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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  پنجمجامع ـ  دوازدهمسنجش 
)10/05/1399(  

  

  )دوازدهم( ــرهنـ
  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد 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   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

. // اسـب  ي 

دم روزگـار  

ستن براي 

شبيه كرده 

cationgroup

پـايپشـت   گيِ 

  گ و رئيس

ه همة توجه مرد

ده رفتن و برخا

تش) مايع(ظروف 
  .تس

 

برآمـدگ: كُلّه// ه 

بزرگ: سرور// گ 

  .است شده

  .ت
وقتي كه(وزگار 

پيوسته در سجد

  .ت

 و گريه را به مظ
شده ا) اشك(ه 

  .ع دوم است

 )10/5/1399 جم

صدا، آواز، ناله: ه

ن، آويخته، آونگ

ها رعايت نش بيت

  

 اغراق شده است
ـ دوران و رو2. د
 

هاي يار، پ  و مژه

ي ارائه شده است

  مه

  .  وجوددارد

خود را به ظرف
را جانشين مشبه
وعي استعارة نوع

  .دوم است

2  

پنججامع نوبت ( 

ويله//  كشيدن 

آويزان: آوند. // د

  .است مده

در ديگر ب»  كور

.)گويي بود اسخ

چكي دهان يار
لب تناسب دارد

 ).ع(ساي مريم 
ست بودن ابروها

  ل
  .شود نمي  ه

  . شده است
  . ت

  ا، افراد ديگر

 در سالخوردگي

ـ جملگي، هم2 
  هر حال

ـ تماما2ً. ندارد

شاعر خ: است) ه
است زير) صرحه
است كه نو  شده

استعارة نوع د» 

ي و نگارش

وازدهم؛ هنـــر

وش، فرياد، نعره

بستند ي شتر مي

سؤال، اشتباه آم

سوت و«و » ير

  وشي

 نخست، قابل پا

در كوچ. // ر است
 پيرامون كه با ل
 بخشي دم عيس

علت خم و راس 
حسن تعليل ⇐
تشبيه ديده// ن 

گارستان تشبيه
نما است متناقض

ها ها، بدن تن: ها
  .ه است

سپيدن موهاي 

 دستوري جمله
ـ خالصه، به ه2

جودنـ اصالً و1 

مكنيه( نوع دوم 
مص(ارة نوع اول 

نساني بخشيده
»مغز خراسان«/ 

 فارسي

سنجش دو

غريو، خرو: غو// 
  .)سم است

  .ضاد هستند

ك كه آن را روي

در متن س» ختي

اساطي«، )اوآهن

كيفوري، سرخو

يدآورندة دو اثر

هاي يار ره از لب
ـ1: ناسب دارد

ح دارد به جان
.//تضاد دارند»  

⇐وان شده است 
جناس ناهمسان 

به نگ) ظر حسن
تش ناممكن و م

ـ تنه2يار  س و بي
ز از مرغ و پرنده
براي سياه كردن

ـ معناي1: دارد
2بار  ـ يك1: ارد

  .ناسب دارد
:ايهام دارد» ست

استعارة»  گريه
استعا: »شبنم« 

شخصيت ان» عد
. //تشبيه است» 

   
 

 .رست است
/آگاه و عارف : 

اسم(امش و قرار 
 .رست است

متض) ذّلت(و ذّل  
 .رست است

وعي توپ كوچك
 .رست است

ال، مضيقه، زمخ
 .رست است

گا(» خيش«ت 
 .رست است

سرمستي، ك: أت
 .رست است

ش با دانستن پدي
 .رست است

استعار» لعل«: »
ايهام تن» دور«: »

تلميح) //  توست
راست ـ خم«: »

ي چهرة يار عنو
»جم ـ جام«: »

 .رست است
منظ(يار  چهرة: »
ائتالف آب و آت 
كس بي: ـ تنها1 

مجاز» بال و پر«
علتي شاعرانه ب 

 .رست است
ايهام د» جمله« 
ايهام دا» باري« 
ايهام تن» شانه« 
نيست كه نيس« 

 .رست است
لبريز بودن از« 

به ذكر مشبه// .
جع«و » دل«به  
»مشك سخن« 

www.sanjeshse 

  
 

در 3گزينه  
صاحب دل  

آرا: طمأنينه
در 1گزينه  

)عزّت(عزّ   
در 2گزينه  

نو: زنبورك  
در 2گزينه  

امثا«امالي   
در 4ينه گز 

امالي درست  
در 4گزينه  

نشأ= نشئه   
در 1گزينه  

اين پرسش(  
در 4گزينه  

»1«گزينة   
»2«گزينة   

معطوف لب
»3«گزينة   

تكريم زيبايي
»4«گزينة   
در 2گزينه  

»الف«بيت   
:»ب«بيت   
:»ج«بيت   
«: »د«بيت   
:»هـ«بيت   

در 3گزينه  .
:»1«بيت   
:»2«بيت   
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 1گزينه  .
:»1«بيت   

است بدون ذ
:»2«بيت   
:»3«بيت   

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

زباناني كه  م

cationgroup

  :رفته است

  .ست

چه بسا هم. شد

 

  .)است شده

  .ت

كار ر به) قطعه(» 

  .كند ي

هاي خود غرّه اس

ها با هم آشنا باش

 )10/5/1399 جم

عندليب تشبيه ش

  شوق

  .ند
.  

  .است

 
في رخ نداده است

»4«و ) ذره(» 3

 را همراهي نمي

ه ورد اما به شاخ

ه ها و روح د دل

3  

پنججامع نوبت ( 

خود شاعر به ع(

جذبة معش: ـ آن
  . است

  .به مبدلٌ

  

كن مي) مفعول( 
طلبم مي) متمم

اد آن محذوف ا
  .شود

  )بسوزاند(د 

 ] ...است[ من 
اند و حذف  جمله

3«، )جو(» 1«ي 

  
و مميزي آن» 

  .است رفته

  .مرگ است
خو ت آسيب مي

  .شود

هاي يكديگر بايد

وازدهم؛ هنـــر

. ( خراسان است

  انند
ـ2) ادات اشاره(

 ناهمسان برقرار
  

د دارد، بدل و م

.ارِ مفعول دارد

كوه غمت را) م
م(وار  يوانهخندة د

است و نها آمده» 
بش) مسند(زخ تو 

بسوز) مفعول(ا 

آينة پاكش دل
هاي فعل» دارم

هاي كه در گزينه

             
»آوا« است براي 

كار ر به» وانستن

  شق بر عقل
 

ا رسيدن زمان م
دفاع است به و بي

ش صال ممكن مي

ه ها و خواسته شه

  .د

سنجش دو

عارة نوع اول از

ما: ـ چون2 كه 
(ي معمول خود 

جناس» تُنگ«
آب و هوا: ـ هوا

  :روه اسمي

گروه اسمي وجود

ع اول، نقش تكر

متمم(يشة جان 
ز بانگ خ) فعول

»كه«حرف ربط 
دوز) نهاد(رگلت 
پيراهنم را) نهاد

  ] ...است[ 
و آ] ... است[جو 
«و ) هستم(» م
..  

است ك» مميز«

  
صفت پيشين» 

تو«گر در معني 

شق و برتري عش
 رنوشت محتوم

كنايه از فرا» انه
وي خود كه فرب

ها، وص ل سختي

براي فهم انديش 
  .شوند هم نمي

زباني اشاره دارد

   
 

استع» گلستان« 
 .ترست اس

وقتي: ـ چون1 
در معني: ـ آن1 
«و » تَنگ«بين  
ـ2آرزو : ـ هوا1 

 .رست است
ت نمودار اين گر

دو گ» 2«گزينة 
 .رست است

در پايان مصراع 
 .رست است

به تي) نهاد(دلم  
مف(گشايشي را  

ة پيرو پس از ح
ترسم كه باغ پر 
ن(ترسم كه تب  

 .رست است
ام همان نابودي 
ج زيباييِ تو آينه 
ــَـ م«، »مردم« 
] .بكن[جهدي  

 .رست است
هاي پيشين  ت

         
»صدهزار«، »2«

 .رست است
در سه بيت ديگ 

 .رست است
تقابل عقل و عش 
ناگزير بودن سر 

يدنِ دوبارة آشيا
گاو نادان از پهلو 
لدر صورت تحم 

 .رست است
:ت صورت سؤال
سته و مقصود ه

ز بر اهميت هم: »

www.sanjeshse 

:»4«بيت   
در 3گزينه  .1

:»1«بيت   
:»2«بيت   
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 4گزينه  .1
شكل درست

  
در گ: توجه  

در 1گزينه  .1
»تو«فقط   

در 3گزينه  .1
:»1«بيت   
:»2«بيت   
جملة: توجه  
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 3گزينه  .1
:»1«بيت   
:»2«بيت   
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 2گزينه  .1
وابستة صفت  

  
«در گزينة   

در 1گزينه  .1
»دانستن«  

در 3گزينه  .1
:»1«بيت   
:»2«بيت   
ندي«: توجه  
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 2گزينه  .2
مفهوم بيت  

متوجه خواس
»1«گزينة   
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@sanjesheduc 

من اسـت،  

  .گيرد مي

» ن هشـتم 

اما در بيت 

ناپـذير   حت 

cationgroup

  .نيست

چه مقصود م آن 

  .شود  مي

وستش كناره نم

خوان«تن درس 

وان شده است، ا

، نصـيح»1«ـت  

 

بل بيان كردن ن

هايي متفاوت با

ناخالص متمايز
.  

ها از دو م سختي

اند كه در مت امه

ق پروردگار عنو

بيـ. اسـت » 4« 

 )10/5/1399 جم

سند و نوشته قاب
  .دارد يان مي

ه سخنانم برداشت

  
.  

از طالي ن )ها ي
.ها ها و شادي ي

ت واقعي، هنگام

، راويان شاهنا»ر

رتباطش با عشق

  )ورت سؤال
  .ن است
  )سؤال

و» 3«، »2«ي  

   

  . كند
  .هد

  خدايان 

)علوم انساني

4  

پنججامع نوبت ( 

زبان و اشاره و س
 چنبر زبان را بي

يابند و از س نمي

.شوند شخص مي
ن به ميان آمده

هنگام سختي(ش 
د نه در سرخوشي
ت است و دوست

ماخ ساالر«و » 

چيز در گرو ا مه
  .ت

 مقابل متن صو
زينت خردمندان
با متن صورت س

هـاي شترك بيت

بودم: کنتُ / ت 

  دو دستش 

پيدا: شود ه مي
ده ، افزايش مي

خد:  مكسر است
  خدايان : ست

ويژة غيرع(ن 

وازدهم؛ هنـــر

ن است كه در ز
 بودن آدمي در

د واقعي مرا درنم

ها مش ام سختي
يار به خدا سخن
ي خالص در آتش

شود ي آشكار مي
دن در راه دوست

 سرو سيستاني

، ارج و شأن هم
ن موانع آن است

  
مفهوم(هاست  ن

ترين ز زرم، مهم
نوا ب مفهومِ هم( 

شق، مضمون مش
  .دارد يان مي

زائد است: با خود
  دم 
دستانش، د: يداه

ت التزامي ترجمه
كند زياد مي: ت

  .ند
، جمعآلهة/ ند 

 جمع مكسر اس

بي، زبان قرآ

سنجش دو

 دل قابل شنيد
ن گفتن و اسير

ز سخنانم مقصود
  .كنند

ستان واقعي هنگا
قط از عشق بسي
طالست و طالي
 در بال و سختي
وستي رنج كشيد

آزاد«ن سروده 
  

ت صورت سؤال
ل و برطرف شدن

 و شهود باطني
يباتر از ظاهر آن

تر حجب و آز هم
ش را عرضه كرد

ن و مالئك از عش
دن از عشق را بي

ب/ وزي، يك روز 
بود: کنتُ / تاده 

ي/ وزي، يك روز

ست و به صورت
، متعدي استزيد

پچ پچ كردن: ست
پچ پچ كردن: ست
،آلهة /ها  بت: م

 عرب

   
 

اني از راهسخن» 
زيانباري سخن: »
مردمِ ناآگاه از: »

ك سير به رأي مي
 .رست است
دوس: وري تست

در اين بيت فق: »
دوست مانند ط: »
نشانة دوستي: »
اصل و مغز دو: »

 .رست است
ندر اي» شان«ير 

 .است شاره شده
 .رست است

ي ديگر نظير بيت
آرزومند وصالر 

 .رست است
توجه به كشف 
باطن بزرگان زي 
خُلق و از آن مه 
دانشبايد هنر و  

 .رست است
ن وجود فرشتگان
 و دست نكشيد

 .رست است

رو: نكره است ومٌ 
پيش فرست: مت

رو: نكره است: ومٌ 
 .رست است

  زندگي : حياة
شرط اس ، فعلجد
يز/ زندگي : حياة

 .رست است

، ماضي اسهامس
، ماضي اسهامس
أصنام/ فقط : ما

www.sanjeshse 

»2«گزينة   
»3«گزينة   
»4«گزينة   

دارند و تفس
در 1گزينه  .2

مفهوم محو  
»1«گزينة   
»2«گزينة   
»3«گزينة   
»4«گزينة   

در 3گزينه  .2
مرجع ضمي  

به اين دو اش
در 4گزينه  .2

هاي در بيت  
چهارم شاعر

در 2گزينه  .2
:»1«بيت   
:»2«بيت   
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 1گزينه  .2
عاري بودن  

بودن عاشق
  

 
در 2گزينه  .2

يو: 1گزينه 
قّد: 3گزينه 
يو: 4گزينه 

در 3گزينه  .2
الح: 1گزينه 
وج: 2گزينه 
الح: 4گزينه 

در 1گزينه  .2
ته: 2گزينه 
ته: 3گزينه 
ّنمإ: 4گزينه 
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@sanjesheduc 

  . اند ه

  .شود ه مي

   

ـي هـر دو      

ا يك يـا   ت

ه و عقيـق  
ع آن رنـگ     

ـي بسـيار   
هـاي   رنـگ   

د مرواريـد  

cationgroup

اند، آفريده شده 

ي مجهول ترجمه

  ن 

   هزار سال 

شادي، شادمانه

خبـاري و التزامـ

شوند مواجه مي
  . شد

ديگر مثل فيروز
 و برتـرين نـوع

طبيعي از پرورشـ
ي زيبـايش و ر

مهمي براي صيد

 

خلق شده: ست
  .اند ده شده

به صورت ماضي

نود هزار تومان: 

دو: بوده) سنة+ 

با ش:  جمه درست

ـورت مضـارع اخ

ها م  كوسه ماهي
كش سال طول مي

هاي د الف سنگ
 مختلف دارنـد

خيص مرواريد ط
هـا ـش و شـكل     

ي سرخ مصدر م

 )10/5/1399 جم

ماضي مجهول اس
د، آفريدان ق شده

ب يخلقوا،+ لم / 

  ي نزديك   

:تسعين الف/ ن 

+ألفين (ر اصل 

ترجم.  شده است
  نيكي شود  

 و ترجمه به صـو

سياري همچون
ريدها چندين س

شود و برخال مي
هاي ها و رنگ ل

  . دنش
تشخ. كشف شد 

 و قيمـت ارزانـش

هاي قديم درياي

5  

پنججامع نوبت ( 

، مخلقوا /شود  ي
خلق: جهول است

/ت انسان نيست 

حروفي: كره است

هاي ارزان قيمت 

 حذف شده و در

ت صفت ترجمه
:ترجمه درست 
، مضارع استض

 

كه با خطرات بس
اي از مروار موعه

زيبايي استفاده م
پذيرند و شكل مي

خاطر كمياب بود
ك)پرورشي(وعي 

اطر شـفافيتش

ه شت و در دوره
  . هان است

وازدهم؛ هنـــر

جهول ترجمه مي
، ماضي مجهخلقوا

صفت» جهال«ن 

  ود نداشت
  

ركيب وصفي نك

  ها  

:ي معرفه است

آن» نون«ضافه 
  

لي كه به صورت
.ي مجهول است

ُيعرِّض/ ها  همت

  

  کم المجتهدين

روند در حالي ك
ت يافتن به مجم
 براي زينت و ز

اثر م ها از گرما
 سياه است به خ
د مرواريد مصنو
 مرواريد به خـا

يع در تجارت دا
يد در جهز مروار

سنجش دو

صورت ماضي مج
خ/ طال : ذهب/  

رست است چون

وجو: توجد+ لم 
نزديك: قريب/ 

، ترحروف قريبة

ه قيمت: سر است

، تركيب وصفيصة

 كه در حالت اض
سوم : بي است

ل را دارد در حال
مضارع التزامي» 
ته: استتهمة  ر

 في دروسکم 
   روسکما

زمالئک ←ن 

ر ي شور فرو مي
بدون شك دست 

مندي است كه
مرواريد. خورد ي

ن نوع آن رنگ
در ژاپن راه توليد
تاق خريدن اين

ت جايگاهي رفي
ترين مركز  بزرگ

   
 

 .رست است

، به صيخلقوا+  
داند نمي:  يعلم

سان ناداني، نادر
 .رست است

ل/ زبانشان : غتهم
/ها  حرف: روف
ح/ زبانشان : غتهم

 .رست است

، جمع مكسسعار
  نود : سعين

ألسعار الرخيص
 .رست است

است ، مثنيفي
، عدد ترتيبثالث

 .رست است
 .رست است

، نقش حالرحين
»أن ُيحَسن«عل 
، جمع مكسرُتهم
  

 .رست است

←ي الدروس 
درو ←رسکما 

زمالء المجتهدين
  :ك مطلب

دراعماق درياهاي
.بدست بياورند

هايي ارزشم سنگ
ود و صيقل نمي

ترين شد اما گران
گ جهاني دوم د

ردم مشت پس م
  . ش، شدند

ل از اكتشاف نفت
زه خليج فارس

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
لم: 1گزينه 
ال: 2گزينه 
انس: 3گزينه 

