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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ششممرحلة ـ  يازدهمسنجش 

)23/12/1398(  
  )يازدهم( ــرنـه  

  

  :باشد ياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده م 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   رات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظ 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 

پايه  نان بي
اي از  يسـه 

، بـزرگ ـ    
دسـتياران،  
اهشـگري،  

حتاج، هـر  

سـنجه بـه       
ن ـ غزليات  
. هبي اسـت     

) ني نـدارد  

نامـة   الهـي    

 از صـفحة  

: زينـت ) (د 

تة پيشـين   

cationgroup

سخن: تن ـ الف
كي: تن ـ مشـك      

عظـيم،:  سترگ 
د: ل ـ پـايمردان   

عت، خواشـفا : ي   

وشه، آذوقه، مايح

  .ـ صفير 

  .ت هستند

ـر خـود يـك س
ليلي و مجنون. 

ي حماسـة مـذهب
  .ت

 و زمينة قهرمـان

تـابي بـه طـرز ا

گزينة چهار كه

مسـند: يـار .) (د

وابسـت:  خـرمن    

دن، زير پا گذاشت
 بـه جـايي رفـت

  جاليز، باغ 

گ خارا، سنگ ـ
زيبايي، جمـال 

شـير ـ پـايمردي

تو: برگ) (تعداد

)رجحان دارد ه

هاي ديگر درست

خيص همـين امـ
.تعليمي هستند    
حملـة حيـدري
ورده شده است

ن عبدود است
  ).است) ع(ي 

ست و مولوي كتـ

اما گ. اند اب شده
  .كند

ير اسنادي دارند

  .ساز ندارند 

ين دارنـد ـ آن

23/12/1398(  

پاي مال كرد: ن
كردن، از جـايي
:وانگري ـ پاليز

سنگ: ي ـ خاره 
:ستان ـ صباحت 

ش: پسر ـ هژبـر  

گي، لياقت، است

مسئلهت و امالي 

ه دورافتاده، گروه

ه است كه تشخ
له و دمنه ادب ت

ح. رفاني هسـتند   
نامه آن مناجات

عمروبن در مورد 
يت در مورد علي

تأثير داشته اس 
  .)د است

انتخا 2 نگارش 
ك تن را بيان مي

فعل غي: نهاد: ي

گر پيوند وابسته

وابستة پسـي: ان  

2(

2  

3 ششممرحلة (ر 

ي بلند ـ سپردن
چ كردن، سفر ك

ثروت، تو: تمكّن

هاي ديني  آيين
بلبل، هزاردس: ب 
فرزند مذكر، : ر 

  .ن از ترس

فضيلت، شايستگ
  )واري

 دو اماليي است

ب ـ مهجور و د

نوع آن ذكر شد
بهارستان ـ كليل
 مرصادالعباد عر
 يازدهم به عنوان

بيت(رق عادت 
بي(قهرماني : هار

مثنويبهاي  ران
طا در متن موجو

كتاب 73و  54
ز نوشتل پيش ا

غباري) (نهاد: دي

هاي ديگ گزينه. 

 دعاي مستمندا

2(و نگارش )  

 يازدهم؛ هنـــر

فرياد، صداي: فير
كوچ: ين ـ رحيل 

كننده، ناباور ـ ت

، اعمال عبادي،
كردن ـ عندليب

ضربه ـ پور) 12
 نمودن، لرزيدن

ف: هنر) (ملكوتي
و خو ة بدبختي

مسأله( ـ غرض 

ب ـ خطا و صوا

ب اثر به عنوان ن
لد ـ بوستان ـ ب
 اسرارالتوحيد ـ
ر كتاب فارسي

خر: قومي ـ دو  
ملي ـ چه:  دوم

سرودن كتاب گر
چهار خطا. (ست

4، 37ز صفحات 
زينة چهار مراحل

گرد) (نهاد: تاب

ستمركب ا) كه

 بالگردان تن ـ
  .رد

)2(فارسي   

سنجش

ـ نف  ناگهان: يك
خشمگي:  ـ دژم 

انكارك: ك ـ منكر

جِ منسك: سك
 گنجايش پيدا ك
 توجه به درس 
راري و اضطراب

معنوي، م: حاني
شوم، ايجادكنند

ابي ـ توفندگي

اصل و نسب: ست

ي غلط بعضاً قالب
عدي ـ روضة خل

ا ـاالولي تذكرة 
ل غنايي است در

:ب در بيت يك
مصراع) فريدون

سن چلبي در س
 به نظم آورده اس

ند و به ترتيب از
در واقع گز. ست

آفت) (مفعول: مع
  )سند

ك(پيوند وابسته 

الگردان جان ـ
ر بيت وجود دار

   
 

 .رست است

يكاي: ا به ترتيب
ادعاعوي باطل، 

فند، ابنان، خيك
 .رست است

مناس: ا به ترتيب
متورم شدن،: ن

با: (گان ـ زخم 
قر بي: ي ـ تپيدن

 .رست است

رو: (ها به ترتيب
ش: بار نكبت) (ياز

 .رست است

لُعا: ط به ترتيب
 .رست است

هاي نادرس  كلمه
 .ت استرس

هاي ه در گزينه
گلستان سع. يد

. غنايي هستند
رين كه در اصل

 .رست است

حماسي به ترتيب
ف(قهرماني :  اول

 .رست است

حس الدين حسام 
عطار الطير طق

 .رست است

ها درست هستند
يان شده غلط اس

 .رست است

شم: ( به ترتيب
مس: دور) (قيد: ز

 .رست است

ه دليل داشتن پ
 .رست است

بال:ها به ترتيب نه
تبعي معطوف د

www.sanjeshse 

  
 
در 3گزينه  

ها معني واژه
و اساس، دع
پوست گوسف

در 2گزينه  
ها معني واژه

آماس كردن
كنندگ توجيه

گري ميانجي
در 4گزينه  

ها معني واژه
چيز مورد ني

در 2گزينه  
هاي غلط واژه

در 3گزينه  
امالي گروه

در 1گزينه  
توضيح اينكه
آ حساب مي
شمس ادب
فرهاد و شير

در 3گزينه  
هاي ح زمينه

مصراع: سه
در 1گزينه  

:موارد خطا
منطو  سنايي

در 4گزينه  
ه همة گزينه

كتاب بي 73
در 2گزينه  .

ها نقش واژه
امروز) (نهاد

در 1گزينه  .
جملة اول به

در 2گزينه  .1
توضيح گزين

نقش ت. دارد

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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@sanjesheduc 

وابسـتة   6  

  ف

يـابم ـ    مـي   
ـ بسـوخت  

نوشته (يم 
) شته بيامد

ـن تعليـل     

 نشسـت و      
  )پير

  .)ي است

طلب اشاره 

:  همـه جـا    

: ينة چهـار  

cationgroup

در كـل. شـود  ي 

ش تبعي معطوف
  

  )عول و متمم
كـنم ـ نم مـي  

ـ) نجا گذراست

مجهول قد) شد
نوش: (زينة چهار

 ملكـوت ـ حسـ

  ـ 

ه ـ تضـاد بـين
پيران ـ برنا و پ 

حاصل، نابودي بي

  .شاره دارد

به اين مط: نة دو

حضـور خـدا در

نيكوكاري ـ گزي

مـي) واب آلوده
  :ند از

 
نقش) ستة پسين

.ت مشهود است

هار جزيي با مفع
: ..............ينة دو

اين و وجهي و در

نوشته آمده باش (
گز) ضارع التزامي

  .ده است

مجازاً عالم: لك

هـ: ـ جناس) زار

تشـبيه: ـمع دل 
چو(بيه و تضاد 

عاقبت افراد ب. (ود

شتياق عاشق اش

گزين. پردازد  مي

ح(گر همگي به 

هاي ن نشانه:  سه 

23/12/1398(  

منزل پاي خو(  
اي پسين عبارتن
 .ت وجود ندارد

وابس(يب اضافي 
ي تكرار در بيت

چه(ام  دهشني.... 
گزي) ي با مسند

فعل دو:  مفعول
  ).ست

: گزينة دو) اده
مض) ( شته بشود

ت كه مجهول شد

فل: گزينة دو. رد 

  .س دارند
  .شم است

واژة هز(الف : م

شـم: گزينـة دو ) 
تشب: گزينة چهار

شو الش اشاره مي

اشچهار به شور و 

به ستايش خدا

هاي ديگ ـ گزينه 

شمن ـ گزينةد

3  

3 ششممرحلة (ر 

سفر جان غافل
ها وابسته)  است

ة پيشين در بيت
تركي:  عزم تماشا

نقش تبعي) چ بار

) .........با مفعول
سه جزيي(يست 

سه جزيي با(ت 
گذرا به مفعول اس

ماضي سا) ( شد
نوش(جهول قديم 

رع التزامي است

اع اول اغراق دار

گ و سنگ جناس
م استعاره از چش

ب ـ ايها: رهستعا

)تشـبيه : اغ دل   
از پريشاني ـ گ 

دگي پر ثمر و تال

 دارد و گزينة چ

ق سيرت خود ب

كند ـ اشاره مي

  .وجود دارد

مدارا با د: نة دو 
  . دارد

 يازدهم؛ هنـــر

س: (ركيب اضافي
واژة مركب: وار

ش تبعي و وابستة
آواز عشق ـ) ن

هيچ(ستة پيشين 

سه جزيي ب(دم 
ني) ............. مسند

بريخت ............. 
هي و در اينجا گذ

نوشته(ل قديم 
مج) وشته بگردد

ال مضار مورد سؤ

ص دارد ـ مصرا

تنگ.  تنگ باشد
غ در مصراع دوم

د ـ اس: ن تعليل

تنـاقض ـ چـر 
)آسودگي(عيت 

 اين گزينه به زند

دن عاشق اشاره

كه هر كس طبق
  .خدا هستند

ا) يابيم در نمي 

 در گزينة سه و

ي خوب ـ گزين
تناسب مفهومي

سنجش

سبب پيدايش تر
چارديو: توجه. (ت

 دامن هيچ نقش
ينوابستة پيش(ي 
ـ وابس) گوشي( 

نديد............ سخ 
سه جزيي با مس( 

:گزينة سه) عول
فعل هم دو وجه

مجهول)  بگرديد
نو(: گزينة سه) 
م) ماضي ساده (

ستعاره و تشخيص

ن با آن وسعت،
تشبيه ـ چراغ: م

ج ـ حسن: شبيه

: براي افروختن
ض در كسب جمع

در: ز گزينة چهار

 خود بيخود شد

ين اشاره دارد ك
 حال ستايش خ

 با ماست و او را
 

 و پاسخ صحيح

مراقبت از خو: ك
ت كه با سؤال ت

   
 

اي فك اضافه س
يت مشهود است
 يا، خواب، تن،

وصفي: هر نفس
وابستة پسين: 

 .رست است

ها در گزينة پاس ه
هستند ............ 

