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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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  را
  

−  

 .رست است

  

  ما
  

−  

ني
  

−

 .رست است
  :ها  مصراع

ستفعلن مستفعل
التن فاعالتن فا

 فاعالتن فاعالتن
 .رست است

  :ها نه
اع دوم تشبيهي
شبيه در مصراع

)مشبه(در ورت 
مش(برق : اع اول

اع دوم تشبيهي
 .رست است

گلبربر  عرقند 

تشبيه گسترده 
 .رست است

رين نوع مجاز،
كاررفته زهاي به

مجازاً چشم معش
مجازاً وجود انس 
مجازاً معشوق خ 
مجازاً اهل جهان 

عولن

فاعالتن

به مشبه  

www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
وزن درست

ك  
  
  

س
 

−
  
  
  

در 4گزينه  .2
  با
  

−  

ز  
  


  

  
در 3گزينه  .2

بررسي وزن
مس) ج -الف 
فاعال) د -ب 
فاعالتن) هـ

در 2گزينه  .3
گزينبررسي 

در مصرا -1
اركان تش -2

د» ت«: دوم
در مصرا -3
در مصرا -4

در 1گزينه  .3
مانن نم باران

  
بيت داراي(

در 4گزينه  .3
تر مهم: توجه

بررسي مجاز
م: نرگس -1
:درخت -2
:درخت -3
:جهاني -4
  

 فع

 ف

 مشبه
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بـه  خشـي  

  . فشرده

  )ه معشوق

  )ود انسان

ت و همـة           

ـارة ارزش   

ationgroup

بخ جـان ( نگـاري 

نه ،سترده است

سياه يمجازاً مو(

مجازاً دنيا يا وجو

ن و آشـكار اسـت

كـه دربـ 4زينة 

2/10/1401(  

ان يص يـا انسـان  

تشبيه گس= شم 
  

  ي

( عالقة شباهت 

م(عالقة شباهت 

خلوقـات نمايـان

غير از گز ؛ است

23 پنجممرحلة ( 

تشخي=  دوخت 
  

دل نباش ه خونين
)مشكلمجازاً ( 

يه فشرده اضافي

مجاز به= شكين 

  .د

مجاز به ع:  دوم

  

تي، در تمـام مخ

مك به ديگران
  .رف كرد

7  


ت و علوم انساني

صبا و اينكه باد
)هاي گل لبرگ

  سترده
چرا چون الله) / 

ه عالقة شباهت
  ي

تشبي= ها  نة دل
  في
  )ق

سنبل مش) / شوق

شوند حذف مي 3
  .شود ي

خانه در مصراع

  .است» ن
  .ت نيست

− − «است.

  .ست
  نة عالم
  .ق است

 معشـوق هسـت

و كمي رسيدگي 
عت خداوند صر

ش يازدهم؛ ادبيات

اندام گل و/ في 
مجازاً گل(شابهت 

تشبيه گس= زد  
)چشم معشوقً 
مجاز به= گره /  

شبيه بليغ اضافي

ويران/ غ اسنادي 
اضاف رده يا بليغ

مجازاً معشوق(ت 
چهرة زيباي معش

3و  2س گزينه 
هم حذف مي 1 

خ/ تضاد :  ويراني

  

فعلن فعالتن التن
عالقه به شباهت

  .ست

| |− − −

درست اس 2بي 
مجازاً صحن= ده 
ستايش عشقو  

 جمـال حـق و
  .هستندد 

هاي زندگي براي
آن را در راه طاع 

سنجش

  : در بيت
شرده يا بليغ اضاف
ة شباهت يا مش

 آتش تيشه مي
مجازاً( شباهت 

تشخيص= ايد 
تش= ميوة غم /  

ه فشرده يا بليغ
تشبيه فشر= ب 

باهت يا مشابهت
مجازاً چ(شباهت 

پس ؛شباهت ندارد
پس گزينة ؛ارد

عمارت و/ افي 

)2 و فنون ادبي

فعالفاعالتن «ل، 
ت كه مجاز به ع
صرين حافظ نيس

،  »− −

 علوم و فنون ادب
پرد/ اضافي  ليغ

ي و در توصيف

اين است كه 3 
ي كماالت خداوند

ه ردن فرصتشم
آشكرگزاري بايد

    
 

