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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  اول مرحلةـ  يازدهمسنجش 
)10/8/1398(  

  )يازدهم( ــرهنـ  
  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه 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   د شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ارزشمن هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

11از  4آزمــــون   
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@sanjesheduc 

: »خيرخيـر 

   

و  برو  بر و 
 تَلخَنـدي   

  .ندارديه 

 خـود هـم   
 اسـت كـه     
ت به عالقة 

  .اند ن

ا نيامده كه 
. استبايي 

ــ  ] زاد مـي  
د را يافتـه،    
عشـق هـم    

اولي و ) 4 

cationgroup

خ«. حيـر شـدن  

.دهنده مژده: »ر

  . ن

هرهم با امثال 
گيرد بـه س مي

است كه تشبيه) 

ت است، درون
ـه تشبيهـــي ا
 خود مجاز است

مزاحمانجملگي 

تنها» كف«) 2ر 
نشانة الفب، همان 

  ). تار

عـين آدم[صـبح  
بـه خـود  مشـبه  

بـه ع شـكني  ـه 

در. قي متضادند

متح: »رو مانـدن 

مبشر«) 4در . ه

  .ارزگ] حق

مينزو ] طي است

در لفظ و معنا ه
نما را ركن جناس

)2، فقط  گزينه

هم كه صفت) 1 
بـ مشـبه  جملـه،  

ني غير حقيقي
ـ ج. ن وي است

در! آن بگنجد؟ ر
،مطلقاًي حقيقي، 

گفت(=  »بيان«با 

ص مـان زيبـايي   
جداگانـه م لـب  

شيشــبت دادن  

باقي جز سومي) 3

1/8/1398(  

فر«. ن بوده است

كناره: »كران«) 

ح) [4در . استو

الخط  غلط رسم

د به اين مهميه 
ن  از قماش نقش

براي ردباز . ارد

در» سيم ساق«
 عنوان مسـند ج
 است كه در معن
 از زمرة عاشقان

درـي »هوسـ«نه 
در معني» حرف

، به قرينة تضاد ب

بـه همن رو كه 
)در الف. ه است

، و نسـهـا  غـم ز 
  

3در . اند مترادف 
  )14صفحة 

2(

2  

0ل مرحلة او(ـر 

« .  

هاي آن هذيان ه

2در ]. ظي كرده

وخ) 3در . حسن

نمونة) اء(» ا«ز 

بارِ آرايه! نداردس 
م كه تكواژهايي

تام داجناس  ي

«. معشوقهمان 
، به»موجـ«) 2 
اي كلمهتك» ها

ر شاعر، كه خود

شد، آن گاه چگون
ح«هم ) 4در . ست

،نوشتهقي خود، 

از آن] مصرع دوم
را، وجه شبهشكا

اند از استعاره ها 
.  استعاره است

ز تضاد ـ باقي م
صف. (برقرار است

2(و نگارش )  

؛ هنـــيازدهمش 

»طعم«و » راهي

كه يكي از نشانه
  ).بر اسب

بازي لفظ دامت

لحابو): 2در ]. ن

بعد از» ء« حال 

3 (اللـح.  

گر جناساي دي
سؤالي را هم. ود
جويو  جويدر  

ست؛ موصوف ه
در. ستعاره باشد

ه مگس«) 4 در 
ق كه ـ از منظر

نباش كلّه معادل 
اس دست مضاف 

ر معني غير حقيق

د محذوف در م
هم، آش ه زيبايي

شيشههم ) ب. 
نوعيدانيد كه  ي

شكل يافته از م
تناسب ب چهارمي

)2( فارسي  

سنجش

گمر«، »چانه«، 

هاي آن ك و پرده
نشستن بر(شدن 

ندطراح با مفهوم 

ي آسما[اقض از 

و به هر) [يعت

3در ). جشن(ور 

2(  

چ كدام از سه تا
شو بار نمي كهو 

)1فاصيل، فقط 

نشين موصوف ا
اس تواند نميس 

فقط. جمله است
معشوق» ِ شكر« 

ني حقيقي خود،
رفت؛ بلكه خود

است در» قلم«ه 

ول و مرجع نها
بهد، هم تشبيه؛ 

.گل #بد؛ خار 
هم شما بهتر مي

ز گروه كلمة دو
چاند و در  گرفته

   
 

 .رست است

،»بختي سيه«): 

 .رست است

تورم سر و مغز و
سوار ش: »شستن

 .رست است

ط[نشين  هم: »م
 .رست است

]خالصي]. [ي
 .رست است

ضيجمع ( عضيا 
 .رست است

وس): 2در . ست
 .رست است

10 ،13 ،16 ،24
 .رست است

جناس؛ چون هيچ
و بهو  باو  تاو  ر

با اين تف. گذريد
 .رست است

صفت جان» رو ش
د، هم مشبه؛ پس
نهاد محذوف ج
جمع شيفتگانِ

 .رست است

بايد در معني» سر
گر دستمجاز از 

د كهبرگردي) 1ز 
 .رست است

نهاد در مصرع ا
م تشخيص دارد

ب #نيك ) در ج
ست؛ تشخيص ه

 .رست است

جز) 1در .  تضاد
ها شكل گ ترادف

www.sanjeshse 

  
 
در 3گزينه  

)3به ترتيبِ 
  )نامه واژه(
در 2گزينه  

ت: »سرسام«
برنش«. سريع

در 3گزينه  
نديم«) 1در 

در 1گزينه  
از كار[ غفرا

در 1گزينه  
.ذاقوت و غ

در 4گزينه  
ساخبر): 1در 

در 2گزينه  
0صفحات ( 
در 1گزينه  

با تكيه بر ج
برو  گرو  در

بگذاريد و بگ
در 4گزينه  

ترُش«) 3در 
به دارد مشبه

مشبهــش 
مشابهت از ج

در 1گزينه  .
س«اگر ) 3در 

بتوان آن را م
حاال به مجاز

در 3گزينه  .
[ گل) در د
هم خندد مي

د. دندان نيز
تشخيص اس

در 2گزينه  .1
يك يك به 
از مت سومي

erv.ir
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@sanjesheduc 

 الزم دارد؛  
 اسـت، و ـ      
فتـارِ اسـم   

غنا را  اران
ثانياً ! يست
روز «ر بـه   

) مـه چيـز  

ك اسـتفهام      
انـه تيمـار    

  )15حة 

cationgroup

  هول
  خص مفرد

  .ج

  .م
  .م

سـاز ـد وابسـته  
فعـولي مـرخّم
رفاز مـن اسـت    

گسا بزم مي) 2و 
 لزوماً معشوق ني

نـاظر» زانيـدنش 

هم(=  ال و پايين

ي در قالـب يـك
نـه بيگا«: وينـد 
  )  12حة 

صفح. (ش شدند

مجه ⇐معلوم 
دوم شخ ⇐مع 

ج.ش. 3 ⇐. م

م.ش. 3 ⇐. م
م.ش. 3 ⇐ج 

پيونـ قاعدتاًخود 
، صـفت مفنـوع  
با آنچه پـيش ا 

و) 1تازه در ! ت
طرفاوالً ) 4ما 
آموز دعـا  و را ر 

باالگويد از  مي س،

ايـن يكـي[هم  
گو هـر سـه مـي   

صفح! (ش نشسته

 )13فحة 

خود دچار حسنش

1/8/1398(  

م: شناسه
اول شخص جم

م.ش. 1

.ش. 3
.ش. 3

  

 قول پيش از خ
، در»گفـت «): 

]كه[ه تا بگويد 

يي به او بند است
ام. »]گشادن/ ن 
بيمـار آن مـر  م

  ، يش

  ) 10فحة 

بالعكس درست 

)4و ) 3گيريد؛ 
به هر حال، ه. ه
جايش ماهناچار  

صفح. (گرفت خدا

 حذر كند، اما خ

3  

0ل مرحلة او(ـر 

  شدة فعل ل
  اي شده

  شد نداهـَ

  φشد 
د شو  

)14صفحة . (ن

نقل] كه[گيريد 
)3اما در . »~ 

آمده! كه نيامده

ه نفَس ادب غناي
بستن[ احسان –

عليه السال غامبر
  :»إلحسان؟

د جمله پيش پي
  ،د
  ،جو فطرْ
  ،يد

  ؛ نوا
صف(» واب معتبر

،)3ل آن كه در 

مالك بگ مونسي
گفته) 3گويد كه 

حاالبوده كه  ي

ختوان  را مي )ه 

از عشق يوسف

؛ هنـــيازدهمش 

صورت مجهول
كرده ش ~

كرده خوا ~

كرده بش ~
كرده ~

رفتنيعني » دن

ياد بگ  بگيريد و
]كه[بگفتم «): 

بيهوده ك)  اضافه
 

هت؛ يعني آن ك
ِ–در «: ان آرايه

پيغا كردن صيت
زاء اإلحسان إلّا ا

بهر حق كشتيد 
خم وفا انداختيد
ن در چمن بر ط
اي فس آب آورده
گلشن و برگ و
ف و احسان و ثو

حال. است اآگاه

م بيش از بيان 
خواهند بگ را مي
يك همدمي قبالً

)جي  )بلفيق ِ

دادند كه ا د مي

سنجش

  لومفعل مع
  يما كرده ~
م خواهــَ ~

  كرد
  φبكرد  ~

  ـندكُنـَ~

شد«در اين يكي 

را مالك) 2در 
)4. »~] كه[ت 
كسرة(» ِ-«ن آ
 ~ گفتة= » د

17.(  

است معشوقطاب 
يز ساختار يكسا

وص« ذيل عنوان 
هل جز«شد به 

// هاي خويش ش
و تخا اندر//  ختيد

سرايان خوش//  و
در جحيم نف//  د
سبزه گشت و گ 
لطف! // اي پسر 

مطلقاً ناد كه وي

 و مقصود روشنش
همان ر] تر رياب

ق دست كم): 2ر 

، به تلداور روزگر

ن كه زليخا را پند

   
 

 .رست است

  گزينه
1(  

2(  

3(  
4(  

  )22و  21
 .رست است

اند؛ د گر اسنادي
 .رست است

د] »گفت«عد از 
گيو بدو گفت«: 
، مضاف؛ آنقش  
ِ سپهبد– گفت«

 .رست است

7تا  15صفحات 
 .رست است

طرف خط) 3و  
ني) 3و ) 2ه؛ در 

رسد بيان موالنا
رفاً تلميحــي با
 اين جمله آتش
را چو باغي ساخ
وا  و تسبيح اندر
ايد ا اجابت كرده
// ز در حق شما
؟سان را مكافات
 .رست است

گو رت سؤال مي
  )10صفحة (

 .رست است

طر لحن صريح
ي دير البته كَمك 

اما در. » دوست
 .رست است

پير يتو ذهنيِ 
 .رست است

؛ اين»ف و زليخا

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .1

1صفحات ( 
در 2گزينه  .1

سه تاي ديگ
در 3گزينه  .1

ِي بع[» كـ«
)1بنابراين، 

تر ـ در مهم
«؛ پس كنيد

در 1گزينه  .1
ص( 2نگارش 

در 4گزينه  .1
)2و ) 1در 

غَنا بخشيده
ر به نظر مي

و صر» مبادا
چون شما«

نفس ناري ر
بلبالن ذكر
داعي حق ر
دوزخ ما نيز
چيست احس

در 3گزينه  .1
در بيت صور

! (آگاه است
در 2گزينه  .1

را به خاط) 1
انكاري ـ و
خوردش نه

در 4گزينه  .2
گروه اسمي

در 2گزينه  .2
يوسف«قصة 

erv.ir
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@sanjesheduc 

كه پيروزي 
ـل اوسـت   

 شـفيع تن       

در . كنـد  ي
داسـت بـر    

رد ( د 

 هنتَبي ي

براي  ← 

نيم ، 

هديه : ي 

cationgroup

ست ك رد زميني
كند؛ و عاقـ ه مي

 اسـت بـه يـافت

مي توكل محض 
؛ بلكه سـاية خد

كه بخورد ←لَ 

حتّي –) 3نه زي

لفضحهم –) ها 

عيب جويي نكن 
  )  4ه 

  )  4ينه 

َأهد –يت كرد 

جنگ با همĤور) 
، چهره»ختر بد

 صـرفاً اميـدوار

سفارش به) 4 
؛خدا نيستاس 

25(  

أن يأكُل –)  2و

رد گز( كند  مي

هرد ساير گزينه
 (  

←أَن ال نعيب 
رد گزينه( كنيم 

←  نفَعرد گزين( ي

هدا: هدي ( ي 

  . شودمي

1/8/1398(  

)4و ) 2و ) 1در 
ا«ورد آسماني، 

 گوينـده در آن

.»قدرت)  دادن
از اسا آورنده حم

5صفحة . (خيال

1هاي رد گزينه

مسخره ←خرُ 

ر( آشكار گردد  
) 1رد گزينه ( گ 

أَ – )3رد گزينه 
 غيبت آنها را نك

←سود برساند 

َأهدي ←هدي ) 
  )  است 

ترجمه م) ترين 

)2(

4  

0ل مرحلة او(ـر 

ت اينجاست كه د
 (Ĥبه هيئت هم

، ونـدارد شـاره  

نشان(= مودن 
رح) 3ا در ام. ده

در لفّافة صور خ 

ر( يكي از شما  
  ) ها ير گزينه

يسخ) ها ر گزينه

 حتَّي تُكَشَف←
گناهان بزرگ ←

ر( آيه  ←آلية 
غيبت نكنيم ، 

س –)  2د گزينه 

)2 –) كر است 
اسم مثني» انِ 

برت( صفت عالي 

(، زبان قرآن 

؛ هنـــيازدهمش 

است؛ اما تفاوت 
3 همان كه در 

اش ـة روز مبـادا  

ت كرد پس از نم
ي كه آزارش دا

)كند، د زگو مي

←أَحدكُم  – )
رد ساي( ايد شته

رد ساير(  كنيد 

ح –)  2 گزينه 
←كبائرِ الذنوبِ 

ا –) 4و1هاي ه
آنها را ←ابهم 

رد( من  ←سي 

بتداي جمع مذك
الطالبا«  ضمير 

اشد به صورت ص

  .كندي 

 عربي،

سنجش

جنگيدن» يدن
يارش باشد، ت

  )  16فحة 

توشـتاً به كسب 
 23   (  

ايزد رحمت«: ويد
در حق كسي كند

  ! سلطان

را باز»  از كبكي

 
)ها  ساير گزينه

آن را ناپسند داش

ما بايد نصيحت
  )ها  گزينه

 
رد( الش نكنيد 

ك –)  2و1هاي ه

رد گزينه( كرد ي
النغتا -) 4و1ي 

كس –) ها گزينه

مب» التالميذ «  
مرجع( مالئهما 

  مردم 
تي كه مضاف با

زياد شوخي ← 

   
 

