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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومسمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)05/09/1400(  

  )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 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

تحـرّي  «: ه 

 ←) خيانت

ــ  1» لـيم 

نم همگـي  

شـبيه و دو  
اسـتعاره و  

cationgroup

ه» ي نيك توجـ

معني حيله و خ

  ر  

  . شود
كل«هـام بـر واژة     

كنني توجه نمي
  ) نظر است

تش» ـن توسـت    
ا: شـمع . (سـت  

  .امروزي

  .بستندتر مي

  .عني هستند

هاي معني عوض

 مصراع دوم به م

مقصور ←سور 

شيت يافت نمي
باهت دارد و ايهـ

به معن» نمنا نك
مورد ن» پرنده« 

ن آرايشـگر حسـ
وم نيز صـادق ا

  . شودنمي

05/09/1400(  

ادل شهرستان ا

قاجاريه روي شت

  ) خطار كردن

مع هم) محجوب(

به«مثوبات  ←
  . ست

در( غدر * مل 

مقس* هجرت  ←

  .سته شوند

ييچ تناقضي در ب
 كوه طـور شـب

پنجه آشن«ـ  سير
به معني» باز«(
بخت سياه مـن«

ر مورد مصراع د

 اين بيت ديده ن

2  

5 سوممرحلة (ـر 

شود معاداره مي

زمان صفويه و ق

ي ترساندن يا اخ

(ت كه همگي با 

  
مصوبات) (ذاري

ن امال درست اس

محم ←ل مهم
  

←حجرت * ع  
  . د است

ه الزاماً بايد دانس

ـ ولي هيچ ي دارند
 بلندي همت به

  خنگو
به معني اس» ته

. (شودديده نمي
«در مصراع اول 

ـ همين امر در د
  ) عليل

ل است، كه در

)  2(سي 

ش يازدهم؛ هنـــ

حت نظر والي اد
  .بد ه

دو چرخ كه در

ويژه براي  بلند به
  ) عصبـ ت يت

است) ـ پوشيده ر

: ها عبارتند از ن
نگذ  ←گزاري 

جسته شود با اين
  .اليي است

م) * فصل، زمان
) بيه چهارپايان

   
استمتاع ←متاع 

ر اين متن جديد

اند كهتخاب شده

بخشي ره و جان
ـ بيه شده است

سخ) / بك هندي
بست«ـ  توجه، بي
در بيت د) هامي

ر تشبيه است، د
شودي ديده نمي

 و فاقد حسن تع
در حد محال) يي

 فارس

سنجش

  : ها ت آن
 شهرهايي كه تح
 خواه نيك، خوا
 كوچك داراي د

فرياد : نهيب(، 
حمي: غير ت) (گ

ـ مستور پنهان( 

ارند و اصالح آن
نگ) (قيمت ←ت 

 شود، حقيقت ج
فاقد غلط امال» ..

  : ها ن
ف(موسم  ←) ه

شبي(ستوروار  ←

:ها عبارتند از ن
اسطم* تبعت  ←
در) حرص و آز( 

متون دروس انتخ

همگي استعا» ي
تشب) رت موسي

شاعر سبك(شاني 
نياز،به معني بي
يا ايه(ام تناسب 

عايي و مبتني بر
ي حسن تعليلي
ط استعاره دارد

نماي يا كوچك(ي 

   
 

 .رست است
ط و معاني درست
اليت، مجموعه
هاخصلت، خوي

عي توپ جنگي
 .رست است

  : ها واژه
)ـ تعيين شده م

ـ هماهنگ نوا وش
 .رست است

هاي مترادفژه
 .رست است

ه غلط اماليي دا
غيمت) (محنت 

ني طلب كرده
..د از اين سخن 
 .رست است

اليي و اصالح آن
روف، نشان شده

←سطوروار  ) * 
 .رست است

اليي و اصالح آن
 تبئت * ضار←

به معني) شره(
 .رست است

 موارد سؤال از م
 .رست است

  : هاه
ـ مي ـ اسف خون
لقب حضر(كليم 
ـ كليم كاش2سي 

ب» سير چشم« 
ند ولي هيچ ايها
عليل، دليلي ادع

رد وليشخيص دا
رد ولي شام فقط

نماييعني بزرگ

www.sanjeshse 

  
 
در 2گزينه  

سه واژة غلط
جِ و: واليات
جِ خ: خصال

نوع: زنبورك
در 4گزينه  

همة معاني
معلوم: مقرّر(
خو: موزون(
در 3گزينه  

مورد نظر وا
در 1گزينه  

هايي كهواژه
←مهنت (

به معن» افتد
مراد«گزينه 

در 3گزينه  
هاي امالغلط

معر(موسوم 
)ارزش(قدر 

در 4گزينه  
پنج غلط امال

مض ←مزار 
(واژه : توجه

در 1گزينه  
سه مورد از

در 4گزينه  
بررسي آرايه

ـ خ ظفر«) 1
من به ك) 2

حضرت موس
در بيت،) 3

كنايه هستند
حسن تع) 4

استعاره و تش
تشخيص دار

به مع: اغراق
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  .ر غم

) ض بـديعي    

و فشـرده    
ه زودتر به 

ام تناسـب       

  .ين است

  

) ـ ننـگ  ت

* بميـريم  

cationgroup

ون استعاره از پر

  ) ـ پيدا ن گم

 دليـل و تنـاقض

دهـمچـين مـي   
 است كه هر چه

د ايهـام يـا ايهـا

رخانة كشور چين

: هارسي گزينه
  ساز  ه

    ز
  ساز   وابسته

ـ غير ت غزل بعد

ـ ب بميـريم   ⇐  

ـ پر خو )ت غنچه

تضاد بين(ام موده

عجـب( اسـت   

كمند آهـم را چ
چون قصدم اين

ـ چـين ايجـاد ن 

سحر بابل در نگار

مع الوصف برر. د
حرف ربط وابسته

  ساز سته
ساز ف ربط وابسته

اراي حرف ربط

  
(راي سه متمم 

  .د
  ريم  
بيـت اول[ يت 

05/09/1400(  

  ) »ر بلبل
ـ دست شكوة خار

م خود را گم نم

نيا آلوده كـرده
  

مند عشق آرم، ك
ه بياني ديگر، چ

هاي نگارسـتانه

شيرين، يادآور س

  .يه شده است

شودختم مي) د
تركيب فاقد ح 5

د حرف ربط وابس
ب و داراي حرف

تركيب و د 6: و

) جانشين نهاد 
و دار) رصت بده

شوديافت مي) ت
ـ بمير ـ نبوديم م

ر اسنادي دو بي
  . ست

3  

5 سوممرحلة (ـر 

خما«خمار خود 
ـ زبان شك  شكوه

امو را طلب كرده
  ه از كدورت

را كفن مرا به دن
) ده شده است

حبوب را در كم
به. (ه اتمام است

معموالً واژه. (دن

شدن از خواب ش

ن پريشان تشبي

سته ساز هستند
5: ـ كار مرگ وه
تركيب فاقد 5: ش

يبترك 5: الي تو
ـ روي تو م اعمي

»يم«(باشد مي
ن تا غزل بعد فر

فرصت( مفعول 
ـ بميريم يم  ⇐ 

 تعداد افعال غير
متفاوت ا] يريم

ش يازدهم؛ هنـــ

ـ خ ـ خون گل ل
زبان(هاي تعاره

   
  شبيه

جا كه تو  از آن: 
استعار» غبار«: 

مرگ هستم زير
صيت انساني داد
اين كه روزي مح
ت كه عمرم رو به

ام تناسب هستن
 

ه هنگام بيدار ش

ن و زلف عنبرين

ي حرف ربط وابس
ـ آن انبو ت سوز

ـ هزاران نيش ي
ـ باال  حد زيبايي
ـ چشم ال چشم

گروه مسندي م 
اي روح جنون: ل

و يك) ـ ما ـ بعد
بيت اول : جمله

كسان است ولي
ـ بمي )ت ما نيست

سنجش

  : شده
دل بلبل(هاي ره

است) چون غنچه
)خواب(ستعاره 
فاقد تش) ي گل

:حسن تعليل ←
:استعاره ←يل 
من دشمن م ←
به مرگ شخص(ن 

به اميد ا:  تعليل
اين است) كشم

  .)  شده است
  .عشق

ـ ايها ـ ايهام ليل
 ) صداق ندارند

  : وجود
هاي محبوبم به م

     زيبارو
  
   

راز به مشك ختن

كه داراي(گزينه 
ـ شمشير عافيت ز

ـ هر موجي ة شاه
ـ صنعت سعدي

ـ خيا پردة اعمي

»ترآبي« نقش 
در مصرع اول(ي 

ـ جنون( پسين 
هر يك چهار ج

يك) ـ بميريم ست
در غير ت( دارد 

   
 

 .رست است
هاي خواسته شه

ـ استعار )خار غم
ـ چ همچو خار(ت 

اس) افسانه نسيم
ـ روي شبنم(هاي 

 .رست است
  : هاه

←ـ استعاره  قض
ـ حسن تعلي قض

←و حسن تعليل 
شمن مرگ بودن

حسن ←قض 
كد تند نفس مي
سم، عمرم كوتاه
مند استعاره از ع

 .رست است
حسن تعل:  فاقد

 در اين بيت مص
هاي موسي آرايه

ي و سحر چشم
استعاره از» گار
خواب نوشين: 

 مجازاً سرزمين
م سرزمين شير

 .رست است
دو سؤال به دو گ

ـ شمشير تيز شير
ـ ديد ـ سد روان

ـ ص  قباي صنعت
ـ پ ـ چشمش شم

 .رست است
  : هاد گزينه

مسند و» شيشه
ه شيوة بالغيم ب

 دوم سه وابستة
(مالت دو بيت 

ـ نيس ـ اي بده ⇐
ـ وجود ند بده ⇐

www.sanjeshse 
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بررسي آرايه

خ(تشبيه ) 1
تشبيهات) 2
ا(تشبيه ) 3
هاستعاره )4

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

فاقد تناق) 1
فاقد تناق) 2
تناقض و) 3

دش: استعاره
فاقد تناق) 4

تند(كنم  مي
محبوبم برس

كم: استعاره
در 1گزينه  .

اين دو بيت
كنند كه مي

و اينك بررس
زيبايي: اغراق

نگ«: استعاره
:آميزي حس
خاك: مجاز

نسيم: تشبيه
در 4گزينه  .1

جواب اين د
آن شمش) 1
2 (ـ اين سد
ـ اين قبا) 3
مردم چش) 4

در 3گزينه  .1
بررسي موار

ش«نقش ) 1
بيت دوم) 2

  . است
در بيت) 3
تعداد جم) 4

⇐بيت دوم 
⇐بيت دوم 
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  ) داشتمي

ـ   متممـي  

ـ  ـ حكايـت 

ـي مفهـوم     

گشـايد در  

cationgroup

مي..... شكي من 

گـروه(شـم مـن   

ـ ـ مـدح  تمـاعي 

طبـع اسـت ولـ

ز رحمت گ/ ري 

كاش(ي با مفعول 

ز چشـ ←م) في

ـ اجت ت اخالقـي  

مناعت و عزّت ط

كمت دردد ز ح

 (  

05/09/1400(  

  .ند
يا سه جزئي) ت

  

  جمله 5

  ) اضافي

ـ اضاف ه متممي

  )في

 براي موضـوعات

  . ت

ت، همت واال، م

خدا گر ببند«ثل 

)پذيري مرگ(ه 

   هر درد

4  

5 سوممرحلة (ـر 

كن با مفعول مي
داشتم وجود مي

: به شرح است 
  جمله  5
. ـ است ـ برد )ت

  ه 

ـ ا يدگروه نها( 
  ) ـ اضافي ي
گرو(چشم تو و 

ـ اضا روه نهادي

بيت است و 8 

قعي انسان است

 وجودي، شجاعت
  .است» 

المث صداق ضرب

ر ادبيات ديگر به

   درد عشق 
سايي راه درمان

ش يازدهم؛ هنـــ

له را سه جزئي
برايم( ...... جزئي 

جمله 5هر يك 
5: ـ نپايي بندي

است(ف پريشان 

جمله 4.  هستي
  ه 

غمزه تو ←ت 
گروه مفعولي( را 
به دو ←ت )  ي

گر(دل تو  ←ت 

تا 2معموالً بين 

م باال جايگاه واق

  پايدار 

هاين به ارزش
»دردي و كمك م

داوند و همانا مص

كنيم ولي درمي

سازگاري با) 2 
شناس) 4.    ست

سنجش

 
آن جمل) دارد(ي 

كند به دوج مي

 گزينه پاسخ، ه
ـ بب )است(ـ بِه  ي
و سر زلف) است(

ـ ه ـ نگويد شتن
جمله 3). دارند(

ت)  ـ اضافي هادي
فراق تو ر ←ت 

ـ اضافي  متممي

ت)  ـ اضافي دي

قطعه م(ه است 
  ) شوده مي

كه عالم جهان، اين
   

ستگي به امور ناپا

اتّكا داشتن: سؤال
داشتن حس هم

ناپذير خد ت پايان

برخورد م) تيزي

.   زندگي است
ناپذير اس درمان 

   
 

 .رست است
  :ي غير  پاسخ

عل غير اسنادي
جمله را تبديل 

 .رست است
ت بيت سؤال و

ـ هستي ندانستم 
(ست و زنخدان 

  جمله 2: كنم
ـ بايد كش در بردن

(ـ سودايي  دارند
 .رست است

  : ر پيوسته
گروه نه(ميل تو 

ت)  متمم( من 
گروه(ي رخ تو 

گروه نهاد(ب تو 
 .رست است

 پاسخ اين گزينه
استفاده... ضا و 

 .رست است
  : هاه

موقّتي در اين ج
 ق به دو جهان

عدم دلبس: سؤال
   قناعت 

 .رست است
 ابيات و بيت س

مندي د ارزش«خ 
 .رست است

رحمت: ه پاسخ
  . باشدي

 .رست است
ست مرگ(سخ به 

 .رست است
  : جود

ية حيات و سرز
درد عشق: سؤال
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حذف فع) ب
)را(نوع ) ج

در 1گزينه  .1
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:بيت سؤال
اس): 1گزينه 

ـ نك است) 2
بايد به د) 3
ـ د هستم) 4

در 2گزينه  .1
نقش ضمائر

م ←ت ) 1
به ←م ) 2
بي ←ت ) 3

  ) اضافي
لب ←ت ) 4

در 4گزينه  .1
قالب قطعه

ـ تقا شكايت
در 3گزينه  .1

مفهوم گزينه
اسكان م) 1
عدم تعلّق) 2
و بيت س) 3
تأكيد بر) 4

در 1گزينه  .1
همةمفهوم 

گزينة پاسخ
در 2گزينه  .2

مفهوم گزينه
مي» ديگري

در 4گزينه  .2
در گزينه پاس

در 3گزينه  .2
مفاهيم موج

عشق ماي) 1
و بيت س) 3
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ـ       ه  پاسـخ ب

هـايش   خه 

رد (رخـت  

  

 و 2 هاي  نه

: »الغریبـة« 

  )ست

اش را  نواده
 .ب فرستاد

ح صـحبت   
او را .  كرد

cationgroup

ت ولـي گزينـه

  ))4 و 2 ي

شـا: »غصونها« ،

در: »الشـجرة«، )1

  ) 4  ه

  ) 3رد گزينه 

رد گزين( توجه 

،)4و  3و  2ـه  

و زكات دادن اس

خت و غذاي خان
ود را به داخل آب

واضـح يبا صـدا 
محقق خواهدد 

شاره شـده اسـت

  .  شده است

هاي رد گزينه( ا

،)4و  3  هاي ينه

1و  2هاي  گزينه

رد گزينه( ديچي

ر(، درختان )4و 

:»اِلتفات«) 3  نه

رد گزينـ(و آن  

ر رابطه با نماز و

فروخ را مي يدش
او تور خو. نشد 
وجود دارد كه ب 

خواهد يمنچه را 

)ي

05/09/1400(  

  .ت

اش» ي سد ايمان

ه در نظر گرفته

ارا«  ها ميوه: »أ

رد گزي( تنه: »ع

رد گ(آن : تلك 

ْت « ،)2  يپ: »التفَّ

و 3و  1 هاي  ينه

رد گزين) (3و  4

:»و هي« ،)3  نه

د 3گزينه . (بي

  

صيت و عصرها 
ديه شد، اما ناام

ييبايبزرگ و ز
هرآننجام دهد، 

يرعلوم انساني

5  

5 سوممرحلة (ـر 

است» زل تا ابد

ر صورتي نابودي
   

اضافه» راد بصير

)2   رد گزينه( ي

جذع«كرد  جه مي

،)1 و 2 و 3  ي

 رد گزينه( ختي

رد گزي( هيچ ود

4  هاي رد گزينه(

رد گزينه( ها دهيد

يا د، نزد خدا مي

) 3و  2هاي  نه

رفت ي به دريا مي
نكرد و خسته دا
ب يدر آن ماه و 

كار را ا آن اگر 

ويژة غي) (2( 

ش يازدهم؛ هنـــ

دوستي حق از ا

 نفوذ شيطان در
.كنداشاره مي» 

