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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  يازدهمسنجش 

)19/02/1399(  
  )يازدهم( ـرنـه  

  

  :باشد ل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قاب 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
 

11از  11آزمــــون   
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@sanjesheduc 

  )سريع: 

گذار، سـير  

ن، كمـين   
 واگـذاري،   

cationgroup

  )ذاب
:خيرخير) (صبح
  )وق

ماشا، گشت و گ

كلـك زدن: كردن
بخشـش،: عطـا 

  )ست

  ودرو

  ) و مكّار
ناه، سختي و عذ
حرگاه، پيش از ص
نبره، حلقه، طو

تم: جتفرّ) (عصب

قال ك) (ك ظهر
اع) (ز هر چيزي

  

ر اسثكتاب ن(ت 

.  

سيلة محافظ خو

  )19/02/1399 م

م به معني تنبل
گن: وبال) (همراه

سح: شبگير) (ز
گردن بند، چن :ر

ميت، تعحردن، 
  )ك، خالص

ام چاشت، نزديك
يك مشت از: ضه
  

  )بخاييد ←

  )الوهيت 

.است) امروزي(
  .  شده است

ه استشدنوشته 

  .شود مي
.دشو  تقسيم مي

وس: و ـ جديدگج

  .هول ندارد

2(

2  

ومدجامع نوبت ( 

ل فارسي يازدهم
پيوسته، ه: رون

ريشاني، ورم مغز
چنبر) (در كاري

رشك بر: غيرت(
نقصان، پاك  و بي

هنگا: چاشتگاه (
قبض) (بها و گران

)ه، دچار اشتباه

←بخواييد ) (ور

←اُلهيت ( 4 

(ار به نثر ساده 
فردوسي سروده
و قالب داستان ن

شتن مشخص م
 پس از نوشتن

  .ست

گسيله دفاعي جن
  زنده

  

  )ر
فعل مجه) نادي

(  
  )ري

2(و نگارش )  

يازدهم؛ هنـــر

كر؛ در درس اول
مقر) (ته، مجروح
ن، پرگيجه، هذيا

كوتاهي د: فريط

) (يدانگاه، پهنه
كامل: مام عيار

)ردن، آموختن
چيزهاي نفيس و

كنند اشتباه: تبِه

سو ←صور ) (

ت به جز گزينة

د هاي وصلهشلوار
يد از شاهنامة فر
به زبان تمثيل و

  . است

رحلة پيش از نوش
وشتن، نوشتن،

 هر دو متمم اس

وس: قديم.  دارد
گستاخ و سرز: د
  ن

بيهوده و زايد: 

هر شناسة ديگر
جزيي اسن 3ملة 

) شناسة ديگري
 هر شناسة ديگر

)2(فارسي   

سنجش ي

ناراستي، مك: غل
خسته: افگار) (ن

سرگ: سرسام) (
تف) (اي از مردم ه

صحن، مي: حوطه
تم) (راس، هيبت

شاگردي كر: مذ
جِ نفيسه، چ: س

مشت) ( توانگري

)غو ←قو : (ب

ها درست است نه

كتاب ش: ترتيب
 مشهدي به تقلي

شي بننصراله م 

دهزينة چهار آم

ني نوشته در مر
مرحله پيش از نو

صراع اول و دوم

 و جديد كاربرد
س چرك، جديد

فرمان: ك، جديد
:جديد ،و آراسته

يا ه(هولِ نوشتم 
جم: گشت شه مي
يا هر(م ويل گ

يا( گسيل كنم 

   
 

 .رست است

دغ: (ا به ترتيب
، خوار، اندوهگين
ق، پرچم، درفش
كل، ظاهر، دسته

 .رست است

مح: (ا به ترتيب
فرياد، هر: نهيب

 .رست است

تلم: (ها به ترتيب
سينفا) ( شيطنت

نيازي، بي: غنا (
 .رست است

ت غلط به ترتيب
 .رست است

ت در تمام گزين
 .رست است

 .رست است

هاي غلط به ت نه
ري نوشتة باذل

ترجمة و دمنه 
 .رست است

اره فقط در گزپر
 .رست است

  :غلط
ر بيروني و دروني
نوشتن به سه م

 .رست است

آتش در مص: چهار
 .رست است

 دو معني قديم
معني قديم لباس 
پزشكو وزير : م
زيور يافته و: يم

 .رست است

  :هاهن
نوشته شد مجه 

پر انديش(گشتي 
گفته شود مجهول

مجهول: ه شود

www.sanjeshse 

  
 
در 3گزينه  

ها معني واژه
زبون،: نژند(
بيرق: رايت(
شكل: هيئت(
در 3گزينه  

ها معني واژه
ن) (و گردش

در 4گزينه  
ها معني واژه
كردن براي
)عطا كردن

در 2گزينه  
امالي كلمات

در 4گزينه  
امالي كلمات

در 1گزينه  
در 2گزينه  

توضيح گزين
حملة حيدر
كتاب كليله

در 4گزينه  
تعريف چهار

در 3گزينه  
هاي غ گزينه
ساختار) الف
مراحل) ب

در 4گزينه  .
در گزينة چه

در 1ينه زگ .
در هر: سپر

:شوخ جامه
قديم: دستور
قد: مزخرف

در 2ه ينگز .1
توضيح گزين
:نبشته آمد

پر انديشه گ
گ: گفته آيد

گسيل كرده

erv.ir
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@sanjesheduc 

ـت اينكـه   

ـتعاره دارد  
   

   راه عشق

cationgroup

  .يه درست

علـ }احـت  و نار

   رزق

تشخيص و اسـ 
آميزي حس: ور

  .ن

  .شود

ختي كشيدن در

.  

  .)سان دارند

  ) ـ آن گلزار

ساس، هر دو آراي

 كنايه از عزادار

يك روز ـ): زي

:رد ـ رخت دل 
ـ بخت شو. شود
  سب

سان فرزندي اين

ش لهي نثارش مي

سخ) دي عقل د

  .كند مي
واري افراد است

   طبع
خر مفاهيم يكسا

  .است
  شق

  )19/02/1399 م

  ) ساق
برساراعنـ بوي 

  ) ـ غيرت ما
  )ـ غبارم

اس بيهوده و بي: 
  ) ندارد
ـ سيه دل  )الله

  رايه درست

  يحاي خوشي
روز(ايهام بر ) هـ

بوري تشبيه دار
ش  از من دور نمي

معادله، ايهام تناس

ف به داشتن 4ة 

ست و پاداش اله

  .ت

ناكارآمد) دنيا ج

را بخواهد خوار م
باعث عزت و خو

اعتنممندي و 
سه گزينة آخ(ت 

وق از گناه دور ا
اق و اطاعت عاش

3  

ومدجامع نوبت ( 

 ـ شرمش ـ آن
 سر ـ سر كوي ـ
ه ـ سپند غيرت
خاكي ـ اين در ـ

:ر من باد آيدش
تشبيه(و سنگ 

طة سياه درون ال
هر دو آر) ل دارد

مسي رد عشق به
ع دوم ـ گزينة ه

صبدارد ـ رخت  
خت و اقبال بد
تعليل، اسلوب م

گزينة. شاره دارند

ي كردن خوب ا

است» هر، هر دو

دل نبستن به د 

دهد و هر كه ر ي
روزگار ب: ة چهار

آبروم) ب         
قناعت) د 

معشو) 2 
اشتيا) 4 

يازدهم؛ هنـــر

جاييك(سين 
هواي سر ـ آن
زان ـ هزار غوطه

من خ. (باشد مي

  )شاه(شاخص 

ست، كناية گفتار
هاي كوه و ص واژه

بين الله و نقط ب
حسن تعليل(ت 

  .ره از عشق

  :تيب
تشبيه در) نة ب

اغراق در مصراع 

بع استعاره نيز د
 دوم كنايه از بخ
ض، مجاز، حسن ت

ي و مردانگي اش

ه دارند كه نيكي

و ظاهيي باطن 

)در راه عشق ب

خواهد عزت مي
ـ گزينة. ت است

                  

سنجش ي

وابستة پس 1ن ـ 
درجان ـ ه(سين 
سوز آتش(سين 

پسين درست م 

ش: ف ـ گزينة ب

لت اسريزي، عدا
 دوم ـ تشخيص

تناسب( تناسب 
جدايي از يار است
اب، آتش استعار

تها به تر ر گزينه
ق و عرق ـ گزين
)دل ـ گزينة د

يص دارد و بالطب
مصراع ـ كردن 
تناقض: د ندارند

قاومت و پايداري

  .ر است

اين مفهوم اشار

ارزشمندي زيباي

فنا شدن د) لف

هر كه را بخ اوند
داوند باعث عزت

  
    
  

 
   
  

   
 

 .رست است

  : ترتيب
وابسته پيشين 2 
پس 4پيشين ـ  2
پس 3پيشين ـ  1
2پيشين ـ  1: 

 .رست است

بعي معطوفش ت
 .رست است

اقض در خونرتن 
غراق در مصراع

ايهام{سيه دل 
سياه است غم ج

جام مجازاً شرا: 
 .رست است

هاي موجود در ه
جناس بين غرق 

يينه استعاره از د
 .رست است

عشق تشخي: ت
قرار ه از بيكناي

كه در بيت وجود
 .رست است

همگي به مق 3، 
 .رست است

حفظ اسرار 3ة 
 .رست است

هر دو به ا: ة دو
 .رست است

ا«ت اين گزينه 
 .رست است

ال: ها به ترتيب ه
 .رست است

خد: 2 و گزينة 
دخ: ة يك و سه
 .رست است

: ها به ترتيب ه
ش و جوانمردي

 فتننت نر
 .استرست 

 :به ترتيب اه ه
 وه عاشق
 معشوق

www.sanjeshse 

در 4ينه زگ .1
ها به گزينه

:گزينة يك
2: دوگزينة 

: گزينة سه
:گزينة چهار

در 2گزينه  .1
نقش: گزينة د

در 2گزينه  .1
:گزينة يك
اغ: گزينة دو
س: گزينة سه

الله س ندرو
:گزينة چهار

در 3گزينه  .1
توضيح آرايه
)گزينة الف

آي) ج گزينة
در 4گزينه  .1

هاي بيت آرايه
مصراع اول ك

هايي ك آرايه
در 4گزينه  .1

،2، 1گزينة 
در 3گزينه  .1

مفهوم گزينة
در 2گزينه  .2

بيت و گزينة
در 3گزينه  .2

مفهوم درست
در 2گزينه  .2

مفهوم گزينه
در 2گزينه  .2

مفهوم بيت
وم گزينةمفه

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

بخشش) الف
زيربار من) ج

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينه

غم و اند) 1
زيبايي م) 3

erv.ir
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@sanjesheduc 

 ← رسـد  

 مباريـاتن   

 و وسـعت   

cationgroup

  .شد
  .ت

 .  
  . ه نشده

به پايـان بر/ ش 

فـرد و جمـع آن

گسـترش: َيمـدّ  

  . ست است

ش عل ترجمه مي
 معرفه آمده است

  

م نادرست است
در جمله ترجمه 

سخنش ← خن

مفمبـاراة ـوده و  

  ه

/هـا   پـل : سـت  

ها نادرس  فرهنگ

  )19/02/1399 م

صورت فعه يد ب
ت و كلمه سخن

 .است نادرست

كاهيم نمي. شود 
»به«. مده است

سخ / بايد ←ه 

.  

  . ت
  .ت

  . ده است

بـ» مهـاجمين«  

بوده» مهاجمين«

نكـره نيس ورُسـجُ 

ها و ترجمه مدن

 
  ه

)2(

4  

ومدجامع نوبت ( 

كه باي  در حالي
نيست ين جمله

ن قولوابراي فعل 

  . د است
شود، كم نمي ي
دانش معرفه آم 

  شود
و اينكه/  نيست

جمه نشده است

رده استتغيير ك
رده استتغيير ك
وارد شد.... است،

شده و در اصـل

«شده و در اصل 

 
جكلمـه  / كرد  ي

تمد: حضارات/  

 درمانگاه : صف
درمانگاه: وصف

  ست نه فاعل 

(، زبان قرآن 

يازدهم؛ هنـــر

عل ترجمه شده
در اي آمنوا فعل 

استوار باشيد به 

بدهد  معناي ياد
كاسته نمي: يش

.نيستم شرط 
  . ت

فارغ ش ← سد
ن يقطعـن الفعل 

ترج» اليه«/ ايد 

تغيير كرد، ت: ت
تغيير كرد، ت: ت

شد، داخل شده ا

ه نونش حذف ش
   

  . است
 نونش حذف ش

 . استها  السي
سفارش مي: ست

نادرست است» 

مستوص/ داروها 
مستو/ داروهايي 

  
مفعول اس» نا«ر 

 عربي،

سنجش ي

صورت اسم فاع 
دل دقيقي براي

ترجمه/ ي سخن

ز باب تفعيل به
الزم است و معنا

سمابراي حيحي 
فاعل آمده است

ش، به پايان برس
ف ي درستي برا

با حتماً/ علمش 

است تفعُّلب  از با
است لتفعُّ  از باب 
داخل ش: ي است

كر است كهذع م
گلي، يك گل: 

ا مبارياتمع آن 
 مذكر است كه

، همكالهمكاران
ضي استمراري اس

»دوستي«رجمه 

  .داردود ن
داروها، آن د: ت

د: ر و نكره است

ها  تهمت: ست
دهد ضمير  نمي

   
 