سه جزيي با مفع
اين ف:  با مفعول

 .رست است

نوشته: (نة يك
)ماضي التزامي (

)نوشته شد(م 
 .رست است

اس: غمت: نة يك

جهان: تناقض در
چراغ دو چشم: 

 .رست است

تش: ها به ترتيب ه
 .رست است

مدد از باد: (ها ه
تناقض: زينة سه

 .رست است

ها درست به جز ه
 .رست است

ول به مفهوم از
 .رست است

 سه و چهار به ا
ة موجودات در

 .رست است

خدا: (به مفهوم
 .اشاره دارد) د

 .رست است

بيت شعر اضافه
 .رست است

گزينة يك: ها نه
اه درون من است

www.sanjeshse 

را: گزينة دو
پسين در بيت

جان، غافل،
ه: گزينة سه

:گزينة چهار
در 4گزينه  .1

اجزاي جمله
:گزينة يك

س(بينم  نمي
سه جزيي(

در 3گزينه  .1
توضيح گزين
)شده باشد

مجهول قديم
در 2گزينه  .1

توضيح گزين
  .ندارد

ت: گزينة سه
:گزينة چهار

در 3گزينه  .1
توضيح آرايه

در 1گزينه  .1
توضيح آرايه
برخاست گز

در 4گزينه  .1
مفهوم گزينه

در 4گزينه  .1
سه گزينة او

در 2گزينه  .2
گزينة يك،

دارد كه همة
در 1گزينه  .2

گزينة يك ب
وحدت وجو

در 3گزينه  .2
يك بي: توجه

در 4گزينه  .2
توضيح گزين
فعل من گوا

erv.ir
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بـراي  : سـه   

كه ←ّرر

- ير گزينه

رد  

رد ( گيش
 (- 

( شود مي

كند، مي

امَتَأل – كه

پنهان –)  

cationgroup

  .شاره دارند

فل هسـتي ـ س

–) 4و3هاي نه

ُيکّر الأن–) هاه

رد ساي... ( ه بايد
(ره چيزي كه ا

زندگ←)فاعل(ها
3رد گزينه( » 

شود، روشن ممي

تالش م←حاول

از تماشاگراني: 

هاد ساير گزينه

ا) يي از تعلقات

حركتند و تو غا

رد گزينه( كه آن
 (  

رد ساير گزينه(  

سخن گوينده←
دربا←في ما– 

حياُتها–) هازينه
يك درخت« ي 

آشكار م←يتبّينُ 

ُيح–) 2و1هاي ه
 

: متفّرجين اّلذين

  .ست

رد(  البّلوط اّلتي

23/12/1398(  

رها(ب، د، هـ به 

همه در حال ح:  
  

كه، آكسي←من
4و1هاي گزينه

قول داد←اهدَ 

← عَلی المتکّلم

) 2رد گزينه(   

رد ساير گز( ود 
تنه درختي←رة

يت–)  3رد گزينه

رد گزينه( ي كه 
 ) ها ير گزينه

ِمَن الم -۳ آمد

ق ناميده شده اس

جوزات←ي كه

)2(

4  

3 ششممرحلة (ر 

ـ بيت ب.  دارند

و قيام كن ـ دو
.خرت كم است

َم–) ها ر گزينه
رد گ( شده است 

عا–)  2د گزينه

يجب–)  4زينه
دانشي←علٌم –

 (  

شوشروع مي←ئُ 
شجر جذع–)3ه

ر( زيرا ←ألنّ –
  ) 4و1

دشمني←اّلذي
رد سا( ت بدهد 

خوشم: أعَجَبني

ست سوره اخالق

هاي بلوطيدانه–

(، زبان قرآن 

 يازدهم؛ هنـــر

اشاره)  تعلقات

شكالت حركت و
 اندوزي براي آخ

رد ساير( ترآگاه←
ش) منحرف(مراه

رد( شلوغ كننده 

رد گز( دابي كه 
–)  4رد گزينه 

4و1هاي  گزينه

تبتدُئ–)  1زينه
رد گزينه( چيدن 

  )  3و

–) ها ساير گزينه

1هاي گزينهرد  

العدّو ا–) هاينه
كه ما را شكست←

أ–دوگل:   َدَفينِ 
 

ديگران آمده اس

–) ها اير گزينه

 عربي،

سنجش

وابستگي به( به 

با وجود مش: يك
فرصت توشه: ر

←أعلم–) 3ينه

گم←ضلّ –) 3 

دانش آموز ش←
  )ها ه

ي كه، از جمله آ
(د، عمل كند  

گ( ندارد  ←ه رد

رد گز( ست كه 
با درهم پيچ←ف

1هاي رد گزينه

رد س( حل كني 
(خوري ست مي

رد ساير گزي( د 
←أنَيهزمنا–) 4

َهَد -۲←ها نه
 اين برنامه: مج

ريشخند كردن د

رد سا( قد َينَسی
  ) 1نه

   
 

 .رست است

بيت الف، ج: د
 .رست است

ي: ها به ترتيب ه
ه اندوزيم ـ چهار

  .رست است
رد گزي( دگارت 

رد گزينه( هش 
  .رست است

←)معرفه(شاغب
رد ساير گزينه( 

  .رست است
از آدابي← اّلتي
انجام دهد←مل

ليس له–)  4و2
  .رست است

اين درختي اس←
بااللتفاف–) ها 
ر( هايش شاخه←

  .رست است
تو نبايد ح←حلّ 
شكس←تفشل–

  .رست است
عقب نشيني كرد

4 رد گزينه( رد 
  .ست است

گزينطاهاي ساير 
هذا البرنام -4د 

  .رست است
 در آن نهي از ر

  .رست است
ق←كند ش مي

رد گزين( دفن←

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
توضيح موار

در 1گزينه  .2
ينهمفهوم گز

آخرت توشه
     

   

در 2گزينه  .2
پرور←رّبك
راه←سبيله

در 1گزينه  .2
الطالب المش
(تكرار نكند 

در 3گزينه  .2
ِمن اآلداب

أن يعم–) ها
2هاي گزينه

در 4گزينه  .2
←هذه شجرة

هساير گزينه
←غصونها

در 2گزينه  .3
عليكأن التح

)4رد گزينه
در 3گزينه  .3

ع←انسحب
كرتالش مي

درس 1گزينه .3
تصحيح خط

پر شده بود:
در 4گزينه  .3

اي كهسوره
در 3گزينه  .3

گاهي فراموش
←كرده است
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 ديگري 
ختن يك 

 در معرض 
 رشدش، 
وچكترين 

بلوط . آيدي
ذايي 

 بلوط را 

ود نه همه 

ان بلوط 
سرسبز 

وچكترين 
  .كندنمي

در هر 

ع « صلّية 

فاعله  

cationgroup

نساني بايد زبان
براي آموخ -4. ت

 و اين درختان
ن نوع، در هنگام

آن كو: وط ژاپني
 آن به شمار مي

شود و منبع غذي
ي انواع درختان 

شو استفاده مي

همه انواع درختا
در تمام سال س

كو -3. كند مي
ها تغذيه ناز آن 

بلوط سفيد د -3

و حروفه األص 

فعل و/ مجهول

(  

هر ان -2. نگردي
 در زندگي است

كندط رشد مي
اين. سفيد است

بلو. رسدمتر مي
آقه ها براي رشد

مبل استفاده مي
دم پوست برخي

ت برخي درختان
  .شود واقع مي

ه چوب پنبه از -
درخت بلوط د -

  . كند مي
ني خشك رشد

)حيواني( ورند 

  .  آن
3.  ده متر است

  .رايي است

»تعّدد« صدره 

م–» استخدام« 

)رع باب افتعال

23/12/1398(  

  
ق آن به دنيا مي
 تجربه جديدي

شك از دانه بلوط
بلوط س: هامله آن
م 5/4تا  3حدود 

ي بهترين منطق
سيار در صنايع م

شود و مرده مي

ب پنبه از پوست
ورد آزار و اذيت

-2.  شوده نمي
4. باشديب مي

 دانه بلوط رشد
ي در مناطق شن

خو كه علف مي

 است نه پوست
ط ژاپني كمتر از
ه حيوانات صحر

باب تفعُّل و مص

«ف من مصدر 

  خبر/ کرة

مضار( َتِمعون 

5  

3 ششممرحلة (ر 

.ك انسان است
ه انسان از طريق
ختن زبان جديد

  .ريم

ا خاك شني خش
ي دارد و از جمل
عش تقريباً به ح
 و مناطق ساحلي

چوب بلوط بس: 
عت چرم استفاد

 دارد و نيز چوب
نات علفخوار مو
عت چرم استفاده
ي، در معرض آسي

 شني خشك از
بلوط ژاپني - 2. د
جز حيواناتي -4

يوانات صحرايي
ارتفاع بلوط -2 

نبعي براي تغذيه

دة حرفين من با

ادة ثالثة أحرف

نک –رد المؤّنث 

َيست←سَتعَمعون

 يازدهم؛ هنـــر

يك) جديدي( ن 
ي جديد است كه

آموخت -3. بگيرد
ارب و رسوم آن د

نسبتاً مرطوب يا
انواع متعددي. ند
سال، ارتفاع 12 
رسدمتر مي 9 

:ز جمله آن  و ا
ت بلوط در صنع

  

هاي گوناگونيه
ط از طرف حيوا

جز صنع) صنعتي
حيوانات وحشي

رطوب يا خاك
شودستفاده مي
4. كند رشد مي

ذايي حي منبع غ
. گوناگوني دارد
 درخت بلوط من

مزيد ثالثّی بزياد
  

مزيد ثالثّی بزيا

للمفرد -» ريض

َيس–) وزن ُفعَلی

سنجش

هر زبان) دانستن
اير زباني پنجره

زند ياد برف مي
 فرهنگ و آداب

در خاك نس. ست
باشنف خوار مي

تا 10 و پس از 
تا 6ن به حدود 
شودكار برده مي

پوست. دهدل مي
.كنندستفاده مي

استفاده ت بلوط
درخت بلوط فقط

ص(ست بلوط در 
 بلوط از طرف ح

ر خاك نسبتاً مر
صنايع مختلف ا
 مناطق ساحلي

ه ، چوب بلوط م
خت بلوط فوايد

پوست -4. كند

م –مفرد المؤّنث
»أنواع« اعله 

م –مفرد المذکر

تعر« ن مصدر

ضيل مؤّنث بر

   
 