 .رست است
كاررفته هاي به ه

تشبيه فشر= صبا 
مجاز به عالقة=  

 .رست است
  :ها نه

چو/ مجازاً شعر 
مجاز به عالقة= 

گشا لك گره مي
جاز از موي سر
 .رست است

  :ها راع
تشبيه=  گنجي 

لفك، حلقة فريب
جاز به عالقة شب

مجاز به عالقة ش= 
  :ي ديگر

القة شمجاز به ع
بليغ اسنادي ندا

 .رست است
  :هاي بيت ه

شبيه فشرده اضا
 .رست است

كتاب علوم و 17
  :هاي ديگر نه

وضي بيت سؤال
جاز از سخن است
ن عراقي از معاص

 .رست است
يي ابيات سؤال،

  :هاي ديگر نه
كتاب 18 فحه

تشبيه بل= عشق 
ات سؤال، مثنوي

 .رست است
 سؤال و گزينة
عالم، آينة تجلي

 .رست است
دربارة غنيمت ش

براي شاست كه 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
بررسي آرايه

ص اط بادخي
قبا) / ءاشيا

در 2گزينه  .3
بررسي گزين

م= بيت  -1
=نرگس  -2
دست فل -3
مج= سر  -4

در 4گزينه  .3
بررسي مصر

تو، آن) الف
كمند زل) ب
مج= گل ) ج
=گلبرگ ) د

هاي رد گزينه
م )ب –الف 
تشبيه ب )ب

در 3گزينه  .3
بررسي آرايه

تش: خانة دل
در 1گزينه  .3

7طبق ص (
بررسي گزين

وزن عرو -2
س مجفَنَ -3
فخرالدين -4

در 4گزينه  .3
جاعالمت ه

بررسي گزين
فطبق ص -1
درياي ع -2
قالب ابيا -3

در 3گزينه  .3
هوم بيتمف

هاي ع پديده
در 4گزينه  .4

همة ابيات د
نعمت عمر ا

erv.ir
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سـتعمارگر    

 بـا منـافع    

  .رنديرار بگ
اي   منطقـه 

   .ندنك يم ت
 نيـ ا رايـ ز ؛ 
  )71ـ  6

  .دانند ين م

. كردنـد  ينم 
58(  

 اسـت كـه   

 ميت ترسـ 

و شـناخت   
 يهـا  شـكل 

لوم موجب 

 عدم تعهد،

ص محدود 

ضـر ابعـاد    
 ييتضـادها  

ationgroup

ي كشـورهاي اس

هـا دولـت  نيـ ا

قرا ثروت عيتوز يان
به يالملل نيي ب
تيريو مد ييناسا
كنـد؛ يمـ  فايا ب
68ـ  65ـ ص  2

صلح جهان حفظ

نها را تحمل وذ آن
8ـ ص  2ـ فصل 7

شده يديد دين

از قداست يا هاله

از معرفـت و يش
ش  جديد غـرب، 

عل نيا زيرا دارد؛

جنبش ع ليز قب
  )71ـ  6

خاص اي به منطقه
  .كنند يم تي

حـال حاض ـد در  
هـا و ت كه چالش

2/10/1401(  

تعمار نو را بـراي

ا ياسـ يـدرت س 

نامتعادل جها ةچرخ
هاي اري شركت

را شن يطح جهان
فرهنگ غرب يهان
ـ فصل 8درس (

ح يبرا ييرويو ن 
  )69ص 

و نفو سلطه دند كه
7درس( .كردند ي م

جد يها نهضت 

اسوه را در ه يها

شود و روش يه م
د سال فرهنگ

غرب در جهان د
  .نند

از ييها مانيپ ،ي
69ـ ص  2فصل

ي بالملل نيب يها
يريو مد ييشناسا
كـه معتقدنـ ارد

بلك ، دنبال آورد

23 پنجممرحلة ( 

استعمار به است ة

قـد .شكل گرفت
  )65ـ ص  2

چكند تا در  يم ريز
گذ هيسرما اي، ه
اقتصادي در سط ت
جه عيرا در توز ري
.كنند يبازخوان ي

ها آن تيوضع ة
ـ ص 2ـ فصل 8

بود ياقوام ينگفره
م ماسونري استفاده

يش و رشد برخ

ه چهرة انسان ن،
   .كند

  .شر است
هنگ غرب گفته

ارصدبيش از چه

فرهنگ غ عيتوز
كن يابيو ارز ير
ييكايو آمر ييپا

ـ ف 8درس( .ست

ه شركت يگذار
را ش يسطح جهان

دا زيـ ن يمخالفان
به يسطح جهان

8  


ت و علوم انساني

ةن عبور از مرحل

ش ديجد يها ملت
2ـ فصل 8درس(

كشورها را ناگز ني ا
 مشترك منطقه

راتييتغ ،يطالعات
ريتأث نيتر قيعم ،

يگاه فرهنگ غرب

دهندءشد و ارتقا
8درس. (شود مي

شكستن مقاومت فر
فرام هاي و سازمان 

شسبب پيداي ن،

كرد و نقاشان يم
ك يتمركز م يدن
شناسانة بش يست

شده در فره رفته
 روش در طول ب

  )42ـ  4

را در ت ريتأث ني
بازنگر ينگ غرب

برتر اروپ يها ت
 شكل گرفته اس

گ هيسرما ،يا طقه
در س ياقتصاد ات
م ،راند يم شي پ
را در س نينو يم

)2(شناسي  عه

ش يازدهم؛ ادبيات

 است كه امكان
  

م - چوب دولت
. (بود  هماهنگ

هاي مستقل دولت
هايارو باز يملل
اط ميهاي عظ بكه

،يرغربيشورهاي غ
خود را از نگ تيهو

در حال رش يرها
ياد م» وي شرق

در هم ش ازمندين ،
يمبلغان مذهب از 

جهان يو دين ي
  .ود
م ديانسان تأك ي
بد يها ييبايو ز 

هس يها  پرسش
پذير يشناس فت

اين .شده است
40ـ  38ـ ص 2

تر قيعم ،يرغرب
از نگاه فرهند را 

قدر يِاقتصاد ي
ها دولت نيب...  