 .رست است

هآورندگان ب مان
مان آوردند معاد

س ← خن خود
 .رست است

فعل شرط از :لَّمَ 
فعلي ال  ينقص

معادل صح» آنكه
صورت اسم فه  ب

 .رست است

سخنش ← خن
ها نكنند ترجمه

 
مع ← علمانش

 .رست است

فعل ماضيغّيَر 
فعل ماضي غّيرَ 
فعل ماضي خلت

 .رست است

جمع» مهـاجمي
نكره است» دف

مفرد و جمباراة 
جمع» مهاجمي

 .رست است

به معناي ه مالء
ماض: نت تنصح

ترو گفتگو : وار
 .رست است

ايم در متن وجو
معرفه است دويةأل

جمع مكسر وية
 .رست است

جمع مكسر ا هم
سود ابه م :فعنا

www.sanjeshse 

     
    

در 3گزينه  .2
ايم: 1گزينه 
ايم: 2گزينه 
سخ: 4گزينه 

در 2گزينه  .2
َعلَّ: 1گزينه 
ال: 3گزينه 
آ«: 4گزينه 
كننده عمل

در 4گزينه  .2
سخ: 1گزينه 

ره: 2زينه گ
 فارغ شود 

مع: 3گزينه 
در 1گزينه  .2

َتغ: 2زينه گ
َتغ: 3گزينه 
دخ: 4گزينه 

در 4گزينه  .3
م«: 1گزينه 
هد«و . است

مب: 2گزينه 
م«: 3گزينه 

در 1گزينه  .3
زم :2گزينه 
کا: 3گزينه 

  . دهد مي
وحِ : 4گزينه 

در 2 هنگزي .3
برا: 1گزينه 
األ: 3گزينه 
أدو: 4گزينه 

در 1گزينه  .3
ُته :2گزينه 
َينف: 3گزينه 

erv.ir
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@sanjesheduc 

» صـناعة«

ـه معنـاي   

ـاحت ايـن   
رسـد ايـن   
ران در آن    
سخت است 

حافظـت از    

ـاب شـده   

هول اسـت  

گزينـه  / د 

  . نيست ل

cationgroup

  .م

«عت بـه عربـي     

بـ جمـال/ سـت   

كشف شد، مسـ
ر جه زير صفر مي
بـد و هرگـز بـا
ر قطب بسيار س

ب بايـد بـراي مح

نور بازتـ، ديسفي

مجه» كشف شد

باشد مي» عـاَش «

  . ل نيست
افتعالاز باب  الء

  »   ال« 
هايي ندهيم لقب

ن، معـادل صـنع

 و براي غائـب ا

ميالدي ك 1911
درج 92تان به 

تا مـاه نمـي   6ت 
گردد، زندگي در

سافران به قطب

.  

بلكه بخاطر س .د

ك«  ترجمه متن

«ماضي آن : 2ه 

از باب افتعال» ئ
امتالمصدرش  

  )19/02/1399 م

  . ت كرد

» «أن«بعد از . ت
به آنها ل ← م

ساختن: »صـنع«

  .ب است
مجهول يستخَدم

1ن قاره در سال 
 حرارت در زمست
خورشيد در مدت
گ  خورشيد برمي

كنند و مس ي مي

  .ريك است
  

.ش از حد است

حور زمين ندارد

است و براساس

گزينه/ است  بة

يمتلئ«ضارع آن 
،رد ساخته شده

5  

ومدجامع نوبت ( 

ما را نصيحت: يه

است ن ال نغيب
هايي بدهيم  لقب

«/ زيٌت  ←. ت

ول و براي غائب
ُيس / زيتٌ  ←. ت

هزاران سال، اين
ز برف و درجه

تان خسمدر ز. د
به تمايل محور 

ندگي و مرجان ز

د و در نتيجه تار
.ستم كشف شد

  .ت

سرماي بيش، طب

طي به گردش مح

ا اکتشافدر آن 

للغائبث غائب يا 

ساخته شده و مض
چون از فعل مجر

يازدهم؛ هنـــر

ست نه مضاف الي

أنطوف به فعل 
نبايد به آنها.  ت

نادرست است ت

مجهو ُيستخَدمي 
نادرست است ت

است در طول ه
ست از بياباني ا

داند  از آن را مي
امر است و اين

ها برخي ماهين 

تابد ماه نمي 6ب 
اره در قرن بيس ق

جنوب اندك است

گي انسان در قط

ارتباط،  به چشم

مصد: 3گزينه / 
  . است کتشف

 براي مفرد مونث

 از فعل مجرد س
چ: 4گزينه / ت 

سنجش ي

مفعول اس ناحَ صَ 

و معط جمله قبل
تسنادرست ا» 

الزيتو كره است 

 معلوم است ولي
الزيتو كره است 
  . شي ندارد

از يخ فشرده ا ه
عبارت اسن قاره 

ان فقط اندكي
ماه ا 6 هر كدام 

  . ر آنجا نيست
 است كه در آن

  . ده كنند

زمستان در قطب
رابر است و اين

نسان از قطب ج

م سكونت و زند

ش نور خورشيد
  .كند مي

 ت و فاعل ندارد
ُمکسم فاعل آن 

مخاطب نيست
  

ن مفعول است
 براي مبتدا است

   
 

صنَ در » نا«مير 
 .رست است

در ادامه ج» قَبهم
نبايد«و كلمه د 

 .رست است

وغني در متن نك

م فعليرب كار مي
وغني در متن نك
ت و معناي آرايش

  :ن
هاشتباي ان ب قاره

اينوسيع است و 
سرار است و انسا
طول شب و روز
راي زندگي بشر
ن قاره درياهايي

از عينك استفاد 
 .رست است

ز ن خورشيد در
بردر آن  و شب 

 .رست است

دانش انس متن 
 .رست است

عامل اصلي عدم
 .رست است

تن انعكاس تابش
اذيت مشدت ه 

 .رست است

عل مجهول است
اس: 4گزينه . / د

 .رست است

براي م تعيشعل 
. نيست خاطبة

 .رست است

بر وزن َمملوءون 
برخ، مملوءش 

www.sanjeshse 

ضم: 4گزينه 
در 3گزينه  .3

ال نلق«فعل 
يدآ نهي نمي

در 1گزينه  .3
رو: 2گزينه 
    .است

بك: 3گزينه 
رو: 4گزينه 

زيبايي است
  

ترجمه متن
قطب جنوب
قاره بسيار و
قاره پر از اس

ط. بارد  نمي
و هيچ اثر بر
ولي زير اين

شانچشمان
در 4گزينه  .3

براساس متن
و مدت روز

رد 1گزينه  .3
چون براساس

در 3گزينه  .3
طبق متن، ع

در 4گزينه  .3
مطابق با مت

هها را ب چشم
در 2گزينه  .4

فع: 1گزينه 
و فاعل ندارد

در 4گزينه  .4
فع: 1گزينه 

للمخ براي: 3
در 1گزينه  .4

چو: 2گزينه 
شقن: 3گزينه 
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ي سـتايش    

جويي است 

ـرف ربـط     

cationgroup

.ذكر سالم است

  .شود نمي

بـه معنـاي حمـدة

 را نوشت دانشج

 

 ترجمـه نيـز حـ

  . ت
  . كند ع مي

د چون جمع مذ

  ....وي و 
ص نسبت داده ن

  .د
محجمـع   مدحا

  . م شرط است
  ك كند؟ 

ي كه اين مقاله

   گرفت؟ 

 . ست وصفيه ا

يف نكرده و در

وصيف كرده است
ت از دروازه دفاع

  )19/02/1399 م

گيرد فتحه مي ن
  .گيرد حه مي

 از مادي يا معنو
و به اشخاص... ت و

م مكان را ندارند
مح: 4گزينه /  ب

اسم» من«شد، 
حل مشكلم كمك

كسي: رجمه، ت)ت

ز مدرسه جايزه

جمله» تعادل«
  .دارد

و هدف را توصي 

فاعل را تو» افع
كه با قدرت) آيد ي

6  

ومدجامع نوبت ( 

  .است لِتفاف

نالمسافرو ون در 
فتح »ت«حرف 

رود اعم كار مي
ك كردن، هجرت

  اه 
نيز وزن اسم يقه
مغرب زمان نماز 

  دانم  مي
  

چش  آخرت را مي
تواند مرا در ح ي
موصولي است( 

ن موفق شد و ا

« و جمله فعليه 
نياز نده وصفيه 

.ب شرط است

يدا«مله وصفيه 
 باني خوشم مي

   . بايد است
  . شد

يازدهم؛ هنـــر

البط درست آن 

حرف نو: 2زينه 
است و ح َتفعيلن 

ريزي بك وع برنامه
ي، جدايي، ترك

 به معناي كارگا
ديح وشارع د و 

:عناياست به م

م: ست به معناي
 دوست دارم : ي

  بي  

بر كند شيريني
 كسي از شما مي

ستشرط ني مـن

 كسي در امتحان

را داردمفعول  
جملهلم است و 

جوا» يـذهب«ه 

عل را دارد و جم
از دروازه(كند  ي

به معناي المه 
باش مي» ينكه، تا

سنجش ي

است و ضبط تعال

گز/ باشد  مي عَّل
و بر وزن تفعيل 

قشه براي هر نو
ريت به معناي دو

 و در اين جمله
ي مكان را ندارد
ارت اسم زمان ا

  .ست
 متكلم وحده اس
 است به معناي

وخ: ت به معناي

ر تلخي دنيا صب
چه :ت، ترجمه

م و ترجمه آن، 
  .واند

چه: ت، ترجمه

ره است و نقش
عل معرفهل ولي 

ت اما جمله فعليه

ست اما نقش فاع
 مرا متعجب مي

در اين گزينه. ت
ي اينبرا« معناي 

   
 

 .رست است

افتعمصدر باب  ف
 .رست است

َيَتَفعَّبر وزن  کلم
مصدر باب وحيد

 .رست است

به معناي نقطة 
مصدر استجر 

 .رست است

است مصنعع 
معناي معذرةلمه 
در اين عبا غرب

 .رست است

و اسم تفضيل اس
فعل مضارع علم
فعل مضارع حب
مصدر است خير

 .رست است

هر كه بر: ترجمه
استفهامي است ن

 توجه به جمله
خو گاه درس مي

استفهامي است ن
 .رست است

نكر» مسابقه«نه 
مفعو سعيداً لمه 
نكره است» هدفاً 
  . يد

نكره اس» حارس 
دروازه باني: ت

 .رست است

امر است» الم«ل 
به» الم«ها  ينه

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
التفافكلمه 

در 3گزينه  .4
يتک: 1گزينه 
َتوح: 4گزينه 

در 1گزينه  .4
خط: 2گزينه 
هج: 3گزينه 

در 3گزينه  .4
جمع مصانع
كل: 1گزينه 
مغ: 2گزينه 
  .است

در 2گزينه  .4
مبتدا و اکثر

أع: 1گزينه 
أح: 3گزينه 

الخ :4نه يگز
در 2گزينه  .4

با دقت در ت
من: 1گزينه 
با: 3گزينه 

كه در دانشگ
من: 4گزينه 

در 3گزينه  .4
در اين گزين

كل: 1گزينه 
ه«: 2گزينه 

آي نمي» كه«
«: 4گزينه 

ترجمه عبار
در 3گزينه  .5

الؤمنظور س
در ساير گزي
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 جـز  ستاد،
  .16ص  

 را پيـامبر 

  

 در تـدبر «

 نـزول  ين 

هاي مهم  ت

رد . »)ص(   

cationgroup

نفرس بندگان ي
».است ت باالتر

پ و خدا دعوت 
.9ص . ن است

  وت

«كه در بخـش   
  .دارندرت شا
عـي در درونـي  م 

، از قسمت) شده

ـرآن و پيـامبر

 

سو به را والنش
آخرت و دنيا در 

...« :آمده است 
و اين، همان دين

تجديد نبو ← 

لونَ تاببطالم﴾
اشو داللت ) ص

انسـجام«وط به 

يز از آنجا طرح

قـ «سـت؛ و نـه   

 .اند هم با مواره
  .67ص 

   

  )19/02/1399 م

رسو خداوند شام،
اش رتبه است، ر
  .يگر دارنددك

حييكمم لما ي﴾
و» .بخشد مي قي

ودان خمهاي ز
  

  بوت

 كمينذًا بِيرتالَ ا
ص(ن پيامبر اكرم 

مربو ﴾كَثيرًا الفًا
  .3و  2

ني 58كه سؤال 

اس» )ع( بيـت  ل 

هم نيز) ع( تيب 
ص .است ميشگي

.64در صفحة ) 

 

7  

ومدجامع نوبت ( 

هش اي« :فرمود
تر كامل عقلش ه

باطاتي هم با يك

للرُّسول اذا دعاكم
حقيقي زندگي ما

  .ه است

ه و انديشة انسان
ختم نبوت ←

تجديد نب ← ت

تَخُطُّه ال و كتابٍ
يا امي بودن دن

اختال فيه لَوجدوا 
2هاي  رد گزينه

  .اند

( 53در صفحة 

اهـل و قرآن «ي 

  : جمله
اهل و قرآن ند،
هم آن كنار در 

)مشهور است» 