 .رست است

كوشي« تا البته 
بختب اوست كه 
صف! (ا او نجنگد
 .رست است

است كه ضرورت 
،20صفحات ! (

 .رست است

گو است كه مي 
ك دعاي خير مي

خود سهللا؛ يعني، 
 .رست است

تقليد زاغي« ت

 . رست است
رد( وست دارد 

– آ ←كرهتموه
  . رست است

شم ←تنصحوا  
رد ساير( شود 

  .رست است
  بهترين كار  

 . رست است
نكوشيد ، تال ←
رد گزينه( ها  آن

  .رست است
نصحيت مي ←
هايرد گزينه( م 

  .رست است
رد ساير گ(خير  

  .رست است
چون( أَهدوا  ←
زم ←زمالئهِم  

  .رست است
بدترين م ←سِ 

تفضيل در صورت
  . رست است

ش زياد تر باشد

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
در هر چهار

در آن نصيب
بيهوده باكه 

در 2گزينه  .2
)1فقط در 

!الحساب يوم
در 1گزينه  .2

)1فقط در 
دگوينده ) 2

اهللا زمين؛ ظل
در 3گزينه  .2

سرراست) ب
   

در 3گزينه  .2
 حبدو ←ي
–)  1گزينه 

در 2گزينه  .2
عليكم أن ت 

تا آگاه ش ←
در 1گزينه  .2

←كاربهتر 
در 3گزينه  .2

←ال تُحاوِلوا 
رسوا كردن

در 2گزينه  .3
 حنصكانَ ي←
عيب نگيريم

در 1گزينه  .3
←بهترين 

در 4گزينه  .3
←أَهدي) 1

)3 –) كرد 
در 2گزينه  .3

شرُّ الناس) 2
اسم ت: نكته 

در 2گزينه  .3
اششوخي) 2

erv.ir
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@sanjesheduc 

  .باشدمي 
) 3ارزانتر 

به كند 
  . من بده

شمگين 

 كسي 
ي كامل 

- تفاده مي
نابر اين از 

ينكه 

د اه برو
در پرتگاه 

آنها 

  . كند
 االغ را به 

االغ بسيار 

- شتر مي

cationgroup

»ديگران«عني 
ا ≠گرانتر  –ين 

ش بر عقلش غلب
ن نوع بهي از آ

خش(تُسخطَ  ←

ن مردم براي ما
اي امت اسالمي

زديك به آن است
گذاشت بني نمي
گشت تا ايها مي

غ نتوانست كه را
قصم پس او را د

مرد بر روي آ) 3

ا را پيدا و اسيرك
شتر ،) 3كشت 

صداي ا) 3ست 

ش) 3.  داده شد

  .ست

سم تفضيل به مع
دشمن تري ≠ين 

ركس كه شهوتش
لطفاً شلوار) 4د 

←تُسخَطَ ) 4) ن 

محبوب ترين) 2
ي اخالقي را برا

  .ت

ي خود و شهر نز
كافي ي آنها علف

مرد به دنبال آنه

صدوم كرد و االغ
خواهم كه برقمي

3كردند دگي مي

 كه آن مرد آنها
داني االغ او را ك

شمنان انسان اس

  . ذارد
عر كردنش قرار

  .برود ش راه

1/8/1398(  

م دادن كاري اس

اس» خَرينَ آ« و 
ست داشتني تري

  .ن

هر) 2تني نمائيم
با و تميز بپوشند

ديگران( آلخَرينَ 

2كند تقويت مي
هايشدند تا ارزش

درود فرست) ص

ل ميان روستاي
كرد و برايه مي

ان شدند و آن م

گد زد و او را مص
ر به االغ گفت م

غ در روستا زند
  

ه بود سبب شد
نا) 2 كرده بود 

  
 دشمن ترين د

را روي شتر بگذ
شتر به سبب عرع

كه بر روي پاهايش

5  

0ل مرحلة او(ـر 

معناي زياد انجام

عناي آيندگان و
دوس) 2ها وچك

زندگان ≠ردگان 

اطرافيانمان فروت
هايي زيبه لباس

اآل ←اآلخرينَ  

هاي سخت تكار
بران فرستاده ش

ص(پس بر پيامبر 

حصوالت و انتقا
ي سنگين خسته
جا چند روز پنها

  
 شد و االغ را لگ
سيدند پس شتر

  .كردندمي
شتر و االغ) 2ت 

.خوردندفي مي

رعر كردن خود
اينكه او را اسير

.ب مرگ او شد
ناداني) 2 ندارد 
  .گرددت مي

د كه آن مرد او 
االغ بر روي ش) 
االغ نتوانست ك 

؛ هنـــيازدهمش 

اب افعال و به م

سم فاعل و به مع
كو ≠ها بزرگ – 
مر –پايين تر  ≠ 

← ذلك  
ان خود و تمام ا
 دوست دارند كه

)2)  باب افعال 
  ). ال است 
نجام كي ما را بر ا

پيامب) 3كند مي
خشمگين كني پ

ها براي حمل مح
هايل كردن بار

ي رفتند و در آنج
رد و مرد آن را 
 شتر خشمگين

ه به پرتگاهي رس
  .رديد

 مردي زندگي م
داشت دوست مي

زد مرد علف كاف

ده بود زيرا با عر
مگين شد براي ا

  .دور نبود

و در نهايت سبب
تر و االغ وجود

 نابودي حيوانات

 شتر، سبب شد
)2 پنهان شدند 
)4يين بيندازد 

سنجش

 فعل ماضي از با

اس» آخرينَ « :  
آيندگان ≠نيان 

باالتر) 4آشكار 

←ذلك   –) ي 
 در مقابل استاد

همه مردم) 3ت 
 

مصدر) ( دادن 
اطب از باب افعا
د زدن به زندگي
ين شكل رفتار م
 كه شيطان را خ

 داشت كه از آنه
 و آنها را با حمل

ند و به جنگليد
س االغ عرعر كر
ير كرد بنابراين

 گذاشت تا اينكه
اش هالك گرني

غ در روستا نزد
رد شتر و االغ را

شتر و االغ نز) 4

الغ خشمگين شد
 صاحبش خشم

روستا از شهر د 

باعث اسارت وغ 
دوستي ميان شت
ز انسان موجب

ن االغ با لگدشد
 شتر در جنگل
ت كه االغ را پاي

   
 

َر در اين جمله
  .رست است

نكته –آخرينَ  
پيشين) 1: ها نه

آ ≠پنهان  –شتر 
  .رست است

شلواري( سرواالً 
ما بايد) 1: ها نه

ارپايان بدتر است
 . رست است

انجام د( انجاز  ←
ضارع معلوم  مخا

لبخند) 1: ها نه
ديگران به بهتري

خواهي كرگاه مي
  : ك مطلب 

شتر و يك االغ
د سنگ دل بود
ب خود فرار كرد

ها نزديك شد پس
نها را ديد و اسي
 را بر روي شتر
الغ به خاطر نادا

  . رست است
متن ، شتر و االغ

آن مر) 1: ها نه
4گذاشت ك مي

  .رست است
متن ، شتر از االغ

شتر از) 1: ها ه
)4 كردنش زد 
  .رست است

متن ، ناداني االغ
هيچ د) 1: ها نه
فرار كردن از) 4 

  .رست است
متن ، مصدوم ش

االغ و) 1: ها نه
خواستي آنكه مي

www.sanjeshse 

َأكثَر:  نكته 
در 1گزينه  .3

≠أَولينَ ) 1
ترجمه گزين

بيش ≠كمتر 
در 4گزينه  .3

س ← سرواالً
ترجمه گزينه
پس او از چا

در 3گزينه  .3
←اَنجاز ) 1

مض) ( كني 
ترجمه گزين
است كه با د

هر) 4كنند 
كترجمه در

مردي يك ش
آن مرد. كرد

دست صاحب
روزي به آنه
را شنيد و آن
پس مرد او

انداخت و اال
در 2گزينه  .3

با توجه به م
ترجمه گزين

بارهايي سبك
در 1گزينه  .3

با توجه به م
گزينهترجمه

خاطر عرعر
در 2گزينه  .4

با توجه به م
ترجمه گزين
زشت است

در 2گزينه  .4
با توجه به م
ترجمه گزين
رقصيد براي

erv.ir
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» هو«ير 

جمع »  
مكان 

درخشش 
  . رد

منافع « و 
فعل » رَ 

 كه از آن 
ها را ن

-را ايفا مي
» األَكبر«  

) 3خواند 
ش آمد 

» واقف 
مكروه «  

- ستگاه 
 در 

 
 داردت مي

» عت 
اسم » صول

cationgroup

عل و فاعلُه ضمي

مصارع« ) 2دد 
اسم م» ملعب « 

ها در دهاي خرد
كرسازي كار مي

اسم تفضيل و»  
أَبصرَ« ) 4.است 

ن چيزي است
ها را ببيند و آن

له نقش صفت ر
)4است » خبر  

ش را به خوبي خ
 برادر بزرگترش

مو« ) 2. است) 
جمع» مكارِه « 

روم ايسشگاه مي
مان بايد با مردم

 .آيدمي» أَفعل
رين آنها را دوست

صنع« ل مجهول
المحص« جمع » 

فع/ علوم ، معرب 

   و مجرور 

گردمحسوب نمي
«جم » مالعب  

  .است» كبير 
هگاهشتر هالكت

بزرگ ماشين س 

اكثرُ« ) 2. ست
اسم تفضيل»  

ع مردم پشت آ
هكسي كه فساد 

رچه در اين جمل
«ضيل در نقش 

هايششتر درس
هنگامي كه) 4 

)ابزار ( سم آلت 
«) 4.مصدر است

 صبحگاه به دانش
حاكم) 4 كنيد 

أَ« سان و بر وزن 
ترصدقات پنهان

  .ت

 مرفوع براي فعل
»المحاصيل «) 

1/8/1398(  

عد ، مبني للمعل

 صفت ← جار

م مكان مشتق مح
«) 3است » ل 

ك« ف براي صفت 
بيش) 2رار كردند 

درم در كارخانه

اسم مكان اس»  
أَجدر« است و 

بيشتر منافع) 2؟ 
ك)4زاوارتر است 

ضيل نيست اگر
 باسم تفض» ح

دانش آموز بيش) 2
ستايدكه مرا مي

اس) ميز ( » َضَدة 
م) ستم ( »  لَمة

هنگامي كه) 2 
ردن به آنها دفع

كر و مؤنث يكسا
خداوند از ميان ص
هاي خداوند است

 و نائب فاعل و
)3. نصوب است

6  

0ل مرحلة او(ـر 

 باب افعال ، متع

مجرور بحرف) 

 هست ولي اسم
العقول« ضاف به 

م مكان موصوف
ه خود ديدند فر

براد) 4ود ندارد 

المنظَر« جمع  
مصدر ا»  صلحة

  .مصدر است
اي كدام است ؟

سز و به درستي

كند و اسم تفضي
أَح« ) 3است »  

2يبايي پوشاند 
از كسي است ك

الِمنَض« است و 
َمظلم« جمع »  

 زير ميز يافتيم
م را با نيكي كر

ار رود براي مذك
خ) 2رگتر است 

هترين آفريدهيب

اسم مكان) گاه 
و من» انَّ « فعل 

؛ هنـــيازدهمش 

 مزيد ثالثي من

4مشتق  ←ي 

مضاف» بيتَهم 
ي اسم مكان مض

اسم» مصنَع «  
ماري را در خانه
هاي بسياري وجو

»المناظر «  و 
َمص« جمع » ح 
مص» المفَسدة «  

اكه تاكنون ديده
يشه كند پس او

ر رنگ داللت مي
مفعول به« ش 

  .وع است
س سبز رنگ زي
كند محبوب تر ا

  