در 3گزينه  .3
لغت: 1گزينه 
حر: 2گزينه 
لغت: 4گزينه 

در 3گزينه  .3
أس: 1گزينه 
تس: 2گزينه 
األ :4گزينه 

در 2گزينه  .3
ألف: 3گزينه 
الث :4گزينه 

در 3گزينه  .3
در 4گزينه  .3

فرح: 1گزينه 
فع: 2گزينه 
الُت: 3گزينه 

. جايز است
در 3گزينه  .3

في: 1گزينه 
در: 2گزينه 
الز: 4گزينه 

ترجمه درك
ماهيگيران د
دو مرواريد ب
مرواريد از س

شو قطع نمي
باش سفيد مي

قبل از جنگ
دشوار است
سحرآميزش
مرواريد قبل
بود اما امروز
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» أسـماك«    

و » َينَفعـون

cationgroup

ـده و موصـوف

َي«فعـل بايـد   » 

 

  .  حاليه است

  .ت

هـاي درنـ مـاهي  

» سـود برسـانند   
  .سره بگيرد

 )10/5/1399 جم

  
  . ردن ندارند

  . د

  . ت
  .شود مي

 
  .كنند مي

  
  !شود مي

  .است ينَ 
جمله »واجهون

مله وصفيه نيست

كوسـه م: عنـاي   

دشان به مـردم
يد حرف الم كس

6  

پنججامع نوبت ( 

  . ت
. مرواريد داشت

صيقل و براق كر
 

كنند هنمايي مي

ارت حساس است
هاي شور يافت م

  .ست

  .  بيشتر است
  .  است

 . م جهاني بود
خاصي حاصل م

  !  كنيم يد مي
! نزد مردم است
بادت استفاده م

    

للغائبي براي» ن
وهم يوا« جمله 

  .شوند مي

خبر را دارد و جم
  

في اسـت بـه مع

ه با كارهاي خود
 فاعل است و با

وازدهم؛ هنـــر

گ سفيد آن است
 رفتن تجارت م
ند كه نياز به ص

 . رواريدهاست
صيد مرواريد راه

ش ديگر به حر
مرواريد در درياه

تر اس دنش گران
  .ود دارد

رواريد پرورشي
 از پرورشي زيبا
قبل از جنگ دو

هاي خ ر كارخانه

ها صي و اقيانوس
و ارزشمند مت

 مقدس براي عب
! ساخت  را مي

يواجهون«ي كه 
ليه نيست بلكه
عليه محسوب م

نقش خ تتأثر/  
. وصفيه نيست

يب وصفي، اضاف

  

 دوست دارم كه
س ترجمه اسم

سنجش دو

وع مرواريد رنگ
ير مهمي در باال

هايي هستن سنگ
بهترين انواع مر 

هيگيران را در ص

هاي با ارز سنگ
شيرين است و مر
خاطر كمياب بو
هاي مختلف وجو

تياق مردم به مر
در شكل و رنگ
ورشي در ژاپن ق
يد پرورشي را د

ر اعماق درياها و
قيمهاي گران گ

هاي كه در مكان
ها سان از آن بت

ني است در حالي
خبر را دارد و حا
 فاعلش جمله فع

است تفّعل وزن 
د و جمله ورا دار

  . است ر

تركي »المفترسـة

.ش صفت را دارد

معلماني را«: ت
بر اسا» لُمعلِّمين

  .ست

   
 

 .رست است
ق متن برترين نو
تشاف نفت تأثير
يروزه و نقره از س
روراريد سفيد از

ها ماه وسه ماهي
 .رست است

رواريد برخالف س
ون آب رودها ش
رواريد سياه به خ
ه رواريد در رنگ
 .رست است

وي آوردن و اشت
رواريد طبيعي د
ليد مرواريد پرو
نشمندان مرواري

 .رست است
هايي كه در نگ

قصود همان سنگ
مان چيزهايي ك

هايي كه انس نگ
 .رست است

براي مثني غائبينِ 
نقش خ: واجهون
، فعل وواجهون

 .رست است

بر تأّثرصدرش 
نقش خبر ر أثر

متأّثرسم فاعلش 
 .رست است

أسماك القـرش ا

، نقشمفترسه :4
 .رست است

عبارتس ترجمه 
الم«برود و كلمه 
 .رست است

اس نشيد، أنشودة 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
چون مطابق

اكت: 1گزينه 
فير: 2گزينه 
مر: 3گزينه 
كو: 4گزينه 

در 1گزينه  .3
مر: 1گزينه 
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مر: 3گزينه 
مر: 4گزينه 

در 1گزينه  .3
رو: 1گزينه 
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تو: 3گزينه 
دان: 4گزينه 

در 2گزينه  .3
سن: 1گزينه 
مق: 2گزينه 
هم: 3گزينه 
سن: 4گزينه 

در 4گزينه  .4
للغ: 1گزينه 
يوا: 2گزينه 
يو :3گزينه 

در 1گزينه  .4
مص: 2گزينه 
تتأ: 3گزينه 
اس: 4گزينه 

در 2گزينه  .4
أ«: 1گزينه 

  .باشد مي
4و  3گزينه 

در 1گزينه  .4
چون براساس
معلوم بكار ب

در 3گزينه  .4
چون مفرد
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يف نشد و 

قـوع فعـل    

داي جملـه  

 هـم قـرار      

جملـه دوم     
» واو«طـف    

cationgroup

توصي »مـاالً «مه 

عني احتمـال وق

م شود و در ابتد

و سـاكن كنـار

 اول مثبـت و ج
ـد از حـرف عط

  .باشند  مي

 

  .ه كرده است

 

الً چون در ترجم

ليل فعل دارد يع

  .د

ند بر فعل مقدم

  . ود
داري باشـد، د 

  .شود

مـثالً جملـه. د
لذا بايـ.  هستند

محصور إالّ د از 

 .مه شده است
  . شده است

را مفعول ترجمه

 )10/5/1399 جم

صفيه نيست اوال

كه داللت بر تقلي

شود ي ترجمه م
  .  دارد

  .دارد
توا ن مفعول مي

ي نفي خواهد بو
الد از آن اسـم     

ش سره تبديل مي

ديگر مقابله دارند
ر ادامه يكديگر

  .باشد مي
د لذا كلمات بعد

ون مضارع ترجم
ت فعليه ترجمه

ر» تَ «و ضمير 

)وم انساني

7  

پنججامع نوبت ( 

و دليل جمله وص

  .ده است

است ك» ي، شايد

د و ماضي نقلي
ت بر وقوع فعل

قش مفعول را د
عول را دارد چون

براي» ال«صورت 
كنـد كـه بعـد 

مه، ساكن به كس

 در معني با يگد
هر دو مثبت و د

  !»اة الُمبار 

براي استثناء م 
حصر وجود دارد 

  . شود
غلط است چو» 1

به صورت»  فّظاً 
را فاعل و» هم« 

ويژة علو(رآن 

وازدهم؛ هنـــر

  صفية 
به د »يشاهد« 

  .  نياز داريم
  . ت

 را توصيف نمود

گاهي«ه معناي 

 تحقق فعل دارد
بر سر آن داللت د

ها نق  بقيه گزينه
ده اما نقش مفع

بيايد در اين ص 
)مجـزوم(ساكن 

صال بين دو كلم
  اب  

آيد كه ي ميا ه
و بعد از آن ه ن

يرًا و َنَجَح في

»إالّ «) إلنسان
مستثنی منهن 

مراري ترجمه ش
1«ة براين گزين
کنت«ه نشده و 

شده است چون

عربي، زبان قر

سنجش دو

وص جمله يفّرق و
ره است اما فعل
 به جواب شرط

صفت آن است ره
آن أعجبتنيله 

ل مضارع بيايد به

مده و داللت بر
قدماضي است و 

خبر را دارد و در
در اول جمله آمد

»أن«حرف  »ال
آخر فعلي را س» 

ولت تلفظ و اتص
اْلکّذا+  ُتعاِشِر 

ام بين دو جمله
لکـنجمله قبل از 

ريقنا الَوطنّي کثي

ا( مستثنی منه 
طر محذوف بودن

ورت ماضي استم
بنا ،)بودي( دي

ترجمه »من اهللا
ه ترجمه شاشتبا 

 ع

   
 

 .رست است

، نكره است والً 
نكر »ماالً «رچه 

 شرطي است و
کثيرنكره و  صور
و جملنكره  نظر

 .رست است

بر سر فعل قـده 
  .  ابد

بر سر ماضي آم 
نيز فعل م َخلَّص

 .رست است

نقش خ» من« 
گرچه د »مـن« 
  

 .رست است

ال«ر گاه قبل از 
»ال نهـی«ر گاه 

  
صورت براي سهو

ال =اْلکّذاب + 
 .رست است

براي رفع ابها »ن 
ج 2در عبارت  
ِاجَتَهَد َفري«. شد 

 .رست است

به خاطر وجود 
ها به خاط  گزينه

 .استرست 

بايد به صو» ضی
بود و سنگدل مي

م«در » من«» 3
»لنَت لهم«» 4

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
ما: 1گزينه 
گر: 3گزينه 

ثانياً عبارت
ص: 2گزينه 
من: 4گزينه 

در 4گزينه  .4
هر گاه: نكته

يا كاهش مي
قد: 1گزينه 
َتَخ: 2گزينه 

در 1گزينه  .4
1در گزينه 
3در گزينه 
.قرار بگيرد

در 1گزينه  .4
هر: 1گزينه 
هر: 3گزينه 

.  گيرند مي
كه در اين ص

+ال ُتعاِشْر 
در 2گزينه  .4

لکـّن«چون 
.منفي باشد
استفاده مي

در 3گزينه  .5
3در گزينه 
اما در ساير

  
 

 
در 2گزينه  .2

ماض+ لو «
اگر تندخو و

3«ة در گزين
4«ة در گزين
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با وجـود  » 

  

» 4« ةگزين

  . ست

سـتمراري   

وه ترجمـه   

سـت بايـد    

cationgroup

»رغم هذا«، »غي

.جمه شده است

  

اما در گ شود، مي

  .گردشگران
 ترجمه شده اس

ت بايد ماضـي اس

ميـو  صورت پـر 

وصـفيه اس ةجملـ 

 

الّشلل الّدماغ« 

  . نشده
ورت معرفه ترج

  .ه است

.جمه شده است

ترجمه م» مانند

  .شده است

گ :»الّسّياح« وند،
ه صورت معلوم

عد از ماضي است

دار به ناي ميوه

ن جسـت و چـو  

 )10/5/1399 جم

به ياد آورد،» ر

ي دقيق ترجمه
به صو» ال مصاباً 

  .ست
ترجمه نشده» هللا

ماضي ترج » هتمّ 
   .ست

مثل، م همچون،

  .ت
درست ترجمه نش

تشويق بشو: »ع
به» 3«ة در گزين

ه فعل مضارع بع

به معن» مثمـرة« 

آن صحيح نيس ة

8  

پنججامع نوبت ( 

  ).2زينة 
  .مه شده است

تذّکر«نا اميدي،  

.  
يبتال به فلج مغز

طفال«و .  است

  . است
 ترجمه شده اس

خلق اهللا«در » هللا

يهت «رت نكره و 
 ترجمه شده اس

ه«يه است پس 
  .ست

رجمه نشده است
د »سنصبح« و 

ليشجَّع«نگردي، 
و د ترجمه شده

كه» يعجبنـي« ه
 

قي نيست و نيز

ةدر ترجم» تا« 

وازدهم؛ هنـــر

رد گز( پايتخت 
مضاف اليه ترجم

»خيبة األمل« 

جمه شده است
كودكي مب: »اغ

ي ترجمه نشده

ترجمه نشده» 
ه صورت اسميه

اهللا«ه، همچنين 

 فهميده به صور
صفت مطلق »2

مراه با مضاف الي
ه ترجمه شده اس

دقيق تر» عّوقين
جمه شده است

  .ه نشده است

جها گردشگري،
جازمه ت  صورت
  .ه است

وصفيه ةه و جمل
 .مه شده است

 كه ترجمه دقيق

مه شده است و

  .مه شده است

سنجش دو

  ).1زينة 
دويست و هفت

مض» 4«در گزينة 

،) بار، هر دفعه

به اشتباه ترج» ل
ابًا بالّشلل الّدما

به درستي» ماغي

1«ة در گزين» ه
به» سبح و يطير

فرد ترجمه شده

شهروند :»لفهيم
2«ة كه در گزين

 مطلق نوعي هم
اشتباه» مصادقة

مع«جمه نشده و 
صورت اسميه ترج

مستقبل ترجمه 

گ» سياحة« سعه،
به »1« ةگزينر 

فرد ترجمه شده

فرد ترجمه شده
ماضي بعيد ترجم

نون معنا شده ك

معرفه ترجم» مة

اضافه ترجمه» ت

   
 

 .رست است

رد گز(داشتم : »
د» اصمةسبع ع

صفت است اما د
 .رست است

هر(هر گاه » ب
  . وجود

خيبة األمل» «2
طفًال مصا» «3
الّشلل الّدم» «4

 .رست است

جناحيه«و » نفه
يس«دو فعل  »2
مف» زعانفه«» 3

 .رست است

المواطن ال« »1
م تفضيل است ك

مفعول» مـواطن
م«ه است و نيز 
 .رست است

ترج» قادرة«» 1
به ص» نعلم« »2
»سنصبح«» 4

 .رست است

توس سازي، هينه
در» ليشجَّع«در 

مف» 4«ة ر گزين
 .رست است

مف» خصال«نه 
اما به صورت م 

 .رست است

كن تا» اآلن«» 1
 
مواعظ قّيم« »2

  .شود
ممكن است«» 3

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
»کانت لي«
مأتين و س«
ص» الثّقافية«

در 1گزينه  .2
کّلما أصاب«

اين، با اين و
2«در گزينة 
3«در گزينة 
4«در گزينة 

در 4گزينه  .2
زعان«ضمير 
2«ة در گزين
3«ة در گزين

در 3گزينه  .3
«ة در گزين

اسم» أحقّ «
اهتمـام الم«

ترجمه نشد
در 3گزينه  .3

«ة در گزين
2«ة در گزين
4«ة در گزين

در 2گزينه  .3
به: »تطوير«

د» ل«حرف 
د» السّياح«

در 3گزينه  .3
در اين گزين
ترجمه شود

در 4گزينه  .3
«ة در گزين

 .شده است
2« ةدر گزين

معنا ش» كه«
3«ة در گزين
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 و ميريـ گي
 ريلـم مسـ   

حال آنكه  
 قـات ي تحق

-ينجام مـ 
 دو نيـ ا  و 

-يچنان م
 سـت يزطي

 .     ي رسيدند

 

رد ( ف نکـرة

cationgroup

4(  

يمان بهـره مـ  ي
پـس عل .كننـد ي

.كندي روشن م
چون و. رسدي

به ان يه، به خوب
كننـديرشد مـ 

چ راياست ز ياته
يمح صنعت و و 

  .تند

  . كرده
ه پيشرفت علمي

  .ش آنها را
  .ن راه

 . صنعت است

  ند؟

  . كنند

الجمله تصفو 

 

4رد گزينه ( .يد

يعمل و يعلم ي
يرا كامل مـ  گر
فراگرفته، يفن 

يعمل م يمرحله
اجرا درآورده ه ب

ر و يجوامع ترق
هسته يعلم انرژ

يكشاورز و يت

  .ت

 تعامل قرار گرفت

ك  به بشر خدمت
فناوري با هم، به

  .م و فناوري
  .سازد  مي

 تالش و كوشش
 شدن و پيمودن
ي عملي هنر و

كنن  را توليد مي
  .كنند

  .جرا كنند

 كشورها صادر

فعل الزم است و

 )10/5/1399 جم

بياي) مضارع+  
  .شود رد مي 

يزندگ  از آنها در
گيكديد دارد كه 

و ژيتكنولو فت
اند، به مف كرده

را يعلم قيحق
عمل توأم ج و لم
، عديعلوم جد ن

مربوط به سالمت

التر از علم است

يكديگر درل با 

اي است كه سته
 گرفتن علم و ف

ن و همسوي علم
گي ما را روشن

و فناوري مقدار
ست براي سوار
ها لگوها و روش

  .شين است

صوالت صنعتي
رشان استفاده ك
ه نحو احسن اج

صوالتشان را به

ف) / 2رد گزينه 

9  

پنججامع نوبت ( 

کان(به صورت 
2و  1 ةن گزين
  .ده است

هستند كه يات
وجود يط متقابل

شرفيبه پ دنيس
كشف هاشگاهيزما

تح يسپس روشها
لذا با عل. ابديت 

نيتراز مهم .ستند
درآنچه كه م تي

ي يك درجه باال

ري به طور كامل
  .آورد ي

هاي انرژي هس ف
به كار فقيت در

كارگيري همزمان
يي است كه زند

كند و تعيين مي 
اي اس وري وسيله
ي الشود و فناور

و ساختمان ماشي

فته بهترين محص
ها و پشتكا جربه

ها را به زمايشگاه
  .يشرفت كند
محصگذار باشد و 

(لوم فاعل دارد 

وازدهم؛ هنـــر

  .)4و  2هاي 
است پس بايد ب

 نه تفعل بنابراين
اشتباه مؤنّث آمد

موضوعا ،دو نيا 
آن دو روابط ني
رس يبرا اشيمل
آراء در آز و اتي

آموزد سيحقق م
حلها دستراه ر و

ها هسملت رفت
يبه بشر و رديرگ

اند كه تكنولوژي ه
  .يافت  نمي

 كه علم و فناور
 فن به دست مي

ترين هدف  مهم
 با پشتكار و موف
شود مگر با به كا
ت و از زير بناهاي

ها را هنگ ملت
سازد و فناو ن مي

ش ها آزمايش مي 
و فناوري بدنه و

كشورهاي پيشرف
ر كنند و از تجكا

مايش شده در آ
گ علمي آنها پي
ن زندگي تأثيرگ

جمله معل) / 1ه 

سنجش دو

ها رد گزينه( ِلس
ضي استمراري ا
ب تفعيل است

به ا 2و  1هاي  

.دانش است و 
يشود و بيحقق م
عم يزندگ كه در

ينظر قين از طر
ل است، پس مح
هداف مورد نظر

شريپ فرهنگ و 
را دربر يف زندگ
  .  مت كند

گران ثابت كرده
 به علوم آگاهي
زماني كامل شد
هارت در هنر و

ن سالح اتمي از
ند چين و ژاپن
ش تي حاصل نمي

ه روشنايي است

قدار تمدن و فره
 كه راه را روشن
كه در آزمايشگاه
ة ماشين است و

شود و ك وفق مي
ي كه شروع به ك

هاي آزم و تئوري
و تمدن و فرهنگ

هاي گوناگون رصه

رد گزينه( است 

   
 

