
١

 

 

 

 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  يازدهمسنجش 

)20/2/1398(  
  )يازدهم( ــرنـه  

  

  :باشد ير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي ز 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   ظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از ن هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
شـود،   از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي sanjesheducationgroup@yahoo.comپست الكترونيكي 

  . ي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريدهاي ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علم ديدگاه

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

كلك زدن، 

فاقد » 4و  

- الحظه مي

ationgroup

ك: قال كردن) (ي

( 

 ) جبران

3،  2«ه ابيات 

طور كه مالهمان

1(  

گره، پيچيدگي: 

 )مي، خسته

)ميدي شيرازي

جبران خليل: نه

استعاره: ت عقل

جود واژة قافيه هم

20/2/1398 دوم 

عقده) (انگاريه

مجروح، زخم: گار

حم: درياي گوهر(

پيامبر و ديوانه) (

دست) 4رفت گ 

وجود و سجو) (4

 د

 )ن

 ) م ص م

2(

2 

جامع نوبت(ـر 

ان گرفتن، ساد

افگ) (ر گردانيدن

) (سول پرويزي

)بن منور ميهني

محل كسب معر

4گ ) واژة قافيه
 .د

 ضطرب

 .شودسوب مي

نهاد ← چمنم 

 .تضمن است 

بند گردن ←د 

ص= انه، ماهي 

2(و نگارش )  

 يازدهم؛ هنـــــ

آسا: مسامحه) (

سازگار:  توفيق (

ر: دارهاي وصله

محمد ب: لتوحيد

استعاره از م: بات

ببينم و بچينم و
وجود دار» سان

نگران و مض - 2ر 

نگاري محسكايت

در» م«مسند،  

 

»4«گزينه . ست

بندگردن) ( شب

شا) (ص م ص= 

)2(فارسي   

سنجش

 )ور

ل غش و ناپاكي
( 

)تنياز، ضرور: 

 غازيتلش 

شلوار) (ن انوري

اسرارال) (رصادقي

خرابا) 2رفت گ

بب) (2گ ) قافيه
جناس ناهمس«ور 

گرنظاره - 1. دارد

سعدي است و حك

←متمم، مرغ 

.د خوش خوري

مترادف اس» 3و  

كاله ← كاله 

  )مركب: ست

=ماه، سيب ) (ص

    
 

 .رست است
آوبخش، نشاطي

 .رست است
ه، خالص، مقابل
)ن براي شيطنت
 .رست است

دربايست) (سريع
 .رست است

 

 .رست است
 شهيد است و قا

 .رست است
حسن: رگ سخن

 .رست است
جمال مير: تاني

 .رست است
ب استعاره از معر

 .است رست
واژة ق ← و من

همة ابيات مذكو
 .رست است

ايهام د» نگران« 
 .رست است

بي از گلستان سع
 .رست است

م ←سند، من 
 .رست است

اوفتد ــَ تست 
 .رست است

2، 1«ي گزينه 
 .رست است

شب) (آبِ گل 
 .رست است

تهيدس) (وندي ←
 .رست است

ص م  ص ص=  

www.sanjeshse

  
  
 

در 2گزينه  
شادي: مفرّح(
در 3گزينه  

سنجه: عيار(
كمين كردن

در 4گزينه  
س: خيرخير(
در 1گزينه  

چابك و فرز
در 3گزينه  

قتيل عشق
در 4گزينه  

فرهنگ بزر(
در 2گزينه  

ادبيات داست(
در 1گزينه  

شراب) 2گ 
 .انداغراق

در 3گزينه  
تن) (1گ 

فرماييد در ه
در 4گزينه  .

در اين بيت
در 2گزينه  .

متن، منتخبي
در 1گزينه  .1

مس ←سزا (
در 3گزينه  .1

چو دير به د
در 4گزينه  .1

رابطه معنايي
در 2گزينه  .1

←گالب (
در 1گزينه  .1

←چاره بي(
در 3گزينه  .1

بيخت، فرد(
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@sanjesheduc

يابي و ر مي

شود، وصل 

. سكوت كن

» 4«بيت . 

هايتان را با 

ـ )  ساختار

  )ت ساختار

هاي  ده، پل

نشده ـ آن 

ationgroup

 )ارع التزامي

را در بصيرت آن 

ها برداشته شجاب

و او را وادار به س

.، يكسان نيست

، دلها)ت ساختار

تفاوت... (كردن 

فاوتت(شود  ر مي

ترجمه نشد» و«

ترجمه نش» هذه«

1(  

مضا: بيايد) (تمر

زيرا به چشم. ي

اگر اين حج. ست

 زبانش را ببند و

يرا اوضاع روزگار

تفاوت(كرديد  مي

ف نكن، جبران ك

آشكار... مه چيز 

«، )زائد(ها  را آن

«، )اوت ساختار

20/2/1398 دوم 

ماضي مست= دند 

واخواهي با خبري

شق و معشوق اس

 .ي دارد

ردن در حق او،

زي. برخورد مكن

ـ دشمني م) د

، توقّف)ت ساختار

ـ هم) وت ساختار

ترش دهند ـ زير

تفا(جارت است 

)2(

3 

جامع نوبت(ـر 

خواندداشتند مي

 كه تو از اين هو
 .شوديافت مي

 حايلي بين عاش

چنين مفهومي» 