  .رست است
د( انسان با : يث 
هر - 1 ←ها ت

ني كه به آن حر
 نياز به آموختن

  :ك مطلب 
ط هميشه سبز اس
وي حيوانات علف

شودمي صرف 
ست و ارتفاع آن
ي مختلفي به ك
حرايي را تشكيل
ن چوب پنبه اس

  .رست است
تن پوست درخت
ط و همچنين د

پوس -1←ها نه
درخت -3. شود

  .رست است
 درخت بلوط در

صدر  -1←ها نه
در) رخت بلوط
  .رست است

چه در متن آمد
درخ- 1 ←ها نه

ككي رشد  نمي
  .رست است
للمف–ل مضارع 

فعل و فا/ وم  
  .رست است
للم–فعل مضارع

  .رست است
اسم المفعول ِمن

  .رست است
اسم تفض( ُألْوَلی 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
ترجمه حديث
ترجمه عبار
عالوه بر زبان
زبان جديد

ترجمه درك
درخت بلوط
آسيب از سو
زمان زيادي

انواع بلوط اس
هايدر زمينه

حيوانات صح
براي ساختن

در 4گزينه  .3
بر اساس مت

درختان بلوط
ترجمه گزين
شساخته مي

  .باشدمي
در 2گزينه  .3

طبق متن ،
ترجمه گزين

در( أنواع آن
در 4گزينه  .3

بر اساس آنچ
ترجمه گزين
سال جز اند

در 2گزينه  .3
لفع←تتعّدد
معلو –»د د

در 2گزينه  .4
ف←ُيستخَدم
  محذوف

در 1گزينه  .4
ا←ُمعرَّضة

در 1گزينه  .4
األ←اَألْوَلی

erv.ir
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ني ثبت 
اميدن 

 ديگران 
ساس  اح

ختلف 
 روشنايي 

داستان  
 -4. ي نكن

سالمي را 
 آورديد 

ي كه دو 
-ن مي

اسم ( 

تبال بين 
وند انفاق 

cationgroup

ست ميراث جهان
ي زشت همان نا

چيزي است كه
ردي را در سرم

سيله آن مواد مخ
رخد و از نورش

-2. نشان است
ري از آن پيروي

اها و احاديث اس
كساني كه ايمان

ايدر مسابقه -2
 در مدرسه زيان

  . است

آبی : ازرق  -

مسابقه فوت -2. 
ك شدن به خداو

  .تند

جد امام در فهرس
هايديگر به لقب

 
غيبت، بيان چ -2
هنگامي كه در -

ابزاري كه به وس 
چر خورشيد مي

جهت رسوا نمود
وعي دانشي ندار

شيمل، دعا -2. 
اي ك-4.ول شد

  ول
.  وزان بخوانيد

شود و به نظمي
ر عبادت كننده

-۴ انفاق کرد  

.دهدي قرار مي
 به خاطر نزديك

اسم مکان هست

23/12/1398(  

مسج -2. دادندي
ناميدن يكد -4 

 )ره فتحه دارد
2. ي، دوري كن
-4.  اتفاق افتاد

-2)كردار زشت
ني كه پيرامون

 رازهاي مردم ج
 نسبت به موضو

.ا بنا كرده است
ته در كنكور قبو

موصو:  )سی که
آمودر برابر دانش

ث مشكالتي مي
رند بهتر از هزار

ب افعال يعنی

ر آن خير بسياري
ؤمن، اموالش را

ا)    َمجِلس(  

6  

3 ششممرحلة (ر 

 معلم گوش مي
.ذرخواهي كنيم

ذکر سالم هموار
ترسيدنشان مي

ي دور از روستا
  . نوشت

گفتاروك.( ت باشد
جرمي آسمان -3

  )پوست

كردني آشكار 
اگر -3. كردمي

  اهللا -۴يد   
ي را در شهر ما
ت كه سال گذشت

 

کس( َمن  -۳هام
ايد درنده نوشته

كسي كه باعث -3
دانش او سود ببر

ماضی باب: ق 

ريد و خداوند در
مؤ -3.واهد رفت

َمجاِلس -۴ر  

 يازدهم؛ هنـــر

سخنموزان به 
كنيم عذو را مي

ون در جمع مذ
كه از تكذيب شد
ايحادثه در جاده
م اين داروها را

 كردار كه زشت
3)ترازو.( وم شود

پ.( سان و حيوان

  )مله وصفيه 
الشي زشت براي
دروغ را آشكار م

  .ند

سعي -۳شيمل  
ست كه مسجدي
ترم، سعيد است
 . استوار بگوييد

استفه:  )ه کسی
ب معلّم و يادگير

3.  رفت) رنهايي
ركس مردم از د

أنفق -۳ خوبی 

ي را ناخوش دار
خو) فينال(اييه

  .خريدم

  
مطار -۳)  ِضع

سنجش

آمنگ اول دانش
سي كه غيبت او

  .ست

نو( اآلخروَن ←
هايي كيان گفته

اين ح - 3. يستند
ردم بنابراين برايم

  )ستاره( وکب 
يزي از گفتار و

معلو ن وزن آن
پوست بدن انس -

جم( تُبّين  -   )ف
سوسي كردن تال
اندم كه نتيجه د
 را به خانه برسان

ش -۲←به علم
مرد نيكوكاري ا

اين برادر بزرگت -
سخني درست و

چه( َمن  -۲ل
چه در مورد آداب

دور( ي به فينال
هر - 4.  گر است

  فضيل است
به معنای: خيرًا 

س چه بسا چيزي
ينشان به دور نه
ه قيمت ارزاني خ

 ی مکان ندارد
الَموِض( واضع 

   
 

در زن -1←هانه
ما بايد از كس -3
هاي زشت اسسم

  .رست است
←اآلَخرونُ  - غيَبة
از بي- 1 ←ها نه

 به آن راضي ني
شك مراجعه كر
  .رست است

الکوک ←)چراغ 
چي - 1 ←ها  نه

شود تا ميزا مي
-4) ستاره.( شود

  .رست است
موصوف: م نكره 

جاس - 1 ←ها نه
 كتاب عربي خوا
ود ندارد كه ما
  .رست است

ي ديگر معرفه ب
او م - 1 ←ها نه

-3. خواندي مي
پيشه كنيد و سخ

  .رست است
موصول: )نچه که
آنچ -1←نه ها 

 ديديم چه كسي
غ كننده و اخاللگ

  .رست است
اسم تفض ←)قَوی
خي -۱ ←های 
  )ستند
پس - 1 ←ها نه

تريزار شد و قوي
ك پيراهن آبي به

  .رست است
معنای) : وِعظه

المو -۱ ←ی 

www.sanjeshse 

ترجمه گزين
3. شده است

ديگران با اس
در 2گزينه  .4

الِغ←الَغيَبة
ترجمه گزين
در نبودشان
كردم به پزش

در 3گزينه  .4
(المصباح 

ترجمه گزين
تجاري وزن
شگرفته مي

در 2گزينه  .4
اسم( قّصة 

ترجمه گزين
ككوتاهي  در

ماشيني وجو
در 1گزينه  .4

هايدر گزينه
ترجمه گزين
به زبان عربي

ا پتقواي خد
در 4گزينه  .4

آن( ما  -۱
ترجمه گزين

پيشهفته 
رساند شلوغ

در 2گزينه  .4
أق( أقواهما 

هدر گزينه 
تفضيل نيس
ترجمه گزين
دو تيم برگز

يك -4. كرد
در 2گزينه  .4

َمو( مواعظ 
هادر گزينه

erv.ir
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زهاي نيكو 
مندان 

رنده واقعا 
كنند در ي

 

 افـق  در و 
 بـه  خداوند

 آرام نيابـد، 

 ايـن  ند در

 حكومـت  ل 
. شـود   مـي  

اشـاره  » )ص

cationgroup

 مردم را با اندرز
هاي دانشمجلس

بان تيم بردروازه
 به خدا توكّل مي

رود فراتـر  زمرّه
خ كه است اي ژه

ني را پاسـخ آنهـا  

توان نمي كس يچ

تشـكيل ـرورت  
محسـوب) ص

ص(يامبر اكـرم  

ما بايد -2. زيد
در مج -4.  ديدم

از د -2.واهي شد
ي كه مسلمانان

  .  9فة ص 

زندگي روز سطح
ويژ هاي سرمايه 

پ تـا  انسـان  كـه 

هي گاه، هيچ كه

﴾ از داليـل ضـ
(رسول اكرم » 

امي بودن پي«ه 

23/12/1398(  

دهد بپرهيزر مي
ام راان قديمي

  ) فارسي
خودگيت روبرو 

هنگامي-4. ساند

در آية شريف» يد

س از انسان، كه 
از برآمده ي كه

ك شـوند  مـي  يل

ك كند مي تأكيد 

م النّاس سطبِالق
ظاهري واليت«

لونَ ببطبه ﴾الم

 

7  

3 ششممرحلة (ر 

ها قرارض تهمت
دوستاف يكي از 

 مضارع التزامي
ت زيادي در زند
ما را به شهر برس

بپذيري را پيامبر 

زماني ؛شود نمي
نيازهايي بيند؛ مي

تبدي هايي سؤال 

  .ه شده است

اين كه خداوند
3.  

ب يزانَ وقو الميل
«موعة مسؤليت 

ميِنكلَارتاب اذًا بي

)2(و زندگي 

 يازدهم؛ هنـــر

 شما را در معرض
دگاه نجف اشرف

 

معادل ←ضارع 
ر كني با مشكالت
وجود ندارد كه م

و خدا دعوت« 

ن او غريزي و عي
م روروبه نيز ري

به باالخره و غه

برگرفته 23ص  

  .بياورند را 
است و ا مبارزه 
38و  37صص . 

الكتاب معهم نزَلنا
اسالم و زيرمجم 

تَخُطُّه ب ال و تابٍ

  .ب است

 دين و

سنجش

هايي كهجايگاه
در فرود -3. انيم

 .شان بهره ببري

مض+ مضارع (   
ر از واقعيت فرار
 جاده ماشيني و

  .واهند خورد

له ّلرَّسولِ ول﴾:

طبيعي نيازهاي ه
تر مهم نيازهاي 

دغدغ لمشغولي،

»قرآن در تدبر

  .اب است

  .كتاب است

آن همانند انند
به دعوت يا» ي
.بياورد را قرآن د

  50ص . الم
اَن و بِالبيِّنات سلَنا

اجتماعي حكام

كتا من قَبِله من و

كتا 52الب ص 

   
 

از ج - 1 ←ها نه
گارمان فرا بخوا

هايش تا از دانش
  .رست است

ما را برسانَد» ه 
اگر - 1 ←ها نه
در اين -3.  يد

نان شكست نخو

 .رست است

لل استَجيبوا﴿رت 
 .رست است

به منحصر نسان
با را خود ديشد،

  »است ه
دل به تدريج ا به

  .13ص  
 .رست است

ت«ش از سؤاالت 
 .رست است

كتا 31ق با ص 
 .رست است

ك 42و  41صص 
 .رست است

توا نمي: ﴾بِمثله 
تحدي« در بيان 

همانند و شود ز
 .رست است

پاية اسال ترين هم
رس اَرسلنا لَقَد﴿ 

اح اجراي ضرورت
 51.  
 ﴿ما و تَتلو كُنت
4.  