 .رست است

 أجَلَس، َلم ُيجِل
فعل ماض» ذاشت
اشتن از باق گذ
در گزينه» بنتها

  :ك مطلب
ي، جهان فناور

از آنها مح شرفت
چه كآن ي اجرا

نچه كه محققان
عمل اس علم و

اه و يعمل جي نتا
يكننده نييتع

مختلف يهارصه
است، خدم رهيغ

 .رست است
پژوهشگ) 1: ها نه

ولوژي نبود بشر
ت علمي جهان ز
سان تجربه و مه

 .رست است
ساختن) 1: ها نه

ي پيشرفته مانن
شرفتي براي ملتي
ي انسان و جامعه

 .رست است
علم مق) 1: ها نه

د چراغي است
هايي است ك ري

د نيروي محركة
 .رست است

زماني صنعت مو
هنگامي) 1: ها نه

 كه اكتشافات و
 كه رشد كنند و
تكنولوژي در عر

 .رست است

فعل الزم: ها نه

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
ما=  ننشاند

گذ فرق مي«
از طرفي فرق

ب«ضمير در 
ترجمه درك
جهان امروز

شريپ و يترق
انسان را در

، آيبا فناور
بر اسا يعلم

تا به رساند
هستند كه ت

كه عر دينما
غ و اهايدر و

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين

اگر تكنو) 2
سرنوشت) 3
با علم انس) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

كشورهاي) 2
هيچ پيش) 3
علم براي) 4

در 1گزينه  .3
مه گزينترج

علم مانند) 2
علم تئور) 3
علم مانند) 4

در 2گزينه  .3
چه ز: سؤال

ترجمه گزين
هنگامي) 2
هنگامي) 3
هر گاه تك) 4

در 4گزينه  .4
رد سايرگزين

  )3گزينه 
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 و مفعـول    

ل اسـت و   

و » إخـوة« 

د معيـار و   
خدا انجـام  

گيرنـد   مـي 

cationgroup

  )4د گزينه 

مجهـول اسـت 

مفعـول» الکتـب«

،»الّتلميـذات«ـا  

 به آنها، نيازمنـد
ر جهت رضاي خ

مسخره و بازي م
  .كنيم مي

 

رد(  حرف واحد

  )4د گزينه 

»تخـرَّب« 3ـه   

  .ه است

«اعـل اسـت و   

هـ  سـاير گزينـه  

ها و دل بستن ف
نيوي خود را در

وانيد آن را به م
 شقاوت دوري م

)ي

 )10/5/1399 جم

مزيد بزيادة) /  

ر(» اجتماع«  ره

يرنـد و در گزينـ

ضارع بيايد نافيه

فا» ت« ضـمير   
  .شد

  . نيست

  .ت
  

ب است ولي در
  .ند

ب صحيح هدف
 تمام كارهاي د

  ﴾آلخرة

خو ه نماز فرا مي
كمك اختيار از

يرعلوم انساني

10  

پنججامع نوبت ( 

3زينه رد گ( رفة

مصدره) / 3ينه 

  .ود

گي مفعـول نمـي   

 ناصبه و فعل مض

نيسـت وغائبـة 
ل دو مفعولي باش

اسم مكان» اَلم
  .ن هستند

م تفضيل نيست
.تفضيل نيست 

ول دارد منصوب
باشن د مرفوع مي

ها براي انتخاب ن 
 اصلي خود هم،
هللا ثواب الدنيا و ا

ي كه مردم را به
ك كنند ـ ما با مي

ويژة غي(المي 

وازدهم؛ هنـــر

مله تصف معرف

رد گزي(است » ع

  )َکثَرةِ 

  

شو د ترجمه مي

الزم هسـتند و م

وسط حروف» ال

للغ  پس صـيغة 
ت جز اينكه فعل

العا«و » دار«ي 
يل و اسم مكان

اسم» األبيض« 
اسم» أحبّ «ي 

 چون نقش مفعو
نقش فاعل دارند

تفاوت نگاه انسان
به عنوان هدف

فعنداهللا﴿سازند  ي

آنها هنگامي: مايد
تند كه تعقل نم

گ و معارف اسال

سنجش دو

الجم) / 2گزينه 

مجتمع« مفرده/ 

ِبک: ص(ِبِکثَرِة  

.باشد صحيح مي

ستمراري يا بعيد

ال» كتحـرّ «و » ر

ال«ست و حرف 

ساكن دارد »ت
علش معلوم است

فضيل است ولي
اسم تفضي» عابد

مكان است ولي
 مكان است ولي

ني منه است و
هستند و چون ن

م ـ با توجه به ت
 با انتخاب خدا ب
ويش را آباد مي

فرم  ـ قرآن مي 
نها گروهي هست

 فرهنگ

   
 

 .رست است

رد گ(فعول است 
 .رست است

) /1رد گزينه ( 
 .رست است

) /الُتميُتوا: ص
 .رست است

ص» اليشعر«مه 
 .رست است

ماضي اس: »ضی
 .رست است

تغّير« 2و  1ي 

 .رست است

اس» ال+ ن أ«ف 
 .رست است

انتقْلـت«در » ل« 
 مفعول دارد فع

  . رست است
اسم تف» الّدنيا« 
مع« و » أکابر« 
اسم م» متجر« 
اسم» مساکن« 

  .رست است
مستثن» نتائج« 
مستثني منه ه» 

 .رست است
كتاب دهم 21و 
افراد زيرك. يم

آخرت خو سراي
 .رست است

سال دهم 29و 
ر آن است كه آن

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .4
مف» بعَض «

در 2گزينه  .4
معرب است

در 1گزينه  .4
ص(الَتميُتوا 

در 3گزينه  .4
مطابق ترجم

در 3گزينه  .4
ماض+ ليت «

در 4گزينه  .4
هاي در گزينه

  .گيرد نمي
در 1گزينه  .4

مخفف» أالّ «
در 1گزينه  .4

چون حرف
اي كه جمله

در 2گزينه  .4
1در گزينه 
2در گزينه 
3در گزينه 
4در گزينه 

در 3گزينه  .5
3در گزينه 

»المعّلمون«
    

 
در 4گزينه  .5

و 17صفحه 
مالك هستي

دهند و س مي
در 4گزينه  .5

و 30صفحه 
اين به خاطر
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 هذه الحياة 
در گـرداب    
ا يهلكنا االّ 

شگي مرگ 
سـرزميني    

شـود    مـي 
همچنين با 

  .د

شي فروزان 
توبه كـردم  

براي تداوم 

ـد و بـه او    
هي راسـت  

اب خـدا و   
 انهمـا لـن   

اليـت و بـه   
اش كه آيـه 

يـان آنـان      

cationgroup

و ما﴿ت، با آيـة   
جز فـرو رفـتن د
موت و نحيا و ما

عة جريان هميش
ر را بـه سـوي س

نسان خبر داده
ا وجود دارد و ه

شود مت نيز مي

به زودي در آتش
گويد االن تو  مي

 رستگار شد و ب
  .مل نمود

به خـدا گرويدنـ
سوي خود به راه

ذارم كتـاگـ  مـي  
و«شـوند   نمـي    

ـ وال  روزه ـ حج   
جتماعي است ك

حسـدي كـه مي

 

گي اخروي است
دسته عاقبتي ج
الّ حياتنا الدنيا نمو

واهد تا به مطالع
زند سپس آن ابر

به ا) قيامت(وز 
عالم برزخ و دنيا
ر مرحله دوم قيا

ب«: فرمايد ند مي
رسد آنها فرا مي

ود را تزكيه كرد
ن داده است عم

كه ب  اما كساني
 و ايشان را به س

بهـا م  چيز گران
ـاه از هـم جـدا

نماز ـ زكات ـ ر
رقراري عدالت اج

دليل رشـك و ح
  .كند ن مي

  .ر سؤال ببرند

 )10/5/1399 جم

ي حقيقي زندگ
 گروهي از اين د
و قالوا ما هي االّ

خو كنند، مي  مي 
د تا ابر را برانگيز

در آن رو«: ﴾خَر
ي ارتباط ميان ع
ن نامه اعمال در

كن ق تصاحب مي
 مرگ يكي از آ

  .»يم

هر كس خوين 
كه خداوند فرما

و« ﴾ ...عتصموا
خويش در آورد

ر ميان شما دو
 اين دو هيچ گـ

ن: ه استوار است
رة اين حديث بر

شدند به د ن آگاه 
 مختلف را بيان
مت قرآن را زير

11  

پنججامع نوبت ( 

ش است و زندگي
كنند،  انكار مي
و﴿شود  زش مي

ي به معاد نگاه
فرستد دها را مي

ومئذ بما قدم و اَخ
يعني» تاده است

 به موضوع دادن

يمي را به ناحق
هنگامي كهد و 

شان فراهم كردي

شد يعني به يقي
ساير دستوراتي ك

ن آمنوا باهللا و اع
ضلي از جانب خ

من د: فرمايند ي
شويد و مراه نمي

پايه 5اسالم بر : 
اند و ثمر ت شده

 به حقانيت دين
ه پيدايش اديان

عي كردند تا عظم

وازدهم؛ هنـــر

 دنيوي كم ارزش
اي كه معاد را ه

ارز ه برايشان بي

ساني كه با ناباوري
خداست كه باد 

ينبوءاالنسان يو﴿
س از مرگ فرستا
ت است مربوط

كسي كه مال يتي
دهند ت انجام مي

ب دردناكي برايش

  اب دهم
با مي ﴾من زكاها

الوه بر توبه به س

فاما الذين﴿: مايد
جوار رحمت و فض

مي) ص( پيامبر  
جوييد هرگز گم

:فرمايند مي) ع(  
م به واليت دعوت

  .است ﴾

ب پس از آنكه
ن موضوع ريشه

 نزول قرآن سعي

سنجش دو

 ـ اينكه زندگي
اما عده. قت دارد

زندگي چند روزه

م ـ قرآن از كس
:فرمايد ند و مي

﴿ ـ آية شريفة  
تاده و آنچه پس

قيامت  مربوط به

م ـ خداوند به ك
كه كارهاي زشت
هستند كه عذاب

كتا 31و صفحه 
قد افلح من        

بايست عال ن مي

فرم ـ خداوند مي 
خدا آنان را در ج

حديث ثقلين ـ
ين دو تمسك ج

دهم ـ امام باقر
گونه كه مردم ن

﴾م الناس بالقسط

دهم ـ اهل كتاب
 پيمودند ـ و اين
 از همان ابتداي

   
 

 .رست است
سال دهم 42و 

مطابقت ﴾ و لعب
دارند و همين ز

 .رست است
كتاب دهم 52و 

ر طبيعت بپردازن
  

 .رست است
سال دهم 62و 

ش از مرگ فرست
كه» يومئذ«مه 

 .رست است
كتاب دهم 85و 

خداوند كساني ك
 و اينها كساني ه

 .رست است
كتاب دوازدهم و
فس و ماسواها

 جان و دل انسان
 .رست است

كتاب دوازدهم ـ
ستند به زودي خ

«.  
 .رست است
ح: كتاب يازدهم

بيتم را اگر به اي

 .رست است
كتاب يازد 50و 

ي دعوت نشده آن
ليقوم.... نا رسلنا

 .رست است
كتاب يازد 28و 

ت راه مخالفت را
سرسخت اسالم

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
و 40صفحه 

الدنيا االّ لهو
ها ند آلودگي
  .﴾الدهر

در 2گزينه  .5
و 51صفحه 

و زندگي در
.مرده برانيم

در 4گزينه  .5
و 72صفحه 

به آنچه پيش
توجه به كلم

در 1گزينه  .5
و 86صفحة 

در آيند و خ
توبه نيست

در 2گزينه  .5
ك 96صفحه 
و نف﴿نتيجه 

پاك ماندن
در 4گزينه  .5

ك 78صفحه 
تمسك جس
هدايت كند

در 3گزينه  .5
ك 67صفحه 

عترتم اهل ب
  »يفترقا

در 1گزينه  .6
و 51صفحه 

چيز ديگري
لقد ارسلن﴿: 

در 4گزينه  .6
و 23صفحه 

وجود داشت
ـ مخالفان س
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اي  نها بهره
د و عـذاب  

 را برگزيـد      
يش رود و   

ـ بـا    ﴾ريـه 

ـة شـريفة     

ان اهللا ﴿. ت

د مردمـان  
هـاي   شـيوه  

) ص(كـرم    

يخ مطـرح  

ان اهللا ﴿ي 

ت كه همـه  

د و اوسـت   

cationgroup

فروشند آن ي مي
سازد ه پاك نمي

م از ايـن دو راه
رده است بـه پـي

  .بقت دارد

ئك هم خير البر

جا ندهيـد بـا آيـ
  

 اين موضوع است

شدند و نتوانستند
انتخـاب ش(نـد  

ــ پيـامبر اك ﴾ي

بودن پايان تاري 

بيني توحيد هان

معلول اين است
  ﴾ ... الي اهللا

باشـد الكيت مي

 

 به بهاي ناچيزي
 و آنها را از گنا

كـس هـر كـدام
ي كه انتخاب كر

مطاب﴾ ... هوالء 

وا الصالحات اولئ

دا غير خدا را ج
. بيشتري دارند

اي كه مؤيد آيه

رو شيادي روبه  
گزيد ـان برمـي  

هللا مثني و فرادي

ي را دربارة الهي

ريشه در جه )وه

كنند م واست مي
ناس انتم الفقراء

 آن توحيد در ما

 )10/5/1399 جم

گندهاي خود را
نگرد قيامت نمي

كرار داده كه هر 
در همان مسيري
كالً نمد هوالء و

ين آمنوا و عملو
  .ي دست يابد

ست در حرم خد
د به خدا محبت

 اختيار است و آ

ار با مشكالت زي
سب با شرايط زمـ

احدة اَن تقوموا هللا
  .».كنند مي

ق نظر اديان الهي

فاعبدو(لي است  

وسته از او درخو
يا ايها الن﴿ است 

ست ولي علت آ
  . واليت است

12  

پنججامع نوبت ( 

مان الهي و سوگ
د و به آنان در ق

خود را بر اين قر
ستفاده كند تا د

ك﴿ا آيه شريفة 

ان الذي﴿: فرمايد
سي سؤاالت اسا

نسان حرم خداس
اند ه ايمان آورده

ساز شكوفايي ه 

شد كه ائمه اطها
حاكمان را متناسب

انما اعظكم بوال 
گر برتري پيدا م

اتفاق﴾... لزبور 

مان توحيد عمل

و زمين است پيو
نياز ستوده ا بي

در واليت احيد  
ت آن توحيد در

وازدهم؛ هنـــر

كساني كه پيم: د
گويد  سخن نمي

 سنت و قانون خ
رش قرار داده، اس

است و بات امداد 

ف دهم ـ قرآن مي 
تواند به پاسخ ي

قلب ان): ع(صادق  
يعني كساني كه

دي جهان زمينه
  .باشد مي

فرهنگ سبب ش
شيوة مبارزه با حا

  .ي بماند

قل﴿ :فرمايد  مي 
الصشان بر يكديگ

و لقد كتبنا في ال﴿

 توحيدي كه هم

ها و ه در آسمان
خداست كه تنها

يير و تصرف توح
ت است ولي علت

سنجش دو

فرمايد مي داوند 
و خداوند با آنها

زدهم ـ خداوند
ه خدا در اختيار
ن موضوع سنت

سال يازد 80و  
و وحي انسان مي

فرمايش امام صا
مطابقت دارد ي ﴾

زدهم ـ قانونمند
م ﴾ ... اَن تزوال

زدهم ـ تغيير ف
ـ امامان ش. نند

الم راستين باقي

زدهم ـ خداوند
ه به مراتب اخال

﴿ ـ آيه شريفه  
  .كند ظهور مي

زدهم ـ زندگي

نچهـ اينكه هر آ 
مند هستيم و خ

زدهم ـ حق تغي
وحيد در ربوبيت

   
 

 .رست است
كتاب دهم ـ خد
خواهند داشت و

  .ي آنهاست
 .رست است

كتاب دواز 67و 
مين امكاناتي كه
را آشكار كند اين

 .رست است
16سال دهم و 

ر گرفتن عقل و
 .رست است

كتاب دهم ـ ف 
﴾نوا اشد حباً هللا
 .رست است

كتاب دواز 55و 
ماوات و االرض

 .رست است
كتاب ياز 94و  

با خود همراه كن
كه تفكر اسال) زه

 .رست است
كتاب دواز 44و 
مؤمنان با توجه«

 .رست است
كتاب يازدهم 

ينكه ولي خدا ظ
 .رست است

كتاب دواز 30و 
  .دارد ﴾

 .رست است
كتاب دوازدهم ـ
 به خداوند نيازم

 .رست است
كتاب دواز 20و 

كند تو  اداره مي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
ك 96صفحه 

در آخرت نخ
دردناكي برا

در 2گزينه  .6
و 72صفحه 

بتواند از هم
باطن خود ر

در 2گزينه  .6
س 40صفحه 

كنار هم قرا
در 1گزينه  .6

108صفحه 
والذين آمن﴿

در 1گزينه  .6
و 56صفحه 

يمسك السم
در 4گزينه  .6

103صفحه 
آن دوره را ب
درست مبارز

در 2گزينه  .6
و 43صفحه 

«: فرمايد مي
در 3گزينه  .6

115صفحه 
سازد و اي مي

در 3گزينه  .7
و 32صفحه 

ربي و ربكم
در 4گزينه  .7

ك 10صفحه 
ما مخلوقات

در 3گزينه  .7
و 19صفحه 

كه جهان را
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ي يجه بـد 
ئات جـزاء     

ـه گنـاه و      
 بـه رشـد       

ره بدهـد ـ     

مگـاني در    

و ك برنامـه      

ـم مفهـوم   

ينـد و بـه   

السـماوات  

 در آينـده    

 اَفَراَيتم مـا  

  .خورند مي

cationgroup

ت بورزند در نتي
ن كسـبوا السـيئ

رانـد و آلـوده بـ
ـا اهميـت دادن

ورد و هـم كفـار
.  