مصدر ا» مة کرُ 
مظالمِ« ) 3. ت

هاي اخالقيش
هاي مردستم) 3

كاراي مقايسه به
ظ سنّي از او بزر

خفّاش از عجي) 

ورزشگ( » ملعب 
 حرف مشبه بالف

سنجش

ضارع ، للغائب ،

جامد مصدري) 2

ب« َدر » بيت «  
 هالكت و نابودي

)4باشد مي» َة ر
ن هنگامي كه م
هاهر ما ورزشگاه

اسم تفضيل» ر 
مصالح« ) 3ست 

جمع» لمفاسد 
هايي كن منظره

 مصالح امور اندي
  . يني مكن

بر) سبز ( » ضر 
ضيل ولي در نقش

و مرفو» أَخوه « 
ر تن كودك لبا

ككمك ميها ي
).دست داد ( د 

مک« جمع » رم 
اسم مكان است)  

  .ست
 را در مورد ارزش

3بينم فران مي
  ت كنند 

فضيل هرگاه بر
ر دوستم از لحاظ

)4 حاكمان بود 

م« مع ج» عب 
سم مكان و اسم

   
 

  .رست است
فعل مض: ل كلمه

  .رست است
2صفت   ←يه 

  .رست است
كلمه) 1: ها نه

به معناي مكان
ةکثير « ي صفت 

كودكا) 1: ها نه
در شه) 3هاست 

  .رست است
خَير« ) 1: ها نه

مصدر اس» منفعة 
ال« إفعال و « ب 
بهترين) 1: ها نه
هركس در) 3د 

پس با او همنشي
  .رست است

أَخض« ) 1: ها نه
اسم تفض» ألَكثر 

« و صفت براي 
مادر بر) 1: ها نه

 به من در سختي
 او مصافحه كرد

  .رست است
مكار« ) 1: ها نه

ايستگاه( » ف 
اسم مفعول اس)  

كتابي) 1: ها نه
ها را پر از مساس

 روزگار مشاركت
  .رست است

اسم تف( أكبر  ←
خواهر) 1: ها نه
ستمگرترين»  

  .رست است
مالع« ) 1: ها نه
اسم» مسجد « ) 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .4
تحليل كامل

  المستتر
در 3گزينه  .4

مضاف الي) 1
در 2زينه گ .4

بررسي گزين
ب» مصرَع « 

موصوف براي
ترجمه گزين
طمعكاري ه

در 1گزينه  .4
بررسي گزين

َم« جمع » 
ماضي از باب
ترجمه گزين
هراس دارند
پنهان كند پ

در 4گزينه  .4
بررسي گزين

األ« ) 2كند 
اسم تفضيل
ترجمه گزين
دوستي كه
محترمانه با

در 2گزينه  .4
بررسي گزين

موقف« جمع 
سختي( » 

ترجمه گزين
اتوبوسهاي 

هايسختي
در 1گزينه  .4

←كُبري ) 1
ترجمه گزين

حجاج« ) 3
در 4گزينه  .4

بررسي گزين
)2. باشدمي
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« جمع 

 در جهان 
يابان ها 

ب إفعال 

) 3ي دارد 

 

 جـز  سـتاد 
 كـه  آنان 

 و دارنـد  م 

بـه   ايـ انب ت
و  آمدنـد  ي

 زنـدگي و   

» رود ر مـي   

cationgroup

ج» المصانع « ) 
  

امام در اصفهان
سواراني كه در بي

افعل ماضي از ب

گردن آنها حقي

فرس بندگان سوي
و باشند، خوردار

هـم بـا  تنگاتنگي

ماتتعلي بت،كتا
يمـ  يبعـد  بران

ت كه به هـدف

دگي بـه شـمار

4.حرف جرّ است
.باشندمي) رس
همانا مسجد ا) 

بارها در مورد س

ف) شناساند ( »  
  .باشد   مي

ش دهد پس برگ

س به را سوالنش
برخ ريبرت عرفت

تن ارتباط و پيوند

ك توسعه و عدم 
امبيـ پ اساس، ن

 گزينه اول است

هدف حقيقي زند

1/8/1398(  

و مجرور به ح ن
بپر( »  َسل۫ « ر 

2ن ساخته شد 
انباز آب) 4ردند 

أَعرَف« ) 2ست 
اسم تفضيل    

دم دانشي آموزش
  .اندم

رس خداوند هشام،
مع از كه پذيرند

  .ه صبر است

پ اخروي و يوي

ياجتماع يندگ
نيا بر شد؛ يت م

ره داشته و تنها

خطا در انتخاب ه

 

7  

0ل مرحلة او(ـر 

اسم مكان»  رعة
ب براي فعل امر
 اسالمي در ايران
 جمع آوري كر

اسم تفضيل اس 
)رساند ( » لَغَ 

هركس به مرد) 2
ساتر از قرآن نخو

هش اي :فرمايند ي
پ مي بهتر را پيام
  

قدم به توصيه به

دني و اجتماعي ي

طح فرهنگ و ز
 اصل آن متفاوت

  .ردند

خروي انسان اشار

معلول يا تابع خط
  .ارد

)2(و زندگي 

؛ هنـــيازدهمش 

مزر« جمع » ع 
و منصو» ول به 

 پس از انقالب
ر مزرعه هايشان

»برتر » « ضل 
َأبلَ« ) 4ل است 

2نشمندان بود 
رساكتابي ) 4رد 

مي حكم بن شام
پ اين كساني. د
.داناترند الهي ي

وصيه به حق مق

فردي و روحي و
  .كرد اي گانه

بودن سط ييبتدا
كه با افتي يم ر

كر يم انيمردم ب

به حيات اخ 1 

ست دادن عمر م
ارتباط د» كردن

 دين و

سنجش

مزارِع« و » ل به 
مفعو«  مكان و 

اه هاي بسياري
محصوالت را در

أَفض« جمع » ضل 
اسم تفضيل) ت تر

ينا از برترين دا
تري دارب سخت

هش خود رجستة
كنند تفكر الهي 

هاي فرمان به بت

خر اين سوره، تو

  :رتر
و جسمي ابعاد را

جداگا ريزي رنامه

به علت اب: نيش
رييتغ يا به گونه
م يبرا گري بار د

ها به جز گزينه
  

از دس«ت است؛ 
ندگي كي چه ز

   
 

مفعول« ر نقش 
اسم) كارخانه  
ورزشگا) 1: هانه
كشاورزان م) 3ت

  .ستند بپرس
  .رست است

أَفاضل« ) 1: هانه
 سخت(» أَصلَب

ابن سي)  1:ها نه
ت صحرايي چوب

 .رست است

بر شاگرد به) ع(
پيام در بندگان 

نسب برترند عقل
 .رست است

 كه طبق آية آخ
 .رست است

بر سؤاالت به خ
يرز باشد، جانبه
بر بعدي هر راي

 .رست است

شيپ امبريپ ماتي
به اي شد، يوش م

را حيو صح ليص
 .رست است

ه  كه تمام گزينه
.كند ن اشاره مي
 .رست است

ست به اين صورت
براي«له با سؤال 

www.sanjeshse 

مفعول و در
(» المصنَع 

ترجمه گزين
روف استمع

سرگردان هس
در 2گزينه  .5

بررسي گزين
أَ« ) 3است 

ترجمه گزين
قطعاً درخت

   
  
  

در 1گزينه  .5
  16ص   
( كاظم امام  

كه آن براي
تع و تفكر در

در 2گزينه  .5
  14ص   
دقت كنيد  

در 4گزينه  .5
  14ص   
پاسخ ويژگي  
ج بايد همه  

بر تواند نمي
در 1گزينه  .5

  25ص   
يتعل فيتحر  

فرامو جيتدر
ياص ماتيتعل

در 1گزينه  .5
  13ص   
دقت كنيد  

چگونگي آن
در 4گزينه  .5

  13ص   
عبارت درس  

كه اين مسأ
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ـر محـدود     

ا ايشان بـا  

ختيار خـود  

 راه ايـدها، 

جـه داشـته   

پاسخ ايـن  

 بينـد،  مـي 
اسـت كـه     

ـان آمـاده     

cationgroup

حـالي كـه عمـ

كنند تا تمام مي

خمتيازاتش، با ا

نبا و بايـدها  ص 

توجـ/  ها بود وت

  .آيند ن مي

ر هم قادرند به پ

م رو روبـه  تـر  هم
هـاي اساسـي ا

يازهـا را در جهـ

در ح .اسـت  مون

جت را بر مردم ت

 و پي بردن به ام

تشـخيص و رفـت 
  

نبو ديوامل تجد

هاي ثابت بيرون

 و وحي در كنار

مه هاي نياز با را 
سخ به اين نيازه

پاسخ به ايـن ني

1/8/1398(  

آزم و تجربه مند

ي هستند و حج

ن با تفكر در آن

معر كسـب  با و د
.)يابي نيست راه

از عو يمل زندگ
  ت

ت كه از دل نيازه

ن است و عقل

خود بينديشد ر
پاس .است كرده ا

خداوند پ .دارد 

8  

0ل مرحلة او(ـر 

نيازم مشكوك و 

كه پيام آور وحي
  .ند

ن است و انسان

كند مي تفكر ي
اختيار سرمايه ر

گرفتن برنامه كا
تجديد نبوت نه 

هاي متغير است

 به چگونه زيستن

باالتر افق در و د
عطا انسان به ند

غريزي و طبيعي

؛ هنـــيازدهمش 

احتمالي پاسخ 

ره كرده است كا
خويش پاسخ دهن

 سؤاالت بنيادين

الهي پيام در خود
دقت كنيد كه(

آنان در گ وانايي
است ختم نبوت

س مقصود نيازه

زد پس مربوط

رود فراتر روزمره
خداون كه است 

ط نيازهاي دسته
  .ده است

سنجش

هر زيرا باشد، د
  . كافي نيست

بران خويش اشا
هاي اساسي خ ل

گيرنده پاسخ به
  .د

خ عقل با انسان 
( .رود مي پيش 

تو عدمها و  سان
خاز داليل » وم

كند پس اشاره مي

رار عمر مي پردا

ر زندگي سطح 
اي ويژه هاي مايه
  .كند ي

د يك زنده دات
 انسان نشان داد

   
 

 .رست است

اعتماد قابل و ت
اي چنين تجربه
 .رست است

 اين آيه به پيامب
 خويش به سؤال

 .رست است

ت انسان در برگ
كند را انتخاب مي
 .رست است

:يد چنين باشد
و يابد مي را گي

 .رست است

ن سطح درك انس
وجود امام معصو

 .رست است

گونگي و شيوه ا
 .رست است

چون به عدم تكر
  . ت يابند

 .رست است

از اندكي نسانا 
سرم از برآمده ه

ان را تضمين مي
 .رست است

موجود ساير چون
آگاه شدن را به
 .رست است

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
  14ص   
درست كامالً  

آدمي براي چ
در 1گزينه  .5

 16ص   
خداوند در  

كمك عقل
در 1گزينه  .5

  15ص   
برنامه هدايت  

اين برنامه ر
در 2گزينه  .6

  15ص   
باي 2گزينه   

زندگ صحيح
در 2ينه گز .6

  29ص   
بودن نييپا  

و«باشيد كه 
در 2گزينه  .6

  30ص   
وقتي به چگ  

در 4گزينه  .6
  14ص   
اين بيت چو  

سؤاالت دست
در 4گزينه  .6

  13ص   
زماني كه  

كه هايي نياز
سعادت انسا

در 2گزينه  .6
  13ص   
همچ انسان  

كرده و راه آ
در 4گزينه  .6

  22ص   
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و موسـى و  

 ييهـا  يگـ 
رت واحـد   

  .رود ر نمي

  .ي دارد

  .ند

و آداب و  ي

  .د

ـال رسـل    

cationgroup

و ميو به ابـراه  

ژگيو و ص انسـان 
فطـر/  .شـوند  يـ   

ريات او به شمار

زنيه جنبة عملي

كارانن رت از زيان

يزنـدگ   سـبك  

شدند م كالم مي

سـاز ارسـ زمينـه  

  ) يازدهم

ميكرد وحى  تو

  . شده است

خاص نشيور آفر
ص شـناخته مـ

يزار باشد از فطر

 دارند اما اين گز

هد بود و در آخر

جـزء يالهـ  ميل  

طح فهمشان هم

 كـرده و آن را ز

،2، درس19حة 

1/8/1398(  

و آنچه را ما به 
  .»دي

اشاره»  زندگي

  . بود

منظو م،ييگو يم
خـاص يهـا  يژگي

 از حيات دنيا بي

مه جنبة ايماني

ا پذيرفته نخواه

بب شد تـا تعـال
  

م متناسب با سط

مت الهي اشاره

صفحة.(ت نيست

  ديني

9  

0ل مرحلة او(ـر 

.رش نمود سفا
ينكن تفرقه ر آن

شناخت هدف«

و مسلمان) قگرا

م ت انسان سخن
يو نيا ها با سان

 است اما اينكه

ح شده است همه

گيرند از آنها  مي

تداوم سب نيا/ ت
 .كنار بگذارند ي

پيامبران با مردم

صف عزت و حكم

ست، نيازمند علت

هاي ف و اقليت

؛ هنـــيازدهمش 

 كه نوح را بدان
و در د،يپا دار  به

«به نياز »   بود؟

حقگ( كتاپرستي 

از فطرت يوقت. 
انسر داده است و 

 فطريات انسان

هايي كه مطرح ه

 جز دين اسالم

مستمر آن است
ي آن را به راحت

كه په اين است 

در انتها به دو ص

چه پديده نيس ن

معارف

سنجش

كرد انيب تانيا
را  نيبود كه د 

 آمدنم بهر چه

بلكه حى؛ي مس

است نشيص آفر
قرار يو نشيفر
  

ل به جاوداني از

ساير گزينه 2نة 

ني كه ديني به

 تبليغ دائمي و م
نتوانند نينان د

شده است درباره

رح شده است د

دارد، اما آن علت

   
 