سان و نيكي كر

دارند، با قدرت ب

زائد(، و )ظ نشده

 )فاوت ساختار

تفاوت(ـ  بركاري  

تفاو(ت قرارگيرد 

ل صادقانه، گست

ـ و اين تج) زائد

(، زبان قرآن 

 يازدهم؛ هنـــــ

د) (استمراري ي

 .گيدن است

دانم هستم و مي
دري» د« از بيت 

ست و حجاب و

»4«بيت .  است

 .د

ان نيستي با احس
 

كه توانايي ندساني

ه لحاظدر ترجم

تف... (هايي را كه 

)اظ نشدهمه لح
  عوض كني

د ـ مورد مشورت

، پل)وت ساختار

(، ديگر )ساختار

 عربي،

سنجش

ماضي= كردند ي

اري بهتر از جنگ

زيز، دوستدار تو
همين مفهوم. ي

نتيجه اسشتن، بي

رويكارها، ميانه

شوددريافت نمي

ند دشمن در اما
.شوددريافت مي

زيردستان و كس

د» إذ، ف«(ي، 
 .ذكر كنيد

بان، دل ـ چيزه

در ترجم» لك  «( 
،)تفاوت ساختار(

كند كند، دور مي ي

تفا(اين هستند 
 .ه، پل

تفاوت س(ها  زبان
  )وت ساختار

    
 

 .رست است
مي) (ماضي بعيد 

 .رست است
مدارا و سازگا: 4 

 .رست است
اي جان عز» ب«

دانينانوشته را مي
 .رست است

تعلّق خاطر داش 
 .گيرد

 .رست است
بهترين ك: المثل

 .رست است
از ابيات د» 1«ه 

 .رست است
اگر از گزن: سؤال

د» 2«م از بيت 
 .رست است

با ز: »3، 2، 1«ت 
  .ي دارد

 .رست است
هاي نعمت: رتيب

ـ ذ) وت ساختار
 .رست است

ندارند ـ زب: رتيب
 .رست است

كه، قطعا،: تيب
(نيست ...  امكانِ 

 .رست است
نزديك مي: تيب

 .رست است
دوستدار ا: رتيب

ـ خوششان آمده
 .رست است

در بينِ ز: رتيب
تفاو(ت است كه 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .1
=شده بود (

در 4گزينه  .1
مفهوم بيت

در 2گزينه  .2
«معني بيت 
عرض حال ن

در 3گزينه  .2
:معني بيت
گصورت مي

در 4گزينه  .2
امعني ضرب

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

در 2گزينه  .2
معني بيت س

مفهومهمين 
در 4گزينه  .2

مفهوم ابيات
مفهوم ديگري

  
  

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

تفاو(يكديگر 
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
در 1گزينه  .2

خطاها به ترت
پايدار نباش،

در 1گزينه  .2
خطاها به ترت

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

اي ـ صادقانه
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
، تجارت)زائد(
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@sanjesheduc

ـ )  زيبايت

  )م تفضيل

فاعله : ص(

 .مده است

 و باب هم 

ationgroup

كشور: ختار، ص
 .ت ثبت كرد

اسم (:سم مبالغه 

(» الخبز« فاعله 

آم) دا، أجرًا، كاذبا

  . است

ز  جهت صيغه

1(  

تفاوت ساخ(ت 
بوس را در ليست

 )تفعال

ـ اس) »تفعل« وزن

ـ) ثمر، مذكر 

  

 .ست

 ل نيامده

ابد(ك اسم نكره 

ا راري در فارسي

حيح است كه از

20/2/1398 دوم 

، زيباست)كني مي
يونسكو گنبد قاب

( 

 

است: ص(ـ افتعال 

ر عليتفكَّ: فعله 

:مفرده: ص(نث 

.باشد  پاسخ مي

 .صحيح نيست

زينه صحيح نيس

 ديگر اسم تفضيل

ها فقط يك  گزينه

دل ماضي استمر

ذا اين گزينه صح

4 

جامع نوبت(ـر 

جذب م: ص(ي 
سازمان ي): زمان

 )ند

)تفاوت ساختار( 

 جار

 )»تصبح«د

)»صارت«وجود

ـ) مزيدثالثي: ص

:ص... (ـ فعله ) ة

، مؤنةثمر: مفرده

اين گزينه» وي

لب اين گزينه ص

اين گز) ش نكني

هاي ما در گزينه

 هر يك از ديگر

آمده و معاد» ت

 فارسي است، لذ

 يازدهم؛ هنـــــ

، جذب كني)زي؟
سا: ص(ظم ر من

مطالعه نكن... كه 

 يقدرون النجاح

ت ـ سنجاب، أشج

بسبب وجود ةضرّ

، بسبب وةنظيف: ص

ص... (ـ حروفه ) 

ةاألصلين األعداد 

ـ م) شجرات: عه

لهذه القو ةمقاوم 

 .حيح است

مطل) شود ش مي

م دهي و تكرارش

اماتفضيل است، 

دراما آمده، ) ان

رأيت«فعل ماضي 

 نقلي منفي در
 

سنجش

به چه چيز: ص
طور ـ به) كند مي

كسي ك: ص(نند 

، برنامج ـجحون

ر، شجر، شجرات

مخض: ص( ةٌخضرّ

ص( ةٌنظيف، )كان

)يبتينللقر: ص(

من: ص( ةالترتيبي 

جمع: ص(شجار 

ليست ةالساقط 

، اين گزينه صح

همة جهات پخش

راي اول بار انجا

ع أفضل و اسم ت

شجرتان، عجيبتا

بعد از ف» تبحث«

ماضي مطلق يا
ا چنين نيست

    
 