مشترك منط يا
راييتغ ،ياطالعات 

آن را به يلملل
كه نظم ستين ي

  )69ـ  68

 جامع

سنجش

اي ارزده، مسئله
)66ـ ص  2صل

در چارچ يغرب ي
صنعت و تجارت

د رهاي استعمارزده،
الم نينهادهاي ب 

ا با استفاده از شب
در كش يغرب يان

هو ،ينيهاي د نگ

كشور يامحد را 
ناتو« با عنوان ي

افع اقتصادي خود
نخست ةدر وهل ،

يب به ابعاد معنو
شو ياد مي» مس

يو آسمان يمعنو
ير بعد جسمان

 معاصر غرب به
معرف يبه مبنا ،

ومانيسم همراه ش
2ـ فصل 5درس

ريغ ير كشورها
خود تيهو ،يني

يساز يجهان ست
و يرانس اسالم

و بازارها يالملل ن
ميعظ يها شبكه

ال نيب ديت و تول
يا گونه شدن به 

8ـ ص  2 فصل

    
 

 .رست است
شورهاي استعما

ـ فص 8درس( .رد
 .رست است

يكشورها يصاد
ص احبان ثروت،
 .رست است

كشور ةتصاد وابست
رييگ با شكل: 

ها آن .شود يد نم
نساا  علوم جيترو: 
شوند تا فرهن ي م

 .رست است
خود كس،يضو بر
يشانگها يهمكار

 .رست است
منا نيبراي تأم يب
هدف نيبه ا دنيس

  .رست است
جهان غرب ينش
پروتستانتيس« ان
بر بعد مع ،يسط

بر ما هنر مدرن،
اسخ فرهنگپ ،

خاص يدر معنا
سكوالريسم و او

د. (دا كرده است
 .رست است

در يغرب ي انسان
يد يها ه فرهنگ

اسيت در برابر س
سازمان كنفر ب،

 .رست است
نيب ينهادها ي
استفاده از شها با  
تجارت كه نينو ي
يجهان ياسيس

ـ 8درس. (آورد

www.sanjeshse

 
  

 
در 2گزينه  .4

كش يوابستگ
آور يم ديپد

در 1گزينه  .4
عملكرد اقتص

صا ياقتصاد
در 3گزينه  .4

اقت: قسمت اول
:مت دومقس

محدود خاص
:قسمت سوم
علوم موجب

در 2گزينه  .4
عض يكشورها

از سازمان ه
در 3گزينه  .4

كشورهاي غرب
ها براي رس آن

در 4گزينه  .4
رد گزينكروي

از آن با عنو
هنر قرون و

ام ،كردند يم
سكوالريسم

د يروشنگر
است كه با س

پيد يمختلف
در 1گزينه  .4

علوم جيترو
شوند كه يم
مقاومت يبرا

عرب ةياتحاد
در 4ه گزين .4

يريگ شكلبا 
آن .شود ينم
ينظم جاديا

و  ياقتصاد
آ مي ديرا پد

erv.ir
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 يو تمـدن  

 ي اقتصـاد 
 نيبه ا دن

آمـدن   ديپد ت،
  )67ـ  5

ـ   8ـ درس 

 طيدر شـرا  

كم  دست اي 
 

 ديـ پد سـا يل  
هـا   آن تيـ و

 اسـت كـه   

بلكـه    نـد، 

   .د

كشـور   رايـ 
 قيـ و از طر

ationgroup

ي فرهنگـي ها د
   .خواهند بود

منافع نيتأم ي
ديرس براي ها آن 

انباشت ثروت ج،ير
57ـ  55ـ ص  8 

  م

  )70ـ ص  
غ ـ( .سـت بدهـد  

گرفتنـد و د يمـ   

كرد ي و جذب م
 )29ـ ص  1صل

فـول قـدرت كل
هو. بودنـد  كوالر  

شده ينيد ديد

  .شت
كنن ينمـ  اظهـار  

شود يمنجر م م

يز ؛اسـت درسـت    
ـ  يـ  و يالمللـ  نيب

2/10/1401(  

وگوها و برخورد ت
خ يو تمدن ينگ
  .شد )