)2(و زندگي 

يازدهم؛ هنـــر

ف حكم، بن هشام
كه كس آن و .د

 هرچند كه ارتب

له و لاستجيبوا ل 
شم به كه دخوان 

طرح شده 16ص 

خور فهم ودر ،ن
←  برنامة زندگي

 مستمر آن است

ك قَبله من من وا
ناخوانده بودرس

غَيرِاهللاِ عند من 
ر. ن مجيد است

ا ب برگرفته شده

  
بوط به رسالت

يعني» بيتي  هلَ

د، ازشو مي راج
شون نمي جدا هم

نيز معصوم جود

يوم االنذار« به 

 دين و

سنجش ي

ه خود، رجسته
تعقل كنند الهي

مختلف هستند؛

 ايها الّذين آمنوا
مي چيزي فرا ه

ص» كنيد كميل

  .اب است

ي توسط پيامبران
ي دريافت كامل
 تبليغ دائمي و

  .ستي ا

 ﴿ما و تَتلو كُنت
دتند، هر دو به 

كانَ لَو و لقُرآنَ
از محتوايي قرآن

كتاب 50و  49و 

.كتاب است 53
هاي مر  يا حوزه

اللِّه ب ترَتي واَ ع

استخر هايي پيام
ه از )ص(يامبر 
وج است، يشگي

كه(انذار  آية ل

   
 

 .رست است

بر شاگرد به )ع( 
ا پيام در ندگان

م دو چيز مو عل 
 .رست است

يا﴿شريفة  ةآي
به را شما كه گاه

تك« سؤال نيز از 
 .رست است

كتا 31ق با ص 
 .رست است

 ثابت دين الهي
معة بشري براي
گاري يك پيام،

 .رست است

سيب دراكت 37 
 .رست است

و آية) 36ص (
كتاب هست) 43 
ا يتَدبرونَ اَفَال﴿ 

اعجا هاي ز جنبه
 .رست است

و 52ت فحاز ص
 .رست است

3ق مطالب ص 
ش ابعاد عصمت

  .م است
 .رست است

كتاب«، »ينِقَلَالثَّ«
  .3و  2
پ حديث ثقلين، 

پي و قرآن كه ور
همي قرآن كه ور

 .رست است

واقعة نزول / يجرا

www.sanjeshse 

   
  

در 2گزينه  .5
كاظم امام  

بن آنكه براي
عقل: نكته  

در 4گزينه  .5
آترجمة در   

آنگ بپذيريد؛
بخش دوم  

در 3گزينه  .5
دقيقاً مطابق  

در 1گزينه  .5
بيان اصول  
آمادگي جا  
الزمة ماندگ  

در 1گزينه  .5
مطابق ص  

در 1گزينه  .5
(بيت حافظ  

ص( »قرآن
آية شريفة  

از» تدريجي
در 4گزينه  .5

زا به ترتيب  
در 3گزينه  .5

دقيقاً مطابق  
بخش: تذكّر  

درس چهارم
در 4گزينه  .5

«منظور از   
2هاي  گزينه

در تفكر با  
طو همان )1  
طو همان) 2  

در 3گزينه  .6
مطابق ماج  
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 خـدايي  ـه 
ة ـة شـريف   

 وارد جديـد 

  
 ضربه متر

 منـت  ين،

ص » قـرآن 

» .نـدارد  ور

فهوم است 
 ايـن  بـه  ، 

ته باشـيم،    
امـل ذكـر    
ن صـورت   
  .  ورده است

cationgroup

بـ سوگند«: مود 
و نـزول آيـ» .ند

ج شـكلي  بـا  ت

.105ص . شوند
كم دشمن، به ن

زمي مستضعفان 
قـ در تـدبر «). 5

حضو جامعه در 

مفآمده، هم 126
ايشـان، بـه  سـي 

م و دهـم داشـت
درسـت و كا 4   

در ايـن.  بـدانيم 
زّا و متفاوت را آو

كه فرمو) ص(رم 
اند نجات اهل ت،

جاهليت ،)ص(دا 

ش محسوب مي) ع
زدن ضربه عين 

بر خواهيم مي 
5آيـة   قصـص،  ة 

نه اينكه است، 

6 كه در صفحة 
دسترس امكان م

يژه دو درس نهم
قـط در گزينـة

توانيم يكي اً مي
كه سه چيز مجزّ

  )19/02/1399 م

سخن پيامبر اكر
قيامت روز در و د

.  

خد رسول لترح

 

ع(يعيان امامان 
در كه اي گونه 

 َما«: ﴾الوارِثين
سـورة(» .دهيم 

»غايب«نظرها 

 اشاره در سؤال
عدم يا امامان ت

م تا دهم، به وي
اين سه، فق. دارد
اًبرا تقري»  فقيه
است كه 4گزينة 

8  

ومدجامع نوبت ( 

ف كرده و اين س
رستگارند او، وان

.اند اخذ شده 93

ر از مدتي ذشت

 .كتاب است 1

ان و شي ما پيرو
به«: ش اين است

نَجعلَهم و اَئمةً م
قرار ]زمين[ ن

ن از ايشان كه ند

 با حديث مورد
غيبت زمان در د

هاي چهار درس
ه سه چيز نياز د
سالمي و واليت

و تنها گ. اند كرده

يازدهم؛ هنـــر

  .اند شدهن ياب 

هللا انصاري تعريف
پيرو و شيعيان و
  .80ص  

3ست، از صفحة 

8.  
گذ از پس: ... ت
  

03و  101و  1

ستند كه وظيفة
ثانياً، تعريفش.ت

    104ص 

نَجعلَهم و الَرضِ
وارثانرا  آنان و م

اند ناميده» غايب«

آمده است و 1
دارند وظيفه انان

محتواي دعات و 
ب الهي قرآن، به
سالمي و رهبر اس
 دو چيز اشاره ك

سنجش ي

كتاب 77و  78

ه جابر بن عبداهللا
و مرد اين وست،

.يگر واقع شدند

سته شده در تس

89ص : »قرآن ر
سلطنت به نبوي 
.93ص » .شد 

04رتيب صص 

ز موضوعاتي هس
ميشگي ما نيست

ص. »ضربه نخورند

ا في استُضعفوا نَ
دهيم قرار ]مردم

«جهت آن از را 

25صفحة » رآن
مسلما«: نند كه

  .ب است

مطالب و موضوع
مي در كنار كتاب
ي و حكومت اس
كدام در واقع به

   
 

 .رست است

8و  78 صدر ص
 .رست است

اجرايي است كه
قدرت او دست 

به دنبال يكدي» 
 .رست است

عبارت خواس / مه
 .رست است

در تدبر«در  /  از
عدل حكومت ل

مسلمانان ماعي
 .رست است

برگرفته از به تر 
 .رست است

از 3و  2و  1ينة 
، اوالً، وظيفة هم

اصالً ض«ه اينكه 
 .رست است

الَّذينَ علَي نَمنَّ ن
م[ پيشوايان را 

 .رست است

امام كه كنيم ه

 .رست است

قر در تدبر« در 
كن اين اشاره مي

  ».كنند جعه
 .رست است

كتاب 128صفحة 
 .رست است

  .بي است
 بسيار كلّي به م
كه جامعة اسالم

واليت ظاهري«ا 
كد هر 3و  2و  1

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
به ترتيب د  

در 2گزينه  .6
مطابق با ما  

در جانم كه
»البرِيةِ يرُخَ«

در 3گزينه  .6
هر دو گيوم  
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در 4گزينه  .6

هر سه گزين  
،»تقيه«اما   

؛ نه»بخورند
در 2گزينه  .6

  ﴿و اَن نُريد
آنان و نهيم
114.  

در 3گزينه  .6
توجه بايد«  

  .113ص 
در 1گزينه  .6

آية كريمه  
ر دو به او ه

مراج فقيهان
در 4گزينه  .7

مطابق با ص  
در 4گزينه  .7
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 تسـليم  و 

 و نيـك  ي 

 و بينند مي

14.  

155.  

! اري دهـد  

cationgroup

خـورده  شكست
  .143ص 
  

پاداشـي ،كردنـد 

م خود عمل ازة

0ص » .فروشيد

5ص » .باشد شته

يـا / ساني را مدد

ش خود درون ت
ص» .است شده
.142ص » .ست

ك پيشـه  كوكاري

اندا به بد جزاي 

نف آن از كمتر ه

پروا داش خدا از 

  .3و  1اي 
ند اين گونه انسا

  .باشد ها مي

  .ي است

  .ياورد

  .شود

  )19/02/1399 م

پست تمايالت ل
ش آنان هاي واسته

اس گاه بي و گاه 

نيكو كه كساني 

،كردند پيشه ي

به ]را خود[ پس

ديگر، نصف اي

ها د گزينهر. شود
توان ت چگونه مي

  .يستند

ها  و علت پديده

نحرافات اخالقي

 حساب ايمان بي

ش ملي ناميده مي

  ديني

9  

ومدجامع نوبت ( 

مقابل در ابتدا ،]
خو تسليم و يده
تمايالت اين به

براي«: ﴾ذلَّةٌ وال
  ».نشيند مي
بدي كه آنان« :﴾

139.  
پ نيست، بهشت 

14.  
برا بايد پس ت؛

وش انسان باز ش
عقالنيت ده شد،

  . صيانت

ك و شناسايي نيس

ه خداوند خالق

گردد، ان خالق مي

د به خالق و روز

ض آن، شرك عمل

هاي ف و اقليت

يازدهم؛ هنـــر

معلول[ دهد مي
گرديد درتمندان

ب دادن منفي سخ

و قَتَرٌ وجوههم قُ
نمي ذلت و خواري

 م وقُهلَّةٌ تَرهذ﴾
9ص » قرآن در 
جز شما جان ي

48ص . »نيست 
است كرده حفظ 

د كه چشم و گو
به حاشيه راند ل

ز مصون ماندن،

  .اشد

حواس قابل درك

  

  .آيد ي

ست نيست، بلكه

داني انسان از خ

تواند  هرگز نمي

اقضي است و تن

معارف

سنجش ي

م ذلت به تن ان
قد و زورگويان ب
براي پاس زمان ن

يرهقُ وال زِيادةٌ 
آنان غبارخ ةچهر
زاءيِّئَةٍ جها سثلبِم

تدبر» «.نشيند ي
براي بهايي همانا

  ):ص
ازدواج از تر وب
را خود دين صف

شود ي سبب نمي
عقل و بسته شد 

ن، ايمني، و نيز

با ي و تجربي مي

رگز به وسيلة ح

.ي را علتي است

ها، بدست مي ده

درس» ها است ده

گرد ه سبب روي

شهوات و فساد،

نگر توحيد عملي

   
 

 .رست است

ديگرا مقابل در 
مغلوب سپس و  
بهترين جواني و

 .رست است

و نيسالح سنُوا
چ بر و است تر ن

ج السيِّئات كَسبوا
مي ذلت غبار ن

ه«): ع(ين علي 
 .رست است

ص(ول خدا ساز ر
محبو خدا نزد ي
نص كند، ازدواج 

 .رست است

 شديد به چيزي
گوش و چشم 

  .4و  1ي 
ايمن ماندن=  دن

 .رست است

شناخت او مادي
 .رست است

 مادي بودن، هر
 .رست است

اي  كه هر پديده
 .رست است

ضور مشروط پديد
 .رست است

زيي از عالم پديد
 .رست است

ترين عواملي كه 
 .رست است

ور شدن در ش طه
 .رست است

رابر خداوند، بيان
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  .نجام دهيم

  .يد

خصص مشورت ا

  .رنديگ ي

  .د

نمايد را اثبات مي

 

  )19/02/1399 م

بايد با افراد متخ

  .اند ده

يسرچشمه م ها

  . است

شوند ناميده مي» 

  .داند ي مي

ي دانش بشري ر

 . ديگري باشد

10  

ومدجامع نوبت ( 

  .شود يده مي

د عملي باشد، با

ها، معرفي كرد ج

همحدودنگريز 

  .ود

بيني الهي جهان

»هاي تدبيري ت

ي انسان ضروري

لوم، نقص نسبي

  .خواهد بود

ي، مستلزم نفي

يازدهم؛ هنـــر

ناميد» بندگي«، 

دهنده توحيد شان

شنا شدن با رنج

ا ،رسند يالت م

 

شو ل تقويت مي

ود و الزمة آن ج

  .هي است

فعاليت« ندارند، 

 تشريعي را براي

كامل تدريجي عل

زدگي خ شه، علم

  .ست

  .باشد ن مي

ند كه قبول يكي

سنجش ي

م خداوند شدن،

 اجتماعي ما نش

ها را آش ن از لذت

ظر ما دور از عد

 .بخشد اي مي ه

 نور ايمان در دل

شو ناميده مي) ي

همان هدايت الهي

، جاذبه يا دافعه

 بشري، هدايت

جهان و تكسايي 

هيت علم و انديش

 جهان هستي اس

  .ست

ستعدادهاي انسان

خالف هم نيستن

   
 

 .رست است

 و شرطي تسليم
 .رست است

زندگي فردي و
 .رست است

استفاده كردن ط
 .رست است

كه به نظ يموارد
 .رست است

سان، حيات تازه
 .رست است

ن پرهيز كنيم،
 .رست است

هدايت عمومي( 
 .رست است

جهان در اصل، ه
 .رست است

 خود آن كارها،
 .رست است

  .جي آن است
 .رست است

 و مطلق دانش
 .رست است

دن دامنه شناس
 .رست است

قي غفلت از ماه
 .رست است

يت خويش در
 .رست است

پرستي انسان ا م
 .استرست 

الع بر تمامي اس
 .رست است

دين، دو چيز مخ
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Part A:

  