 اصـل عـام و هم

 انبيـاء هـر يـك

هـ) بينند را نمي

پيما كمال را مي
  .ن است

ان اهللا يمسك ا﴿

 در گذشـته يـا

قل﴿: فرمايد مي

م را از روي ظلم

 

غفلت ﴾ ...حسني 
الـذين﴿نشيند و 

 پاكـدامني بگذ
ــ خـانواده بـ. ت

ي آن را به جا آو
ستايد آيند مي ي

كه هدايت يك

ن دريافت كـه

ها او ر چشم( صار

ستقيم مراحل ك
ة كوچكي از آن

﴿ ر است ـ و آية 

شود و به زماني

وان توكل كرد م

 اموال يتيمان ر

 )10/5/1399 جم

لذين احسنوا الح
ن ن غبار ذلت مي

 

واج را با پاكي و
هموار كرده است

د بايد هم قضاي
د به پرستش مي

يانگر اين است ك

توان مي ﴾...انزل 

ال تدركه االبصث 

يمودن صراط مس
ه مخلوقات جلو

شكوفايي اختيار

ش  خود خارج مي

تو  غير خدا نمي

كساني است كه

)وم انساني

13  

پنججامع نوبت ( 

لل﴿ عملكرد آيه  
 و بر چهرة آنان
 .پيشرفت است

ازدو دورة بلوغ تا 
زندانش بسيار هم

ن را عمداً نگيرد
چه زن و چه مرد

بي ﴾....بنا الذي 

وا امنا باهللا و ما ا

دوسي با حديث

صالح و پيمعمل 
مات و عنايات به

ساز ش هان زمينه

ف زمان و مكان

سؤال كه چرا بر
  ﴾...ه 

دن آتش براي ك

علوويژة (مي 

وازدهم؛ هنـــر

ي كه نسبت به
بينند ل خود مي

م پايه و اساس پ

وجوان و جوان د
براي خود و فرز

  .نمايد ه مي

 روزة ماه رمضان
ي كه همگان چ

قال ر﴿ شريفة 

قولو﴿جه به آية 
  .اند تأييد كرده

ين بيت شعر فرد

ن كه با ايمان و ع
كنند كه كرام مي

ـ قانونمندي جه  
  .ست

ي صادقه از ظرف

ال اين سن در قب
هن كاشفات ضرِّه

و علت فرو خورد

و معارف اسالم

سنجش دو

يازدهم ـ كساني
را به اندازة عمل
و همراهي مردم

يازدهم ـ اگر نو
ن به بهشت را 

پذيري را تجربه ت

اگر كسيهم ـ  
ريم را در معبدي

ـ آية  10صفحه  

ـ با توج  33فحه  
همه يكديگر را ت

ـ اي  13 صفحه  

ـ آنان  26صفحه  
هايي دريافت م ش

57و  58صفحه 
د اين موضوع اس

ـ رؤياهاي  33ه  

ـ قرآن  110حه  
ي اهللا بضُر هل ه

ـ عامل و 88حه 

 فرهنگ و

   
 

 .رست است
كتاب ي 139و  

نند و جزاي بد ر
مشاركت و ﴾ ...

 .رست است
كتاب ي 151و  

 باشد راه رسيد
عنوي مسئوليت

 .رست است
سال د 127و  

عفت حضرت مر

 .رست است
سال يازدهم ـ ص

  . است
 .رست است

ل يازدهم ـ صف
ص را دنبال و ه

 .رست است
سال دوازدهم ـ

 .رست است
ل دوازدهم ـ ص

رسند، پاداش مي
 .رست است

ـ ص  5هم درس 
مؤيد ﴾...ن تزوال 

 .رست است
ل دهم ـ صفحه

 .رست است
سال دهم ـ صفح
دون اهللا ان ارادني

 .رست است
سال دهم ـ صفح

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .7
120صفحه 

كنپيشه مي
.سيئه بمثلها 

در 3گزينه  .7
153صفحه 

فحشا نشده
اخالقي و مع

در 2گزينه  .7
145صفحه 

قرآن كريم ع
  
  

در 4گزينه  .5
درس يك س
نظام خلقت

در 4گزينه  .5
سال 3درس 

هدف مشخص
در 3گزينه  .5

درس يك س
  .است

در 2گزينه  .5
سال 2درس 

قرب الهي م
در 4گزينه  .5

سال دوازده
و االرض اَن

در 1گزينه  .5
سال 3درس 

  .رود مي
در 2گزينه  .5

س 10درس 
تدعون من د

در 4گزينه  .5
ـ س 8درس 
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كنـد   د مـي 
جـود آورد  
سلنا رسـلنا  

ـوالني بـه   
ر شـدن از      

ل كرد و هر 
وباً و قبائل 

ـگ جمـل   
ايـن  ... هي  

ت معرفـي  
.  

ـة شـريفة   

قالوا ما هي 

  .ق دارد

در معـارف     
  .دابقت دار

گونـاگون و   
  .د

يـن حكـم   
 بـه خطـر    

cationgroup

ند از كساني ياد
فضايي را به وج) 

لقد ارس﴿: مايـد 

اندوه و حزن طـ 
 بـه معنـاي دور

جاهلي بود باطل
و جعلناكم شعو﴿

آوران جنـ ي رزم
خـواه اي مـي  ده   

در جهان طبيعت
...بر را برانگيزند

هاست و آيـ بايي

و ق﴿آية شريفة 

انطباق ﴾و لعب لهو

ضـوع تحريـف د
 به سلطنت مطا

هـاي گ  انديشـه 
ت پوشيده نماند

كبيره شمرد و اي
هـا روحي انسان

 

ين را معرفي كن
)ص(يامبر اكرم 

فرم ين زمينه مي

 يك لحظة گناه
 باشد نـه تنهـا

هاي غلط ج سنت
﴿. ها بود ي انسان

ها و فريادهاي ره
 را واژگـون كـرد

ك جريان رايج د
فرستد تا ا را مي

ها و زيب  به نيكي

معاد است و با آ

هذه الحياة الدنيا االل

بـا موض...  غالبـاً   
مت عدل نبوي

گيري و حضور 
ويندگان حقيقت

د و آن را گناه ك
مت جسمي و ر

 )10/5/1399 جم

كنندگان دي ذيب
كنند و رفتار پي ي

شد و قرآن در اي

گاهي ي«: رمايند
 توبه اگر واقعي

عرب را كه از س
بندي تقواي سيم

الي نعر  و در البه
كـار: فرمودنـد 

رگ به عنوان يك
است كه بادها ر

 زشتي گرايش

 عقيده منكران م

و ما هذ﴿ة شريفة 

عبـاس  و بنـي 
د با تبديل حكوم

 بعد عصر شكل
ت اسالم براي جو

مقابل زنا ايستاد
زل نشود و سال

14  

پنججامع نوبت ( 

خواهد تكذ ي مي
ين تشويق نمي
ش شت شمرده مي

﴾  

فر  مي) ع( علي 
و تكرار»  است

  .ند است

ي عرب بر غير ع
الك وي در تقس

ها شيرها و نيزه
ف) ع(ضرت علي 

زندگي بعد از مر
خدا: فرمايد  مي

 در برابر گناه و

 زندگي دنيوي

آية  به معاد است با

اميه حاكمان بني
منزلت يافتند... 

به) ع(امام باقر 
ب شد تا حقيقت

 همان ابتدا در م
ت خانواده متزلز

وازدهم؛ هنـــر

قرآن كريم وقتي
 به اطعام مساكي
به محرومان زش
﴾م الناس بالقسط

ـ حضرت  94و  
ن آرامش خاطر
انسان نزد خداون

برتري) ص(اكرم 
مذموم شمرد مال

ر چكاچك شمش
مين است كه حض

  .است) ع

خي آيات قرآن ز
كنند د نگاه مي

 و علت واكنش
  .است

ارزش بودن ـ بي

ديدگاه معتقدان به

ـ عبارت ح  114
.قوا ـ جهادگر و

ـ دوران ا  127 
تالش ائمه سبب

ـ قرآن از  116 
گاه موقعيت  هيچ

﴾  

سنجش دو

ـ ق  129صفحه 
نند و ديگران را

توجهي ب قر و بي
ب و الميزان ليقوم

101صفحه  7 
ضوع از بين بردن
 محبوب شدن ا

يامبر اـ پ  73ه 
گونه مسائل را م

  ﴾تقاكم

ـ در  102صفحه 
 كه حق با كدامي

ع( حضرت علي 

ـ در برخ  54حه 
با ناباوري به معا

ـ عامل  21فحه 
يد اين موضوع ا

ـ  40و  42فحه 
  .ت دارد

ي و حقيقي كه د

4و  116صفحه 
هاي با تق خصيت

و 128ـ صفحه 
ـ ت. مربوط است

و 117ـ صفحه 
هاست تا  دوران
﴾...ةفاحشه كان 

   
 

 .رست است
ص 10هم ـ درس  

دان را از خود مي
اصلة طبقاتي فق
نزلنا معهم الكتاب

 .رست است
و 8هم ـ درس  

از آثار گناه موض
ت بلكه موجب
 .رست است

صفحه 6م درس 
 افتخار به اين گ
كرمكم عنداهللا ات

 .رست است
ـ ص  8م ـ درس  

 شك شده بود
كران رة علم بي

 .رست است
ـ صفح  5 درس  

و از كساني كه با
 .رست است

ـ صفح  2ـ درس 
مؤي ﴾ ...ماسواها

 .رست است
ـ صف  4 ـ درس  

مطابقت ﴾ ...نيا 
ودن زندگي دنيوي

 .رست است
ـ ص  9هم ـ درس  
و شخ. ابقت دارد

 .رست است
ـ  10هم ـ درس  

تلف در جامعه م
 .رست است
ـ  9هم ـ درس  

ها در همه نسان
ال تقربوا الزني انه

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
سال دوازده
كه يتيمان ر

ه در آن فاك
بالبينات و انز

در 1گزينه  .6
سال دوازده
دنبال دارد ا

خداوند نيست
در 4گزينه  .6

سال يازدهم
گونه فخر و
لتعارفوا ان اك

در 1گزينه  .6
يازدهم سال

مردي دچار
موضوع دربا

در 2گزينه  .6
سال دهم ـ
شده است و

در 2گزينه  .6
كتاب دهم ـ

و نفس و م﴿
در 1گزينه  .6

ـ كتاب دهم
االحياتنا الد
و كم ارزش بو

در 1گزينه  .6
كتاب يازدهم
اسالمي مطا

در 4گزينه  .6
كتاب يازدهم
مذاهب مخت

در 2گزينه  .6
دهكتاب دواز

براي همه ان
و ال﴿نيفتد 
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 او دشـمن    

عـد فـردي      
يـد عملـي   

نـد نمـاز و   

ديكـي بـه    
 و پـرورش   

يـا  ﴿: مايـد 

بـا  ... ـامبر   

زه خـود را   

  .ي برساند

عني كه در 
عـة مـنظم   

cationgroup

 نكنـيم چـون

شـرك عملـي بع
ماعي و يا توحي

ت و اعمالي ماننـ

هـاي نزد خـدا راه 
ة موضوع رشـد

فرم  و قرآن مـي 

كنند اما بـه پيـ

فرسـخ روز 4ي    

ه سعادت حقيقي

  .است

 است، بدين مع
ويژگي مجموع ش

 

شيطان را عبادت

بيـانگر ش ﴾رف
ك عملي بعد اجتم

و آگاهي است ور

حي و توكل بر خ
دربارة ﴾ ازواجاً

 پيشرفت است

ن اسالم زندگي ك
  .طابقت دارد

نـد پـس از طـي

ت كه انسان را به

ي به چيز ديگر ا

قابل تشخيص» 
شششود تا آن 

 )10/5/1399 جم

 اين است كه ش

ي حرن يعبداهللا عل
يانگر نفي شرك

يژگي وجود شعو

 و شجاعت روح
لكم من انفسكم

دم پايه و اساس

 براساس قوانين
مط »...ثناً لنفسه

توا رود مي ت مي
  .را نگه دارد

ه و روشي است

بردن از چيزيي

  .ها است

»برنامه«و » دف
ش اصي چيده مي

   ديني

15  

پنججامع نوبت ( 

اوند با بني آدم

و من الناس من﴿
بي ﴾ ... عدوكم 

درباره وي) ص( 

تواند با زيركي ي
جعل لواهللا ﴿فه 

 و همراهي مرد

خواهند  كه مي
ن من الفقهاء صاث

 ظهر به مسافرت
بايد روزه خود ر

و رابودن هدف 

ت براي اينكه پي

  

هاي در وجود آنه

هد«، »آگاهي«ر 
قشه و برنامة خا

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ هنـــر

مان فطري خدا
﴾  

﴿ـ آية شريفة   3
تتخذوا عدوي و

يش پيامبر اكرم

ـ انسان مي  214
ـ آيه شريف. مالد

مشاركت 184و 
  .﴾فقين

ـ عبارت مردمي
فاما من كان«ند 

كه قبل از سي
 مسافرت برود 

تر ب بيني، كامل ن

ده مستقيم نيست

.ظم مطرح است

ه كاري ف و ريزه

سان، سه عنصر
رد نظر است، نق

  .ن گردد

معارف

سنجش دو

ـ پيم  43 صفحه 
﴾...م يا بني آدم

34و  35صفحه 
 الذين آمنوا ال تت

ـ فرماي  64فحه 
  .ل است

4و  215صفحه 
ان را بر خاك بم

و 185ـ صفحه 
لكافرين و المنافق

ـ  173ـ صفحه 
فرماين كه مي) ع

ـ كس  137صفحه 
 از اذان ظهر به

 بودن يك جهان

، معموالً مشاهد

 در تشخيص نظ

هاي مختلف ستگاه

ظم به وسيله انس
به هدفي كه مو
 مورد نظر تأمين

   
 

 .رست است
ـ  4هم ـ درس  

الم اعهد اليكم﴿. 
 .رست است

ـ ص  3هم درس 
يا ايها﴿شريفه 
  .ي است

 .رست است
ـ صف  6 ـ درس  

ثار ما تقدم اعمال
 .رست است

ـ ص  17هم درس 
دد و بيني شيطا

  .ت
 .رست است
ـ  15هم ـ درس  

ق اهللا و ال تطع ال
 .رست است
ـ  14هم ـ درس  

ع(ف امام صادق 
 .رست است

ـ ص  12 ـ درس  
ما كسي كه بعد

 .رست است
تر تر و صحيح ق

 .رست است
ي آزمايشگاهي،

 .رست است
عيني و خارجي،
 .رست است

شتن جهازها، دس
 .رست است

يك دستگاه منظ
 منظم با توجه ب
هدف و مقصود

www.sanjeshse 
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  .د

  .ت

ن موهبـت      

cationgroup

  

فساد مبارزه كرد

  .آزاد كنند

است» رگد از م

خـاطر دارا بـودن

 

.ش بسزايي دارد

ت با سرچشمة ف

قيد و بند خود آ

سان در جهان بعد

  .گي است

 اوسـت و بـه خ

  .ن است

 )10/5/1399 جم

خروي انسان نقش

 با آن، بهتر است

اند انسان را از ق

  .ست

 

سرنوشت انسا« 

يي و خودبيگانگي

د بر عهدة خود

  .نمايد  مي

.  

انسا» رت درك

16  

پنججامع نوبت ( 

عي، دنيوي و اخ

 و براي مبارزه

ا بيروني، توانسته

  .د

اس» ماركسيستي

 .از خود ندارند

نمايد، شغول مي

  .شد

ي او، خودآشناي

ورش اين دو بعد

 خود را تعيين

  .رداند

.كند مي را بيان 

افزايش قد«لت 

  .شد

وازدهم؛ هنـــر

ت فردي، اجتماع

جه به خود است

هاي بي يه دشمن

ضع سكوت دارد

  .شاره دارد

م« مبين نظريه 

 نيروي خود را

 خود جلب و مش

با حيات بشر مي

.  