 خاكي براي افر

يژگيو: »مواصفة«

توج: »کان یلتفت

ها رد گزينه( صد

درخ: »شجرة«، )

شو يخارج نم: »

( وزش، تدريس

پد: »الظواهر« ،)

  .ر

ر نيك بفرستيد

رد گزين( أفضل: »

 براي صيد ماهي
ديپ يت، اما ماه

است نيه سنگ
 آب برگرداند و

ي، زبان قرآن

سنجش

 عهد بندگي و د

نزديكي«ؤال به 
»لب يك عاشق

فرسايي زندگي 

« ،)3و  4 هاي  ه

ک«، )1 رد گزينه

ششصهزار و  هار

1رد گزينه ( خت

فال یخرج أيّ «، )1

آمو: »تعلیم« !زند

)2و  3هاي   زينه

هوم آيه ناسازگار

 كه هرچه از كار

»بهترين«  ،)1ه 

هر روز يگير ي
رفت ايمول به در
كه ديو ناگهان د

كرد كه آن را به

 عربي

   
 

 .رست است
ثبات«ة پاسخ، 

 .رست است
ت و عبارات سؤ
ي شيطان در قل

 .رست است
طاقت«:  مفهوم

  .رست است
رد گزينه( نيتر م

  .رست است
ر( ـ روزانه رخت

3 (  
  .رست است
چه: » و سّت مئـة

 
  .رست است

ـ درخت كننده فهخ
  .رست است

1رد گزينه ( ها ه
  .رست است
ز يه شما ضرر م

  .رست است
رد گز( جود دارد
  ) 4 گزينه 

  .رست است
ع است و با مفه

 .رست است
اين است  دربارة

  رست است
رد گزينه( لهادئة

  ك مطلب
ماهيه است كه 

روز طبق معم ك
و ديتور را كش ي
درخواست ك يه

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينة

در 1گزينه  .2
در همة ابيات

نفوذناپذيري«
در 2گزينه  .2

مورد الف با
   

در 1 گزينه .2
مهم: »أهمّ «

در 2گزينه  .2
د: »الشجرة«
3 رد گزينه(

در 4گزينه  .2
أربعة آالف«

 ) 3گزينه 
در 3گزينه  .2

خ: »الخانقة«
در 2گزينه  .3

دانه: »ذورُ بُ «
در 1گزينه  .3

به: »یَرضُّکم«
4 ( 

در 1گزينه  .3
وج :»هناک«

رد(عجيب 
در 4گزينه  .3

دربارة تواضع
در 3گزينه  .3

مفهوم آيه د
در 4گزينه  .3

ال: »آهسته«
  

دركترجمة 
حكايت شده

كي. خريد مي
يبعد از مدت

ماه. كند يم

erv.ir
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 بـزرگ بـا    
ودش را در    
 !در سعادت

ام از آن  ده 
خـود را در   

هـاي   ـاهي   
ـه آن نيـاز       

+ =1 5  
−45 15 

cationgroup

قصـر كيـ  در 
بـاز كنـد و خـو
 هستند و من د

خـانوا يوقتـ . م   
د و باز كنـد و خ
ظـار، ناگهـان مـ
 و همسـرش بـ

  

=15
= 3 

خواهم يم«: فت
نش را ببندد و ب
رزندانش در فقر
وسـتانم برگـردم
شمانش را ببندد

پس از انتظ دواه
را كـه پسـرانش

 !كرد ي

 ! پيدا كرد

!دوم دست يافت
 !كرد

  )4نه 

05/09/1400(  

او گف ».بخواه ي
ست كه چشمانش

فت كه زن و فر
م، خـانواده و دو
 خواست كه چش

از او پول بخو و 
وخت و آنچـه ر

  ! راحت بود
ر قصر زندگي مي

  !دا كرد
 در شكم ماهي

 !ي خواب

خواست در بار د
در قصر زندگي ك

رد گزينه( خاطب

 4(  

6  

5 سوممرحلة (ـر 

يخواه يهرچه م«
گير خوا ز ماهي

و با خودش گف !
خواهم به كشورم

از او يماه ؟ارد
رديرا بگ ي ماه

ها را فرو و ماهي

اش نار ي خانواده
اش در با خانواده

ر ساحل دريا پيد
مرواريدهايي كه

شكارچي) 4  !ن

خ گير مي يه ماه
 مدت كوتاهي د

للمخ/ ) 3گزينه 

رد گزينه( تعال

  )3د گزينه 

  .بيايد» أفعل«

  .دهد  مي

ش يازدهم؛ هنـــ

«:  و به او گفت
ماهي ا» .كنم ي

! است يا تخيلي
خ يمن م: خ داد

د يا دهي، چه فا
دوباره ديتا شا 

ي عجيب نبود، ا
 .ا بازگشت

خاطر دوري به) 2
او ب) 4 

با پولي كه در) 2
با م) 4  ! د

ماهي دروغين) 3

ماهي به آنچه) 2
صياد براي) 4!

رد گ(» ها«ضمير 

افت / )2د گزينه 

رد( صفة/ ) 2 نه

  .ت

« و بايد بر وزن 

  . است
دو معناي آنچه

  

سنجش

بعد ظاهر شد ي
يزندگ واناتي ح
دانست واقعي ي

و او پاسخ ديپرس
شورم دور هستم،

اختاندا به آب 
ن بين آن ماهي

ها سمت آن ي به

 د؟كر ي
    2

   !احت بود
 

2    !داد
دست آورد هي به

3  !هي سخنگو

  ؟
2  ! هر شد

 و كشورش بود

فاعله ض/  )2نه 

رد( »ما«فعوله م

رد گزين( صفةو  

درست است »ي

 
ي تفضيل دارد

جواب شرط» صد
گزينة د.  هستند

ّقةهدف إیجاد مش

   
 

يرداند، و او مدت
و خدمتكاران و

رگ ديد كه نمي
اش پ يت ناراحت

تند و من از كش
تور خود را ديد 

ن ديد ولي در آ
يد و با خوشحالي

 .رست است
يه در قصر زندگ
! قصر فقير بود
شه در حال استر
 . رست است

كه ماهي به او د
كه از فروش ماه

  .رست است
ماه) 2  !ميد

  .رست است
؟نادرست استت 

اي بار سوم ظاه
ي عاشق خانواده

  .رست است
رد گزين( ف زائد

  .رست است
م / )1رد گزينه 

  .رست است
صدق/  )1زينه 

  .رست است
ألَفي« ست است،
  . رست است

 . رست است
ين عبارت معناي

 . رست است
تحصد«ل شرط و 

پرسشي: 4و  3
  . رست است

صعب بهح سؤال 

www.sanjeshse 

به آب بازگر
و اديز يغذا

يك قصر بزر
از علت يماه

محروم هست
ايساحل در

زيادي در آن
داشتند خري

در 2گزينه  .3
چگونهاد صي
صياد در) 1
او هميش) 3

در 3گزينه  .3
با پولي ك) 1
با پولي ك) 3

در 2گزينه  .3
صياد ناام) 1

در 1گزينه  .3
كدام عبارت

ماهي برا) 1
شكارچي) 3

در 1گزينه  .4
ليس له حرف

در 3گزينه  .4
ر( للمخاطب

در 4گزينه  .4
رد گز(مفرد 

در 4گزينه  .4
نادرس» ألَفيَّ «

در 2گزينه  .4

در 3گزينه  .4
در اي» کربی«

در 1گزينه  .4
فعل» تعمل«

3هاي  گزينه
در 4گزينه  .4

طرح: التَعنُّت

erv.ir
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ايـن  =  مـا 

= الصـدوق (

ـا(ـه    و ) دا
  1درس 

و ) كند  مي

) ـال خـود   
 11ص  11

: 4د گزينه 

=  أحسـن(ل     
كتاب  ←

 11كتـاب  

 11كتاب  

cationgroup

هذا: (3د گزينه 
  2درس  28

: (3 رد گزينـه     
 

، عـدم ترجمـ)ك 
د 2ص  11تاب 

تأكيد: (4زينه 

بـه حـ: (3زينه 
1كتاب  ←. د

، رد) نگفت:  یقل

ه اسـم تفضـيل
. درست هستن

ك 22ه شده، ص 

   2درس 

←ت هستند 

  ار 

، رد)فرستادگان
8ص  11كتاب  

شـكل مضـارع،
2درس  26ص 

پـاك=  الطّیّبـه: (2
كت ←  . هستند

، رد گز)وقتش= 

رد گز) رده باشي
 نادرست هستند

(ختار معنايي 
  .2درس  

عـدم ترجمـه: 4
، ناد)كرده است

كل الزم ترجمه

د 19ص  11ب 

نادرست) ها اسم( 

05/09/1400(  

ـ ا ـ مناظر ـ منازل ب

ف=  مرسلون(و ) م
←. هستند ت

بـه ش) قـدم دارد  
ص 11كتاب  ←

2رد گزينـه  ) ح
ه)بخو ،  نادرست

= وقتهـا(، )كند ي

مجازات كر=  ب
، )خوار=  ُمهانا( 

تفاوت ساخ: 3ه 
26ص  11ب 

4، رد گزينـه  3  
زندگيش تغيير ك

به شك) كند ك مي
 11  

كتاب ←. كنند

ه شكل مضارع،

)وم انساني

7  

5 سوممرحلة (ـر 

ـ ابواب ـ شوراع طرق

نام: رقد ←گاه 
، نادرست.ه است

برگزينـد، مق=  
←. ست هستند

كارهاي صالح= حه 
بسيار خو(، و )ؤیه

نگهداري مي: فظ
   1درس  3 

تعاقب(و ) ن كني
عدم ترجمه) ه

، رد گزينه)گفت
كتا ←. ستند

در گزينـه) غيير
ز= تغیرت حیاتُه (

نزديك: یقـرّب: (
كتاب 14ص ) 

ها شيون ك ر النه

به) ینشد: (1و  3

ويژة علو() 2(

ش يازدهم؛ هنـــ

  .داده شود

ـ ط اشجار ر جمله

خوابگ=  مرقد(، )
ترجمه نشده) دنا

اثـرک(و ترجمه  
نادرس) نبودن تو 

ل الصالح(ل،  األع
رؤ(عدم ترجمه  

یحاف(به اسميه و 
و 2ص  11اب 

خشمگين=  سخط
بخشند: لرحمن

نگ=  یقل (، ) بار
، نادرست هس)شد

بهترين تغ(، )ده
( شكل متعدي 

:2، رد گزينه 11
مگر= إال(رجمه 

 شكايت كنم، در

3هاي  رد گزينه 

( زبان قرآن 

سنجش

 
 يا مكان جواب د

 )يل

در. ه وجود دارد

)از=  من(، )خت
من مرقد: (4ينه 

)بدگويي(و ) د
= یبکغ: (4ينه 

در قسمت اول) ه
:3، رد گزينه )د

مه جملة فعليه به
كتا ←. هستند

تس(، )شنود كني
ال: (4 رد گزينه 

سه= ثالث مرّات 
خشمگين ش=  ب

بسيار فهميد=  ه
مه فعل الزم به

 2. 

1كتاب  28ص  
عدم تر: 3گزينه 

گر به پرندگان

)نامند مي: مونها

 عربي،

   
 

. رست است
بايد جا و» أين

 .رست است
اسم تفضي(است 

 .رست است
 تكسير در جمله

 . رست است
برانگيخ=  بعثنا: (

و رد گز) مبران
 .رست است

كند اصالح مي: (
، رد گز)ها عيب

 .رست است
همواره(ترجمه  

كنند اهنمائي مي
 .رست است

ترجمه: 1و  2ي 
، نادرست ه)قت

 .رست است
خش=  ترض: (3و
،)خوار=  ُمهانا( 

 رست است 
ث(عدم ترجمه : 

غضب(، )رادرانت
 .رست است

فّهامه: (3و  2ي 
ترجم: 2د گزينه 

و 1درس  23 
 .رست است

)تر آگاه: أعلم: (
فعول است، رد گ

 .رست است
و ا: 3ست گزينه 

 .رست است
یسم(، )الشعراء: (
   2س 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
أ«در جواب 

در 1گزينه  .4
مبتدا ا: أعلمُ 

در 2گزينه  .5
هفت جمع

  
  
  

در 1گزينه  .2
:2رد گزينه 

پيا(، )همان
در 2گزينه  .2

:1رد گزينه 
(و ) راستگو

در 4گزينه  .2
:1رد گزينه 

را: یرشدونهم(
در 3گزينه  .2

هاي رد گزينه
نماز اول وق(

در 2گزينه  .3
و1رد گزينه 

عدم ترجمه
  .1درس 

در 1گزينه  .3
:2رد گزينه 

بر=  إخوانک(
در 1گزينه  .3

هاي رد گزينه
، رد)بهترين

و 9ص  11
در 4گزينه  .3

:1رد گزينه 
مف) مؤمن(و 

در 3ينه گز .3
ترجمه درست

در 4گزينه  .3
:2رد گزينه 

درس 18ص 

erv.ir
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ب هستند و 
ي داخلـي   

] زلزلـه [ده   
 است كـه  

اش  زنـدگي     
زلزله  وقوع

 در پيدايي 
شـوند،   مـي  

كشـاورزي    

ع زلزلـه از    

  . ند

، )الزم(و ) 

cationgroup

ها خوب  و باران
هـاي ـه در طبقـه  

راي ايـن پديـد
لزلة ديگر همان
ـراي انسـان و ز
 را براي شدت و

يابيم زلزله رمي
ها كشـف م شمه

ي محصـوالت ك

ي بيان ايـن نـوع

شون فجار باز مي

)ثالثـي مجـرّد   (

ها  همچون برف
طبيعي است كـه
نواع گوناگوني بر

ها ، و زل  و سگ
ضـرر بزرگـي بـ
 دانشمندان آن
ت نگاه كنيم در
و در نتيجه، چش

و خاك بـرايشود 

متن، برايدر ) د

ين در نتيجه انف

:4، رد گزينـه  

05/09/1400(  

ها  از اين پديده
هاي ط پديده] له

ان. ل زمين است
ها ربهي چون گ

اي است كه ض زله
عددي است كه

ود اما اگر با دقت
شود و آن باز مي

ش طح زمين مي

شوند  متوجه مي

طبقات زمي: 1ه 

)الزم(و ) تفعال  

8  

5 سوممرحلة (ـر 

دهد، برخي مي
جمل[د، زلزله از 

جه حرارت، داخل
نند مگر حيواناتي
 و نوع ديگر زلز

ع) گيري اندازه(س 
شو ها مي كارخانه

هاي آ ود و طبقه
ي داخلي به سط

  

  . د
  . كند ب مي

  .برند ر مي

ا فقط حيوانات

 

  .ت

ترجمه گزينه... را

بـاب اسـت: (3ـه  

ش يازدهم؛ هنـــ

 كره زمين رخ م
ناك هستندخطر

، باال رفتنِ درج
كن  احساس نمي
شود  بسيار نمي

همان مقياس» 
ريب شهرها و ك

شو ن منفجر مي
ها عدني از طبقه

  . شود هيم مي
.  