همان را برا نيد
نيا م،ينمود هي

 .رست است

از كجا آمده ام«
 .استرست 

بود و نه هودىي
 .رست است

نوع خاص يمعنا
آف داوند در اصل
.ين واحد است
 .رست است

ه باشيد كه ميل
 .رست است

نيد به جز گزينة
 .رست است

فرمايد كسان  مي
 .ت استرس

گاري يك پيام،
دم شود و دشمنا

 .رست است

 در سؤال بيان ش
 .رست است

كه در سؤال مطر
 .مايد

 .رست است

ه است، نياز به ع
 .رست است

www.sanjeshse 

خداوند از د  
يتوص سىيع

در 1گزينه  .6
  13ص   
«در مصراع   

در 3گزينه  .6
  23ص   
ينه  ميابراه  

در 1گزينه  .6
  24ص   
فطرت به م  

است كه خد
ساز دي زمينه

در 3گزينه  .7
  24ص   
توجه داشته  

در 2گزينه  .7
  24ص   
قت كناگر د  

در 1گزينه  .7
  31ص   
در اين آيه  

در 2گزينه  .7
  25ص   
الزمه ماندگ  

فرهنگ مرد
در 4گزينه  .7

  25ص   
موردي كه  

در 4گزينه  .7
  16ص   
اي ك در آيه  

نم معرفي مي
  
  
  

در 1گزينه  .5
چه پديده آن

در 2گزينه  .5
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ن است كه 
» .زه اسـت       

گـر چنـين   
كاوش براي 

  )دهم

ن طبيعـت  
ام و  ت آورده

  )دهم

و سـفر بـه    
لباس علـم  

 غيرمـادي   

ه نبـود آن   
صـفحة  . (م 

ت اشـياي  

يزي بتواند 

ه اگر كسي 

، 1، درس7

cationgroup

، مانند اين».ست
ز نيازمنـد اجـاز

اگ. گرفتـه اسـت   
 جست و جو و ك

، يازد2، درس16

هستي در همين
راه علم به دست

، يازد1، درس 1

هـا و ن بيمـاري  
دليل خود را لب ي

نِ موجـوداتها
  )م

(  

شيم و با آن بـه
خودداري نمـاييم

به درك و دريافت

اي اين كه چيبر

اند، تا آنجا كه ده
  ) يازدهم

7صـفحة  . (د بود

ز محتاج علت اس
 صـاحبخانه نيـز

 انسان صـورت گ
حمات فراوان به

6صفحة . (ذاشت

 وجود ندارد و ه
ن عقيده را از ر

2و  11صفحات 

 هواپيما، درمـان
س و معتقدات بي

  )ازدهم

راي طبيعت، جه
، يازدهم1 درس

)، يازدهم1درس

اختيار داشته باش
ظر دربارة آن خو

ن رو تنها قادر ب

ا تأثير گذارد و ب
  ) يازدهم

منطق انجام داد
،1، درس7حة 

آن چيز نخواهد

1/8/1398(  

ست، خداوند نيز
جـازه هسـتند،

وجوگري جست
هرگز با تحمل زح

گذ ي علمي نمي

ه چيزي جز ماد
كند كه اين عا مي

ص. ( علمي است

  )، يازدهم1

از قبيل اختراع(
اساس عاهايي بي

، يا1، درس11 

ماور. شود ده مي
،10صفحة . (كه

، د10صفحة . (ت

سايي آن را در ا
هر گونه اظهارنظ

پذيرند و از اين ي

ر روي حواس ما
،1، درس 9و  8

علم و م  ف عقل،
صفح. (تيار ندارند

دليل بر نيستي آ

10  

0ل مرحلة او(ـر 

 محتاج علت اس
ج به اجخانه محتا

و» يابي علت«س 
اشت، هد ود نمي

ها علم و پيشرفت

ر جهان هستي
ين شخصي ادع

بيني غير جهان

1، درس11فحة 

( صورت گرفت 
اد ساده لوح، ادع

صفحة. (ه كنند

ناميد» ي طبيعت
دا، روح و مالئكه

است» دانم نمي«

 الزم براي شناس
 نداريم، بايد از ه

ياي مادي اثر مي

 شيء بتواند، بر
8صفحات . (شد

د، كاري برخالف
گز دليلي در اخت

ين ناتواني ما، د

؛ هنـــيازدهمش 

چون طبيعت« 
 براي ورود به خ

كنجكاوي و حس
و فكر انسان وجو
ه، قدم در عالم ع

قيده دارد كه در
چني. جود نيست

ني مادي، يك ج

صف. (رگ هست

اي چشمگيري
فرا براي فريب ا

دم، سوء استفاده

ماوراي«ي دارد، 
از قبيل خد. ستند

« مادي، موضع 

 نماييم كه ابزار
اي در اختيار له

موجودات و اشي
  

ي باشد، بايد آن
 مادي داشته باش

اند  را انكار نموده
ها بخواهد، هرگ

ه درك كنيم، اي

سنجش

: طبيعت بگويد
مانان يك خانه

  )م

علمي براساس ك
 در اعماق عقل و
اخت و در نتيجه

 مادي است، عق
وراء طبيعت موج

بين الي كه جهان

 و ناسازگاري بزر

ها  علم، پيشرفت
 فكر افتادند كه
علم در ميان مرد

 جنبة غير مادي
هري انسان هست

ر موجودات غير

 چيزي را انكار
قتي چنان وسيل

ي بودن، تنها از م
)، يازدهم1درس

ر به درك چيزي
ذارد، بايد جنبه

خدا با چشم، او
 اثبات ادعاي آنه

 با حس و تجربه

   
 

ز مقايسة خدا با
طور كه ميهم ان

، يازدهم2، درس
 .رست است

ت و اكتشافات ع
داري يل و ريشه

پردا  ها نمي پديده
 .رست است

بيني راي جهان
شود و ماو صه مي

مي است؛ در حا
 .رست است

مله يك تناقض
 .رست است

ضر كه در عالم
اي به اين عده) 

 از خوشنامي عل
 .رست است

هان هستي كه
ن از حواس ظاه

 .رست است

 تجربي در برابر
 .رست است

دتوانيم وجو مي
ه باشيم، ولي وق

  ) يازدهم
 .رست است

ن به علت مادي
، د9صفحة . (ند

 .رست است

ه حواس ما قادر
س انسان اثر گذ

 .رست است

به بهانة نديدن خ
 افراد دليلي در
 .رست است

وجود چيزي را

 .رست است

www.sanjeshse 

اگر كسي از
هما«: بگويد

،20صفحة (
در 4گزينه  .5

تمام اختراعا
احساس اصي
يافتن علت پ

در 1گزينه  .5
كسي كه دار
مادي خالص

ام علم عقيده
در 1گزينه  .5

ميان دو جم
در 4گزينه  .5

در عصر حاض
)كرات ديگر
بپوشانند، تا

در 2گزينه  .5
بخشي از جه
است كه نها

در 1گزينه  .5
موضع علوم

در 1گزينه  .5
ما هنگامي م
چيز پي برد

،1، درس9
در 2گزينه  .6

سانحواس ان
مادي هستن

در 2گزينه  .6
براي اين كه

بر روي حواس
در 2گزينه  .6

كساني كه ب
بيلاز اين ق

در 4گزينه  .6
اگر نتوانيم و

  )يازدهم
در 4گزينه  .6
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كـه بتـوان   
ك كننـد،      

اگر . ه است
جو و كاوش 

 17و  16ت  

ه نيـاز بـه     

ند خودكفا 

و  18و  17

ن را بـدون   
ن صـورت     

و هر دو در 

بيعـت را و  

برند يعني  ي
مسائل غير 

ت خـدايي   
كـه حتـي    

 در دريـاي  
. شـنا شـود     

cationgroup

ي وجود دارند ك
ـواس خـود، درك

ن صورت گرفته
ن به جست و ج

صـفحات. (شـت 

ديده نيسـت كـه

توان ج است نمي

7صفحات . (شد

انـد آنتو ز نمـي 
 جـوگري انسـا

دا قبول دارند و

 خداپرستان طب

 پي به مؤثر مي
ل، ره به سوي م

 فكر كرده اسـت
ست به طـوري ك

ر جهان، آن را
آورد و بـا آن آش

تنها آن چيزهايي
ـيلة يكـي از حـ

 و جوگري انسان
ل زحمات فراوان

گذاش لمـي نمـي   

ي كه خداوند پد

و از نياز و احتيا

ند كه پديده نبا

كند و هرگز  مي
و جسـت و» ي 

د هم منكرين خ

نظر دارند يعني

پردازند، از اثر ي
ل و استداللي عق

 در واقع او ابتدا
 اشغال نموده اس

هاي موجود د ت
 خـود بيـرون آ

1/8/1398(  

ين قبيل افراد، ت
چيزي را به وسـ

و جست» يابي ت
ت هرگز با تحمل

هـاي عل يشرفت

ايم در حالي شده

ها مملو ن پديده
  

 چيزي نياز دارن

سؤال از علت آن
يـابي علت«حسن 

م خداپرستان و
  )دهم 2 

ق آن اختالف نظ
  )ازدهم

مي» اي طبيعت
ر گرفتن نيروي

پذيرم، و را نمي
مادي مكاني را

شنايي با واقعيت
گنجد، يا  او مي

11  

0ل مرحلة او(ـر 

زيرا در نظر اي. د
 نتوانند وجود چ

  )هم

علت«ي و حس 
ان وجود نداشت
در عالم علم و پي

 پديده بودن او ش
  )هم

چون جهان  ست،
)2درس  17و  

شند و حتماً به

كند س  خورد مي
مين كنجكاوي ح

 و اين نظر را هم
درس 21و  20

د ولي در مصدا
يا 2درس  20ة 

ماور«يا » مادي
هد و يا با به كا

د نبينم، هرگز او
ساير موجودات م

(  

كه انسان براي آ
ه در تور حواس

؛ هنـــيازدهمش 

دهد  را نشان مي
ك كرد و لذا اگر

، يازد1، درس 7

همين كنجكاوي
 عقل و فكر انسا
در نتيجه، قدم د

يعني معتقد به
يازده 2درس  2

اس» احتياج«و » 
16صفحات . (

وانند خودكفا با

اي كه برخ  پديده
مي براساس هم

  

نه هر موحودي
0صفحات . (دند

پذيرند علت را مي
صفحة. (گويند  ي

جهان غير م«ت 
د نسان قرار مي

  )دهم

وي جراحي خود
سي بوده و مانند 

يازدهم 1درس 

ي تشبيه كرد ك
 موجودات را كه

سنجش

 نادرست جراح
جگانة خود درك

7و  6صفحات  (

علمي براساس ه
دار در اعماق شه
پرداخت و د مي

ي آفريده است ي
0و  21صفحات 

»نياز« هر پديده 
ند محتاج است

تو ها نمي ه پديده
  

زانة خود، با هر
ت و كشفيات علم

)يازدهم 2رس 

راي علت است ن
علت باشد معتقد

و وجود بدون ع
ميد بدون علت 

ب علمي به اثبات
علوم در اختيار ا

يازد 1درس  10

 خدا را زير چاقو
ك موجود مادي

د 6صفحة . (كرد

 به تور ماهيگيري
تواند آن عده از

  

   
 

رداشت و تصور
ي از حواس پنج

.كنند  انكار مي
 .رست است

ات و كشفيات ع
س اصيل و ريش

ها نم  علت پديده
  )دهم

 .رست است

خدا را چه كسي
ص. ( داشته باشد
 .رست است

و ويژگي اصلي
ماً موجود نيازمن

 .رست است

يد اين است كه
)يازدهم 2رس 

 .رست است

ريان زندگي روز
د تمام اختراعات

در 16صفحة . (
 .رست است

اي دار هر پديده
نياز ع وجودي بي
 .رست است

 و ماديون هر د
 خداوند را وجود

 .رست است

با تكيه بر مطالب
ز مقدماتي كه ع

صفحة . (شايند
 .رست است

تا«: گويد ك مي
به او معتقدند يك
را ديد يا لمس ك

 .رست است

توان گانه را مي
ت د و تنها ميفكن

)يازدهم 1درس 

www.sanjeshse 

گفته، بر اين
آنها را با يكي
وجود آن را

در 2گزينه  .6
تمام اختراعا
چنين احسا

يافتن براي
يازد 2درس 

در 4گزينه  .6
اگر بگوييم خ

هپديدآورند
در 1گزينه  .6

خصوصيت و
باشند و حتم

در 3گزينه  .6
ن بيت مؤياي

در 20و  19
در 1گزينه  .6

انسان در جر
علت بپذيرد
.گرفته است

در 3گزينه  .7
بايد بدانيم ه
نهايت به مو

در 2گزينه  .7
خداپرستان
خداپرستان

در 1گزينه  .7
كساني كه ب
با استفاده از

گش مادي مي
در 2گزينه  .7

وقتي پزشك
كه الهيون به

توان او ر مي
در 4گزينه  .7

حواس پنجگ
اف هستي مي

د 8صفحة (
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ت ياز از عل

Part A:
 