 .رست است

ق حديث و مطا

www.sanjeshse 

ترجمه گزين
به راه پرورد
شركت كن

در 3گزينه  .5
كه« : تنقُلنا

ترجمه گزين
آيخوشم مي

مقابل دشمن
   
  

در 3گزينه  .5
مطابق عبار  

در 3گزينه  .5
ان نيازهاي«  

بيند باالتري
كرده عطا او
نيازها اين«  

».گيرد نمي
در 2گزينه  .5

هر سه بخش  
در 1گزينه  .5

دقيقاً مطابق  
در 2گزينه  .5

مطابق با ص  
در 4گزينه  .5

ِيأتونَ ال﴿  
آية شريفه  

پيروز مبارزه
در 2گزينه  .5

مه= واليت   
آية شريفة  

اسالمي و ض
تا 49صص 

آية شريفة  
43ص . دارد

در 3گزينه  .5
دقيقاً مطابق  
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بـا   خداونـد، 
 دو ايـن  ي 

ص . »...ِن  

  .كنيد ي

ص » ـديث 

 عـذاب  از ، 
ين حديث 

 زنجيـرة  ي
» )ص(مبر 

 در  چنـان 
ت  /    حجـ /

منـدي   هـره 

cationgroup

خد فرمـان  بـه  )
تعطيلـي و مانع ه

6 .  
ك  الثَّقَلَـين فـيكُم

78.  

شناسايي را تقيم

حـ در تفكـر «م 

شـود، وارد مـن 
در ا» دگار است

يعني( الذهب سلة
پيام سيرة و نان

و نشـناختند  را 
حضرت مهـدي

بهـ و ظهـور  رك

ص(اكرم  سول
داده فرمان» مت

68ص . بيان شد
تارِك انّي«: فرمود

8و77صص : »ن

مست به صراط ن
  .دهيد يص

  .د
تن و سؤال دوم

م محكم قلعة ين
 ايمان به پرورد

سلس حديث به ،
سخن حفظ«راي 

خـود ر مهربـان  
نجر به غيبت ح

در شايسـتگي  ي 

23/12/1398(  

رس. ... پذيرد مي ن
امام«شكل  به د

ر است، ايراد و ب
فر مي خود، عمر 

دن آب مشركان

  .ب است

كنندگان پشت دا
را تشخي شكنان ن

بشناسيد را رآن
مطابق مت. است 

اي به ت هر كس
شرط ورود به آن

آن، در معصوم ن
بر) ع(اهل بيت 

پدران قدر س،
كه من» .كردند 

انسـاني جامعة ه

8  

3 ششممرحلة (ر 

پايان نبوت ختم
خود از پس مت

 يا تبليغ مشهور
آخر روزهاي در

ي از زهرآلود كرد

كتاب 89صفحة  

ابتد كه دهيد ص
پيمان كه مانيد
قر كنندگان موش

)ع(ؤمنين علي 

است من محكم ة
ش«ثانياً، عبارت 

سامي پيشوايان
ل براي اقدامات ا

ناسپاس فرزندان ا
شهيد را خود ي

بلكه مسلمانان، 
.  

 يازدهم؛ هنـــر

خ مردم، با به ي
حكوم دوام و ين

كه به آية ابالغ 
د جمله از مكرر،

جنگ و خودداري
  .76و75ص 

  .كتاب است 8

»آنتدبر در قر«

تشخيص را گاري
بم وفادار قرآن با 
فرام كه باشيد ن

فرمايش اميرالمؤ

قلعة »هاللّ الّا اله 
ث.  نه مفهوم آن

ا آمدن سرهم ت
ود بهترين دليل

اما. نيست صيف
آسماني رهبران 
.  

تنها نه كه يابد ي
.112ص » .كند

سنجش

وحي ابالغ و افت
دي تبيين و عليم

 63.  

67ل آية مائده 
م طور به )ص( 

ن كافران در جن
صص: »پيشين ل

81ص »  حديث

«نيز آية شريفة 

رستگ راه توانيد ي
خود عهد به يد

قرآن پيرو توانيد
كلي حديث و فر

ال« كلمة«رت 
 حديث است، و

پشت و توالي ت
و اين خو. 101 

  .ت

توص قابل خود ن
از تن يازده كه 

111ص .  است

مي ادامه قدر ن
ك پيدا را الهي ت

   
 

 .رست است

دريا يعني اول، 
تع تداوم به شين،
ص» .است شده

 .رست است

ير به دنبال نزول
اكرم پيامبر: ين

 .رست است

ناب از مثْله كرد
ملل و قوط اقوام

 .رست است

تفكر در«ده از 
 .رست است

و ني 93ن صفحة 
 .رست است

مي صورتي در: 1
تواني مي وقتي: 2
ت مي گاه آن و :3

مفهوم و برآيند ك

 .رست است

اوالً، عبار:  2و  1
ترجمة» است 

  
جهت به حديث، 

ص» .است هور
  .شود

 .رست است

كتاب است 111 
 .رست است

فرزندا براي پدر
رفتند پيش هي

شده) عج(قائم 
 .رست است

آن غيبتاين «: 3
حجت آخرين ود

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
مسئوليت«  

جانش تعيين
ش مسئوليت

در 1گزينه  .6
حديث غدي  
حديث ثقلي  

67 .  
در 4گزينه  .6

اجتنلزوم «  
علت سق«و   

در 4گزينه  .6
برگرفته شد  

در 1گزينه  .6
مطابق متن  

در 4گزينه  .6
1رد گزينة   
2رد گزينة   
3رد گزينة   
، م4گزينة   

99.  
در 3گزينه  .6

1رد گزينة   
امان من در

.وجود ندارد
اين«: نكته  

مشه )طاليي
ش شمرده مي

در 2گزينه  .6
مطابق ص  

در 1گزينه  .6
پ دلسوزي«  

گمراه مسير
ق/ امام عصر 

در 3گزينه  .6
3رد گزينة   

وجو از كامل
  
  

erv.ir

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68



 
 

 

@sanjesheduc 

 در شان وي
 »قـرآن  در

د و نـه در       

ل برداشـت  

ساز  رنوشت
ظـر گرفتـه     

 بـه  را خـود 
 جلسـات  ل 
 به نيازمند 

 همگـان  ـر 

 امـت  دران 

 بـه  جامعـه 

 كـه  ايـم  ته

 شـما  از ي
  .114ص 

cationgroup

رو زياده و ها سان
د تـدبر «ة بخش 

 در آيـه هسـتند

ز از مفاهيم قابل

وع حياتي و سرض
ـي بـراي در نظ

خ حضرت رو آن
تشـكيل امكـان  
كه شود مي» ي

  .ه گزينه
بـ نيـز  ابـر  شـت 

پـد را) ع(علـي  

ج اينكـه،  دوم.. 

نوشت )تورات(ر 

كساني به خداوند
ص» قرآن در تدبر

انسستمگري  ت
از آية شريفة 3 

يـن دو گزينـه

نيز 4گزينة . ت

و اساساً در موض
جايگاه خاصـ» ها

ر اين از .يابد مي
نه و هست مام

واليت معنوي«ه 
رد اين سه: ست
پش خورشيد جود

ع امـام  و خـود  ،
  .ست

. :اسـت  زير وايد
  .116ص 

ذكر از پس زبور،

خ«: ﴾قَبلهِم من نَ
تد«. »دهد قرار ن

23/12/1398(  

علت به خداوند، ما
و 2هاي  گزينه 

ومي دارد، امـا ا

كتاب است 112 

باشد و نمي/ ست 
ها فسانيت انسان

م كاهش غيبت 
ا آن ت ظاهري

به منحصر ندي،
نادرست ا 3و  2
وج نعمت كه ت

،)ص( اكرم امبر
طرح شده اس 11

فو داراي جامعه،
ص» .گردد مي ار

ز در راستي به« 

استَخلَف الَّذين ما
زمين در جانشين

  ديني

9  

3 ششممرحلة (ر 

اما. ماند نمي الي
.112ص . » »

مالً ارتباط مفهو

صفحة» ر قرآن

ها نيست ت انسان
نف« بسيار مهم، 

عصر در ايشان 
واليت و حكومت 

من بهره اين مين،
2و  1سه گزينة 

است زمان آن ند،

پيا«و . »ردانيده
2ص » قرآن در

ج در ايشان ضور
برخوردا ايشان ي

حونَ يالالص﴾:

كَم االَرضِ في م
جا آنان را كه ت

  

  .داند ري مي

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ هنـــر

خا )امام( خدا ت
.سازد مي بهره ي

يه با حديث، كا

تدبر در«شده در 

ع تغيير نفسانيات
قايسه با عوامل

از مندي بهره ، 
امكان نه دوره، 
هم ايشان؛ براي 

پس بخش اول س
نكن گاه طلوع چ

گر كامل و تمام 
د تدبر«ه نيز از 

  . شده است
حض و حضرت ن
معنوي واليت ز

رِثُها رضي يبادع
  ».ند

 محاتفَنَّهستَخللَي
است داده وعده ،

.افعه عقل است

راي انسان ضرو

معارف

سنجش

حجت از زمين« 
بي ميانشان در ت

و هر چند اين آي

هاي كامل ش رت

هاي خداوند، تابع
ور ايشان و در مق

)ع(مهدي  رت
اين در. اند كرده
توسط دين كام
پس. 113ص » .ت
هيچ خورشيد و 
1.  