 .رست است
ص(هر چه : رتيب

حمل م: ص(ند 
 .رست است

كن مطالعه نمي.. 
 .رست است

ينج... هل : رتيب
 .رست است

رأينا، يطير :رتيب
 .رست است
مخ، )ء، مفعول به
 .رست است

، اسم مكمدرسة 
 .رست است

(للقريبين : رتيب
 .رست است

من األعداد: تيب
 .رست است

أش: جمعه: رتيب

 .رست است
القطرات«عبارت 

 .رست است
سطر اول از متن،

 .رست است
دره(معني گزينه 
 .رست است

كاري را بر(معني 
 .رست است

جمع» أفاضل«ه 
 .رست است

ش(ه دو اسم نكره 
 .رست است

«ه فعل مضارع 
 .رست است

ٍمعادل م» علّمي
ها  و ديگر گزينه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
خطاها به تر
كن تحمل مي

در 1گزينه  .3
..كساني كه 

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

در 1گزينه  .3
 ص(ماء :ماء

در 4گزينه  .3
ًص( مدرِسه:

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

در 2گزينه  .3
خطاها به ترت

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

 » ةشجر«

در 3گزينه  .4
با توجه به ع

در 1گزينه  .4
با توجه به س

در 2زينه گ .4
با توجه به م

در 1گزينه  .4
با توجه به م

در 4گزينه  .4
در اين گزينه

در 1گزينه  .4
در اين گزينه

در 4گزينه  .4
در اين گزينه

در 2گزينه  .4
لم تتع «فعل 

مطابق است
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@sanjesheduc

رفوع بودن 

 

 . ند

ي آغاز شد 

 در جامعه 

مايالت، به 

ationgroup

و با توجه به مر 

  .د

ت و منزلت يافتن

ن غيبتي طوالني

 .  است

رابر انجام گناه

  . ه است

 . ل باشيم

مندي از اين تم ه

1(  

 .است» د

)شوند نمي ديك

خوانند عجزه مي

بان قدرت ثروت

  

ميد و پس از آن

ن را بيان نموده

كساني كه در بر

 .ت

د شكست خورده

غولسرگرم و مش

ند در عين بهره

20/2/1398 دوم 

بو«به معناي » 

نزد است به آن 
 

اسالمي آن را مع

وي شدند و طالب

. كردند ييد مي

ال به طول انجام

ئوليت كارگزاران

د، بلكه همة ك

معة اسالمي است

 .ت

ست درون خود

الت هر حيواني س

 . وست

ده تا انسان بتوا

 

5 

جامع نوبت(ـر 

كان«ين گزينه 

 آن برايشان بد
.ردينه وجود ندا

ه و دانشمندان ا

هاي با تقوا منزو

د، آن مورد را تاي

سا 69شد كه  ع

ه و عالمانه مسئ

شوند  عذاب نمي

وظايف رهبر جام

استوار است» يت

مقابل تمايالت پس

د فقط به تمايال

روبرو» س لوامه

 را مشخص كرد

)2(و زندگي 

 يازدهم؛ هنـــــ

در ا امات آمده، 

ست مي دارند و
شرط در اين گز

ناميده» آيت«را 

  ةالبري خير 

ه مانان شخصيت

كرد الم عمل مي

ت كوتاهي شروع

ك اشتر حكيمانه

قط گناهكاران

تقالل كشور از و

مقبولي«و » عيت

دهد، ابتدا در م 

خواهد از ما مي» 

نفس«ن يا همان 

 از اين تمايالت

 دين و

سنجش

معناي داشت به» 

كه چيزي را دوس
، اسلوب ش)عراب

لعادة پيامبران ر

حات اولئك هم

 اجتماعي مسلم

طبق دستور اسال

السالم با غيبت ه

در عهدنامة مالك

ند، فقج پيدا ك
 . سخگو باشند

هي و حفظ است

مشروع«و پاية  د

 تن به ذلت مي

»نفس اماره«ن 

ت عقل و وجدا

مندي نگي بهره
  . سدر

    
 

 .رست است
»لـ+ كان «ها  نه

 .رست است
كساني ك(معني 

وجود نون ا(رع 

 .رست است
ال  كارهاي خارق
 .رست است

  7آيه / ةبينكه 
نوا وعملوا الصالح

 .رست است
زندگي هليت به

 .رست است
 در موردي بر ط

 .رست است
ت امام زمان عليه

  .  ادامه دارد
 .رست است

السالم د نن عليه
 .رست است

ي در جامعه روا
اند نيز بايد پاس ه

 .رست است
 اجراي احكام اله

 .رست است
ومت اسالمي بر
 .رست است

ر مقابل ديگران
 .رست است

 و هوس يا هما
 .رست است

رون خود با دعو
 .رست است

حكام خود چگون
ل واقعي خود بر

www.sanjeshse

در 1گزينه  .4
در همه گزين

در 3گزينه  .5
با توجه به م
فعلهاي مضا

  
  
  

در 3گزينه  .5
قرآن كريم 

در 1گزينه  .5
سوره مبارك 

ان الذين امن
در 4گزينه  .5

با ورود جاه 
در 2گزينه  .5

اگر حاكمي
در 4گزينه  .5

دوره امامت 
كه تا كنون

در 1گزينه  .5
اميرالمؤمين 

در 2گزينه  .5
اگر گناهاني
سكوت كرده

در 3گزينه  .5
تالش براي

در 1گزينه  .5
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@sanjesheduc

اهللا هم  ةعم

ationgroup

  . شود ل مي

 

