شاد بلوچي 

تر  ل كوچك

cationgroup

يم نام آن به لتر

 استفاده آنها د

سبت به لبة كنار

براي اجراي. رد
سي هستند نمون

گي سبابه قرار مي
كوهي قرا يا بز 

هاي ش راي ترانه

صداي بم و طبل

يبا، روكش نمايي

باشند و مورد ي

 لبة برش آن نس
  .سازند ي

گير  تاً انجام مي
ين شيوه هندس

د دوم انگشت س
شاخ گاو، گوزن

ستفاده آن اجر

تر ص طبل بزرگ

  . بز است

28/09/1399(  

  . رفته است

اي زي هاي ورقه ب

  .د

  .نيستند

انواده بيدها مي

ل شده است و
ة كامالً حاده مي

ست امروزه ندرت
ورد نظر براي اي

 است كه در بند
متر معموالً از ش ي

شود و مورد اس ي

ختلف است كه ط

 در آن، پوست
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زي، برنج به كار

ئوپان را با چوب

يار سبك هستند

د و چسباندني ن

ن همگي از خا

ي ظريف تشكيل
 سمت و با زاوية

رخوردار بوده اس
هاي مو كثر طرح
  .هان است

، ورشو يا برنج
سانتي 1و عرض 

ستان ساخته مي

در دو اندازة مخ
  .شي است

ست به كار رفته

اص مواد

 يازدهم؛ هنـــر

يت سازهاي فلز

ح است و اگر نئ

  اف نيشكر

ي و كاج زرد بسي

باشند مي» برش«

ك و بيد مجنون

  .ت

 يك تيغة فوالدي
 نيز فقط از يك

 رونق خاصي بر
اك. نمايند ي مي

زار قيصريه اصفه

ي از جنس نقره
و 4طول تقريبي 

بيشتر در پاكس

 شكل ته بسته د
مان ازگيل وحش

خته است و پوس

 خوا

سنجش

در اكثري. ي است

مطرحنيز » چوب

اليا+ كاغذ باطله 

صنوبر ـ تبريزي

«ز دسته صرفاً 

 سياه بيد، شالك
  .ت

تسازي اس  مبل

چوبي كوچك و
اش نوك آن را

 دورة صفوي از
ساس الگو دوربر

و درِ بازع شيراز 

سبتاً پهن و فلزي
اي به ط ت تيغه

چستان است و ب

  ليتري 4
  فلزي

رغي يا گلداني
چوب كُندس هم

 
، سفال يا گل پخ

   
 

 .رست است
ل از مس و روي

 .رست است
تخته خرده چ«م 

ك+ هاي چوب  ه
 .رست است

ص.  سنگين است
 .رست است

كاري از و مشبك
 .رست است

كا، بيد مشك،
سازي است اكت

 .رست است
، اصطالحي در
 .رست است

 از يك دستة چ
و تر. درجه دارد

 .رست است
 كوبي تا اواخر

ك چوبي را براس
قف مسجد جامع

 .رست است
 دست حلقة نسب

ه طرف كف دست
 .رست است

 مربوط به بلوچ
  .باشد ي

 .رست است
گالن  ←تان 
بشكه ف ←ان 

 .رست است
دو طبل تخم مر

نام ديگر چ. دارد
.درست است 

زورخانه، تمبك 

www.sanjeshse 

  
  
 
 

در 4گزينه  .22
برنج متشكل

در 3گزينه  .22
نئوپان با نام

  .كند مي
خرده= فيبر 

در 4گزينه  .22
كهور بسيار

در 4گزينه  .22
گره چيني و

در 4گزينه  .22
درختان فوك
مقرنس و ما

در 3گزينه  .22
كاري استيل

در 3گزينه  .22
چاقو منبت

6زاوية   د
در 2گزينه  .22

معرق رويه
قطعات نازك
شيوه در سق

در 4گزينه  .22
مضراب هر

اين حلقه به
در 4گزينه  .23

ساز بينجو
مي» سوت«

در 2گزينه  .23
رباب خوزست
دهل سيستا

در 4گزينه  .23
دسركوتن، د
صداي زير د

2گزينه  .23
جنس بدنة

erv.ir

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

ب در شمال 

cationgroup

ند بدين ترتيب كن نها را دفع مي

28/09/1399(  

نيست و آن لوب

  .رد

  .گيرد خود مي
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اي حشرات مطل

نتخاب كاربر دار

  .شود ي

 رنگ تيره به خ

 يازدهم؛ هنـــر

 

  .د

وي معطر آن برا
  .ساختند

طي را بسته به ان

استفاده مي ي نيز

گيرد اغلب ر مي

سنجش

 ع عتيق شيراز
 

باشد رنامبوكو مي

طر است البته بو
س ز اين چوب مي

 
 

يق هواي محيط

د در كاغذسازي

ض هواي آزاد قرار

   
 

 .رست است
بي مسجد جامع

.درست است 
ب آرشة ويلن، پر

 .رست است
ن سنگين و معط

ها را از و صندوق
.درست است 
.درست است 

بليت تنظيم دقي
 .رست است

غم استحكام زيا
 .رست است

ي كه در معرض
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