  ».شودار 
رو  روبـه  ول     

ش خـواهم      

  .عولي است

  ».شند
ضـمناً  . ـت 

 تعطـيالت   

  ن

، مشـاغل،   

الر هزينـه  

  ».شدند

cationgroup

: Grammar

».خواهيد داشت

زل برگزادر من د
 شـرطي نـوع او

ر حـال دوسـتش

صفت مفع) سيده

زيكي فعال باش
“It + to b اسـ

  

گي روزمره بـه

كردن، گريختن ر

هـا، ـوط بـه آدم  

  يت كردن

15دو نفـر       دال

  نددست آور

  ».كز كني
  طور ويژه

ي بود متعجب ش

r and Voca

گرم آرد نياز خو 

بايدت، مهماني 
راين بـا جملـة

اما بـه هـر شود

“frighte )ترس

د به صورت فيز
be + adjecti

.ده كنيماستفا 

از روتين زندگ ار

فرار) 4 

شود تصاوير مربـ

رواي) 4 

ـه نهـار بـراي د

د به) 4 

ات تمركز مدرسه
ط به) 4 

وقتي پاسخ منفي

  )19/02/1399 م

abulary 

175م شكر، و 

در غير اينصورت 
“I  بنـابر. اسـت

ش پر التهاب مي

”enedفاعلي و 

 است بخواهند
ive + (for so
“physically(

فراكنم براي  ي

 بيني كردن 

وزان خواسته ش

 ور كردن

ر داشته باش كـ

 جله رفتن

د روي كارهاي م
 ب است

براي همين و. د

 

11  

ومدجامع نوبت ( 

گرم 175م مرغ، 
  .ست

.ر خواهيم كرد
f not = If th

  .كنيم  مي

پاين ديدار . شد

صفت ف) التهاب

سالمند دشوار
omebody) +

”yدر اينجا (د 

فكر مي. ي نداشت

پيش) 3 

آمو ت كه از دانش

مجبو) 3 

 بكني، به خاطر

عج با) 3 

بايد طور ويژه ه
خوب) 3 

دنا فق عمل كرده

)2(انگليسي 

يازدهم؛ هنـــر

كيك، به دو تخم
“t بيان هدف اس

را در باغ برگزا ي
he weather i

“will استفاده

وشحال خواهم ش

“f )ترسناك، پر

براي افراد س: ه
+ infinitive”

توانيم از قيد مي 

يدم، حال خوبي

 كردن

كالسي اين است
  ». بزنند

 ب زدن

ميزي رزرو وي

 جو كردن

به هستي، ولي 
 بيش از اين

تواف شرايطمام 

ا

سنجش ي

اين ك ت كردن
”toي مصدر با 

يب باشد مهمان
is not good”

”lواب شرط، از 

خو مولين عشق

frightening”

جزاي جملهيب ا
”ملـه سـاختار   

)”active“جا 

ي كه عماد را دي

  :صدري
تصور ك) 2 

ك فيدمهاي  يت
برچسبرده و 
  :صدري
برچسب) 2 

با عجله بروكه 

  :صدري
جستج) 2 

شق فوتبال بازي
، بديگر )2 

كردند كه به تم ي

   
 

 .رست است

براي درست«: ه
بردهايركي از كا

 .رست است

اگر هوا خوب«: ه
”قت كنيد كـه  

 بخش جملة جو
 .رست است

از ديدار با او«: ه

”وجه كنيد كه 
 .رست است

يتبهترين تر«: ه
والً بخش اول جم

در اينج(ف صفت 
 .رست است

آخرين باري«: ه
  ».د
ها در حالت مص ه

 كردن
 .رست است

يكي از فعالي«: ه
ره را طراحي كر

ها در حالت مص ه
  كردن

 .رست است

قبل از اين ك«: ه
  ».ت
ها در حالت مص ه

 دار كردن
 .رست است

دانم عاش مي«: ه
 

 .رست است

آنها فكر مي«: ه

www.sanjeshse 

   

در 1گزينه  .7
معني جمله  
يك :توضيح  

در 4گزينه  .7
معني جمله  
دق :توضيح  
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  ».داشت

تو :توضيح  
در 1گزينه  .7

معني جمله  
او: توضيح  

براي توصيف
در 4گزينه  .8

معني جمله  
احتياج دارد

معني گزينه  
فراهم ك) 1  

در 2ه نگزي .8
معني جمله  

ابزارها و غير
معني گزينه  
هدايت) 1  

در 3نه يزگ .8
معني جمله  

خواهد داشت
معني گزينه  
د عالمت) 1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
ناگهان) 1  

در 3گزينه  .8
معني جمله  
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.«  

 چيزهـايي      

Part B:

براين زمان 

Part C:

cationgroup

  شنهاد

.اند اي داشته ينه
   دسترس

راب شـد، چـه

  اهت

  يقه، ترجيح

: Cloze Tes

بناب.  در برگيرد

.  

  تقيم

  قبت كردن

: Reading C

پيش) 4 

نين بيماري زمي
در) 4 

ه چيزهـايي خـر

شبا) 4 

 

سلي) 4 

t 

االن را  پيش تا

آيد مي ”to“ با 

مست) 4 

مراق) 4 

Comprehen

  )19/02/1399 م

 ط

التر بوده و همچن
 ولي

داشته است؛ چه

 ريت

 ».دش را دارد

 ن

روز 14ه از م ك

ه صورت مصدر

 ب

  .داشت

 سايي كردن

nsion 

12  

ومدجامع نوبت ( 

شرايط) 3 

سنشان باال اند ه
معمو) 3 

صلي به همراه د

مورأم) 3 

خو ساليقسي 

امكان) 3 

ز به زماني داريم

فعل دوم به» دن

مناسب) 3 

“to” خواهيم د

شناس) 3 

  بيرون بپاشند

يازدهم؛ هنـــر

 گيري

فوت كرده 19د 
 ي

دامه تحليل مفص
  ».ه
 

، هر كسآيدن مي

 ب

“in the la نياز

نصيحت كرد«ي 

  محض

”جمله مصدر با 

 نقل كردن و

  .باشد......... 

 
 را از پنجره به ب

سنجش ي

  :فرد
گي شكل) 2 

دي كه از كوويد
طبيعي) 2 

همواره در اد تي
هايي براي آينده

تبادل) 2 

موسيقي به ميان
  :فرد

حساب) 2 

ast 14 days”
  .نيم

“advi به معني

كامل،) 2 

سشي در وسط ج

  :صدري
و حمل) 2 

.تواند  متن مي 
  اً ضروري

“à l’eau”  . 
فاضالب خود) 

   
 

ها در حالت مف ه

 .رست است

، افرادكلدر «: ه

 .رست است

موريتأمهر «: ه
ه ش رفت، و درس

 .رست است

پاي مي وقت«: ه
ها در حالت مف ه

  فراواني

 .رست است

” توجه به قيد 
كن را انتخاب مي

 .رست است

”iseعد از فعل 
 .رست است

 هميشگي
 .رست است

عد از ضماير پرس
 .رست است

ها در حالت مص ه
 شدن

  :1ة 
 .رست است

 خوب براي اين
ختراعي حقيقتاً

 .رست است

زدند فرياد مي 
خواستند مي(ه 

www.sanjeshse 
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بع :حتوضي  

در 3گزينه  .9
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وقتي كه) 2  
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مكشـوفات  
پس جـان  

در . ف شـد   
ـط ميخـي   

  .   ست

ـه شـرايط      
دي چـون    

اي  وي تپـه 
ـط چـوب   

cationgroup

 

بندي م ر و طبقه
سپ. طرح ساخت

فرانسـوي كشـف
با خـط وم لولوبي

ي آورده شده اس

سيونيسـم را كـ
هـاي متضـا نگ

چهارطاقي بر رو
توسـ) ت ضـلعي  

 . ..........  

 امه خواهد داد

 در ساخت ابزار
 و عصر آهن، مط

ت ژان دمرگان ف
ي نارامسين بر قو
ش پايتخت ايالمي

ي ظريـف امپرس
ي آورد كه با رن

مانده است اين چ
ل مربع به هشـت

  . آيد  مي

  )19/02/1399 م

جود دارند چون

ت مالياتش را ادا

سي به كار رفته
، عصر مفرغ)گ

  .    ك كرد

شوش و به دست
په شرح پيروزي
 جنگي به شوش

هـاي هماهنگي» 
اي رو ريف شده

  . شد

ساساني بجاي م
تبديل(ي در آن 

يران نيز بشمار

13  

ومدجامع نوبت ( 

  .بود 

 .د بود

كردن ماليات وج

.   
 خودش پرداخت

   

حسب مادة اساس
دوران سنگ(جر 

و نوسنگي تفكيك

 است در شهر ش
د و روي يك تپ
به عنوان غنايم

پل لندن«نظير 
ه پرسپكتيو تحر
ش  ر آن تأكيد مي

حتماالً پيش از س
سازي ت كه گوشه

 يافت شده در ا

عمومي هنر

يازدهم؛ هنـــر

.......... هجدهم 

  نباط شود؟
ا تميزتر خواهند

  د

ي براي آماده ك
  د

...........كنيد كه 
ي نكند، احتماالً

 دانماركي، بر ح
 صورت عصر حج

سنگي و ينهة پار

النهرين دي بين
رسد س به نظر مي

وسط شاه ايالم ب

 برخي آثارش ن
كنار گذاشت و به

نماها، بر ياه طاق

ر، نيايشگاهي اح
 سنگي آن است

رين گنبدهايت 

عدرك   

سنجش ي

دنِ قرنلن كند ي

تي از متن استن
ها همراه، خيابان

ساده شوايد ت ب

سپانيا افراد زياد
 پيچيده هستند

  .اره دارد

وانيد استنباط ك
ضعيتش تغييري

تامسن دانشمند
گانه را به ار سه

 را به دو مرحلة

 از آثار دورة اكد
هاي زاگرس كوه

ن اثر تاريخي تو

او در. سوي است
كرد، ك  بيان مي

زها بر زمينة سي

يدريه و نيشابور
هاي آن گنبد ي

نه، يكي از كهن

   
 

 .رست است

حتماالً گمان مي
 

 .رست است

 موارد زير نبايست
هاي ه جود تلفن

  :2ة 
 .رست است

  ......... .حتماالً 
مالياتفرم د كه 

 .رست است

كند در اس كر مي
ي مالياتي بسيار

 .رست است

“th  اشا.......... به
 

 .رست است

تو ين روايت مي
ه مادامي كه وض

 .رست است

زدهم ميالدي، ت
سي، نظرية اعصا
سي دورة سنگ

 .رست است

ي نارامسين كه
ين لوح تصوير ك

اين. ش شده است
 .رست است

 فوويست فرانسو
ا به خوبيوي ر

ها، سبزها و قرمز
 .رست است

ر ميان تربت حي
از ويژگي.  است
اين نمون.  است

www.sanjeshse 
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در 2گزينه  .10
لوح پيروزي  

قسمتي از اي
زيبايي نقش

در 4گزينه  .10
درن نقاش  

اقليمي و جو
ه زردها، آبي
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. شود ي مي

 اوايل قرن 
ارگيري در  
حسـين، بـا      

پـس از  . ت 
عمـودي و    
ورد و ايـن  

ي چهـره از  
و تعـدادي     
ي از زمـان     
هـزاد رواج    

ه شد و در 
و  صور كرد

ي مختلـف   
رامبرانـد از   

د و گـويي   

طح اشـياي    
الد در نظر 

  .دادند 

چينـي   گـره  

cationgroup

 روسيه نگهداري

رعماد بزرگ در
كـا ـز بـراي بـه    

صـفهاني و ميرح

گرفـت  را پي مي
ناصـر مـوزون ع

رب روي آور مـو      

تعدادي. دهند ي
ته شـده اسـت و
يوة تصويرسـازي
وري از جملـه به

پس عازم فرانسه
 عمر خيام را مص

هـاي ـد در دوره    
هـاي ر نقاشـي  

كنـد مـي ررسـي  

ن دوره بـر سـط
طال بر سطح فوال
طح زبر جاي مي

بنـدي و گـ  قاب
  . ست

پترزبورگ ژ سن

ر و خالقيت مير
فزوده شـد و نيـ
رزا غالمرضـا اص

  .   آفريدند

ي مرتبط با آن
شكل بودند از عن
ه خلـق عناصـر

 بهزاد نسبت مي
اي مغولي بسـته

ايـن شـي.  است
هنرمندان تيمـو

سپ. ي آغاز كرد
ن، كتاب حكيم

  . گزيده شد

شناسـي هنرمنـ
.ود مشـهورترند 

بر» متافيزيكي«

در اين. الد است
هاي نازك ط تول

طال را روي سط

اراياست، كه د
صورت گرفته اس

  )19/02/1399 م

 در موزه ارميتاژ
  . گذاشتند ي

 يافت و با ابتكار
م بر زيباييش اف
مندي چون ميـر

ي خود را جاودانه

 و سبك هندسي
اش متش  انتزاعي

ن، در آثـارش بـه

ن را نيز به استاد
دهاستشان با بن

هزاد باقي مانده
ده بود در بين ه

ساز اصفهاني مدان
بازگشت به ايران
استادي آنجا برگ

ودكـاوي و خودش
وگ از چهرة خو

  .دهند مي

«ة فوق حسي و 

الكوبي روي فوال
زين كردن مفتگ

هاي ط س مفتول

ا)  هفتم هجري
قوش هندسي ص

14  

ومدجامع نوبت ( 

ه در حال حاضر
 به روي سر مي

 قرن نهم، نظام
 در قرن سيزدهم
وشنويسان هنرم

هاي ج ياه مشق

عقايد لند بود و
هاي بندي ركيب

خالف مونـدريان

واج يافت كه آن
يان كه دست را
هاي بزرگ، از به
 به استانبول آمد

يع نزد علي قلم
پس از ب. داخت

تهران به سمت ا

گاه راهي بـر خو
گو رامبراند و وان

وه پيري نشان م

ي، بلكه از جنبة

رسد، طال وج مي
يي را براي جايگ

ت زبر كرده، سپس

قرن(د ايلخاني 
 نسخ و ثلث و نق

يازدهم؛ هنـــر

زيريك است كه
چادري نيز و نيم

ريزي در اوايل
محمدرضا كلهر
مين دوران، خو
ي نستعليق، سي

در هل» استايل«
در ابتدا تر. آورد
بعدها بر خ. فيد

سازي كم كم رو
 خان و يا زنداني
ه كي و در اندازه
سالطين عثماني

الصنا  در مجمع
 چين و ژاپن پر

 و دختران در ته

معمول بوده و گ
هاي ر ين، نقاش

ي تا يأس و اندو

موضوعي تصويري
  . شود  مي

در اين دوره به ا
هاي دگان قسمت

كوتاه و تيز است

بي شاخص عهد
 اسليمي و خط

سنجش ي

ي مكشوفه در پاز
دار بود و  آستين

رمند ميرعلي تبر
شمندي ميرزا م
ي يافت و در هم
جسمي و تصويري

«گذاران جنبش 
 هندسي روي آ
ضافه سياه و سف

  .   د

س وري، فن چهره
حسين و شيبك
طي به صورت تك
دعوت يكي از س

ش هنري خود را
شي ايران، هند،
ي زيباي پسران

 از خود، بسيار م
در اين ميان. ست

ة جواني و شادابي

را نه به عنوان مو
بندي جان درجه

آثار فلزي، كه د
 حيوانات و پرند
ص طالكوبي كه ك

نايين از آثار چو
ي براساس نقش

   
 