يبراها  آن .شتند
.كردند نمي مل

تدر به يول ،بود ي
و 7درس هاي (

  سميفئودال   
سميبراليل        

2ـ فصل 8رس
از دس گـر يد ينگ

ـتعمارگر قـرار م

( 

هضم ودرون خود 
ـ فص 4درس( .ند

ـ  يپا افبـا   يغرب
كـامالً سـكند و 

هاي جد نهضت 

از آن خواهد داش
ير و رسـم شكا

سميدئبه  رديپذ ي

 بـا اسـتعمارنو د
اسـيتصادي و س

23 پنجممرحلة ( 

گفت تعامالت، 
فرهنگ نيب يها ش

)ها و لردها كنت
داش ازين يرغربيغ

ها را تحم فوذ آن
  .كردند يده م

يا و منطقه يقوم 
( .كاست ياسيس 

  باستان وناني 

       .نداشتند 
    .دينما ينيد

غ ـ در( .كند يم
عناصر فرهن نشي

اسـ ي كشـورها  

)52 ـ ص 2صل

د زيرا ن گانهيجم ب
استفاده كنن يني

در اروپبار  نيست
شناختن ينم يو

يبرخو رشد  ش

ا تر پست اي يوان
آشصورت  ن را به

يرا نم يوح كه

در رابطه ،4 ةنيز
هاي اقت  و سازمان

9  


ت و علوم انساني

متفاوت باشد، ي
از نوع چالش زين

ك( اربابان بزرگ 
غ يهارف كشور

د كه سلطه و نف
استفا ياماسونر

يها استيس تي
سيمرزها تي اهم

گ غرب به هنر

ييجا مكان جابه
د هيخود را توج 

م تيريرا مد يرب
نيق خود را در گز

نفـوذ تحـت  ن،
  )61ص 

ـ فص 5غ ـ درس

مهاج يها گروه د،
د يها و ارزش مي

بودند كه نخس ي
و معنو ينيد تي

  )67ص 

شيدايسبب پ ن،

ويح ياتيحود و 
 دنبال كنند، آن

  .نند
نكيا ليدل به شد،

كه گز يدرحال ؛ند
ستفاده از نهادها

ش يازدهم؛ ادبيات

يها عال فرهنگ
ن يجهان ةجامع 
ها و فئودال تي

رزان و بازار مصر
بودند ياقوام يگ

فرا يها  سازمان
يحما ازمندين خود،

ا ،ت ارتباطاتع از

شت هنر و فرهنگ
  ن
خود بودند و امك 

يويدن يخطاها
53(  

غرغيرجوامع  ي
قاحالت فعال و خلّ

رانيـ و ا يعثمـان 
ـ ص 2ـ فصل 7س

غ. (شد  ديني مي

خود يرت و غنا
ميدر ظاهر از مفاه

يديجد يقتصاد
تيخود را با هو ن،
ـ ص 2ـ فصل 8

جهان ينيي و د
  .ود
شو يگمراه م د،

خود را ي نفسان
كن يم پنهان ين

همراه با يت عقل
43 (  

هستندرست  ،مي
تصادي خود، با اس

سنجش

 عرصة حضور فع
يها چالش رت،

يحاكممنجر به  
كار ار  يروين ام،

ن مقاومت فرهنگ
و يبلغان مذهب

خو نيآغاز يها ت
و گسترش صنع ي

بازگش           ژ
مانيقابل عقل و ا

اربابان يها نيم
خ ايت عملكرد 

3ـ  52ـ  50ـ  

يفرهنگ عموم ،
ح شود جامعه، يم

ع ن،يمانند چ ي
ص ـ درس. (دند

توجيه  دنيوي،

قد ليدل به يسالم
د خود، يبقا يبرا

اق ـ ياسيس يها
نيشيپ يها تيم
8درس ( .است ي

ب به ابعاد معنوي
شو ياد مي» سم

خود محدود بماند
فرادي هواهاي

نيد ميقالب مفاه
اگر با شناخت ي،
3ـ  40ـ  39ـ  3

يطه با استعمار قد
به قدرت اقت ءتكا

    
 

 .رست است
يجهان ة جامع

صور نيدر ا ؛داد
سايقدرت كل ي
به مواد خا يغرب
درهم شكستن د
نخست از مب ةهل
محور در حركت هي

يتيملبزرگ چند
 .رست است

آنژ كليود اثر م
تقا           ثيل

كه وابسته به زم
خواست يكه نم ي

48ـ ص  2صل
  .رست است

رسانه، قي از طر
سبب م يفرهنگ 
 70(  

ييتعمار كشورها
برد يسر م به ير

رفتارهاي ،سطي
 .رست است

فرهنگ اس الفت،
ساخت كه بر يم ر

 .رست است
ه تيحاكم ها، ت

يا برخالف حاكم
يو قوم يستينال

 .رست است
جهان غرب ينش
سيپروتستانت« ان

خ وييه ابعاد دن
ا ،ينيهاي د نگ

قرا در  شيخو ي
وييدن كرديا رو
38ـ ص  2صل

 .رست است
در رابط 3 و 2 و 

با ات در استعمارنو،

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
كه يهنگام

رخ خواهد د
يجيزوال تدر

غ يها كشور
ازمنديخود ن

هدف در وه
ياقتصاد سرما

ب يها شركت
در 4گزينه  .5

مجسمة داو
اعتقاد به تثل

ك يزانركشاو
ياسيس  نظام

ـ فص 6درس(
در 1گزينه  .5

جهان غرب
خودباختگي

ـ ص 2فصل
است ةر دورد
استعمار مهين

قرون وسدر 
در 2گزينه  .5

در دوران خال
ريآنان را ناگز

در 3گزينه  .5
ملت ـدولت  
ها آن .آمدند
ونيناساغلب 

در 1گزينه  .5
نيگز كرديرو

از آن با عنو
اگر انسان به
اگر در فرهن

يپرست نفس
روشنگري با

ـ فص 5درس(
در 4گزينه  .5

1ي ها گزينه
د استعمارگر،

erv.ir
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 احـوال رخ  

 حمله سواد

كـرد   يطعـ 

تـا   ميقـد  
و  اسـت  ي
اشـاره  ) ق3

 ي تركيبـي  
اشـاره   »وال 
 يمتوفـا ( ه

بـه خـط و     
84( 

 فـه يخل ني
  اداره امـور  

ارائـه   خبـر 

 نيـ ا  نيرتر 
. نـام بـرد    

ationgroup

  )25تا  22ص 

اوضـاع و ا نيـ  ا
  )81و 

س منطقه به بكر،
 )81ص 8س 

را قط يساسـان  

اميـ از ا سـتان ي
يا سلسله يها خي
310ـــ   224( 

نگـاري تـاريخ  يها
اخبـارالطو«تـاب  

هيمسكو يابوعل »