. د و زيان است

ن خوب نيستند
تخريب ميشگي

 

  .دند

  .كند ك مي
  .گذارد ير نمي

كار اري زلزله، به

زلزلة بزرگ را( 

 .ستخراج شود
  .پيوندد  مي
زلزله است] يجاد

شوند؟ زير ر مي

  .شود مي
  .شود
  .تند

، رد گزينـه)تعال

سنجش

يوسته بر سطح
ها خ دها و زلزله

 داليل وقوع آن
 كوتاه كه آن را
ند و باعث ضرر

ريشتر«يا » ختر
 شديد باعث تخر

كند، زيرا زمين ي
ستخراج مواد مع
رشد گياهان سه
 نهم آمده است

له همراه با سود

چون برف و باران
همطور  رزي را به

.تشخيص دهد
 

نوع، تقسيم كرد

كشاورزي، كمك
هاي جديد، تأثي
شتر را براي بسيا

ند مگر حيوانات
  . شده است

، با وقوع زلزله اس
ي زمين به وقوع

اي[هاي   از علت

 وقوع زلزله ظاهر

كشاورزي پربار م
ش ها مي كارخانه

زلزله هست وقوع 

باب افت(، )لنّهي

   
 

  :ك مطلب
طور پي طبيعي به

، همچون گردبا
ي دهد، يكي از

ك:  از جمله زلزلة
كن  احساس مي

ريخ«مقياس . ند
قطعاً زلزلة. رند

 جديد كمك مي
باعث اسن، زلزله 

اين امر در ر د و
در كتاب) كوتاه

 .رست است
مفهوم متن، زلزل

  : ها ر گزينه
چ ي طبيعي، هم
حصوالت كشاور

تواند زلزله را ت ي
. رست است

 زلزله را به سه ن
  : ها گزينهر 

ه رشد گياهان ك
ه  پيدايي چشمه
دان، مقياس ريش

 .رست است
كن  را حس نمي

استفاده) كوتاه 
  : ها گر گزينه

رد مواد معدني،
ر طبقات داخلي
ن درجه حرارت،

 .رست است
ها، پس از و شمه

  :ها ر گزينه
ي محصوالت ك
خريب شهرها و ك
ا يكي از داليل

 .رست است
فعل مضارع لل: (

  .ستند

www.sanjeshse 

ترجمه درك
هاي ط پديده

برخي ديگر،
زمين رخ مي
وجود دارد،
انسان آن را
كن ايجاد مي
بر به كار مي

هاي چشمه
عالوه بر اين

شود غني مي
ك= ( قصیر *

در 2گزينه  .3
با توجه به م
ترجمة ديگر

هاي پديده) 1
زلزله، مح )3
سگ نمي) 4

در 3گزينه  .3
دانشمندان

ة ديگرترجم
ردباد بهگ) 1
زلزله در) 2
دانشمند )4

در 2گزينه  .3
زلزلة بزرگ

:قصير(واژة 
ترجمة ديگ 
امكان دا) 1
زلزله، در) 3
باال رفتن) 4

در 1گزينه  .3
براي چه چش
ترجمة ديگر

خاك برا) 2
سبب تخ) 3
ها چشمه) 4

در 1گزينه  .4
:2رد گزينه 

نادرست هس
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داراي  جـر، 

متضاد ) ّرضک

: 1د گزينه 
و منصـوب   

هـاي   اسـم  

: 2 گزينـه     

سـتند و رد  
ن م: (4ينه 

مبتدا و ) ل

ن، ساختار 

 

و  دينما  آن
خاطر  نيم
  ».يا ده

cationgroup

جرور بـه حـرف    

یّرض(و ) نفعکی (

رد.  مجرور است
مفعـول و) رنـده 

)بـةتکامل: (4ينه 

لغـه اسـت، رد
 . عل است

جار و مجرور هس
 هستند، رد گزي

أفضل: (3د گزينه 

ثالثي مزيد بودن

را صرف آ اش ي
داده است؛ به هم

ديآن آفر يرارا ب

  .ست هستند

  .ست هستند

مجـر: طـول: (3  

:4د، رد گزينه 

مضاف إليه و) 
بر=  الفـائز(عـل  

، رد گزي)منازل (

اسـم مبا) سـیاره
اسم فاع) تالشگر

ج) يف العا(و ) ن
جار و مجرور )ا

رد. ف إليه است
 

به علت ث) یقسم 

يخاطر، زندگ نان
ود را از دست د
صاص بده كه مر

05/09/1400(  

، نادرست)تفعلب 

، نادرس)أسهم: (3 

، رد گزينـه)وع 

متضاد هستند) ر

ء: (2زينه  العلـ
اسم فاع: 4گزينه 

:3، رد گزينه )ف
  

الس(ـم فاعـل، و   
ت=  جتهدم(بالغه، 

انيف خوزست: (1ه 
لها(و ) کالدرر بج

مضاف) الّناس(تدا 
.ضاف إليه است

/یتوکلون (هاي  ل

نايبا اطم تواند ي
طا شود، عمر خو

اختص يزي آن چ
  13فحه 

)لوم انساني

9  

5 سوممرحلة (ـر 

باب: (4رد گزينه 

، رد گزينه)عل

فاعل و مرفـو: فره

کثیر(و ) قلیل: (3

رد گز. ا استبتد
رد گ. عول است

املوقف: (2گزينه 
9، ص 11تاب 

اسـ) املجد: (1نه 
اسم مب) خالق: (

ه است، رد گزينه
ء(، ) ک(، )يف الّس

مبت) خیر: (2نه 
مض) الّناس(وع و 

فعل. است) کاتم
2 ،22  

يهدف است كه م
ت آن دچار خط

مرا به يزندگ م
صف ! سؤال است

ويژة غيرعل) (2

ش يازدهم؛ هنـــ

، ر)خبر: (2ينه 

نائب فا(، )جهول

السف: (2 گزينه 

3ستند رد گزينه 

اسم فاعل و مب 
اسم مفع) ج شده

رد گ 15ص  11
كت←كنند   مي

ل است، رد گزينه
:3رد گزينه . ت

ي باالترين رتبه
)ألّمی: (3 گزينه 

رد گزين. هستند 
خبر و مرفو) فضل

ک(ي مجرد بودن، 
21، ص 11تاب 

و كدام هد كند ي
در شناخت ايسد 

اميا! ايخدا«كه  
، در واقع همان

2(ن و زندگي 

سنجش

، رد گزي) مجرور

مج: (2رد گزينه 

، رد)ت و مرفوع
  .ستند

متضاد هس) کوت

)مفرده الشاعر ء
استخراج= ـتخرج

1كتاب  ←ت 
جام فعل داللت

 
اسم مفعول) حرتم
اسم مكان است) م

ار و مجرور داراي
،)يف الربیع(و ) ه

وصوف و صفت
افض: (4رد گزينه 

علت ثالثي به) م
كت ←ي دارند 

يم يچه زندگ ي
خود را نشناس يق
خواند يدعا را م 

،»برتر يازهاين«

 دين

   
 

 .رست است
مضاف إليه و: (

 .رست است
، ر)باب افعال: (

  .رست است
صفت: السیاحیه: (
نادرست هس) ي

  .رست است
السک(و ) الکالم: (

 .رست است
الشعراء(نه سوم 

املسـ(ناي جمله 

 .رست است
وسيله است) چراغ

د و بر مكان انج
. رست است
املح(م مبالغه و 

املطعم(م مبالغه 
 .رست است

 با چهار عدد جا
بیده(، )عن األشجار

  ) إلغالق
 . رست است
مو) لطالب األفضل

ضاف إليه است، ر
 .رست است
یکتم(سم فاعل از 

 مفعول متفاوتي

 .رست است
يبداند برا خواهد

يقي اگر هدف حق
نيا وستهيپ) ع

« نهيشود كه گز

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
:1رد گزينه 

در 4گزينه  .4
:1رد گزينه 

در 4گزينه  .4
:1رد گزينه 

گذاري حركت
در 2گزينه  .4

:1رد گزينه 
  .هستند

در 3گزينه  .4
تنها در گزين
براساس معن

  .است
در 1گزينه  .4

چ=  املصباح(
مكان هستند

در 4گزينه  .4
اسم) لکّذابا(
اسم) الطباخ(

در 3گزينه  .4
گزينه سوم

ع: (2گزينه 
إل(و ) الطالبه

در 1گزينه  .4
ال: (1گزينه 

ل( مض) األع
در 2گزينه  .5

اس: 2گزينه 
اسم فاعل و

    
  

در 4گزينه  .5
خ يانسان م  
كه داند يم

ع(امام سجاد
توجه ش ديبا  
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و  يفـرد  ،
 يزيـ ر امـه  

خـاطر،   ان 
گونه است؟ 

كـه   سـتن 
 نيـ نسان ا

 ييهـا  يگـ 
 ييتوانـا  ـا، 

كه آن كـار  

سـتاد، جـز    
آنان كه در 

 ».التر است

و  مي ابـراه  

ر واقع همه 
هـر   يزهـا 

 يهـا  زمـان  
در  يخالقـ 

جـزء   ياله

 25  

 يا گونه به ا
 يبرا گري د

cationgroup

يو روحـ  يسـم  
جداگانـه برنا ،ي

نـايبـا اطم  تواند
او چگ ندهي كه آ

سيچگونه ز اي يگ
ان يسؤاالت اساس

ژگيانسـان و . نـد 
هـ يژگياز و يك

داد ك صي تشخ

بنـدگان نفرس ي
خوردار باشند و آ

و آخرت باال ايدن

و بـه ميكـرد  ي

است و در كسان
ازيمـردم و ن  يه 

در طـول ز ننـد 
اخ يهـا   كرامـت 

ا ميب شد تا تعال

صفحه .است »

اي شد ياموش م
را بار حيو صح 

ابعـاد جس رايـ  ز  
يهر بعد يبرا ن

تو يف است كه م
روست روبه زين 

راه زندگ -يندگ
از س يكي ن،يبرا
  14و 

كن يم تيت، هدا
كي. متفاوت باشد

و اگر كند ير م
  

يسـو  النش را بـه 
برخ يرفت برتر
اش در د ت، رتبه

يما بـه تـو وحـ   
  23فحه 

كي امبرانيوت پ
ن و سطح آگـاه

مانن ير و تالش ب
و يطلبـ  عدالت

داوم سببت نيا 
  .گذارند

»نيشيپ امبراني

فرا جيتدر به اينب
لياص ماتي تعل
25  

05/09/1400(  

گ پاسـخ دهـد؛
توان ي دارند و نم

و كدام هدف كند
يل مهم و اساس

ف راه درست زن
بناب. ... ستمند ا
و 13صفحه  ت؟

ن قرار داده است
او م تيهدا وهيش

فكر يباره هركار
15صفحه  .دهد

خداوند رسوال! م
كه از معر رنديذ

تر است لش كامل

ود و آنچه را منم
صف ».ديرقه نكن

دعو ياصل يحتوا
متناسب با زمان 

استوار مانيبا ا ي
ع ،يتا خداپرست 
.برود نياز ب يق

كنار بگ يراحت به
يپ ماتيتعل فير

ان ماتيابت، تعل
و آمدند يم يد

5صفحه  .ن است

10  

5 سوممرحلة (ـر 

صورت هماهنگ ه
با هم ينگاتنگ

كن يم يچه زندگ
سؤال نيسان با ا

كشف -3است؟  ي
فكور و خردم ي

افتي دسته آن 

كه در وجودشان
ر سبب شده، ش

انسان ابتدا درب 
د يو انجام م كند

هشام يا«: رمود
پذ يرا بهتر م امي

آن كس كه عقلش

به آن سفارش ن
و در آن تفر دير

مح ليدل نيهم
،ياحكام فرع ي

ياله امبرانيپ. ت
كردند يحمل م

م و رذائل اخالق
نتوانند آن را ب ن

تحر«ط به عامل 

 عدم توسعه كتا
بعد امبرانيس، پ

و مستمر آن يم

ش يازدهم؛ هنـــ

ختلف انسان، به
رتباط كامل و تن

چ يبداند برا هد
انس -شيخو نده

ييجام چه كارها
يها انسان گريه د

به توان يچگونه م

ك ييها يژگي با و
امر نيو هم كند

.و انتخاب است 
ك ي را انتخاب م

شام بن حكم فر
يپ نيا يكسان. د
داناترند و آ يله

كرد كه نوح را ب
پا دار را به نيه د

اند؛ به ه راخوانده
يدر برخ ايانب م

  25صفحه 

 مستمر آن است
را تح ها ين سخت

و شرك و ظلم د
ني و دشمنان د

مربوط ،»امبراني

و ياجتماع يگ
اساس نيبر ا. شد

دائم غيتبل ام،يپ 

سنجش

مخ يازهايه به ن
و ار ونديپ ،يو ي

خواه يانسان م -
نديدرك آ -2. دي

در گرو انج را، س
دارد، دغدغه يل
كدام است و چ 

قات را متناسب
ك يم زيقات متما

اريقدرت اخت ر
آن رساند، يمش 

رجسته خود، هش
تعقل كنند ياله

ا يها  به فرمان

ك انيب ي شمابرا
بود كه نيا م،يد

امور فر نيرا به ا
ميوجود تعال ني ا
ص .داشته است 

و يدائم غيتبل 
آنان. كردند يم 
ابديو گسترش  د

هنگ مردم شود
يپ ماتيتعل حيح

ح فرهنگ و زندگ
ش يآن متفاوت م

كي يماندگار 

   
 

 .رست است
كه يطور اشد به

يو اخرو يوي دن
 14  

 .رست است
-يت هدف زندگ

ديرا صرف آن نما
در آن يو يخت
قبل ازيبا دو ن يق

ي درست زندگ
 .رست است

 دسته از مخلوق
مخلوق ريرا از سا
گريد يژگير و و

و او را به هدفش
 .رست است

به شاگرد بر) ع(
ا اميندگان در پ

ر برترند، نسبت
 

 .رست است
همان را ب نيز د
نمود هيتوص يس

 .رست است
مردم ر ياله ران
با. اند آورده ني
گريكدي اب ييها

 .رست است
ام،يپ كي يگار
غيرا تبل ياله ن

ماندها جاودان ب
و آداب و فره ي

تصح«داشت كه 
 .رست است

بودن سطح ييدا
كه با اصل آ فت
الزمه .كردند يم

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
جانبه با همه

و ياجتماع
صفحه .كرد

در 1گزينه  .5
شناخت -1  

ر اش يزندگ
و خوشبخ... 

قيارتباط دق
است كه راه

در 3گزينه  .5
خداوند هر  

دارد كه او ر
تعقل و تفكر

است و ديمف
در 2گزينه  .5

(امام كاظم  
آنكه بن يبرا

تعقل و تفكر
 16صفحه 

در 1گزينه  .5
خداوند از«  

سيو ع يموس
در 2گزينه  .5

امبريهمه پ  
د كيها  آن

ه دوره تفاوت
در 1گزينه  .5

ماندگ ةالزم  
نيمختلف، د

ه انسان انيم
يسبك زندگ

توجه د ديبا  
در 3گزينه  .5

علت ابتد به  
افي يم رييتغ

م انيمردم ب
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تن برنامـه  
 يـا آمـادگ   

كمـك آن،    

 نيـ شـت، ا  
نـدارد و   ح

انـد و   بـوده  

 يو فرهنگـ 

به  ييسخگو

 ازيـ مـورد ن 
 30  

بـر همـه    ن
 كننـد؛  يمـ  

. لف اسـت 

ـَو ِيف اْآلِخـرَِة 

 يوان بشر
قـرار داد؛   

كـه   »ديـ و

 هـا  نـه يگز 

cationgroup

آنان در گرفت يي
داشـتند، امـ ين

ظ كنـد و بـه ك

حفظ قـرآن داش
حيبـه تصـح   ازيـ 

قـرآن بـ في تحر

و يهضـت علمـ     

پاسخ ي زمان برا

م نيآمـده، قـوان  
صفحه .رار دهند

نيقوان نيا. ست
و كنتـرل م نـد 

رر رساندن مخا

 فَلَْن يُْقبََل ِمْنُه َوُهـ

د و آن را فوق تو
ميرا قـرآن كـر   

جاو« اما معجزه 
 

ريسـا . اورنـد يب 

يها و عدم توانا ن
نييپا يهنگح فر
و حفظ افتيرا در

و ح يآور ر جمع
يكتاب ن نيت، ا

عدم ساز نهيزم 

 مصـر و شـام نه

ها با گذشت سان
  

وجود به ديجد ي
مردم قر ارير اخت

و تحرك داده اس
دهن يظر قـرار مـ  

و ضر دنيضرر د

َ ا ْ ْإلِْسَالِم ِديًناغِ َغ

آن اعتراف كنند
)ص(اكـرم  مبر

خودشان است،
 37صفحه  .ند

هماننـد آن ب ي

05/09/1400(  

سطح درك انسان
ردم حجاز سطح

ر يبرنامه زندگ 

د) ص(اكرم مبر
جهت نيبه هم د؛

يهمگ امبر،ي پ
  29صفحه 

عـراق، ران،يد ا

انس يعني ند؛يآ ي
30صفحه  .نند

يازهاي توجه به ن
خراج كنند و در

انطباق و تيخاص
ررات را تحت نظ

؛ اسالم با ض»سالم

﴿َوَمْن يَبْتَغ است؛ 

ه معجزه بودن آ
اميپ يمعجزه اصل

مربوط به زمان خ
حفظ كن شهيهم

يرده است تا كتاب

11  

5 سوممرحلة (ـر 

بودن س نييپا ـ 
مر نكهي قرآن با ا

نيتر كامل ست
  29فحه 

اميكه پ يهتمام
ديز آن كم نگرد

و اهتمام ياله 
ص .ن قرآن است

مانند يگريد ي
  29صفحه  .ند

يثابت م يازهاي
كن ياستفاده م ر

از درون آن با د
را استخ ديجد يا

خ يررات اسالم
احكام و مقر ،ي

االسال يال ضرار ف

ت برساند، اسالم

 زمان خودش به
رو، خداوند م ن

  .آن را ندارد
اشته است كه م

ه ين خود را برا

كر شنهاديند، پ
  37صفحه  

ش يازدهم؛ هنـــ

ي ـ كامل زندگ
در عصر نزول. 
توانس يبود كه م ي
صف .دست آورد ه

و با اه ياله تينا
از اير آن افزوده 

تيلمانان و عنا
نشدن فيتحر جه

يها نيم به سرزم
ظهور كردن يوان

ين ني درون هم
ريمختلف و متغ 

توانند يم نيصان د
ها ستفاده از سالح

د دارد كه به مقر
ينند بازرسان عال

ال ضرر وال«: ست

و آخرت ايدن ي

باشد كه مردم 
نياز ا. كنند دييأ

ن آوردن مانند آ
دا زين يگريت د

ش معجزه بودن

شك دار مي كر
.مخالفان است 

سنجش

برنامه افتيدر ي
.ها بود نبوت ديد

يزانيبه م لفخت
خود را به يماع

ان و در پرتو عن
بر يا كلمه چي ه
 

ش و كوشش مسل
جينت ز،ين »حيح

كه با ورود اسالم
ن و عالمان فراو

هستند كه از ر
يها وهيها و ش ش

ست كه متخصصا
و اس ديناس، خر

و قواعد وجود ن
سلط دارند و مان

فرموده اس) ص(

دم را به رستگار

يا گونه به ديبا ي
آن را تأزه بودن 

توان كس چيكه ه
اسالم معجزات ر

تاب باشد تا ارزش

بودن قرآن يله
يعجز و ناتوان ت

   
 