بنعمل يومنون و 

 .  كامل كنند

 . ه است

 . شود س مي

 . است

1(  

 سخت و مشكل

 . سان هستند

. تر است و قوي

 ».ست

طيبات افبالباطل

ند و يكديگر را

ك از آنان نهاده

ان بلوغ احساس

 .باشدي

جاي خداپرستي

20/2/1398 دوم 

ي كرد يا زندگي

هي و معنوي انس

ها در او به خوبي

ازدواج نيس تر از ب

 . شود  مي

و رزقكم من الط 

نار هم قرار گيرن

م بر عهدة هر يك

وراين نياز از د 

الوجود مي واجب

جي هواپرستي به

ي ديني

6 

جامع نوبت(ـر 

 . 

توان زندگي نمي

مربوط به روح اله

 يعني گرايش به

 نزد خدا محبوب

ن فرزندان كامل

.. 

ةحفرم بنين و 

شند، يعني در كن

 كه خالق حكيم

.ه يكديگر است

 .ست

هاياز ويژگي» 

ها جايگزينيسان

هاي ارف اقليت

 يازدهم؛ هنـــــ

.اني انسان است

د و بدون آن يا ن

، حيا و ايثار مت

تر است  نزديك

هيچ بنايي«: ود

آيد و با آمدن مي

.اً لتسكنوا اليها 

لكم من ازواجكم

زوج يكديگر باشن

ف مختلفي است

سي مرد و زن به

 .كنندر مي

  . انسان است

يات جسماني اس

خودكفا بودن« 

دي در ميان انس

 فرهنگ و معا

سنجش

د دنيايي و حيوا

 در دنيا هستند

 به دانايي، عدالت

جوان به آسمان

 آله و سلم فرمو

و مرد به وجود م

 
ن انفسكم ازواجاً

   
 ازواجا و جعل ل

اي آفريده كه ز 

  به تقواست

 به جهت وظايف

ازدواج نياز جنس 

يني علمي تصور

 هدف آفرينش

ني در انسان، حي

ي پديده است و

اي و اعتقاديشه

    
 

 .رست است
ي مربوط به بعد

 .رست است
ي الزمة زندگي
 .رست است

ي مانند تمايل
 .رست است

مبر، نوجوان و ج
 .رست است

اهللا عليه و صلي
 .رست است

ه با ازدواج زن و
 .رست است

 21آية / ه روم
ن خلق لكم من

 .رست است
72آيه / ه نحل

كم من انفسكم

 .رست است
گونه  و مرد را به
 .رست است

كس نزد خداوند
 .رست است

ميان زن و مرد
 .رست است
ساز ن نياز زمينه

 .رست است
بيمادي را، جهان
 .رست است

فة حيات بشري،
 .رست است

و تمايالت حيوان
 .رست است

هاياز ويژگي» ن
 .رست است

بروز اختالفات اند

www.sanjeshse
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@sanjesheducationgroup

 .اشد

 

1(  

 .رداخت

باخودپرستي مي

.شودهميده مي

  .باشد دين مي

20/2/1398 دوم 

خود به مبارزه پر

ند از آن جمله خ

 

 .گرددستم مي

 .مود

 .معنويات است

 .باشدمي

رت سنجيده، فه

طه ميان عقل و د

7 

جامع نوبت(ـر 

 .پردازدمي

هاي موجود در خ

شونك پنهاني مي

.يابند دست مي

يدايش ظلم و س

 سعي و تالش نم

فزوده شدن بر مع

 .ت

ه و ميل انسان م

 .آوردمي

  .يابدمه نمي

 .ل انسان است

 .باشدي

  .ست

صورام هستي به

 .ده است

مؤيد رابط» .ست

 يازدهم؛ هنـــــ

صيت خود مشخ

هن با خودخواهي

 كه موجب شرك

 به مواهب الهي

شد كه موجب پي

. 

 اوامر الهي بايد

قويت ايمان و اف

هدايت الهي است

 برخاسته از اراد

وجود مطلق را به

عة علم ادامر توس

حل تمامي مسائل

بيني الهي ميان

 و نيمه مادي اس

داشته باشيم نظا

طني تعبير گرديد

سدار ا آن را عهده

سنجش

تيار به ساختن ش

تواني خدا، مي

نام و نشان كو بي

در توجه به خدا

 .شودمند مي

باش و اساسي مي

.باشدصالح ميل 

وند، در عمل به

خداوند بزرگ، تق

ين هحيوانات، مب

جويانه در انسان

جربي، نقص مط

 بين برود، مسير

نهايي قادر به ح

ت، از اركان جها

ي نيمه ملكوتي

هستي و خلوت د

نوان، پيامبر باط

آ كه دين هدايت

    
 

 .رست است
طر دارا بودن اخت

 .رست است
دانيدن عمل براي

 .رست است
كوچك و بزرگ و

 .رست است
آاليش دك و بي

 .رست است
ن راستين ارزشم

 .رست است
ج از عوامل مهم
 .رست است

هاي عملچشمه
 .رست است

ل اعتقاد به خدا
 .رست است

 تسليم در برابر خ
 .رست است

زي موجود در ح
 .رست است

ج تدبيري و لذّت
 .رست است

در تكامل علوم تج
 .رست است

سبي در انسان از
 .رست است

عتقدند علم به تن
 .رست است

ن به دنيا و آخرت
 .رست است

نة دين، موجودي
 .رست است

استين، دربارة ه
 .رست است

عنيني از عقل به
 .رست است

ل كشتي است ك

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

 .شوم ن مي

 .ي نكرد

  .هيه كرد

ationgroup

 .كاهد ي

من خيلي ممنون

 .ك اسكيموها

 