مثـل گذشـته ب
 ص 8هم درس 

يپنجم د،يالرش ن
بـود، يبرمكـ   د  

خ  يو نادرسـت  ي

ز مشـهورشـد و ا 
 ختـدان بشـوعي

2/10/1401(  

ـ ص 1ـ فصل 3س

كه در يگريد 
و 80ص  8رس 

ابوب خالفت وران
ريخ يازدهم درس

وشت حكومـت 

يس خيموضوع تار
يتار نيمشهورتر

يطبـر  رين جر

ه چهره نيشهورتر
كت سـنده نوي ،)ق

»االمم تجارب«ب 
 )18و  

م يوانيد يفترها
تاريخ يازدهم(. ود

 )86ص  8س 

هارون .كشت دانه
پسـر خالـد يي

يدربـاره درسـت   

ترجمه شـ يعلم
و خانـ) يـوارزم  

23 پنجممرحلة ( 

درس( .رديگ يم ار

رگذاريحادثه تأث
تاريخ يازدهم در

دو اواخر در ان،
تار(. ورت گرفت

نگ نهاوند سرنو
 )83ص 8س 

ناشناخته، در م 
از م ،انيغزنو خي

بن محمد فيتأل

از مش .است يطبر
ق290 يمتوفا( ي

به كتاب توان يت، م
17ص  2 درس 

دف. گرفت يم ام
گردش بو در  ن

ريخ يازدهم درس

ه بود، ناجوانمرد
يحي ،شيخو يرب

ينقـد و نظـر   

از آثار ع يادير ز
بـرادران خـ( ي

10  


ت و علوم انساني

ايرا در اخت گري د

ح .درآمد انيسان
ت. (بود زيپرو سرو

مسلما اعراب ود،
خطاب صو مربن

 مسلمان در جن
ريخ يازدهم درس

ياز مؤلف »ستان
يدر تار يهقيل ب

ت »يطبر خيتار«

ط ريبن جر حمد
ينوريو د »لبلدان

شده است فيتأل 
تاريخ يازدهم(. د

انجا يرانيقانان ا
همچنا انيساسان

تار(. ق فعال بود

كرده انيه عباس
و مر ردبي  ونيمد
6( 

چيهـ  سـندگان، 

شمار ،)يم هجر
يموسـ نوب ن،يحنـ 

)2(اريخ 

ش يازدهم؛ ادبيات

هاي كشورهاي ت

ساس به تصرف ن
توسط خس) اني

بو يف و آشفتگ
زمان خالفت عم 

اعراب يروزيپ. 
تار( .دندينام »ح

سيس« خيبه تار 
اثر ابوالفضل »يق
«به  توان يم يم

مح مشهور،  مفسر
فتوح الب« كتاب ب
نگاري تحليلي خ

كرد اشاره يسعود

و دهق رانيط دب
شده توسط س ب

همچنان در عراق

كه به يات بزرگ
جانش را م يحت
69و  67ص 7س 

سنوي  كهاست   ن
 

چهارم قرن واخر
ح  بـن    اسـحاق  

 تا

سنجش

استيرل بازار و س

روانيانوش  خسرو 
يلَخم(منذر  ت آل

دچار اختالف ين
در رانينان به ا

.بود يان ساسان
لفتوح ا فتح« را ي

توان يم يمحل 
هقيب خيتار«اب 
عموم يها خيتار
 )6تا  4ص 1

مورخ و ،ييروا ي
صاحب ،)يم هجر

تاريخ وهيشبه كه  
مس »الذهب روجم

همچنان توسط ها
ضرب يها و سكه

ه زين انيعباس ل

با وجود خدما را
كه مقام و ح) ق

خ يازدهم درس

نيا روايي  ينگار
)17ص 2رس 

قرن دوم تا او مه
اسـحاق،  بـن   ن

72( 

    
 

كنتر ،نشانده ست

  .رست است
يزمان پادشاه

تن دولتبرداش ن
  .رست است

كه دربار ساسان 
آن يحمالت جد
  .رست است

خاستگاه خاندا  ر
يروزيپ نيحان، ا

  .رست است
يخيآثار تار ني

كتا. كرد ق اشاره
ت نيو مشهورتر 

1 يازدهم درس 
  .رست است

ينگار خيتار ةچهر 
قرن سوم( يالذر
يآثار نيتر جسته

م«و  »يهقيب  خير
  .رست است

ها اتيمال افتيدر
و شد يم نوشته 

  .رست است
اول  دوره در يوب

  .رست است
ر  يمسلم خراسان

ق193ــ 170كـ 
تاريخ(. ه او سپرد

  .رست است
ن خيسبك تار ب

تاريخ يازدهم د(
  .رست است

مهياز ن(نهضت  ن
نياز حن توان يم
2ص 7درس  م

www.sanjeshse

هاي دس دولت
  
 
  