  .ت

امامان وجود با
آية شريفه. 111

برگرفته ش 118 
آ بودن زنده به 

ا و امام هاي يت

 عداالَر اَنَّ الذِّكرِ ب
برن مي ارث به ن
الصالح عملُوا و م
اند داده انجام ح

به و داذ فاقد جا

يت تكويني را بر

   
 

 .رست است

:فرمايد مي) ع( 
حجت وجود از را

اند و ه اخذ شده
  ).ع( علي 

 .رست است

عيناً عبار 3و  1

ه تغيير نعمت: 2
و ظهو) ع(عصر 

  .ر بودن ندارد
 .رست است

حضر بودن غايب
ك تشبيه ابر شت
احك و معارف يم

مردم نيست بين 
فراگيرد را عالم 

14ص» .شد هد
 .رست است

استكتاب  118 
 .رست است

ب را هدايت عمت
ص . »است وده

 .رست است

سؤال از صفحة
اعتقاد«:  سؤال

هداي از گوناگون 
 .رست است

من الزَّبورِ في نا
من شايسته گان

منكُم آمنوا الَّذينَ 
صالح عمل و رده

 .رست است

ن به سوي كار
 .رست است

د در انسان هداي

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
امام علي«  

ر آنان گناه،
همان صفحه

ديث امامح
در 2گزينه  .7

هاي  گزينه
  .آيه است

2رد گزينة   
غيبت امام ع
شدن و مؤثر

در 4گزينه  .7
غ دليل به«  

پش خورشيد
تعلي و درس
بودنظاهر 

شب، اگر«  
خواه روشن

در 3گزينه  .7
مطابق ص  

در 2گزينه  .7
نع خداوند«  

فرمو معرفي
در 1گزينه  .7

بخش اول   
بخش دوم  

هاي صورت
در 3گزينه  .7

  ﴿كَتَبن لَقَد و
بند را زمين

  ﴿دعو اللّه
آو ايمان كه
  
  
  

در 3گزينه  .5
محرك انسا

در 3گزينه  .5
دنقص موجو
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  .اوند است

دگي مادي 

cationgroup

ساز انكار خد  نه

راه مؤثر در زند 

  .بشري است

كري عوامل زمين

  .ست

نشان دهندةكه 

  .هد

23/12/1398(  

ص نسبي دانش ب

  .د

 

و ناتواني فك  عف

  .نمايد ص مي

  .باشد 

 

  .ت

كامل تدريجي اس

  .ت

  .گرداند ي

ن بلكها يك ايما

ده ي تشكيل مي

10  

3 ششممرحلة (ر 

سي پيدايش نقص

باشد تدبيري مي

 .باشد حس مي

  .ست

  

 و مربوط به ضع

را مشخصي آن 

 تفكر مادي مي

  .ست

 .دباش  معاد مي

 و هماهنگ است

به و آزمايش، تك

خداي يگانه است

ود را خشنود مي

 و توحيد نه تنه

 مكاتب غيرالهي

 يازدهم؛ هنـــر

ي از عوامل اساس

هاي ت دة فعاليت

 ماده و اصالت ح

دريجي علوم اس

.گذارد زير پا مي

آورد گ، پديد مي

هي خطوط اصلي

بزرگي، از نتايج

وقوع پيوسته اس

 دليل بر امكان

ج مكتب جامع

ص در حوزه تجر

م به ايمان به خ

هاي آلوده خو دل

نمايد ن آغاز مي

م آوران الهي، با

  .ت

سنجش

سايي جهان يكي

سان تداعي كنند

ياليسم، اصالتر

شي از تكامل تد

حريم عدالت را ز

هاي رنگارنگ ژي

است و وحي اله

ر جهان به اين ب

به و) نظامي -ي

ي در طبيعت و

ت و كمال محتاج

شري به خصوص

  .خداوند است

هي، دعوت مرد

نمايد و د ضاء مي

در زندگي انسان

ارزات ميان پيام

  .ي علّت نيست

استهوناگون بود

   
 

 .رست است

دن دامنه شناس
 .رست است

ار و عقل در انس
 .رست است

سي مكتب ماتر
 .رست است

 دانش بشري نا
 .رست است

رفع نياز خود ح
 .رست است

ي رشد ايدئولوژ
 .رست است

ت عمومي بوده
 .رست است

چي و تنهايي در
 .رست است

سياسي -فرهنگي
 .رست است

ام مرگ و زندگي
 .رست است

هيابي به سعادت
 .رست است

هاي دانش بش گي
 .رست است

قاد و ايمان به خ
 .رست است

س همة اديان اله
 .رست است

هاي خود را ارض
 .رست است

دا، دينداري را د
  .ست

 .رست است

تاريخ بشر را مبا
 .رست است

 يك موجود بي
 .رست است

ظهور مكاتب گو

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
نامتناهي بود

در 1نه گزي .5
اراده و اختيا

در 2گزينه  .5
از اركان اسا

در 4گزينه  .5
نقص نسبي

در 2گزينه  .5
براي ريعني 

در 3 گزينه .5
زمينه را براي

در 1گزينه  .5
مطابق هدايت

در 1گزينه  .6
احساس پوچ

در 4گزينه  .6
ف(به اشكال 

در 4گزينه  .6
اشاره به نظا

در 1گزينه  .6
انسان در راه

در 4گزينه  .6
يكي از ويژگ

در 3گزينه  .6
در گرو اعتقا

در 2گزينه  .6
بنياد و اساس

در 1گزينه  .6
ه خودخواهي

در 3گزينه  .6
اعتقاد به خد
و معنوي اس

در 4گزينه  .6
بخش مهم ت

در 2گزينه  .7
در پذيرفتن

در 4گزينه  .7
گر، ظ ايتحك
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اسـت بـه   ه 

  .است

Part A:

رت منفـي      

i  بهتـرين ،

cationgroup

ناتش ناشـناخته

ود محدود خود ا

: Grammar

 اينجـا بـه صـور

  .كنيم فاده مي

ingاز فعـل بـا   

انو امك ستعدادها

لبي از دايرة وجو

r and Voca

ده كرد كـه در

استف littleت از 

ز حروف اضافه ا

  . بودند

  .باشم

23/12/1398(  

  .گردد ق مي

ه خود بشر و اس

رج شدن توجه قل

abulary 

(have/ استفاد

جمله منفي است

شود و بعد از مي

  .ام كنم راني

  .ت كنيم

نش متولد شده

  .ت

 حضور داشته با

  .كرد

 

11  

3 ششممرحلة (ر 

اي علمي محقق

ت، به علّت اينكه

برد، خار يش مي

  .د

 /has + p.p)

ست و مفهوم ج

سؤالي استفاده م

سازي سخنر اده

توانيم پرداخت مي

ي برد كه والدين

 هم تأخير داشت

 امروز بعدازظهر

بدي به او وارد ك

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ هنـــر

  .د

ها سان، پيشرفت

زندگي بشر است

ل كمال واقعي پي

گير مله قرار مي

زمان حال كامل

رقابل شمارش اس

wha از جمله س

  .رست است

ري صرف آماشت

ژه پول كافي نم

ش او را به جايي

شبختانه، قطار

توانم در جلسه 

ي شوك خيلي ب

ا

سنجش

باشند ت الهي مي

هان و قدرت انس

ين مفاهيم در ز
  .استانده

 را تا به سر منزل

ل در ابتداي جم

م جمله بايد از ز

اسم غير) پول( 

at اينكه بعد از 
  

ره زنگ زدن در

كه بايد زمان بيش

كه براي اين پرو

ا  هويت فرهنگي

 رسيدم، اما خو

نيد كه من نمي

ي جدي نبود ولي

   
 

 .رست است

ت عامه و هدايت
 .رست است

شدن ماهيت جه
 .رست است

آميزتري ي از ابهام
 مجهول باقي ما

 .رست است

قدري كه انسان

 .رست است
ار به عنوان فاعل

 .رست است
since و مفهوم
  .ه است

 .رست است
moneyينكه 

 .رست است
ساختار جمله و

.آمده است) 1(
 .رست است

c به معني دوبار
 .رست است

م به من گفت ك
  ردن

 .رست است
عيت اين است ك

 
 .رست است

قيق او در مورد
  

 .رست است
 دير به ايستگاه

  تانه
 .رست است

خواهم شما بداني
  كردن

 .رست است
له قلبينكه حم

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .7
هدايت مبين،

در 2گزينه  .7
با دگرگون ش

در 1گزينه  .7
سعادت يكي
صورت يك

در 3گزينه  .7
سرمايه گرانق

   

در 2گزينه  .7
د ingفعل 

در 4گزينه  .7
eبا توجه به 
استفاده شد

در 4گزينه  .7
با توجه به اي

در 1گزينه  .7
با توجه به س
(ساختار در 

در 3گزينه  .8
all back

در 1گزينه  .8
معلم: ترجمه

آماده كر) 1
در 2گزينه  .8
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w/ kh =1 25

kg
m36  

سطح زمين است

  . ست
 . رابر مي باشد

BDE,BCD,

سيم فني

 يازدهم؛ هنـــر

h

   .ت

رتفاع جسم از س

درجه اس 180بر
اند، برگر مساوي

  .ست

ABE

 ترس

سنجش

 
هاي تخت ر آينه

 

شي بر مبناي ار

وي الساقين براب
يگر كه با يكديگ

1  

درجه ا 4ي 

  .ود دارد

   
 

  . رست است

 . رست است
خصات تصوير در

  .رست است

 . رست است

  . رست است
ي پتانسيل گرانش

  .رست است
ياي مثلث متساو
موع دو زاويه دي

− =18 1  

8  ر
مساو   2

  .درست است
ل ده مثلث وجو
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ي و چهار 

ئي و يك 

مرئي و دو 
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دوازده خط مرئي

چهار صفحه مرئ

دو صفحه م. ارد

د. جه وجود دارد

چ. هي وجود دارد

 نيم رخ وجود د

23/12/1398(  

شانزده خط مواج

پنج صفحه جبه

ل چهار صفحه

  .مرئي هستند
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در اين شكل ش. 

در اين شكل پ. 