 .ز كنند

ك توضيح پافشاري

معروف و مهم ته

1(  

ل تاكسيراني مي

 .خودم را ببافم

ند به من بدهد م

 بگيريد تا پوشاك

.تا 10اراضي به 

ل در بريتانيا آغا

 اگرچه او براي يك

مغزهاي مردان م

20/2/1398 دوم 

  .سازدن را مي

ز محبوبيت شغل

 دهم و پارچة خ

توان طالعاتي مي

سفالي عصر آهن

ما يك مشتري نا

س واگن را امسال

نظر مي رسيد،  به

  .كت كردند

ك ليست از وزن م

 .د

 

8 

جامع نوبت(ـر 

يت بعدي انسان

 .شروع كنيم

ها دارد ا ش درآمد

خودم را پرورش

نم يا اگر كسي ا

 دارد از ظروف س

خواهد گفت، ام 

 آئودي و فولكس

ب  زندگيشان گيج

ها شرك ع فعاليت

E.A. Spi يك

  

اي وجود ندارد ظه

)2(گليسي ان

 يازدهم؛ هنـــــ

ده است، شخصي

يم تمام كنيم ش

 .ت

 گفت كه كاهش

خواهم پنبة خ مي

د تا او را پيدا كن

االهاي نمايشي

تا از دوستانش 

قصد دارند توليد

ورد غيبت جان از

رسه در همة انواع

itzkaنام  ايي به

o " باشد مي    .

وت قابل مالحظ

  .ت

ا

سنجش

د انسان نهاده شد

 

  .اشد

ي خواهيرا كه نم

 .شد

درست است 4ينه 

كسيراني بزرگ

، اما من واقعاً نم

ه من كمك كند

آوري از كا حيرت

2و خوشحال به

مبيل همچنين ق

وجه بود اما در مو

دك و صدها مدر

 دانشمند امريكا

on"يست لمة ل

مردان و زنان تفاو

درست است 4ينه 

    
 

 .رست است
قوه كه در وجود

 گرامر و لغت 
 .رست است

ي نوع اول مي با
 .رست است

ي ندارد كاري ر
 .رست است

باش ي نوع اول مي
 .رست است

مفهوم جمله گزين
 .رست است

ر يك شركت تاك
 .ست استر

من بگوييد تنبل،
 .رست است

تواند به  كسي مي
 .ترست اس

موزه مجموعة ح 
 .رست است

 مشتري راضي و
 .رست است
تومر سازندگان ا
 .رست است

جوان گفت او متو
 .رست است

هزاران كودسال، 

Cloze Tes  
 .رست است

بتداي قرن، يك
 .رست است

 مناسب براي كل
 .رست است

 سطوح هوش م
 .رست است

مفهوم جملة گزين

www.sanjeshse
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مدير: ترجمه
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در 4گزينه  .8

ك: ترجمه اگر
در 3گزينه  .8

)يا آن(اين 
در 3گزينه  .8

يك: ترجمه
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@sanjesheduc

  .دل باشد

جمله عالئم 

 . مي گيرند

 .كنند

د به عنوان 

ل موفقيت 

  ي بز تهيه 

 .ران است

ي كه نقش 

هاي لوفرش

ationgroup

يم تا جمله متعاد

كند؟ اين ج  مي

انك پول قرض

شان محافظت ك

كند شاره ميده ا

توانند احتمال  مي

 و نخ تابيدة موي

سك در شمال اير

هت حمل انساني

شوند و تابلول مي

1(  

كني ي استفاده مي

 لين 

شيده را توصيف

ها كه از با جز آن

ود تا از دندانهايش

ج يا يك خانواد

 چگونه گيمرها

شده، گاوميش و
 .اندكردهمي

ها پل ورسكن آن

 حين بازي جهت

ها لولفرشو تك

20/2/1398 دوم 

ت تفضيليك صف

بد در ميان شاغل

كشزير آن خط  

ج نها رنج ببرند به

شو اصي داده مي

شيدن يك ازدواج

 .اي است ه

ير وجود ندارد؟

 پوست دباغي ش
 گيوه استفاده م

ترينرديد كه مهم

رفته و يا درمي
 .ور بوده است

هاي طوالني وكه

9 

جامع نوبت(ـر 

 "and " هم از يك

يش يك عادت ب

2ي كه در بند 

هم ساييدن دندانه

شتري وسيلة خا

  

ي يا از هم پاشي
 . دهند

فرآيند دو مرحله

يك ازسئواالت ز

تفاده از چندال
ي ساخت تخت

ي پل احداث گر

كار مض دكور به
قع جزئي از دكو

 .اندخته شده

باريك. شودده مي

ك عمومي هنر

 يازدهم؛ هنـــــ

پس قبل از. ريم

ث مي كند؟ پيداي

اي حو نقش جمله

افراد زير از به هم

اران بيشتر و بيش

." sense"د به 

تحصيلي، بيكاري
ي ويدئويي انجام

ي ويدئويي يك ف

كدام يك  دادن به

 و اصيل با است
ايي كهنة نخي بر

اي، تعداد زياديه

 كه جهت تعويض
ي در بعضي مواق

 تك ايواني ساخ

يوة تا زدن استفا
  .شوندجا مي

 درك

سنجش

دار) better(يلي 

  