دي دربارة 

ب زنـدگي  

 ».كند

اي مسـن،   

  ».ير باشد

 در حرفـة     

cationgroup

ني ديده نباشد بي

: Grammar

جربه احساس بد

  ترس

ي مقدس و خوب

  دس

  ريه

«  
  تمال

ب شرقي وارد ك
  يكي

ي جوان با اعضـا

  صد

  ».دهند ل مي

  كيل دادن

وشگاه ديگر متغي

  شنهاد دادن

حـدود ده سـال

جه اگر چيزي پد

r and Voca

اين تج. تخر افتاد

است) 4 

رد كه به طريقي

مقد) 4 

نظر) 4 

».خواهند باخت
احت) 4 

رون بخش جنوب
فيز) 4 

طور بين اعضاي

مقص) 4 

خارجي را تشكيل

تشك) 4 

 فروشگاه تا فرو

پيش) 4 

اوه، گمـانم ح: ب

1/8/1398(  

ز دارد و در نتيج

abulary 

د نبود، توي است

 ي، ترانه

گير دي تعلق مي

 اري

.«  

 به احتمال زياد
 ت

اي در بير  ناحيه
 گي

 جامعه، و همينط

صد خريداران خ

  گذاشتن

كن است از اين

 ل دادن

جربه دارد؟     ب

 

12  

0ل مرحلة او(ـر 

 لذا به علت نياز

هر چند شنا بلد

ملودي) 3 

مسيحيان به فرد

نوشتا) 3 

 دنيا شده است
 ملت)3 

 كنار بيايند كه
تفاوت) 3 

هاي  به فرودگاه
فرهنگ) 3 

ين اعضاي يك

 مغز) 3 

سي باالترين درص

كنار) 3 

هاي خاص ممك ح

شكل) 3 

ت، ولي چقدر تج

)2(انگليسي 

؛ هنـــيازدهمش 

 و نيازمند است

ش پيش آمد كه ه

 س

سوي كليساي م

 ايند

دين ملت درچن
 ت

ت با اين واقعيت

دترين ضربه را

 قدرت ارتباط بي
  ».يرد

خريداران انگليس

 نم گرفت

ترس بودن طرح

 داشتن

يلي خوب است

ا

سنجش

كه پديده است
  )يازدهم 

دشانسي برايش
  ».شت

احساس) 2 

بي است كه از س

ناخوشا) 2 

روزه زبان رايج چ
كيفيت) 2 

واهان بهتر است
 بخت) 2 

اقدام دولت بد ود
 جمع) 2 

وانات اجتماعي،
گي  تأثير قرار مي

 ابزار) 2 

ز آن است كه خ
  :صدري
تصميم) 2 

ن كاال و در دست
  :صدري
وجود د) 2 

عرمان به نظر خي
 

   
 

 .رست است

كه از آن جهت ك
2درس  17حة 

 .رست است

ديويد اين بد«: ه
 در او به جا گذا

 ، نظام
 .رست است

لقب "سنت"«: ه
«  
 ط

 .رست است

انگليسي امر«: ه
 نمره

 .رست است

خو جمهوري«: ه

 .رست است

رو انتظار مي«: ه
 ي

 .رست است

در بين حيو«: ه
سيلة صدا تحت

 ح، شرايط
 .رست است

آمار حاكي ا«: ه
در حالت مصها  ه
 ن

 .رست است

موجود بودن«: ه
در حالت مصها  ه

 ودن
 .ست استر

دكتر ع: الف«: ه
 ».ل بوده است

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
هر چيزي ك

صفح. (است
   

در 2گزينه  .7
معني جمله  

استخر شنا
سيستم) 1 

در 4گزينه  .7
معني جمله  

».كرده است
نامربوط) 1 

در 3گزينه  .7
معني جمله  
درجه، ن) 1 

در 4گزينه  .7
معني جمله  
 تقابل) 1 

در 1گزينه  .8
معني جمله  
اي ناحيه) 1 

در 2گزينه  .8
معني جمله  

به وس عموماً
اصطالح) 1 

در 4گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
پر كردن) 1 

در 1گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
متغير بو) 1 

در 3گزينه  .8
معني جمله  

پزشكي فعال
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Part B:

يـد بعـد از    

Part C:

  .هستند... 

cationgroup

  بار

 ».زند ي
  خص

 ».د
  مه زماني

  ». است
  دتاً

: Cloze Tes

  ل يابي كردن

  موالً

  .است» ده

  خود پرسيدن

توجـه كني. رود   

: Reading C

............آنجلس  س

  .قرار دارند.... 

اجب) 4 

فارنهايت يخ مي
مشخ) 4 

رست وجود دارد
نابر) 4 

ف از دست داده
عمد) 4 

t 

محل) 4 

معم) 4 

حال ساد«زمان 

از خ) 4 

ي به كـار نمـي
  

Comprehen

ي در دنور و لوس

...........حت تأثير 

1/8/1398(  

 ه

ف -240تا  -180
 مند

هاي تخصصي در
 

ر خدمات ضعيف
 بختانه

  كردن

 ضوح

 زمان درست، ز

 كردن

 هيچ گونه اسمي
.رود د به كار مي

nsion 

  .دهند ظر مي

هاي ز ساختمان

ها تح ، امريكايي

13  

0ل مرحلة او(ـر 

تجربه) 3 

0هر دمايي بين 
ارزشم) 3 

ه دانش و مهارت
تأثير) 3 

 عمدتاً به خاطر
خوشب) 3 

درك) 3 

به وض) 3 

تنها. اشاره دارد

باور ك) 3  استن

ت و بعد از آن
م در حالت مفرد

نظ.............. ا در 

، و پكن اغلب از

 ساخت شهرها،

؛ هنـــيازدهمش 

 يون، مجموعه

ندارد؛ در ه صي
 آمد، گرامي

ي براي افراد با د
 

يا مشتريانش را

 دادن

 ل، در ابتدا

 در حالت كلي

دن، معذرت خوا

ضمير است) »ران
“another اسم

 استفادة از فضا

مسكو، قاهره در

 .كنند گي مي

بحث  امروزه در

سنجش

كلكسي) 2 

طه انجماد مشخص
آخوش) 2 

اي العاده هاي فوق
مهارت) 2 

سال اخير، نوكي
 قوياً) 2 

  :صدري
د تغيير) 2 

در اصل) 2 

يم كه به عملي

  :صدري
بخشيد) 2 

ديگر«به معني (
”rجمع و بعد از 

متحد اغلب روي

هاي آپارتماني د

زندگ.................... 

كند كه يان مي

   
 

 
 .رست است

گازوئيل نقط«: ه
 شترك

 .رست است

ه هنوز شغل«: ه

 .رست است

طي بيست س«: ه

 .رست است

در حالت مصها  ه
 كردن

 .رست است

 زود
 .رست است

ياز به زماني داري
 .رست است

در حالت مصها  ه
 ردن

 .رست است

(”others“لمة
سم در حالت ج

  :1ة 
 .رست است

گان از اياالت مت
  شهري غرب
 .رست است

ه مقاله، ساختمان
 

 .رست است

..ط در توكسان 
  )مستقل( 

 .رست است

ه طور ضمني بي
  شان شاورزي

www.sanjeshse 

مقايسه) 1 
در 4گزينه  .8

معني جمله  
رايج، مش) 1 

در 2گزينه  .8
معني جمله  
 رفتار) 1 

در 4گزينه  .8
معني جمله  
 واقعاً) 1 

 

در 3گزينه  .8
معني گزينه  
توليد كر) 1 

در 3گزينه  .8
اوايل، ز) 1 

در 2گزينه  .9
ني :توضيح  

در 1گزينه  .9
همعني گزين  
بهتر كر) 1 

در 1گزينه  .9
كل :توضيح  

“other” اس
  

متن شمارة
در 4گزينه  .9

بازديدكنند  
مناطق ) 4  

در 2گزينه  .9
طبق اين مق  
 بلندتر) 2  

در 1گزينه  .9
افراد متوسط  
در خانة) 1  

در 2گزينه  .9
اين مقاله به  
سنت كش) 2  
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رو  ـد روبـه   

سـومريان   
هـايي   حنه  

ران بـا نـام      

 سـومري  
 مجموعه ن

مربـوط بـه   

 سـكويي ت    

cationgroup

. .......  

ي و بـدن از ديـ

سـليقه  است و 
كاري شـده، صـح

يخي فـالت ايـر

سـنت  بـه   كـه 
همان مانده گار
  .ست

م 4، گزينـه  »ي 

بري بـه صـورت

........... كنيد كه 

.   

پاها از ديد جانبي

ه تركيب يافته
ك  و صدف معرق

ر هنر پيشـاتاري

عميقي احترام 
ياد به جاودان ر
است يافته تدوين 

طالكـوبي«ط بـه   

مقـا( مصـطبه  

  

1/8/1398(  

يزهايي صحبت

....................راد 

 و غالباً، سر و پا

جورد ساخته شد
 طال و الجورد

ب شكسته كه د
  .ريايي است

و جنگي الوري
اثر .دانست مي) ش

انسانيت و عقل

مربـوط 2زينـه  

با فرمسازي  بره

. نماياند  را مي

14  

0ل مرحلة او(ـر 

  .است....... 

ا بايد دربارة چي

د چون اغلب افر

. .......  

آيد ي به نظر مي

ساني كه از الج
سة اين چنگ با

ا يا همان صليب
فرهنگ اقوام آر

دال با كه بود بي
شاماش(شمش  

ع بر متكي شري

، گز»كـاري  بـت 

 از تحول در مقب

نرينگي طبيعت

مومي هنر

؛ هنـــيازدهمش 

..........ي كوچك 

معناست كه شما

ستان جمع باشد

..............د ديگر 
  د

 خشك و رسمي

ه گاو و ريش انس
بر روي كاس. هد

شكل چليپا. ارد
يرگذاري هنر و ف

حمورا ابل كهن
يا خورشيد اي

بش قوانين جموعه

منب«مربوط بـه   

ي مصر است كه
  .د

وز است و اصل ن

 درك عم

سنجش

صلي گفتگوهاي
  يگر

“star به اين مع
  ت

دن از افراد حواس
   عوض كنند

 كنيد چون افرا
دشان حرف بزنند

ري پيكر انسان

ه از شهر اور كله
د گون نشان مي

شكسته وجود ند
د، مربوط به تأثير

عهد با النهرين ن
خد برگزيدة پان
مج نخستين ان

1ده در گزينه 

 از اهرام پلكاني
به وجود آمد) ر

دايي به نام تمو

   
 

  :2ة 
 .رست است

 مقاله، كاركرد ا
شدن با افراد دي

 .رست است

rt with the o
ما مشترك است

 .رست است

موقع تعريف كرد
ند ظاهرشان را

 .ترست اس

گويي خودداري
ت دارند از خود

 .رست است

آشور هاي جسته
  . شده است

 .رست است

گ به دست آمد
ب حيوانات گوناگ

  . است
 .رست است

 شكل صليب ش
شود شناخته مي
 .رست است

در بين چهره ن
چوپا همچون را 

عنوا به كه ست
 .رست است

عاريف اشاره شد
  .باشد مي» ي

 .رست است

سر اولين نمونه
وه جانبي شيبدا

 .رست است

سومريان نماد خد

www.sanjeshse 

  
متن شمارة

در 3گزينه  .9
مطابق اين  
مرتبط ش) 3  

در 1گزينه  .9
  obvious”
بين شم) 1  

در 2گزينه  .9
الزم است م  
توانن نمي) 2  

در 3گزينه  .1
گ بايد از تك  
نيز دوست) 3  

 
   
 

در 2گزينه  .1
برجدر نقش   

ه شنشان داد
در 3گزينه  .10

در ساز چنگ  
را در تركيب

هنقش بست
در 3گزينه  .10

در اين جام  
اسواستيكا ش

در 4گزينه  .10
ترين درخشان

خود داشت
ا قوانين وي

در 3گزينه  .10
به ترتيب، تع  

گري كوفته«
در 1گزينه  .10

هرم شاه زوس  
ساده با وجو

در 4گزينه  .10
بز در باور س  
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 و عـاج  س 
 آنها طريق

