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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  نوبت اول امعجـ  يازدهمسنجش 

)29/01/1399(  
  )يازدهم( ــرهنـ  

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

هـا ، آدرس   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 

ت، استعداد 

) ي، محبـت    
 بـه جـايي    

) سـرخ : ور 
كـارگي،   ي 

آبي : آب زه
) ك شـدن   

) خاست غـو 

ك به زبـان   

مـاً مسـجع   

لحكايـات،  

ختار انـواع  
ت مفعـولي  

  )رند
ت مفعـولي   

 دو جملـه  

cationgroup

شايستگي، لياقت

ـرفتن، دوسـتي
از جـايي: حيـل 
بـو) (بلنـد  يـز و  

بـي: مهملـي ) (رد   

) (عيخاطر جم
جـواري، نزديـك م 

برخا ت قو 

ـ امروزي نزديك

رصادالعباد تمامـ

ا وستان، جوامع 

با ساخ 2 فارسي 
ه شود كه صفات

فعولي ندارفت م
صـفت: مـانبردار 

ولمصـراع ا ) م 

فضيلت، ش:  هنر 

دوسـتي گـ: دت 
رحي) (صت بـودن 

صـداي تي: صـفير 
را بـر عهـده دار

اطمينان، خ: ثقت
هـم: قـرب ) (ام  

برخواست) ( افراز

اول شخص ـ: دو

مر(جع و موازنه  

تان، بوخلد، گلس

ر درس يازدهم
ه اين نكته توجه
 افعال ناگذرا صف

چسبيده، فرم: ار

فعول جملـة دو

 29/01/1399(  

ته، مراد، پير ـ

مـود) ( خرامان
دن، در پي فرص

ص) ( هماهنـگ 
بارة موضـوعي ر

ثق) (، بلند كردن
زمـان، هنگـا: م

(  

علم م افراز 

گزينة د) فني(  

ده آميخته به سج

و دمنه، روضة خ

  

ان عزيز درآموز ش
حتماً بايد به) ه 

تار گفته شده،
       گزينة چها

مف: جان) (متمم
  )هارم

2(

2  

امع نوبت اولج( 

 پشت سر گذاشت

تكبر راه رفتن، 
كمين كرد: ردن
نوا، خوش: وزون

سي و مطالعه درب

برافراشتن،: ختن
موسم) (، مشهور

هايل حايل 

الم) (تش ثمري
  .ارد

شخص ـ مسجع

م شخص ـ ساد

كليله و: تعليمي
  )روزها: امه

)ملي: د) (ادت

دانش. ولي است
/پسوند ـه  + ي 
با ساخت(شوند  ي
جوشيده     : ه

م: اين راه) (ست
فعول جملة چه

2(و نگارش )  

يازدهم؛ هنـــر

سير و سلوك را
  اب نمودن

گرازيدن، با ناز و
قال كر) ( خالص

مو) (خرم، باصفا
كه وظيفة بررس

برافروخ) (مشتاق
نامدار، معروف، 
(  

  ح) (ضياع

آت  سمري 
ع غلط اماليي د

سوم ش: ينة يك

سوم: گزينه چهار

  .ر است

ت) (زليات شمس
زندگي نا= حال 

خرق عا: ج) (ني

ي فاعلي و مفعو
بن ماضي: (ولي

فعول درست مي
        گزينة سه

ه غير اسنادي اس
مف: اين. (ل دارد

)2(فارسي   

سنجش ي

آن كه مراحل س
 از ترس، اضطرا

در حال گ: رازان
سنجه،: عيار) (

وش آب و هوا، خ
 جلسه، هيئتي ك

آرزومند، م: ايق
:خنيده) (جوشد

) نگهبان بهشت

ضياء) (صوري 

 آتش) (صدر
در هر دو مصراع

گزي: ها به ترتيب

گ) ساده(مرسل 

ها، نوع نثر آثا ن

د و شيرين، غز
حسب ح) (لعباد

قهرمان: الف: (ت

هاي شناخت صفت
ختار صفت مفعو
افعال گذرا به مف

شكفته   :  يك

هاد است؛ جمله
كب و حذف فعل

   
 

 .رست است

آ: مرشد:  گزينه
قراري، لرزيدن ي

 .رست است

گر: (ا به ترتيب
يي، اوج، بلندي

خو: نزه) ( كردن
واژة فرانسوي، 

 .رست است

شا: (ها به ترتيب
ج  يا زميني مي
شت، نام فرشتة
 .رست است

سوري : (ط
 .رست است

سدر : (رست
گزينةدوم د) صبا

 .رست است

ه  نوع نثر گزينه

مسوم شخص ـ  
  .)شود ي

ور از نوع نثر متن
 .رست است

فرها: غنايي: (ار
مرصادا: عرفاني(

 .رست است

حماسي ابيات  گي
 .رست است

ح اين سؤال، ش
در ساخ. اند  شده

تار ذكر شده از ا
در گزينة: ها نه

 .رست است

وگوها نه گفت: (
ع دوم، جملة مرك

www.sanjeshse 

  
 
در 2گزينه  

معاني ساير
بي: ـ تپيدن

در 1گزينه  
ها معني واژه

واالي: رفعت(
رفتن، كوچ

:كميسيون(
  )تنبلي

در 4گزينه  
ه معاني واژه

كه از سنگ
بهش: رضوان(
در 3گزينه  

هاي غلط واژه
در 2گزينه  

هاي ناد واژه
ص سبا (
در 2گزينه  

زاوية ديد و
  .گفتاري

س: گزينة سه
محسوب نمي

منظو: توجه
در 3گزينه  

نوع ادبي آثا
) (بهارستان

در 1گزينه  
توضيح ويژگ

در 2گزينه  
هدف از طرح
صفات آشنا
با اين ساخت
توضيح گزين

  .نيستند
در 4گزينه  .

ها نقش واژه
مصراع. دارد

erv.ir
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@sanjesheduc 

صـراع اول  

ـود بـودن،    
ــ گزينـة    

:  هـواداري    
هـاي   سـب 

ت محبـوب      

  .) است

شـگيري از        

  )ي

ما را : ة سه

دي اشـاره   

كنـد    نمـي  
از اختنـاق     
 با ضحاك 

cationgroup

مص:  گزينـه سـه    

بر سر حـال خـ
.ت وجود ندارد

مـت معشـوق ـ
تناس و انـواع (ـرو    

وي يـار و قامـت

  يرنگ

ع دوم مورد نظر

در كارهـا ـ پيش

غير اسنادي(ود 

ـ گزينة. شود مي

 به مرگ و نـابود

بار را تأييـد فت
ـن نيـز نشـان ا
خصومت فريدون

هـر دو مفعـولي

ل و با پريشاني ب
ي تناقض در بيت

  .ود ندارد

 از صورت و قام
ن، باد، گل، سـ
د بـه ديـدن رو

، حيله و نيرستم

ة قدر در مصراع

 تعقّـل و تـدبر د

به معني بر: شود

و رنج ناراحت نم

ي ديگر همگي

ة دروغين و خف
ايـ(ضحاك ندارد 
خ:  گزينة چهار

 29/01/1399(  

ه: گزينه دو) ند

  اال

  .تكرار دارد: ه

ديوانه شدن عقل
جام جهان نما ولي
ص در بيت وجو

 و سرو استعاره
ت نظير بين چمن
زد عالقمندي با

پدر ر: دستان: و
  )يهام دارد

واژة: توجه(رزش 

ــ اهميـت) ت 

ش: و گزينة دو) 

عاشق از درد و 

  .است

هاي ست ـ گزينه 

 كه استشهادنامة
 كه ترسي از ض
كومت ضحاك ـ

3  

امع نوبت اولج( 

توانند باشن م مي
  .ي

قيمت با د 

دارند ـ گزينة سه

د: گزينة دو. رد
مير دوست به ج

خيصكف ولي تش

ـ گل. ص دارند  
 قامت ـ مراعات
وز روي چمن مي

 كند ـ گزينة دو
دو ايه(ي، آرزويي 

، ار)با ليال و مه

ر همه جا هسـت

)فعل اسنادي(د 

:وم گزينة چهار 

حبت به دشمن ا

 شدت جنگ اس

دارد ه اعالم مي
كنديز اعالم مي

عصيان عليه حك

يازدهم؛ هنـــر

ر دو متممي هم
ار هر دو متممي

سنگين، ارزشمند

معطوف د: چهار

ستعاره وجود ندا
تشبيه ضم:  سه 

بحر، شكوفه به ك

ستعاره و تشخيص
سرو با عارض و
ت اينكه باد از ر

ذير باشد، طلوع
فضايي: ـ هوايي
تناسب ب(ب قدر 

خداوند د(جود 
  .ه است

ر به معني بگردد

ري است ـ مفهو

مح) ب(وم بيت 

ابودي دشمن و

كاوه: زينة پاسخ
و ني) كند ن مي

ع: ت ـ گزينة سه

سنجش ي

هر(و فك اضافه 
لي ـ گزينة چها

س: گران: ه است

گزينة دو و چ: ها

ولي اس ياد و باد
ر و سر ـ گزينة

موج، نوبهار به بح

د ـ گل ـ سرو اس
نشر بين گل و س

علت: حسن تعليل
  .د ندارد

پذ امكان: برآيد: 
سيقي، عاشقان ـ

شب: قدردر واژة 

ت ووحد: رتيب
چهار لحاظ شده

 يك، سه، چهار

رازدار: يك و دو
  .كند مي

مفهو. آمده است

 شجاعت براي نا

راكنده است؛ گز
ناق حاكم را بيا
ير براي حكومت

   
 

 .رست است

هر دو: زينة يك
صراع دوم مفعول

 .رست است

 تحول معنا يافته
 .رست است

ه  در ديگر گزينه
 .رست است

ك جناس بين ي
، جناس بين بر
ه الله ـ گل به م

 .رست است

باد: در بيت: ها ه
مند ـ لف و ن قه

ح) ر ـ آ (آرايي  
بيت مجاز وجود

 .رست است

:م در گزينة يك
موس  پردة: عشاق

د تناسبايهام : 
 .رست است

المثل به تر ضرب
ء كه در گزينة چ

 .رست است

هاي در گزينه) 
 .ترست اس

 سؤال و گزينة ي
ز عشق دعوت م

 .رست است

ر در گزينة دو آ
 .رست است

تالش و: ة يك

 .رست است

ها متعدد و پر نه
نوعي اختن مه به
لزوم تدبي: نة دو

  )ضحاك

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .
نوع را در گز
متممي و مص

در 4گزينه  .1
مورد پاسخ

در 1گزينه  .1
نقش تبعي

در 2گزينه  .1
در گزينة يك
تناقض دارد

تشبيه: چهار
در 3گزينه  .1

توضيح آرايه
كنايه از عال

ـ واج) ديگر
ـ در ب. است

در 4گزينه  .1
توضيح ايهام

ع: گزينة سه
:گزينة چهار

در 4گزينه  .1
مفهوم سه ض
حوادث سوء

در 2گزينه  .1
شود(معني 

در 3گزينه  .1
مفهوم بيت

به افشاي راز
در 2گزينه  .2

مفهوم اشعار
در 1گزينه  .2

گزينة مفهوم
  .دارند

در 1گزينه  .2
مفاهيم گزين

استشهادنام(
ـ گزين) دارد

از ديدگاه ض(
  

erv.ir
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ننـد بيـت   

در ←د

–) هاينه

–

د، بيرون 
ن آن، 

رود، مي
 -)  3و1 

آن را ←ها

۲- 
خواهم 

cationgroup

هما. (يوي است

  .ت
  من

  (–

بود -که –) 2و

رد ساير گز( ند

–)  2نه رد گزي 

  .اضافي است 

شودخارج نمي←
سوختن←تعالها

باال نم←) جهول
هايرد گزينه(  

يکرهونه–)هاينه

اضافی است» 
فراموشش نخ:اه 

هي به اميال دني

دمة پيروزي است
مدارا با دشم: ركاً

4و1هاي گزينه
و1هاي رد گزينه

تا داوري كن←م

(ويژگيها  ←ت
3در گزينه ←

←التخرج–)  3

اشتع–)ها  گزينه

مج(الُترفع–)  3
شود نيده نمي

رد ساير گزي( د 

»پس «  - طري 
لن أنسا–موخت

 29/01/1399(  

توجه ي همانا بي
  

تراض شهدا مقد
گزينة سه مشتر

  .ياز است

رد گ( هايشالش
ر( هاي اسالمي 

حّتی يحکم–)  1

مواصفات–)  4 
که ، بود–)ها ه

و1هايرد گزينه
رد ساير( اي ده

3رد گزينه( زي 
شن←)مجهول(ع

هايي بدهدن لقب
  ) 4و1هاي ه

يك باط): نكره(ة
استاد به من آم 

)2(

4  

امع نوبت اولج( 

خداگونگي: كند ي
قدرت مطلق : ه

هوس ـ فرياد اعت
 وجود ـ ابيات گ
ب زمان راز و ني

تال←جهودها–)
كشوره←سالمّية

1 رد گزينه( يد 

رد گزينه( هايي 
رد ساير گزينه( 

ر( مقداري ←ر
هاي آلوده كنند

نماز←)نکره(ة 
الُيسمع–) 4ينه

به ديگران←ب
رد گزينه(  ترين

بّطارية–ه بخرم
:ي األستاذعّلمن

(، زبان قرآن 

يازدهم؛ هنـــر

دنيوي اشاره مي
ـ گزينة دو و سه

  .ت نه معرفت

علقات و هوا و ه
دن يار ـ وحدت

ب عاشقان ـ شب

) 4و1هاي گزينه
الّدول اإلس–) 4

صبر پيشه كني –

كتابه←کتباً –) 
(كرد  كمك مي

مقدار–)  3و1ي 
هيچگونه گاز←

صالة–) ها زينه
رد گزي( دعايي ←

ب اآلخرين بألقاب
از ستمکارت←م

براي اينكه:   ريَ 
 -4ه ايران بود 

 عربي،

سنجش ي

جسم و تعلقات د
ها ـ وال خوشي

عاره از عشق است

ترك تع: ه ترتيب
زيبا و خوب ديد

دير گذري شب: ب

رد گ( داده شد 
4و1هاي  گزينه

–صبر كنيد  – 

 3 (  

)ها  ساير گزينه
كه به من ك←»