در اين شكل .ارد

 و سه صفحه نام

 يازدهم؛ هنـــر

.ناميده مي شود

  .د

ميده مي شود نا

حه نيم رخ نام دا

ت صفحه مرئي

سنجش

ي تصوير مواجه ن

ل كامل مي شود

 
م تصوير جبهي

بي تصوير صفح

 

هشت. وجود دارد

 

   
 

  .رست است
بر صفحه جانبي

  . هستند
  .درست است

ر خط اين شكل

 .درست است
ي با صفحه قائم

  . ي است
  .رست است

ي با صفحه جانب
  . ي است

  .رست است
  . جواب است

 .درست است
  . جواب است

  .درست است
  . جواب است

  .رست است
ل يازده صفحه و

  .رست است
  .و جواب است

  .رست است
  . جواب است

 .درست است
  . جواب است
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ي آن كـه   

. كـر كنـيم   

ح  في، طـرا    

گي روشني 

ايـن  . ذيرد 

همـه بـراي      
ه از زينـك   

cationgroup

هـا گـي روشـني    

تـر فك م و عميق

ن شـيوه صـحاف
 . كتاب است

رفته، ايجاد تيرگ

پـذ  صـورت مـي  

ينگور همـه و هم
اسـتفاده. ا كند

   

  .د

ط و وجـود تيرگ

ز ظاهر را ببينيم

در ايـن. شـوند  ي 
ل هم يكپارچه ك

برعكس قرار گر

 به حالت ديگر

سه و جلـد كـالي
تر پيد ته با دوام

  

.است E حرف 

23/12/1398(  

رنگ تر مي شود

فت نرم خطـوط
  . باشد  مي

تا فراتر از كند  ي

ول، صحافي مـي
دو صفحه مقابل

نازك يا ب خيم به 

ل ديگر و حالتي
   

گالس  سي، كاغذ
اهري زيبا و البت
.ن كتاب ندارد

ه سه دندانه در

مي

19  

3 ششممرحلة (ر 

  .درجه است

 

  . مي شود

  .است 

زي زيادتر و كمر

جه به باف با تو. د
و مركب بديهي

ه ما كمك ميگ ب

جه به شيوه مفتو
ر دهد كه تنها د

ت از حالت ضخ
 . دهد  مي

 شكلي به شكل
.گذارد ايش مي

اي و مس يي، نقره
 آن افزوده و ظا
دادن قيمتي بود

كننده رح، تداعي

صويري و تجسم

 يازدهم؛ هنـــر

د 60ي مركزي 

  .متر است 2/1

فرودگاه استفاده

سانتي متر 60 

شد، سختي مغز

باشد  متحرك مي
ه از تكنيك قلمو

اين رنگ.  است
 .عقل است

دارند و در نتيج
 وسط كتاب قرا

طور يكدست ه به
رح نشاني در ط

متامورف تبديل
ت خود را به نما

نند طالي هايي ما
تواند به ارزش ي

ان داصي در نش

ي و عموديِ طر

 خالقيت تص

سنجش

 

  .شد

پرسپكتيوهاي در 

20 روبروي هم 
 

ي،پل سازي و فر
 

و اجاق گاز) ي

 شماره باالتر باش

گوگ با نام پل
كنند، استفاده ي

ساسي از آرامش
ن دادن مقوله تع

صفحات اندكي د
ي را در صفحه

زمينه تصوير كه 
ا به شكل غالبي

در م. باشد ف مي
خت دست و يكنوا

ه  و ششم و رنگ
باشند كه مي مي

گيرد و تأثير خا

ني است خط ستو

   
 

 .درست است
  . جواب است

  .رست است
ب درست مي با
  .درست است

يه مخروط ديد د
  .رست است

بين دو كابينت
 .درست است

ل براي راه سازي
 .درست است

ظرفشويي(سينك
  .رست است

هر چه H  نوع

  .رست است
حي از ونسان ونگ

عي مي گونه را تدا
  .رست است

كنندة احس نتقل
ناسب براي نشان

  .رست است
كان، ص هاي كود
سراسري ك تصوير

  .رست است
ط افقي در پس
د و كنتراست را

  .رست است
دهنده متامورف ن

ًال با ريتمي يكد
  .رست است

پنجمهاي  رنگ
وكس و نفيس م
گ چاپ صورت مي
  .رست است

ايره در سمت را
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ن و حـس        

ر و هـم در      
   .ي باشد

ختـه   ، سـا    

 انسـان يـا   
مثـل  . ـتند 

شـان،   كـت   

ش بـر روي   

م چشـم از     
ف نشـانگر   
تي ممكـن      

. شده است
 . ت

 حـالتي از    

 رقاع رايج 
ط رقـاع بـه     

cationgroup

پـر انـرژي بـودن

ه هـم در ظـاهر
موفقيت و پيروزي

 در يـك بسـته

هايي به هت شبا
ت بسزايي هسـت

   

ي در طـول حرك

ي اين دو بخـش

 حركـت مـداوم
و اشكال مختلـف
يف و بـه سـخت

فت درشت كار ش
جام گرفته است

هـم و توافـق و

 حروف در خط
تـزئين در خـط

نـگ قرمـز بـا پ
 . كند ل مي

اين تضـاد كـه. 
هاي راه و نهايتاً م

جـود كننده مو س
 . د

 و رنگ و اجزا ش
، داراي اهميت...ه

.ور و فعال است

مي و شكسـتگي

گيري مچنين قرار

در عين حالـت
گيري عناصر و ر

ي و بسـيار ضـعي

غذ با باف  روي كا
يار هنرمندانه انج

ه عـدم تفـا   قهـر،  

تو در تو نوشتن
گيري اعراب و ت

23/12/1398(  

رن. ت وجـود دارد  
ه مخاطب منتقل

.باشد ضخيم مي
ه اي شديد و سد

 و ماده حساس
وجود دارند) نده

ه به لحاظ فرم
ت و نه شيء و نه

هاي صبو يتخص

طوط و وجود نرم
 . د

 .  شده است

ي از تقاطع و هم

ت و مركزيت، و د
ت همچنين قرا
 بصورت حداقلي

لمو و مركب بر
باشد كه بسي مي

كننده تفرقه، ق ي

خل و ت تدا. ست
همچنين بكارگ. 
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 و حتي خباثـت
ي را به خوبي به

ستون و خطي ض
ها لبه بر مخالفت

كردن امولسيون
كنن ماده حساس

ها كه ي انيميشن
 نباشند؛ نه ربات
 نشان دادن شخ

وسته بودن خط
دهد ح نشان مي

و مركب طراحي

كننده حالتي جاد
 .د

دهنده وحدت ن
دن و انتشار است

ب و برجستگي،

م است كه با قل
ت در كار طراح م

عي  متفاوت، تدا
 . دكن قل مي

ارتفاع اس  ولي كم
.شوند رعايت مي

 يازدهم؛ هنـــر

نت، بازيگوشي
و غالب بودن وي

پيكان نازك از س
ن بر مشكالت، غل

س از مخلوط ك
م( 1به )  يا الك

هاي تخيلي صيت
ها كدام از اين چ

تحرك، مناسب

اين اثر، پيو در . 
شتاب بودن طرح

اشد كه با قلم و

ودي و افقي، ايج
باشد ق و بعد مي

مركز تصوير نشان
لتي از پخش شد

حدبست ولي ت

ندي قرن هفدهم
سارتسرعت و ج

الف و فرم بدني
 به مخاطب منتق

وف آن منسجم
طور منظم ر  به

  . ي آن نيست

سنجش

نوعي شيطن شده 
مطابقت داشته و

ه رد شدن يك پ
شانگر فائق آمدن

، الك حسا)سي
1 )امولسيون

خصم دادن به ش
ر عين حال هيچ
ستحكام ولي مت

باشد  مازوال مي
 از تحرك و پرش

با بلو پيكاسو مي

ه دو بخش عمو
، نزديكي و عمق

ط و عناصر در م
كننده حالت عي دا

صوير مورد نظر اس
 

برانت نقاش هلن
دهندة س و نشان

ر دو جهت مخا
 مفهوم ديگري

ن و روان و حرو
ها ن خط فاصله
هاي  از مشخصه

   
 

  .رست است
حي ش راكتر طرا

دن اين چهره م
  .رست است
دهنده شده نشان
تواند نش  دارد مي

  .رست است
عكاس(فتوسيلك 

ن دو به نسبت 
  .رست است

ها در فرم ي شكل
ته باشند ولي در
كه با حالتي از اس

  .رست است
ي از فرانچسكو
 را داراي حالتي
  .رست است

ر اثري از پاب نظ
  .رست است

ن نوشتار لوگو به
كننده دوري عي

  .رست است
ن تمامي خطوط

عكس تد ون و بر
ب براي خلق تص

 . شم ديده شود
  .رست است

شده اثري از رمب
حي حركت قلمو

  .رست است
فراد يك گروه د
ي را بيش از هر
  .رست است

خطي است آسان
ست بلكه در اين

شود و اصالً  مي
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د را آسـان  
كاسي بـود  

 . رد

شـان و   نـه 
ر هم كرده 
خ كه نماد 

ي و عامـة  
-ي بداهـه   

يـف يكـي   

م بـازي را   

مت بـود و    

در . انـد  يده
ن بهتـرين   

را متـأثر و        
د و بيشـتر   

لـه خـارج    

cationgroup

شدند روش خود
رچه متأثر از عك
متأثر از خود كر

رد روزان از كـارك     
كنند، سر جه مي

 علت وجود چرخ

شناسي اجتماعي
گـويي و توانـايي 

ين حرفه در ردي

 روز در كنار هـم

هـا صـام  نمايش

ده و نهايي گردي
گيرند كه بتـوان 

ت كـه انسـان ر
كنـد فكنـي مـي  

.  
حوصله ايـن مقا

 اين رو مجبور ش
نيست اگرپرسيو

شد و عكاسي را م

 چنـد شـي را
ج ظره كه جلب تو

به.  گشته است

 آشنايي با روان
رويي و گزيده ده

اي. گو است پاسخ

د و چند شبانه
  . دارند

اما اين. ساختند

هنري فراهم شد
نار هم قرار مي

ع زنـدگاني اسـت
اف است كه گـره 

تر است  نزديك
 ديگري كه از ح

23/12/1398(  

از.  شان دهند
سبك نقاشان امپ

شد شي مربوط مي

ر اين اثـر يـك
 كامالً غيرمنتظر
و با خود بيگانه

 . كند

ناگون از وقايع،
ن فصيح، گشاد

ي مصطلح آن پ

شوند م جمع مي
هاي خاصي هل

س بيه مجسم مي

يلم با يك اثر ه
ت پازل طوري كن

جـدي از وقـايع
ند و اين مورد

 به سوررئاليسم
هاي ر و ويژگي
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گذر و آني را نش د
س. مل نمايند  كا

ن به نحوه نقاش

وي د.  دوچرخه
جديد به شكلي
خود خارج شده و

ك سازي مي خنثي

هاي گو ن روايت
حن خوش و زبا

شود كه معنا مي

 زن و مرد با هم
 خاص و حتي د

را بر صورت شبي
  .كردند جرا مي

مواد و متريال في
عوامل به صورت

ج  مـايش واقعـة  
طرف محق هستن

  

ي تلقي شود اما
، بازي آزاد افكا

ت نمايشي

 يازدهم؛ هنـــر

عكاسي، بيان زود
ي يك نقاشي را

زئيات بود كه اين

شان با نام چرخ
 و در محيطي ج
لي و ابتدايي خ
خنثي بودن يا خ

گرداني، دانستن
خواني، لحن قصه

تواژگوي گفته م
  .فت

 
، در مجلس زار
، وزن و آهنگ

گداز كربال  جان
 خودنمايي و اج

همة م گيرد كه ي
ه اين معنا كه ع

نم. آوراست اندوه
راژيك هر دو ط

.گيرد  شكل مي

كسپرسيونيستي
ت مطلق روياها

  .كند ي

 خالقيت

سنجش

تند تا همانند عك
ف مدت كوتاهي
قت و وضوح جز

ت از مارسل دوش
اند دور كرده شته

 كه از حالت اصل
ت، آن را فاقد خ

گ ي با هنر شمايل
 مهارت در فنون

.  