 مفرغـي  س 

هـزارة اول    

 ارائـه  ـوع 
 سـاطيري 

ا برحسـب    
. آمـد   مـي 

  . روند ر مي

 نظـر  ه، به
 شـده،  ت 

رتبـاط بـا       

برجسـته   ر 

 با بلند هن

 خداي عبد
 بـه  و سـت 

cationgroup

جـنس سـتفاده از 
ط از و كرده اري

سـرديس يك ي

هن مقـارن بـا ه

نـ لـيكن . سـتند 
اس جهان غلبة و 

  .يني است

 انـدازة پيكرهـا
 تر به تصوير در

 ايالمي به شمار

بوده باروري و و
دقـت آنها به كمتر

 رصـدخانه در ا

يادگـار .سـاندند  
  .است حياط

پيراه با را اي كه
  .ت

مع دوره اين عابد
اس شـده  ساخته 

  .ناميدند ت

اس با را متحرك
كا كنده مواد ين

اكدي دورة اثر ن
  .دارد 

هعصر سوم آ 3 

هس متكـي  اطير 
آئيني روح ضور
زمي ملموس گي

مثالً انتخاب. ند
، از همه بزرگ

 اسناد موسيقي

جادو آيين از شي
ك در ترسيم كه

ـه بيـانگر يـك

قـدرت رس اوج ه 
ح و ستوندار ي

ملك نشان فارس،
شده است زيين

مع ترين معروف. 
بلند مصنوعي ي

زيگورات را آن شف

1/8/1398(  

م هاي صورتك و 
اي بر روي تمام ت

ترين جالب رفت،
ابهت با و بخش

م، گزينه.هارم ق
  .م است.ق

اسـا و طبيعت ء
نارمر، حض محكم

آشفتگ و آزادي ا

دادن مين نشان 
غلب فرعون بود

  .كرد سان مي

زستان از جمله

بخش آنها، ايجاد 
ك حيواناتي و وده

اين مجموعـ. ت

بـه را مصـر  گـر 
سردر، تاالرها ي

مي مكشوفه از ان
تز هايي شرابه با 

است مانده باقي 
سكوي يك روي 

كش موقع در سان

15  

0ل مرحلة او(ـر 

جانوري آدمي،
ظرافت با را سان

گر عهده به نيز 
ب اطمينان گاهي

رن با هزارة چها
با هزارة پنجم ق

ماوراء  نيروهاي
م و وقار با ستادن

با دنيايي اين رد

 به طرزي نمادين
لي تصوير، كه اغ
ي مخاطبان آس

 دشت ايذه خوز

از هدف و شته
بو) ولد و زاد ي

رشت سنگي است

ديگ بار كه ستند
داراي كه است ك

ايالم دوره از ي
باالتنه و يقه ي

نوشته گل و هر
بر اوروك معبد 

شناس باستان. ارد

؛ هنـــيازدهمش 

آ كوچك پيكره 
انس و جانور قش

را از پادشاه ليل
نگ كه كند مي م

سنگ قديم مقا
گ قديم مقارن ب

به حاكم دو هر
ايست و گانمرد د

نبر»  عنخ آمون

هاي انتزاعي را
ه شخصيت اصل

 و فهم اثر را براي

گي كول فره در

نداش تزييني جنبه
براي دعا( باروري 

هاي يادماني در

هس سوم و دوم س
االقصر و كارناك 

ا شده زني قلم ن
روي بر پيراهن .د

مه پيكره، عماري،
.است اور شهر ر

دا تشهر نيز يد

سنجش

صدها متوالي، ي
نق ريز تصاوير يا 

  .اند كرده حفظ

تجلي وظيفه مري
مجسم را درتمند

به عصر مس و س
عصر مس و سنگ

ه و است دشمن 
اجساد حاكم بر 
توت«جنگ  كه

ه ساسي و كيفيت
بدين معني كه. 
بندي را ممكن 

ش برجستة سنگ

تصاوير ج اين ه
هاي آيين به ط
  

نمونه از اين بناه

رامسس مصر، د
در آمون معابد 

سيمين جام ان،
دهد مي نشان ها

معم آثار مانند هي
در ماه خداي بد
سفي معبد به ،)چ

   
 

 .رست است

هاي سده طي ر
و ساخته چوب
حف را خود قومي

 .رست است

سوم هنر ها، دي
پادشاهي قد هره

 .رست است

مربوط ب 1زينه 
مربوط به ع 4ه 

 .رست است

 با اثر جنگ دو
آئيني نظم ش،
ك صورتي در. ند

 .رست است

مصري صفات اس
قام اشخاص بود
عادل در تركيب

 .رست است

غاميش و نقشچ 
 .رست است

كه است اين بر ه
ربوطم ها نقاشي ن

. شكارند جادوي
 .رست است

انگلستان يك ن 
  . استرشيد 

 .رست است

قدرتمند نروايان
و ها كاخ آنها د

 .رست است

باستا هاي دوره 
موه روي ربندي

 .رست است

وجهت قابل آثار ر
معب و اوروك شهر

گچ(سفيد  ن اندود
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اهميت و مق
اين روش تع

در 4گزينه  .11
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عقيده امروز  

اين رسد مي
ج به مربوط
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زيويه،  طقه

  .د

  د مورد نظر

x

x

− 75
1

1
2

   

  گروه اول: 
  گروه دوم 
  گروه سوم 

  روه چهارم
  گروه پنجم
  گروه پنجم

   پنج رقمي

N× =19  

ل را ادامـه    

∗

∗

∗

877
57

82
1 5 2

3
133

  

cationgroup

منطهاي نقوش  

شود داده مايش

x  :عدد

x

x

×
×

5 6
5 1 

2 
: 4و  6

: 8و  1و  12
گر:  14و  16و  
گ:  22و  24و  2

الت در گوع جم

N= عدد

N= ∗ 877
ن، همـين عمـل

19
3
8
7

  يكان
  دهگان
 صدگان

ربوط به ويژگي

نم زاويه بهترين 

, =115

( )

x

−
=

91 1
1
2



2
2  18و

3   26و  28و
= مجمو 22+

N ∗= 877
19

تا رقم صدگان. م

× =

× =
× =

19 3 57
19 8 15
19 7 13

1/8/1398(  

مر 3يويه، گزينه 

از بايد پيكره ها،

6
5

)x
× = 11 


+ +24 26 2

كنيم م حذف مي

7
2

33

زيك

16  

0ل مرحلة او(ـر 

قه لرستان و زيو

آنه سنت طبق 

× =

1
1 11 1
2

  

+ =8 3 13

ست را از تقسيم
  .شود

فيز -ي رياضي 

؛ هنـــيازدهمش 

حي نقوش منطق
  .باشد تان مي

.توصيفي است 

× =2 1 %1  




رقم از سمت راس
ظاهر شر تقسيم 

 درك عمومي

سنجش

 به شباهت طراح
هاي منطقه لرست

و بعدي دو آنها 

b a− ←  

%2

مت راست، هر ر
باشد در مي 7ه 

   
 

 .رست است

مربوط 1گزينه 
ه بوط به ويژگي
 .رست است

برجسته نقوش

 .رست است

←bاز  aل 

 .رست است

 .رست است

از سم ، نظرمورد 
 رقم صدگان كه

 .رست است

 .رست است
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  مي 

  د كل ارقام
  

   ماه خرداد

  موع روزها
  .شد

179 7
14 25

39
35
4  

وجود دارد 

  د مورد نظر

( −
1

2 1
  

cationgroup

فحات يك رقمص

(= ×9 تعداد 1

ي باقيمانده در

= +1 مجم 93
باش سه شنبه مي

7

هجده عدد و. رد

تعداد اعداد 1=

( )
) ( )

+×
+

2 1
2 1

   = تعداد ص 9

) ( )+ ×9 2

تعداد روزهاي =

+ + =3 6 16
يمانده كه روز س

صدگان وجود دار
  .ته اس

− =1 19 8 

)
)

+= =
−

2 1
2 1

1/8/1398(  

حات دو رقمي  ،

( )+ ×876 3

− =31 21 1

=179
روز باقي 4و ) عه

در ص 7نها رقم 
ن سه تكرار شده
81

  = +2 1

17  

0ل مرحلة او(ـر 

= تعداد صفح 9

= 2817

روز 

  .شد

همان جمع(مل 

رد كه در همه آ
در آن 7كه رقم 

  . است

؛ هنـــيازدهمش 

9ه رقمي  ،  

(  
باش مي) وزر 16(

هفته كا 25ل 

عدد وجود دار 1
عدد وجود دارد ك

گ تشكيل شده

سنجش

عداد صفحات سه

× =3 31 93
×3 (و آذر ) 2

باشد كه شامل ي

8تا    ،1 
رار شده و يك ع

لوزي بزرگ 9ك و 

   
 

 .رست است

 .رست است

= −975 تع 9

 .رست است

روز : (و شهريور
=روز: (ن 2 6

صله دو تاريخ مي

 .رست است

 .رست است

7عداد از    ت
ر آن دو بار تكر

 .رست است

لوزي كوچك 3
 .رست است
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تير، مرداد و  
و آبان , مهر  

روز فاص 179  
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( −1  

− =8  

  ن سه عدد

  سن پدر :
(x
(x

−
 +

3
2

  

x y= 9  
  ع سن آنها

  ن پر شدن

  

  خالي شدن

t
= −1 1

3
2

  

t
= −1 2

3  

t = 2 9  

  ساعت 4/

  اويه دوران

°×45 3  

  عدد متوالي
x(x )+1  
  تر دد بزرگ

cationgroup

) = −22 1
− × =4 2

= ميانگين 2

                x
) (y
) (y )

= −
= +

3 9 3
2 4 2

y=− ⎯⎯⎯→624
x y+  :مجموع

t =1
زمان:  112

t زمان خ:  2=

− 1
9
4

−− = =4 6 4
9 9
t = =9 42

/ /= ×5 4 5

حداقل زا =

= °135

x ,(x عد دو:  +
) x= 65
مجموع ارقام عد

 ن

= −2 2 1
= −2 2
+ + −1 2

3

د            و   
) x
) x

=
  =

9
4

x (⎯→ = ×9 6
y = + =3 6

= 3
2

t


1

=1 92 4 4

= 2
9

4/ساعت  5
6=قه  27 

°36 

  .گردد بق مي

)+1
x(x )+ =1 2

= + =2 6 م 8

داد محور تقارن

1/8/1398(  

1

− =1 2 2
3


:y سن فرزند
y
y

−


+


9 24 94 6
5

) − =6 24 54
= 36

t t t
= −

1 2

1 1 1

دقيق

°= 36
8


به خودش منطب

×25 26
8

تعد

18  

0ل مرحلة او(ـر 

=3
 

y y

y
y

− =

=
=

24 4

5 3
6


− =4 24 3 

° = °45
ز دوباره شكل ب

65

؛ هنـــيازدهمش 

y + 6

نيز 45°ضارب 

= × ×25 2 1

سنجش

باشد و در مض مي

3

 

   
 

 .رست است

 .ت استرس

 .سترست ا

م 45°ه دوران 

 .رست است

 .باشد مي 26ر 
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AQ Q=  

Ac× ×3  

  
  

باشد كه ي

بـه  .  اسـت     

طـول مـوج      

  .يد پوشاند

  مقياس =

ـه آن غيـر     

  .ت

  . شود  مي

 

cationgroup

  .شود شتر مي

B AQ m c

Bc× = ×5 2

ت منبع صوت مي

محـيط بيشـتر

س افـزايش و ط

ع پالستيك سفي

=

لنـدي باشـد بـه

حه تصوير نيست

م رمشخص ناميده

 ندازه ترسيمي
 اندازه واقعي

 بادكنك نيز بيش

A Ac mΔθ =

A

B

c
c

× 3

س از خصوصيات

 صـوت در آن م

ش آن، فركـانس

 روي آن را با انواع

       →

داراي پستي و بل

 و همواري صفح

غيرت غيرخاص و 

ان

1/8/1398(  

حتمال تركيدن

B B Bm c Δθ

= = =6 2
15 5

كرده زيرا فركانس

  .ستقيم دارد
ر باشد، سـرعت

  

ش نيروي كشـش

توان بيشتر مي 

  :رست با

= مقياس    3

اي د نچه صفحه

هر صفحه صاف

رها ناموازي است

19  

0ل مرحلة او(ـر 

زايش يافته و اح

/= 4

ركانس تغيير نك

ابطه مسل موج ر
ترتر يا متراكمه

.يابدافزايش مي

و افزايش طع سيم

 

حافظت و نظافت

قياس نقشه برابر

→28
35


  

توي گويند چنان

باشند ولي ه) ي

ت تصوير و محور

سيم فني

؛ هنـــيازدهمش 

حجم بادكنك افز

 محيط ديگر، فر

س سرعت با طول
 چه ماده فشرد
 هم طول موج

كاهش قطر مقط

 .كند غيير نمي

براي محشود و  ي

 طبق فرمول، مق

→مقياس        

ي را صفحه مست

مستوي( و هموار 

انبي نيـز   

 نبوده و با صفحات

 ترس

سنجش

 كاهش يافته، ح

 يك محيط به

ت ماندن فركانس
باشد، هرمي ده

ب هم سرعت و

ش طول سيم، ك

 انتشار صوت تغ

 صاف ساخته مي

متر و ميلي 35

= 1
125

ن پستي و بلندي
  . گويند) ني

ر نيز بايد صاف

خط و نماي جـا
  .د

ه تصويري عمود

   
 