 .رست است
يبرا يمعه بشر

از عوامل تجد ي
جوامع مخ يهنگ
و اجتم يفرد ي

 .رست است
كوشش مسلمانا

نشد و في تحر
 .خواهد ماند ي

داشت كه تالش
كتاب از تصح ني

 .رست است
ك مينيب يجهت م

 شد و دانشمندا
 .رست است

ريمتغ يازهاين ر،
ت خود، از روش

 .رست است
اس يا گونه به يالم
اسكن ،يبانكدار ة

 .رست است
نياز قوان يا سته

تس يررات اسالم
( رماك امبريل پ

 
 .رست است

مرد تواند يكه م 
  31صفحه  ﴾

 .رست است
ياله امبريپ نير

هم معجز دگان
كه كتاب جنس 

امبريداشت كه پ
از جنس كت ديبا

 .رست است
كه در ال ي كسان

تيشان دادن نها

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
جا يآمادگ  

يكامل زندگ
و فره يفكر

ازهايپاسخ ن
در 1گزينه  .6

با تالش و ك  
كتاب دچار
يجاودانه باق

توجه د ديبا  
يا يازين يب«

در 3گزينه  .6
ج نيبه هم  

آغاز يبزرگ
در 1گزينه  .6

گريدسته د  
ثابت يازهاين

در 4گزينه  .6
معارف اسال  

رةجامعه دربا
در 3گزينه  .6

در اسالم د  
احكام و مقر

عنوان مثا به
 30صفحه 

در 1گزينه  .6
ينيتنها د  

يَن ِمَن الَْخاِرسِ
در 4گزينه  .6

معجزه آخر  
نديبدانند و آ

از يا معجزه
توجه د ديبا  

قرآن است ب
در 1گزينه  .6

خداوند به  
مربوط به نش
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هرچنـد   د؛ 

َء بََنيَْناَهـا  َ سـ
 زيـ ن ِطلُوَن﴾

ردم بتوانند 
 اموزنـد يا ب   

مردم  نكهي
) مهـاجران 

 سـت، ين ي

روشـن   لـ 

از  تي هـدا  
 شـود  يم دا

ـه مخـالف   

  53حه 

و ) گـرا حـق 

ش مسـلمان       

شـود عمـر    
﴿اّن : مايـد 

cationgroup

اورنـديد آن را ب 

ـ هيآ.  دارد ﴿َوالسَّ
َك إًِذا َالرْتَاَب الُْمبِْط

هده داشت تا مر
كـردن بـه آن را

يبه محض ا شان
م(ه آمده بودنـد  

يه از فرمـان الهـ    

يـ همـراه بـا دال  
 51  

و امكـان رسـد 
ديپ ياله مي تعال

كـ ييرد كارهـا    
  .ار شوند

صفحه .آن جهينت

ح( يكتاپرسـت     

شـما را از پـيش

ن دچار خطـا ش
فرمن كـريم مـي  

هماننـد تواننـد  ي

قرآن اشاره يو
َال تَُخطُُّه ِبيَِميِنَكٍب وَ 

بر عه زيرا ن مير
عمـل ك وهي شـ  

شيا. است يرهبر
كه از مكه يسان

شـان برگرفتـه ن  

را مـان  امبرانـ 
صفحه .زنديرخ

ر يبه مردم نم ي
كان انحراف در

شـد، امكـان دار
دچا ي به گمراه

صمت است، نه ن

مسـيحي، بلكـه

يم اسـت و او ش

يا در شناخت آن
 برده است؛ قرآن

05/09/1400(  

ينم اورند،ين را ب

به اعجاز معنو ﴾
و ِمْن قَبْلِِه ِمْن كِتَاٍب

قرآن كر اتيآ ن
را بفهمنـد و ن

و ر يسرپرست ي
و كس) انصار(شهر 

  50و  4

فرمـان و قـانون

يـكـه پ  يراسـت  
و داد بر لمه عد

يدرست به ياله ن
عصوم نباشد، امك

معصـوم نباش يـ 
و عمل كنند و

و تحقق عص جاد

دي بود و نـه م

 پـدرتان ابـراهي

خود را نشناسد ي
را از بين» خود

)م انساني

12  

5 سوممرحلة (ـر 

 تا همانند قرآن

ًا وا ِفيِه اْخِتَالفًا كَِثـ
﴿َوَما كُْنَت تَتْلُو هي

نييو تب ميتعل فه
نياحكـام و قـوان   

يمعنا به تيوال 
مك مردم آن ش

9صفحه  .نمود 

ف كه يدرحال ند،

؛ بهاُس ِبالِْقْسِط﴾نَّ 
تا مردم به اقام م

نيصوم نباشد، د
مع ياله يو وح
احكام الهـ يجرا
و مانند ا رنديبگ

جي، عامل ا»اهان

ابراهيم نه يهو«

آيين] اين دين[

 هدف حقيقي خ
رمايه وجودي خ

ويژة علوم) (2

ش يازدهم؛ هنـــ

جن جمع شوند

ِ لََوَجُدو ِ هللاَّ ْ ِعْنِد َغ
يو آ دهد يم جه
  43تا  41ت 

فهيبه مردم، وظ 
اتيـ و جزئ بند

.بر جامعه است
رت كرد و به كم

يزير يپ شد، ي

كنن يم يگذار ون

 َوالِْميزَاَن لِيَُقوَم النَّ
مينازل كرد زاني

آن به مردم معص
و نيد نييو تب م

در اج يامبرير پ
از او سرمشق ب ز

برابر وسوسه گنا

«: خوانيمران مي

: [خوانيمحج مي

داند اگر او مي
سر«يقت  در حق

2(ن و زندگي 

سنجش

انس و ج ي تمام
  38حه 

كَاَن ِمْن ِع ُقرْآَن َولَوْ 
جقرآن تو ي علم

صفحات .ت دارد

ير رساندن وح
ابيدست  يسمان

4  

ب تيوال) ص(رم 
شهر هجر نيه ا
ياسالم اداره م ن

و قانو دهند ي م
  51صفحه  

نزَلَْنا َمَعُهُم الِْكتَاَب
يو م يب آسمان

و رساندن آ يح
ميدر تعل يامبر

اگر. رود يست م
زيدهد و مردم ن

ت مقاومت در ب

آل عمر 67 آيه 

سوره ح 78 آيه 

كند؟زندگي مي
 و چنين كسي

   7صفحه . ﴾

 دين

   
 

 .رست است
بگو اگر«: ديرما

صفحه ».م باشند
 .رست است

﴿أَفََال يَتََدبَُّروَن الُْق 
به اعجاز ِسُعوَن﴾

قرآن داللت ينو
 .رست است

عالوه بر) ص(م 
كتاب آس نيند ا

9صفحه  ).ينيد
 .رست است

اكر امبريپ گريد
به رفتند،يم را پذ
نيوانق ي بر مبنا

 .رست است
دم فرمان به مر

.شوند يم دهيام
 .رست است

 رُُسلََنا ِبالْبَيَِّناِت َوأَنْز
 همراه آنان كتاب

 .رست است
وح افتيدر در ي
اياگر پ. شود ي م

از دس نيدم به د
خداست انجام د 

قدرت«داشت كه 

 .رست است
دبر در قرآن در

  17صفحه . د
 .رست است

آ دبر در قرآن در
   17صفحه . 

 .رست است
بداند براي چه ز
ست داده است

ین خرسو انفسهم﴾

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
فر يقرآن م  

هم بانيپشت
در 2گزينه  .7

فهيشر هيآ  
ِبأَيٍْد َوإِنَّا لَُموِس
به اعجاز معن

در 1گزينه  .7
اكر امبريپ   

به معارف بلن
د تيمرجع(

در 3گزينه  .7
د تيمسئول  

اسالم نهيمد
را يحكومت

در 2گزينه  .7
كه يكسان  
نا» طاغوت«

در 4گزينه  .7
﴿لََقْد أَرَْسلَْنا  

و ميفرستاد
در 1گزينه  .7

يامبرياگر پ  
مردم سلب
و اعتماد مر

يدستورها
توجه د ديبا  

  
  

در 4نه گزي .5
در بخش تد
مسلمان بود

در 3گزينه  .5
در بخش تد
ناميده است

در 1گزينه  .5
انسان بايد ب

خود را از دس
الخارسین الذی
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رك آينـده   

اي  گونه  به

ـد هماننـد   

  .  دوم است

. داده اسـت 

ـاب دچـار   
29  

د را تبليـغ  
هاي كه پايه

اي ا پرنـده  

ـت، بـراي    

ه خوبي به 

 و اختالف 

cationgroup

انسان يعنـي در

اموش شده و يا

تواننـدورند، نمي

در درستعدد 

طباق و تحرّك د

ن داشت اين كتـ
9صفحه ...  ندارد

ده و كاالي خود
اند كهك مدرسه

33  

به اذن خـدا. مم
   42و  41

همه امـور داناسـ

زمين به ذلول به

قطعاً ناسازگاري

هاي اساسي اغه

تدريج فرا نبيا به

انند قرآن را بياو

شدن پيامبران مت

مي خاصيت انط

وري و حفظ قرآن
يازي به تصحيح

وشگاهي باز كرد
 مانند معلمان يك

3صفحه . كنندي

دمم و در آن مي
صفحه . كنممي

رده و چون بر ه
  44صفحه  

آزارد و تشبيه ز

  46صفحه . ت

 غير خدا بود، ق

05/09/1400(  

ش دوم از دغدغ
 7  

ابت، تعليمات ان

مع شوند تا هما

 علل فرستاده ش

به مقررات اسالم

آودر جمع) ص(ر
هت اين كتاب ني

فرو م براي خود
ي كه پيامبران

بل را تكميل مي

  : رمايد
سازمن پرنده مي

ردگان را زنده م

شر است نازل كر
.اب كرده است

آوار خود را نمي

قرآن كريم است

ر قرآن از جانب

13  

5 سوممرحلة (ـر 

مربوط به بخش» 
صفحه. شودمي

 عدم توسعه كتا
   

ي انس و جنّ جم

جزو» كر مردم

 وجود دارد كه ب

پيامبرتمامي كه 
به همين جه. يد

ستند كه هر كدام
 كنند، در صورتي
 مطالب سال قب

فرمي) ع(عيسي
گل چيزي چون

مان خدا مربه فر

 در دسترس بش
و عبارات را انتخا

كند كه سوت مي
47   

بودن محتواي ق 

اگر! كنند؟ر نمي

ش يازدهم؛ هنـــ

ن ديگر چيست؟
مربوط م» ست؟

گي اجتماعي و
20صفحه ... شد

بگو اگر تمامي« 
  42صفحه » .

دريجي سطح فك

 قواعد و قوانين

ات الهي و با اهت
يا از آن كم نگرد

ندگان كاال هس
ك يكي را انتخاب
كنند و هر كدام

ز قول حضرت ع
ام برايتان از گده

دهم و بشفا مي

وف وكلماتي كه
ترين كلمات وب

اي حركتگونه ه
صفحه . ره دارد

جانبه ت و همه

آيا در قرآن تدبر

سنجش

ة سفر به جهان
او چگونه اسينده 

ح فرهنگ و زندگ
ش ن متفاوت مي

:فرمايدمي 88 
.يبان هم باشند

رشد تد«ه پاسخ 

ي ازا الم دسته

ن و در پرتو عنايا
 بر آن افزوده و ي

ران مانند فروشن
 بين آن كاالها ي
كب تدريس مي

وره آل عمران ا
تان نزد شما آمد
 برَص گرفته را ش

 را با همين حرو
باترين و مناسب

شود كه بهه مي
امش زمين اشار

 به بحث جامعيت

آ: فرمايدساء مي
  46صفحه  

   
 

 .رست است
زاد و توشة« كه 

كه آي اين«ش و 
 .رست است

دايي بودن سطح
فت كه با اصل آ

 .رست است
راء آيهسوره اس

د، هر چند پشتي
 .رست است

ي است و گزينه
3  

 .رست است
در اسال: كننده يم

 .رست است
كوشش مسلمانان

اي و هيچ كلمه
 .رست است

كنند پيامبرر مي
توانندمردم مي

صيلي را به ترتيب
 .رست است

از سو 49در آيه 
اي از پروردگارت
كور مادرزاد را و
 .رست است

خداوند قرآن: ي
 عميق قرآن زيب

 .رست است
به شتري گفته» 

وار و همراه با آرا
 .رست است

مربوط) ع( باقر
 .رست است

سورة نس 82آيه 
.شدن يافت مي

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
اين پرسش

زندگي خويش
در 2گزينه  .5

به علت ابتد
يافتغيير مي

در 1گزينه  .5
خداوند در س
آن را بياورند

در 2گزينه  .5
پرسش منفي

0و  29ص 
در 1گزينه  .5

قوانين تنظي
  31صفحه 

در 3گزينه  .5
با تالش و ك  

تحريف نشد
در 4گزينه  .6

برخي تصور
كنند و ممي

مختلف تحص
رد 1گزينه  .6

قرآن كريم د
من با نشانه

شود و كومي
در 3گزينه  .6

اعجاز لفظي
بيان معارف

در 1گزينه  .6
»ذلول«واژه 

حركت همو
در 4گزينه  .6

حديث امام
در 3گزينه  .6

خداوند در آ
زيادي در آن
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ز محتـواي   

، ولي ايـن  

ي آن تـدبر  

 سـوره آل    

اي را ن عده
 مـان نـزول   

عـه بـه آن          

ن خداونـد  
. ـرا گرفـت   

د دارد بـه     

شـدن حـق       

وار اسـت و  

صـورت،   ن

cationgroup

ترسيمي زيبـا از

كالم الهي است،

ايينكه در معنـ 
  

ت دينـي اسـت؛

چنين هم. كردي
هـا از زمه قـرن 

لمانان بـا مراجع

ت كرد و به فرمان
 عربسـتان را فـ

كسـي كـه اميـد

رابـر پايمـال ش

و سخت و دشو

نيـ در ا م؛يي نمـا  
7  

؛ ت» مدرس شد
   ﴾ملبطلون

راي ماندگاري ك

رفتيم و بعد از اي
55صفحه . تيم

ت ديگر مرجعيت

ها تالوت مي آن
اكنون كه.... دند
  55حه 

ي اسـت و مسـل

ين شهر هجرت
سر شبه جزيره

ست؛ براي كيي ا

يمتـي كـه در بر
   69فحه 

رنج شما براي ا 

انكـار م،يكنـ  ي
صفحه . مير شو

05/09/1400(  

آموز صد  مسئله
مینَک إِذاً الَرْتاب امل

 اقدامات مهم بر

گرپيامبر فرا مي
رفتيزد ايشان مي

ريم يا به عبارت

رساند و برايمي
سپره سينه مي
صفح. ن ما است

يـق آيـات الهـي

نه به ايمردم مدي
دت ده سال سرا

ا سرمشق نيكوي

ه بردباري و مالي
صف. آمدوتاه نمي

:فرمايدردم مي

ينمـ  افـت ي و در
منكر ديبا زيرا ن

  ديني

14  

5 سوممرحلة (ـر 

وشت، به غمزه
اٍب و ال تَُخطُّه ِبیم

ند كه بخشي از

ه از قرآن را از پ
ي آيات بعدي نز

 تعاليم قرآن كر

 زياد به مردم م
ن را فراگرفته به
يم كرده، در بين

 براي فهـم عمي
   55صفحه . 

مكه، با دعوت م
ش يافت و به مد

ما در رسول خدا
 69  

ي با وجود همه
ايستاد و كو مي

براي هدايت مر 

جگانه خود درك
علم ر يوردهاآ ت

هاي ف و اقليت

ش يازدهم؛ هنـــ

 نرفت و خط ننو
لوا من قبله من کتا

ش وحي هر چن
   55حه 

ما ده آيه: گويدي
گر براي يادگيري

 تعليم و تبيين

اي كم وون ذره
يز با اشتياق قرآن
ي كه پيامبر تنظي

ين مرجع علمي
.قرآن را بفهمند

ي هدايت مردم م
تدريج گسترش ه

قطعا براي شم: 
صفحه. كند مي

ي عدالت و برابري
معهن حقوق جا

)ص(هاي پيامبر
  

از حواس پنجگ ي
از دست يبرخ ي

معارف

سنجش

ن كه به مكتب
َو ما کنت تتلو﴿: ت

بت و نگارشه كتا
صفح. شدجام مي

مي) ص( پيامبر
كرديم، بار ديگري

مربوط به وظيفه
5  

 وحي آن را بدو
اي نيزمود و عده

ه همان صورتي

ولين و معتبرتري
ياري از معارف ق

سال تالش براي
اين حكومت به. 