  .زدگي است

هاي معنوي ريما

  .گردد ن مي

ي ساختن و پرو

ن و عمل، جهت

گر دا و ممتاز مي

مادي آن  كتب

است و به عل» ر

باش و استثمار مي

سنجش دو

فس، در سعادت

ند اخالقي، توج

دن انسان بر علي

زيك و روح، موض

ت اصلي پديده اش

ر روابط انساني،

ك از اينها، اثر و

جه انسان را به

 معادل فلسفة ح

.كل محال است

ز شه، نتيجة علم

 و سرچشمة بيم

و مؤاخذه، انسان

عدي كه چگونگي
  

ية آگاهي، ايمان

ي مانند علم جد

 نسبي است و مك

تر كامل«م برزخ 

 مبارزه با ظلم و

   
 

 .رست است
روني و اصالح نف

 .رست است
همة صفات ناپسن

 .رست است
شري، با شوراندب

 .رست است
ي در برابر متافيز

 .رست است
ن، به خصوصيت

 .رست است
تصادي حاكم بر

 .رست است
ست كه؛ هيچ يك

 .رست است
ئلي كه مدام توج

 .رست است
،»فرينش انسان
 .رست است

 احاطه جزء بر ك
 .رست است

هيت علم و انديش
 .رست است

 و تكامل انسان
 .رست است

جب حسابرسي و
 .رست است

ودي است دو بع
.استندة تاريخ 

 .رست است
ينش خود بر پاي

 .رست است
مان را از مسائلي

 .رست است
 ماديون، مرگ
 .رست است

ت و درد در عالم
 .رست است

، جلودار»حيدي

www.sanjeshse 
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since, w

در . باشـد  ي
  ).1ينة 

). 4و  1ي  
بلـي بـوده    

  ).2ه 

سوي ديگر، 
 بـه زمـان   

 whoولي 

ـه معنـاي   

  

cationgroup

when, becaus

مي  he hasتار
رد گزي(اده شود 

هـا رد گزينه(يم 
گيـري قب تصميم
رد گزينه(د دارد 

از س). 4و  1اي 
ساختار زير نياز

 به ضمير موصو
confused  بـ

  .كنند ي

ه، امتياز، نقطه

  

  اوار بودن

 

  .گيرد شمه مي

  ).4و  3

 ,se, afterنـد    

he مخفف ساخت
استفا tagت در 

لوم استفاده كني
عمل با ته انجام 

صميم آني كاربرد

ها رد گزينه(يم 
با توجه به س. ت

نياز» كه«فهوم 
صـفت مفعـولي   

  ).3و  2ي 

م توان بازي مي

  .د دارد
نكته) 4 

.ن فراهم كنند

  .م
سزا) 4 

  . فهم باشد

 )10/5/1399 جم

سرچش» ت آنان

3هاي  رد گزينه
  Sinceه 

حـروف ربـط مانن
 e’s كامل است،

h ت مثبتبه صور

يد از ساختار معل
 برداشت كرد كه

w براي بيان تص

سي استفاده كني
جمله گذشته است

  گذشته ساده

جه، براي بيان مف
 جمله نياز بـه ص

هاي رد گزينه(» 

د، اما آنها با تما

دان و فقرا وجود
 د

در اين بيمارستان
  

تحصيلي بسنجيم
 رش دادن

فراد عادي قابل

  

17  

پنججامع نوبت ( 

بر صدق دعوت ن

ر(ته ساده داريم 
گذشته ساده ,ل 

رار داد كه بـا ح
ه در زمان حال

hasفعل كمكي 

در نتيجه باي. ست
توان چنين  مي

willجه كنيد كه 

د از ضمير انعكاس
كرد كه زمان ج

گ while  راري 

در نتيج. ي است
توجه به مفهوم

گيج كننده«ي 

 رو نداشته باشد

  نسخه كتاب

 زندگي ثروتمند
درآمد) 3 

شكي ممكن را د
   تبديل شدن

 

ر دستاوردهاي تح
گستر) 3 

كه كامالً براي اف

انگليسيزبان 

وازدهم؛ هنـــر

انبياء و يقين«ه 

ز به زمان گذشت
حال كامل

اي را مالك قر مله
در جملة ديگر كه
ر جمله، بايد از ف

obse فاعلي اس
plan ،در جمله

توج. ستفاده شود

كي هستند، بايد
گيري ك ن نتيجه

  ).4و  
گذشته استمر

فاعلي  seemل
 سوي ديگر، با ت

confu به معناي

ها هترين بازيكن
  قدرت، توان) 
حجم، جلد و) 

الف فاحشي بين
 ب

ين خدمات پزش
تبديل كردن،) 
 فراهم كردن) 

ت را تنها از نظر
  كردن

 و واضح داريم ك

ز

سنجش دو

ل، از اعتقاد ما به

نياز  sinceد از

tag  جمل نبايد
دقت كنيد كه د

در neverساز  ي

 rveبراي فعل 

nnedجود كلمة 

be going t اس

در اين جمله يك
yesterتوان ، مي
2هاي  د گزينه

the st راي فعلب
از). 4و  2هاي 

 usingت فاعلي 

 كه شايد تيم به
)2  ر ديكشنري

   4(

 ندارد كه اختال
انتخاب) 2 

خواهند تا بهتري ي
   2(
   4(

 ما نبايد موفقيت
احاطه) 2  ن

ك توضيح ساده

   
 

 .رست است
عاد در درجة اول

 .رست است
 ساختار زير، بعد

گر، براي ساخت
b د. شوند آغاز مي

جه به كلمة منفي
 .رست است

the research

گر، با توجه به وج
 oايد از ساختار

 .رست است
 فاعل و مفعول د

rdayقيد زمان 

رد(مراري داريم 

 .رست است
 tudentانساني

ه رد گزينه(اريم 
داريم نه صفت» 

 .رست است
دانيم ما مي: مله

 مدخل كلمه د
 ت

 .رست است
جاي تعجب: مله

 ختالف
 .رست است

پزشكان مي: مله
 ني كردن

 ردن
 .رست است

به نظر من،: مله
ن، اندازه گرفتن

 .سترست ا
ما نياز به يك: مله

www.sanjeshse 
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با توجه به  

از سوي ديگ  
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روند كه  مي

از جمله نيـ 
  ).4و 1

cationgroup

  منده

  اسايي كردن

  
  شمار

  ترچه خاطرات

  ي رغم اينكه
شود به كار م مي

ت كنيد كه در ج
1هاي  رد گزينه(

 كند؟

 

شرم) 4 

  شرط

  
شنا) 4 

. زير پا بگذارند
ش بي) 4 

دفتر) 4 

علي) 4 
 باعث شگفتي م

دقت). 4و  2اي 
(داريم   thatيا 

ك ست، اشاره مي

 . كند

 )10/5/1399 جم

 ي، معمولي

  .شناخت
 

ور بدون قيد و ش

.سيار مهم است
 ن آوردن

هاي باستاني را 
 ي

 ل، سري
  .دقت كنيد

 ه وسيله
 غيرمنتظره كه

  .كنيم مي

ها رد گزينه(نيم 
ي  whichصولي 

ط كشيده شده ا

 دهد؟ ي

ك ك زبان مشترك

18  

پنججامع نوبت ( 

عادي) 3 

 سابق خود را ش
 فوراً) 2 
به طو) 4 

 مراحل اوليه بس
پايين) 3 

هستند تا سنت
عاطفي) 3 

سريال) 3 
د» مك آموزشي

كه به) 3 
ن مفهوم تضاد

to بيايد.  

استفاده م  toه 

رش استفاده كن
ز به ضمير موصو

 اول زير آن خط

ك را كاهش مي

را تبديل به يك

وازدهم؛ هنـــر

 ل

 فوراً معلم زبان

سايي بيماري در
 دن

رده مايل هسالخو
 ي

  كمكي
ابزار كم«معناي 

 غم اينكه
despi براي بيا

 oرت مصدر با 

از حرف اضافه» ي

هاي قابل شمار ت
در نتيجه نياز. د

در پاراگرافكه 
  .ت تأكيد كند

يك زبان مشترك

 است؟ ت

 زبان انگليسي ر

 ت است؟

سنجش دو

متعادل) 2 

 بيست سال، او
    
    

 است كه شناس
بخشيد) 2 

بيشتر از نسل س
اخالقي) 2 

وسيلة) 2 
teaching به م

علي رغ) 2 
althoug وite 

  .ستند

 دوم بايد به صور

دسترسي«عناي 

sy بايد از كميت
مله معنادار شود

 چيست؟

 .در اينترنت

 از بيل گيتس ك
ترك در اينترنت

حتماالً نياز به ي
  .فته

نادرستس متن 
كند تا  خرج مي

ساس متن درست

   
 

 خالقانه
 .رست است

حتي بعد از: مله
 ش

 .رست است
دكتر معتقد: مله

 كردن
 .رست است

افراد جوان ب: مله
 مشتاق

 .رست است

 g aids واژگاني

 .استرست 
 ي كه

 gh كه كلمات

مله سازگار نيست
 .رست است

decideفعل ،
 .رست است

access  به مع
 .رست است

 ymbolsجمع

داريم تا جم» كه
 .رست است

وان براي متن چ
 زبان مشترك د

 .رست است
ده به نقل قولي
ت يك زبان مشت

 .رست است
تن، چه چيزي اح
ي ترجمه پيشرف

 .رست است
ر براساس موارد زي

س پول زيادي را خ
 .رست است

 عبارات زير براس

www.sanjeshse 
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ي درونـي،   
ها و  و رنگ

در سـبكي    

   . مدم است

هنر ژاپنـي  
 ديده يشتر

شـان آن را     
هـر نقـاش    
ي مميـزي،    

ين آثـار از  
 آثـاري بـا          

اي  ي پنبـه  
از ر بعضـي  

  .د

cationgroup

.ترين است يك

ت همراه با انسـي
شدني طبيعت و

 آثـار ميكالنـژ د
  .   ت

ته آن غازهاي م

طور كلي، در ه 
بي تزئيني، ة جلو

ـد نسـل از نقاش
بـيش از ه) ـك 

ن ميـرزا موسـي

ضمن آن كه اي 
هـايي يافتنـد و

هـاي الس از نـخ      
در. باشـد  ت مـي       

هنة تا شده باشد

 

نزدي ---------

 د؟

ه نزديك طبيعت
نشادن نيروي رام

اش به ه و توجه
ريب تحقق يافت

كه نمونه برجست

به. ميخته است
و كوشش براي

شده بـود و چنـ
الملـ كمـال (اري   

ان ديگري چون

.دهد ش، خبر مي
ي بـه تـدريج ره

كـه در بافـت پـال
ـخيم و درشـت

هاي كه  از پارچه

 )10/5/1399 جم

-اظ معنايي به 

چيزي اشاره دارد

ين سبك تجربه
 ترنر، با نشان د

عالقه. دآي مار مي
هاي غر بندي يب

كردند ك روي مي

گري آم حساساتي
بندي گيرا و كيب

صر صفويه آغاز ش
د و محمـد غفـا
ي ايران، هنرمند

نيد و معاصرانش
ت هنـر چينـي

 ايـن تفـاوت ك
دون نقـش و ضـ
 پنبه و پود آن
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  .نند

شده است از لحا

ه است به چه چ

  .ند

در اي. روند ار مي
اظر روستايي و

  . دهند

 منريسم به شم
يرمعمول و تركي

گرايي پير طبيعت

به طبيعت با اح
ي درخشان، ترك

مد زمان در عص
ري به ثمر رسيد
گرايي در نقاشي

  

 به ويژه آثار جن
ن عهد از تـأثيرا

با. شود فاده مي
يـه، معمـوالً بـد
ار آن از پشم يا

عمومي هنر

وازدهم؛ هنـــر

كن ن زندگي مي

خط كشيده ش 2

خط كشيده شده

 شت شود؟

كردن  زندگي مي

به شما» سيسم
، با بازنمايي منا
د ت به دست مي

يندگان جنبش
هاي غي يز، رنگ

جانورنگاري از ط

ولي نگاه آنها ب ،
هاي رنگ قه بهال

پايي، كه با محم
هجري قمر 13 

گ سترش طبيعت
.  ز مؤثر بودند

ي باختر ايران،
نقاشان اين. ست

اي استف پود پنبه
اي دو روي  بافتـه 

دازي است كه تا

 درك ع

سنجش دو

قط در هندوستا

2ن در پاراگراف 
  »جدا شدن

خ 2در پاراگراف 

اند از متن برداش
 زماني در ايران

 رمانتي«ردازان 
كانستبل. گيرد ي

گيز را از طبيعت

ترين نماي  و مهم
آمي ناسبات اغراق

ها در ج يانروداني

د،ان يفته طبيعت
الر نكات فني، ع

نگاري ارو بيعت
م در اواخر سدة

در گس. موفق بود
مصور الملك نيز

هاي هنري  سنت
بهره نبوده اس  بي

  .  يد آوردند

ت زيلو، از تار و پ
پالس. كنند مي
پالس، زيراند: ت

   
 

سيايي امروزه فق
 .رست است

split كه زير آن
sep  ج«به معناي

 .رست است
th كه زير آن د

  .وناني
 .رست است

تو موارد زير مي 
شيرهاي آسايي

 .رست است
پر  ترنر از منظره

نقاشان قرار مي
، ذهنيتي شورانگ

 .رست است
كي از نخستين

ها و تن  با حالت
 .رست است

مصري مانند مي
 .رست است
ها شي نند چيني

ه بافت، تأكيد بر

 .رست است
ي درك اصول طب

ند، سرانجام بود
ين راه مؤثر و م
ن صبا و مهدي م

 .رست است
ر هرات از تداوم
ي مكتب شيراز

راني پدي كامالً اي
 .رست است

الس، مانند بافت
پست استفاده م

 لغات آمده است

www.sanjeshse 
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نقوش . نند
ي به نقش 

گون بـراي    
ـوي ديگـر        

شـود در   ي 

هـاي   سـمه 
 بـر سـينه   

ها غالبـاً   مه

 ابريشـمي  
دگي اسـت  

رايـج شـد   
تگاه چـاپ     

رضـا  «ران    

آنها . اند رده
ين نوع آن 
وعي رزيـن  

 بـه شـمار      
ي از چـوب    

هـا   جستگي

cationgroup

كن  شيوه كار مي
كه شباهت زيادي

، مـواد گونـاگ19
شـگاهي و از سـ

غذ برداشته نمـي

مجس. هـا بـود   وع 
هاي تا خورده ت

ندازة اين مجسم

ها، ب اين پارچه
طرف درخت زند

ايران ر وتاهي در
ـي بـود و دسـت

ـراح بـزرگ ايـر

كب استفاده كر
تري مهم. كردند ي

، الك الكل و نو

 سـدة بيسـتم
اييان رومانيـايي

ن در يونان برج

 

سازها به اين ل
است ك» فرنگي

980اخـر دهـة   
جهيـزات آزمايش

   

حي از روي كاغ

النـو دايان و رب   
دار و دست  چين

اند. شد اجرا مي ن

جنس اغلب .سيد
ووس در دو ططا

درمدت كو» چاو
ي كاغذي چينـ

  .گفتند مي

طـ سپس در آثار

از ديگران از مرك
، مركب تهيه مي
يا تركيب دوده،

سـازان مجسـمه 
 استفادة روسـتا

س در همين زما

 )10/5/1399 جم

اران به ويژه مبل
پيچك ف«و » گ

از اوا. آيـد  ار مي
ـاي عظـيم و تج

. عت و طبيعت

 در آن ابزار طرا

ـه پيشـگاه خـد
صالبت با دامني

هاي رنگين سنگ

 نيز به كمال رس
، نقش شير و ط

چ«اغذي به نام 
هاي تقليد از پول 

م» چاوخانه« را 

آغاز شد و س» د

ها قبل ا و چيني
ب با يك حالل،
سيرين و فنول ي

ترين م ز برجسته
د، يادمان نحوة

يست و به عكس
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كا زه اكثر منبت
برگ فرنگ«ه نام 

يتانيايي به شما
سـو موتورهـ ـك   

هايي در مرز صنع

 ديگر است كه

تني بر نيايش بـ
 ايستاده و پر ص
ساخته شده با س

 پارچه منقوش
 منحصر به فرد

  .است )ره

ول نوعي پول كا
ها به اين پول. 