 
در 1گزينه  .5

از ز زين مني
انيداد، از م 

در 2گزينه  .5
يطيادر شر
اما ح ،كردند

در 2گزينه  .5
شهر استخر

فاتح .)ق21(
در 1گزينه  .5

يتر ز معروفا
ق725سال 

نيتر ز مهما
ختاري(. كرد

در 3گزينه  .6
چنيمشهورتر

به بال توان يم
از برجو  كرد

تار« ،)ق421
در 3گزينه  .6

د محاسبه و
يزبان پهلو

در 4گزينه  .6
جنبش شعو

در 1گزينه  .6
ابومس ،منصور

حك( يعباس 
به را خالفت

در 1گزينه  .6
بياز معا يكي

(. دهند ينم
در 1ه گزين .6

نيدر طول ا
مترجمان، م

ازدهمي خيتار(
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 در كـه  ند 

 سـاير  از ه 

ي سياسي 

 نـواحي  در

؛ انـد   شـده 

 و هـوا  ود 
 و نشينند 

. اسـت  ـده 
 مريكـاي آ 

 ايـن  در و

 از كـه  رد 

 نـواحي  ن 

 قرار و ها ي

 بيابان نند

ي دارند، بـا  
ز جمعيـت      
ت جهـان را  
ـه نـواحي     

U  شكل در
جامانـده از  

  47و  4

 گياهـان و     
هـا   سـنگ  

 از هرچـه  

 ) استوايي
ي و سپس 

ationgroup

هسـتن رافيـايي 
كـه آورنـد  مي د

 نواحي با مرزهاي

دكـه  گـرم   ـاي 
ين نقاط تبديل

   33صفحه  

صـعو مـانع  هـوا 
فرومي الجدي س

شـ گسترده قاره
آسواحل مانند ،

و) افريقـا  در ـب 
سـر آب هـاي  ان 

ايـن اباني شـدن 
ناهمواري جهت 

مان شوند؛ مي جه

گياهي و جانوري
 اغلـب خـالي از

درصد جمعيت 
متـري نسـبت بـ

Uصورت  طبي به

ج سـوبات نـرم بـه    
5صفحات  -  )م

نـداراني نظيـر
درض و انبساط 

معمـوالً  .دارد  
هاي باراني نگل
بياباني بوم نيمه ت

2/10/1401(  

جغر وسيع واحي
وجود به را ناحيه 

طور كلي اين به
 54و  17ت 

هـ بيابـان اما  ،ند
تري به گرم، ...  و
- )يازدهم(اي  ه

ه فرونشيني كه 
رأس و السرطان س
ق سه در ،مدار و
،ها قاره سواحل 
ناميـ و جنوبي ي
جريـا هرچند. ت

بيا موجب و نند
و شكل يا و تي

مواج هوا خشكي

ز نظر زندگي گي
ـواحي بيابـاني

10ستاني حدود 
كمجمعيـت  از  

ي كوهستاني و قط
مـوازي در رس ي

يازدهم(اي   ناحيه

وهـوايي و جا ب 
انقباضو كننده  ف

وجـود آن در ي 
بوم جن در زيست

ابتدا زيست( شود

23 پنجممرحلة ( 

نو ها بوم زيست 
يك سبب، ين
ب .استوايي راني
صفحات - )زدهم

كند مي دريافت را
گياهي، خشكي
جغرافياي ناحيه

پرفشار نواحي ر
رأس مدارهاي ي
دو اين اطراف در
برخي در البتّه 

در امريكاي كاما
استهوا  نكردن 
كن مي تقويت و 
رطوبت منابع و ها

خ با كند، مي ري

 خاص خود را از
كه نـ طوري ؛ بهد

 و نواحي كوهس
ـ  و دارد اني بياب

   62و  6

در نواحي ،ها چال
يدي، باد شيارهاي

جغرافياي. ستند

هـاي آب  ويژگـي   
نوعي مصرفيله 

  54و  41ت 

همگـوني و حدت
هاي سال د م ماه
ش كاسته مي حيه

11  


ت و علوم انساني

.دارد زيادي عت
همي به و كنند مي
بار هاي جنگل م

ياز(اي  اي ناحيه

ر خورشيد رژي
ل عدم پوشش گ

ج .ت كرده است

در پرفشار مركز 
حوالي در ي هوا

د كره زمين ني
.ندارد وجود هوا

آتاك بيابان(اند  ه
صعود و پرفشار

تشديد را هوا ن
درياه از دوري ت
جلوگير ها آن به 
 34  

هاي بوم  زيست
اند واحي متفاوت
اند ود جاي داده

نواحي قايسه با
60 و 58فحات 

ها توسط يخچ فت
باد- فرسايش آبي

هسشكل  U، لي

ست كـه برخـي
وسي به زيرزميني

صفحات - )دهم

وح شترين عوامل
ن بارش در تمام

ناح آن همگوني 

  )2(غرافيا 

ش يازدهم؛ ادبيات

وسع و است شده
م زندگي جانوران
بو زيست يا ندرا

جغرافيا .ي دارند

انر بشتا و جذب
دليل به رار دارند،

درجه را ثبت 70 

استقرار )الف :
هاي توده اي، حاره
بيابا كمربند جه،
ه صعود امكان ،
آمد پديد هايي ن
پر مركز وجود ن،
نكردن ودصع ند،
علت به نواحي ي