 .رست است

رتفاع، فشار هوا
 .رست است

 .رست است

ك موج صوتي از
 .ده است

، با ثابتƒل       
ت وابسطه به ماد
ورود صوت به آب

 .رست است

مرتعش، با كاهش
  .ابد

يط ثابت سرعت

 .رست است

سم نسبتاً نرم و
 .رست است

5رست با    

 .رست است

وار، بدونف و هم
اي يا منحن ستوانه

 صفحات تصوير
 .رست است

پاره خ 11داراي 
باشد اره خط مي

 .رست است

كه بر هيچ صفحه

v=
λ
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ـور عـرض   

حـور طـول      

 (Z)تفاع 

 در تصـوير     

ـتن ابعـاد     
ـول كاغـذ    

همچنـين   

ـي گـالس     

cationgroup

ت و تنها با محـ

ت و تنهـا بـا مح

تنها با محور ارتف

ي بعـد ارتفـاع،

ترتيـب بـا دانسـ
و همچنـين طـ 

اي  

.شـترك اسـت  

و  

 جـنس پالكسـ

صوير موازي نيست

زي نيسـت مـوا 

موازي نيست و ت

 در تصوير افقـي

تر است بدين ت ك
A1رض كاغذ 

B هـا در گزينه

)C   بـاA (مش

.شود ن داده نمي

رود و عمومـاً از

1/8/1398(  

م از صفحات تص

صفحات تصوير،

فحات تصوير، م

دين صورت كه

ل كاغذ كوچك
عر.  دست آورد

 تفاوت صفحه 
  

 )D  باB ( و)

طول نقطه نشان

ر ف بـه كـار مـي   

20  

0ل مرحلة او(ـر 

ت، با هيچ كدام

ا هيچ كدام از ص

 هيچ كدام از صف

بد. شود سم نمي
  .شود

ض آن برابر با طو
تر را به ي بزرگ

بديهي است 3 
.صحيح است 4 

ي افقي قطعات
  .ت

  

ست كه در آن ط
  .است 4

هاي مختلف حني

؛ هنـــيازدهمش 

عمود است) جلو(
  .شود

ي عمود است، با
  .د

 عمود است، با

انه يك جسم رس
ش ل ترسيم نمي

تر و عرض وچك
و عرض كاغذهاي

و 1هاي   گزينه
درست و گزينه

ه است كه نماي
D (مشترك است

تصوير جانبي اس
4رتفاع آن برابر 

ها و منح م قوس

سنجش

(حه تصوير قائم 
شصب ناميده مي

حه تصوير جانبي
شود ه ناميده مي

حه تصوير افقي
  .شود  مي

ز بعدهاي سه گا
 جانبي بعد طول

كور عرض كاغذ 
توان طول و مي 

 Aنادرستي ،
ناد 2 كه گزينه 

ر آن ترسيم شد
B ( و)C  باD

ه شده صفحه ت
و ار 2قطه برابر 

 كه براي ترسيم
 

   
 

قط بر صفحكه ف
ي است و منتصب
كه فقط بر صفح

و مواجه استي 
كه فقط بر صفح 

قائم ناميده و. 
 .رست است

دو بعدي يكي از
ض و در تصوير
 .رست است

تر دو برابر بزرگ
( )×21 297

     594ست با 
 .رست است

تناسبات صفحه
كند مشخص مي

 .رست است

 .رست است

ر حجم در كنار
Bبا  A(طعات 

 .رست است

ير دو بعدي داد
ر مقابل، عرض نق

 .رست است

عي شابلن است
 . شوند خته مي

www.sanjeshse 
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ك C صفحه  
(X) موازي

D صفحه  
موازي است

در 1گزينه  .14
در تصاوير د  

قائم بعد عرض
در 2گزينه  .14

طول كاغذ ب  
A4(كاغذ 
A2 برابرس

در 4زينه گ .14
با توجه به ت  

نيز م 4و  2
 

در 2گزينه  .14
  
  
  
  
  

در 4گزينه  .15
سه نماي هر  

نماي جلو قط
  
  
  

  
در 4گزينه  .15

تصوي صفحه  
طبق تصوير

  
 

در 1گزينه  .15
پيستوله نوع  

رنگ ساخ بي
  

erv.ir

46

47

48

49

50

51

52



 
 

 

@sanjesheduc 

ي است كه 

ص فـرم و  
  .باشد مي

ي افقـي و     
ايـن  . شـود 

همچنـين   

cationgroup

ـا      

شود اندازه واقعي

ها جهت تشخيص
 به رنگ سفيد م

 خطـوط كمكـي
ش ـه برقـرار مـي   

.وبي ديده شود

  .د
.  

كـه تعـداد آنهـ

  .گيرد  مي

ش قشه نوشته مي

سـوم هـر   

ه شوند و شابلن ي
الستيك فشرده

طور مستقيم بـا
درجـ 45كمكي 

شتي حجم به خو

شود اال ديده مي
شود ت ديده نمي

  .ال ديده شود

1/8/1398(  

شـده اسـت كم   

 فرجه سوم قرار

اي كه در نق دازه

ه سپس نماي س

رنگ ساخته مي 
هاي مثلثي، پال ل

به ط  )رخ م و نيم
به وسيله خط ك

ضعيت شيار پش

از باه و كف آن 
ي در اين قسمت
يبدار از نماي با
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 ضـخيم ترسـيم

يكايي جسم در

كنند ولي اند  مي

را مشخص كرد

الس شفاف، بي
د اما جنس اشل

قائم(و و جانبي 
 افقي و جانبي ب

  

 داده شده تا وض

ين ادامه نداشته
بنابراين سطحي
ايست سطح شي

؛ هنـــيازدهمش 

در شكل زير) ي

در سيستم آمري

مي نقشه تغيير

هاي مرتبط ر س
  .آوريم ت مي

جنس پلكسي گال
شوند ساخته مي

ين نماهاي روبرو
ندازه بين نماي

.است يز ممكن

ظر پشت، نشان
  .ست

يار پشتي تا پايي
 ادامه داشته و ب

با مي 4در گزينه 

سنجش

جانبي( Rوير 

در فرجه اول و د

هاي ترسيم دازه
  .ن ندارد

 دو نما ابتدا رأس
وط رابط بدست

ونيا و نقاله از ج
ي گالس رنگي س

 ديگر ارتباط بي
تباط و انتقال ان

ني... ظير كمان و

ها از ديد ناظ زينه
 ترسيم شده اس

، شي1بي گزينه 
 پشتي تا زمين
ب نماي جانبي د

   
 

 .رست است

ود بر صفحه تصو
1  

 .رست است

اروپايي، جسم د
 .رست است

 .رست است

تغيير مقياس، اند
س تأثيري بر آن

 .رست است

طوط رابط بين
متداد دادن خطو

 .ت استرس

كش، گو ير خط
 شكل از پلكسي

 .رست است

و به عبارتيها  ه
رار است ولي ارت

هاي ديگر نظ ش

 .رست است

ر حجم تمام گز
صحيح هر گزينه
نماي جلو و جانب

شيار 3ر گزينه 
خط چين مورب

www.sanjeshse 
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برابرست با 
  

در 3گزينه  .15
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هر چند با ت  
تغيير مقياس

در 1گزينه  .15
با ترسيم خط  

رأس را با ام
  
  
  

در 4گزينه  .15
ابزارهاي نظي  

موقعيت هر
در 1گزينه  .15

انتقال اندازه  
عمودي برقر
انتقال به رو

  
  
  
  
  

در 2گزينه  .16
در شكل زير  

سه نماي ص
با توجه به نم  
همچنين در  
با توجه به خ  
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م متنـاوب  

بتـدا بـراي    
  .ه كردند

ـات كـامالً    

ي توصـيف    

  .كردند ي

مـا در ايـن   
عت تـابوت      

ت فضـايي      

  .ت

بـه همـين    

cationgroup

 شده و اين ريتم

آنهـا در ابت. ردنـد  
ك مثلثي استفاده

خطـوط و قطعـ

ن متقـاطع بـراي

س آن را رنگ مي

رود، ام ه كار مي
هـا را در مشـايع

ن آن بـا تغييـرات

د شده استا ايجا

ص و منحصـر بـ

رن نشانه ايجاد
  

ل اسـتفاده كرـ  
هاي نوك  از قلم

خ اخـت اسـت و   

همچنين. يست

ي ترسيم و سپس

  .ده است

ها به حيات پيكره
 و پريشـاني آنه

و همـراه شـدن

ها رگي و روشني

مختص 3ما گزينه 

1/8/1398(  

ت دوراني و متقار
.مك كرده است

ي خود يعنـي گـ
دود سه قرن بعد

ط ثابـت و يكنوا

يق و هندسي ني

 

ا خطوط مدادي

ه حس پرواز شد

ي دروني و روح
كننـدگان  زاري   

سمه با فضا وجم

سط اختالف تير

ام. اي باشد شته
 

مي
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ميان اجزا حالت
 تنوع بصري كمك

ة طبيعي زندگي
كار بردند اما حد

ضخامت خطوط 

كرار چندان دقي

 .بستگي داردا 

تند و طرح را با

رمها و در نتيجه

هاي ي بيان حالت
ركـت جمعيـت

ط و هماهنگي م

هاي تصوير توس م

تعليق در هر نوش
 .يل كرده است

صويري و تجسم

ش يازدهم؛ هنـــ

 ريتم متناوب م
 ايجاد جاذبه و

ترين ماد سترس
 نوك تيزي را بك

.فاده شده است

 دارند اما اين تك

ها وه چينش فرم

دانست  از هم نمي

ركت و سبكي فر

ط به ندرت براي
 سطح كـار، حر

شتز باعث ارتباط

مام فضا و حجم

گي شكسته نست
انه تبديل يك نش

 خالقيت تص

سنجش

و خط و ز نقطه
اهنگي و هم به

ترين و در دس ساده
بل انعطاف، قلم

هت متضاد استف

راري و كم تنوع
  .سب است

ي داخلي به نحو

 و نقش را جدا

فزايش حس حر

قاشي ايراني خط
 و تكرار آنها در

  .رد

جسمة ژاك ليپش

ز كاربري خط تم

تواند ويژگ مي 3 
نگارش ساده به

   
 

 .رست است

تفادة همزمان از
د هارموني و هما

 .رست است

راي نوشتن از س
وي الواح گلي قاب

 .رست است

 دو پيكان با جه
 

 .رست است

وط كيفيتي تكر
ودي و افقي مناس

 .رست است

 نيروهاي بصري
 .رست است

 .رست است

ديم ايران طرح
 .رست است

 خطوط باعث اف
 .رست است

طور معمول در نق
ه خطوط كوتاه

گذار مي نمايش 
 .رست است

اي منفي در مج

 .رست است

سرا با اجتناب از
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

ها غير از گزينه
 و آن را از يك ن

www.sanjeshse 
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. بـدل شـد   

مون ايـن  ـ 

يج صـداي   
ـداي بلنـد   

كينـه  / ت      

گـويي   ـتان  

ما اسـتفاده  
ـف و ذكـر    
كـارگردان    

 جدي، بـه  

» سـوفوكل 
ه آن لقـب    

ح زنـدگي  
پسـر  (برزو 

cationgroup

داخل حـروف ب
  .وند

مضـ. شناسـند  ي 

كه وي به تـدري
گفتارها را با صـ

فـيلم بـوده اسـت

پـدر داسـ«، »ي  

دكوپاژ در سينم
هـاي مختلـ الن  

توليـد توسـط ك    

ژدي سنگين و

س«، از اقـدامات    
رود كـه بـه مـي    

ش اصفهاني، شرح
هاي ب ح پهلواني

دي با تكرار و تد
شو ده، توليد مي

  .كند ه را مي

مـي» تعزيـه «يا 

اند ك  و نقل كرده
نگام اجراي او، گ

ـتگاه نمـايش ف

 فـانتزي تخيلـي

نخستين بار از د
هـا و پـال صـحنه   

 مرحلـه پـيش

از پايان يك تراژ

ميـزي صـحنه،
ه او بـه شـمار م

ت نامه اثر سروش
ي رازي، در شرح

1/8/1398(  

بند  توليد تركيب
بارات نوشته شد

ترين جلب توجه

ي» ميستر«چون 
  .باشد ن مي

دهند سبت مي
حنه بايستد و هن

ها و دسـ دوربين

پدر سينماي« 

شناسند براي ن ي
 فيلمنامـه بـه ص

كـه در.... ين و

كثر مواقع پس ا

آ ر، اولـين رنـگ   
ترين نمايشـنامه

ارديبهشت/ يعه 
زونامه اثر عطايي
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ه به يك سبك
عناو خوانايي عب

 شده است بيشت

 با عناويني همچ
د تا مصلوب شد

و بازيگر رومي نس
د تا در كنار صح

عام براي اولين د
  .اشد

،»ينماي جهان

مي» ني سينماا
ن و خرد كردن
بين، زاويه دوربي

ساتير در اك. نند

نفـر 15يان بـه  
مهمت» ديپ شاه

مبر و بزرگان شي
برز/ اريخ اسالم 

ت نمايشي

؛ هنـــيازدهمش 

ود كه رفته رفته
وجه جدي به مع

 در اقليت واقع

قرون وسطي را
ت مسيح از تولد

نويس و مايشنامه
دارد ميسي را وا 
  .مل رسيد

وپ اصطالحي ع
با س اديسون مي

اقتباس ادبي سي

پدر كارگرد«، »
ت از تقسيم كردن
اب، حركت دورب

دا  در يونان مي
  .شده است ي

ت تعداد همسراي
اود«. دانند ن مي

هاي پيام  جنگ
 شرح حوادث تا

 خالقيت

سنجش

رين نستعليق بو
ه مشق بدون تو

 آن عنصري كه

اي در ق يا دوره 
ه زندگي حضرت

، نم»درونيكوس
همين سبب كس
به تدريج به تكام

بيوسكو/  كاسلر 
هاي توماس ساخته

پدر ا« همچون 

»پدر فن فيلم« 
 ساده عبارتست
ز جمله اندازه قا

ر نمايش ساتير
ش بخش اجرا مي

به تئاتر و تثبيت
درام نويس يونان

  .اند داده 

رتي توني، شرح
هللا مستوفي، در

   
 