هاي كاغذي ول

شيخ محمد«و » 

مصريان و. ع شد
 سنگ در تركيب
يواني، قند، گليس

جاز بيان يكي از
ز به اجرا در آمد

ر لباس معلوم ني

وازدهم؛ هنـــر

 وارد شد و امروز
نتزاعي خاص به

سازي جديد بري 
ـن آثـار او از يـ

ه پديده :آورند ي

دن و موضوعات
  .شباهت دارد

شت؛ يعني، مبت
خشك و رسمي
ت و مردمكي س

مهارت بافندگي
هاي جمله نقش
ستار  آسمان پر

مت ايلخانان مغو
يان رفتت از م

حل چاپ اين پو

»محمدي«چون 

د مسيح اختراع
ستخوان يا زغال

حيدوده، چسب 

ه فرم ناب و ايج
ب و سپس با فلز

 و زيبايي از زير
  .   اند ه شدهد

سنجش دو

ز اروپا به ايران
 عمدتاً نقوش ان

شاخص مجسمه
ايـ. به كار گرفت

ريب را به ياد مي

سريع از حالت بد
ي كردن كاغذ ش

داي و تشريفاتي 
 در عين حال خ
 چشماني درشت

 ششم هجري م
از ج .تاساني اس

طاووس نشانه( 

كومي در دورة ح
سرعت ن مردم به

مح.  آورده بودند

 با هنرمنداني چ

ل پيش از ميالد
مده از چوب، اس
ه با تركيبي از د

  .     ود

عتبار دستيابي به
دا با چوبكه ابت 

هيچگاه عضالت
ر لباس نشان دا

   
 

 .رست است
در زمان قاجار از
ده در اين شيوه

  . و كلم دارد
 .رست است

 از نمايندگان ش
آميزش ب ي كنايه

جهش يافته و غر
 .رست است

خطي، طرحي س
خطيحي به خط
 .رست است

ي ماهيتي ديني
گرا و حالت واقع

و نيز با) نيايش
     

 .رست است
هاي چهارم تا ده

 هنر و سنت سا
اي محاط شده 

 .رست است
دة هفتم هجري
 استقبال نكردن
ن را نيز از چين

 .رست است
ستقل در ايران،

  . اوج رسيد
 .رست است

25ود    سال
هاي به دست آم
 است كه امروزه

شو ه ساخته مي
 .رست است

 برانكوزي به اع
»نهايت تون بي

 .رست است
 تخت جمشيد ه

هاي بدن از زير 
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گشـت،   ـي  

او .  گرفـت  
ام داشـت،  
 گيـاهي و      

 آن جملـه  
سـزايي در     

ضـلعي و بـا        

او مرحلـة   
هـا،   ن اسب

 اثرپـذيري  
كوچك سر 

وي . يخـت    

هـايي   ضـوع 

ر ايـن بنـا،   
ـر نقـش و   

هـايش   يلم    

دون دور و   

cationgroup

ي صـفحات برمـ
  .آورد جود مي

يي هند شـكل
نا) يادگار بودا( 

ـراه بـا نقاشـي

از. ي نيـز بـود  
جد كـه تـأثير بس

پـالن هشـت ضـ

. را ادامـه دهـد         
هايي چون ر پرده

ش در تبريز، با
ي بلند قامت و ك

ن بـه كـرت گري

آنها موض. ر رفت

در. خـوف اسـت    
هاي پـ ا كالهك

ـلي داسـتان فـي
  .شاره داشت

تـوان بـد ـه مـي    

 

ال داشت و روي
طف دومي به وج

مان او هنر بوداي
شگاه كه استوپا
ان مختلـف همـ

داراي معايبيشه 
هاي مهم مسـاج

  . ستقبله ا

ايـن بنـا بـا پـ. 

انسـت كـارش
در. سرعت پيمود

 به هنگام اقامتش
ز نرم و پيكرهاي

كاب قتل از آتـن
  . تور ساخت

رد ووئيار به كار
  .كردند  مي

روايي ايـوان مخ
اند كه با  درآمده

يه و منبـع اصـ
ا، پري، هامون ا

ـي لنزهـايي كـ

 )10/5/1399 جم

 زيرين جلد اتصا
كرد و در واقع عط

رواج داد و در زم
اين پرستش. د شد

ها تصاوير ايزدا ه

 سادگي، اين نقش
ه يكي از ويژگي

سبت به جهت ق

ورة صفوي است

رگ زودرس نتوا
يونيسم را به سر
شخصي بود كه

ساز هاي شكل ط
  .   اند

كه به سبب ارتك
راي زندان مينوت

ير بونار و ادوار ي
آميز نقاشي راق

اي دورة فرمـانر
مانندظر و مناره

    

يات به عنوان پا
 مينا، ليال، سارا

يعنـ. كنند ه مي
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 بود كه به لبة
ك را حفاظت مي

 پذيرفت و آنرا ر
هندي معماري 

ر اين پرستشگاه

در كنار. ي بود
زيرا ي .دباش مي 

گيري مسجد نس

 و مربوط به دو

ه بـه علـت مـر
امپرسي م و پست

گذار به سبكي ش
ت و روشن، خط
ا  او در اين دوره

ساز آتني است ك
بر) هليز تو در تو

 بويژه در آثار پي
پردازي اغر  رنگ

از يادگارها شده
منظصري عجيب
.اند  تشبيه شده

تر آثارش از ادبي
قاي هالو، دايره

هاي زوم استفاد

وازدهم؛ هنـــر

شكلييده مثلث
هاي كتاب ر رگ

دين بودايي را 
بنا نهاد كه الگوي

در. بود هارگوش
  .شتد قرار دا

خاصي واري مردم
قبله جهت به ب

قرارگ  دارد، نحوة

 آباده واقع شده
  .شده است

 معاصر بـود كـه
اي امپرسيونيسم

و اين مرحلة گ؛ 
سطوح رنگي تخت
خصات بارز آثار

س معمار و پيكره
ده(يك البيرنت 

يونيستي پسين،
 و راحت خانه با

ين مسكو بر پا 
 به صورت عناص
ت فرنگي يا پياز

مسازي در بيشت
گاو، پستچي، آ 

معموالً از لنزه) 
  .تر كرد زديك

سنجش دو

زي اسالمي، زاي
گذشت و بر د مي

مئوريايي دوره 
هايي ب رستشگاه

اي گرد يا چه يه
شدند حجاري مي

راي سادگي و م
مناسب تأكيد دم

و نيز كليت آن

شيراز به جادة 
الت گچ ساخته ش

ترين هنرمندان
ها تقليد از شيوه

يني قرار گرفت؛
س. ي حاصل آمد

روستايي، از مشخ

ني نام مخترع، م
فارش مينوس يك

ايش امپرسيو گر
 در محيط گرم

 كنار كاخ كرملي
اند فزايش يافته

ن به قارچ يا توت

 چهار دهه فيلم
:توان به وي مي

)فوتوژورناليسم( 
وير را دورتر يا نز

   
 

 .رست است
هاي جلدسا گي

 لبة فوقاني جلد
 .سترست ا

نرواي هنر پرور
ي مختلف هند پر

ر پاگنبد تو پر ب
 بر روي سنگ ح

 .رست است
ستاني مسجد دا

عد و تحدالشكل
و ساختار و اجزا 

 .رست است
ي خان خوره در

سنگ و مالالشه
 .رست است

ي از با استعدادتر
ي آكادميك، و ت
نقاشي قديم چي
 نگارگري ايراني
 ساده و خشن ر

 .رست است
 در اساطير يونان
 است كه به سف

 .رست است
ح براي توصيف
ادي بورژواها را
 .رست است

ن بازيل كه در
 به تعداد كثير اف

شان آميزي شده
 .ت استرس

رجويي در طول
از آثار و. ده است

 .رست است
 .است رست

عكاسان خبري
ن به سوژه، تصو
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تي فني از 
حملـه  . ـد 

از  ليسـتي 

a =15  
a b+ +  
a b=2 2  

  مربع كامل 
=219 2  

bc = 13
2  

  سن پدر:  
  سن فرزند 

(x

(x

−
 +

2
3  

y −7 12  
y =3 21  

x y= 4  

( a+37
  

3  99تا  
1  199تا  
3تا      

  د ارقام يك

(x )− 21  

x =2 19  

  xم عدد 

cationgroup

به دنبال مأموريت
كنـ ها كار مـي  ل

و سورئا رويـاوار 

c b= 34
c b+ 2 2 2

(b اتحاد م:  +
bc+ 25 2

=36 682

x
y :

) (y )

) (y

= −
= +

2 7 2
3 4 3

y= +4 9
y =1 7

y=+ ⎯⎯⎯→79

) ( a)= +4 7

, ,→ 31 41 5
→دهگان  

2→گان  
= +7 تعداد 1

x= −2 2 191
x = 1992 2

مجموع ارقا =

 

ساخت فيلمش ب
ضوع حمله مغول

يري رفيلم در س

b c+ = −34
c+ =2 2 215

c) b= +2 2

bc =2 361

) x

) x

=
  =

7
3 4

x (⎯→ = ×4 7

) a +37

, , , ,1 61 71 81 9
بار در يكان و د 

ر، در يكان و دهگ
+ =2 2 14 

x x −21 2
=92 962

+ =9 6 15

 )10/5/1399 جم

 كه در تدارك س
ي تز دكترا با موض

شوند و ف صل مي

b c−  +15
b c +2 2

c bc+2 2
− =225 136

y

y

−
+

7 12
4 9

) + =9 37

a= + 28 4

91→بار  7
2+صدگان 

2بار
47

x x+ = −21

زيك

22  

پنججامع نوبت ( 

كارگرداني است
سرش دارد روي
يك به هم متص

c =19
= 225

6

a = −3 37

 ،1  بار در ص

191

فيز -ي رياضي 

وازدهم؛ هنـــر

ك فيلم درباره. ت
ر حالي كه همس
ما به شكلي كمي

 

− = 28 9

 → رقم يك،  

 درك عمومي

سنجش دو

ز كيمياوي است
شود، د عزام مي

ن و آينده سينم
.كند حركت مي

  .ل دارد
a = 3

12 بار 

   
 

 .رست است
ها ساخته پرويز
يون به زاهدان اع
گسترش تلويزيون
 دنياي ديگري ح

  .رست است

 .رست است

 .رست است

سال 7ل و فرزند 

 .رست است
 

 .رست است

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .12
ه فيلم مغول  

سوي تلويزي
ها و گ مغول

يك دنيا به
در 4گزينه  .13

  
    
  

در 2گزينه  .13

در 2گزينه  .13

سال 37پدر 

در 3گزينه  .13
 

در 1گزينه  .13
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  ربع متوالي

x (x−2  

x (x−2  

x = 8  
  د مورد نظر

  هر دو فواره

t t
= +

1

1 1  

( /

t (
=1 4

2  

t +22 6  
  ط فواره اول

  هاي اوليه گ
/ m85  

/ m 15  

m m+1  

m =2 3  
m m−1  

  صله روزها

297 7
28 42
17
14
3

  

  ول تا سوم

cationgroup

x2  :دو عدد مر

x )− + =21 1

x x)+ − +2 1 2

,28 ، دو عدد7

شدن استخر با ه

t t
+  =

2

1 1

/ t) (

t)( /

+ +
+ +
5 2

2 4 5
/ t = +5 9 6
ن استخر توسط

m1  :جرم رنگ
m / m+1 245

/ m= 1 225

m = →2
596 3

,m =16 6 
m = −2 6 36

(= +27 فا 5

  .شد

x  :سهم نفر او

 چهارشنبه

:ته كامل

 

, (x )−2 21

x21
4

x+ = 211 4

27ل دوعدد

 t  =زمان پر ش

t t
= +

+ +
1

2
t)

t) t

+
 =

+
1

/ t t+ 25
زمان پر شدن =

,m1 2
/ (m=2 17
m

m
 =1

2
2

m m+ =2 2
5
3

= 24

( ) (+ ×31 3 3

باش رتي شنبه مي

, y , z

چ
 هفت

 )10/5/1399 جم

x x = 12 4

= تفاضل 64−

              ، 

/+
1
4 5

/

/ t

+=
+ +
6 5 2

9 6 5
t t = 2 9

tt == + ⎯⎯⎯32

m )+1 2

m= 
25 5
15 3

m= 
896 3

) + =3 25 29
  :ست آوريم

باشد، به عبار مي

23  

پنججامع نوبت ( 

2

− =49 15

t = +1 2       

t

t+ 2
2

t = 3
⎯⎯→ + =3 3 2 5

m m=1 2
5
3

m =2 96

  .باشد ي
97
ي كامل را به دس

 سه روز اضافه م

وازدهم؛ هنـــر

t t /+ =2 4

5

3دوم   روز مي

هاي  تعداد هفته

ي چهارشنبه و

سنجش دو

          t+5

ماه اول نيمه د 5

تقسيم كرده تا 

هفته كامل، يعني

   
 

 .رست است

 .رست است
             

 .رست است

 .رست است
5روز و  31سال 

7ت آمده را بر 

ه 42يم، شامل 
 .رست است

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .13

در 1گزينه  .13

در 2گزينه  .13

در 1گزينه  .13
ماه اول س 6

عدد به دست

حاصل تقسي
در 4گزينه  .13
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x

y

z ?

 =

 =


=


1
2
1
2  

z y= −2  

x y+ +  

y y+1
2  

y
z = 3

2  

  قطر مربع 

a =2  

  حيط مربع

ABC

ABCD

S

S
  

AD = 2  
AE = 2  
ED ?=  

CD E=  

cationgroup

y

(x z) y+ 

y y− = 3
2 2

z+ = 54  
y+ =3 542

= 27   

=قطر دايره 

R a =2

a= =4 مح 4

D

a h

(a a)

×

= +
2
2
2

× =2 13 26
× =2 12 24

?

ED EC− =

 

y ( y= +1 1
2 2


y

  6
2

R × =2 2
2 2
R2

h
a

) h a
= =× 3

− =1 4 6

 .ت

 )10/5/1399 جم

z) y+  =2

=  54

R
R=2 2

2

= 1
3

شكيل شده است

24  

پنججامع نوبت ( 

y
z= +2

y =  3 54

R 2

 منتظم بزرگ تش

  

وازدهم؛ هنـــر

y = 5

  رده

 يل   

 .دقت شود

شش ضلعي 2 

.باشد جسمه مي

سنجش دو

=  4 183

  :گيريم ظر مي

د بر هم رسم كر
  .قطع كنند

الزاويه تشكي قائم
ED = 2  

 اطراف شكل، د

نتظم كوچك و

دهنده حجم مج

   
 

  

 .رست است
در نظ aرا برابر 

 .رست است

 .رست است
دو عمود Dو  

E همديگر را ق

مثلث ق 13و  12
×: س =5 1

 .رست است
هم تابيدهي به

 .رست است
شش ضلعي من 

 .رست است
د سازي، نشان مه
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ضلع مربع ر

در 1گزينه  .14

در 2گزينه  .14
Aاز نقاط 

تا در نقطه 

2و  5اعداد 
پس. دهند مي

در 2 گزينه .14
هابه قسمت

در 3گزينه  .14
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خمير مجسم
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  دو مجسمه

  سمه جديد

  حجم كره 

rπ =34
3  

=  

  يل طاليي

ABCS =  

  ره محاطي

  قطر مربع 
  

S   مربع =

  

  طول
 عرض

  حت مثلث
 احت مربع

cationgroup

نسبت تشابه د 

زينه خمير مجس

=  افزايش يافته
R

R ( )= π 2
6

,
+= 5 1

2

ساحت دو مستطي

a= =23
4

R  :شعاع داير

R= = ×2 2

×= =2 2 22

= 3 3
2

 از  

  ل

  
 

مسا
مسا

 

k= = 
3
4

k= ×3 هز 44

V = π كل  

حجم آب
R

r =34
3

= 5
2

= نسبت مس 3

( )23 2 34

h= × =1 1
3 3

=1 2

بع حاصل بعـد

حت مربع حاصل

عرض
طول

 )10/5/1399 جم

جم دو مجسمه 

= ×2748 4464

  .د

× × +2 12 3 3

R
r =

3
386

−1
2

±3 5
2

= 3 3

× ×1 3 23 2

شد، مساحت مرب

a =2 مساح:  5

25  

پنججامع نوبت ( 

k= نسبت حجم

=48 189

گردد  حاصل مي

( )π × =24 33

R R=  =3

=3 1

ع برابر واحد باش

a = 5

وازدهم؛ هنـــر

k ( )= =3 33
4

 و يك مخروط

  .ت آمده است

= π + π12 16

  .برابر است

r= 2

  .اند تشابه

  .ست

اگر ضلع مربع. ت

سنجش دو

= 27
64

Δيك استوانه ،
R =  

R ' = 4  
اغورث به دست

π = π28

ف با حجم كره بر

اند و مت ل طاليي

قطر مربع برابر اس

شكيل شده است

   
 

 .رست است
Δكل حول خط 

h: ه = 2و  3
h: ط = 4و  3

وط از رابطه فيثا

 .رست است
ال آمده در ظرف

 .رست است
قابل دو مستطيل

 .رست است

ل قطر دايره با قط

 .رست است
 .رست است

مربع يكسان تش
  .باشد مي 5
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از دوران شك
ابعاد استوانه
ابعاد مخروط
ارتفاع مخرو

در 3گزينه  .14
حجم آب باال

در 4گزينه  .14
در شكل مقا

در 3گزينه  .14

مطابق شكل
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در 2گزينه  .15
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5برش برابر 
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AC = 2  
 AC B=  
CD = 1  

  CDمان 

AS = 24  

BS = 4  

S   هاشور =
  

  .د

P =1 36  

V
P

R
=

2
  

P
(=2

36 1  

P =2
36  

كانوني آينه 

m /=   

  ي پتانسيل

  ي جنبشي

  قاومت هوا
  

cationgroup

B̂ = × °2 2 35
BD = °7 

° − °8 7 

= π2 طول كم

π− =
2

2 4 14
× =4 82

A BS S= +

فحه تقارن دارد

w , V =1
V

P R
P V

R

 =
2

2
1

) =28 4
12 9

× =6 4 169

ر داخل فاصله ك

kg h =2

u m=  :انرژي

k m= 1
انرژي:  2

u نيروي مق:  −

 

° = °7 

− ° =7 4 

Rπ× × 4
36



− π6 4

= − π +16 4

صف 9ي منتظم، 

v , R=12
V

PR
PV

R

 =

2
2

2
2 11

و دندان دربيند 

m V= 2

mgh = ×

2 11

mv = ×2 1
2 1

k /− = −4 3

 )10/5/1399 جم

 . داد

°

= π× × 12 9 9

+ = − π8 24 4

ضلعي 8با قاعده 

:ثابت      ,

V
( )

V
= 22

1

دان را بزرگتر ببي

m
V

s
= 6

J× = 2 4

( )× =


22 6 31
/ J= 6 4

26  

پنججامع نوبت ( 

تشكيل 5ع 

= π1 29

( )π = − π4 6

منشور ب. ن دارد

V v=2 8

تواند تصوير دند
  .شود ي

/ J3 6

وازدهم؛ هنـــر

ربع به طول ضلع

)

n صفحه تقارن

ه شود تا دكتر بت
 از آن ايجاد مي

سنجش دو

توان مر  آنها مي

  

1+عي منتظم 

نه مقعر استفاده
تر جازي و بزرگ

   
 