هايرد گزينه(  
←ی غازات ملّوثة

 

رد ساير گز( رم 
←دعاءٍ –) 3نه

  . است

يلّقب–) 3 گزينه
من أظلم–)  3ه

ألشتر -۱ها  نه
شيفته:ة بإيران 

   
 

 .رست است

ارزشي ج بي خ به
ز: وم گزينة يك
 .رست است

بار امانت استع: 
 .رست است

ت گزينة يك به
ز:  دو به ترتيب

 چهار به ترتيب

  .رست است
←)عل مجهول

رد( دانشگاهها ←
  .افي است

  .رست است
شكيبايي ورزيد

رد گزينه( ن ما 
  .رست است
رد(مطالعه كردم

»جمله وصفيه« 
  .رست است

دارد...هايش انه
أّی– ) 3 گزينه

 ) 2رد گزينه( 
  .رست است

بربه تو پناه مي←
رد گزين( شود ي

اضافي 1 گزينه 
  .رست است
رد( س ، هركه 

رد گزينه( دارند 
  .رست است

طاهاي ساير گزين
معجبة–حصيلش

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
گزينة پاسخ

مفهو) سؤال
در 2گزينه  .2

:در اين بيت
در 3گزينه  .2

ابياتمفاهيم 
ابيات گزينة
ابيات گزينة

     
   

در 3گزينه  .2
فع( ُأعطيت
←جامعات

اضا 2گزينه 
در 2گزينه  .2

ش←اصبروا
ميان←بيننا

در 1گزينه  .2
م←طاَلعتُ 

«ُتساعدني 
در 4گزينه  .2

د←لبذورها
رد( آيدنمي

(اشتعال آن 
در 2گزينه  .3

←أعوذ بك

ده نميباال بر
در←کسی

در 2گزينه  .3
هركس←َمن

دناپسند مي
در 3گزينه .3

تصحيح خط
تح:  دراستها

  كرد
  

erv.ir
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 –

  .ما بد است

 و 
 و قبل از 
م طائي از 

شود ر مي
ها به آن

رسيده و 

 كمي از 

. نده بود

  .وردند
ي أهل طائ

  ف

» ُکلّ « 

  رور

cationgroup

)3و2هاي گزينه

د و آن براي شم

ود و به سخاوت
 و مسيحي بود

حاتم.  گرويدند

د همچنين ذكر
حاتم طائي كه ب

  .ود

ر از مادر به او ر

تعداد -3. ي بود

خاوتمند و بخشن
  .نمودق مي

به اسالم روي آو
خانواده حاتم ط 

 و فاعله محذوف

فعل و فاعله   

الجاروالمجر: رء

رد گ( تواجه←

داريددوست مي

عرش مشهور بو
الم به دنيا آمد

به اسالم» عدي

 از او به ارث برد
ات حاز صف. ست

نموق تشويق مي

شندگي اين شاعر

وت و بخشندگي

  .آمدار مي
نه مانند پدر سخ

اي نيك تشويقه

سر و دخترش ب
-3.  اسالم آورد

فعل / مجهول 

/ معلوم  –» م

جار، من الشعرا

 29/01/1399(  

شويروبرو مي–

و بسا چيزي را د

بسيار به شع اعر،
پيش از اسال.  بود

ع«و هم پسرش  
  .ت

ش اين صفات را
ه ارث گذاشته ا

هاي اخالقواري

 سخاوت و بخش

مشهور به سخاو
  .د

شماين داليل به
سفّانه -2. ه است

يگران را به كاره

 ذكر نشده اما پس
 قبل از مرگش

م–»اعتبار« ره 

سالمإ« مصدره 

جروربحرف الج

  )ر وزن فاِعل

5  

امع نوبت اولج( 

–)  3رد گزينه  

  4درگزينه 

ما خوب است و

اي كه اين شانه
هاترين عربده

»سفّانه«ترش 
ما نرسيده است

ت داشت پسرش
خترش سفّانه به
 همواره به بزرگو

سالم است و نيز
  .الم مرده است

پدرش م -2.  ود
الم مسلمان شد

ر تنها يكي از اي
هرت پيدا نكرده

حاتم طائي د -4

وردنش در متن
 2- حاتم طائي

دة حرفينومصدر

حرف واحد و م

مج/ معرفة  -ر 

عدد ترتيبی بر 

يازدهم؛ هنـــر

  وشته شود

(تکذبْ ←گويي
د» ثم« به جاي 

يد و آن براي شم

به گون. آيدر مي
شود او بخشندي

ش اسالم هم دخت
ز آنان به دست م
 و سخاوت شهرت
ندگي را براي دخ
ي و نيكي بود و

وط به قبل از اس
ز گسترش اسال

سرواز اسالم مي
 از گسترش اسال

 دليل بود و شعر
طر اشعارش شه

4.  زيسته است

 بوده و اسالم آو
.لي به دنيا آمد

  .ب بود

مزيد ثالثّی بزياد

د ثالثّی بزيادة ح

الشاعر:و مفرده

(الّساِبع ←اَبع

سنجش ي

كه نو:  ن ُيکتب

دروغ بگ–)  ۴و
به» و« –) ها ينه

داري خوش نمي

 جاهلي به شما
داشت و گفته مي

پس از گسترش 
ه شعر زيادي از
ر به بخشندگي
سخاوت و بخشن
كرم و بخشندگي

ك اين شاعر مربو
 اين شاعر قبل ا
عار خود را پس ا

پس -4. ه است

ت حاتم به چند
م طائي جز بخا
الم و پس از آن

 حاتم مسيحي
م در عصر جاهل

خشنده ترين عرب

م –مفرد المّذّکر

مزيد –د المذّکر

جمع الّتکسير و

الّسا–)ب َتفعُّل 

   
 

  .رست است
أن/   صيت كرد
  .رست است

٣ھای رد گزينه

ر گزيرد ساي( ت
  .رست است

بسا چيزي را←
  :ك مطلب 

 از شاعران دوره
ش نيز شهرت د
.سالم مرده است

رود كه شمار مي
ه مادر اين شاعر
گيهاي نيكي و س

شجاعت و ك: ت
  .رست است

متن اشعار اندك
متن آمده كه ر
اشعا -1←ها نه

 دست ما رسيده
  .رست است
هرتتن ، علت ش

حاتم -1←ها نه
ائي پيش از اسال

  .رست است
وان دريافت كه

حاتم- 1 ←ها نه
حاتم بخ -4. ند

  .رست است
للم–ل مضارع 
  .رست است

للمفرد– ماٍض 
  ّية

  .رست است
ج –سم الفاعل 
  .رست است

مضارع باب( لَُّم 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .3
و: أوصت 

در 1گزينه  .3
ر( إنْ ←اگر

مّرات←بارها
در 4گزينه  .3

←ترجمه آيه
ترجمه درك

حاتم طائي
اشبخشندگي

گسترش اسال
شاعراني به

همانگونه كه
كه وي ويژگ

شهرت داشت
در 3گزينه  .3

با توجه به م
همچنين در
ترجمه گزين
اشعارش به

در 1گزينه  .3
بر اساس مت
ترجمه گزين

حاتم طا -3
در 2گزينه  .3

تواز متن مي
ترجمه گزين
بخشش بود

در 1گزينه  .3
فعل←ُيعتبر

در 2گزينه  .4
فعل←أسلم

والجملة فعلي
در 4گزينه  .4

اس←الّشعراء
در 2گزينه  .4

َنَتَعلَّ←َنَتعلِّمُ 
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. گيريمي
ز لغزش 

ي از درخت 
 به اندازه 

( ب 

  :

زي را 
  . كنيم

داوند آن 
 

گان 
 -4.   دهد

برترين 

ي باعث 

cationgroup

ليسي را ياد مي
س حرف بزند از

 (  
هاي زيبايينگل

ما بايد با مردم 

کوکب - ۴  )فته

ت به انجام كار
  چراغدان

سي است كه رو
ريبي باشد دو

 انجام دهيد خد
 .ه شهر برساند

ا از بدترين بندگ
را در تنگنا قرار

ر علم و اخالق ب

راستگويي -3. م

  ين نشويد 

س هفتم زبان انگل
ي فكر كند سپس

جمع نّص( ص 
جن -2. ده است
-4. كردري مي

هف( ُاسبوع ←)

دعوت -2. تمدن
چ: شود داده مي

  .باشد مي
خداوند همان كس
كه در آن بي اد

  وصفيه
 هر چه از نيكي
ن روز كه ما را به

مرده شود يقينا
خواهد شما رمي

ه ما مريم از نظر
  .ن ياد بگيرم

رمزي هديه دادم

تا غمگي:  زنوا 

 29/01/1399(  

از كالس -2. ود
هر كسي -4. كرد

النُّصوص←ص
جهاني ثبت كرد
در فهم متون يار

هفتاد( سبعين  

ت:  و ادب و هنر 
ر آن چراغ قرار د

و الم امر» بايد 
ايد بدانيم كه خ
 بايد از سخني ك

 الّنکرةياجمله و
و - 2. ك نيست

 نداشتيم در آن

شتش ناپسند شم
خداوند نم -3.  

در مدرسه -2. د
بيشتر از دو زبان

اهرم پيراهن قر
  .و گفتگو كن

لکيال تحز -٤   

6  

امع نوبت اولج( 

تماشاچيان پرشو
ش عذرخواهي ك

النَّصوص -)» لوم
فهرست ميراث ج
گشتم كه مرا د

 -۳ )تمدن( ة 

ي علم و صنعت
آنچه در -4 فته

«ها به معناي ه
با - 2. قبول شوم

در همه حاالت 

جمله تصف » 
تر از اخالق نيك

ماشيني- 4.باشد

  خواهدي
فتار و كردار زش
عذرخواهي كند

  )ر کوچکترم
ل را دوست دارد

هايي بيدارم زبان

به خو -2. يكن
تر است بحث و

د  بايد بدانن: ْم 

يازدهم؛ هنـــر

بل از اينكه از تم
ن شد و از كارش

فعل معل« علة 
ج قابوس را در ف
ل فرهنگ لغتي

الحضارة ←)ي

هايت در صحنه
هف:  روز جمعه 

ينهو در ساير گز
 تا در امتحان ق

-4. توكّل كنند

»تنقلنا« ) صوف
تچيزي سنگين 

د عمل كننده ب

نمي:»ما يريد«  
ي با او بخاطر گف

ها عند بايد از آن

خواھر( ّصغری 

عه و تحصيلمطال
دوست د -4. ت

كشيماني درو مي
اي كه بهته شيوه

  
لِيعلْم -٣يايد     

سنجش ي

رزشگاه رفتيم قب
شرمنده و پشيما

ضارع باب مفاع
زمان يونسكو برج

لبه دنبا -3. رند

سخنراني( ضرة 
  )ن

هاي پيشرفتلوه
ز از روز شنبه تا

الم تعليل و» تا 
يار تالش كردم
ها بايد به خدا تو

موص(اسم نکره 
)اعمال( ترازوي

دگوي به آنچه مي

-باشد  نفي مي
 كس هم نشيني
ت مؤمنان را كن

  .ي نداري نگو

أختي الّص← ر

واهر كوچكترم م
جهان در آسياست

  )ره
ر بدي بكاري پش

با آنان به -4. ود

 اندازدن را می
که بي: أن يأتي  

   
 

به ور -1←هانه
موز شلوغ كار ش

  .ندما
  .رست است

مض( ُيساِعُدني ←
ساز- 1 ←ها نه

 استان وجود دا
  .ن حرف بزنيم
  .رست است

المحاض -۱←ا 
چراغدان( شکاة

جل - 1 ←ها  نه
هفت روز -3.  ن

  .رست است
«به معني  1ه 
بسي - 1 ←ها نه
مؤمنان تنه -3. 

  .رست است
ا» سّيارة « ←
در - 1 ←ها نه
گوينده بايد -3

  .رست است
حرف ن: »  ما« 

هر -1←نه ها 
هر كس غيبت -2

سبت به آن دانشي
  .رست است

أختي األصغر  
خو - 1 ←ها نه

هاي جترينِ كوه
  .رست است
نكر( م تفضيل 

اگر - 1 ←ها نه
شو و آخرت مي
  .رست است

آن: يقذفه ←  ۲

- ١← ها زينه

www.sanjeshse 

ترجمه گزين
دانش آم -3

مدر امان مي
در 3گزينه  .4

←ُيساَعُدني
ترجمه گزين
بلوط در دو

هايشانعقل
در 2گزينه  .4

در گزينه ها
ِمش←)ستاره

ترجمه گزين
فراخواندن

در 1گزينه  .4
الم در گزينه
ترجمه گزين

.گسترانَدمي
در 4گزينه  .4

←4در گزينه 
ترجمه گزين

3. داندرا مي
در 3گزينه  .4

3در گزينه 
ترجمه گزين

2  .خداست
آنچه كه نسب

در 1گزينه  .4
1در گزينه 

ترجمه گزين
بلندت -3.بود

در 4گزينه  .4
اسم:أحسن 

ترجمه گزين
خير دردنيا

در 2گزينه  .5
۲در گزينه 

در ساير گز
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وشي 
يد بدانند 

 

نهـا ميـان    
ر را تأييـد      
وع در آيـة      

ا را تجربـه     
خـاب كنـد    
ره گرديده 

و هر « :﴾ن
ي معلـول    

گوي   پاسخ

ي، يعنـي از    
منـدي   هـره  

ت دريافـت  

تري گفتـه     
 همـراه بـا   

ي، نظـامي     
م و از بين 

 بـه سـوي     
در تعقـل و   

cationgroup

ه نه خريد و فرو
دانش آموزان با 

گفته است نـه تن
ارنـد و همـديگر
د و ايـن موضـو

  )يازدهم 3 

زنـدگي در دنيـا
ي زنـدگي انتخ
ه الهي است اشا

خرة من الخاسرين
خسـران اخـرو 

تواند كنون نمي

ك كـار ظـاهري
ميـزان بهـ. يـرد 

استعداد لياقت. د

ذلـول بـه شـت 
حركت هموار و

ي غيـر اسـالمي
ت آنان دور كنيم

د رسـوالنش را
ند و آنان كـه د

كه) بيايد(  رسد
-3.  اندازد مي

  