 .رست است

اي هخامنشي چه
ن پارس، بلند و
 .رست است

هاي هنر  دست
لتر شد، و با هوش

دك تغييراتيپ، ان
هاي تج  به جنبه

 .رست است

گ سبرگ از بنيان
دريان به انتزاع

هاي اصلي به اض گ
مانتاريسم ناميد

 .رست است

هرات دوره تيمو
 مثل سلطان ح

هاي خط ر كتاب
ل بليني كه به د

 
 .رست است

ين بهزاد آموزش
در آثار نقاش  لعه

هنرستان هنرهاي
 .رست است

نگاري نر چهره
شده اس سوب مي

 وي را از مرحلة
 .رست است

جان ر بي طبيعت 
ج بي ي با طبيعت
 .رست است

هاي تزييني آ وه
هاي  ويژه پيكره

ا كارد مخصوص
 .رست است

ي مسجد جامع ن
كاري ي آن منبت

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .10
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در 3گزينه  .10

نستعليق با  
يازدهم كامل
صنعت چاپ
نگاهي تازه

در 1گزينه  .10
تئووان دوس  

ديدار با موند
افقي و رنگ
رويكرد را الم

در 2گزينه  .10
در مكتب ه  

فرمانرواياني
چهره نيز در
ورود جنتيل

 . پيدا كرد
در 1گزينه  .10

استاد حسي  
آنجا به مطال
با تشكيل ه

در 2گزينه  .1
در تاريخ هن  

زندگي محس
چهرة خود،

در 4گزينه  .1
موراندي ط  

حس تنهايي
در 1گزينه  .11

يكي از شيو  
فوالدي، به

گرفته، با مي
در 1گزينه  .11

منبر چوبي  
است و روي
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ه اين شهر 
ساخته شده 

) ه تنبوشـه 
. باشـد   مي

زان توليـد    

ايـن  . شـود 
ر بـه رنـگ           
ت شـده از   
ـه صـورت       

سـازي در    

 طبيعـي و   
هـره بـرد و    

ه از سـتفاد  
بـه  . رسـند 

ـراف جـدا      

ي بسـته و  

هـا شـكل     
ظـام را در  

هـاي    دوره  
ـالح، تنـوع       
جاي مانـده  

ب اول و در         
يـاتي نيـز    

cationgroup

رسد كه  نظر مي
صورت پلكاني س

موسوم به(يني 
حي در اين زمان
 كه بيـانگر ميـز

ش ه كوچ ياد مـي 
ن اقـوام بيشـتر

هاي يافـت   نمونه
سـته و برخـي بـ
الگري و پيكـره

انـدازهاي چشـم 
هاي بصـري بهـ 

او بـا اس. ده كـرد 
بعدي به نظر بر 

ي از فضـاي اطـ

ديوارهاي. گرفت 

عموالً اين كـاخ
اين نظ. ساختند ي

 اسـت، كـه در
بـه عنـوان مصـا

هاي بر ج  مناره

 شـاه طهماسـب
كـاري آن ابي نـه 

ميالد، چنين به
هايي به ص  خانه

هاي بزرگ سفالي
ي بر عمل جراحي
 كار يافت شده

حت عنوان دوره
 بـه دسـت ايـن

بهترين. اند شده
ـته و بـدون دس
نوعي تلفيق سفا

چ. ركـت درآورد   
ها و ارزش  رنگ

 

استفاد» وسكورو
ها؛ سه  تا حجم

 و روشـن رنگـي

 رومي الهام مي
  .     شدند

مع. كم بوده است
ي چليپايي را مي

جنگلي برشمرده
كـاربرد آجـر ب 

صياتي است كه

زوين پايتخـت
زوين و ايوان آين

  )19/02/1399 م

 سوم پيش از م
در اين منطقه. 
ه همچنين لوله 

ن منطقه، داللتي
ي تزييني آماده

به ايران تح) ردند
ي سـاخته شـده
ي روزمره تهيه ش
دار بزرگ با دسـ
گري اين دوره نو

كرهـا را بـه حر
تأثيرات متقابل
 .گ برقرار كند

كيارو« از روش 
تاباند ر مدل مي

يان سطوح تيره

يش از معماري
 و بازتر تبديل ش

ها حاك اكثر كاخ
اي ه گاهي نقشه

 .  

ي بياباني و يا ج
.يل شده اسـت 

خروطي از خصوص

ـار در شـهر قـز
خانة قز ف ديوان

15  

ومدجامع نوبت ( 

 در حدود هزاره
.رفته است ر مي
.شده است ه مي
اي در اين مجمه

هاي ت زه و مهره

كر ايي تكلم مي
هـاي سفالينه. ت

ازهايه دور از ني
د هاي پايه ، جام

سفالگ  مشخص

طراحي قوي، پيك
از ت. كرد  تبديل

 ارتباطي هماهنگ

ق بر ديد عيني
ب، نور كافي را بر
ق ايجاد تضاد مي

يك بود و كمابي
تر وارهاي سبك

هي يكساني بر ا
كه. گرفتند د مي

. سروستان ديد

ها و مسيرهاي اه
زرگان ديگر تبد

اي و مخ  استوانه

راي نخسـتين بـ
 شيرازي در وصف

يازدهم؛ هنـــر

با تاريخي) تان
ق ايران به شمار
د آهكي پوشيده

مكشف ج.  است
گ الجورد، فيرو

زبان هند و اروپا
است) م.و اول ق

اسم تدفين و به
ها پايه گون، سه
نمونه. ف هستند

 قائل شد و با ط
ها حضور انسان

صوصاً معماري

عمق فضا منطبق
هاي مناسب شن
نما، و از طريق ره

هاي بسته و بار
ه گوتيك به ديو

صول سازمانده ا
موازي را به خود
ني مثالً در كاخ

ر ما در كنار شاه
رة باني آن، يا بز

هاي وان از فرم

بـر  بنـا بـا آينـه   
ن دوران نويدي

سنجش ي

در سيست(وخته 
صر مفرغ در شرق
دي از گل و مواد
ي وجود داشته

زاران قطعه سنگ
  .   ست

مردماني كه به ز
در هزاره دوم و(

معمول براي مرا
هاي گونا ه شكل

 در ابعاد مختلف

ط اهميتي ويژه
ن واقعي براي ح
يا، و محيط و خص

بعدي و ع جم سه
ي ايجاد سايه روش
ون خطوط كنار

ده و داراي فضاه
در معماري دوره

 دوران اسالمي،
ل از سه محور م

هاي ساسان ر كاخ

نوان عامل راهنم
جوقيان به مقبر
ي و استفاده فراو

  . شند

دهد كه تزيين ب
شاعر آن. ه است

   
 

 .رست است

هاي شهر سو فته
عتي عصركز صن

يوار آنها با اندود
ها براي آبرساني ه

 اين منطقه، هز
ر اين منطقه اس

 .رست است

م(ها  رود آريايي
(ن با عصر آهن 
ست و به طور م
ساخت ظروف به

دار، و ساده، پايه
  .    است

 .رست است

 بهزاد براي خط
عماري را به مكا
ن اشخاص، اشيا

 .رست است

راي نمايش حج
 مشخص و براي
روش، احجام بدو

 
 .رست است

نسك نسبتاً ساد
هاي رومانسك د

 .رست است

رة ساسانيان تا
 بخشي متشكل

توان در اش مي ه
 .رست است

يا مناره را به عنو
وص از زمان سلج

هاي آجري يبهكت
باش جوقي دارا مي
 .رست است

د يخي نشان مي
هاي او آغاز شده

  . ت

www.sanjeshse 
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مهمترين مر
كه سطح دي
در اين خانه
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اين اشياء در
در 3گزينه  .11

از مرحلة ور  
مرحله مقارن
خاكستري ا
اين دوره، س

هاي س كاسه
تپه مارليك

در 2گزينه  .11
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ي مع منظره
توانست ميان

در 4گزينه  .11
داوينچي بر  

منبع نوري
كمك اين ر

 .  شوند مي
در 1گزينه  .11

بك رومانس  
سنگين بناه

در 2گزينه  .11
از اواخر دو  

تركيبي سه
صورت اوليه

در 2نه گزي .12
استاد پيرني  

بعد به خصو
تزيينات و ك
از دورة سلج

در 4گزينه  .12
مدارك تاري  

ها خانه ديوان
سروده است
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ي، نها شاد

يوا بيشـتر   

ساز مطرح 
سيقي متن 

  .است

 حساسيت 
 ينـيم دارا 

x(x )+1  
x x+2  

− =5 4  

a
b

= 84
1  

a
b

= 
4
5  

=   تعداد 4

  وق كارمند

cationgroup

ي از آثار هنري آ

شـي. ان القا كند

فيلمس» لو پلوس
مان معادي، موس

اساخته شده مز

با يهااز فيلم ي
كن ير آن عكاس

) (x= +26
x= + 25

                 1

×=
×

44 211
55 211

x

y

 > 
 <


4 1

5 25



− + =49 26 1

x= حقو

دهند، در برخي

ي عالم را همزما
  

تئو آنجل«هاي م
ساخته پيم» انه

اميليو ياثر تنس 

يفيلم يعكاس ر
كه قرار است در

)−1
x = 2 25

: باشد مي 4دد 

× =
×
2 2 4

5 5
x

y

 >

 <

1

25

 



= 24

  )19/02/1399 م

د يي را نشان مي

كردن و بازسازي
.ر برخوردار بود

 براي اغلب فيلم
بمب يك عاشقا

»ياشهيحش ش

بهتر است در ،ت
ك ييم كه محيط

 

x = 5
، عد5ل قبل از 

=

=

254
5 55

 

 

  .)د

زيك

16  

ومدجامع نوبت ( 

گراي ي تا طبيعت

 يافت كه نابود ك
ر و پويايي بسيار

 جهان است كه
«يلم سينمايي 

وحباغ«  شنامهي

جزئيات زياد است
ساسيت باال بروي

 .روديباالتر م 

 عدد مربع  كامل

نيز هستند 49و 

فيز -ي رياضي 

يازدهم؛ هنـــر

ي ساده هندسي
 .  