:فرمايدحزاب مي
خدا را بسيار ياد

ش براي برقراري
بر ناديده گرفتن

ه توصيف تالش
70صفحه . ست

يكيچه را كه با 
ين پهناور و حت

   
 

 .رست است
نگار من« حافظ 

ره عنكبوت است
 .رست است

ي است و مسئله
 ياران پيامبر انج

 .رست است
 مسعود از ياران
 به آن عمل مي

 .رست است
در متن سؤال مر

56صفحه . 162
 .رست است

پس از دريافت 
نمشتن قرآن مي

رد، اين كتاب به
 .رست است

او) ص(ار پيامبر
عناي واقعي بسي

 .رست است
پس از سيزده س 

المي را بنا نهاد
 

 .رست است
سوره اح 21آيه 

وز رستاخيز و خ
 .رست است

در راستاي تالش 
د داشت، در برا

 .رست است
سوره توبه در 
شما حريص اس 

 .رست است
د كه ما تمام آنچ

جهان نيدر ا زها

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
غزل جناب

سور 48آيه 
در 4گزينه  .6

پرسش منفي
مهم توسط

در 1گزينه  .6
عبداهللا ابن

كرديم ومي
در 4گزينه  .6

آيه مذكور د
2عمران آيه 

در 2گزينه  .7
)ص(پيامبر

مأمور به نوش
گذقرآن مي

در 1گزينه  .7
گفتار و رفتا

توانند مع مي
در 3گزينه  .7

)ص(پيامبر
حكومت اسال

 69صفحه 
در 2گزينه  .7

خداوند در آ
خداوند و رو

در 4گزينه  .7
)ص(پيامبر

شخصي خو
در 1گزينه  .7

128در آيه 
]هدايت[بر 
  
  

در 4گزينه  .5
اگر بنا شود  

زيچ ياريبس
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حـس و   د، 
تنهـا   يجرب
صـفحه  . ت 

در به انكار 

از  زيـ ن دهي
است و  مند

  .س

اگـر  . سـت    
جسـتجو و     

تن دم داشـ   
تعصـبات و   

خود  يها س
انسـان   يو 

 از عقـل و   

. تجو كـرد  

 دانـد و در 

جـز   يگـر 
آلـوده   يـا 

از آن  فتـه، 
ف عقـل و    

cationgroup

كننـد يستفاده م
 مطالعه علوم تج

ناتوان اسـت) عت

هستند كه قاد ي

يبروند، آن پد ن
ازميمحتاج و ن ي

تند و نه محسوس

صـورت گرفتـه اس
ت فـراوان بـه ج

هـا و مقـد ـوس 
انـواع تع ايو  يه

و هوس ها يخواه
بـه رو يو معنو 

فـرار«اسـت و   

جسـت يپرسـت  ق

بد ر در عالم ماده

گيد اريـ نـد و مع 
هـ دارد، امـا دل  

افيخـود   يهـا  ي
ه خـدا را مخـالف

از آن اس ي تجرب
و قيتحق ةحوز

عيطب يماورا( ي

يفقط علوم تجرب

نياز ب اي نباشند 
يموجود ،يا ده

هست ينه ماد ه

انسـان ص يوگر 
با تحمل زحمـات

و هـ الياز ام ي
و گروه ي شخص

خودخ يرا فدا ت
يه تكامل فكر

»هـا  و هوس ل

حق يجا به يست

را منحصر يست

كن يرويـ پ ياد  
يخداپرست يو
 

يبندوبار يالف ب
اعتقاد به يو حت

05/09/1400(  

كه علوم يبزار
رو ح نياخت، از ا
يماد ريجودات غ

فق كه يده؛ درحال

اگر آن عوامل ه
ديهر پد يعني. ت

كه يدرحال شوند؛

و جسـتجو يابي
هرگز ب داشت، ي

يرويپ شود، يه م
با منافع يقتيق
قتيو عمالً حق 

و راه گردد ياز م

الياز ام يرويپ« 

خودپرس ينيگزيا

 نكند و تمام هس

ات و منـافع مـا
سو به شيد، گرا

 )متن( 25حه 

د به خدا را مخا
منطق بتراشد و

15  
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ا رايز ست؛ين ي
شنا توان يرا نم 
بود و نبود موج 

شد اديور مطلق 

كه يطور ست؛ به
است اجيو احت ز

ش يمحسوب م ده

ي و حس علت ي
ينسان وجود نم

  

ب گم كردن را
حق رفتنيون پذ

رود ين طفره م
آغا يپرست و حق

جهي، نت»ها سان

جا نيدر هم دي

را قبول يزي چ

تنها از لذا يخالق
خو خودبه ش،يال
صفح. را ندارند ي

د كه چون اعتقاد
و م ليد خود دل

ش يازدهم؛ هنـــ

يماد ريجودات غ
يماد يها دهيد

ةظهار نظر دربار

طو به» علم« از 

اس گريه عوامل د
ازين ده،يهر پد ي

16  
ديپد زيجهان ن 

يكنجكاو ني هم
اق عقل و فكر ا

16صفحه . خت

شده و سبب قيقا
چو يادي موارد ز

آن رفتنياز پذ د،
و تيمرتبه انسان

انس يو اعتقاد ي

يها را با انسان ي

انسان جز ماده 
  )يق

نسان از نظر اخ
آال يروح ب) يرق

يچون مبدأ هست

هار نخواهد كرد
اعتقا ني كه بر ا

  26فحه 

سنجش

موج ايانكار خدا 
حواس جز پد ه
جهت از اظ نيم

مورد نظر، نهيز
  !  ستندين ي

ودش وابسته به
ياصل تيخصوص

6صفحه . استه 
يماد ريودات غ

اساس بر يعلم 
در اعما يدار شه
پرداخ ينم ها دهي

از حق زيسبب گر
كه در يمعن ن

كند يم دايورد پ
قوط انسان از م

 
يز اختالفات فكر

  .ن است

يو اعتقاد ي فكر

كه نياز ا : است
پاورق( 25صفحه 

ا كه نياز ا :ست
پاور( 25صفحه  

چ يبا عظمت قت

اظه يفرد نيچن
خواهد كرد يع

صف .دينما دادلم

   
 

 .رست است
هرگز قادر به ا ي

لهيوس  و چون به
ماست و به ه ي

داشت كه در گز
يماد  ريودات غ

 .رست است
است كه وجو ي

خ نيبنابرا.  رفت
دهيپد ي،ازمندي

داشت كه موجو
 .رست است
اتيعات و كشف

شيو ر ليس اص
يعلت پد افتني 

 .رست است
كه س يمل مهم

نياست؛ بد قتي
انسان برخو يها
كه سق نجاستي
 24صفحه . ود

بروز«داشت كه 
و مقدمه آن نهي

 .رست است
بروز اختالفات 
 

 .رست است
عبارت يدتيعق

ص. ديرا انكار نما
 .رست است

عبارت اس يخالق
.رديرا نپذ يماد
قيدرك حق تيح

 .رست است
كه هرگز چ است

ه است، بلكه سع
قل يرز تفكر علم

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
يعلم تجرب  

تجربه است
ماد عتيطب
10  

توجه د ديبا  
موجو ايخدا 

در 1گزينه  .5
زيچ دهيپد  
خواهد نيب

يهر موجود ن
توجه د ديبا  

در 3گزينه  .5
تمام اختراع  

احسا نيچن
يكاوش برا

در 2گزينه  .5
از عوام يكي  

يها بر حق آن
ه يداور شيپ
ا. گرداند يم

شو يبسته م
توجه د ديبا  

ي، زم»منطق
در 1گزينه  .5

يعلت اصل  
 24صفحه 

در 2گزينه  .5
ع يگر يماد
خدا ر جهينت

در 1گزينه  .5
اخ يگر يماد
ما يارهايمع

يهرگز صالح
در 3گزينه  .5

دايناگفته پ  
برتافته يرو

منطق و طر
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ـود را رهـا    
ـه خـود را   

خـود   يها

 ينيبدب يا
و  نيـ ـه د  

ر از طـرف   
 يود و حتـ  

مخالفـت و      
27  

. ... ر اسـت   
ـ   در  ي روان
هـا و   كتـب     

 قي از حقـا  

ـه شـخص    
 ي نه خـدا 

 يچـاقو  رـ 

 يرا بـرا  ـه 
  31ه 

   تفكـر بـه   

تراع طبقه 
اظهـارات،   

.  خدا باشد
زه از ارزش  

cationgroup

آلـوده خـ طيحـ 
كـ يمĤبـان  ـدس 

ه يو خودخواه ي

برا يا آماده نهيم
نسـبت بـ يا ـده 

اگـر ،رسـد  يمـ  
شـو گـردان  يرو 

گـردد كـه بـه م
7صفحه . دينما ي

حاصـل از فقـر 
صورت عقـده به

اه بـه طـرف مك

در دفـاع صـص 

معنـا كـ ني بـد 
كار كرده است،

يـآن را ز توانـد  ي

نـيزم يفكـر  ي
صفحه. برسند ي

قـدرت شيفـزا 

اخت ي خداشناس
ليـ قب نيـ  بـا ا  

بر نبودن ليدل 
انـداز نيسان به ا

مح تندتوانس يم
مقـ يو حتـ  نـد 

ينفسان التيتما 

ر قرار گرفته، زم
عقـ ،ين كـودك  

يبه سـن جـوان  
و خـدا ر نيز د
جـذب گ يها ب

يه كافت و توج

ـ   يد، عقـده روان
ب يديشد يروح

طـور ناخودآگـا    
  28و  27

رمتخصيوارد و غ

ست از خداست؛
را كه انك يزيچ 

يور كرده كه م

يضعف و نـاتوان  
ييراه به نوا ني ا

اف تيـ اهم رد،يذ 

كه دارند يهار م
دارنـد يسـع  ن 
  31صفحه . 

تواند يمطلب نم
انسا يدر زندگ ي

05/09/1400(  

كه نم يند، كسان
پرداختن يها م ن

يوانستند پا رو

همواره مورد آزار
ل و رفتـار دوران

به يوقت يكودك 
از كسرهيچه بسا 

مكتب اي يسان ك
ها دقت  رفتار آن

دارد يوران جوان
ر تيده، حساس

كـه آنـان بـه د 
7صفحه  . دارند

نادرست افراد ناو

تن تصور نادرست
كه نيغافل از ا 

تصو يماد يجود

.هاست ن ضعف
تا از دهد ين م

كامل صورت پـذ

 دور سازند، اظه
نـانيا. ... دهنـد 

.خدا سر باز زنند

م ني ندارد، باز ا
يامر چي بلكه ه

16  
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شدن دهيبرگز ي
 به مخالفت با آ

آمد، نتو شيپ ي

شن و تندخو، ه
ارت ساده، اعمال

نيچن. ده است
را كسب نكند، چ
دانسته به طرف

گفتار و يدرست

افراد در دو ايه
وجود آمد معه به

شـود يسـبب مـ   
را يكش  و بهره

اظهارات ن شود،

دا بپردازند، داشت
پردازد؛ ير آن م

خدا را موج زي ن

برد نيو از ب ير
طلب امكا فرصت

ك يدقت و آگاه

ز خدا و مذهب
د يمـ  ليرا تشـك 
خ رفتنيها، از پذ

به حال بشر ي
 و جامعه ندارد،

ش يازدهم؛ هنـــ

يامبريداوند به پ
د دست بردارند،

ياله شيله آزما
2  

خش نيوالد يسو
عبا به. خود دارد

وجود آورد ن او به
الزم ر يها يگاه

كه باعث شود ند
ناد اي ي در درست

در معتقدات پاره
در جا يكش هره
بـاالتر س نير سن
مبارزه با فقر ي

ش ياز خدا م يدان

فراد به انكار خد
و سپس به انكار

جرّاح نيا. (ست

فكر يمبان تيقو
فر يا و به عده رد

با د ديو مكتب با

را از شياند ساده
داشناسان را فقر

ه بهانه نيد و با ا

يا دهيفا يداپرست
نسبت به فرد ي

سنجش

از جانب خد تير
ت و مقامات خود

چون مرحل ستند،
26صفحه . شوند

از س ينيد فيكال
در نهاد خ نيه د

روان ةنيدر زم ي
و آگ رديقرار نگ 

ك ديوجود آ  او به
كه بدون آن ند؛

د يه سهم بزرگ
آثار فقر و به دن

در يعقده روان ن
يد كه ظاهراً ادعا

به روگرد يمنته
29  

اف يبعض شود يم
د درست كرده و

موهوم اس و يالي
  29ه 

تقو ينيد تي ترب
آور يگ فراهم م

و دهينتخاب عق
  30صفحه . 

س يا عده نكهيا ي
خد شتريعلت، ب

جلوه دهند قتي

ابت شود كه خد
ياثرات منف گونه
  30حه صف

   
 

 .رست است
نجات بشر يبرا 

منافع و تعصبات
دانست يص خدا م

ش قتيحق ميسل
 .رست است

انجام تكا يه برا
نسبت به يمنف 

يدار نيبت به د
تيتحت ترب ي

در ينيد ب ضد
پردازن يمذهب م

 .رست است
كه يروان يها ده

ديكه از د يدائم
نيا. كرده است 
جذب شوند ييا

 .رست است
م يكه گاه يمل
صفحه . است ي

 .رست است
كه سبب م يمل

خود يبرا خدا را
يموجود خ كي 

صفحه). نديد بب
 .رست است

و ميتعل يها ف
رنگارنگ يها يوژ

 .رست است
كه ا جهينت ني ا
شود يروشن م 

 .رست است
ينكران خدا برا

ع نيت و به هم
ياز حق يرا خال 

 .رست است
ه فرض محال ثا

گ چيتنها ه نه يس
ص. ستين ارخورد

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
ايانب يوقت  

از م ايكنند 
بندگان خاص
بگذارند و تس

در 1گزينه  .6
كه ينوجوان  

تيو حساس
نسب يا نهيك

يواقع انيمرب
تعصب ينوع

با م يدشمن
در 3گزينه  .6

از عقد يكي  
رنج د نيهم
جاديها ا آن
ها يدئولوژيا

در 1گزينه  .6
از عوام يكي  
يو اله ينيد

در 4گزينه  .6
از عوام يكي  

از خ يتصور
بلكه ،يواقع

خود يجراح
در 3گزينه  .6

از هدف يكي  
دئولويرشد ا

در 1گزينه  .6
با توجه به  

خود ي خود
در 4گزينه  .6

از من يبرخ  
ثروتمند است

يخداشناس
در 1گزينه  .6

اگر به يحت  
خداشناس... 

برخ تيو اهم
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آن، مخلوق 
 كپارچهي و 
وحـدت و   

ن شـركت   

از  يرويـ پ 

ان مرتكب 
38  

كـه   يعظم
 

خـدا بـاور    
جـز   ي كس

 

. دهد ي مي

a  به معني

الت معنـي  
نبه مثبـت  

ه جمـالت      

cationgroup

آ يها دهيوعه پد
هماهنگ يتگاه
نيـ ا كنـد؛  ي مـ  
جهـا ريدر تدب ي

  36حه 

3  

يجـا  بـه . دهـد 
  38صفحه . 
  .ديگو

كه انسا ير گناه
8صفحه . رگردد

ه شود آن بت اع
 39صفحه . ت

يگـانگ يبـه   ي
 انسان در عمل

 40صفحه .  او

الت معني منفي

a lot ofصفت 

 است و به جمال
كمي است و جن

فـي اسـت و بـه

كه جهان و مجمو
كه جهان دستگ م

را برطـرف يگـر 
يگريراده، اراده د

صفح. كند يم ريب

36صفحه . ست

خدا ند ريخدا غ 
دينما زيخدا پره

گ يسان سخن م

هر... طرد كند و 
خدا بر يسو و به

ر باشد اگر گفته
ستيخود انسان ن

يعنـ ي. باشد ديح
است كه نيا ي

طاعت محض از

رود و به جمال مي
  .ت باشد

ص. رود كار مي ش به

يلي كم يا هيچ
ه معني مقدار ك

قيد تكـرار منف ك

05/09/1400(  

است ك نيت از ا
ميديد نيشيپ ي
گـيبه قسمت د ز
ار كيجز  يعني 

را تدب يهان هست

منزه ا ،يازي و ن

يو تن به بندگ
رابر دستورات خ

انس» اعتقاد«از  ا

خود ط يز زندگ
ده و توبه كند و

آور تعجب دي شا
جز خ يزيند، چ

ارج از محور توح
ي اما شرك عمل

و اط يزيبرابر چ

كار م  شمارش به
ند گزينه درست

شمارشم قابل 
  

 معني مقدار خي
به a littleصفت 

.  
باشد و يك ت مي

  

 

17  
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عبارت دهد، ين م
يها در درس. شود
ازياز آن ن يقسمت

. آن حاكم است
خود، جه يانتها 

وند از هر نقص

ا اطاعت نكند و
و مخالفت در بر 

راياست؛ ز يظر

را از ييخدا ريغ
شد مانيقلباً پش 

كدام است؟ ند،
ناتوانن دنشيز د

خا ،يمبدأ هست
د خداوند است،

40  

در ب يسرسپردگ

بل از اسم قابل
توان  مي fewكه 

ارد و قبل از اسم
 much است.