ورة ساسانيان پت
فر ر به شمار مي

 .گردد اجرا مي 
طلبند رباني مي

ري اشعار خاص

ليفه و داستان ج
ر و پياده در آن

گامي صورت مي
گيرد به ورت مي
  .ست آورد

صيده يا نمايش
هاي تر  و نمايش

 خيانت تراژدي

اي ا واند تا اندازه
ها، قدرت ي شكل

ميتر  سم نزديك

   
 

  .رست است
ها قصد داشت ست

در باشند در ظرف
ن عموماً فاقد دق

  رست است
 شده اثري است
 در آن قرار داش
 شكلي درآمده

ويايي استدن و پ

 .رست است

خوان آشنايي رده
ن آواز خوش و
ضر جوابي است

 .رست است

نر نمايش در دو
 نجباي آن عصر

 .رست است

)بازي كردن(ن 
م باد نيز است قر

براي هر زار. هند
 .رست است

لميان مظالم خل
ش مناسب سوار

 .رست است

بندي هنگا ركيب
اوت صو عمل لي

دس بندي به ركيب
 .رست است

ز، قصانگي يش غم
در تراژدي. كند

ك موضوع مانند
 .ست استر

تو كه تصوير مي
قعيت برتر برخي
ر را به سوررئاليس

www.sanjeshse 

در 1گزينه . 17
امپرسيونيست

تا قاد سازند 
ولي آثار آنان

در 3گزينه . 18
تصوير ارائه
محيطي كه

اثر به. است
متحرك بود

 
 
  

در 3گزينه  .18
از ويژگي پر

مردم، داشتن
سازي و حاض

در 2گزينه  .18
به بازيگر هن

هاي از بازي
در 1گزينه  .18

در هرمزگان
زارها كه نام

ده انجام مي
در 2زينه گ .18

در زمان ديل
افراد با نمايش

در 4گزينه  .18
اوت با تر لي

اين مرحله ع
بهره را از تر

در 3 گزينه .18
تراژدي نمايش

اندوهگين ك
اوقات با يك

در 2گزينه  .18
ك عليرغم اين
اعتقاد به واق
است، تصوير
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فضـا را در   
دود كـردن  

د و بيشـتر   

-ست مـي 

ـك نـور و      
عـرف ايـن        

م از سـوي  
ن بـا بيـان    

رداشـت از   

cationgroup

ه و ثبت شـود ف
 كردن و يا محد

ض باشـدي محـ 

  .جود دارد

دار و پر كنتراس يه
هيجـان بـه كمـ
ضـاي مغمـوم مع

شود، روايت فيلم
همچنـين. كند ي

كن است هـر بر

ح كامل مشاهد
 و جهت تأكيد

ايانه و يا انتزاعي

  .سي دارد

سه سه نگرش و

  

دازي تيز و زاويه
ايجـاد ه.  اسـت   

ك نواخـت و فض

ودن فيلم مي ش
گشايي ميو گره

ني است كه ممك

23/12/1398(  

عات دور با وضوح
خاص و محدود

گرا ت بسيار واقع

بندي نقش اساس
  .ار قرار دهد

ب آوانگارد فرانس

.كرساكف بودند

نورپر -آميز غراق
ر ايـن جنـبش

 از خطـوط يـك

صحت مستند بو
افكني وه گاه گر

ود و به اين معن

22  
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كند كه موضوع ي
 لنز در شرايط خ

  .ي تئاتر دارد
چهره ممكن است

ب  ساخت تركيب
سن تحت اختيا

در مكتب. بي بود
  ن كوكتو

س و ديمتري ك
  .شت

غير متعارف و اغ
ش از ويژگي ديگر
ر هيجان، دوري

 مخاطب و نيز ص
كند و صيف مي

  .ن فيلم باشد

  

شو ده گرفته مي

  .كند ض مي

 يازدهم؛ هنـــر

كان را ايجاد مي
از اين. نماياند ي

  . است
هاي  بيشتر سبك

راحي لباس و چ

يدن است و در
ت فيگور را ميزانس

ب، مطلق و تجرب
كار بونوئل و ژان

آبل كانس -ه كلر
ن لژه بنيان گذاش

ويه ديد تند و غ
ويه و پر جنبش
ياد، صداهاي پر

يجاد اعتماد در
 فيلم را گاه توص

اوي جدا از بطن

 

  )عي
ج، عطف، هدف

 پيش تعيين شد

ست زمان عوض

سنجش

كم دارد، اين امك
تر مي تر و فشرده

  .د

يزانسن، صحنه
تري نسبت به ل

ردازي است، طر
  

ي فراتر از نور تابي
د رفتار و حاالت

نابك سينماي 
آغاز شد با ك 19

 آغازگران آن رنه
داني چون فرنان

سپرسيونيسم زاو
طع مضرس پر زا

هاي زي ز، حركت

ملي كه باعث اي
راوي در واقع. ت

  .ميلي است
شتري دارد كه ر

 :هاي زير است

   وقايع
رهنگي و اجتماع
انگيزه، نقطة اوج

ريم در زمان از
  .ل بكشد

ديد ما را با شكس

   
 

 .رست است

فتو زاويه ديد ك
ت ر دوربين تخت

شود ستفاده مي
 .رست است

 .رست است

هاي كاربرد مي ه
سينما نقش فعال

پر لباس و چهره
.ك را بيان دارد
در سينما چيزي

تواند ارگردان مي
 .رست است

نگارد فرانسه، يك
925وررئاليستي 

رسيونيستي نيز
ئيسم را هنرمند

 .رست است

 .رست است

ژگي جنبش اكس
هاي متقاطع  فرم

ند و خطوط تيز
  .ت

 .رست است

ستند يكي از عوام
ترج از فيلم اس

د يك عامل تكم
ويژگي تأثير بيش

 .رست است

ه ه داراي ويژگي
  ها صيت شخ

كان رويدادها و
تاريخي، فر(ها  م

يق، كشمكش، ا
 .رست است

 انيميشن، هر فر
 تا چند روز طول
ك مرور زمان، د

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .18
عدسي تله ف
امتداد محور

ي ديد افضا
در 4گزينه  .18
در 1گزينه  .19

يكي از حوز
صحنه در س
مورد ديگر ل

حس گرافيك
نورپردازي د
و در آخر كا

در 2گزينه  .19
سينماي آوا
سينماي سو
جنبش امپر
جنبش دادائ

در 3نه گزي .19
در 4گزينه  .19

اصوالً از ويژ
وجود. باشد
هاي تن هساي

جنبش است
در 2گزينه  .19

در فيلم مس
شخصي خار
مطلوب خود
زماني اين و

در 3گزينه  .19
نامه يك فيلم

شناسنامه -
زمان و مك -
هويت آدم -
طرح، تعلي -

در 1گزينه  .19
در اين نوع
چند دقيقه

اساساً تكنيك
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 از حمايت 
 جداسازي 

 معنـا كـه     
ـر ابهـت و     

گردد و ي

هاي مذكور 
  .ست

cationgroup

 

ي باز كه نشان
رد ولي نشان از

بـه ايـن. سـت    
يين دوربـين بـ

م پرده اضافه مي

 

و نه پنجم گامه
مد كليسايي اس

  ، منبع و رنگ

  .د

ها گاهانه با پنجه
ن و انقياد را ندار

  .ند

يـي و مـدوالر ا
ر زاويه پـاد ديگ

نيم افزوده حالت

 .است آلتوبون 

  .قطعه دارد

كه نه تونيك و) 
مماژور است يك 

23/12/1398(  

كيفيت، جهت 

  .تابد  شما مي
ك موتيف دربيايد

  .لو است

سر ترس بلكه آگ
ز حالتي از زندان
حريم را ايجاد كن

تقسـيمات طالي
رت گيرد و مورد

ح باشد و در  مي

و ترمب آلتوويلن 

تنداي ق ريتم و 

)ال(  نت پاياني 
جه چهارم گام م

  

23  
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: در نظر گرفت
.  

ز منبع خود به
لم به صورت يك

كت به سمت جلو

 و نياز و نه از س
پنجره نيز. ست

حس حمايت و ح

ر مهم توجه به ت
وجه به آن صور

سي ديز، )يزر د

  

سازهايي مانند و

ابراين ارتباط با

با توجه به .اشد
كه نت ال درجيي
.باشدمي بكار م

  .باشد ي

ت موسيقي

 يازدهم؛ هنـــر

توان پردازي مي
.ايي داللت دارد
ر از طريق آن از
واند در طول فيل

  ك

  نوني لنز
يز در حال حركت

نه حالت تسليم
ر تواماً با مدارا ا

تواند ح موع مي

ي از موارد بسيار
م كه بيشترين تو

ر(از نت )  پرده

.شودل ديز مي

 مورد استفاده س

بنا. باشدردن مي

با ديز مينور مي
نجاييآ  باشد و از

مينور همه عاليم

بيات ترك مي ز

 خالقيت

سنجش

مده را براي نورپ
ت نسبي روشنا

كند كه نو ه مي
تو ك ديگري مي

  :ي عبارتند از
ا محور متحرك

  ا محور ثابت
  حور ثابت

  حور متحرك
  بت

 تغيير فاصلة كا
كه سوژه ني حالي

ت التماس دارد نه
 استقبال و رفتا

در مجم دو عامل

ر اثر هنري يكي
گاهي قرار دهيم

 

چهار و نيم(گ 
  .شودي
فا دوبل) ر ديز(ت 

نامند ومي آلتو 
 

 بتدريج تند كر
 

مي ماژور يا دو
گزينه د اين دو

يز دارد و در الم

آواز هايز گوشه

   
 

 .رست است

 چهار ويژگي عم
ورپردازي به شد
ي، به مسير اشاره
ي مثل هر تكنيك

 .رست است

برداري بين فيلم
مودي دوربين با

ين بامودي دورب
قي دوربين با مح
قي دوربين با مح
 سمت سوژه ثاب
 سمت سوژه با

سمت سوژه در ح
 .رست است

حالتز فيگور نه 
و حتي نشان از
ت را دارد و اين د

 .رست است

ي هر فريم و هر
وامل را در جايگ

 .استور افزوده

  .رست است
بيعي ششم بزرگ
سي دوبل ديز مي

از نت) پردهدو ( 
  .رست است

آط سوم را كليد
 .درست است

Acce، به معني
 .درست است

 ديز نشانه گام م
تواندنابراين نمي

م ال ماژور سه دي
  .رست است

االرواح ازروح ،ف

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .19
طور كلي به
كيفيت نو -
ازينورپرد -
نورپردازي -

در 3گزينه  .19
حركات دور

حركت عم -
حركت عم -
حركت افق -
حركت افق -
حركت به -
حركت به -

حركت به س
در 4گزينه  .19

دستهاي باز
ها و از داشته

و محدوديت
در 1گزينه  .2

در كادربندي
ترين عو مهم

عظمت فيگو
  
   
  

در 4گزينه . 20
در حالت طب

تبديل به سي
سوم بزرگ

در 1گزينه . 20
كليد دو خط

د 4گزينه . 203
elerando

د 3گزينه . 20
وجود چهار

بن ،باشدنمي
سركليد گام

در 1گزينه . 20
الف گزينهدر 
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ه را به 

  .يافت

   .دانت داده

ست و در 

cationgroup

.  