اي تجسم  گونه
شد و از شور مي

مطرح سينماي
براي في 1397ل 

بر اساس نما يل

  .استشده

ج يكنيم دارا ي
با حس يها فيلم

تيفير باشد، ك

اولين

و 26خود . (شند

 درك عمومي

سنجش ي

هاي نوعي از شكل
شود ن ديده مي

صندة كيهاني به
ه آتش مجسم م

زان برجسته و م
وي در سال. ست

اخته بهرام توكل

ش يع نور، عكاس

ييم از آن عكاس
به سراغ ي زمان

كمتر لميت فيس

باش مي 49تا  26

   
 

 .رست است

ري مينوسي، تنو
 و حركات موزون

 .رست است

يوا در مقام رقص
ص در ميان حلقه

 .رست است

درو، از آهنگساز
سيقي ساخته است

 .رست است

سا» بدون من جا
 .رست است

منبع كيوطه با 
 .رست است

خواهييكه م ي
ده كنيم و تنها

هرچه حساس. شد
 .رست است

 .سترست ا

 .رست است

 .رست است

 .رست است

6مورد نظر بين 

 .رست است
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  مرحله اول

  مرحله دوم

  
،=16 2

25  

  سن پدر:  
  سن فرزند 

x
x y

=
 =

39
4  

  
x y− =  
  در و فرزند

 A  وB  
 C  وA  
 C  وB  

t
=1 1

15  

t
+=1 4  

t = =4  
t((A +  

( −
1

1 2
  

  

( −4 1  

  ين دو عدد

999 517   

  

/99 517   

  ضل دو عدد

cationgroup

مصرف در م =

مصرف در م =

، ،
x


16   

x
y :

y
y

y
+


+

9
12

y== ⎯⎯⎯→939
مجموع سن پد 

صرف مواد اوليه
صرف مواد اوليه
صرف مواد اوليه

+ +1 1
12 1

+ + =5 6 15
6 6 
t(A B C+ +
B) (A C+ +

( )
) ( )

+×
+

1 2
1 2

) = −42 1
− −= ميانگي 1

17 / →58 7

/ 17ب  →8
= تفاض 986−

xمانده  →1
5

x× =1 4 4
5 5 2

x ×
 = 25 2

x
(x

y+ = +39 4

x⎯→ = +39 9
= + =48 9 5

t زمان مص:  1=
t زمان مص:  2=
t زمان مص:  3=

= 1
4

C)
C) (B C+ +

) ( )
)

+=
−

1 2
1 2

= −2 2 1
− + −2 2

2

7 رقمي مضرب 

 دو رقمي مضرب

− =85 9 1

  )19/02/1399 م

x= − 1
باقيم 5

xمانده  →4
25

، ،2 16
16
   

y− = 39
x ) (y+ =4 4

y+  =12 3

=9 48
57

=15
=12
=1

C)) t( A= +2

) (= − +1 2

1
− −= = −1 2

2

ترين عدد سه گ

ترين عدد بزرگ

17  

ومدجامع نوبت ( 

x x= 4
5

x= −4
باقيم 5

، ،= 3 15   

x y = +39
y ) x+  +4

y=  =27

B C)+ + =2 2

) = − −2 1

−1

= ×58 بزرگ 1

= × =5 17 8

يازدهم؛ هنـــر

x x− =4 2
25 2



 

y
y+ = +4 4 1

= 9

t(A B= +2

2

=7 986

85

سنجش ي

x x− =4 16
25 25

x y =6 4

B C) (+ = 2 4

   
 

x

 .رست است

y +12

 .رست است

) = 8
 .رست است

 .رست است
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x

*

=23

6
5

1

1 3 8
* 4 7
2 7
* 4
1 8 4

  

  چك لوزي
  زرگ لوزي

  حت شكل

  

BC =2  
BC =  
AC =2  

CH = 7
4  

CM =  

MH =  

  

  حت شكل
 حت مربع

cationgroup

* 6 8

8 23
8 6

9
8

  .د

= قطر كوچ 2
= 3 قطر بز 2

(= مسا 24

= =2
12
6

AB AC+2

=16 4
CH BC× 

7
4
BC = =4 22 2
CM CH− =

 ن

 
 ن

مساح
مساح

كنند ه صدق مي

  

  :ه است
2
2

)× =3 2 12
= =12 1

36 3

= + =2 9 7

( ) =27

2

= − =7 82 4

يكان

دهگان
صدگان

×23 6 

×23 9 

×23 8 

  )19/02/1399 م

  .ان برسيم

گزينه در مسأله 

 حالت مثلث  

  .ث ساخت

ان تشكيل شده

2

16

CH×4

− =8 7 1
4 4

=6 138
=9 2 7
=8 184

18  

ومدجامع نوبت ( 

 تا به رقم صدگا

4باشند كه هر 

ها در عداد گوي

توان مثلث مي 1 
  .شد

لوزي يكسا 4 از 

يازدهم؛ هنـــر

دهيم  انجام مي

ها مربع كامل ب 

n(n )+= 1
تع 2

 1  و 3و  6و
باش مي 36، عدد 

شكل. كنيم مي

سنجش ي

ه صورت عكس

  .باشدمي 8ر 

بايد تعداد گلوله

 )

و 15و  21و  2
لين مربع كامل

بر واحد فرض م

   
 

 .رست است

ست تقسيم را به

ن عدد مورد نظر
 .رست است

م مربع بسازيم با

28و  36و  45و 
له اعداد فوق او

 .رست است

بع كوچك را برا

 . رست است

www.sanjeshse 
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و... با اعداد 
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AB =  

ضـلع    و 

  تفاع مثلث

  دايره بزرگ

  ب مستطيل

  

  االضالع وي

BH = 1
3  

AH =2  
AH = 4  

  
  
  
  

  .ت

حجم حاصل=  
cationgroup

AC =3
2 2

3وچك برابـر 

h = ×3
ارت 2

: OD شعاع د

Vه  مكعب =
×= ×8 8 62

فاع مثلث متساو

h = ×1 1 33 3

AB BH−2

4

خارج شده است 

نهاحجم استو -

لـث   

× =3 2 12  

شعاع هر دايره كو

× = 2 3 3

BD OB= +

  .د

مساحت قاعده× 

= × =6 32 6

AB ارتف:  =

=2 2

H AH =2 2

3ره به شعاع 
2
 حجم كره 

  )19/02/1399 م

Â پـس مثل =

3

ش. حاصل گردد

OB h = 2
3

B = +3 2

باشد 8ع به قطر 

×ارتفاع 

            192

a =3 3
2 2

( )= −23 2

درون آن يك كر

19  

ومدجامع نوبت ( 

D̂د،   = °3 
D    

  .  وتر است 

ح ABCضالع 

h = × =2 33

ه قاعده آن مربع

 

× =2 6 1
  :باشد ده مي

  :م
( )− =22 18

گردد كه از د مي

يازدهم؛ هنـــر

باشـد درجه مي 
DC AC= =

6   3درجه
2

االض ثلث متساوي
 

2

حجم را دارد كه

=18 3 2
االضالع قاعد اوي

 فيثاغورث داريم
− =8 2 16

استوانه حاصل م

سنجش ي

Ĉ  12برابر
2پس . است

روبرو به زاويه 

كنيم تا مث ل مي
 . واحد است 2

طيل بيشترين ح

  

ثقل مثلث متسا

Aطبق رابطه ،

Δيك حجم ا ،

   
 

 .رست است

ACD زاويه ،C
الساقين ا تساوي

الزاويه، ضلع ر ئم

 .رست است

ها را به هم وصل
AB  2برابر 3

  
  
  

 .رست است

ين مكعب مستط

 .رست است

ه عبارتي مركز ث

ABHالزاويه  ئم

 .رست است

كل، حول خط 
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π
  

  تر ذوزنقه گ
  تر ذوزنقه ك

Â
D̂

= 12
6  

  ره محاطي

  
  
  
  احت دايره

  

  طيل كامل
  ل شمارش
  ضافه شده

  يه چرخش

 جم حاصل

cationgroup

                  

/ π=
π

15 5

Â  :زاويه بزرگ
D  :زاويه كوچك

° =
°

2 2


R= شعاع داير

= π مسا 21=

مكعب مستط =
هاي قابل مكعب

هاي كوچك اب

حداقل زاوي =  

حج

(=

= 3            

/π =15 5

.  
A = ° +3 9
D̂ = °6 

R =

π

× × =4 4 8
= تعداد 82

تعداد مكعب 1=

از كنـار  . ست
خلـي ايجـاد      

  

°36
اد تكرار يكسان

  احت هاشور
 احت سفيد

  ت مثلث
 حيط مثلث

  )19/02/1399 م

( ) (

/

π × −

π =

22 5

31 15 52

 نصف وتر است
° = °12 

= 3

128

− =128 82 4

 تشكيل شده اس
شـش ضـلعي داخ

= =6 32

= 36
تعد1

مسا
مسا

مساحت
نصف مح

20  

ومدجامع نوبت ( 

( ( ) )π =

π

34 3
3 2

5

3ويه   درجه

×

=+ +

3 4
2

3 4 5
2

46

االضالع يكسان
ضـالع، درون ش

/° = 22 56

يازدهم؛ هنـــر

= π − π42 3

ضلع روبرو به زاو

=6 16

ا  مثلث متساوي
الضا لث متسـاوي 

°

سنجش ي

π× = π27 28 

3يه   درجه، ض

  . باشد  مي

داخلي، از شش
ث سفيد، يك مثل

   
 

 

ππ − 9
2

 .رست است

ئم الزاويه با زاويه

 .رست است

AB الزاويه م قائم

 .رست است

 .رست است

ي هاشورخورده د
ن هر سه مثلث

 .رست است

 .رست است

 .رست است

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .14
در مثلث قائ

در 2زينه گ .14
BCمثلث 

در 4گزينه  .14

 
در 3گزينه  .15

شش ضلعي
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AB B
BD

=  

x
x

=9
4  

x = 6  
  
  

تي فاصـله  
  ـه دوبرابـر      

  م و تصوير

   آلومينيوم
   جرم مس
V (
V

=2
1

2  

m
m

=2
1

3  

m
v
m
v

ρ =
ρ

2
1

  

tعت  =1  
m = 25  

  

  )راندمان( 

 =4
5  

cationgroup

BC AC
BE DE

=

x =2 36

شود به عبارت مي
هميشـه در آينـ

فاصله بين جسم 

ي، حجم و جرم
چگالي، حجم و

) V= 32 8

/ m 23 2

m / m
v v
m m
v v

=

2
2 1
1 1
1 1

3 2
8

= 36   ساع
= 2تن  252

بازده =

p
p


84

   مفيد
 ن كل

به آينه نزديك م
جـايي تصـوير ه

( )= × −2 5

,V= ρ2 چگالي
,V ,m= ρ1 چ 1

V V=2 18

/ m= 13 2

m
/= =

1
3 2

8

S
× =1 25 

= 8
1

1=ت  5 

توان
توان

  )19/02/1399 م

متر ب سانتي 4ز 
جبـه ك باشـد، جـا  

( )− + =8 8 1

V ,m2 2
m1

/= 4

52  كيلو   

mgh
t
p

=8 
 

= 1 5
1
  
  

وات 

21  

ومدجامع نوبت ( 

 شود، تصوير نيز
گر آينه متحرك

− =1 16 8 

h و        1=

 =

2
8

1

 

1=/ت  5 

يازدهم؛ هنـــر

 به آينه نزديك
اگ. شود ر كم مي

cm84

m2

p

×252 1
36
   

 

كيلووا

سنجش ي

B اند متشابه.  

متر سانتي 4سم 
×2 متر سانتي 4

×12

   
 

 .رست است

 .استرست 

ABC  وBED

 .رست است

كن باشد و جسم
4=و تصوير  8
× =2 4(  

 .رست است

 .رست است
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در 2گزينه  .15
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. ـرخ اسـت     
 آذرخش و 

گرمـايي در   

 ريمـاني و   

 موقعيـت،      
 .دهند

قشـه ارائـه      
ـد و پريـز   

cationgroup

لنـدتر از فروسـ
 طبيعي توسط

يسه رسـانايي گ

تحليلـي،(ديـد   

ـالن سـايت يـا
د ا نيز نشان مي

ار در فـاز دو نق
 حتي نصب كليـ

رومغنـاطيس، بل
راديويي به طور

به عبارتي مقاي 

هـاي جد ندسـه 

هـاي پـ  و نقشه
ي ارتباطي آن ر

 پنجره بـه ديـو
كاري و سراميك

  )19/02/1399 م

 در طيـف الكتر
امواج ر. كنند مي

.افتد ن ديرتر مي

. باشـد  ج مـي 
  . شود

كشف هن وجود 

يت زيادي دارد
هاي سترسي و راه

حوه اتصال در و
ارها، كاشي و س

22  

ومدجامع نوبت ( 

ه طول موج آن
ت نور حركت م

صل به ميله آهن

ل به طرف خارج
ش م چسبيده مي

رو بااز آن. دارد
  .ست

ف زمين نيز اهمي
 پروژه، نحوه دس

 .ت

كاري حتي نحك
شي سقف و ديوا

فنيسيم 

يازدهم؛ هنـــر

طيسي است كه
با سرعت راديويي

س زودتر و متص

 كاغذ و از داخل
يز يا تخته رسم

ت انسان كاربرد د
 را حفظ كرده ا

محـور مواجـه    
و بـاال خـط و    

 موقعيت اطراف
مسايگان زمين

حور تقارن است

زه گرفته تا نازك
ي بنا شامل نقاش

 ترس

سنجش ي

مواج الكترومغنا
ناطيسي، امواج ر

  .وند

ت متصل به مس
 

متداد قطرهاي
صاف بر سطح مي

س فضاي زيست
ت و قدرت خود

بـا مح Rصـوير  
 از نماي جلـو و

  . شود  مي

 بر زمين پروژه،
هاي اطراف و هم

 تقارن و يك مح

ريزي، ساز ز پي
وششي و تزئيني

   
 

 .رست است

اي از ام يي، گونه
 امواج الكترومغن
شو كي توليد مي
 .رست است

يش چوب كبريت
 .گردد رسي مي

 .رست است

نوار چسب در ام
ب كاغذ كامالً ص

 .رست است

يدسي در مقياس
همچنان اهميت 

 .رست است

ود بر صفحه تص
موازي است و) 

نبي نقطه ديده
 .رست است

 معماري عالوه
ه ان دادن زمين

 .ترست اس

صفحه 4 داراي 

 .رست است

 .رست است

ات اجرايي بنا ا
 كليه مراحل پو

  . ري گويند
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در 4گزينه  .16

  
  
  
  
  

در 2گزينه  .16
كليه اطالعا  

به. گردد مي
كار نازك... و
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م بـا دايـره      