 .رست است

 روشي براي تمر
يبا و پرشور سيا

 .رست است

تضاد ميان اجزا
 .رست است

 .رست است

 .رست است

»سايكل«هاي  
موماً پرداختن به

 .رست است

آند«توميم را به 
ست داده و به ه
ي ساليان بعد به

 .رست است

ك  ساخته هرمان
شهرفرنگ از س 

 .رست است

س را با عناويني
  .شناسند

 .رست است

 وي را با عنوان
ژ در يك تعريف
 فني هر پالن از

  .گيرد
 .رست است

را مبتكر» يناس
ي خوش و آرامش

 .رست است

ب سومين بازيگر
ي را ماهرترين د
» تراژدي يونان
 .رست است

يرتي اثر مالحير
رنامه اثر حمداهللا

  .باشد ي

www.sanjeshse 
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اي و  حرفـه    
اي  ي حرفه

مچنـين در  

» جنرال«م 
  . است

كه چاپلين 
هـاي   ـتگي      

اي شـبيه   ه 
يش گفتـه    

  .د

ه و روابـط   

محسـوب   

 .د

cationgroup

كارهـاي نيمـه ح
دارد در سينماي

  .»گيل گمش«

همچ. باشـد   مـي  

منتقدان، فيلم. 
يكا ساخته شده

ن فيلمي است ك
منزلـت و شايسـ

وسـيله»  كلمـا 
حنه اصـلي نمـاي

آميزي كرد  رنگ

 مسابل عاشـقانه

»ايت بـازيگران  

شود  استفاده مي

ستندسـازي و ك
نوان قطع استاند

«ل گرفته، مثل 

 انتهاي صـحنه

.بوده است» شده
نگ داخلي آمري

  .ري شد

سي است و اولين
گـرايش او بـه م

اكي«/ شتن آنها 
به صح» اسكين

  .آثار اوست

 است كه آن را

زند و بيشتر به
  .است» 

هـدا«سـينما در   

عف حامل مضا

1/8/1398(  

  .ا نسبت داد

ي بيشتر در مس
متري به عن ميلي

ي اساطير شكل

به معناي» دال

گمش صندوقچه 
تان واقعي از جن

گذار پايه»  سنت

يك اثر سياس» گ
تـرين نمونـه گ

ا معلق نگه داش
«/ كردند  ل مي

از جمله آ» يس

ستين هنرمندي

ز عي را كنار مي
»مناندر«اثر ) ج

گردان بـزرگ س

رشان هستند از
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فتم را به سينما

متري ميلي 16طع 
م 35ي، و قطع 

 است و بر مبناي

فوند«كننده،  هيه
  .شد  گفته مي

مهاجمان« در 
اساس يك داست

مك«توسط » 

ديكتاتور بزرگ«
لين است كه بهت

ها و يا شخصيت
ون صحنه منتقل

تي اس تي«. رود

نخس) سخولوس

سياسي و اجتما
لجوج(» بد قلق« 

و نخستين كارگ
 .»لد يك ملت

صداهاي بم و زير

ت موسيقي

؛ هنـــيازدهمش 

ايي لقب هنر هف

تور و كوتاه، قط
با شكوه، حماسي

رين نوع حماسه

به معناي ته» س
به معناي معلم 

خش اسپيلبرگ
اين فيلم برا. ند

مدي خرابكارانه

« جنايي است، 
م آمريكايي چاپل

ي صحنه پرواز 
 را با آن به بيرو

  . بوده است

ر مي به شمار مي

آيس(» اشيل«ولي 

، مسائل س»كهنه
 به دست آمده

تدوين، و شناسي
تول«و » تعصب«

ده همزمان از ص

 خالقيت

سنجش

پرداز ايتاليا ظريه

 در سينماي آما
متري در آثار ب ي

  .ست

تر ترين و اصيل ي

كوره گوس«گر، 
»ديداسكالوس«

ر كيتون الهام بخ
دانن تر كيتون مي

كم«، »زن بكوب

لين يك كمدي
آخرين فيلم» ت

جرثقيل بوده براي
سدها و يا دكور
ي بازيگران اصل

ژدي نويس روم

دانند، و رتك مي

كمدي ك«خالف 
ثر كمدي نو كه

گذار زيباش ن پايه
«ي او عبارتند از 

 

ه قادر به استفاد

   
 

 .رست است

ودو، منتقد و نظ
 .رست است

متري بيشتر لي
7 قطع   ميلي

كاربرد داشته اس
 .رست است

طيري از قديمي
 .رست است

به معني بازيگ» ت
«ن به نويسنده 
 .رست است

شانس اثر باستر
ر سينمايي باست

 .رست است

كمدي بز«ك يا 
 .رست است

ساخته چاپل» دو
اليم اليت«ف زد، 

  .اني است
 .رست است

اي شبيه ج سيله
ه وسيله آن جس
محل قرارگيري
 .رست است

ترين ترا ، بزرگ»
 .رست است

را مبتكر صور» 
 .رست است

در يونان، بر خ» 
تنها اث. پردازد ي

 .رست است

مچنين به عنوان
هاي ترين فيلم م

 .رست است

 .رست است
ري سازهايي كه

www.sanjeshse 
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فرغون كه به
شد كه م مي
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 .د

چهارم نـت  

نـوعي  . ـي  

و گزينـه  } 

اي بـزرگ   

cationgroup

باشد  ال، سي مي

 سي، مي

و گزينه چ} سوم

 .بود

سـل، ر، ال، مـ: ز
 

} اكتـاو چهـارم   

هـا ي در مقيـاس  

م ويلن فا، سل،

ي، ال، ر، سل، س

سي اكتاو س{ت 

ثانيه خواهد ب 1

به بم عبارتند از
.ك خواهد شد

مـي{ـوم نـت   

 و براي نقاشـي

1/8/1398(  

 .باشد مي} ي

وم در سيم سوم

مي: ير عبارتند از

، گزينه سوم نت

/وب آن  256

نتر باس از زير ب
كوك} يس{و يا 

، گزينه سـ}دوم

 .شند

ي ارزان هستند
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مي{د تنور نت 

پوزيسيون د. ل

گيتار از بم به زي

}فا اكتاو سوم{

 .م

تناوباشد، دوره  

هاي كن ك سيم
و} دو{نجم نت 

سل اكتاو د{ت 

باش مي} دو{ نت 

هاي كنفي  پارچه

اص مواد

؛ هنـــيازدهمش 

و با كليد} سل{

مي، ال، ر، سل: از

 . بالعكس

هاي گ وك سيم

ينه اول نت گز

كنيم محاسبه مي

)دور بر ثانيه(ز 

كوك. باشد ي مي
ن حالت سيم پن

. 

گزينه اول نت. شد
 .دهند ي

و گزينه سوم} 

 .باشد  مي

اما. اند ي نقاشي

 خوا

سنجش

 

ا كليد آلتو نت 
 

 به زير عبارتند ا

 

تر و ا صداي بم
 

باشد، كو اي مي ه
 

گ. باشد مي} دوم
 .شند

 

ه از بم به زير م
 

هرتز 256صوتي 
 

ا وادة زهي آرشه
د دارد كه در اين

 

.باشد ي امواج مي
 

باش مي} و سوم
را نشان مي} رم

 

}ال{نه دوم نت 
 

ي دوره رنسانس

ها براي ن پارچه

   
 

 .رست است
، با}ر{پرانو نت 

 .رست است
هاي ويلن از بم

 .ست استر

 .رست است
لند برابر است با

 .رست است
نوادة زهي زخمه

 .رست است
سي اكتاو د{ده 

باش مي}  چهارم
 .رست است

به فاصله هميشه
 .رست است

ثال اگر بسامد ص
 .رست است

ترين ساز خانو م
نج سيمه وجود

 .رست است
هاي  از مشخصه
 .رست است

سل اكتا{د نت 
سل اكتاو چهار{

 .است رست

 .رست است

 .رست است
، گزين}مي{ت 

 .رست است
هنگساز ايتاليايي

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

كتاني جز بهترين
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ن را پديـد      

وي مقـاوم      

اي  ي قهـوه  

 بـه وجـود         

گ روميـزي      
 

 گيـاهي و  

ف و سـنگ     

cationgroup

ت خشـك شـدن

بـر شـرايط جـو

هـاي ًال در رنـگ 
  ك

  . است

وردن بعـدي را

ه و روي سـنگ
 .نمايد خت مي

هاي چسب 4و  

  .آيد ت مي

ق، يشـم، صـدف

  .ردند

ـوند و موجبـات

شـوند و در براب ي  

 هستند و معموال
خاك+ موم عسل 

  . به بتن است

ن چوب تجاري

 و پـوليش خـو
  .آورند 

  سباننده اصلي

خي تعبيـه شـد
اي را پرداخ شيشه

3و  2هاي  ينهز

خت بلوط به دست

هاي عقيـق سنگ

كرآن آغشته مي

1/8/1398(  

شـ ن سـفت مـي   

ت خشـك مـي

ف در دسترس
م+ گريس + تور 

بتن قابل اتصال

ترين ضمن سبك

ابليـت سـنباده
دگار بوجود مي

چس ⇐ 4زينه 

مركز آن سـوراخ
تيكي، فلزي و ش

آيد گز دست مي

وب پنبه از درخ

شود و س اده مي

روغن كمان بر آ
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ثر اكسيد شـدن

  .آيد ت مي

ست ولي به سرعت

هاي مختلف سختي
روغن موت= ني 

  .شود ته نمي
ب ⇐ 4 گزينه 

آيد و در ض ت مي

 نفوذ دارنـد و قا
و ماندهاي خوب 

گز. كننده فعال 

خته شده و در م
قطعات پالستي  ش،

ام حيوانات به د

چو. باشند ها مي

  نفت+ روغن 

 و سريشم استفا

گي، پوششي از ر

؛ هنـــيازدهمش 

وغن هنري در اث

  .آورند
ن برزك به دست

ه رنگ روغن اس

 هستند كه با س
گل روغن ⇐ 4

م زده شود كشته
گچ ضد آب ⇐

به دست» آكروما«

اي و غيرقابل ه
ه  صفحه شاسي

⇐ 2گزينه . ف

ه روي هم دوخك
 هنگام چرخش

جوشانده شير خا

ه نشان دادن تپه

رنگ ر+ شاسته 

سل، لعاب، برنج
  .وند

  حرارت
خوردگ د از ترك

سنجش

ر نقاشي رنگ رو

آ غ به دست مي
ن زغال در روغن

 آلكيد، شبيه به

يري غير چرب
4گزينه .  هستند

ضافه شود و هم
⇐ 3گزينه . ست

«درختي به نام 

ستر، سطح شيشه
 را براي ساخت

كننده الياف حكم

اي مدور ك  پنبه
اكس مخصوص

ي است كه از ج

ط به جغرافيا و ن
 

نش+ واه نگ دلخ
 

ي، نشاسته، عس
شو  استفاده مي

ح+ روغن برزك  
حكام كمان خود

   
 

 .رست است

مورد استفاده در

 .رست است

ه را از دودة چراغ
ي نيز از خيساند

 .رست است

هاي دانه با رنگ

 .ست استر

خمي ⇐ 2و  1
مز يا گل ماشي
 .رست است

 به گچ مولدانو ا
سنگ گچ اس ⇐

 .رست است

ن بالسا از د هما
 .رست است

ا روكش پلي اس
سطحي مناسب
 .رست است

اسكلت و مح ⇐
 .رست است

اي فحات پارچه
ود و به وسيله و

 .رست است

ب حيواني و آلي
.  

 .رست است

توپوگرافي مربوط
.درست است
 .رست است

ر+ كاغذ  ⇐ 
.درست است

دن از گل ختمي
كشي كاغذ مهره

 .رست است

+سندروس =  
 قديم براي استح

www.sanjeshse 
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در 2گزينه  .23

هاي تو ماكت
د 3گزينه  .23
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بوم ابر و باد
د 3گزينه  .23
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مـو كـه    لم

cationgroup

أكيد يا ايست قل تأ ⇐ 4گزينه 

  ويسي

1/8/1398(  

گ. ن سطح كاغذ

ست قلم خوشنو
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صاف كردن ⇐

  .شد

نوك سمت را ⇐

؛ هنـــيازدهمش 

كشي  مهره ⇐
 .شود  خط مي

باش ي امروزي مي

⇐سي، وحشي 

  .ست

سنجش

⇐ 3گزينه . دي
رنگي در انتهاي

 

كب خوشنويسي

خوشنويس پ قلم

است» مومرنگ«، 

   
 

 .رست است

توليد بوم دو ⇐
 تيرگي يا لكه ر
.درست است

مربوط به مرك ⇐
 .رست است

نوك سمت چپ
 .رست است

شي انكاستيك،

www.sanjeshse 
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سبب ايجاد
د 3گزينه  .23

⇐ 2گزينه 
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ن ⇐اُنسي 
در 2گزينه  .24

نام ديگر نقا
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