ميزان بندي شد

 همچنان ادامه ي

ويش خان نسبت

اس) V(دو ماژور 

.باشدزاد ميآن 

  

  

  .ياپازون است

  .باشدي

 .هستندس 

كه ريتم دقيق م

 قاجار و معاصر 

را به دروينه  زم

  . ششم است

ي درجه پنجم د

23/12/1398(  

  . ي است

مخالف داراي وزن

.باشدشتي مي

.كنند كوك مي

  .گويندر مي

صدا با سل ديهم

زن سه تايي مي

گسازان رنسانس

 در زير و بم بلك

ن در دورهآ از 

وري در اينآ نو

  .ر است

ه باس چهارم و

وم، حالت پايگي

  .ت

24  
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يشه ربع پرده اي

گوشه م .ت است

و دانگ دوم در 

  .باشد

م نسبت به هم

ن را نفيرآاييني 

نابراين نت فا ه

هاي سازي با وز

هنگآكه از  )3(ه 

ت نگاري نه فقط

باشيم كه بعدي

 قاجار است كه

ن دو مينورآبي 

ه نتها نسبت به

ست و آكورد دو
  .تد

 اكسيد آهن است

اص مواد

 يازدهم؛ هنـــر

ه دوم شور همي

يك با وزن ثابت

ن شورآنگ اول 

ساز انتقالي نمي

 در فاصله چهارم

خش باريك و پا

دياپازون است بن

ديمي ترين فرمه

د بجز گزينهناش

كتب نوتردام نت

 به دستگاهي مي

يج در موسيقي

ر و يا مينور نسب

گيرد و فاصلهمي

ا) IV6 ( ماژور 
 I (اتفاق مي افت

مقادير زيادجود 

  .شوندده مي

 خوا

سنجش

شور است و درجه
 

 گوشه هاي متري

دان . دشتي است

برنجي است و س

نويسند وم مي

ده كه بخشكيل ش

همصدا با نت ر د

يي است و از قد

بازان باروك مي
   

 موسيقي در مك

ير نظام ادواري
 

هاي رايف از گونه

گام البمل ماژور

رد در باس قرار م

رجه چهارم دو م
 I(گي دو ماژور 

ها به دليل وجول

الحاً سپري ناميد

   
 

  .رست است
گاه درجه دوم ش
 .درست است

گ ،مه چهارپاره از
  .درست است

دو دانگ شور و
  .رست است

ور سازي بادي ب
  .رست است

ليد دو خط سو
  .رست است

ز دو قسمت تش
  .رست است

ال كوك نت دو ه
  .درست است

ص قرون وسطاي
  .درست است

هنگسازآه ها از 
 .درست است

ين بار در تاريخ
  .وردند 

  .رست است
فويان شاهد تغيي
 .درست است

تصنيف ،مدآش در
  .رست است

اده شده نشانه گ
  .رست است

 دوم پنجم اكور
  .درست است

معكوس اول در
 روي حالت پايگ

  .رست است
دنة برخي سفال

  .رست است
 T شكل اصطال

www.sanjeshse 

د 2گزينه . 20
شاهد سه گا

د 3گزينه . 207
نغم ،كرشمه

د 2گزينه . 208
نوا تركيب د

د 4گزينه . 20
مبون تنووتر

در 1گزينه . 21
ويوال را با كل

در 2گزينه . 21
ساز تنبك از

در 1گزينه. 21
در سنتور ال

د 4گزينه . 213
استامپي رقص

د 3گزينه . 21
تمامي گزينه

د 4گزينه . 21
براي نخستي

وآش درنگار
د 2گزينه . 21

در دوره صف
د 3گزينه . 217

پيش ،رنگ 
در 1گزينه . 218

بمل هاي دا
د 2گزينه . 21

در معكوس
د 3گزينه . 22

آكورد اول، م
نهايت فرود

 
  
 
 

د 2گزينه . 22
رنگ قرمز بد

د 1گزينه . 22
هايپروفيل
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كشـيدن و     

  .د

 تزئيني و 

  .يد

 داليـل در            

ر زمستان 

 بيشـترين    
بومي نقطة 

  .شود

و قسـمتي       
هـا تغييـر   

ن متخلخل 

گردد و با ي
ارت ديگـر    

cationgroup

ـر در صـورت ك

رانيت اشاره كرد

ي ساخت اشياء

ي سطح كار پاشي

ت و بـه همـين

 انجماد مالت د

مـاري فراگيـر،
 مواد و مصالح ب

شي تمركز ميال

ورت سيسـتم دو
ـر قـدر نسـبت   

شود و بتون مي

ي آن منقبض مي
ريت يا بـه عبـا

ايـن پليمـ. شود
  .دند

رمر،تراورتن و گر

كاري آنها برايم

پ باد آن را روي

ـفافيت باالسـت

ن آوردن درجه

در معم. شـود ـي 
آورد استفاده از
 طراحي ديجيتا

 مـايع بـه صـو
اند و هـيل شده

 آن گاز متصاعد

 نمايند دو روي
ه، تنيده يا سكو

23/12/1398(  

ستومر گفته مي
گرد خود باز مي

ي مي توان به مر

  . مار مي رود

 پيچيدن و لحيم

 پيستوله و پمپ

سـبي كـم و شـ

چنين براي پايين

ز مواد توجه مـ ا
در معماري بوم آ
ش ها و ابزارهاي

  :شوندي مي
  )گارانت

در حالـت .ستند
باً مساوي تشكي

آ) نگام گرفتن از

شه را با هوا سرد
 اين نوع شيشه
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گيرند، االسر مي
داً به شكل اوليه

 سنگهاي ابزاري

تم كاري به شم

يزه ها، كنار هم

كرد و به وسيلة

ـه داراي وزن نس

همچ .كننده مي
  .كنندمي

صادي استفاده
د. گيرد قرار مي

 فرآيندها و روش

بندينوعي دسته
گ(تز، سنگ لعل

  )لومينيوم

 در دسترس هس
هاي تقريبنسبت

جاورت آب و هن

س دو طرف شيش
به. يابدايش مي

 يازدهم؛ هنـــر

ها قراره گرمانرم
حذف نيرو مجدد

از ديگر. ي رود

ي اجزاي خاساز

ريال، ساخت گل

ك ف با تينر رقيق

ي مـي شـود كـ

وره آن كاه اضافه
ن نمك اضافه م

 اجتماعي و اقتص
ها مد نظرحيط

ري رايانشي، بر

ه طبيعي و مصن
، سنگ كوارت)ت

اكسيد آل(وندها 

ايوكي و ورقه
و ايزوسيانات با ن

  . خواهد شد

در مج(ضافه شود 

خ كنند و سپس
شار و ضربه افزا

 

سنجش

 
شسان كه در رده
هند و پس از ح

زاري به شمار مي
 

سز مراحل آماده
 
هاي نقره و طالل
  .گويندي
 

هاي مختلفسبت
 

بنـديها طبقهك
  .دارد

ردن گل به آخو
 رشد علف در آ

زيست محيطي،
ده از فضاها و مح

در مععمار. ست

 زدن به دو گروه
فلينت(گ چخماق

لسيوم، انواع كرو

د و در حالت بلو
و بخش پليول و

ترر يا سختترم
 

  .فوم است
 

در آلومينيوم اض

 
 سانتيگراد سرخ
ت آن در برابر فش

 .شود گفته مي

   
 

 .درست است
هاي نرم و كشك

دهغيير شكل مي
  .رست است

مله سنگهاي ابز
 .درست است

ي و لوز پيچي ا
 .درست است

 و تابيدن مفتول
 مليله سازي مي
 .درست است

توان با نس را مي
 .درست است

س جزو آكريليك
 كاربرد فراوان د

  .رست است
ري از ترك خور
 از سبز شدن و
  .درست است

 پايدار به ابعاد ز
ماعي در استفاد
حان و معماران ا
  .درست است

ه براي سنباده
ماسه، سنگ: عي

كربور سيل: وعي
  .درست است

كل مايع و جامد
 اورتان كه از دو
ه دست آمده نر
 .درست است

 تجاري پالستوف
 .درست است

دوغاب بتون پود
 .شود

 .درست است
درجه 700را تا 

ن شيشه مقاومت
 نشكن حرارتي
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 در جهـت   

ر يكـديگر  

  .شوند مي
د و به هم 

ن قطعـات    

cationgroup

هـا ايـن چـوب  

  سختي: وم

ر سوال، در كنا

گر جوش داده م
كندكي را داغ مي

 براي پـر كـردن

ت بارگذاري بر

منگنز و سيلسيو

وير ارائه شده د

 شده و به يكديگ
و سطح پالستيك

شود و بيشترمي

23/12/1398(  

ت است، بهتر است

از رنگ زدگي، م

زبانه همانند تصو

 پالستيكي ذوب
 قطعه ابزاري دو

 دارد استفاده م
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هاي سختچوب

گيري اپيش: س

بر و كام و زسي
  .شود

  .دهدشكيل مي

هاي ريز قطعات
 گرم كرده، آن

شبيه آلومينيوم

 يازدهم؛ هنـــر

برگ كم تر از چ

اي، كرم و مس ربه

هاي فارسز اتصال
شاستفاده ميي 

سته زمين را تش

ه، به وسيله موج
عه فلزي ابزار را

سبي كه رنگ ش
 .ارد

سنجش

 
رختان سوزني ب

 
  :صيت فوالد

رواني و تاب ضر
   اب كششي

 
ي بر، تركيبي از

ن دو قطعه چوبي

يمي از وزن پوس

ك يا مافوق صوت،
رمز، با اشعه قطع

ل پالست، از چس
ل كند، كاربرد د

   
 

 .درست است
ينكه مقاومت د

  . باشد
 .درست است

 آلياژي بر خاص
ر: ندگي، گوگرد

تردي، تا: لسيوم
 .درست است

ام و زبانة فارسي
و براي چسباندن

  .درست است
 تنهايي حدود ني
  .رست است

ش اولتراسونيك
قر  اشعه مادون

  .هد
هاي متال  چسب

يد مثل فلز عمل
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