 متنوع سخن گ
گر همـاهنگي دا
يشـه الهـي دار

درس 41ص  (

آيد و يك بـار ز
ست راهي را برا

راه ئن كه همان

نه و هو في االخ
»ن خواهـد بـود   

ت پيامبر قبلي، اك

 اين هدايت، يك
گي  صـورت مـي  

عمل باالتر باشد

.اسـت  ه ذلـول  
به خوبي به ح» ل

هر نظام سياسـي
لمانان و از حيات

 هشام، خداونـد
ي برخوردار باشن

 29/01/1399(  

آنكه روزي فرار
لهاي دوستانش
.غمگين نشويد

رباره موضوعات
 بدن، با يكـديگ
 و خاستگاه و ر

.مشهود است ﴾

آ ار به دنيا مي ب
كه پيش روي اوس
به اين راه مطمئ

ديناً فلن يقبل منه
كـاران ز زيانت ا

شي از تعليمات

البته. كند ت مي
مات و مانند آن
 درجة ايمان و ع

  )هم

 تشبيه زمين بـه
ذلول« زمين به 

ه اين دليل كه ه
را از جامعة مسلم

اي«: فرمايد  مي
از معرفت برتري

 

7  

جامع نوبت اول( 

 كنيد پيش از آ
اوند آن را در دل
تان رفته است غ

ج نازل شده و در
ر از اعضاي يك
خداست و منشأ
﴾ه اختالفاً كثيراً

انسان فقط يك
هايي ك  همة راه

ب ﴾... الصالحات

تغ غير االسالم د
د شد و در آخرت

ين است كه بخش

ده را نيز هدايت
داد غيبي و الهام
ي دارد، هر قدر

يازده 4درس  5

كه از آن جمله،
تشبيه. آزارد مي

به« :فرمايد ي مي
فيم آثار شرك ر

 هشام بن حكم
پذيرند كه ا  مي

)2(و زندگي 

يازدهم؛ هنـــر

زي داديم انفاق
ي است كه خدا

ز دستت بر آنچه ا

سال به تدريج 2
تر ه آياتش دقيق

ت كه از سوي خ
غيراهللا لوجدوا فيه

جدي است كه
ني، بايد از بين
ن آمنوا و عملوا

و من يبت﴿: مايد
پذيرفته نخواهد

  .زندگي است
 جديد نشانگر اي

  )هم

هاي آما يت، دل
لكه از طريق امد
مل آنان بستگي

3و  52ص . (د

كند ك  اشاره مي
 سوار خود را نم

  )يازدهم 

حكومت اسالمي
است، ما موظف» 

 برجسته خود،
ين پيام را بهتر

 دين و

سنجش ي

آنچه به شما روز
 روشنايي و نوري

تا-4.  كار دارد

23 آيه در طول 
ري نيست، بلكه

تدهنده اين اس ن
ن و لو كان من غ

اي ج ن رو دغدغه
صت تكرار نشدن

االّ الذين﴿در آية 
  )زدهم

فر عمران كه مي
ختيار كند از او پ
وان راه و روش ز

كتاب) اتيان(ن 
يازده 2درس  26

ين قدرت و والي
بل. مومي نيست

درجة ايمان و عم
كنند ر كسب مي

ه حركت زمين
كند كه كت مي

3درس  42ص 

رورت تشكيل ح
»طاغوت«مش 
  )ازدهم

به شاگرد) ع(ر 
كساني ا.  كنند

   
 

از آ - 1 ←ها نه
علم -2.دوستي

 نياز به تالش و

 .رست است
ش از شش هزار
عارض و ناسازگار
ن موضوع نشان
ال يتدبرون القرآن

 .رست است
ونه زيستن از آن
براين در اين فرص
طمئن باشد و د

درس اول ياز 14
 .رست است

سورة آل ع 85 
ني جز اسالم اخ
ن اسالم به عنو
ر جديد و آوردن

6ص . (دم باشد
 .رست است

با استفاده از اي) 
ش معمولي و عم

ه دين هدايت ب
 معنوي را بيشتر

 .رست است
 در آيات خود به

اي حرك  به گونه
ص. (ن اشاره دارد
 .رست است

دربارة ضر) ره(ي 
ست، چون حاكم

يا 4درس  52ص 
 .رست است

 موسي بن جعفر
پيام الهي تعقل

www.sanjeshse 

ترجمه گزين
هست و نه د
كه موفقيت

 
   
  

در 1گزينه  .5
ا اينكه بيشب

آيات آن، تع
كند و اين مي

افال﴿شريفه 
در 2گزينه  .5

دغدغة چگو
كند، بناب  مي

كه به آن مط
4ص (است 

در 3گزينه  .5
براساس آيه
كس كه دين
اختيار نكرد
آمدن پيامبر
نيازهاي مرد

در 4گزينه  .5
)ص(پيامبر 

طريق آموزش
ها از ا انسان
هاي هدايت

در 3گزينه  .5
قرآن كريم

شود كه مي
آرامش زمين

در 3گزينه  .5
امام خميني

آميز اس شرك
ص(» .ببريم

در 2گزينه  .5
امام كاظم،

بندگان در پ
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ص (» .ست

ت و قابـل  
 18و  14ص 

و جزئيـات   
 رو، پيامبر 

در آيـة  » ر

 در عرصـة     
آن كـريم،   

 101ص  (

و فرهنگـي     
هاي فردي 
ق، مصـر و    

 براي شما 
 ﴾كنـد  مـي   

ص (» ...ند

ود قـوانين  

مؤمنـان از    
. اسـت » ت

... ، چيـزي  
ي و جعـل  

cationgroup

و آخرت باالتر اس

 بايد كامالً درست
ص. (في نيسـت    

آمدنـد و شان مي
از اين. را بدانند

اواالمر«مصاديق 

ـدامات امامـان
و قـر) ص(مبر 
.باشد مي» ي نو

ـادگي فكـري و
ك آن پاسخ نيازه
د ايـران و عـراق

  )يازدهم 2س 

قطعاً: كراهللا كثيراً
ا بسـيار زيـاد م

  )كراهللا كثيراً
داشتن ض روا مي

و مربوط به وجو

چه كسـي بـه م
ولي و سرپرست«

كه در آن زمـان،
ر معارف اسالمي

اش در دنيا و به

 درست زندگي
 گونـاگون، كـاف

نزد ايش) ص(دا 
ي نماز خواندن ر

  ».وانيد
يين جزئيات و م

 اين يكـي از اقـ
ر كنار سيرة پيا

ناسب با نيازهاي

 است يعنـي آمـ
 كند و به كمك

هاي ديگر مانند ن
درس 29ص . (د

اليوم االخر و ذك
يد دارد و خدا را

كذ(كنند  ياد مي
ي عدالت، تبعيض

م ودن دين اسال

اي مردم، چ: سهم
«رد و به معناي 

رسد ك ي فرا مي
تحريف د«لش 

 29/01/1399(  

، رتب)اكمل(تر  ل

كند كه راه  مي
ي بسيار زيـاد و

 ياران رسول خد
واستند چگونگي
نم، شما هم بخو

كه در تبي است 
  )دهم

كند و عرفي مي
در) ع(مه اطهار 

معارف اسالم متن

ة كامل زندگي
دريافت و حفظ
سالم به سرزمين
واني ظهور كردند

يرجواهللا و ا كان 
وز رستاخير اميد
ه بسيار خدا را ي

دند كه در اجراي

يي و روزآمد بود
  )دهم

 الناس من انفس
 غدير تناسب دار

س از من، زماني
، معادل چا)ص

8  

جامع نوبت اول( 

 كه عقلش كامل

 نياز دارد، اشاره
هاي پيشنهادي ه

فرمود،  بيان مي
خو ن ايشان مي
خوا من نماز مي

)ص(ي پيامبر 
ياز 5و  4درس 

ن امام بر حق مع
حديث و سيرة ائم

تبيين م«عنوان 

ي دريافت برنامة
رنامه زندگي را د
م كه با ورود اس
ن و عالمان فراو

ك سوة حسنه لمن
ه به خداوند و رو

اند كه ت كساني
 دچار سقوط شد

درباره پوياي ﴾الم
يازد 2درس  30

 الناس من اولي
در حديث» اله

به زودي پس«: ود
(ر خدا و پيامبر 

يازدهم؛ هنـــر

اترند و آن كس

ي تجربه كردن
تجربه كردن راه

لي موضوعي را
ز نازل شد، ياران

اين گونه كه م« 
ه مرجعيت ديني

د 66و  49ص  (

خود را به عنوان
هاي بزرگ در ح
ست كه تحت ع

جامعه بشري براي
ترين بر ت كامل

بينيم ن جهت مي
شد و دانشمندان

 في رسول اهللا اس
ت براي كسي كه

ي آنان اسوه است
ين بدين سبب،

 ضرار في االسال
0و  29ص . (ت

ايها«: اند فرموده
موال«با كلمه » ي

ب به مردم فرمو
دروغ بستن بر» 

سنجش ي

لهي داناهاي ا ن

ن يك عمر براي
دود آدمي براي ت

شد و حكم كل ي
 وقتي آيات نماز
: به آنان فرمود

م آنها، مربوط به
. را بيان فرمود

خ» ا من شروطها
ه م آمدن كتاب

ت ديني امامان ا

بوت، آمادگي ج
توانست ود كه مي

ت آورد به همين
گي بزرگي آغاز ش

لقد كان﴿: حزاب
ق نيكويي است

براي) ص(پيامبر 
وام و ملل پيشين

  

ال ضَرَر و ال﴿ 
ل ختم نبوت است

 اين عبارت را فر
اولي«يعني واژه 

 

ها، خطاب خنراني
».امبرش نباشد

  .ت

   
 

، نسبت به فرما
  )يازدهم 1

 .رست است
ره به اينكه انسان

عمر محدزيرا . د
  )دهم

 .رست است
اي نازل ميي آيه

مثالً. پرسيدند ي
به مسجد آمد و
ت احكام و تعليم
مبر حديث جابر

 .رست است
اَنَا«در عبارت ) 

ري است و فراهم
دامات مرجعيت

  )يازدهم 8س 
 .رست است

نب) اتمام( ختم 
لف به ميزاني بو
 خود را به دست
ت علمي و فرهنگ

 .رست است
سوره اح 21آيه 
سرمشق) ص(خدا 
پي كه كساني  گي
اقو«: فرمايد مي) 

)يازدهم 6رس 
 .رست است

)ص(ف پيامبر 
ه است از عوامل

 .رست است
 از حديث غدير
ي» زاوارتر است؟

 )يازدهم 5س 
 .رست است

در يكي از سخ) ع
اروغ بر خدا و پي

است» )ص(مبر 

www.sanjeshse 

تفكر برترند،
1، درس 16

در 2گزينه  .5
شاعر با اشار
اعتماد باشد

يازد 1درس 
در 4گزينه  .5

معموالً وقتي
احكام را مي

ب) ص(اكرم 
بيان جزئيات
اطاعت، پيام

در 4گزينه  .6
ع(امام رضا 
هرواليت ظا

مربوط به اقد
درس 103و 

در 1گزينه  .6
علل يكي از

جوامع مختل
و اجتماعي
شام، نهضت

در 1گزينه  .6
با توجه به آ
در رسول خ
يكي از ويژگ

)ص(پيامبر 
در 76و  75

در 2گزينه  .6
حديث شريف

كننده تنظيم
در 3گزينه  .6

پيامبر قبل
خودشان سز

درس 69ص (
در 1گزينه  .6

ع(امام علي 
تر از در رايج

احاديث پيام

erv.ir
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ص (» .ست

ـاكموا الـي      
چه بـر تـو   
سـتور داده    

» ...حـاكموا  
ست كساني 

بـه عنـوان    
 104ص  (

ده كـه دور  
طمـه زهـرا    
مسـلمانان      

دنـد و بـه   

هاي بـا   يت
 7درس  1

 است؛ امـا  
يابنـد و   ـي     

پشـت ابـر   

 بازگشـتن     

يـن الهـي     
 صـالح بـه      
ده، بهتـر و    

cationgroup

منكر و گناه نيس

ريـدون ان يتحـ
كنند به آنچ ن مي

كه بـه آنـان دس
يريـدون ان يتح«

ة بارز آن اين اس
  )م

دا كردن جـان ب
.ن كافي نيست

نا خدا اراده كرد
حضـرت فاط) ع

ر وي بـر همـه م

ره ماندبهـ  يت بي

ن شد و شخصي
00و  97ص . (

 به عهدة ايشان
ت ابـر را در نمـ
وجود خورشيد پ

كـرد، بـه عقـب

ت كـه قطعـاً د
دگي، فرزنـدان
ها تعيـين كـرد

تر از م اخته شده

ل مـن قلبـك ير
كساني كه گمان
ت برند، حال آنك

«عبـارت  . »اند    
برند و نمونة  مي

يازدهم 4درس  5

، فد)2(ر گزينة 
يرو حقيقي بودن

همان«: ﴾ تطهيراً
ع(از اهـل بيـت   

ز كـالم و رفتـار

 منبع مهم هداي
 

جتماعي مسلمانان
.و منزلت يافتند

 هم اكنون نيز
 خورشـيد پشـت
ست كه نعمت و

كـ را تهديـد مـي   

و آن زماني است 
نند خـدا را بنـد
ر خلقت براي آنه

  