ب كنيم كه به
صف. رود كار مي ه

رود كار مي ي به
ندرت ختي يا به

:ر ذيل هستند

)2(انگليسي 

ش يازدهم؛ هنـــ

د خداوند را نشان
ش يم تيو هدا ري

نگ است و هر ق
واحد بر يا راده

يبعلم و حكمت 

است و خداو ازين

جز خد يز كس
انيكند و از عص
نظ ديبوط به توح

 هدف و مقصد غ
نكهيمگر ا شود،

رنيگ يو توان م 
ا زيافراد ن نيتر ل

عنوان م خدا به ة
 نادرست درمورد

صفحه . دا دهد

و س ميت از تسل

باشد و قب يچ مي
وانيم پي ببريم ك
و جنبه مثبت د

و manyف با 

 little را انتخاب
 قابل شمارش به

ي و گاهي سؤالي
ه به معني به سخ

دهند، به قرا مي

ا

سنجش

ما در مورد دهيعق
يخالق تدب نيهم
هماهن گريد يزا
است كه ا نيا گر

گ است كه با عل

عالمت نقص و ن

انسان عمالً از كه
اطاعت ك ير اله

مورد نظر، مربو ه

 انسان هرگونه
ش يز خدا دور م

روياز او ن گريد 
عاقل يت و گاه

ةما دربار ةدي عق
شناخت ،ينظر

خد ريغ ي بندگ

عبارت است ي كل

 خيلي كم يا هي
تو ي جمالت مي

داد كمي است و
باشد كه مترادف ي

توانيم گزينه مي
بل از اسم غيرق

 در جمالت منفي
شود كه ديده مي

ت معني منفي م

   
 

 .رست است
كه نظر و ع »ير

ه لهيوس ست و به
اجز بااز آن  يجزئ

انگيب يكپارچگي 
راده، خداوند بزرگ

 .رست است
ع ،داشتن كيشر

 .رست است
نكيا يعني »يمل

از اوامر ش،ي خو
نهيداشت كه گز
 .رست است

است كه نيا ي
قدم ا كي واقع 

 .رست است
يها كه بت يگ

شرك پنهان است
 .رست است

است كه نيا ي
پس شرك ن. مي

ت كند و تن به
 .رست است

در حالت يندگ

 .رست است
به معني تعداد 

ل از طريق معني
a  به معني تعد

و مقدار زياد مي
 .رست است

معني جمالت م
هد و همچنين ق

  .دارد
 .رست است

a به معني هيچ د
د hardlyلمه 
  .دهد  مي

رار كه به جمالت

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
نظر ديتوح«  
خالق اس كي

است و هر ج
و يهماهنگ

ندارد و آن ار
در 2گزينه  .7

ش: 36صفه   
در 1گزينه  .7

عم ديتوح«  
نفس يهوا

توجه د ديبا  
در 3گزينه  .7

يعمل ديتوح  
در شود، يم

در 2گزينه  .7
آن بت بزرگ  

سرچشمه ش
در 4 گزينه .7

يشرك نظر  
ينداشته باش

خدا را عبادت
در 1گزينه  .7

عبادت و بن  
   

در 1گزينه  .7
fewكلمه 

در اين سؤال
fewصفت 

تعداد زياد و
در 2گزينه  .7

با توجه به م
ده منفي مي

در جمالت د
در 3گزينه  .7

anyصفت 
در جمله كلم
معني منفي

هاي تكر قيد
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Hardly
             

  فاعل + كي 

  .خ دهد

ن يا سليس 

  ن

د بـه مـن    

ده از يـك  

  د

cationgroup

y ---- seldom
           He s

فعل كمك+ كرار 

  هر 

كه رخ دي دارد
  ها  نه

طور روان سي به

  درت

د يا توسعه دادن

  ها  هنگ

توانيـد آيا مـي . م

  و كردن 

فاسـت بـا اسـت    

قوي، نيرومند/  

m / never, r
seldom wor

قيد تك+ ل اصلي 

 
ماه) 4  خواه

ياز به تحول زيا
نشا) 4 

الس زبان انگليس

ند به) 4 

  حبوب

رشد) 4   

  .رند
فره) 4 

م آن را پيدا كنم

گشتن، جستجو
  دن 

 براي مـا الزم اس

ريز) 4 

05/09/1400(  

arely ..........
rks

  )كند ي

  :ل است
فعل+ مفعول + 

 . صحبت كنم
 عالقه، مورد دلخ

اين حوزه ني. ارد
 ها  ، نكته

و هميشه در كال

 

  ؟
  .ند

  ق، درستكار
 پرطرفدار يا مح

  زندگي كنند؟

ر يا خيال كردن

سر دنيا وجود دا
 سات 

توانم م ولي نمي

ل چيز يا كسي گ
 كردن، رها كرد

بينيم، بنابراين

 رايج، معروف 
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......... 

يعني كار نمي(  

 كه به قرار ذيل
+قيد حالت + ن 

  ؟
عالقمندم آن را

مورد) 3 

ن اداره وجود ند
نقاط،) 3 

او. حده بوده است

فوراً ) 3  

 انگلستان است؟
فوتبال بازي كنن

صادق) 2 
رايج،) 4 

نند و روي آن ز

تصور) 3  دن

ف در تمام سراس
مؤسس) 3 

گردم دنبالش مي

دنبال) 2 
ترك) 4 

را با چشممان بب

/ريز ) 3 

ش يازدهم؛ هنـــ

كند رت كار مي

باشد  جمله مي
قيد مكان+ زمان 

خوب ياد بگيريد
 كه خيلي زياد ع

  درستكار

 مديريت در اين
 ها ت

كا يا اياالت متحد

ليس روان يا س

ج يا محبوب در
ند هستند كه ف

 كره ماه سفر كن

ت يا برخورد كرد

وامع مختلفدر ج
 ها ، دامنه

 كجا گذاشتم، د

ها ر توانيم آن مي
  .ينيم

 قوي 

سنجش

بندر        

رتيب كلمات در
قيد ز

ريد كه خيلي خ
 انگليسي است

صادق،) 2 

 سريع در سطح
فعاليت) 2 

ه سال در امريك

طور به) 2 

 يك ورزش رايج
خيلي زياد عالقمن

  
  

يد كه مردم به
  .م

مالقات) 2 

اسات مختلف د
سلسله) 2 

 پيش ساعتم را
  م؟

 و غيره 
 بودن 

 
 هستند و ما نم
 خيلي آسان ببي

/ساده ) 2رومند

   
 

 .رست است
 در اين سؤال تر

 .رست است
ان را دوست دار
رد عالقه خودم

 كامل
 .رست است

روشني از رشد
 ا 

 .رست است
م كه به مدت د

  . كند
  يا حقيقت

 .رست است
دانيد كه فوتبال
دم در بريتانيا خي

 ليس
 .رست است

توانيد تصور كني 
ين فكر نمي كنم

 ردن 
 .رست است

آرزوها و يا احسا

 .رست است
م كه ده دقيقه
 آن را پيدا كنم

  ه 
رفتن از چمن و
دادن، متشكل ب
.درست است

موجودات ريزي
ها را پ قوي آن

قوي، نير/ عروف 

www.sanjeshse 

   
در 1گزينه  .7

نكته گرامر

در 3گزينه  .8
:A كدام زبا
:B زبان مو
مطلق، ك) 1

در 4گزينه  .8
هيچ نشانة ر

ها توانايي) 1
در 2گزينه  .8

دوستي دارم
ك صحبت مي

در واقع) 1
در 4گزينه  .8

:A د آيا مي
:B بله، مرد
 خالق ) 1
روان، سل) 3

رد 3گزينه  .8
آيا واقعاً مي

نه، اين چنين
آماده كر) 1

در 1گزينه  .8
ها، آ فرهنگ

 جوامع ) 1
در 2گزينه  .8

:A دانم نمي
كمك كنيد

:B بله، البته
فاصله گر) 1  
تشكيل د) 3  

د 4گزينه   .8
ها م ميكروب

ميكروسكوپ
رايج، معر) 1  
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  . ند

گ بـا نقـش   

 يهـا  هـرم 

cationgroup

  طور ناگهاني

  ن

  مه 

  طقه، ناحيه

  يد كردن 

ت خام اشاره كند

  .ا تغيير دهد

و مناسبت رنگ

شان بر فراز ه يگ

ط به) 4 

ردن، اجرا كردن

برنا) 4 

منط) 4 

تولي) 4 

كه به منشاء نفت

ندگي خودش را

  

و اءيو، وضوح اش

معابد سنگ زيو ن

05/09/1400(  

 ، اساساً

  عه يافتن 
 دادن، عمل كر

 گ 

 

 ش دادن 

  

  .شود  مي

ك كند تا اين  مي

ج دارد شيوة زن

.باشد  علت مي

  .خورد ي

  .  است

مو قلم يكدستي 

و انيخدا يگذار

19  

5 سوممرحلة (ـر 

عمداً،) 3 

توسع) 2 
انجام) 4 

فرهنگ) 3 

دليل) 3 

افزايش) 3 

.باشد  انسان مي

ت مرده تشكيل

 اين را استفاده

ه نويسنده احتيا

ني زيرا، به يك

م را در خانه مي

گوپتا ةق به دور

،ير آن سرزندگ

گمو طرز نا اميت ا

عمومي هنر

ش يازدهم؛ هنـــ

 م 

 

 وري كردن 

مواد در خدمت

ياهان و حيوانات

  گيرد؟  نمي

باشد و نويسنده

دهد كه ضيح مي

به معن 1راگراف 

شامعضي اوقات 

ر داشته و متعلق

وضع شد كه در

در ثبت يع روش

 درك ع

سنجش

سرانجا) 2 

  
 كردن 

زيبايي) 2 

 نقش) 2 

آو جمع) 2 

ترين م ي از مهم

 نفت خام از گي

نشأتفت خام 
  )ي

ب  كاني نفت مي

  متن چيست؟

ن حقيقت را توض

For o «در پار

ت كه نويسنده بع

آجانتا قرار يها

و ينقاش يبرا ي
  

ابداع ،يترشناس

   
 

 .رست است

 .رست است
 ي كردن 

كردن، برخورد ك
 .رست است

 صحت
 .رست است

 
 .رست است

 دن 
 .رست است

ن، نفت خام يكي
 .رست است

 اعتقاد دارند كه
 .رست است

ز موارد زير از نف
روغن نباتي(پزي 

 .رست است
 معني سنگ يا

 .رست است
نوان براي اين م

  ام  اگي
 .رست است

اين 3 پاراگراف 
 .رست است

ne thing«ت 
 .رست است

 قابل درك است

  .رست است
در غار ساتوايود

  .رست است
يش پادشاه اصول

.گرفت ي قرار م
  .ست است

لحاظ دانش اخت 
  .دارند 

www.sanjeshse 
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آوري جمع) 1  
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در 1گزينه  .9
دقت، صح) 1  

در 2گزينه  .9
آزمايش) 1  

در 4گزينه  .9
تغيير داد) 1  

در 1گزينه  .9
بر طبق متن

در 3گزينه  .9
دانشمندان

در 2گزينه  .9
يك ا ـ كدام

ـ روغن آشپ
در 1گزينه  .9

نفت خام به
در 4گزينه  .9

ـ بهترين عن
ـ سبك زند

در 3گزينه  .9
هدف اصلي

در 2گزينه  .9
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 بـه چـين   

 نيت فـرام  

هـن، كمـر   

كـردن،   ي
بـه انجـام    

 حيتصح نه

بـزرگ،   ي

 يسـفالگر  
 هـم  يـا رو 

ره نمـا بـر     
 

 يپرستش ي
ت، جمجمه 

هنر هنـد   

 هـا،  يگـار 

نـر معـرف   
  .ست

. سـاختند  ي

cationgroup

گوپتاي هند كه

اسـت  كوفا شـده 

په يهـا  شـانه  ي

ينقاشـ  از  شيپـ  
عيسـر  اري بسـ  

گون چياز آن، ه س

يهـا  اخت حمـام 

 مهـر خـورده   ي
بـ. شـود  يمـ  ءقا

ل خطـوط كنـار
 .خورد يشم نم

يها نيياز آ يش
مانند مار، دست

كيكالس ة دور

نگ ـوع در منظـره  

هن نيـ ا. گرفـت   
ا گرفته يشكل م

يمـ  يمـ يمال ي

هندي در عصر گ

مختلف شك يها

يهـا دارا  سيتند

ينـ ينقـاش چ  
حله اجـرا آن را

چرا كه پس شت

منظم، سا يها ن

يها نهيسفال يخ
الق نندهيما به ب

تخت در داخل ي
به چش گريد يط

كردن انسان بخش
م يريده از تصاو

عنوان ه از آن به
  . دند

متنـ يزيآم رنگ

ر ژاپـن رونـق گ
روزمره مردم ش 

يي برجسـته نمـا  

05/09/1400(  

اي از هنر ه  تازه

ه نهير هند در زم

ت نيا كه شده ي

.آمـد  يسـت مـ  
و در مرح كرد يم

دا يخود م يمو

ابانيبا خ يرساز

و برخ يسنگ ةت
 خطوط كناره نم

يها فاده از رنگ
طياز مح يا نشانه

ك يقربان. بودند 
استفاد. است فته

كه شود يروع م
دي اوج كمال رس

به ر شيگرا نين

است در اده بوده
يوضوعات زندگ

سبز با شمي و 
  .ه است

20  

5 سوممرحلة (ـر 

گ به علت موج

هند است و هنر
  . است شده

يساخته م يبوم 

دس به ينيقاش چ
كامل م شي خو
م بر قلم وچرا چون

شهر نهيد در زم
  .ند

برجست نقش نيد
توسط  حجم به
حال استف رهمان
ن اي نهيزم ز پس

)يو جنوب يكز
ايآور انعكاس  ب

گوپتا شر يدشاه
به يقيص و موس

نمچه. شان داد

سا يچاپ دست 
براساس مو ،يف

ند سنگ بازالت
دوره نيا يها صه

ش يازدهم؛ هنـــ

دورة تانگ ها در 

ه خيتار يها دوره
ش يها نوشته م وح

يها ده از سنت
.  

و در ذهن نق ها
دنظر را در ذهن

چ يب يو تسلط ر

ساكنان دره سند
ان توانا بوده يساز

و چند ينقاش ي
ژرفا و ح ها يقاش

د سوم شده و در
ا ياثر نينمچه

مرك كير در مكز
بزرگ و رعب يا

در هنر با پاد ي
رقص ،يساز سمه

گذشته خود را نش

يكه نوع يساز
خالف هنر اشراف

مانن يعاده سخت
مدن و از مشخص

سنجش

ساس در تنديس

د نيتر درخشان
لو و سنگ يمس 

بودا با استفاد ي
.اند نازك بوده ي

ه هياز رنگ سا ي
مورد ريو تصو ت

ريناپذ خطا يست
  . نبود

نشان داده كه س
و مهرس يسنگ ،

يتعداد ين از رو
از نق يدر برخ. د
بر بعد يشتري ب

ه. كند يتأكيد م

مستقر(خوار  ون
ها سيها در تند 

  . است ته

يعصر درخشان ي
مجس ،يره نقاش

گ يها از سبك 
  . جود داشت

س هنر باسمه ،يد
برخ راياست ز يم

الع از مواد فوق م
گ مربوط به تم

   
 

  .ست است
 كامل و پر احس

  
  .رست است

از د يكيكه  ايور
،ي ستون سنگ
  .رست است

يها سيشان تند
ييو ردا فيلط  ره

  .رست است
يبا تنوع نيچ ي

نشست ي تفكر م
دس ستيبا يم ي

ممكن ريدر تصو
  .رست است

ن يشناس باستان
،يسفال يها سي

  .رست است
هان ةدور يرگر

شود يشناخته م
وها و ردا تأكيد

ت ها كرهيپ نين ب
  .رست است

جنگجو و خو يم
خشن آن هيوح

وجود داشت... و  
  .رست است
يالديه چهارم م

دور نيدر ا. شود
  .رست است

يبردار يكپ نگ
وج زين نيو تزئ ي

  .رست است
الديهفدهم م ة

و مردم ينر بوم
  .رست است

ميعظ يها سيد
بزرگ يها سيسرد

www.sanjeshse 

در 2نهيگز .10
سازي شكل

.رسيده بود
در 3 نهيگز .10

مئو ةدور در
بر يحكومت

در 4نهيگز .10
كوش ةدور در
چهر ك،يبار

در 3 نهيزگ .10
يسنت ينقاش

ها به ساعت
يو. رساند يم
د يرييتغ اي

در 1 نهيگز .10
ب يها كاوش

يساخت تند
در 4 نهيگز .10

ريتصو سبك
مشخص و ش
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ها قوم آزتك
رو. ها بود آن

ها كرهيدر پ
در 1 نهيگز .1

سد لياوا از
ش يبرده ممنا

در 3 نهيگز .11
نيم ةدور در

يكار ظرافت
در 4 نهيگز .11

اواخر سد از
هن نيتر زنده

در 1 نهيگز .11
ها تند اولمك
س نيوجود ا
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تمسـاح،   ل،

كردنـد؛   يـ 
برابـر   يشـ 

 يرهـا يز ت 
و وجـود   ن

ئـه در  -ـاتو 

 ،ينييتز ي

در  ييزنمــا

a b
b a

+ =   

a b
ab
+2 2

  

(a b)
ab
+   

a b+ = 

A = +2   

−15
32   

% −1    
% −1    
x −95

1    

cationgroup

ليدار، ف  كوهان

مـ ريرشكوه تصو
از ارزش شـان يد ا 

اسـتفاده از. دنـد 
نيط بـه هنـر چـ     

امـيسـبك   يـا 

يها طاقچه يدارا
  . است 

باز وهيشــ نيــ ا

= 881
4  

(a b)
ab

+=
2 2

= +
2 8812 4  

= 41 

−+ = +13 1 29
−=5 3

64 64


%− =2 8 
% %− =5 95

x− =8 61
 
 