مرطوب  هواي
صفحه - )زدهم

ستاني و ساحلي،
صادي در اين نو
 جهان را در خو

در مق بيشتري 
صف - )يازدهم( ي

لي يا حمل يخرف
ها بر اثر ف ر بيابان
هاي يخچال د دره

دگي فيزيكي اس
هاي ز جاد حفره
يازد(اي  ي ناحيه

بيش كه است ي
بيشترين ميزان( 

عوامل از تدريج

جغ

سنجش

 
ش تشكيل زگان

ج و گياهان از ي
تو بوم زيست ند

يرا وسعت زيادي

ج ستوا بيشترين
قر الجدي رأس و

دماي 2009ل 

از اند عبارت ها ن
ح جنب منطقه ر
درنتيج. آورند مي
بودن، پرفشار ل
بيابان فريقاآ بي
بيابان آمدن جود
هستن حركت در
برخي: رطوبت ع
توده رسيدن از 

ياز(اي  ي ناحيه

ه بياباني، كوهس
هاي اقتص يت فعال

درصد جمعيت 
ستاني جمعيت
اي رافياي ناحيه

 فرسايش يخچال
همچنين در. ند
آورد كه همانند ي

بوط به هوازدمر 
ايج ؛ مانندستند
جغرافياي .و شب

مركزي يا كانون 
شويم دور مي ي
ت به كنيم، مي ت

    
 

  .رست است
سا بوم تعدادي ز

مشابهي و خاص
مانن شود؛ يز مي

زي ؛طبق نيستند
 .رست است

ي مجاور خط اس
و السرطان رأس 

 لوت كه در سال
 .رست است

بيابان ايجاد علل
در .شود مي رش
مي وجود به را شار

دليل به نيز قطبي
غرب جنوب واحل
وج به اصلي علت
د نواحي اين ت
منابع از دوري) ب

كه ها كوه  شت
جغرافياي .ماكان ه

 .رست است
كه هر سه ناحيه
زيع جمعيت و 

40حي ساحلي
نواحي كوهس ،ين
جغر .است دارخور

 .رست است
ثيرتحت تأچالي 

آين د مي سال پدي
وجود مي  قديم به

 .رست است
،ها شدن سنگ

تاثيرگذار هسآن  
در روز والف دما 

 .رست است
داراي جغرافيايي

جغرافيايي ناحيه
حركت آن رزهاي

www.sanjeshse

 
 

در 3گزينه  .6
از بوم زيست

خ ها انواع آن
امتم نواحي

كشورها منط
در 4گزينه  .6

اگرچه نواحي
مدار مجاور

نظير بيابان
در 2گزينه  .6

ع طوركلي به
بار درنتيجه،
پرفش منطقه

ق مناطق در
سو و جنوبي
ع نيز مناطق
سمت به قطب
ب .شوند مي

پش در گرفتن
تكله يا گبي

در 1گزينه  .6
با وجود اينك
اين حال توز
هستند، نواح

بنابراي. دارند
برخوساحلي 

در 3گزينه  .7
هاي يخچ دره

س طي هزاران
هاي درياچه

در 1گزينه  .7
ش خرد صرف

جانوران در
در اثر اختال

در 4گزينه  .7
ج ناحيه هر

ن يك كانون
مر طرف به و

erv.ir
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ديگـر وارد    

كننـد    مـي  
ايلنـد ايـن   

هاي  گيري م
روي ني بـر     

دهـد و   مـي   

 كرده سيم

 بـا فتـه و  

 ايـن . دهند
 صـورت  ـا 

شـوري در     
 .شوند مي ا

 اين مرزها 
 انتخاب ي

 آن بـين  ر 

رداختن به 

  9 ص ،ل

 ،افي نيست
  10 ص 

ستي را نيز 

نيادين در 

ationgroup

ر يـك ناحيـه د

ي فروش عرضـه
يم دولت كشور تا

ها و تصميم كومت
طبيعـي يـا انسـاني

هـا شـكل م سان

تقس دارند، حدت
گرف كـار  به را يار

د مي نمايشن، 
هـ مكـان  ايـن  ه
   5و 

ل تقسـيمات كش
جدا يكديگر از 

با...  ، قوميت و
بر مبناي اداري و
نظـاير و قومي و

يعني پر ،ت اول
  5 ص ،س اول

درس اول .پردازد ي

محض كا ر عقليِ
،درس اول .ستند

 در شناخت هس
  13 ص

هايي بن ا پرسش

2/10/1401(  

د( گردنـد  مـي   

جناس خود را براي
تصمي با). كنند ي

حك(كنند  دن مي
طهد كه نـواحي  

هاي انس به فعاليت 
  13و  12، 11

وح و همگوني هم
معي چند يا يك 

آ روي را ختلف
تحقيقات درباره 
و 4صفحات  - )