 چه چيزي بحث

زير به بهترين نح
 .د

تمال دارد همة ا

بيما است كه به 

گردد د اول برمي

وم به شكست ت
هاي گيرند بازي ي

وگيري از بازيهاي

افي براي جواب

در شكل سنتي
هايطق از پارچه

ازهاي بين جاده

ك چهارچرخه بوده
شد و حتيده مي

صورتسمنان به

شي بزرگ ازخيلي
جرت تخت جابه

    
 

 .رست است
a " يك قيد تفضيل

درك مطلب: م
 .رست است

ن عمدتاً درمورد
 .رست است

م يك از موارد ز
كند  را ليست مي
 .رست است

وجه به متن، احت
 .رست است

متن اظهار شده
 .رست است

در بند ""thatة 
 .رست است

سنده در بند دو
مردم تصميم مي

 .رست است
وجه به متن جلو

 .رست است
متن اطالعات كا

  ش دهند؟

 .رست است
وشي است كه د
ته در بعضي مناط

 .رست است
دليل نياضاخان به

 .رست است
اي چهنام وسيله 

كرده استفاي مي
 .رست است

ع نيريز، يزد و س
 .رست است
هاي خدي فرش

صورقاب دارند، به

www.sanjeshse

در 4گزينه  .9
and"بعد از 
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در 2گزينه  .9

در م: ترجمه
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نويس: ترجمه
داليلي كه م

در 4گزينه  .9
با تو: ترجمه

در 3گزينه  .1
در م: ترجمه

خود را افزايش
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پوگيوه، پاي
البت. شودمي

در 3گزينه  .10
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»كلمااكي«

مرده را بازي
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در 1گزينه  .10

بندبراي بسته
كوچك كه ق
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@sanjesheduc

هاي رستان

 

تره افراد از 

، 1هاي ينه

 .شود

توسط  3تا 

هاي ت برگه
زند كه اين 

خ نقش نيز 

 .بخشدمي

را ) 1390(

يي، بازتاب 

 .ده است

ationgroup

هرترتيب در شه

. مغول هستند

ي نشان دادن پرت

ت نام برده درگزي

شراني تداعي مي

ت 1هاي ر گزينه

  .واگذار شد 

صورتر غير اين
فشار دست تا بز

هاي سرخسفالينه

زآلود به آثارش مي

( فيلم پله آخر 

گرايي، كالسيك
 .كند

شدن آويخته مي

1(  

دكان داود نيز به

ر عصر ايلخانان

توان برايما مي

ساير تحوالت. شد

 .اً كمي دارد

هنر و معماري اير

ي مورد اشاره در

»آندره گدار«ن 

 موازي باشد، در
سمت عطف با ف

ترين سي و قديم
 .كندره مي

لت لطيف و رمز

 تنها كارگرداني

پيرايگيدگي، بي
ك او را معرفي مي

وده كه تور از آن

20/2/1398 دوم 

د و شيرين و د
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A
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ميليون كيلو 15

A  وC1  برابر

عمومي فيزيك

رسيم فني

 يازدهم؛ هنـــــ

B

                  

=ر شد  ⇐ο

5οت كه معادل 

A1وع دو زاويه 

درك ع

 تر

سنجش

B A

A

:ر نتيجه

: بنابراين        

ت نيز برابر صفر

تا خورشيد است

قين است، مجمو

    
 

B

B

 .رست است

 .رست است
مثلث، در 4ربع 

ضلع يك مثلث،
  .رست است

 .رست است

 .رست است
ر بوده و در نهايت

 .رست است

 .رست است

 .رست است
ي فاصلة زمين ت

 .رست است
A متساوي الساق

www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
  :مسير8
  
  
  
  
  

در 4گزينه  .15
 هر گوشه مر

وسط هر ض       
در 1گزينه  .15

 
 

در 4ه گزين .15

در 4گزينه  .15
سرعت صفر

در 3گزينه  .15

در 2گزينه  .15

در 1گزينه  .16
واحد نجومي

  
 
  

 
در 4گزينه  .16

ABCمثلث 

  
  
  
  
  
  
  

erv.ir

53

54

                  
55

56

57

58

59

60

61

 



  
 

 

@sanjesheduc

 .ئي است

 .ب

 .ت

ationgroup

ها نامرئ يكي آن

ك صفحه منتصب

ها نامرئي است آن

1(  

 وجود دارد، كه

رخ و يكفحه نيم

دارد كه يكي از

20/2/1398 دوم 

 .شود

  .مرئي هستند

ت خط منتصب

 افقي، شش صف

خط قائم وجود د

17 

جامع نوبت(ـر 

شيل ساخته مي

 و دو صفحه نامر

ر اين شكل هشت

ي، چهار صفحه

ين شكل يازده خ

 يازدهم؛ هنـــــ

 االضالع مستطي

سه صفحه مرئي

شود درميده مي

پنج صفحه جبهي

در اي. شودده مي

سنجش

ي داخلي متوازي

قي وجود دارد، س

صوير، منتصب نام

پ. ص وجود دارد

صوير، قائم ناميد

    
 

 .رست است
مسازهاي زواياي

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
  .و جواب است

 .رست است
  .و جواب است

 .رست است
  .و جواب است

 .رست است
  .و جواب است

 .رست است
  .و جواب است

 .رست است
ل پنج صفحه افق

 .رست است
ر صفحه قائم تص

 .رست است
صصفحه خا 16ل 

 .رست است
ر صفحه افقي تص

 .رست است
  .و جواب است
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ها با  ت آن

ن اثر با اين 
  . اند  كرده

رگي بخش 
 . ست

نده مفهوم 

  برق وجود

 . باشد ي

ationgroup

.  