 29/01/1399(  

وف و خير و شنا

ل اليك و ما انزل
اي ك آيا نديده« 

به نزد طاغوت ري
ر و درازي بكشـا
 را نزد طاغوت

57و  51ص (د 

  
 كافي نيست، د
شدن نيز براي پي

البيت و يطّهركم
يكي ا» رار دهد

ست و پيروي از

محققان از يك
 .ت بزرگ شدند

 وارد زندگي اج
و ثروت جايگاه و

قيقي مسلمانان،
ا فوايـدهـ  سـان 

كند، آن زمان اس

مسـلمانان ر) ص

ستاهمه افراد 
توان ها بهتر مي ن

دفي كه خدا در
)يازدهم 9رس 

9  

جامع نوبت اول( 

تر از معرو ناخته

ون آمنوا بما انزل
:﴾م ضالالً بعيداً

اوردخواهد   مي
ـه گمراهـي دور
ست زيرا داوري

ورزند دوستي مي

.ويمي امامان ش
و حقيقي بودن
ي به شيعيان نش

كم الرّجس اهل ا
الً پاك و طاهر قر
 عصمت كامل اس

  )يازدهم 5س 

ياري از مردم و م
گرفتار اشتباهات
 با شكلي جديد

ت و طالبان قدر

بلكه رهبري حق
ر كه برخي از انس

گاه طلوع نك هيچ
  )هم

ص(ت رسول خدا 
  )يازدهم 7

ة رشد و كمال ه
ين صورت انسان

ها به هد ب، انسان
در 120و  114

يازدهم؛ هنـــر

رها، چيزي ناشن

الي الذين يزعمو
شيطان ان يضلّهم

اما.  ايمان دارند
واهد آنـان را بـه
 ايمان حقيقي اس
دشمنان اسالم د

د تا پيرو حقيقي
مطلب براي پيرو

، سبب بدبيني)3

داهللا ليذهب عنكم
ا و شما را كامالً
ي داراي علم و

درس 70ص . (ت

، بسيا)ص(اكرم 
خالت دارند و گ

جاهليت) ص( 
منزوي شدند و

نيست؛ ب) ع(صر 
طور كنند؛ همان

يرد و خورشيد ه
يازده 9درس  1

پس از رحلت ه
7درس  89ص 

هم شدن زمينة
و در اي ﴾ضي لهم

ند، بدين ترتيب
ص ( ﴾بي شيئاً

سنجش ي

 آن ايام، در شهر
  )هم

الم تر ا﴿: خوانيم
روا به و يريد الش
از تو نازل شده
خو و شيطان مي

وميت از و محر
نامند ولي با د ي

صالح همراه باشد
، دانستن اين م)

3(ن و در گزينة 

انّما يريد﴿: »هير
يدي و ناپاكي را

 امامت نبوده ولي
و رستگاري است

حاديث پيامبر ا
 احكام اميني د
حلت رسول خدا

م) ص(م پيامبر 

م امامت امام عص
ك ادي حس نمي
ب، عالم را فرا گي

114ص . (د شد

ترين خطري كه م
ص( ﴾علي اعقابكم

معه مهدوي فرا
دينهم الذي ارتض
واه ديگران باشن

ن بيني ال يشركو

   
 

در«: فرمايد مي
يازد 8و  7رس 

 .رست است
خ سوره نساء مي

 قد امروا ان يكفر
 به آنچه پيش ا
 آن كفر بورزند و
 ايمان پنداري و
ظاهر مسلمان مي

 .رست است
بايد با عمل ص) 

)1(كه در گزينة 
ست، نه شيعيان

  )دهم
 .رست است
تطه«آية شريفة 

شما اهل بيت پلي
ارد گرچه عهده

چشمه هدايت و
 .رست است

نوعيت نوشتن ا
ه شخصي را در
شت مدتي از رح
گر و مورد احترام

 .رست است
، به معناي عدم

هاي عا  را انسان
اگر شب. كنند ي

ن روشن خواهد
 .رست است

آيه مذكور، مهم
انقلبتم ع﴿: ست

 .رست است
ي از ويژگي جام

ليمكنن لهم د﴿د 
م كند و خيرخو

يعبدونني﴿رسند 

www.sanjeshse 

سپس امام م
در 99و  92

در 2 گزينه .6
س 60در آيه 

الطاغوت و
نازل شده و
شده كه به

دهنده نشان
خود را به ظ

در 4گزينه  .6
)شيعه(اسم 

دقت شود ك
كار امامان اس

يازد 8درس 
در 3گزينه  .6

با توجه به آ
گرداند از شم

است ا) س(
واجب و سر

در 2گزينه  .6
به علت ممن
ناچار، سليقه
پس از گذش
تقوا، جهادگ

  )يازدهم
در 4گزينه  .7

دورة غيبت،
اين رهبري

مشاهده نمي
نيز بر همگان

در 3گزينه  .7
با توجه به آ

اس) جاهليت(
در 1گزينه  .7

دانيم يكي مي
ر يابداستقرا

جامعه تقديم
ر تر مي آسان

erv.ir
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ـاده شـدن       
: فرمايـد  مي

 بـه قـومي      
ـس تغييـر   

ان زمـين،   
اشاره شده 

عنـي منـع   

. ل ساختند

گرفتـه   مـي   

 25و  24 

cationgroup

 خـود را تـا آمـ
ها م دادن نعمت

 نعمتـي را كـه
پـس» . و داناسـت 

ـ  ر مستضـعفام ب
 بر مستضعفان ا

يع. حـديث بـود   
  .ي بود

ي بزرگ و مجلل

بـاس صـورت م

  .ش نمايد
  .ي دست يابد

ص. (سـت دارد    

خـرين حجـت
ت د علت از دس

خداونـد«: ﴾يم
ه خداوند شنوا

خواهيم ما مي«: 
هاي خدا ه منت

 براي جـاعالن ح
 به احاديث نبوي

هاي فيانشان كاخ

عب اميه و بني ني

سب كرده تالش
ي، به ايمان قلبي
د عـدالت را دوس

 29/01/1399(  

كردند، خداوند آخ
ة انفال در مورد
ع ميعلي اَنَّ اهللاَ س

همانا كه. هندر د
  .مام است

:﴾جعلَهم الوارِثينَ
به» .قرار دهيم 

مناسبشرايط 
جعل و تحريف 

راي خود و اطراف

هاي بن ر حكومت
  )يازدهم 7س 

 با ايماني كه كس
د و جهان هستي
 اخالقـي ماننـد

  ديني

10  

جامع نوبت اول( 

ي و ناسپاسي ك
سورة 53در آية 

هِم ووا ما بِاَنفُس
ضع خود را تغيير
ز نعمت ظهور ام
جعلَهم اَئمةً و نَج

]زمين[ وارثان 

، ايجاد ش)ص(م 
)ادخال( كردن 
عباس بر ه و بني

 پيامبر و هم در
درس 94و  93 

خواهد سان مي
ا انديشه در خود

هاي  كه فضيلت

  .رساند ي

  .ل صالح است

  .نمايد ي

  .ت

هاي ف و اقليت

يازدهم؛ هنـــر

وم، قدر ناشناسي
خداوند د.  نمود

ي قَومٍ حتّي يغَيرو
ه آنها، خود وض

بهره شدن از  بي
َن استُضعفوا و نَج
 دهيم و آنان را

 

ديث پيامبر اكر
رساز براي وارد

اميه سلطنت، بني

هم در حكومت
و 91ص . (اند ه

ر عرصه عمل انس
واسته است تا با

ي بشر استطر

ت خداوندي را مي

  .ت

  .ت

  .ت

يجة ايمان عمل

ن را متحول مي

هان طبيعت است

معارف

سنجش ي

يازده امام معصو
دي از او، غايب
 نعمةً اَنعمها علي

دهد مگر آنكه مي
، عامل﴾اَنفُسهِم

ن نَمنَّ علَي الَّذين
قرار ]مردم[ان 
 )يازدهم 9س 

ت از نوشتن احاد
از عوامل بستر) 

عدل نبوي به س

ها، ه ي شخصيت
ها متفاوت بوده ت

در ←ت محور 
اسالم خو ←ي 

هاي فط ز ويژگي

ي همان حكمت

عد از مرگ است

ستي انسان است

ان واقعي نيست

چون نتي. ح است

 معاد است جها

هاي جه حدوديت

   
 

 .رست است
مردم نسبت به ي

مند ي براي بهره
هللاَ لَم يك مغَيرًا
 است، تغيير نم

يغيروا ما بِا﴿: ها
و نُريد اَن﴿ر آية 

و آنان را پيشوايا
درس 114و  112

 .رست است
دهاي ممنوعيت

ص(ديث پيامبر 
عبديل حكومت 

  )ي و عباسيو
سازي كه برجسته

ع اين شخصيت
 .رست است

اي عدالت  جامعه
دن نظام هستي

از ←ي عدالت 
  )دهم

 .رست است
نوعيت عمومي به
 .رست است

سان در جهان بع
 .رست است

 ايمان همه هس
 .رست است

 عمل صالح ايما
 .رست است

شمة عمل صالح
 .رست است

متكي بر مبدأ و
 .سترست ا

اي رهايي از مح
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  .شد

  .يرد
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  .دهد يص مي

ص نسبي آزاد باش

  .ان است

گي ن صورت مي

  

  .ص است

.كند ژه پيدا مي

11  

جامع نوبت اول( 

صلحت را تشخي

تواند از نقص مي

زم شناخت جها

ي رسيدن به آن

  .ت

  .ست

  .است

  .ست

.باشد  مرگ مي

ت نيابد، حريص

معنايي ويژكند، 

يازدهم؛ هنـــر

  .ست

  

چون عقل مص. ت

، دانش بشري نم

ست، خود مستلز

  .د

ت و هر كاري برا

ب پروردگار است

دريجي علوم اس

ر دانش بشري ا

س انسان كافي اس

سد ميان تولد و

 و به ايمان دست

ك تي دريافت مي

سنجش ي

دايت عمومي اس

.ش بشري است

  .ست

ن مصلحت است

 و جهان هستي،

هدف اس جهان بي

گردد ستنباط مي

است» سعادت« 

ي غيبي از جانب

شي از تكامل تد

ر بوده و متكي بر

م طبيعت حواس

شناس تجربي مي

  ي و معنوي

خويش فرو ماند

كه از جهان هست

   
 

 .رست است
ن بيني الهي هد

 .رست است
  .ي است

 .رست است
  .ت است

 .رست است
ي، جزيي از دانش

 .رست است
ن رفاه معنوي اس

 .رست است
ت تدبيري انسان

 .رست است
ت قدرت انسان
 .رست است

 اين نكته كه ج
 .رست است

 دانش بشري اس
 .رست است

 و نهايي انسان
 .رست است

يدن به امدادهاي
 .رست است

 دانش بشري نا
 .رست است
نگر علمي جزيي
 .رست است

 و اعتقاد به عالم
 .رست است

تشر از راه علوم 
 .رست است

اني در بعد مادي
 .رست است

ر بعد حيواني خ
 .رست است

رتو آيينة دين كه
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Part A:

ي اسـتفاده   

اضـافي   4  

ـال كامـل    

 on“نجـا 

يتي كـه از  

ري، چـون   

پزشـكي  ة    

 

cationgroup

: Grammar

يـابي ـدة جهـت   

“of در گزينـة

الي از زمـان حـ

  ».م
در اين(ود زمـان     

ها و حماي توصيه

  تراتژي

  ود داشتن

ختخواب برخيـر

  خاوتمند

دانشـمند عرصـة

  يب و غريب

 ».شود  آن مي
  ياد

r and Voca

ي بسـيار پيچيـ

”fدقـت كنيـد    

ست، در جاي خا

  ».روند  مي

رويم زرگمان مي
مناً جايگـاه قيـو

، معموالً براي ت

است )4 

  ».و الغير 

وجو )4 

از رخ چه زودتر

سخ )4 

كنـد، د) كسب(

عجي )4 

شكالت ناشي از
اعتي )4 

 29/01/1399(  

abulary 

يهـا   از سيسـتم 

“many داريم.

در زمان حال اس

شند، به مدرسه
  .كنيم فاده مي

 به ديدن مادربز
ضـم. اسـت  ـلي   

كنند ين كار مي
 ».ند
 ش

وجود دارندي 

 ت كردن

هر چ بايد صبح 
  ».هد آمد

 ن

( ببيند و تجربه

 العاده ق

وقتي متوجه مش
 يت

 

12  

جامع نوبت اول( 

وجودات دريايي

”yبستة پيشرو 

د» خوردن زياد«

باش خوابيدهبل 
سم مصدر استف

ها معموالً جمعه
ـل از فعـل اصـ

هاي آنالي ر گروه
تري قائل هستن

ارزش )3 

 آمريكاي جنوبي

مبهوت )3 

 شكلش ببيني،
يد ديگر باال خوا

ممكن )3 

ها آموزش  سال

خارق) 3 

كشد، حتي و مي
موقعي )3 

)2(انگليسي 

يازدهم؛ هنـــر

مو سايرو  ها ال

“cre نياز به واب

  ».لم بد است
“I   كه نتيجة»

ن اين كه شب قب
“withou (از ا

مما : تخاب كنيد
“usually (قبـ

شجوياني كه در
بيشت ارزشنند 

 

آوري تنها در ب

 ن

ب را به زيباترين
ر شوي، خورشي

 ي

فر بدون آن كه

 ي، طب

ت از رفتارش نم
  نامه

ا

سنجش ي

ها، و ات، دلفين

”eaturesجمع 

حال .ام خورده) 
”feel sickش 

ستان من بدون
”utدر اينجا (فه 

يب واژگان را انت
”yدر اينجـا  (رار  

  .است ي جمله

 ماير و وارن، دانش
كن ن دريافت مي

نشانگر )2 

تعجب ت به شكل
  :صدري
نام برد )2 

هي طلوع آفتاب
خود به خود بيدار

عمومي )2 

صور كنم يك نف

پزشكي )2 

دارد، دست عتياد
دعوت )2 

   
 

 .رست است
طبق مطالعا«: ه
  

 توجه به اسم ج

 .رست است
)غذا(خيلي «: ه

ا توجه به بخش
  .يمكن 

 .رست است
بعضي از دو«: ه

عد از حرف اضاف
 .رست است

بهترين ترتي«: ه
جايگاه قيد تكـر

F (معموالً انتهاي
 .رست است

طبق گفتة م«: ه
هايشان سن و سال

 .رست است
اين حيوانات«: ه
در حالت مصها  ه

 كردن
 .رست است

خواه اگر مي«: ه
 صبر كني تا خو

 د
 .رست است

توانم تص نمي«: ه

 نه
 .رست است

اعكسي كه «: ه
 ه

www.sanjeshse 
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با: توضيح  

  .است
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با :توضيح  

استفاده مي
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بع :توضيح  

در 2گزينه  .7
معني جمله  
ج :توضيح  

Fridays”
در 3گزينه  .8

معني جمله  
سوي هم س

 عنصر )1  
در 4گزينه  .8

معني جمله  
معني گزينه  
دنبال ك) 1  

در 3گزينه  .8
معني جمله  

اگر بخواهي
قدرتمند) 1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  

  ».بشود
دواطلبان )1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
مجموعه )1  
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 بعـدازظهر   
.     يـد بـروم   

سان نشان 

Part B:

شـته سـاده      

 
Part C: 

cationgroup

 ».شود ي
  في

  سين كردن

هـا ه پنجشـنبه    
مـن االن با. ـت 

و تاريخ را به احس

  ام وجه
: Cloze Tes

  يده

  نگر

لـه، زمـان گذش

 حال، شاد

Reading Co

مي تقسيم زندان
اضا )4 

تحس )4 

وم كـه هميشـه
ي، پنجشنبه اسـ

كند و مي باز مي

متو )4 
t 

عقي )4 

نشا )4 

 به مفهـوم جملـ

سرح )4 

omprehensi

 29/01/1399(  

فرز بين شما جه
 ني

 ».كنند

 رم كردن

ام بـرو ه ورزشي
كني تباه مي اش

اش تقويم گوشي

  است

  .كنيم ي

 نري

  مسئله

ضمنا باتوجه. د

 ي، مثبت

on 

  .ت

  .شود ي

13  

جامع نوبت اول( 

توج و زمان ،)تر
باستا )3 

ك پيشرفت مي 

سرگر )3 

ولي بايد به گرو
نه: علي.        ت

علي روي گ. (ت
  »!ست

عالي )3 

صدر استفاده مي

اثر هن )3 

ماده، )3 

را تكميل كند “

تأييد )3 

غالب است) ايع

د به كار برده مي

يازدهم؛ هنـــر

بيشتيك فرزند 

دارند، به ندرت

برم، و و لذت مي
 چهارشنبه است

عاً چهارشنبه است
حرفي نيس! ست

 لي

“in (از اسم مص

 ب

 

”which“فاعل 

 ي

  ........ .ند كه 
  دارد

  .بود.........  