 7ا شـعاع   

حه عمـود      

نـوع   براين 

cationgroup

  :ي الزم است

يم رسـم كنـيم

اي بـا طـه دايـره  

 ) ي

م خطـوط صـفح

بنـاب. شـده اسـت   

ه عمل ترسيمي

خـواهي هايت مي
(2  

به مركز اين نقط

شويي  تي زمين

ت ولي بـر تمـا

ترسـيم شـ) عـي 
  ).ست است

  )19/02/1399 م

حه و در 
 بـاالي  

سه.  مماس باشد

قوسي كه در نه 
/ + =5 7 27

م ترسيم كنيم ب

نظير. (د نيست

  
گذرند، عمود است

ه   
 ،
ا   
ا  
ت    

)9 درجه واقع
نادرس 1س گزينه 

23  

دومجامع نوبت ( 

صفح 6تعداد  2
هان در نماهاي

 خط داده شده

R)ا  R ')+
/ R R= +7 5

خواهيم ميت كه 

 آن صفحه عمود
  .ه است

.حه عمود است
گذ خط عمود مي

طبـق ديـده من 
 شــامل مثلــث،

ضـلعي بـا 8ي 
بـا. رسيم شـوند 

خـواهيم داشـت
  . آورد د مي

( مربع حقيقي 
ي قائم است پس

هنـــريازدهم؛ 

2ر حجم حه و د
خطوط پنه. (شود

كه به دايره و) 
  . 7صله فا

و با شعاع برابر با
R: ابرست با ')

ركز قوسي است
  .ود

د باشد، الزاماً بر
بر صفحهنطبق 

فحه، بر آن صفح
طي كه از پاي خ

ر نيز موازي يـا
ده ســه صــفحه

 سه خط عمودي
 موازي با هم تر
موازي فـوق را خ
 متناسب بوجود

صفحه تصوير با
ديمتريك موازي

سنجش ي

صفح 4فقط  3ه 
ش فحه ديده مي

)7شعاع ( 14طر 
ط داده شده با ف
ايره داده شده و
لمركزين آنها بر
س رسم شده مر
دايره مماس شو

اي عمود  صفحه
قع در صفحه، من
تقاطع از يك صف
ه، بر تمام خطوط

 در نماهاي ديگر
جــانبي داده شــد
ضلعي داريم كه
ر نماي جلو هم

a  وbe خط م
متشابه با اضالع

 روبرو و موازي ص
(يا ابليك است 

   
 

 .رست است

الي حجم شماره
صف 5تعداد  1ه 
  .)ه

 .رست است

يم قوسي به قط
خط موازي با خط
وسي به مركز دا
ج است و خط الم
القي خط و قوس
يم تا بر خط و د

 .رست است

ه بر يك خط از
ود بر دو خط واق
ود بر دو خط مت
ود بر يك صفحه

 .رست است

ي يك صفحه،
در نمــاي ج. ــد

ض 8 يك صفحه 
بايست در  و مي

ad از دو خط 
صفحه م adط 

 .رست است

 حجم كامالً از
ن موازي مايل ي

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .16
  
  
از نماي باال  

حجم شماره
ترسيم نشده

در 3گزينه  .16
جهت ترسي  
رسم خ -1  
رسم قو -2  

مماس خارج
محل تال -3  

كني رسم مي
  
  
  
 
 
 
  

در 3گزينه  .17
خطي كه -  
خط عمو - 
خط عمو -  
خط عمو -  

  .نيست
 
 
 
 

در 1گزينه  .17
اضالع موازي  

خواهنــد شــ
مستطيل و
هم موازيند
ترسيم يكي
كه تنها خط

در 3گزينه  .17
بعد جلويي  

پرسپكتيو آن
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    .د

  .بينت است

كـرد و بـر   

ضلعي  6م 

ـيار شـبيه      
تـر    شـبيه  

cationgroup

2
3يا  3

باشد مي 4

پكتيو حجم، كابي

ف خط استفاده ك

قسمتي از ترسيم
 ).منتظم است

لـي شـكلي بسـ
به بيضي دقيـق

1، 1ترتيب 
و  2

گيريم نوع پرسپ ي

هاي مختلف مت

ق 3ظم ـ گزينه  
ضلعي م 3 ضلع 

شـود ول ل نمـي 
ود شبه بيضي ب

  )19/02/1399 م

بعد مايل آنها به تر

 شده  نتيجه مي

توان از ضخام مي

ضلعي منتظ 5م 
ي منتظم نصف

هـر  
زير 

ص بيضي حاصل
تر شو هم نزديك

      

24  

ومدجامع نوبت ( 

هستند و مقياس ب

1ي   ترسيم

ايش عمق نما م

سمتي از ترسيم
ضلعي 7ضلع (ت 

 2هاي  ه
شـدن و  
صـفحه  

و مراحل رسم ه
ط را در تصاوير ز

ضي دقيق با خواص
چك بيضي به ه

. كانوني نداريم

يازدهم؛ هنـــر

ي مايل يا ابليك ه

هاي ديگر يعني زه

وت مصالح و نما

قس 2ظم ـ گزينه  
عي منتظم است

نادرستي گزينه 
در ديده ش 4و  

به جهت شيب ص
  .شود  مي

يابي و يد صفحه
ي حجم مربوط

قوس، يك بيض 
زرگ و قطر كوچ

له ككانون و فاص

سنجش ي

 پرسپكتيو موازي

2 برابر با انداز

 نشان دادن تفاو

ضلعي منتظ 9م 
ضلع 7 از ترسيم 

1 سوم صفحه 
1هاي  ت گزينه

ت كه با توجه به
مشخص 1ينه 

تواني ول يابي مي
ر تصوير سه بعد

4شبه بيضي يا 
 چه ابعاد قطر بز
 در شبه بيضي ك

   
 

نت و جنرال انواع

ين كه  اندازه 
 .رست است

ها، گوياتر نقشه
  .ه افزود

 .رست است

سمتي از ترسيم
قسمتي 4زينه 

 .رست است

ي و رسم نماي
تفاوت. شود ص مي
تطيل استك مس

باال، درستي گزي

يري روند مجهو
حات و همينطور

.  

 .رست است

بيضي با روش ش
هر. كند جاد مي

م به ذكر است

www.sanjeshse 

كاوالير، كابين  

با توجه به ا  
در 4گزينه  .17

براي بيان گ  
زيبايي نقشه

در 4گزينه  .17
قس 1گزينه   

منتظم ـ گز
در 1گزينه  .17

يابي با صفحه  
مشخص 3و 

يا نشدن يك
در نماي  9
  
  
  
جهت يادگي  

يك از صفح
.دنبال كنيد

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

در 1گزينه  .17
در ترسيم ب  

بيضي را ايج
الز. شود مي
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  .  خواهند بود

 ورودي در  

  

20 
20 

cationgroup

 صفحه موازي خ

شـپزخانه و در

60 

80 

زي باشد، خط و
  . موازي است

مال و اين كه آ

  .آورد ميه ياد 

  )19/02/1399 م

 همان ضلع مواز
يز با همان ضلع

عالمت جهت شم

  .ي باشد

 نائوم گابو را به

مي

25  

ومدجامع نوبت ( 

نماي ديگر نيز با
در نماي ديگر ني

ت و با توجه به ع
  .ي بناست

V (=  

هاي مدادي طرح

نستراكتيويستي

و تجسم صويري

يازدهم؛ هنـــر

وازي باشد و در نم
وازي است كه د

ه آشپزخانه است
 شده نماي شرقي

  حجم قطعه= 

 
  

( / )×24 3 14

هاي ط د از نشانه

يراني كه آثار كن

 خالقيت تص

سنجش ي

اي مو ضلع صفحه
لعي از صفحه مو

ورودي و پنجره
ند، تصوير داده

=اي  استوانهتكه 

 
V R .= π 2 

V = π ×23 2
V =  

  
) /+ =72 75

تواند  خطوط مي

  د پاپ آرت

هنرمند معاصر اير

   
 

 .رست است

چه خط با يك ض
خط با ضلع 1نه 

 .رست است

 شده شامل در و
ان ت بنا واقع شده
 .رست است

حجم ت+ اييني 
V V=  

V s .h= +1 1 
h ( r a+ π +2

(+ π +22 1 6
(π + π +18 1

V = π +18 6
/ + =36 72 1

 .رست است

 .رست است

رگي و ضخامت
 .رست است

شنبرگ هنرمند
 .رست است

هند حساميان هن

www.sanjeshse 

   
در 1گزينه  .17

  
  
  
  
چنانچ: نكته 

تنها در گزين
در 3زينه گ .17

نماي داده  
سمت راست

در 2گزينه  .17
حجم تكه پا

  V V+1 2
  s .h+ 2 2
  a.b).h2
  )× ×2 6
  )+ ×12 6
  π +6 72
  /147 36

  
در 2گزينه  .18

 
 
  
 

در 2گزينه  .18
تنوع در تير  

در 3گزينه  .18
اثري از راوش  

در 1گزينه  .18
اثري از سه  
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ة طراحـي         

ي حـروف   
 تناسب به 

ع فونـت را   

  .د

ـروه بـودن    

cationgroup

راحـي بـه شـيو

دو بـه دوي ـودن  
 بودن حروف و

  .كند ي مي

  . نيست

.  

  

 با طراحي انـواع

 مخاطب هستند

  .تر است يك

ت و در يـك گـ
  .ه است

 كـادر، ايـن طر

به و تكـراري بـ
ه دليل تكراري

يچهره را بازنماي

ي طراحي نشانه

شود ي ديده نمي

.شود  ن اجرا مي

گي و سازگاري

ن عوامل مؤثر بر

ت، به پوستر نزد

گشتان يك دست
كادر تبديل كرده

  )19/02/1399 م

ي متعـادل در

و همچنين مشا
ن حروف، تنوع به

ح هندسي يك چ

هاي رابت از روش

تي يا همپوشاني

ت تيره به روشن

يشترين هماهنگ

ترين ها، مهم فرم

توجه به جزييات

مي همچون انگ
گيرترين عامل ك

26  

ومدجامع نوبت ( 

 به روابط بصـري

روف اختصاري و
ل فاصلة يكسان

ي است كه طرح

دن اين نظم، غر

ش و زمينه، ماتي

صوصي به صورت

 قاعدة كرسي بي

حول موجود در ف

بودن تصوير با ت

شود مفاهيم  مي
آن را به چشمگ

يازدهم؛ هنـــر

هندسي و توجه

تقارن نسبي حر
ر تجمع به دليل

ي مثبت و منفي

نين برهم خورد

ن رابطة ميان نقش

  .است

   شيشه

 با ابزارهاي مخص

 بودن حروف و

دن و شور و تح

ن نياز به بزرگ ب

ر كنار هم باعث
ا توسط تصوير آ

سنجش ي

 تخت و سادة ه

ن خبرة ايران، ت
هاي ديگر  گزينه
  .باهند

مان تضاد فضاهاي

كنواخت و همچن

ها و همچنين رم

پ گود مستقيم ا

 تيز براي تداعي

ستقيم است كه

مجزا و واضح و 

نش و حركت بد

شتار و همچنين

 و تلفيق آنها در
شترين فضال بي

  ب فوويسم

   
 

 .رست است

ستفاده از سطوح
  .بيه است

 .رست است

جمن حسابداران
در.  واضح است

اني حروف اشتب
 .رست است

باين فضايي هم
 .رست است

دن يك نظم يك
 .رست است

خورد نداشتن فر
 .رست است

ي مغار در چاپ
 .رست است

هاي گوشه  فرم
 .رست است

از انواع چاپ مس
 .رست است

 به دليل روشن

 .رست است

 .رست است

 .رست است

سون پوالك، كن
 .رست است

طي تصوير و نوش
 .رست است

 انگشتان دست
همچنين اشغال. 