 همچنين شباهت

در اين. ته است
ك قابل توجهي

ش بااليي و تير
 نوعي انعكاس اس

تواند القاكنن  مي

جايي كه كنتور

قيم و با ايهام مي

1(  

.جه درست است

ياه موسيقي و

ي فلز انجام گرفت
ت حسي اثر كمك

ن كشيدگي بخش
دهنده گر نشان

كوت كه نهايتاً

تاق تاريك در ج

صورت غيرمستق ه

20/2/1398 دوم 

 .باشدي

6حداكثر   درج

ي سفيد و يا سي
  . نمايد ي

ك حكاكي روي
ها به لطافت سايه

همچنين. شود مي
ر راستاي يكديگ

عي حزن و سك

 روشن كردن ات
  . اشد

ر و احساسات، به

  سمي

18 
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دو نقطه گريز مي

بنابراين ح. باشد

.  

 

نده هم نت هاي
اي مي نين حيطه

رزند كه با تكنيك
س اند ولي نيم شده

ود فلش ديده م
 تيره و روشن در

راي عمق و نوع

اي، براي ط عده
با ر يك جمع مي

 

 . ه است

الً براي بيان افكار

صويري و تجس

 يازدهم؛ هنـــــ

شكل داراي د. د

 6  بدرجه مي

  

.درست است 1:

.باشدطبقه مي

ها تداعي كنن ن
ي استفاده در چن

عنوان مادر و فر
يي برخوردار شد

ا تيره كردن خو
گيري دو بخش

سبتاً تيره و دار

ست دارد، توسط
ل طنزي تلخ در

. جرا شده است

جايي خلق شده 

ر تصاوير، معموال

خالقيت تص

سنجش

 .شودكامل مي

باشدب درست مي

تا 45ر مركزي 

.متر استسانتي

:ها ن گزينه 5 

ط ع دو سوم يك

  .رست است

يدگي انتهاي آن
براي   را مناسب

با ع» كل ويتس
 تاريكي و روشنا

ض لبه بااليي و با
شان داده و قرارگ

 رنگي است نس

كه شمعي در دس
حماقت به شكل

ا چاپ فلزي اجر

ت و كمي جابه

ن دسط هنرمندا

 . شود يده مي

    
 

 .رست است
 خط اين شكل ك

 .رست است
اي جوابو نقطه

 .رست است
ط ديد در تصاوير

 .رست است
6برابر  aر   س

 .رست است
سب پالن بام بين

 .رست است
ش افقي از ارتفاع

 .رست است
كانيكي جواب د

 .رست است
و كشي eو  dف 

 هندزفري، لوگو
 .رست است

كته ك«ي است از
كودك از شدت ت

 .رست است
ي اغراق در عرض
را داراي وزن نش

 .رست است
 در دايره رنگ،

  . هايي باشد
 .رست است
اي ك تابوت مرده

 دهنده جهل و ح
 .رست است

كنيك اچينگ يا
 .رست است

ر و سپس حركت
 .رست است

خطوط ذهني توس
 .رست است

نها سه مثلث دي

www.sanjeshse
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ه باالي آن 
ز نگهباني، 

ي ساكت، 

ترين  ناسب

تزاعي ناب 

پيكره و . ت
وسيله اين 

ت خواستن 

ست ديده 

يمي چون 

   

  .ر نبرد

ationgroup

رو به  عمودي و
نوشته حالتي از

حساسي از فضا

ت و يكي از من

  

بندي انت  تركيب

جود آورده است
مايش عمق به و

ده اتكا و حمايت

ي انجام گرفته ا

ن را داراي مفاهي

.گذارد ح اثر مي

كار ليد تئاتري به

1(  

بته اين حركت
زدن بخشي از ن

 پايين تصوير، اح

ك رنگ كافيست
  . ت

. بركامو را دارد

نظام  نخستين

وج ده و فاصله به
نم. نزديك است

ست، نشان دهند

ماهنگي و توالي

شود كه آن ه مي

نفي اطراف طرح

  . ت

ين نظر را در تول

20/2/1398 دوم 

تقامت است و الب
نقطه و بيرون ز

گونهيم و موج 

ت يا حداقل يك
ي و مركب است

اثر آلب» طاعون«

اين سبك. ست

 از هم جدا كرد
به آسمان ن ري

 . را داراست

دس ن بزرگ يك

نواخت و با هم
  . شته است

ت مشترك ديده
 . 