ما(رد خوشحال، 

يك فرد........... ف 

سنجش ي

با تولد ي( رزندان
 روايي )2 

 الگوي خوبي ند
  :صدري

 بافتن )2  شدن

رم از اين گفتگو
ولي امروز: سان
امروز قطع. كني
حق با تو اشد، 

چه عالي )2 

”nدر اينجا (افه 

حساب )2 

مهارت )2 

فعل داريم كه فا
  )2زينه 

تزئيني )2 

دانستن  اوليه مي
ن انسان وجود د

“hum نام نوعي

در يك فر......... 

“h براي توصيف

   
 

 .رست است
فر د ازديا با«: ه

 .رست است
ها وقتي آدم«: ه
در حالت مصها  ه

ت كردن، بهتر ش
 .رست است

من دار: علي«: ه
احس. شويم ع مي

ك ي كه اشباه مي
باش: احسان      

 تو است

 .رست است
عد از حروف اضا

 .رست است

 .رست است

 .رست است
ر اينجا نياز به ف

دليل رد گز.( ت
 .رست است

 

  :1 ة
 .رست است

 مقاله، يونانيان
 متفاوتي در بدن

 .رست است
”morان اوليه، 

  بيعي
 .رست است
......... داشت كه 

 .رست است
 humorous”
  ت

www.sanjeshse 
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پيشرفت )1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  

دورهم جمع
تويي: احسان

.)   دهد مي
حق با ت )1  

در 1گزينه  .8
بع: توضيح  

در 3گزينه  .8
 هويت )1  

در 2گزينه  .9
 ستون )1  

در 4گزينه  .9
در: توضيح  

نادرست است
در 2گزينه  .9

مذهبي )1  

متن شمارة
در 1گزينه  .9

مطابق اين  
مايعات )1  

در 3گزينه  .9
براي يونانيا  
مايع طب )3  

در 1گزينه  .9
بقراط باور  
  خون )1  

در 3گزينه  .9
امروزه واژة  
شخصيت )3  

  
erv.ir

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96



 
 

 

@sanjesheduc 

  . است

نـدي كـه    
  .شد مي

وي در . داد       

ي اسـت و  
هـاي   چـين      

و مناسـبت    

cationgroup

راي آنها داشته

و هـر هنرمن ـت   
رمند محسوب نم

  

سـم گسـترش د

د بر دماغه كشتي
فـرود وي، در چ

 وضـوح اشـيا و

  تر است ن

گونه را بر مقدس

  . آيد 

لكـه هـدف اسـ
از نظر آنان هنر

. به خود گرفت

  .باشد  مي

مـرز امپرسيونيس

ده در حال فرود
دريـا در زمـان ف

مو، ك دستي قلم

 29/01/1399(  

   متحده

 والدينشان آسان

 

. .......  

مالً تشريفاتي و م

هم به شمار مي
  .شت

 وسيله نيست بل
 را قبول داشت ا

شكلي مستقل را

دگري هندسي

ر آلمـان را تـا م

هاي گشود ا بال
رخـورد نسـيم د

 سرزندگي، يك

14  

جامع نوبت اول( 

سلي در اياالت

زمان مراقبت از

............ .چون 
  سخت است

.......ي به خاطر 

   

  .ت

وده و جنبه كام

گراي سده نوزده
وزمره دست داش

د هنر براي آنها
 هنر براي هنر

آرايي نبود و ش ب

 از رهبران تجريد

ش رئاليسـم در
  .پرداخت  مي

اين تنديس با. د
و حتي حالت بر

ع شد كه در آن

عمومي هنر

يازدهم؛ هنـــر

هاي چند نس نواده

 . ....  
هايشان و همز ه

ت دشوار باشد چ
س) اقبت سالمت

 نسلي تا حدودي
   سالمند است

 صفوي بوده است

ت هخامنشيان بو

گ ان آلماني واقع
ي و موضوعات رو

د و معتقد بودند
چيزي جز مفهوم

در خدمت كتاب

 هلندي و يكي

 است كه جنـبش
مره زندگي روز

باشد ه هلني مي
 متعادل است و

راي نقاشي وضع

عدرك   

سنجش ي

  .است.... 
د پيش روي خان

.....حبوبند چون 
كردن بچه  بزرگ

سلي ممكن است
مرا( و بهداشت 

هاي چند انواده
 يافته نزد افراد

كاران عصر هيب

ي از سه پايتخت

ترين نقاشا جسته
اريخي و نظامي

هنر باور داشتند
گرفت و چي ر مي

ر نقاشي صرفاً د

نقاش  موندريان،

ماني، هنرمندي
هاي شي موضوع

ر كالسيك دوره
انگيز و ، هيجان

.  

چين، اصولي بر 
  .گرفت رار مي

   
 

  :2ة 
 .رست است
.....مقاله تحليل 

موانع ناخوشايند
 .رست است

ي چند نسلي مح
كنند حساس مي

 .رست است
د نسهاي چن واده

مسكن، تحصيل
 .رست است

فزايش تعداد خا
 زندگي افزايش

 .رست است
ن بغدادي از تذه

 .رست است
يد يا پارسه يكي

 .رست است
سل در زمره برج
شي رويدادهاي تا

 .رست است
ها به استقالل ه 

زيبايي را در نظر
 .رست است

ويه به بعد، ديگر
 .رست است

مربوط به آثار م
 .رست است

ش و چاپگر آلم
گرايانه به نقاش ع

 .رست است
ه پيروزي، از آثار
 آن، بسيار زنده،

.شود ن داده مي
 .رست است
»شش پادشاهي

ش مورد تأكيد قر

www.sanjeshse 

متن شمارة
در 2گزينه  .9

هدف اين م  
داليل م )2  

در 3گزينه  .9
هاي خانواده  
افراد اح) 3  

در 3گزينه  .9
خانو) حفظ(
تأمين م )3  

در 2گزينه  .1
بخشي از اف  
اميد به )2 

   
 

در 3گزينه  .1
موالنا حسن

در 2گزينه  .10
تخت جمشي

در 4گزينه  .10
آدولف منتس

وي در نقاشي
در 2گزينه  .10
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چيزي جز ز

در 1گزينه  .10
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 و الماسـو   

عـت و نيـز     

  .باشد ي

  .اند نسته

  . بود

سـه گيـل    

يـل سـده     

جلـوه ايـن      

ر امكانـات       

باشد كـه   ي

ي و تـوهم  
  

 كه سجاده 

cationgroup

يوانات تلفيقـي

درباريـان، طبيعـ

 در اين عصر مي

 دوره ايلخاني دا

 يوناني معمول

هـايي از حماس نه 

بـا شـروع اوا(تا 

 كـه شـكوه و ج

ي اسـت كـه بـر

 حضور دارند مي
  . است

هر گونه بيانگري
.اند طالبي نوشته

ك ند كسب كرده

  .آيد مار مي

گاو، شير، حي: ل

ندگي روزمـره د

ل رشد فلزكاري

ن را مربوط به

سم آنها در هنر

صـحن. ت داشـت  

ه پادشاهي گوپت

باشـد ها مي سك

  .ست

  

ملـه هنرمنـداني

يوان نيز در آن
ل انجام گرفته

از شده است و ه
ه كار كرده و مط

مانن  ظرافتي بي

 در آلمان به شم

 29/01/1399(  

يم كرد كه شامل

تاريخي، شرح زن

ها حاصل ن سكه

ع بوده و ايجاد آ

ه داشتند و تجس

 ديگر معروفيـت

ر هنر و در دوره
  .شود رده مي

سازي اتروس يس

 ساخته شده است

.ير سوريه است

وي از جم. نامند

 گاه انسان و حي
ل، دورر و ژييزدا

تحده آمريكا آغا
كه در اين زمينه

در اسلوب بافت

كسپرسيونيسم

15  

جامع نوبت اول( 

ي چهار نوع تقس

ساس مضامين تا
  .د

ضرب اين. باشد ي

خط توقيع و رقاع

 زن و بدن پرند

هاي و سرزمين

صر درخشان در
ك هنرمند نام بر

ار برجسته تندي

ه عباس صفوي

رزميني در پالمي

ن در اُپ آرت مي

حنه طبيعي، كه
رمبرانت، بروگل

 كه از اياالت مت
نداني هستند ك

تر شده و د زديك

ين نمايندگان اك

يازدهم؛ هنـــر

توان به د را مي

 دوره قاجار براس
باشد ز و زرد مي

دوره اشكاني مي

كه برگرفته از خ

ي بودند كه سرِ

النهرين و سر بين
  .توان يافت ي

به عنوان يك عص
ن دوره كالسيك

 گل پخته، از آثا
 

ه و در زمان شاه

اي زير سته مقبره

ست كه او را پد

انداز و صحن چشم
 مانند روبنس، ر

بوده 1960هه 
س از جمله هنرمن

قاشي نزگ به ن
  

تري ماني و از مهم

سنجش ي

در تخت جمشيد

هاي روي كاشي
وازي مانند قرمز

ؤال، مربوط به د

 پيچيده است ك

هاي خبيثي  الهه

اي كه در سراس ه
النهريني مي ين

ي دوره كوشان، 
ه از آن به عنوان

 شده آپولون با
 .دهد نشان مي

 به دوره صفويه

 يك نقش برجس

اح مجارستاني ا
  .د كرده است

تلف بازنمايي چ
سط هنرمنداني

هاي هنري د ش
ه، جاد و ماريس

لحاظ طرح و رنگ
.ي اين زمان بود

ش و چاپگر آلم

   
 

 .رست است
هاي سر ستون د

 .رست است
قاشي شده بر ر

نو هاي چشم رنگ
 .رست است

رائه شده در سؤ
 .رست است

ي خط تودرتو و
 .استرست 

ها يوناني، سيرن
 .رست است

 قهرمان حماسه
مهرهاي بي روي 

 .رست است
پس از فروپاشي

باشد كه مي) دي
 .رست است

آميزي الي رنگ
ان را به خوبي ن

 .رست است
علي خان مربوط

 .رست است
 شده مربوط به
 .رست است

رلي نقاش و طرا
نر انتزاعي تأكيد

 .استرست 
هاي مخت ي شيوه

شي است كه توس
 .رست است

ت يكي از جنبش
آندره. كرد ي مي

 .رست است
ها به ل فوي قالي

بافي مظاهر قالي
 .رست است

يگ كرشنر، نقاش

www.sanjeshse 
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  .باشد س مي

هـاي وي   ح

م در مورد 

ـي سـنتي       
.  