است گاو الديم 

پر انتها يب يجهان
در نـزد زيـ ن يال

كرد يسـتفاده مـ   
آمـده مربـوط ـر 

هـ يژگيباال از و 

آن د رامونيو پ 
رهيدا مي شكل ن

ســته هســتند؛

ab
b

− =
2 2 8

4
+=1 8 8

4
 

  

+ = 
2 32

15 15
− = =5 25
4 64

%
%
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از شيره سوم پ
  .ست

را مانند ج عتي
پر و خا يفضاها

كـاذب اس يهـا 
بـ يزهـا يبـا قرن  
  . ست

ديد هيضا از زاو

يا طاق گهواره 
كه به شود يم م

دام گــرد و برجس

881
 

 

= 
881 1681

4  

A
 =1 15

32
= 5

8

ك
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ه مربوط به هزار
گ صابون بوده اس

يطب و گرفتند يم
ها بود و البته ف ن

ه طاق اي يشينما
چهـارگوش ب ي

اس ر هند بوده هن

شان و تجسم فض

يمعبدها دارا -
ختم ي به مهراب

م خمــدار و انــد

a b
ab
+

 =

فيزيك -ياضي 

ش يازدهم؛ هنـــ

كه    دن دره سند
از جنس سنگ ي

 و مركب بهره م
مورد توجه آن ي

هالل نم وهياز ش 
ي ساخت تاالرها

مربوط به افتهي 

درخش ت و غالباً

-غار نيا يورود
تاالر يانتها. ت

نــر يهــا شــكل
  . افتي

a
ab


 


41
4  

رك عمومي ري

سنجش

در تمد ينر هند
ييمهرها يبر رو

ام امكانات قلم
يويو دن ينيد ي

يبسته سنگ ي
ط به هنر ژاپن،

قليص يها سه

تخت يها ك، رنگ

و. شد يساخته م
است بالكن بوده ي

ش يره ســند دارا
ياستمرار  زيند ن

b
b
+ =


=

41
4  

  .باشد 

 در

   
 

  .رست است
هن يها هيما قش
نما ب انسان زدان

  .رست است
ب سونگ از تما

يها واع مضمون
  .د

  .رست است
يساختن فضاها 

مربوط يحصاربند
از ما يتك سنگ

  .رست است
و نازك عيسر ي

  . است
  .رست است

معبد س -نگا غار
يو تعداد رينورگ

  .رست است
مكشــوفه در ي
هن ندهيآ يها ي

 .رست است

a ,b = =16

 .رست است

 .رست است
xت كتاب برابر 
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x =15
1   

A −= 3
9   

A −= 3  

A −=
−

3
 

y x− =  
(y )(+ 6   
x +2 16  

x −= 8   

+ =1 2 3   

× =1 4    
×4 4   

/ /1 6     
×5 4    

/4      
x ×4   

x42   
÷1 4   
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x= 6  

− +
−

13 1
13 1

− 13 +

− = 
−

7 14

y x=  =4
(x )+ =6 25
x − =192 
± +64 19

1
3

=و آرد    4
/ /=1 6  

÷ =4 
=رد    2

÷ =2  
x+ ×2   
/ /= 4 2 

4=د      25

x ×= 1 6
15

  

− +
−

3 17
13 17
13 − 17

A
=1 1 

x + 4  
(x +52 1

 

= − ±92 8 16

كيلو
/ي      

=ومان  4
كيلو آر

=   تومان  2
/ /= 4 2  

  =1 
كيسه آرد
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= 4     

−
−

17 21
17 21

+ 17 −
−4

)(x )+ =6


= −

86 24

كيلويي 4آرد 
كيلو آرد      تو 

هر كيلو آرد     
 
كيلو آرد   

−18 1   
ˆB̂ C= =   

M̂ = 9   
Ô =18    

 

 ل
  ل
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...+ +
−

45
45

21 ...+ +

252



كيسه آ 1مت 
1قيمت 

هزينه حمل ه

= 8   

= =8 42


 

  
(− +9 2  

و  ABـلع  

C رسيم مي.  

قابل قبو
قابل قبولغير 

ش يازدهم؛ هنـــ

−
−

7
49
45 − 7

 

  x: كوچكتر 

y =12

قيم

B̂
 = 22

 

) = 7  

1اصله 
از ضـل 3

MG  به رأسC

سنجش

y و سن فرزند ك



هاي مثلث به فا

G اندازة دو برابر 

   
 

 .رست است

 .رست است
y: فرزند بزرگتر

 .رست است

 .رست است

 .رست است

ه حل تالقي ميانه

 C قرار دارد.  

به MGمتداد 
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AB a=   

AHD
S Δ =  

ABC

AHD

S

S

Δ

Δ
=   

BE =2   
BE =2  

ABC
Δ
  

BD
AB B

=   

B
=8 1

25   

BC D= 

 كوچك   
  بزرگ

cationgroup

a AH =

( a= 3 3
4 2

=

3 a2
4

3 3 a2
16

BD DE+2

+ =2 28 6 1

BDE
Δ

      
BE DE
BC AC

=

BC
BC

 =

DC BD+ 

مساحت ذوزنقه ك
مساحت ذوزنقه

AB
a , S Δ

3
2

a) = ×2 3
4

= 4
3

2

BE = 

ˆ ˆ(A D= = 9

×= =1 25 38


/DC = 31

= 
1
4

م  ك
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BC
aΔ = 23

4

a =23 3 3
4 16

BE
AE

= 1

,ˆشترك B9   

/31 25

/ − =25 8 23

BC =1   

+ =2 3  

AHC
Δ
  

ط ذوزنقه كوچك
ط ذوزنقه بزرگ
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x
= = 

3 1
2



a23  

AE= 
2
3
مش(

/3 25  

  .د

= 1
2

CH,
BH

=5
 ÷5 15 5

ABH
Δ



محيط
محيط

ش يازدهم؛ هنـــ

xمتر  = 6

E ×= =3 1
2


گ متشابه هستند

= 2
3

CH = ,= 3  

سنجش

ول نردبان     م

  . است

AB =15

 با ذوزنقه بزرگ

  .شابه هستند

= × =2 3 6

   
 

 .رست است

طو

 .رست است

 .رست است

BD
Δ

الزاويه قائم 

= 25  

 .رست است
 كوچك با هم و

 .رست است
لعي منتظم متش

 .رست است

, BH = ×3
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AC A
AB B
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2

×
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2 3
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3
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9
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5 8 1
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Ĥ ,=2 9 
AH CH
BH AH

= 

= 45 6
2

= 3
2 2

  .است 

  .است

q−× × ×65 1
−× 21

C6

q
−

× ×


×

9
4

1
6 1



ش يازدهم؛ هنـــ

ˆ ˆ ˆA C , A=1

AH B =2

3ها برابر 
2 2

( ) =23
2 2

 

q2  

q ×= 18 1

سنجش

A B)=2

BH.CH = 6

 نسبت تشابه آنه

3 مثلث برابر 
8

−× ×
×

6
9

36 1
9 1
 



   
 

× =6 9 54  

 .رست است

تشابه هستند و

بت مساحت دو

 .رست است

 .رست است

− ×=
×

4
9

648 1
9 1

 .رست است
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n(n − 3
2 

(n n − 3
2 

S = ×1
2  

طر بـزرگ  
ع دو ضـلع   

 ضلعي nي 

cationgroup

  )3

) n n= 
3

/× × =5 5 12 5

هر نقطه روي قط
 برابر با مجمـوع

مجموع زواياي =

  .د ندارد

  جسم از آينه

n n n− =2 3 2

    5

پس ه. چك است
رو  دو ضلع روبه

(n )= − 2 18

ركز تقارن وجود
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فاصله ج= ز آينه 

n n =2 5

منصف قطر كوچ
ت، زيرا مجموع

( ) −11 2

MDCS   

ABCDS 

 n فرد باشد مر
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فاصله تصوير از 

n n =5 5

من طر بزرگ عمود
ي محيطي است

) = ×18 9 18

MH= ×1
2

D CD A= ×

ود دارد ولي اگر
.  

سيم فني

ش يازدهم؛ هنـــ

-5ارون جانبي 

 :ت با

 :  و قطر

گوئيم چون قط ي
يعني چهارضلعي 

8=ه  162 

MH     CD

MD

ABC

SAD
S



مركز تقارن وجو
ركز تقارن دارند

 ترس

سنجش

  : خت
وا -4اندازه  هم -

  :صوير

  از عدسي

 محدب برابر است

ضرب دو  حاصل

 شبيه لوزي مي
.ك فاصله است

درجه

H=  ث AD=

DC

CD
= 

1
2

زوج باشد، يك م
هايش يك مر  عه

   
 

 .رست است
تصوير در آينه تخ

-3مستقيم  -2 
 .رست است

ل مشخصات تص
  
  

  ة جسم
ساوي با جسم ا

 .رست است

ضلعي م nع يك 

 .رست است

بر است با نصف

 .رست است
لعي را كايت يا

طر كوچك به يك
  .گر است
 .ترست اس

 .رست است

ارتفاع مثلث

MDCS = 5 

 .رست است
ز nي منظم اگر 

الع و زيرمجموع
 .رست است
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 nل و اگـر    

  عداد اضالع

  . ندارد

حة مرئـي و    

 )اي رفه

cationgroup

به وسـط مقابـل

(n )= − تع 2

ولي مركز تقارن

سـه صـفح. ارد

فني و حر(ماري 

n
وسط ضلع ب 2

=18 1 8  

 n محور تقارن و
  .د

 .دارد

رخ وجود د  نيم

كشي معم  نقشه
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nرو و  رأس روبه

 

n = 8

 و اگر فرد باشد
محور تقارن دار

ة خاص وجود د

ل، شش صفحة

متن كتاب. شود
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nد دارد كه 
ر 2

 .شود  دارد، مي

  .د

مركز تقارن دارد
م 4ركز تقارن و 

عاً چهارده صفحة

در اين شكل. شود

ش نظر گرفته مي

ش يازدهم؛ هنـــ

حور تقارن وجود

رو سط ضلع روبه

باشد مي nتقارن 

  .باشند ن مي

ور تقارن و يك م
مربع يك مر. رد

فحة نامرئي جمع

ش رخ ناميده مي

رو در نظ  يك آب

سنجش

مح nزوج باشد  

ه از رأس به وس

داد محورهاي ت

مركز تقار o و 

محو nزوج باشد 
تقارن دا محور 

 

 مرئي و سه صفح

ر بي تصوير، نيم
 

 

حت بام ع از مسا

   
 

nي منتظم اگر 

n محور تقارن كه
 .رست است

ضلعي منتظم تعد

 .رست است
حورهاي تقارن

 .رست است
ز nاگر :  منتظم

ركز تقارن و دو
 .ست است

 .و جواب است

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
ل، يازده صفحة
 .رست است

ي با صفحة جانب
.نامرئي هستند
 .رست است

. و جواب است

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
متر مربع 9ا 
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و  اهيح سـ 

سـكتبال از    
چـارچوب   

حركت از  ل
هـا    بـه آن  

محاسـن و       

 يمنفـ  يـا  
 ايـ شـترك    

و  جـان ي ه 

د، همـه و   

از  ياريسـ  
ـود تعـادل   

 انيـ و از م 

cationgroup

سطو انيم يصر

ـارچوب تـور بس
نيسمت داخل ا

حال در يگوري ف
اش معمـوالً تنه

 داشـتن همـه م

 به توسـط فضـ
چـون اهـداف مش

ها شـور و دست
  . است

هسـتند يهـاجم  

هـا و بس فصـل  ت
وجـ ةدهنـد  ـان 
  .دهد

يحروف عمود

  )ماري

تعادل بص جاديا 

ف و در اصل چـ
س ش و پرتاب به

ساختن زيمتما
ت مين يها جسمه

خـط عـالوه بـر

آن انيدر م يب
چـ يمين مفـاه  

باز شدن د. ست
و عالقه لي با م

رخاشـگرانه و ته

راتييـ تغ گر،يكـد 
نشـ ،افتد ياق م

د يشكل نشان م

ح نيا انيب در م
  .د
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كشي معم  نقشه

يط متقابل برا

هدف ةدهند شان
از پرش يته حالت

مثالً م( و آرامش
حركت در مج ي

خ نيـ ا. اسـت   ه
  .ف است

ر كه البته قلبت پ
فقـدان ةدهند شان

 

به سمت جلو اس 
رو به جلو و يت

پر اريكه بس يث
  .مت است

كي ي و روز از پـ   
موقع خود اتفا  ه

ش نيل را به بهتر

حروف مورب يگ
كند يب منتقل م

مي
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  )ي معماري

متن كتاب. (شد

  )ماري

روابط ةدهند شان

نش ،راند يمركز م
قرار گرفت) تور( 

كنش از سكون و
القا يكه برا ديو

آمده ديز آن پد
تر در حروف نازك

صورت به يگريد
جهت مخالف نش

 .است ... و يار

دنياز دو يحالت
به سمت دنيو دو

مثلث يها افه فرم
خشونت و خصومت

ه آمـدن شـب
به يداديو هر رو
تعادل نيوجود ا

دگيچيپ  هم در ن
ن را به مخاطب

صويري و تجسم

ش يازدهم؛ هنـــ

كتاب نقشه كشي

باش متر مي سانتي

كشي معم ب نقشه

در كادر مربع نش 

سمت م به تاًي نها
مربع نيا ي باال
  . كند

ساختن كن زيتما
گو يست رودن م

  .ست

ها بعد ا سال يل
و ن فيشكال ظر

و د يصورت خط
و دست در دو ج

دايستحكام و پا

با نشان دادن ح
از استقبال و يس

اضا به ريطح تصو
و سرشار از خ ه

ازجمله. است ير
خود قرار دارد و

و گريد يفصل ي

نيع ن حروف در
ن و رمزگونه بود

 خالقيت تص

سنجش

متن ك(ت است 

6ت زميني   س

متن كتاب. (ست

اهيو س ديسف ي
  .ف است

كه چشم را ي
در رهيكه دا يت

ك يم ءاخاطب الق
 

مت يبرا ديتمه 
آگوس .كنند ي م
اس  داده يم بيار 

ط محقق است ول
حركات و اش يرا

ص به يكيتفاوت 
دو نيا يريرارگ
ا ،ييستايا ،يست

انسان ب كياز  ي
احساس اقياشت 

 شكسته در سط
انهيجو زهيست ،ي

جار يكل متعادل
خ يدر جا يزيچ

ياز پ يمدن فصل

 به آسمان رفتن
بودن زي اسرارآم

   
 

 .رست است

/ ×2 25 درست 1
 .رست است

ب جهت كابينت
 .رست است

متر درست اس ي

  .رست است
يها قسمت يند

مختلف يها عت
  .رست است

ا ي خطوط داخل
وقت خصوصاً. ست
به مخ شياز پ ش

 . رست است
نيتر مهم بيار 

را كسب )ساكن
تيفيك يو كم 

  .است رست
مقتبس از خط 
خط محقق، دار 

  .رست است
بافت مت 2ست با 

قر حال  نيع  در
رفاقت و دوس د،

  .رست است
يا شده خالصه ر

نيا. دهد ين م
  .رست است

، مورب وزيط ت
يجنگ ييده فضا

  .رست است
به شكل زيچ همه

چ هر يوقت گريد
آم. است اتي ح

  .رست است
به باال و سر ني

از يشدن، حالت

www.sanjeshse 
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شيو تور را ب

در 3 نهيگز .16
يريگ جهت

س يگورهايف
بيش يكم

در 2 نهيگز .16
حانير خط

يها يژگيو
در 3 نهيگز .16

دو دس طرح
وجود دارد،

ديام ،يهمدل
در 1 نهيگز .16

ريتصو طرح،
عجله را نشا

در 4 نهيگز .16
خطوط بارش

همه القاكنند
در 2 نهيگز .16

عتيطب در
د يها دهيپد
چرخه انيم

در 1 نهيگز .16
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حساسـات    
ثار استفاده 

و  اسيـ  مق 

از انعطاف  

بر  نيگر چ
بود كه  ير

عـاج   ايـ ال   

گـواش   يـ 

. اسـت   رده 
 يـود فضـا  

را  ني اكـول  

  . است  ه

 يكـ ي يـان 

   .ت

هـا   اد و آن

cationgroup

آنكـه بـه ا از  ش
شانه در خلق آثا
چون فضا، فـرم،

يدهنده حالت ن

چاپگ هياول يها ش
مهر، مهر نيكه ا

نقـره، طـال شـم، 

حتـ ايـ  كيليكر

كـر ييايـ ك و پو 
از وجـو يحساسـ 

ماننـد يجـوهر 

كمك گرفته ش

پوشـ از هـم  يسـ 
  .ارد

است شده يجام م

رد هدف قرار دا

شياسـت و پـ   ي
استعاره و نش ،يت

چ يجدد مسائل

بودن آن نشان ل

روش. اند كرده فا
ك است  شده ي م

شيسـطح همـوار   

د رنگ روغن، اك

تحـرك ي و دارا 
اح يوشـن القـا  

رنگ ج كيه از 

شيها ينقاش جادي

قرار دارد احساس
ها را در بر د آن 

انج يچوب يها ب

شان را مور ديشه

05/09/1400(  

يسـاز  سيو تنـد 
صنعت يطراح ،ي

مج حيف آن توض

اليو س يو آزاد 

فايچاپ ا شرفت
انجام »انگ«م 

س يت گـرد رو  

مانند ظيسبتا غل

متنـوع ييفضـا 
رو هيشده با سا 

استفاده ر،ي تصو

يا يو چرخان برا

ق ريدر تصو ي و
يو همتراز ين

  . رد

 استفاده از قالب

ته باشد، بايد اند
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و يحتوا در نقاش
ياضير ك،يزيف 