 .رست است

يس رهبر مكتب
 .رست است

 .رست است

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .18
به دليل اس  

باهاوسي شب
در 2گزينه  .18

در نشانة انج  
چشمگير و
خاطر همسا

در 4گزينه  .18
منظور از تب  

در 1گزينه  .18
به دليل نبود

در 4گزينه  .18
به دليل برخ

در 1گزينه  .18
ن نوعيبيوري  

در 3گزينه  .19
استفاده از  

در 4گزينه  .19
متزوتينت ا  

در 3گزينه  .19
خط نسخ،  

  .دارد
در 3گزينه  .19
در 1گزينه  .19
در 2گزينه  .19

در آثار جكس  
در 2گزينه  .19

شكل ارتباط  
در 3گزينه  .19

تعداد زياد  
.تداعي شود

در 1گزينه  .19
اثري از ماتي  

در 4گزينه  .19
در 4گزينه  .2

  
  
  
 

erv.ir

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93
94
95

96

97

98

99
00



 
 

 

@sanjesheduc 

ر تئاتر نـو  
يش داراي    

  .ر

 موسـيقيِ     

هـاي   مايـه     
 بـه مـرگ      

مـايش در  
ها،  ي انسان

»  آندلسـي 
ر فـيلم  ش د    

  .د

ـر صـورت     

» ه كـردن  

قب پس از 
وسـوم بـه    

سيونيسـم  

cationgroup

ان ميان پرده د
هـا در ايـن نمـا

آور و خنده آميز ق

زيربنـاي اصـلي

 از جملـه درونم
ـ يـك محكـوم

نم«بدع تكنيك 
يقي، سردرگمي

سگ«ر با فيلم 
راي يـك نقـش

شود ستفاده مي

هـاي زنـدان بـ ه  

ماسـكه«ريض از 

ني، جنگ و عواق
هـايي مو يلمبه ف

ي مكتب اكسپرس

وست كه به عنوا
ه صـورتك . سـت   
هاي اغراق حجم

در اين شـيوه ز 

ظيفـه مـذهبي
جيب بر ـ: ن به

پيراندلو را مب. ت
افتن هويت حقي

 

ه و وي را بيشتر
از دو بـازيگر بـر

  .دهد

اي الغر كردن ا

ه افكنـده ميلـه

 تصوير پرده عر

ن و مسائل انساني
تب در واكنش ب

هاي كه از ويژگي

  )19/02/1399 م

همراه با گفتگو 
ن آن انـدك اس
شاني كوچك و ح

.يخ سينماست
  .كند  مي

ي، اسـارت و وظ
توان هاي او مي م

است» ي پيراندلو
جستجو براي يا 

 .رود  شمار مي

سم شهرت يافته
ا) ع مبهم هوس

در فيلم نشان د

برا 4ار و گزينه 

كه در آن از سايه

اي ساختن يك

ر آن روي انسان
اين مكت. شد  مي

  . پديد آمد

شود ك شاهده مي

27  

ومدجامع نوبت ( 

ي سبك، شاد و
و تعداد بـازيگران
ند، همراه با پيش

 موسيقي در تار
ره متفاوتي پيدا

آزاد. سينماسـت 
از فيلم. اي است

لوئيجي«معروف 
.شته شده است

ضامين آثار او به

به پدر سورئاليس
موضوع(»  هوس

ن شخصيت را د

د شخصيت بيما

ك» ل ب دوميل

ت كه در آن برا
  .گويند مي

وجود آمد كه در
 از جنگ تأكيد
و تجاري بودند،

بندي تصوير مش

  .ات است

ت نمايشي

يازدهم؛ هنـــر

كيوگن نمايشي 
هاست و موقعيت

ان هايي متورم هره

ي به كارگيري
ي مختلف چهر

و مطرح تاريخ س
ا ي اهميت ويژه
  . اشاره داشت

اثر م» ي نويسنده
نوش» گروتسك«

ضگي، از جمله م

 سينماست كه ب
ميل مبهم«لم 

جه متفاوت از آن

براي ايجاد 3نه 

سيسيل«ساخته 

ن پير ملويل است
م» نقاب سخت«

ي در ايتاليا به و
هاي بزرگ پس
 پر زرق و برق و

ب شابه در تركيب

 فردريك دورنما

 خالقيت

سنجش ي

.باشد يوگن مي
 اين كمدي بر م
يستند، بلكه چه

هاي ترين شيوه ي
ها ه در موقعيت

ماليست و ميني
 سينماي او دارا
كشيش دهكده،

ت در جستجوي
«ر او در سبك 

هاي زندگ  ارزش

ن مطرح تاريخ
او در فيل. ناسند

يك بتواند دو وج

صيت مثبت، گزين

س» يرنگ بازن«م 
  .است

اثر ژان» امورايي
«سك را معموالً 

جنگ دوم جهاني
اجرت به شهره
هاي احساساتي

هاي مش ني شكل

اثر»  سالخورده

   
 

 .رست است

لق به نمايش كي
تأكيد. شود  مي

ر و برجستگي ني
 .رست است

ف يكي از قديمي
م اصلي است كه

 .رست است

ن از فيلمسازان
در» صدا«. ست

ول ـ خاطرات ك
 .رست است

شش شخصيت« 
اغلب آثا. دانند ي

ر دروني، تغيير
 .رست است

وئل از فيلمسازان
شن سورئاليسم مي

د كه با اين تكني
 .رست است

راي ايجاد شخص
 .رست است

وط است به فيلم
ستفاده گرديده ا

 .رست است

سا«وط به فيلم 
ماساين . ه است

 .رست است

رئاليسم بعد از ج
گي كارگران، مها

ه كه ملودرام» د
 .رست است

مذكور، همنشين
  .رود ي

 .رست است

مالقات بانوي« 

www.sanjeshse 
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اي از ـنامه     

يـا  » آزاد«   

زيـپ  «ن، 

خته شـده   
هـاي ژانـر   
. جعه است

لم پـويش    

 اغـراق در      
ان جـ «خته  

 موسـيقي،   

و هفتم آن 

 يـك سـاز    
  .د

cationgroup

ر اسـاس نمايشـ

دربـاره صـحنه

به سوئيچ پا. ود

سـاخ سـتاخيزي 
ه لمـان  است از ا

نيايي پس از فاج
داسـتان فـيل. ند 

ـف ميزانسـن و
سـاخ» دليجـان 

ه رقـص، درام،

رتر و نت سوم و

ابوا دآمـور. بود
شنيده شود) ال(

ايـن فـيلم بـر. ت  

د 4سي و گزينه 

شو سوژه محو مي

پسارس خيلـي 
است، تلفيقي  ي

 اسرارآميز در د
شـون رآورده مـي 

ن سـطوح مختلـ
د«حنه از فـيلم   

لبي است درباره
  . خته است

 آن نيم پرده زير

خواهد ب) ال(نت 
(را بنوازد تا نت 

  )19/02/1399 م

ريخ سينماسـت
  .رودمي

صحنه قاب عكس

فاصله بين دو س

تخـ   علمينر 
استروگاتسكي

اي ستان منطقه
اي قلبي فرد بر

ق و نشـان دادن
ذاب در اين صـح

نند، حاوي مطا
 خالق هنر آموخ

  .اشد

ام، كه نت پايه

يعني ن) تركيبي
ر) دو(ن بايد نت 

28  

ومدجامع نوبت ( 

پالني تـاري تك
چكاك به شمار م

درباره ص 3گزينه 

سريع است كه ف

ژادر است كه » 
برادران ا اثر» 

استاكر داس .سفي
ترين آرزوها ميق

جاد فضاي عميق
هاي جذ مشخصه

دا شي هندي مي
رام را از برهما،

با ژاپن مي» نو« 

  

چهارم گا درجه 

پنجم درست ت( 
دهد، بنابراين مي

ت موسيقي

يازدهم؛ هنـــر

هايخستين فيلم
 فيلم رنگي هيچ

گ.  درست است

  .شود اهده مي

آنقدر س) ت افقي
  .شود ه مي

» تاركوفسكي
دش كنار جاده
انشناختي و فلس
 دارند در آن عم

  .حل است

براي ايج) دانگل
، از مش)ضدنور(ي 

 اولين اثر نمايش
كند هنر در ا مي

 در صحنه تئاتر

.باشد مايون مي

س اول بر روي

هارمونيك سوم
مشته شده صدا 

 خالقيت

سنجش ي

د هيچكاك،از نخ
شده و نخستين

اللي يا سه سويه

ك دستكشي مشا

حركت( دوربين 
نيز گفته» شالقي

آندري« ساخته
گرد« د از رمان

ت دراماتيك روا
د كه مردم باور

دن دو زائر به مح

وايد(نوني كوتاه 
فاده از نور پشتي

هاراتا كه آن را
سازي كه ادعا ي

ن وسايل بازيگر

نجم دستگاه هم

دي است معكوس

ه) ر(م ويلنسل 
تر از نت نوش ك بم

   
 

 .رست است

ساخته آلفرد» ب
يلتون ساخته ش

 .رست است

رباره صحنه هال
  . صحيح است
 .رست است

 .رست است

مربوطه عروسك
 .رست است

ركت پنِپان، ح
پن ش«، »ش پان

 .رست است

س روسي فيلمي
اقتباسي آزاد كه

خيلي با موضوعات
محلي وجود دارد

ندبراي رسا) اكر
 .رست است

 لنز با فاصله كان
 همچنين استفا

  . شد
 .رست است

اثر به» يا شاسترا
آرايي و بازي صحنه
 .است رست

تي، از مهمترين

 .رست است

 .رست است

ه بيداد درجه پن
 .رست است

ده آلماني، آكورد
  .تر شود 

 .رست است

م روي سيم دوم
ت و سوم كوچك

www.sanjeshse 
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ناميـده  » ز  

ها به  سنگ

خاك ها،  ت
  .ت

cationgroup

  .ت

  .باشد ت مي

دانـگ نـوروز«ن 

باشند و اين س مي

رسايش فلدسپات
ص آن باالتر است

 ماژور برابر است

  .باشد مي

  .خواهد بود

1 پرده   سنت

سيقي قديم ايران

  .شود ي

مي» آتشفشاني« 

ر هوازدگي و فر
شد، درجه خلوص

  )19/02/1399 م

 دانگ اول سي

م درجه پنجم م

خ) كامل بزرگ(ر

سنت و نيم 2

ساختار در موسي

كي محاسبه مي

  

تبريز، از دستة 

در اثر. زي است
 رس بيشتر باش

29  

ومدجامع نوبت ( 

باشد كه با مي) 

ت متغير آن هم

ور، آكورد ماژور

هر پرده . ت 

كه اين س) طنيني

.  

يميايي و مكانيك

%5و آهن  %8

 كندوان نزديك
 

ي اكسيدهاي فلز
اكسيد در خاك

اص مواد

يازدهم؛ هنـــر

)يز ـ رديز ـ مي

ه نتباشد ك ور مي

گام مينو) سوم( 

/1 است) پرده 5

جنب، مجنب، ط

دهد تر صدا مي م

فيزيكي، شي هاي

، آلومينيوم % 2

اي ك ستاي صخره
 .شوند وليد مي

ومين با مقداري
س و آلومينيوم ا

 خوا

سنجش ي

سي ـ دودي(يك 

جم دستگاه شو

ي درجه مديانت

5(سوم كوچك 

مج( دانگ شور 

 

 

ششم بزرگ بم 
 

 

ه  مبناي ويژگي

 .اند يح

28يسيم حدود 

هاي روس كرانر 
سنگ منجمد تو

 از سيليس و آلو
در ميزان سيليس

   
 

 .رست است

 .رست است

مي مينور ملودي
 .رست است

دشتي درجه پنج
 .رست است

خته شده بر روي
 .رست است

 .رست است

 .رست است

صله داده شده س
 .رست است

در دستگاه شور
  . ت

.استدرست 
 .رست است

.درست است
 .رست است

)بمل مي(ن آلتو 
.درست است
.درست است
 .رست است

 .رست است

 .رست است

لي هر كشور بر
 .رست است

صحي 4و  3و  1
 .رست است

، سيلي47%دود 
 .رست است

مورد استفاده در
 سنگ يا پوكه س

 .رست است

ك رس، تركيبي
هر قد. آيد ود مي

www.sanjeshse 
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ا تا كـردن  
  .ه كرد

نگ آهـك    

راه استفاده 

  روشنايي =

m=1 25
2 5   

ع عرضـه  و     
  .وشش داد

cationgroup

 از لوله كردن يا
ت پروژه استفاده

آلوئك ـ سـن ⇐

ي يا زيرسازي ر

  .شد

  .شود ده مي

=

m
m

ـف بسـيار متنـو
رنگ مات پو ي بي

  ر مفيد لنز
 صله كانوني

طح نگه داريد و
ها و ترسيمات شه

⇐آهك درشت  

سازي تر براي پي

باش ع و بزرگ مي

  .يا است

د و كاغذ استفاد

  .رد

هـاي بـا طيـ گ  
آنها را با اسپري

 

قطر
فاص

  )19/02/1399 م

رت صاف و مسط
داري نقش ص نگه

 همگن، سنگ آ

شود و بيشت  مي

سطوح وسيعوي 

  .د

ن پليمرها در دني

شود، از جير، نمد

  .شود خته مي

  .شود ي

دار ثابت نگه مي

شـود و در رنـگ ي
آميزي روي آ گ

2  عدد است. 

30  

ومدجامع نوبت ( 

، آنها را به صور
ي بزرگ مخصوص

ك ـ يكپارچه و

ي سنگ اضافه

 از ايجاد موج رو

باشد  درخت نمي

ترين و پر مصرف

شل استفاده مي

 قرمز ديگر ساخ

شتر استفاده مي

د و مدل آنها را 

ه با آب حل مي
س از اتمام كار رنگ

يا  18هاي آن 

يازدهم؛ هنـــر

و كارهاي هنري
هاي وان از پوشه

پذير و نرم خاك ل

ها كه به آن قلوه

راي پيشگيري

وب بعد از قطع

   فوالد

ترين و از معروف

ار زغال و پاستل

هاي س يا خاك

اراي جزئيات بيش

رود ل به كار مي

گ گواش است كه
توان پس تي مي

ه ت و تعداد لوله

سنجش ي

ها و ها، نقشه وژه
تو ين منظور مي

بخش شكل: ين 
 

گل آهك است ك

ها بر ز انواع روش

ط به معايب چو

ش شكل دادن به
  .ي است

P.V.C يكي ا
 

ي تميز كردن آثا

از اُكر، خاك رس 

هاي دا چاپ طرح

ل ريش و سبيل
 

  .نات است

رنگ  ترين رنگ،
ز صدمات رطوبت

قوس كليسا است

   
 

 .رست است

داري پرو ي نگه
براي اي. ي كنيد

 .رست است

خوان آجر ـ آلومي
 فيد شدن آجر
 .رست است

همان مالت گل: 

 .رست است

بري يكي از  گچ
 .رست است

مربوط 3و  2و  1
 .رست است

ترين روش ديمي
گري مانند ريخته 

 .رست است

كلرايد يا همان 
.درست است

محوكن كه براي
 .رست است

 Sanguine
 .رست است

 .رست است

ي سخت براي چ
 .رست است

ي نگهداري مد
.درست است

وتئين شير حيوا
 .رست است

ميزي ماكت بهتر
هت جلوگيري از

 .رست است

ساز شبيه به ناقو

www.sanjeshse 
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