ين نقاشـي  
  . است

در ايـن  . ت   
يـد و انگـر     

  ق مهندس
  مدير بخش
x y= 2  

x z= 2
3  

z x+3 8  
( y) +3 3  
y +9 16  

y /=1 5  

   روز شنبه

x x+ +2  

A /= 3  

(A −3 5  

cationgroup

ار مدرسه باهاس

طرح. باشد ر مي

اي مهم مله رساله

هاي خوشنويسـ
.اند عاليت داشته

اي. لبل بوده است
نقاشي را آفريده

پـا را فـرا گرفـت
تـوان بـه داوي ي

 x= حقوق
z= حقوق م

z y = 22 3
x y+ =12 55

( y)+ +8 2 12
y y+ =12 5

/5     

توليد فوالد =

x x+ + +4 8

/ ... =6666 3

A
)

=
⎯⎯⎯→

11
31

5

وي بنيانگذ. آيد ي

ن گرافيك معاصر
  .گيرد ر مي

شته است؛ از جم

ر آن از شـگرده
 در اين زمينه فع

رندگاني چون بلب
هاي اين گونه نق ه

دهم سراسر اروپـ
ن اين سبك مي

 ن

z z y = 3
/ /5 5    

y /=2 55 5 
/ /   55 5

                x

x x+ =16 31

/ = +6 3 

( )→ −11 13 3 5

 29/01/1399(  

درن به شمار مي

ترين هنرمندان 
متنوعي را به كار

ود برجاي گذاش

زي كـه غالبـاً د
محمد احصايي

وع گل، برگ و پر
ه نخستين نمونه

 دوم سده هجد
از هنرمندا. ست

حقوق تكنسين 

y


/    

y =  37

روز چهارشنبه 
x=⎯⎯⎯→3 3

/ = + 66 3 9

( −= 55 33 15

زيك

16  

جامع نوبت اول( 

هاي معماري مد ت

ت كه از برجسته
هاي م  و اسلوب

درباره هنر از خو

آميـز وأم با رنگ
رودي و م ن زنده

 كه داراي موضو
ه كساني بوده كه

روكوكو در نيمه
 پرداخته شده اس

y=

/ /=  55 5

توليد فوالد در ر

×ن  =1 3 93

= + =2 13 3

) = =3 52 15 

فيز -ي رياضي 

يازدهم؛ هنـــر

ترين شخصيت سته

ر آمريكايي است
ختلفي را آزموده

ات ارزشمندي د

 نوعي نگارش تو
اي، حسين  افجه

يراني بوده است
مد زمان از جمله

 واكنشي عليه ر
گوهاي باستاني

  

x= 16 ت 1

تن

11
3

/4

 درك عمومي

سنجش ي

ي، يكي از برجس

رساز و تصويرگر
هاي مخ ره شيوه

ي است كه نظريا
  .باشد ل مي

ت براي توصيف
ن مانند نصراهللا

از نقاشي قديم ا 
شه داشته و محم

مانند است كه 
 و آگاهانه از الگ

x = 16 48

   
 

 .رست است
عمار و معلم آلماني

 .رست است
زر طراح، پوستر

وده و هموارعنا ب
 .رست است

 و متفكر آلماني
 بسيار قابل تأمل

 .استرست 
 اصطالحي است

شود و هنرمندان 
 .رست است

و مرغ يك گونه
نقاشي چيني ريش

 .رست است
م سبكي هنري
تباسي سنجيده

  

 .رست است

 .رست است

x = =48 316

 .رست است
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از آنجـا  . د 

n n
−

+
1 1  

n(n


1

  

  

  1و  3و  6 

  بالة مثلثي

  له پانزدهم

a
b

= 1
35
  

a
b

= 5
17  

b a− =  

b a+ =  

( )26 8
27  

( −3 1  

( −
4

3 1
  

  ن سه عدد

  
  
  

cationgroup

n
كيك رسـيد 

= 
+

1
1 12

n )
= 

+
1 1

1 12

و 1و  15و  

na  :فرمول دنب

a =15
جمل:  1

× ×=
× ×

5 5 3
7 3 7
= =1 15

34 51


, ,=12 24 36

= + =51 15 6

= =2 3 8
27

) = + −2 3 1
(

) (
+×
+

3 1
1 3 1

+
=

2
ميانگين 3

به هر يك 
+
1

1

n n
n(n )

+ − =
+

1
1

n(n )

n
n

 + =

− =
+ =




1

3
4

...

n
n(n )+= 1

2
× =15 16 122

× =7 5
17 17

66

( ) =33 2 2
3 3

= −2 3 4
) (
)

+=
−

4 3
3 1

+ − +4 2 3
3

 29/01/1399(  

 در مرحلة بعد ب

1
12

n

n
n

=  +

 =
 = −



212

3
4

)

2

2 3
) (+ =1 4 3

2

+
=

2 3 2

17  

جامع نوبت اول( 

 غ ق ق

n
كيك رسيد، 1

  :م

n+ − = 12

4

) (+ =1 2 3

+
=

2 263 3
3 3



يازدهم؛ هنـــر

ن به هر يك 
n
1

سيده است داريم

(n ) − 3

)+ =3 1 2 3

= 2
9




سنجش ي

اند، بنابراين ر بوده

1ك 
كمتر رس 12

(n )+ = 4

  :دنباله داريم

  .باشد مي

+3 2

   
 

 .رست است

نفر n در ابتدا 

مرحله به هر يك

 .رست است
ها در اين د گوي

 .رست است

15مورد نظر 
م 51

 .رست است

www.sanjeshse 
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ADC

DEC

S
S

=  

  هر قسمت
 

  حت هاشور

= −216 
 
 
 

AB a=  
a b+2 2  
(a b+2  
× +2 8 2  

c =2 24  

  

ˆ ˆA B+ = 

ˆ ˆC B−4  

Ĉ =5 18  

  
  

  ت هاشور
 ت كل

cationgroup

a a

a

×

= =
2

2
3

4

= محيط 2+

  .كنيم ي

(= مساح 12×

(− + +18 54

  
a b+ = 8
b c+ =2 4 
) c+ =2 4 
c =2 4 

c CP =4

  .شده است

×1

ÂC == ⎯⎯⎯94

B̂+= ° ⎯⎯9

Ĉ = 18

مساحت
مساحت

=

1
42

3 2 3
4

+ + + +2 1 1 1

ا از آن كم ميي ر

) ( ×× − 6 618 2
) =72 72

.  هم برابر است

= =24 122

 شده، تشكيل ش

= ×1 18  

B̂⎯→ + =9 9 

Ĉ Ĉ+ = °⎯⎯⎯→9 4

= °8 365

 29/01/1399(  

= ×2
3 3

+ =1 8

اي سفيد كناري
×+ −6 6 18
2

ها با ه عه مماس

سمت هاشور زده

/= %12 5

Ĉ= 4

Ĉ ( C− ° −9

18  

جامع نوبت اول( 

=3 2 3
33

  . شده است

ها مساحت مثلث

)×− 12 12
2

 شود طول قطع

قطعه مطابق قسم

Ĉ) = °9

يازدهم؛ هنـــر

ت مقابل تقسيم

حاسبه كرده و م

س به دايره رسم

قط 8ده، شكل از 

سنجش ي

  :كنيم ض مي

مطابق تقسيمات

×12 را مح 18

ره، اگر دو مماس

هاي نصف شدت

 

   
 

 .رست است
فرض aرا برابر 

 .رست است
قسمت كوچك م

 .رست است
ستطيل به ابعاد 

 .رست است
 نقطه خارج داير

 .رست است
قرار دادن قسمت

.  رست است
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x x+2 2  

  ضلع مربع 

  شت ضلعي

(= +1  

= +2 2  

  عي منتظم

MA M×  
× =3 5  

x(x +1  

(x )(− 2  

  
  
  
  

ˆ ˆA D=  
AC A
BE

= 

+8 1   

x =1 6  

ABگ  =  
CDك  =  

a =3  
  قطر بزرگ

  

cationgroup

x= 2 21 2

(= + 21 2 2
مساحت هش = 

) (−2
2

22 4

(= +2 2 2

احت هشت ضلع

MB MC= ×
x (x )× +1
) x= 24

(x )+ =12 

ˆ ˆ ˆ, C B, E=
AD
EA

 =18
1

x =144
x = 664 1

= قطر بزرگ 2
قطر كوچك =

a2 6
a (= =2 2 ق 2

x x= 2 21

) = +1 2
مساحت مربع 

)
×

=

2 2
2 32

)+1

(= +2 مسا 1

MD×
)
x x+ −2 1

x
x

=
  = −

2


ˆE A=
x+= 

8
8

/=64 6 4


a2
a 3

= ×3 2 3
) =2 2 4 2

 29/01/1399(  

x=  =1
2

4−) ي كناري

+ −3 2 2 1

)a (=22 2 1

=24 

12

( x)+ =1 8

a =2 2

 غ ق ق

19  

جامع نوبت اول( 

  .  باشند  مي

= 2
2

هاي ساحت مثلث

  : است با
)+ × 21 2 1

=144

2 2

غ

يازدهم؛ هنـــر

الساقين متساوي

مس(

برابر aه ضلع 
( )= +2 1 2

  .  ين هستند

سنجش ي

الزاويه و م ، قائم

ضلعي منتظم به
)

 . متشابهند
Aالساقيمتساوي

   
 

 .رست است
هاي كناري ثلث

مساحت هشت ض

 .رست است

 .رست است
 حالت دو زاويه

ADC وAEB

 .رست است

www.sanjeshse 
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در 4گزينه  .14

erv.ir

44

45

46

47



 
 

 

@sanjesheduc 

V مخروط 

  ب مستطيل

  ساحت كره

  

  ها اد مثلث

cationgroup

  

V (= π1 33

قطر مكعب =

R= π مس 24=

  .ده است
= + +8 تعد 6

 

.  

 بـا  

3
.وتر است2

 .باشد مي 3ع 

) × = π2 3 3

  

a b+ +2 2

( )= π =294 2

متي تشكيل شد
+ + =2 3 19

 .ور تقارن دارد

 29/01/1399(  

.باشد  را دارا مي

 صفحات موازي

  .له باشند

1ا به ترتيب
و2

و طول ارتفاع 

π

.باشد تطيل مي

c (=2 2

= π81

قسم 4مثلث  3 
9

محو 3نظر فقط 

 يل شده است

 

كره

20  

جامع نوبت اول( 

 محيط كمتري

d1 تمام. است

 در شرايط مسأل

وبرو به اين زوايا

3ط به شعاع 

قطر مكعب مست

) + +2 25 6 5

=
π

قسمتي و 3ث 

ه، تصوير مورد ن

فته است، تشكي

 .   شوند ق مي

 مساحت ك

يازدهم؛ هنـــر

كه منتظم است

 موازي با خط 
  .ود
p كرد كهرسم

6اضالع رو ،

ABيك مخروط ،

عاع كره، نصف ق

= +25 2 3
π =

π
81 81

مثلث 2 قسمتي، 

بار تكرار شده 3 

 يكسان قرار گرف

منطبق GHل 

سنجش ي

ساحت ثابت، آنك

و d2ع با خط 
صيت خواهند بو
ن موازي صفحه

و3با زواياي

Bث حول ضلع 

ب مستطيل و شع

+ =36 25

مثلث دو 6تي، 

ده در شكل كه

قطعه 6 رديف 

بر يال FEيال 

   
 

 .رست است
ها، با مس رضلعي

 .رست است
متقاطع pفحه 

داراي اين خصوص
توانر صفحه مي

 .رست است

الزاويه بالث قائم

ل از دوران مثلث

 
  
 .رست است

ره، مركز مكعب

=81 9

 .رست است
مثلث يك قسمت

 .استرست 
قسمت سياه شد

 .رست است
رديف كه در هر
 .رست است

و ي DEبه يال 
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M k=1  

Q mC=  

 عالي گرما 

AB = 6  

P c= 24  

p q
+ =1 1  

  

q
=1 2

24  

q =12  
A'B'
AB

=  

w vq=  
wp
t

=  

  

سان اسـت،  
ي به سطح 

محورهـاي    

يقه در آب 

cationgroup

kg Δθ

CΔθ = ×1 4

ك تابش كننده

cm6
cm , R =16

f
=  +1 1

24

q
 =1 1

12

q A 'B
p

=  6

qژول = ت  

w p.t =

 ارتفاع آنها يكس
 در زمان كمتري

هـاي منـتظم، م

اي مدت ده دقي

θ = °2

× =2 2 8  

  .ي دارد
كه گرم است، يك

cm f =6

q
+ = 

1 1
8

B' A= 
12
24

ولت. كولن 

ژول = ات 

اني دارند چون
،Aسير براي 

ه در زوج ضـلعي 

امخزن قلم را بر

 29/01/1399(  

C = 42

J = 884   

 سطح آن بستگي
سياه هنگامي كه

cm=16 82

q
= −1 1 1

8 24

A'B' ×= 6
2

وا. ثانيه 

ي پتانسيل يكسا
ترين بودن مس تاه

د.  آن زوج است

 سرد بگيريد و م

21  

جامع نوبت اول( 

J
kg.C

 

=84 841
  
  

ه گرما به رنگ
همچنين جسم س

  .ب است

−= 3 1
4 24

× =12 34

در ابتداي انرژي 
ه علت كوتولي ب

ماً تعداد اضالع

ه آن را زير آب
 

سيم فني

يازدهم؛ هنـــر

  .ت

kJ4

هاي مربوط بهش
كند و هذب مي

 نه تابشگر خوب

Bو  Aجسم 
ن يكسان است و

ت در نتيجه حتم
  . هستند

سمت نوك و تنه
 .م خشك كنيد

 ترس

سنجش ي

ك كيلوگرم است

 يا جذب آزمايش
 سرعت زياد جذ
ب كننده خوب و

طكاك، هر دو ج
برخورد به زمين

مركز تقارن است
و يا نيمساز زوايا

يد بهتر است قس
رچه تميز و نرم

   
 

 .رست است
تر آب، تقريباً يك

 .رست است
 جسم در تابش
 هر تابشي را به
 سفيد نه جذب

 .رست است

 .رست است

 .رست است
ناچيز بودن اصط
 آنها در لحظه ب

  .كند رد مي

 .رست است
 منتظم داراي م
منصف اضالع و

 .رست است
ز كردن قلم راپي
ده و سپس با پا
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د در نقشه 

هند عناصر 
در فـاز  . ـد 

سـتا واقـع    
 را بـه هـم     

بـدين  . ـرد    

ل بـا   شـك  

abπ = π   

cationgroup

 فضاهاي موجود

ده اندازه بنا ميز 
كنـ ر و گوياتر مي

  .شود ارائه مي

د كه در يـك راس
 نقـاط مجـاور 

  .يح است

ـي سرشـكن كـ

ت قطعه بيضـي

π × =4 2 8 

 اندازه و مقياس

مقياسي تقريبي ا
تر نده، نما را زنده

تري در نما ا فني

اي گذراند  دايره
ف خطوطي كه

صحي 4ه گزينه 

هـاي جزئـ ندازه
  

( rπ مساحت 2=

 π8  

×1
8  

 29/01/1399(  

صور درستي از

ه اطراف بنا كه م
دهند ناصر مقياس

 و تنها اطالعات ف

توان شرطي مي
 عمودهاي منصف

توان فهميد كه ي

شان را بين ان ف
.زود يا كم كرد

= π =21 1 
  :رابرست با

× =1 %12 

22  

جامع نوبت اول( 

عالوه بر ايجاد تص

پ چرخيـده و  
هـاي ديگـر را   

 درخت و منظره
و اضافه كردن عن
ن عناصر نيست

از سه نقطه به ش
اي گذراند كه ه

مي 1سوم صفحه 
  

بايست اختال يم
هاي جزئي افز زه

π(ي شكل  
 سوراخ شدن بر

π =
π

1
8
 
 

 

2/. فته است 5

يازدهم؛ هنـــر

اي ع و آشپزخانه
  . دهد

ي به سمت چپ
توان نماه آن مي

، ماشين،) انسان
ترسيم سايه و) ل

ازي به وجود اين

.گذرد دايره مي
توان داير طي مي

 ترسيم نماي س
.سيم شده است

ي مقدم بوده و م
ري به همه انداز

ا ت سوراخ دايره
b = قبل از 2

1: برابرست با
8  

درصد كاهش ياف

سنجش ي

هاي بهداشتي و
د  به مخاطب مي

 كه حجم اندكي
د خطوط رابط آ

تصوير شماتيك
مرحله اول( يك 

في شده ديگر نيا

نهايت د صفحه بي
و بيشتر به شرطي

  .د

ه شده و تنها با
يابي ترس مجهول

هاي جزئي اندازه
هاي جزئي مقدار

ر است با مساحت
شعاع كوچك 

مساحت بيضي

12/ميزان  د 5

   
 

 .رست است
ه هيزات سرويس
 عملكرد فضاها
 .رست است
كند مشخص مي

مين نما و امتداد
  .د

 .رست است
ت( مانند پرسوناژ 

در فاز. ده گويند
 به مخاطب معرف

 .رست است
 واقع در يك ص

نقطه و 4و از . د
باشند د همرس

 .رست است
ي دو نماي داده
زير كل مراحل م

 .رست است
هاي كلي بر ا زه

ه ه نسبت اندازه
 .رست است

اهش يافته برابر
 a = 4  و ش

حت سوراخ به م

سطح قطعه به م
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  :شد
( a ff+2  

.  آن اسـت   
هايشـان   زه 

دود نصـف       

بدست آيد 

قبلي را نيز 

ا بـه زبـان   
بي بـا نـام    

cationgroup

 

با مي aني نيز 
f ') a a= +2

 زيـر مجموعـه
اوتشان در انـداز

ت كمتـر و حـد

 دايره محيطي ب

دايره دو قوس ق

را» ل الهندسـيه   
يد عليرضا جـذب

:كـانوني بيضـي             

سؤال فاصله كانون
a= 3

نيز) هي منتظم
اند تنها تفا شابه

سـت بـا ضـخامت

. 