جا كردن و جابه
 .رست است
باشد؛ حاطي مي

 . رست است

 .رست است
ضلع nا قاعده 

 .رست است
 .است رست

 .رست است
شكي بايد از آين
د و تصويري مج

 .رست است
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تـر از   ـيش      
ش يافتـه و  

صـوت را بـا   

  .ماند
 

 

رد نـدارد و   

مـا كمـك     

اخ تـا لبـه       
. آيــد ت مــي

شـود    مـي  

  مقياس =

 بـه شـكل   

 

cationgroup

 آب و شيشـه بـ
ي سطحي كاهش

شدت ص. رسد ي

  .س دارد
م صوت ثابت مي

.ذ استفاده كرد
ي نقشه، كـاربر

ي قـديمي بـه م

 لبـه هـر سـورا
 قطعــه بدســت

قياس مشـخص

=

رجوع. ( دلخواه

 ندازه ترسيمي
 اندازه واقعي

 

 سـطحي بـين
يروي چسبندگي

ستاي انتشار مي

صوت، رابطه عكس
كند و شدت ص ي

 .ي است

شي يا برش كاغذ
كشي خي در خط

 .     شود  مي

ه نقشه از بناهاي
 .ش دهيم

 مجموع فاصـله
هــا تــا مركــز خ

اده از فرمول مق

→ =1
5

 ضلعي با طول

ا
 عي

 )10/5/1399 جم

وي چسـبندگي
 چرب كنيم، ني

طح عمود بر راس

صله از چشمة ص
 آنها تغييري نمي

كشي غذهاي نقشه
كش آن براي خط

چنين نداشتن پخ

ختلف استفاده

تهيه. گويند  مي
 اين بناها افزايش

ن اين اندازه از
كــز ايــن ســوراخ

با استفا. است) ر

  .هد بود
/ →6 4

محاطي به چند

اندازه واقع

27  

پنججامع نوبت ( 

چون نيـرو. شود
 سطح شيشه را

  .گيرند 

زمان به واحد سط
  .ست

م و با مجذور فاص
آ  نسبت مجذور

ها و كاغذ ي، نقشه
و هرگز نبايد از آ
ه زير آن و همچ

هاي مخ و منحني

رداشت يا رولوه
هاي معماري ش

د كه با كم كردن
، فاصــله مرك)14

داشـت كـه   
آنها تا مركز 
ـاور از ايـن     

( −86 28  

/6 متر سانتي 4

متر خواه سانتي 

/× =5 6 4 3

هاي م چند ضلعي

سيم فني

وازدهم؛ هنـــر

ش  آب پخش مي
ولي اگر روي. د

 شيشه قرار مي

ي كه در واحد ز
ربع است بر مترم

، رابطه مستقيم
برابر شده، پس 

ي كارهاي هنري
گذاري است و زه

نشدن نقشهديده

ها و ترسيم قوس

را برين ساخت، 
ي طراحي و ارزش

12 خواهد بود
4(ــاي كوچــك 

اهيم دضلعي خو
 با فاصله مركز آ
ي دو دايـره مجـ

8=(. آيد ي 58

4(ميلي متر  64
16ر و نصف آن 

→ =3232 12

ت تبديل همه چ
  )ماري

 ترس

سنجش دو

ك شيشه بريزيم
باشد ها مي لكول

ايي روي سطح

اي ز مقدار انرژي
، واتSI آن در 

نه صوت حاصل
2 و هم دامنه 

خصوص نگهداري
گيري و انداز ازه

شفاف نبودن و د
 .  غذ است

ت كه از آن در ت

شده يا در حيته
هاي سبت به داده

جه شعاع آن 
هــ شــعاع ســوراخ

1  
ض 6كوچك، يك 

هاي مجاور هم،
هـاي ردن شـعاع  

سوراخ بدست مي

4 بطري در آن 

متر سانتي 32ر 

16

اي است جهت ه
كشي معم نقشه

   
 

 .رست است
 روي سطح يك
وستگي بين مول

ها كره به صورت
 .رست است

ت عبارت است از
دهيم و يكاي ي

ت، با مجذور دامن
مسأله هم فاصله

 .رست است
پوشه بزرگ مخص

اي مختص اند ه
به دليل ش: لزي

نها در برش كاغ
وعي شابلن است

 .رست است
 از بناهاي ساخت
انش خود را نسب

 .رست است
 24 و در نتيج

)طعــه  )2 و ش
(− + 12 2 1

هاي ك كز سوراخ
ه ه مركز سوراخ

ست و با كم كـر
ه بين لبه دو س

 .رست است

1شه 
و ارتفاع 5

قعي بطري برابر

 .رست است
 شده روش ساد
ب ترسيم فني و

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .15
وقتي آب را
نيروهاي پيو
قطرات آب 

در 1گزينه  .16
شدت صوت

T نشان مي
شدت صوت
در صورت م

  
 

در 4گزينه  .16
پ: پورتفوليو  
وسيله: اشل  
كش فل خط  

كاربرد آن تن
نو :پيستوله  

در 2گزينه  .16
تهيه نقشه  

كند تا د مي
در 1گزينه  .16

قطر قطعه  
خــارجي قط

) =14 86
با اتصال مرك
در آن فاصله
قطعه برابرس
مقدار، فاصله

در 2گزينه  .16

اس نقشمقي  

كه ارتفاع وا

در 1گزينه  .16
شكل داده  
كتاب 3-18
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ز وضـعيت  

ترين  ن مهم

ا مشـاهده     
دار، بيشتر  

 مورد نظـر  

 نما           

  .شد

cationgroup

 ارائه اطالعات از

رسيم صحيح آن

ضـاي داخلـي ر
و صفحات شيب

AB به تعداد

  .شود

                  

باش موجود ميده 

 

ون آنها باشد و

ل مشترك و تر

تـوان فض ش مـي 
باشند و  دارا مي

 خطاي 

ي قوس 

 و قطر 

 

ع كند و قوس 

ش ظر تقسيم مي

      نيم نما    

ر حجم داده شد

 )10/5/1399 جم

يار بيشتر از بيرو

ست و درك فصل

مه حاصل از برش
در برش احجام

  .اند ده

است كه داراي

N تقسيمات روي

قطع كند Cه 

M قطع كند. 

  .نيم
م تا دايره را قطع

به تعداد مورد نظ

                  

خط جبهي د 4

28  

پنججامع نوبت ( 

ن آنها شايد بسي

ل مشترك آنهاس

ن يكي از دو نيم
ترين كاربرد را د
ساده حاصل شد

قسمت مساوي ا

NBت تقسيما

  :ست
  .كنيم سم مي

 دايره را در نقطه

  .زنيم
Mي را در نقطه 

N قطع كند.  
كن ي تقسيم مي

دهيم  امتداد مي

كنيم و زاويه ب ي

             برش

عمـود بـر   (وده   
مـوازي  ) بهيـه 

خط عمـودي و  
ط مورب داريم 
4اشت، بنابراين 

وازدهم؛ هنـــر

و اطالعات درون

كه در واقع فصل

 برش و برداشتن
ائم و افقي بيشت
ت كه از احجام س

ق nم زاويه به 

به M اتصال 

ي به شرح زير اس
 شعاع دلخواه رس

دهيم تا داد مي

ز قوسي مي) يره
هيم تا قوس قبلي

O  را در نقطهN
n قسمت مساوي

كنيم و صل مي

س زاويه وصل مي

ش               

ي سه گانـه نبـو
جب(وير جلـو  صـ  

 نماي جانبي خ
ماي جلو دو خط

توان د  نظير مي

سنجش دو

وخالي هستند و
  . ت

حه فرضي برش ك
  .ت

صفحات فرضي
تلف، صفحات قا

جامي استير اح

زاني براي تقسيم

ست است كه از
  .رعكس آن

n قسمت مساوي
(O اي به دايره
را امتد BOالً 

 BC )قطر دا
C دهي انجام مي
OBكنيم تا ي

nوش تالس به 
وص BNم روي 

 دايره را به رأس

          نيم برش

دام از محورهاي
ي با صـفحه تص

.  
 خط مورب، در

در نم. شود ه مي
 جانبي دو خط

   
 

 .رست است
ماري احجامي تو
 بسيار مهم است
س حجم و صفح

ام استبرش احج
حجام و بناها با ص
ن صفحات مخت
ت آوردن تصاوي

 .رست است
 شده روش جوز

  .ي است
 اين بابت نادرس

آيد و نه بر ت مي
nسيم زاويه به 
(Oز رأس زاويه 

 اضالع زاويه مثال
  .ت آيد

اعو به شع Bز 
Cكار را به مركز 

وصل مي Aبه  
را با رو BNط 
به نقاط تقسيم 
.  

دست آمده روي
 .رست است

در نيم نما       
 .رست است

ه موازي هيچ كد
ولي) يري نباشند

ط جبهي گويند
ي در نماي جلو،
 خط افقي ديده
 كدام در نماي

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .16
احجام معم  

داخلي آنها
سطح تماس  

موضوع در ب
با تقاطع اح  

از ميان. نمود
براي به دست

در 4گزينه  .16
شكل داده  

بسيار جزئي
از 2گزينه   

AB بدست
مراحل تقس  
به مركز) 1  
يكي از) 2  

BC بدست
به مركز) 3  
همين ك) 4  
Mاز ) 5  
پاره خط) 6  
Mاز ) 7  

تقسيم شود
نقاط بد) 8  

در 3گزينه  .16
  
  
  
  
  

برش د      
در 2گزينه  .16

خطوطي كه
صفحه تصوي
باشند را خط

خط جبهي  
از نماي باال
كه براي هر
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در گسترده 
ده، عـرض   

   /17 5 

O   مركـز

cationgroup

د. خورند خط مي
داده شـدحجـم    

        12     +

'و  Oه مركز 

 

اين دو گزينه خ
صـورتي كـه در ح

       =6       +

 دو قوس برابر به

 )10/5/1399 جم

وجود ندارد و ا 
چسبد در ص مي

  .نه به مثلث

/35 5        =

  .شود يد مي

  :ست
  ن دو دايره 

با ترسيم(ط آن 

29  

پنججامع نوبت ( 

4و  1هاي  زينه
ل سمت چپش م

چسبد و نه م مي

( ×4 4         5

تأيي 4تي گزينه 

ه به شرح زير اس
ن خط المركزين
ن و يافتن وسط

وازدهم؛ هنـــر

ه نظير آن در گز
 مستطيل شكل
ست و پشت حجم

  )× =4 5 8

ماي سوم درست

دو دايرهي براي 
ه و بدست آوردن
ف خط المركزين

  )يكديگر

سنجش دو

اي داريم كه حه
به عرض صفحه
شكل سمت راس

 /35 5    - 

ه شده و رسم نم

 مشترك خارجي
ل مركز دو دايره
سيم عمود منصف
 تالقي آنها به ي

   
 

 .رست است

 .رست است
راست حجم صفح
ثلثي داريم كه ب
ه دو صفحه ال ش

         

 .رست است

44           =
 .رست است

ي دو نماي داده

 .رست است
سيم يك مماس
مي اول ـ اتصال

ترس -4تا  2مي
ده شده و اتصال

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .17
  
 
 
 
  
  

در 2گزينه  .17
در سمت ر  

، مث3گزينه 
مستطيل به

  
             

  
  

در 4گزينه  .17
  
  
  
  

         / 5
در 4گزينه  .17

يابي با صفحه  
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 

در 1گزينه  .17
مراحل ترس  
عمل ترسيم  
عمل ترسيم  

ايره داددو د
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يره ترسيم 

   

M  وN  را

شعاع بزرگ 

وجهـي   6(
 دارد ولـي  
برابـر ولـي       

شـوند بـه      
ضـي ديـده    

cationgroup

(R ' R− تا داي

M بدست آيد.

Mنقـاط   9له 

ffنوني  و ش) '

(ـي در مكعـب    
وجود)  منتظم

وانه بـا ارتفـاع ب

ه ترسـيم مـيج
 به صـورت بيض

 

  :شته باشيم
(Rره داده شده 

  .خواهد بود 
Mيره داده شده 

 .آيد

ت آيد و در مرحل

نصف فاصله كان(

ايـن ويژگـ. شـد 
وجهي 2ي و 

تـوان دو اسـتو ي

درج 12زاويه 
و دايره) لوزي( 

 )10/5/1399 جم

سخ در نظر داش
هاي دو داير عاع

 ،(R R ')+
برخورد آن با داي

آ ره به دست مي

بدست Nقطه 

  .ترسيم نمود

( Cدر نتيجه  

باش هايشان مي زه
وجهي 12جهي، 

ه طوري كه مي

سبت به هم با ز
متوازي االضالع

30  

پنججامع نوبت ( 

  عاع نصف آن 

بعدي را براي پاس
شعاع، تفاضل شع
مشترك داخلي
متداد آن تا از بر

 خارجي دو داير

رسيم نمود تا نق
  .دست آيد

وس و سه خط ت

.است 8و  18ا 

  

− =13 12  

وت آنها در انداز
وج 8وجهي،  4(

يژگي نيستند به

اقعي نبوده و نس
وري كه مربع، م

وازدهم؛ هنـــر

مركزين و به شع

د تعداد مراحل ب
داده شده و به ش
 ترسيم مماس م

PO)ر  ') و ا  
  (PO)تر  ك

مماس مشترك

تر O'Mازات 
جي مورد نظر بد
سؤال بايد يك قو

ن بيضي برابر با

a c

a c

− =
 + =

8
18

  :ت
a b= +2 2  
1=: برابرست با

يگرند و تنها تفاو
( منتظم شامل 

داراي اين و... و

درجه و 9ها 
طوشوند به  نمي

سنجش دو

ز وسط خط الم

داده شده و بايد
تر د  دايره بزرگ

در. * قطع كند
تر كز دايره بزرگ

كز دايره كوچك
م OP موازات 

وان خطي به موا
س مشترك خارج
 داده شده در س

 M از دو كانو

a→ =2 268

ي خواهيم داشت
c+ → =2 169
زرگ و كوچك ب

عالم مشابه يكدي
هاي چند وجهي

و، هرم، مخروط 
 

زوايه بين محوره
رت واقعي ديده

   
 

اي به مركز  دايره

رحله در سؤال د
اي به مركز يره

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

تو مي 8 مرحله 
 نموده و مماس
در ادامه مراحل

 .رست است
 كمترين فاصله

  :رابرند با

, a = →6 13

بق فرمول بيضي
b= + →2 25

ختالف شعاع بز

 .رست است
شكل عت كروي

همچنين ساير چ
ها نظير استوانه،
 .متفاوت داشت
 .رست است

ير ايزومتريك، ز
ل سطوح به صور

www.sanjeshse 

ترسيم -5  
 
  
  
  
 
تا اين مر *  
رسم دا -6  

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

  
  
  
 
 
 
 
البته در*   

به هم وصل
در نتيجه د  

در 1گزينه  .17
ك بيشترين و

بر aبيضي 

  C→ = 5

    
همچنين طب

b→ =12
در نتيجه اخ  

  
در 4گزينه  .17

همه قطعات  
و ه) منتظم

ه ساير حجم
هاي م قاعده

در 3گزينه  .17
در تصاوي -  

همين دليل
  .شود مي
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 يـا بـزرگ    
لي كمـك   

ـر ترسـيم    

ختص نماها 

. انـد  خـورده      
وط نـازك      

تـر از نمـا    

اقعي بـين  

cationgroup

كوچـكنسبت 
ز راستاهاي اصـل

درجـه و برابـ 1

لي اين خط مخ

رهـاي بـرش خ
 ديـوار بـا خطـو

 با خطوط نازك

درجه و 9يه 
  . د

 

ا اينكه به يك ن
ندازه آنها بايد از

2زاويـه م بـا     

شود، ول سيم مي
   

رش نظيـر ديوار
 مصالح آنها بـا

شوند، رسيم مي

طور وجود زاوي ن
خورند خط مي 2

 )10/5/1399 جم

ماند و يا اقي مي
شخص كردن ان

 نسـبت بـه هـم

ي بيرون زده ترس
.شود رسيم نمي

س با صـفحات بـر
دادن تفاوت نوع

خي از عناصر تر

 بيشـتر  

و ارتفاع 
كه كـف  
 تراز آن 

اند و همين  شده
و  1هاي  گزينه

  . گود است

مي

31  

پنججامع نوبت ( 

مد اصلي ثابت با
سيم آنها و يا مش

قعي نبوده ولي

سمت نما اندكي
هرگز تر) ش افقي

رده يا در تماس
د جهت نشان د

  .ند
حوه كاركرد برخ

شود، يكي ه مي
  .شود ي

تر ارتفاع دارند و
دهد ك نشان مي

بنابراين مقدار 

 حقيقي ترسيم
 ابليك است و گ

ـاس ترسـيم    
 سه بعـدي و  
قياس كمتـر  
ـورد نظـر در   

جنـرال   4ـه   

2س      
3يـا   3

4 

هاي چاپ شرو

صويري و تجسم

وازدهم؛ هنـــر

راستاهاي متعام
نبوده و براي ترس

درجه واق9ها 

ضخيم كه از دو س
برش(و در پالن 

خطوط برش خور
 ولي با اين وجود
ل تشخيص باشن
ادن محل و يا نح

كه در پالن ديده
 و با آن يكي مي

مت سانتي 2م 
 فلش روي پله ن
.داده شده است

پالن به صورت
سيم شده، پالن
جم با كـدام مقيـ
سه ابعاد تصوير

رتفاع حجم با مق
مقياس محور مـ

خـورد و گزينـ ي

ظـر بـا مقيـاس

ده است كه از ر

 خالقيت تص

سنجش دو

ها فقط در ر دازه
هاي ديگر ثابت ن

  )ت
زاويه بين محوره

رت يك خط ض
بوده و)  عمودي

ها، خ د در نقشه
ترند رها ضخيم

بلميان ديوارها قا
كه براي نشان دا

هايي ك مستطيل
 هم سطح بوده
ست كه هر كدام

جهت. واهد بود
كد مبنا دتر از  ن

ايره موجود در پ
ير سه بعدي ترس
ينكه ارتفاع حج
شود كه با مقايس

شود كه ار ص مي
نوع كاوالير كه م
بر باشد خط مي

 محـور مـورد نظ

چينگ خلق شد

   
 

  ) غلط است
ير ايزومتريك اند

هاي راستاه دازه
غلط است 2ينه 

ير ايزومتريك، ز

 .رست است
ط زمين به صور

برش( معماري 
ن خطوط موجود
 معموالً از ديوار

شوند تا در م مي
جازي يا معرف ك

 .شوند

 .رست است
ي بنا از تعداد م

پاگردله آخر با 
پله اس 4 داراي 

متر خو سانتي 8
سته شده، پايين

  .خواهد بود 

 .رست است
 اينكه مربع و دا

X  وYتصوي ،
يك، بر حسب اي
ش يك معلوم مي

ده شده مشخص
بنابراين ن.  شده
محورها براب ساير

شود كه در آن ي

.  