است و هدف  شده

ي خطوط و نرم

شيو پ شيدايدر پ
بنام يشده ا حك

صـورت بـه  يسـ يو

نس يمو با رنگ قلم

ف جـاد يا يوشـن 
جاديكنتراست ا

  .دارد را 

روشن و بافت ه

صورت منقطع و

جلوتر از يگريد
از همسا ي نشان

نام دار نينخست 

با  رواج داشته د

تماشاگران داشت

ت نمايشي

ش يازدهم؛ هنـــ

بر مح ديم و تأك
نيدارد از قوان ي

آغاز ش يعدب  سه

و نازك شدن م
  . است 

نقش را د نيتر ي
ح يده از مهرها

نو حروف خوش 

از قل يرد ريتصو

رو يرگيت نيا. ت
ك زيكام است و ن

ضخامت خطوط

نهيدر بخش زم 

ص گ، از خطوط به

در پشت و د يك
 و اندازه آن دو

يو مغرب قاي آفر

  .ست

الديم از  شيرم پ

ر عميقي براي ت

 خالقيت

سنجش

در فرم ييگرا صه
يسع ،مند باشد

س ار ارتباط با آث

مي براساس ضخ
يو شاد ييرها 

ياساس يالديم 
ها استفاد روش ن

يكار كنده بان 

 
ت ةنيزم ه در پس

است يروشن يگ
استحك ين دارا

به كم شدن ض د

رهيرنگ ت يها 

مو و رنگ ت قلم

كيكه  گريكدير 
شباهت در شكل

 
ك شمال و غرب

متر اس يسانت 24

چهار ةكه در سد

 
ه يك تئاتر تأثير

   
 

  .رست است
خالص مال، ينيم
م ها عالقه آن اني
در يهنر انيجر
  . است  ده

  . رست است
شده حرف ارائه 

يگوشيودن باز
  . رست است

هياول يها  سده
نياز ا يكيست 

هان يپادشاه ةر
  

 . رست است
شده جاديبافت ا

  
  . رست است

رگياز ت يتمير ي
آ يخطوط عمود

اديز اي اديم به ز
  . رست است

پخش شدن لبه
  .هد

  . رست است
ستفاده از ضربات

  . رست است
در كنار گوريو ف

ش زيبوده و ن ير
 . رست است

سبك يده كوف
  . رست است

4× 33.5بزرگ  
  . رست است

پارچه در هند كه

.درست است
براي اينكهگويد 

  .دار كرد   وا

www.sanjeshse 
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هنر م اساس
يو ب يشخص
ج نيكنند ا

محدوده بود
در 2 نهيگز .17

يطراح نوع
هوا بو  به سر

در 4 نهيگز .17
در ها ينيچ
اس نوع بوده 2

آن را در دو
.ساختند يم

در 3 نهيگز .17
توجه به با با

.وجود دارد
در 1 نهيگز .17

يدارا ريتصو
خط نيهمچن
با كم يرقابت

در 2 نهيگز .17
توجه به پ با

ده ينشان م
در 1 نهيگز .17

با ا گوگ ون
در 4 نهيگز .17

د يريقرارگ
گريتوسط د

در 3 نهيگز .17
ارائه شد خط

در 2 نهيگز .17
يرحل قطع

در 4 نهيگز .18
پ يرو چاپ

 
 
  

د 3گزينة  .18
گ برشت مي
را به تفكر
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  .را كرد

چيـزي در   

زادش  و هم

  .ند

گرايانـه   ـع 

دراماتيـك   

cationgroup

  گويند  مي

 و اولين گريم ر

اي يـا چ ـه نقطـه   

وعاً آن را تئاتر و

گوين مي» وديك

واقـ هـاي  مـايش 

صورت اهميـت د

رت افقي را پن

رب سفيد كرده

ر يا بـازيگران بـه

  .شود م مي

 است كه مجمو

اپيزو«ك در تئاتر 

روي نم ير را بـر   

  . نام دارد

شود كه اجزاي ص

05/09/1400(  

صو ت دوربين به

 خويش را با سر

 .كند مايي مي

ت كه بين بازيگر

عدد كادر انجا 2

جموعه مقاالتي

 

ت به اين تكنيك

 بيشـترين تـأثي

ه شده، كرگدن

ش ي استفاده مي
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را تيلت و حركت

 نمايش صورت

 رهبري و راهنم

وية نرمالي است

 . است

  .ت

25ن با هر ثانيه 

 

اطر مجخ ت او به

.بازيگران است

 

نة بعد نيز است

  . بوده است

ارگردان روسي
   .ك كرد

 و نازيسم نوشته

نما زماني از اين 

ش يازدهم؛ هنـــ

صورت عمودي ر

ل است در يك

جراهاي عمومي

سطح يا زاو همة 

ئاتر آدولف آپيا

در صحنه است ن

خش در تلويزيون

 .آرايي است هره

 نداشت و شهرت

 رؤيت ساختن ب

.ك يا نقاب است

ر ارتباط با صحن

ش آنتونن آرتور

سكي بازيگر و كا
ش خويش كمك

سلطة فاشيسم

ء صورت است،

سنجش

ص كت دوربين به

 كه يوناني االصل

 كارگردان در اج

يلمبرداري زاوية

صة نورپردازي تئ

نيو دورب ردارمبل

ك كادر براي پخ

هنر نمايش، چه

نويسي مهارت ه

نورپردازي قابل

اصلي آن ماسك

تقل است د مس

دة چنين نمايش

ين استانيسالوس
ت بازيگر در نقش

ونسكو كه عليه س

ترين اجزا جزئي

   
 

  .رست است
فيلمبرداري حرك

 .سترست ا
لين بازيگر دنيا
 .رست است

مايش را پس از
 .رست است

Eye «در هنر في
  .كنند ه مي

  .رست است
ن خالق در عرص

 .رست است
ليباالبر ف ليجرثق

 .استرست 
ري به روش يك

 .رست است
 عامل فني در ه

 .رست است
  .رست است
نامه ور در نمايش

 .ت
 .رست است

هدف و كاركرد ن
  .رست است

مايش و معناي ا
  .رست است

به غير از اينكه
 .رست است
كنند نت و مطرح
  .رست است

زيگري كنستانتي
به تجسم واقعيت

 .رست است
نامه يو ن نمايش

  .رست است
وجة بيننده به ج

  .د

www.sanjeshse 
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رد اما حول 
ال و پـايين    

 .ست

cationgroup

ي ثابت قرار دار
 و راست يـا بـاال

 .تر است سته

 گزينه درست اس

 دوربين در جاي
ش سر به چپ

  .ت

رست هفتم كاس

 .شود ي

؛ كدا)وزيسيون

05/09/1400(  

ه در اين حالت
توان با چرخش مي

 آثار برشت است

 نتيجه پاسخ در

ست نت رديز مي

اكسپو ري(رپريز 
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ك محور ثابت كه
م نوع حركات را 

گچي قفقازي از

درتر؛  ود كاسته

نتيجه پاسخ درس

. 

 . ست

 .شده است

ون، دولپمان و ر

  . شود  نمي

ت موسيقي

ش يازدهم؛ هنـــ

دوربين حول يك
اين. چرخد  مي

 گاليله، دايره گ

شو تر مي  افزوده

رست است؛ در ن

 . 

 . سته است

  .ت

.دانند نسوب مي

اوس اسرد اشتر

 . ر است

وه كُر استفاده ش

   

اكسپوزيسيو:  از

 .ه است

 معين شناخته

 خالقيت

سنجش

ين يا چرخش د
 افقي يا مورب

ان، زندگي  سچو

 است و معكوس

 زيرتر از يكم در

يقي وجود ندارد

تر از پنجم كاس

ة دياتونيك است

رانتس ليست من

ة آهنگساز ريشار

ة آهنگساز واگنر

 .ك است

ون از آواز و گرو

.نام دارد» تمام

ت عبارت است

ر سمفوني نوشته

اي بدون كوك 

   
 

  .رست است
ر فيزيكي دوربي
 ثابت عمودي يا

  .د
 .رست است

 هاي زن نيك

 .رست است
صله دوم، هفتم ا

 .رست است

 .رست است
پرده افزوده نيم

 .رست است
كاسته در موسي

 .رست است
پرده كمت تر نيم ه

 .رست است
 و سي نيم پردة

 .رست است
سمفوني را به فر

 .رست است
نشپيگل ساختة

 .رست است
ب خدايان ساختة

 .رست است
ساز دوره باروك

 .رست است
 شماره نه بتهوو

 .رست است
نا«شتم شوبرت 
 .رست است

 اصلي فرم سونا
 .رست است

مس جمعاً چهار
 .رست است

هاي كوبه و ساز

www.sanjeshse 
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  .رند

ـت پشـت       

ـت تحـت     
يل كنند را 
 بـراي بـه     

غشـاء   زيرا

ك باشـند  
ه هرگـاه از   

 

 .ت

 بيشتر فيلم
 ةي سـازند  

cationgroup

كتاو وسعت دار

ـذي كـه مقاومـ

ـد و ممكـن اسـ
در اين حالت زاي
ل ضـد خفگـي

گلوسيدهاست، ز

روميدنقره كوچك
ود كـهشـ  ث مـي 

.توان چاپ كرد

ل يا راه كاغذ است

ف قدر حساسيت
هـاي كارخانه ،ت

 .ه است

هر كدام يك ا و

ـاب پشـت كاغـ

انـ ور قرار نگرفته
ها را د يه روشن

رت ديگري عامل

ترين گ ين و مهم

اگر بلورهاي بر .
ين مسئله باعث
ت د بزرگتري مي

شود كه آن طول

 .آورد جود مي

ق عكس هر د و بر
شه يكسان نيست

05/09/1400(  

ر صدايي نوشته

شود و ساخته مي

 . ت

اي و بدون لعـ چه

كه تحت تأثير نو
ت تصويري و سا

شود و به عبار ي

ترين د و از فراوان

گردد  نهايي مي
همي. گردد م مي

ه و آن را در ابعاد

ش  ديگر پاره مي

وج واحي تيره به

حتياج داردري ا
رايط نوري هميش
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هاي سه و چهار

اينچ س 10و  8 

و اكتاو زيرتر است

 .و زيرتر است

دار پشت پارچ ب

ولسيون فيلم ك
داري از جزئيات
 و غير شفاف مي

 

شو كل حل نمي

ر كيفيت عكس
ن حساسيت فيلم
سيار بيشتر شده

تر از جهت سان

  .شود ير مي

ها و نو صاً از سايه

وير به نور بيشتر
كه شر جا آن از 

  .سازند

اص مواد

ش يازدهم؛ هنـــ

 تيمپاني آكورد

،6 در سه سايز 

 نوشته شده، دو

ه شده، يك اكتاو

  .است

گون و انواع لعاب

رة موجود در امو
 و در نتيجه مقد
ر اصطالحاً خفه

.باشد خورده مي

گ و در آب و الك

جاد تغييراتي در
باعث باال رفتن 

بس وضوح تصوير

 از يك جهت آس

 كنتراست تصو

 كاملي مخصوص

د براي تهيه تصو
.نمايد تصوير د

سيت مختلف بس

واخ  

سنجش

فانتاستيك براي

ك معين است و

هاي سبت به نت

هاي نوشته نت ه 

Gran cass «ا

 
هاي گوناگ  رنگ

 
هاي نقر ور نمك

 نقره آزاد كنند
فتد تصويراق ني

هاي نقرة نور نخ

طعم و سفيدرنگ
 . ماده است

 
ت فيلم باعث ايج
ر درشت باشند
 استفاده كنيم و

 
كنيم ف پاره مي

 
ها باعث كاهش

 
به آرامي تصوير

 
فيلم كمتر باشد

ايجا تواند مي ور
هاي با حساس لم

   
 

 .رست است
وز در سمفوني ف

 .رست است
اي با كوك  كوبه

 .رست است
لوكن اشپيل نس
 .رست است

لوفون نسبت به
 .رست است
sa«ي طبل باس 

.درست است
شمعي است به

  .ن زياد است
.درست است

فاگ داروي ظهو
هاي ظاهركننده
برند اگر اين اتفا
ه ختن ظهور دانه
  .رست است

ط بو و بي مد، بي
 گياهان از اين
 .درست است

 شدن حساسيت
ها كم و اگر  فيلم

ا حساسيت كم
 .درست است

دو جهت مختلف
است  رست 

ه  حساسيت فيلم
 .درست است

ل ظهور است و ب
 .درست است

حساسيت يك ف
نو از كمتري دار
كنند كه فيل  مي

www.sanjeshse 
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در 3گزينه  .21
صدادهي زيل
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نام ايتاليايي

  
  
 
 

د 3گزينه  .22
گالينگور مش

اي آن پارچه
د 4گزينه  .22

مواد ضد ف 
تأثير داروه
ب از بين مي
تأخير انداخ

د 1گزينه  .22
جسمي جا
سلول همه

د 3گزينه  .22
كم و زياد
حساسيت

هاي با فيلم
د 2گزينه  .22

كاغذ را از د
د 1گزينه  .22

باال رفتن 
د 2 گزينه .22

متول عامل
د 4گزينه  .22

هرچه كه ح
با مقد باشد

فيلم سعي
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@sanjesheduc 

   21Din 

زي رشـتة   

  .شد

 حساسـيت  

يري آن را  

ند، تالبوت 
دها پايـه و  

فتنـد كـه    
وسـوم بـه     

 

cationgroup

دو برابـر فـيلم 

آميـز ع در رنـگ     

با جلد كردن مي

با باال رفـتن ح م

 .شود مي

و نفوذپـذ شـود 

شدن ديده مي ياه
بعدروش تالبوت 

دهـه درياآن  ر 
ـاوير عكاسـي مو

.باشد  قوي مي

 24Dinفـيلم  

ف بـراي تسـريع

  .د

 كتاب قبل از ج

سي ديجيتال هم

حاشية آن پاك م

ش سطح كاغذ مي

آن سي ي سفيد
ر .شد  ديده مي

هـا د آن.  اسـت  
تركيب تصـ واند

 . تبديل شد

كنندة رطوبت ب

05/09/1400(  

ف مثالً. ً شد  مي

هـاي مختلـف كل

شود يلم تيره مي

سباندن به عطف

عكاس در. يابد مي
  .نامند مي

م شوند، اعداد ح

ت باعث تراكم س

هاي سفيد و بخش
ي مشابه موضوع

ابل دسـتكاري
تو مي داده شود،

گرافيك معاصر

ف است و جذب
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دو برابر ت فيلم

ها و شك  در رنگ

هاي روشن فيل ت

ي مخصوص چس

 .نند

 تصوير كاهش م
 ديجيتال نويز م

ور و ثبوت ادغام

گيرد اين عمليات

موضوع در آن س
 بار عكس نهايي

 . نهاد

عكاسي نيز قا ر
ر دها تغيي ي آن

گبه اين شيوه . د

 شكننده و لطيف

ش يازدهم؛ هنـــ

عدد، حساسيت ه

دار است كه ب

مپ بتابد، قسمت

ت كه در صحافي

پوشان ا رزين مي

  .ي است

ر برود، كيفيت
اسيعك در را ده

 و با داروي ظهو

گ كاغذ انجام مي

هاي سياه م مت
اين و گرفت مي

نام  را كالوتيپ

كه تصاوير افتند
كه اندازه و جا ي

جديدي بيافريند

كه بسيار ارزان،

سنجش

 
به سه واحددن 

يكي پشت چسب
 .شود ه مي

 
ر به فيلم نور الم

 
وزن است اي كم

با ح كاغذ آن را
 

ظهور مادة قليايي
 

 حساسيت باالتر
اين پديد. شود ي

بوت قرار بگيرد
 

ي براق كردن ك

 
سي بود كه قسم
ر منفي عكس م

او روش خود و 
 

دريا هاي برلين،
عكاسي، هنگامي

ج واقعيت طراحي
 

ب ساخته شده ك

   
 

 .درست است
 Dinبا اضافه شد
  . داشت

  .رست است
ق شفاف پالستي
 معماري استفاد

 .رست استد
در مرحلة ظهور
 .درست است

ف از انواع كاغذها
 .رست است

شنده شدن سطح
 .درست است

ديم در مرحله ظ
.درست است

ي با فيلم هرچه
كيفي مي فتاُ ر

 .رست است
تدا در داروي ثب
.درست است

اتيناژ كردن براي
  .دهد 

.درست است
صوير منفي عكس

اين تصاوير گر از
سي قرار گرفت
 .درست است

ه دادائيست ست،
عر  يا چند تصوي

 به ابزار اصلي ط
 .درست است

مه از تفالة چوب
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