ع كنند و مركز

بدست آيد اين د

   

ع مـن االشـكال
رساله توسط سي

  .د

 29/01/1399(  

زرگ و فاصـله ك

مطابق س. د بود

وجه 6(و مكعب 
جام نظير خود مش

و  1اي  
 انـدكي    

 يهـاي  ت
بايس يگـر را مـي  

شود  ترسيم مي

يك ديگر را قطع

ضلعي منتظم ب 

در مرحله قبلي

 العمال و الصناع
اين ر. نياز دارند

وش چاپ گرديد

23  

جامع نوبت اول( 

جمـوع قطـر بـز

خواهد a2ضي 

تر است و كامل 
با احج) منتظم 

هـا مانند گزينـه 
دو سـمت نمـا

  .ان دهد
بايست قسمت ي

هاي دي و قسمت

 نداشته و نازك

تا ي 5بر با ضلع 

6ايره محيطي 

ي بدست آمده د

كـه در   
 3زينه 

ست بـا  
م و نما 

ي مايحتاج اليه
گران بدان ن نعت

ط انتشارات سرو

يازدهم؛ هنـــر

بـر اسـت بـا مج

ه قطر بزرگ بيض

4ت ولي گزينه 
وجهي 2و  

  . است

رسيم شده و هم
سيم شود و از د
د ساختمان نشا
ست كه تنها مي

اند و كردهرخورد 

حه برش تماس

شعاع برابط و به 
  ) الع

 قوس قبلي تا د
  .آيد ست مي

هاي  يكي از رأس

ريم در حـالي ك
در گز. جود دارد

بايس شود و مي ي
 تيره شده حجم

في«رساله ) هارم
كنندگان و صن ل

توسط 69ر سال 

سنجش ي

سـيم بيضـي برابـ

a است در نتيجه

صحيح است) عب
12، 8، 6، 4ل 

ت وجهي منتظم

رزمين نادرست ت
 خط ضخيم تر
را نسبت به ابعاد
مت خطوط آنها
 صفحه برش بر

  . ن داده شوند
با صفح) انداز ست

   
مركز دو سر خط

اضال ثلث متساوي
محل تالقي دو

بدسضلعي  6گر 
در پي به مركز

  اط 

ندار 1 در گزينه 
 ترسيم شده وج
ي جلو ديده نمي

صفحات 4زينه 

قرن چه( ايراني 
هندسي كه عمل

رد) سه در عمل

   
 

 .رست است
دوال جهـت ترسـ

(2  
aگ بيضي برابر 

 .رست است
مكع( 1ه گزينه 

شامل( افالطوني 
نهايت يز يك بي

 .رست است
خط ز 3و  2ي 

ت به صورت يك
تا گسترش آن ر

نيز در ضخام 4 
رسيم كرد كه با
ش خورده نشان

دس(ه پشت بام 
 .رست است

5طي به طول 
م دو قوس به م
دن سه رأس مث

اي به مركز م يره
د و دو رأس ديگ
م دو قوس پي د

اتصال نقا) 11ا 

 .رست است
ه شده حجم را
ن صفحه در نما
ي حجم از نماي

در گز. شان داد
  . رند

 .رست است
جاني رياضيدان

اشكال ه(ن كرد 
كاربرد هندس(ني 
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(b = 3 

  .گيرد مي
  .گيرد ي

 بنـا پـالن     

از ) 2ه فاز 

  .رسند

خـط افـق         
ي از نقطه 

گـي و غـم   

حرك آنها، 

cationgroup

(ل عرض پلـه  

  
( ×9  

ر زير آن قرار مي
باالي آن قرار مي

هـاي يـك شـه  

نقشه(ن اجرايي 

ري خط افق هم

 ديـوار در روي خ
رسم خط عمود

تي از يك دلتنگ

راي تداوم و متح

(h حداقل 1=

 )× =3 27 

د (d)قي خط 
(d) خط  در ب  

بـين نقش در. تند 

نقشه پالن. است 

هاي عمودي روي

طـوط عمـودي د
و با ر. شيد است

گر است كه حالت

الت پيوسته، دار

 29/01/1399(  

6(ه در سؤال 

 
متر خواهد بود

ميـاني   

مين و تصوير افق
ن و تصوير افقي

س را دارا هسـت

1 حتي 
1  

هشيد سايه ميله
  .آيد ست مي

نـين سـايه خط
ه منبع نور خورش

رد در جايي ديگ

حات مشخص و 
  .كند  مي

مي

24  

جامع نوبت اول( 

 ارتفاع داده شد

b h+ =2 62
 27  سانتي م

فحه افقـي مي ص
 

ر باالي خط زمي
در زير خط زمين

ترين مقياس وچك

1زه آن 
5   و

در نور خورش. ند
بدست (HP)ق 

هسـتند و همچن
تيجه گرفت كه

  .ت

متي از وجود فر

نها در يك فرمت
د مربوط به آن

صويري و تجسم

يازدهم؛ هنـــر

b h+ و) 2=

b→64  2تا
موده شده برابر

 و همينطور دو
 .كند ضافه مي

d)م خط  د ('
d)ئم خط  د ('

كو) ها ها و قاره

داراست كه انداز

رسنخط افق هم
(vp) و خط افق

خود موازي ه ي
توان نت مي) ست

b منبع نور است

جا گذاشتن قسم

گيري آن  و شكل
كامپيوتري و برند

 خالقيت تص

سنجش ي

=تا  64(ان  62

( )+ × =2 16
 حداقل طول پيم

فحه موازي هم
خط به حجم ا 

تصوير قائم) پايي
تصوير قا) يكايي

ه شهرها، كشور

رين مقياس را د

1ت با 
5   

و مركزي روي خ
(ر، نقطه گريز 
هاي ديوار با سايه

عمود منبع نور ا
bشود كه  ص مي

جسمه نشانگر ج

حروف و تقسيم
سب يك بازي ك

   
 

 .رست است
 فرمول گام انسا

  
=تا  64→ 62

پله، 9پيمودن 
 .رست است

ث شكل، سه صف
13كند و  ع مي

 .رست است
سيستم اروپ(ول 
سيستم آمري(وم 

 .رست است
نقشه(جغرافيايي 

تر سايت، كوچك

ر بوده و برابرست

 .رست است
زي در پرسپكتيو
دن خطوط ديوار
ه خطوط افقي د
اين نقطه پاي ع
منبع نور مشخص

 .رست است
هايي از بدن مج ش

  .دهد ان مي
 .رست است

نوع شكستگي ح
چيز آرم را مناس
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 بـه كـادر      

در . شـود  ي 

 شـايد بـه     

اد شده بـا  

ضاي داخلي 

م شـده در    
هـا،   اغ چـر 

در طراحي 

جاد تعادل 
جادكننـده     

 به بيننـده  

ت و نـوعي       

. جـود دارد   
له از مقاله 

cationgroup

ـديگر و نسـبت

اتر احساس مـي

 اما بـه تـدريج،

ي تصويري ايجا

گاه در فض شيمن

خطـوط رسـم:   
ها، درها، پنجره

هارتي كم نظير د

 متقابل براي ايج
ـودي خـود، ايج

فوذ و رسوخ را

  .يگر است

چشـم و صـورت

مپوزيسـيون وج
ايي كه يك مقا

جاي آنها بـه يكـ

پر تحرك و پويا
.  

جري بوده است
  .تروكه گشتند

يظر سبك و فضا

چر ونيز نوعي نش

شـود ماننـد ـي       
ي تعيين محل د

وي مه. باشد مي

 است كه روابط
ت وسعت بـه خـ

هنده حالتي از نف

با يكدي ل حروف

ك و ترديـد در چ

يدن بـه كم رسـ   
ها مقاله در زمان

 29/01/1399(  

 رنگ، بافت و ج

د انرژي بصري 
كند  برخورد مي

قرن يازدهم هج
ته شد و كالً مت

 آلماني كه از نظ
.  

ي از چرخ و ويلچ

وزمـره ديـده مـ
ماري داخلي براي

سپرسيونيست م

 مربع به شكلي
شود؛ اين تفاوت ي

ده ن از آن نشان

دهنده تداخل ان

 حـالتي از شـك

عـادل صـفحه و
 ابتدا تا انتهاي م

25  

جامع نوبت اول( 

تيرگي روشني،

اند  استفاده كرده
ده با مخاطبان

رگيري آنها تا ق
ز رواج آنها كاست

كسپرسيونيست
.ت بيشتري دارد

پايين آن حالتي

ـوارد زنـدگي رو
كند يا در معما ي

  . موارد مشابه

ن هنرمندان اكس
  .رفتگ ره مي

 سفيد در كادر
ختلف ديده مي

يرون يا رد شدن

ي آنها با هم نشا

ك حفره يا قالب،

ه براي حفظ تع
مودي نازك، از

يازدهم؛ هنـــر

 اندازه، جهت، ت

دل غير متقارن
ت فعال و پيچيد

كاز موجبات به 
رف وقت زياد، از

هنرمند اك»تس
 آثار وي مطابقت

باالي نوشته تا پ
  .كند 

ر بسـياري از مـ
ا را مشخص مي
راحي مبلمان و

ترين ي از برجسته
دار و عصبي بهر

هاي سياه و مت
هاي مخ  با وسعت

دي به سمت بير

پوشاني ر اصل هم

شيدن داخل يك

مواردي است كه
شتن خطوط عم

سنجش ي

 اشكال براساس

هايي كه از تعاد
صري اثر به صورت

و ريحان يكي از
تابت و لزوم صر

كته كل ويت« از 
ضامين و معاني

اي شكل از ب يره
منتقل ميننده 

 نظام بصـري در
 محل توقف آنها
شابه و حتي طر

گون شيله يكي
 هاي زاويه ز خط

بندي قسم بخش
 سفيد، آن هم

  .باشد ي

خل صفحه عمود

 با يكديگر و در

ها و سرك كش ه
  .د

ضخيم يكي از م
توان با گذاش  مي

  .ك گرفت

   
 

 .رست است
ش انرژي بصري

  .شود خص مي
ه ساس در تركيب
عادل، سطح بص

 .رست است
 خطوط محقق و
ي ذاتي آن در كت

 .رست است
شده اثري است

ن اعتصامي و مض
 .رست است

ود فرم نرم و داي
 شهري را به بين

 .رست است
 .رست است

د به عنوان يك
ي اتوموبيل كه

يسات و موارد مش
 .رست است

ه شده اثري از ا
 كارش عمدتاً از

 .رست است
صوير ارائه شده، ب
 سطوح سياه و

بصري ميوهاي 
 .رست است

وانه از حفره داخ
  .كند

 .رست است
 و تماس حروف
 .رست است

حالت نور و سايه
شود س ديده مي
 .رست است

خطوط نازك و ض
ر بعضي مقاالت

خص نيست كمك
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ضـع كـرده    

نفي شـكل  

آن دو . وند 

ن خطـوط    
 

اي سـفيد   

 حـروف را  

پرسـپكتيو  

. وليـد شـد    
بـه  » وجـه    

وير قبـل و  

ز آن در رم   

cationgroup

 خط كـوفي وض

ضاي مثبت و منف

شـو ازه فعال مي

 مركـب از درون
 .شود پاك نمي

هـا نـده قسـمت   

جله، اين تعريف

ده از پده اسـتفا 

  .ت

والـت ديزنـي تو
 زيبـا و قابـل تو

حال بستن تصو

  

ـاي اسـتفاده از

و دقيقي كه در

ود كه توسط فض

نصر به يك اندا
  .آورند ي

نع خارج شـدن
از روي كليشه پ
دن هالـه باقيمان

ورد تخصص مج

دهند فحه، نشان

 خوشبختي است

و كمپـاني سـط  
نگي، تـاريخي،

اي عمودي در ح 

.شود ستفاده مي

هـ سـتين نشـانه   

 29/01/1399(  

هندسي وسبات 

شو طب ايجاد مي

 بصري هر دو عن
ي را به وجود مي

مانگيرد كه   مي
ته و به راحتي ا
ب براي پاك كرد

ني يا موضوع مو

 سمت راست صف

ن آن جستجوي

توس »فت كوتوله
اثر فرهن« عنوان 

ه در آن صفحه
  .شود ه مي

 از رنگ سفيد اس

د، هر چنـد نخس
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ها و تناس  مقياس

صري براي مخاط

ن صورت از نظر
شكال دو هويتي

ن دليل صورت
دگي افزايش يافت
ي است و مناسب

مانند گروه سن. 