 .رست است
د نظر به روش ا

www.sanjeshse 

غ 1گزينه (  
در تصاوير -  

اند. شوند مي
گزي. (گرفت

در تصاوي -  
  .شوند مي

در 2گزينه  .17
هر چند خط  

هاي و برش
ترين ضخيم  

ها كه ستون
نشان داده م

خطوط مج  
ش ترسيم مي

در 4گزينه  .17
هاي تعداد پله

زيرا پل. است
بنابراين بنا  

8كل پله  
قسمت خواس

8منفي  
  
  

در 4گزينه  .18
با توجه به  

Xمحورهاي 
در پالن ابلي
شده نوع ابلي
دو نماي داد

ترسيم 1از 
آن بايد با س

پذيرفته مي

ترسيم شود
 
  
 

در 1گزينه  .18
تصوير مورد  
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ي مثبـت و   

ت موضـوع  

 در شـكل   

ه از گريـد    

  . است

cationgroup

  .كند د مي

 كمك فضـاهاي

مستقيم به سمت

رن و قرارگيـري

  .گ ارائه كند

  

شود بـا اسـتفاد

دة شكوه و اميد

 

تيزكني را تشديد

ك اسلحه را به

وجه را به طور م

غيير اندازه، تقار

كدست و هماهنگ

.غيير كرده است

ش ل كه سعي مي

ها نمايند  ويراني

  .ست

 )10/5/1399 جم

ش چرخ چاقو ت

ير دو چهره و يك

ي بودن زمينه تو

تغ. اسبي نيست

ه است بافتي يك

تركيب جديد تغ

ف كتاب بزرگسال

  .شود مي

ودكي در ميان

هماهنگ شده اس

32  

پنججامع نوبت ( 

اي كه چرخش يره

تصوييه كودكان 

 هستند و خالي
  

ت كلي گزينه منا
  

هطراح سعي كرد

يگاه حروف با تر

 

برخالف. ي است

ها نمايش داده م

  

 و زنده بودن كو

ورد نظر طراح ه

وازدهم؛ هنـــر

كيب متمركز داي

ت با خشونت علي

در بمباران يمن
.كند  برقرار مي

 تكرار به صورت
.مورد نظر است

شود، ط يافت مي

شده است اما جا

  .بت است

 .شود وشته مي

صفحات ضروري

ط ميان فيگوره

. مرتضي مميز

مودي بودن آنها

وس با مفهوم مو

سنجش دو

قو تيزكن با ترك

 مفهوم مخالفت

وميت كودكان د
ط با مخاطب را

بنابراين. نداريم
هاي طرح م ژگي

ي كه از آن دري

گرافي استفاده ش

شكل دهندة غراب

ده و متداخل نو

 و نوآوري بين ص
  .ي شود

فضا توسط ارتباط

حي گرافيك اثر

نده ويراني و عم

ت متقارن معكو

   
 

 .رست است
  ه ويچ

 .رست است
ه ويچ به نام چا

 .رست است
وستر براي بيان

  . كرده است
 .رست است

اي مفهوم مظلو
كند و ارتباط  مي

 .رست است
هاي يكسان ن رم

 از مهمترين ويژ
 .رست است

عماري و تصويري
 .رست است

 از حروف كاليگ
 .رست است
 .رست است

ن نظم عناصر ش
 .رست است

 .استرست 
 .رست است

 به صورت فشرد
 .رست است

ي كودك تنوع
ت همسان سازي

 .رست است
ماهيت ف كومتي

 .رست است
ي نمايشگاه طراح

 .رست است
ها نماين دن نخل

 .رست است
  راندي

 .رست است
 .رست است

ك كلمه به صورت

www.sanjeshse 
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وير، پسايي 

 اين فـيلم  

ر جهان به 
 كننـد و  ـي  
  

ي در فـيلم  

 2008ـال        
) 2 جسـمه  

 شخصـيت    

نيـز   4نـه   

. ساخته شد

رئاليسـم  
ضور عناصر 
زمـره آثـار    

cationgroup

در تصو. رود مي 

در. ه شده است
  .يم

  .ه شده است

فرد هيچكاك در
را ايفـا مـ» فين 

.دشو اموش مي

وي. ساخته است
  .د

ع شـده و تـا سـ
تئـاتر مج) 1: رد  

  ).آرزو( مان

سـكانس آخـر،

در توضـيح گزين
  .رود شمار مي

س 1349ر سال 

رة بـه شـيو   و د 
حض. دويي است

ن رمـان را در ز

 

كار به نخي ي
  .دارد

ر تقوايي ساخته
شوي ند، آشنا مي

بيضائي ساختهم 

، ولي توسط آلف
مك گـاف«نقش 

مه اول فيلم فرا

س» سمفوني دهم
ريم استفاده كرد

ـي تبـار، ابـداع
يوه بيـانگري دار

رنگين كم) 7 ئي

در سباشـد كـه     
  .شود مي) 

د. شود گفته مي 
 در سينما به ش

باشد كه در ن مي

باشـد مـي ايـران    
ر از رئاليسم جا

ان اصلي داستان

 )10/5/1399 جم

ها عروسك نترل
ه پسايي افقي د

كه توسط ناصر) 
ان اي روحي شده

نوشته بهرام» ور

ابداع شد»  فيل
ي دزديده شده ن
نتهاي همان نيم

س«تي را به نام 
و نماهاي تك فر

و كنشـگر برزيلـ
ـ  زار و شـيك، اب

تئاتر نامرئ) 6 مه

وي فرانسه مـي
فريم منجمد(م 

POV) دگاه

اي پرده عريض

ل سينماي ايران

ي شـاخص در ا
 فضاسازي متأثر
ساني بودن قهرما

33  

پنججامع نوبت ( 

  .»ر

كن براي و شود ي
تري نسبت به ب

)بندر لنگه(شور 
ها گي و بيماري

شب سمو«منامه 

آنگوس مك«ي 
هاي ، پولچكاك

ت كه تقريباً از ا

لم امپرسيونيست
ن بسيار سريع و

وال، كارگردان و
ت مجموعه تكنيك

تئاتر روزنام) 5 ر

هاي موج نو فيلم
وير فيكس فريم

ديد(ي نقطه نظر 
ها ذيرترين شيوه

ميك و موزيكال
  .رود ي

از آثار ادبـيكه  
پردازي و خصيت

انسدرياها و نيمه

ت نمايشي

وازدهم؛ هنـــر

منطق الطير«و  

مي ساخته چوب
ر و كارايي مناسب

وب كشزار در جن
زد كه دچار جن

ي، براساس فيلم

نويس بريتانيايي
ساخته هيچ» ني

هاست رانجام پول

كه نخستين فيل
ت فيلم از تدوين

وسط آگوستو بو
تر شورايي هفت

تئاتر قانونگذار) 

و، از نخستين ف
گردد و تصو برمي

شود، نماي ه مي
 بهترين، و دلپذ

 اولين فيلم ريتم
مي به شمار مي

است پور رواني 
ش از همه در شخ
ول زشت روي د

 خالقيت

سنجش دو

»االولياء تذكرة«

چ از معموالً كه 
ه قابليت بيشتر

 درباره مراسم ز
 شفاي افرادي ك

مسعود كيميايي

نووسط فيلمنامه
روا«فيلم  درل 

وي در مورد سر

باشد ك گانس مي
حي شخصيت رو

ميالدي تو 197
تئات . يافته است

)4 تئاتر مجادله 

خته فرانوا تروفو
 رو به دوربين ب

شخصيت گرفته
يكي از» تاويژن

ته علي حاتمي،
رداني علي حاتم

منيرو نوشته ن
بيش اين رمان. 

ريان دريايي، غو
  . است

   
 

 .رست است
«فاني، همچون 

 .استرست 
است دستگاهي
شود كه اهده مي

 .رست است
مستندي است 

 برگزاري مراسم
 .رست است

ساخته م»  قرمز
 .رست است

، نخستين بار تو
به عنوان مثا. د
هاي ما كنجكاو س

 .رست است
ساخته آبل گ» خ

ي بيان وضعيت
 .رست است

0در دهة » رايي
هاي آن ادامه ش

)3 زي همزمان
 .رست است
ساخ» رصد ضربه

م در آخرين نما
 .رست است

كه از زاويه ديد ش
ويست«داشت كه 

 .رست است
 .رست است

ساخت» ن كچل
لين تجربه كارگر

 .رست است
رمان نام يك» 

.ستشته شده ا
پر: يلي از قبيل

دويي جاي داده

www.sanjeshse 
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ر اسـتفاده   

ي ـ شـايد    

كرد كـه در  
 ويژگـي را   

-يـا تخـت  

  . يران بود

 و حركـات    

 در حالـت    

را ) بـم (ن   

 

cationgroup

ي به جاي دكـور

كشـي سگ مه ـ    

نزآميز تعريف كر
توان ايـن و مي

ي بـازي  سياه ه
ي روحوضي در اي

هـاي بيرونـي و ي   

خواهد بـود كـه

هـاي پـايين نـت  

 .باشد ن نت مي

 

 از عناصر واقعي

ه تارا ـ غريبه و

طن ، به صورتر
و تارانتينوموش 

هاي موسوم به ش
هاي ز در نمايش

تارگرايانه، بـازي

خ} دوديز ـ مي    

4و  2و هـورن  

ختالف در همين

 )10/5/1399 جم

در صحنه بيشتر

كوچك ـ چريكه

يا ژانر يك سبك
ي آلن، جيم جار

ود كه در نمايش
باز ان نسل سياه

هـاي سـاختا حنه

  .ست

فاديز ـ الديز ـ د

.  

و) زير(هاي باال 

 وجود دارد و اخ
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پنججامع نوبت ( 

شود و د اده مي
  .م است

  .ارل دراير

   

  .باشد ي

باشو غريبه ك: ي

ري و مفهومي ي
ل در آثار وودي

ايراني بو كمدي
بازيگر  بازمانده

كه در آن از صح

د صدا ناميده اس

رديز ـ ف{مينور 
  .رد

.آيند حساب مي

ه نت 3و  1ورن 

كرن دو نت سي

ت موسيقي

وازدهم؛ هنـــر

هاي سرد استفا گ
دانان ناتوراليسم

ساخته كا» رك

.باشد حوضي مي

ناصر ناهمساز مي

هاي توان به فيلم

هاي ظاهر ويژگي
د، به عنوان مثال

ك بازيگر» خواه ت
 افشار، آخرين ب

لد رواج يافت ك

به معناي خودن 

ديز م گام سل) م
گير اس قرار مي

ي دستگاهي به ح

ضور دارند كه هو

در بيات ترك د 

 خالقيت

سنجش دو

ي عموماً از رنگ
ترين كارگر زرگ

مصائب ژاندا«م 

ازيگران تخت ح

هم قرار دادن عن

ت ي در سينما مي
  .داشت

آميز از و ي اغراق
شود  استفاده مي

سعداهللا رحمت« 
سعدي. رداخت

توسط مايرهول) 

ديوفون را اتوفون

پنجم(جه نمايان 
در با) نت الديز(

ئوريك موسيقي

وازنده هورن حض

بمل و و نت سي

   
 

 .رست است
هاي ناتوراليستي
دره آنتوان از بز

 .رست است
وط است به فيلم

 .رست است
 معناي تمرين با

 .رست است
ه معناي كنار ه

 .رست است
ح بهرام بيضايي
 ـ كالغ،  اشاره د

 .رست است
تقليدي توان مي
مدرن از آنست
  .د

 .رست است
شار، با نام كامل
پر يفاي نقش مي
 .رست است

)بيومكانيك(ني 
  .شد فاده مي

 .رست است
 .رست است
 .رست است

يون سازهاي ايد
 .رست است
 .رست است

خته بر روي درج
(م پنجم آكورد 
 .رست است

تار سازهاي تئ سه
 .رست است

 اركستر چهار نو

 .رست است
ثال در ماهور دو
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ار صـدايي   

. باشـند  ـي    

ه باشند را 

تـر صـدا    م 

 و ملوديك 

ـه سـيمان    

cationgroup

سوم آكورد چهـا

سـت نوازنـده مـ

داشته) پرده(ني 

.  

ود دوم بزرگ بـم

اژور هارمونيك

  

را دوغـاب ماسـ

 

يفراژ معكوس س

گر زير پـاي راس

يك فاصله طنين

ينور خواهد بود

 باس نوشته شو

غيير يافته در ما

.اند ي كار شده

ن پشت پالك ر

 )10/5/1399 جم

هم نمايانگر شي 

و چهار پدال ديگ

D- 

هايي كه ي  دانگ

  

ن گام البمل مي

ر و اگر در كليد

هاي تغ بود و نت

هاي  دسته سنگ

شود تا بتوان  مي
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پنججامع نوبت ( 

2ه شود و عدد 
  .باشد

ي چپ نوازنده و

-C-B/E-F-G

وهاي قوي  نگ

.س ساخته شد

آ) مترادف(يك 

تر  نهم بزرگ بم

  .د بود

طبيعي خواهد ب
  .شوند ي

  .هستند

همگي از 4و  3

ت گچ نگهداري

اص مواد

وازدهم؛ هنـــر

فتم گام ساخته
د در باس آمده ب

سه پدال زير پاي
  :ب است

G-A

شته باشند را دان

سط آدولف ساكس

ز دارد و آنارموني

سل نوشته شود

صلي آن خواهد

ك مانند ماژور ط
رضي حساب مي

  گ نمك

هاي دگرگون ه گ

3و  1 اما گزينه 

وقت توسط مالت

 خوا

سنجش دو

ر روي درجه هف
 كه هفتم آكورد

باشد كه س ل مي
ست بدين ترتيب

داش) پرده(نيني 

باشد و توس ت مي

عالمت ديز 5كه 

بمل در كليد س ي

ر تنها همسايه ا

مونيك و ملوديك
شند و عالمت عر

  ت
گ گوگرد ـ سنگ

سنگ  ت از دستة

اي خام هستند

ك به صورت مو

   
 

 .رست است
ردي است كه بر
ين مفهوم است

 .است رست
 داراي هفت پدال

ها از چپ به راس ل

 .رست است
كه دو فاصله طن

  .نامند ين مي
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

 خانواده ترومپت
 .رست است

ور گامي است ك
 .رست است

الرينت باس سي
  

 .رست است
يك گام مينوري 

 .رست است
كليد ماژور هارم

باش سركليد نمي

 .ست استر
 سست به سخت
سنگ گچ ـ سنگ

 .رست است
مرمر و كوارتزيت

 .رست است
ها از گروه سنگ
 .رست است

ها سنگ پالك ري
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  .د

ت بـاريم و     

cationgroup

 بدون بو هستند

محلـول هيـدرات

 

ي بسيار سبك و

رد، سـپس در م

  .وپتاس است

 )10/5/1399 جم

هاي دسته چوب

  .وند

  كوهي

15  قرار بگير

آلوم دو+ تريك 
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پنججامع نوبت ( 

از د 4 اما گزينه 

   شيشه

منگنز از بين برو

پنبه كو) 3چوب 
  ك

°1   اليC°

  .ند

شود اسيد نيت مي

  .شند

نمك سود شده

.مطرح هستند

وازدهم؛ هنـــر

بو هستند خوش

الياف=  4زينه 

ضرند و بايد با م

  .رود ي

  شي

تار چ) 2 شيشه 
س و سنگ آهك

°Cر با حرارت 

باشن ت آبگينه مي

  .باشد هور مي

 روي استفاده م

باش نعت چاپ مي

پوست ن: 3زينه 

ده و ضد شوره م

سنجش دو

هاي خ سته چوب

گز 

وگرد در فوالد مض

مينيوم به كار مي

پاشمالچ = روان 

پشم) 1= تيك 
سيليس= الستيك 

 گچي درون فر

مربوط به صنعت

خفگي داروي ظه

كليشه از جنس

ه تصاوير در صن

گز 
  نگ

كنند نوان تقويت

   
 

 .رست است
از دس 3و  2و  1

 .ت استرس
 چيني 

 .رست است
يژن، فسفر و گو

 .رست است
تر براي فلز آلوم
 .رست است
هاي ر ك و ماسه

 .رست است
در صنعت پالست
ده در صنعت پال

 .رست است
   
  ي

   فرمالدئيد
  ر

  لدئيد
  مالدئيد
 .استرست 

بايست ماكت مي
  .ك قرار گيرد
 .رست است

  روي+ س 
  قلع+ س 

 .رست است
 .رست است

نيز م 4و  2و  1
 .رست است

سيم عامل ضد خ
 .رست است

براي خوراندن ك
 .رست است

دهنده يز تشكيل
 .رست است

 رم بز
رم خام بدون رن

 .رست است
به عن 4و  3و  2
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