چيز بر فضاي من

خوان نداشت آوازه

اگاه در عمل  هيچ

 . 
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جامع نوبت(ـر 

يستادگي و است
م بر روي يك ن

مي انعكاس مالي
 . ي كند

ه از رنگ نيست
فاده از قلم فلزي

«با فضاي كتاب 

سوپره ماتيسم اس

زمينه را  و پس
ز نظر ارزش بصر

 از بقيه عوامل ر

ست دور انگشتان

شكل نرم و يكن
asi تأثيري نداش

صورت ك دايره به
.كند و توافق مي

قبل از هر چبد، 

ي بود كه اصالً آ

جراگر شود اما هي

باشد تئاتري مي

 ايشيقيت نم

 يازدهم؛ هنـــــ

 كننده صعود، ا
ايستايي فرم. شد

  . دهد

باشد و كم ي مي
يننده منتقل مي

ازي به استفاده
ي مورد نظر استف

رده و مطابقت ب

علق به سبك س

زمينه يد، پيش
تر است و از شن

تري ر نقش مهم

ضعيف بودن اس

وردنظر كه به ش
icsيري لوگوي 

دام بخشي از يك
 مشترك رفتن و

روشني شدت يا

اي اس نمايشنامه

سك جايگزين اج

هاي ت واع صحنه

خالق

سنجش

موردنظر تداعي
د وتفكر نيز باش
د ي را نشان مي

فقي كه تأكيدي
و آرامش را به بي

جوان تقريباً نيا
سني ي اين گروه

آور كر ك و مرگ

بوده و متع» برز
 . شنهاد شد

كمك تضاد شد
 و امواج آب روش

 . فته است

ر تعادل يك اثر

چك كه نشانگر ض

راحي لوگوي مو
گي در روند شكل

ال كه در هر كد
 به سمت هدف

فاوت تيرگي و ر

خوان طا كو آوازه

د كه بايد ابر عروس

كسي يكي از انو
    

 

 .رست است
 عمودي نشانه م
ان دهنده رشد
اظت و خونسرد

 .رست است
خطوط رديفي ا
تراحت وخواب و

 .رست است
سازي گروه نوج ر

راي تصويرسازي
 .رست است

ي فضايي خوفناك
 .رست است

جوزف آلب«ي از 
ويچ پيش سط ماله

 .رست است
وير هنرمند به ك
شدت تيره بوده
دگي انجام پذير

 .رست است
 فشار، كشش، بر

 .رست است
صال دستان كوچ

 . فتن است

 .رست است
و انقطاع در طر
خل ساختاري د

 .رست است
فلش از نماي با
ن، كار گروهي،
 .رست است

 بصري هرگاه تف

 .رست است
مايشنامة يونسك

 .رست است
گ پيشنهاد كرد

 .رست است
 سويه يا قاب عك

www.sanjeshse
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تضاد به ساد
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تصوير پنج ف
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 . ت

قبل از  56

 . گويند ي

 . پذيرد ي

 . رود مي

ationgroup

ارخ گرفته است

66تا حدود  25

 . ست

هاي موزيكال مي

  . ست

ر تاريكي پايان مي

ي جدي به كار م

1(  

  . ن كرد

ت نامي اثر پلوتا

500ه از حدود 

شبيه درام نو است

ه زيكال و نمايش

 . شود ي

 . ع شد

ي دست يافته اس

گرايد و فيلم در ي

  حركت دوربين

هاي  براي حالت

 

20/2/1398 دوم 

اي كامل تدوين ه

  . كار برد ه

چنين كتاب حيات

 .  شده است

بيدوس بوده كه

ري يا غنايي و ش

ز در كمدي موز

فيد ارائه ميو س

يمن كالك ابداع

 اصالت سينمايي

 فيلم به تاريكي مي

 .بداع كرد

ستقيم بدون ح

 نماهاي نزديك

. كند دنبال مي

  . هد

20 

جامع نوبت(ـر 

س امكانات نظريه

تدا ژول ميشه به

گلستان و همچ

ثر هومر نوشته

شده، مراسم آب ي

از درام دربار تر ل

ن است متن آواز

صورت سياه و  به

دست استي به 19

انبي دوربين به

ف ريج حال و هواي

 آنامورفيك را اب

برش مس: ي است

هاي كمدي و ت

 . است 19

ار دستوري را د

ده رخ مي» خوب

 يازدهم؛ هنـــــ

ي صحنه براساس

ت اين واژه را ابت

هاي انگ خ، افسانه

اد اوديسه از ايلي

يستان برگزار م

 نمايش متداول

شعر براي خواندن

شخصيت اصلي

915س بود در 

ربرد حركات جا

غاز شده و به تدر

 نخستين روش

السيك جداسازي

 دور براي حالت

911لوم ساخته 

كارگردان ساختا

رفقاي خو«فيلم 

سنجش

ربارة نورپردازي

زايي و احيا است

از اسطوره، تاريخ

ت كه به تقليد از

كه در مصر باس
  

ست كه اين نوع

ب نمايشي بر ش

اها و خاطرات ش

عاً به رنگ حساس

چاقو در آب با كا

ستم در نور تند آغ

ستيان فرانسوي

از كاربرد كالبي 

نماهاي» ي آتش

اثر اگوست بل» د

ت مداوم دارد، ك

مايي منفرد در ف

    
 

 .رست است
 كسي بود كه د

 .رست است
در معناي نوز س

 .رست است
هايش را ا استان

 .رست است
اي رومي است ه

 .رست است
راسم نمايشي ك

.شده است ر مي
 .رست است

ي درام ژاپني اس
 .رست است

 يا غنايي تركيب
 .رست است
رويا» ل وحشي

 .رست است
ولسيوني كه واقع

 .رست است
سكي در فيلم چ

 .رست است
 زنداني فراري هس

 .رست است
هانري كريس 19

 .رست است
رواني نمونة خوب

 .رست است
ر جست و جوي

 .رست است
ت بردگان سفيد

 .رست است
ه تمايل به روايت

 .رست است
كتيو در حين نم
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