در  ر يك نقطه،

 است و مضمون

و هف سفيد برفي
تحت 1989ل 

باشد كه مي» ساوا
گفته» روبش«يا 

  

ماد و دغل كار

ه كار گرفته شد

ت نمايشي

يازدهم؛ هنـــر

جري، به وسيله

بهام و توهم بص

شوند در اين  مي
عوض كرده و اش

ركب چاپ به اين
 مركب، چسبند

زدايي يت چربي

گيرد  ب انجام مي

قاش آلماني، در
.  

كتب سمبوليسم

س« تاريخ به نام 
گرداني و در سال

  .شد

وروسك«ساخته  
يا» وايپ«به آن 

.دانند يونان مي

اي غيرقابل اعتم

صحنه تئاتر نيز به

 خالقيت

سنجش ي

در قرن سوم هج
  .بخشيده شد

اي فيل، نوعي ا

سنگ مينه هم
ود را با يكديگر ع

 در تركيب با مر
دن اين ماده در
زيم داراي خاصي

هاي مخاطب گي

نق» باينز«راحي 
باشد  و ژرفا مي

مترلينگ در مك

م بلند انيمشني
كارگ »يويد هند

 آمريكا اضافه ش

»فت سامورايي
ت كه اصطالحاً ب

هاي ساتير در ي

ها صيتراي شخ

يو در طراحي ص

   
 

 .رست است
وسط ابن مقله د
د آمد و تكامل بخ

 .رست است
نوع طراحي پاها

.  
 .رست است

ناصر شكل و زم
داومي جاي خو

 .رست است
كربنات منيزيم

 صورت زياد بود
ودر كربنات منيز

  .اشد
 .رست است

ف براساس ويژگ
M گويند مي.  

 .رست است
ن عناصر در طر
ي براي القا عمق

 .رست است
اثر موريس م» ي

 .رست است
اولين فيلم 193

دي«ي كه توسط 
جينه ملي فيلم
 .رست است
هف«وط به فيلم 

صوير بعدي است
 .رست است

ه را مبتكر نمايش
 .رست است

 كابوكي ژاپن، بر
 .رست است
 .رست است

سانس پرسپكتيو
  .ه شده است
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ـاي معلـم      

شكسـپير   
ر اسـت تـا      

گـام معلـق   

يسم ايتاليا 

سـرايان در   

ـت فضـا و      

، » يزدگـرد  

تفاده شده 

cationgroup

ـد كـه بـه معنـ

.باشند مسان مي
 بسـيار مهمتـر

گ«، » و يك روز

ر مكتب نئورئالي

گرفتنـد و همس ي

د كـه بـه تثبيـ

مـرگ«، »فران 

كوس عميق است

  .ردانگي است

  .شد مي 

دادنـ سكالوس مي

رادر دوقلوي هم
گـذرد مردم مي

ابديت«، »ريان

در» توريو دسيكا

شد قرار مي  مي

كـاربرد دار» نه  

مسـاف«، »چـك   

ري به روش فوك

  .باشد مي

 29/01/1399(  

 بيانگر وقار و مر

گفته» ميراكل«

نده لقب ديداس
  .شد

د كه خواهر و بر
د، آنچه در دل م

دشت گر«ن به 

ويتو«ساخته » ه

يا اسكنه ناميده
  .حنه بود

نمـاي فرازشـا«

شـو غريبـه كوچ

فيلمبردارصوير از 

مي» ماژور سي«ك 
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  كشي است 

ن سرِ عروسكي

«سطي اصطالحاً 

به نويسن. ه است
ش گفته مي» ليا

اشاره كرد» تين
كننده باشد گمراه

  .رفته است

توا از آثار او مي 

دزد دوچرخه«م 

لي كه اسكين ي
ل در جلوي صح

«يـا  » شولدرشات
  .كند مك مي

با«، »يكـه تـارا  

در اين تص. پالما

آنارمونيك» اژور

ت موسيقي

يازدهم؛ هنـــر

 مربوط به اژدها

اين. باشد مي» كو

يح در قرون وس

گو يا بازيگر بوده
اميل«ز اصطالحاً 

سباست«و » يوال
تواند گ ندازه مي

شكل گر» هولد

.رود ه شمار مي

 اقتباسي از فيلم

ره در صحنه اصل
ضايي دايره شكل

اورشو«بط نماي 
ن به يكديگر كم

چر«، »يبه و مه
  .داشت

خته برايان دي پ

ما دوبمل«ست، 

 خالقيت

سنجش ي

 كشور آلمان و

بونراكو«روسكي 

ات حضرت مسي

ن معادل سخنگ
هاي تراژدي نيز

و« توان به ر مي
ه ظاهر تا چه ان

ماير ه«ي توسط 

يلمساز يونان به

عياري،كيانوش 

ران اصلي هموار
رفتند كه فضگ مي

براي ضب) فرضي
خط نگاه بازيگران

غري«توان به  مي
اشاره د»  خوابيم

ساخ» انفجار«م 

اس» ديزمينور سل

   
 

 .رست است
گفريد متعلق به
 .رست است

وط به نمايش عر
 .رست است

معجزات و كراما
 .رست است

پوكريت در يونان
ه به رقص.  است

 .رست است
 نمايشي اين اثر

دهد كه شان مي
  .ر تن دارند
 .رست است
 .رست است

كانيك يا ماشيني
 .رست است

وس مهمترين في
  .شاره داشت
 .رست است

ساخته ك» ها ني

 .رست است
ي يوناني، بازيگر
م اركسترا قرار م

 .رست است
خط ف(درجه  1

جاد تداوم در خط
 .رست است

 بهرام بيضائي م
وقتي همه«، »

 .رست است
وط است به فيلم

 .رست است
س«ماژور نسبي » 
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  سـل «ـت  

صدا » ال« 
صدا بدهد  

  

.  

ــت ــاي  ن ه

  .شد

  .است 

نـت  » ديـز 

cationgroup

نـ» ور ملوديـك   

را بنوازد نت» ي
»ال« اگر بخواد 

.باشد مي» )رده

خواهد بود» وده

  .هد بود

ــل ــا  بم ن» ژورم

باش مي» گ دشتي

»دانگ دشتي«

دود«نت ) بزرگ

  

بمـل مينـو سي«

مي«س اگر نت 
بنابراين. دهد ي

1/(وچك  پر 5

چهارم افزو«صله 

خواه» جم كاسته

ــام   ــل«م گ بم س

دانگ«گ دومش 

«و دانگ دومش 

فاصله دوم ب(هم 

  .آيد دست مي

 29/01/1399(  

.باشند عراق مي

« ششم در گام 

دهد، پس  صدا مي
ته شده صدا مي

سوم كو«فاصله  

فاص» جم كاسته

م كوچك و پنجم

ــد ــگ دوم. ش دان

و دانگ» دانگ شور

و» نگ چهارگاه

د، هارمونيك نه

 مد فريژين به د

28  
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فواصل دانگ ع) 

نامند، نت را مي

نت نوشته شده
تر از نت نوشت بم
  .»و

»ال ليدين«در  

پنج«د، معكوس 

هفتم«ارمونيك 

ــاژور ــي» م باش م

د«ل دستگاه شور 

دا«دانگ اول . د

باشد مي» دوديز«

تر شود، تيك بم

يازدهم؛ هنـــر

3/ده،  )پرده 4

رجه ششم گام ر

تر از ن  درست بم
و سوم كوچك ب

دو«د، يعني نت 

)درجه پنجم( 

باشد  كاسته مي

وم گام مينور ها

ــل«  ــل س مـ  بم

دانگ اول. باشد ي

شدبا همايون مي

«نت ) م كوچك

نيم پرده كرومات

سنجش ي

/3 پرده، پرد 4

در) مديانت ساب 

و پنجم دي است 
م انتقالي است و

را اجرا كند» ال«

تا نمايان)  سوم

پنجم» بمل سي

بر روي درجه دو

ــاژور  ــام» ز م گ
  .هستند 

 هفتم مد شور مي
 

چهارم دستگاه ه
 

فاصله هفتم(تم 

 
ن) مد آيولين(ر و
 

   
 

 .رست است
4(مجنب . يني

 .رست است
 .رست است

رو نمايان، س(ن 
  .شد

 .رست است
يك ساز انتقالي 
هم» ابوا دآمور« 

«وچك زيرتر از 
 .رست است
 .رست است
 .رست است

درجه( مديانت 
 .رست است

س«تا » مي« نت 
 .رست است

م ساخته شده ب
 .رست است

ــام   ــاديز«ك گ ف
»بمل سل.فا.مل

 .رست است
ترك درجه  يات

.درست است
 .رست است

اصفهان درجه چ
.درست است

هارمونيك هفت 
  .باشد

 .رست است
.درست است

جه دوم گام مينو
.درست است
 .رست است
 .رست است
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 بسترشـان   

  .شود

  /2 تـا   9

ة زودگيـر،  

cationgroup

بـرمتداد عمود 

ش ول استفاده مي

  . باشديم مي

  

  .است تر 

توانـد متـر مـي  

شان به سه دستة

مقاومت را در ام

ار سوختگي، تاو

  .رود
  .شود تفاده مي

ن و كربيد تيتاني

.شود ستفاده مي

تر و شكننده خت

م ميلـي  3شيشـه  

ه به نوع حاللش

 29/01/1399(  

سوبي بيشترين م

ي پير كردن آثا

ر دگي به كار مي
 ايجاد زخم است

تنگستنحاوي  2

سيليس است اس

  .شود مي

ت به فوالد سخ

  هن

مثالً ضخامت ش

  .شود فت مي
آيد كه بسته  مي

  .رد

29  

جامع نوبت اول( 

هاي رس ما سنگ

ون و سينما براي

ريدگي، تيرخورد
 پوشاندن ابرو و

2اما گزينه . شند

ر آهن، كلسيم، س

  تخم مرغ+ ي 
  .شود ده مي

°3   تجزيه م

چدن نسبت. شود

اكسيد آه+ س 

 يا بيشتر شود م

در طبيعت ياي 
ت كوره به دست

سفالت كاربرد دا

اص مواد

يازدهم؛ هنـــر

ام. يكسان است

پردازي تلويزيو ره
  ل و زخم

درست كردن بر
ند بيني، چانه،

باش ب و قلع مي

د مختلفي نظير

گياه لويي+ ستر 
تي مالت استفاد

°C در حرارت 

P. ش ساخته مي

سيلس+ لومينيوم 
 

متر كمتر ميلي 

هاي قيري  سنگ
فت چراغ و نفت

شوند و در آس ي

 خوا

سنجش ي

در تمام جهات ي

اكي كه در چهر
 پوستة سر، تاو

كه براي د  است
هايي مانن ن حجم

ي بيسموت، سرب

  خام
  

س كه حاوي مواد

خاكس+ آهك +  
يايي بهتر و سفت

دهد و  رنگ مي

V.Cنيوم و يا 

اكسيد آل+ سيم 
 ي مايل به سبز

1/تواند تا  ي

طبيعي آماده يا
قير در بنزين، نف

  .شوند ي
ت خام توليد مي

   
 

 .رست است
هاي آذرين د گ

  .رست است
 .رست است

O  :مايع چسبنا
براي ساختن: ن

مايع چسبناكي
براي ساختن: تو

 .رست است
 .رست است

،  حاوي4و  3و  
 .رست است

رم رنگ نشدة خ
چرم گاو: شبالت
  چرم بز: ماج

 .رست است
جر از خاك رس

 .رست است
ماسه بادي= ج 

ي تركيب شيمي
 .رست است

C°15  تغيير
 .رست است

 از فوالد، آلومين
 .رست است

اكسيد كلس= ند 
طوسي: ن پرتلند

 .رست است
خامت شيشه مي

  .متر شود ي
 .رست است

به صورت قير ط 
از حل كردن قي 

يرگير تقسيم مي
در پااليشگاه نفت 

www.sanjeshse 

  
 
 

در 1گزينه  .24
مقاومت سنگ

  .دارند
در 4گزينه  .24
در 4گزينه  .24

OSPمايع 
مايع گالتزان

م: تيوپالست
خمير پالست

در 1گزينه  .24
در 2گزينه  .24

1آلياژهاي 
در 3گزينه  .24

چر: 1گزينه 
اش: 2گزينه 
تيم: 4گزينه 

در 4گزينه  .24
براي تهيه آج

در 2گزينه  .24
ساروجمالت 

خاكستر براي
در 2گزينه  .24

Cسلولز در 
در 1گزينه  .25

ر و پنجرهد
در 4گزينه  .25

سيمان پرتلن
رنگ سيمان

در 4گزينه  .25
ي ضخروادار

/3 ميلي 1
د 2گزينه  .25

:قير معدني
:قير محلول
كندگير و د
:قير خالص
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@sanjesheduc 

ساس شده 

cationgroup

 

كه با بخار يد حس

 .ي يا آلي است

صيقل خورده ك

 29/01/1399(  

شيشه پالستيكي

اي ص صفحات نقره

  .ت است

30  

امع نوبت اولج( 

  . د نباشد

ي گالس همان ش

  

تري را روي ص ق

قطه نظر كيفيت

   نور

يازدهم؛ هنـــر

 و رنگ بايد سرد

پلكسي. باشد مي

.كند ر عمل مي

صاوير زيبا و دقيق
  .ناميد» تيپ

سازي از نق خيره

ر جبران كمبود

سنجش ي

  .است» ت

انجام شود ريج

م» كسي گالس

تر است و بهتر وم
 

موفق شد تص» 
داگرئوت«خود را 

 بهترين قالب ذخ

وردهي به منظور

   
 

 .رست است

دوروپالست«مان 
 .رست است

تدربه رنگ بايد 
 .رست است

پلك«والً از جنس 
 .رست است

 چرمي آن مقاو
.درست است

لوئي داگر« 18
ت آورد او روش خ

 .رست است

به معني خام و
 .رست است

پله افزايش نو 2

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .25
ترموست هم

در 4گزينه  .25
دنرقيق كر

در 3گزينه  .25
شابلن معمو

در 3گزينه .25
نوع: تامپون

د 3گزينه  .25
39در سال 

بود به دست
در 4گزينه  .25

  RAW ب
در 1ينه گز .26

2، 4ضريب   
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