عنـوان مثـال بـه  
المللي هاي بينز

ساني مانند زبان،
و سياسي رزهاي

و زباني ناحيه ي،
 

كند و از فطرت ي
درس .سيده است

بيعت و انسان مي

تفاده كرد و تفكر
ض قابل بررسي هس

 توانايي انسان
ص ،درس دوم .د

ها ما ساير گزينه
  14 ص 

23 پنجممرحلة ( 

ناپديـد عوامل ن

نه اصلي شهر، اج
فاوتي استفاده مي
 زيادي از آن ديد
ده ضوع نشان مي
،ان گفت نواحي

صفحات  -  )هم

ه با ها پديده ها 
ناحيه، يك دود

مخ نواحي و كنند
و مطالعات ردن
)يازدهم(اي  يهح

.نيسـتند  طبـق 
مرز با كشورها 

هاي انس ا پديده
مر ،بنابراين .شد

وهوايي آب احيه
17صفحه  - )م

و انسان تفكر مي
رس ، و برتر است

حقيقت جهان، طب

به و آزمايش است
فكر عقلي محض

خواهند فان مي
ت هستي بپردازد

ام ، اخالق است
،درس دوم .درن

12  


ت و علوم انساني

اين سرانجام، و 
1  

چوبي روي رودخانه
ها و ابزارهاي متف 

دشگران خارجي
اين موض).  هستند
توا اما نمي.  دارند

يازد(اي  ي ناحيه

آن در فيايي كه
حد تعيين براي
ك مي رسم نقشه
كر علمي و ختلف

جغرافياي ناح. د

منط انساني و ي
مرز سياسي ين

يا...  ها و درياچه
ر قرار گرفته باش

نا يك گاهي ي،
يازدهم(اي  احيه

ندگي و جهان و
تر اي عالي رحله

ي اصل وجود و ح

د از حس و تجرب
سفه است كه با تف

ن است، فيلسوف
تواند به شناخت ي

مربوط به علم ،
 بررسي قرار گير

 فلسفه

ش يازدهم؛ ادبيات

)بت شده است
6و  15صفحات 

هاي چو ن در قايق
 طبيعي از شيوه
ست و ساالنه گرد
 نواحي تاثيرگذار
ه و كنش متقابل

جغرافياي .كنند مي

جغراف واحدهاي 
ب ،به بيان ديگر 
ن روي ناحيه را ر
مخ هاي مكان تر
كر ريزي برنامه 

طبيعي نواحي ي
همچني .يستق ن

ها، د مانند بيابان
ر دو يا سه كشو

مرزبندي اين در 
جغرافياي نا .رد

سائل بنيادين زن
طرت ثاني كه مر

بلكه به بررسي ،ند

ي پاسخ به آن بايد
ه رياضيات يا فلس

كان شناخت آن
ا چه ابزاري مي

،باشد  درستكار
سفة اخالق مورد

سنجش

 سال خشكي ثب
ص - )ازدهمي(ي 

فروشان ك، دست
برداري از محيط
ردشگري شده اس
ن تي تخريب انواع
براين با هم رابطه

انديشي م ن چاره

به را زمين طح
.اند داده قرار عه
هر مرزهاي يا د
تر آسان و بهتر ت
صحيح طور به ها

مرزهاي بر عموالً
منطبق ي تقريباً

هاي طبيعي م ده
ت يك بيابان در

و شوند مي يين
گير مي قرار شور

  
در مس ،في است

تر رفته و به فط
  

كن خاص بحث نمي
  

رح شده كه براي
هايي مربوط به ش
  

جود، فرع بر امك
و با بشر چگونه 

  
نسان راستگو و
 كه بايد در فلس

    
 

هاي در تمام ماه
اي غرافياي ناحيه
 .رست است

شناور شهر بانكوك
ب ي زندگي و بهره
 به يك ناحيه گر
حفظ، تغيير و حت

گذارند و بناب ر مي
ي شرايط خاص آن

 .رست است
سط گذشته از ها

مطالع موردها را 
حدود معيارها، ن
شناخت براي ها ي

ه آن براي بتوان
 .رست است

مع اداري و اسي
 مرزهاي طبيعي
ي است كه پديد

و ممكن است در
تعي ها انسان ري

كش چند حتي يا 

.درست است 
 اهل تفكر فلسف
دگي روزمره فرا

.درست است 
رة يك موجود خا

.درست است 
مطر يينه پرسش
ها پرسش هير گزين

.درست است 
كه معرفت به وج
نند و بدانند كه

.درست است 
آيا بايد انش كه 

 اخالق هستند

www.sanjeshse

بياباني كه د
جغ. )ايم شده

در 1گزينه  .7
در بازارهاي ش

ها براي انسان(
ناحيه تبديل
سياسي در ح

ثيريكديگر تأ
ها براي انسان

در 2گزينه  .7
ه دان جغرافي

ه آن سپس و
اين به توجه

بندي تقسيم
ب تا گيرد مي

در 2گزينه  .7
سيا مرزهاي

كشورمان با
اين در حالي

طابقت ندارم
گير تصميم و

استان چند
        

      
  

 
3 گزينه .76

كسي كه
مسائل زند

2 گزينه .77
ربارفلسفه د

3 گزينه .78
در اين گزي
ولي در ساي

3 گزينه .79
ك ييازآنجا

بررسي كن
4 گزينه .80

اين پرسش
حوزة علم
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لسفة علوم 

سب اتفاق، 
، چشمانش 
ت و اشياي 

ت امروز ما 
ز دورترين 
ته باشد به 
لبه داشته، 

 فيثاغورس 

ر مردم آن 
ظهور ي به 

  34م، ص 

روش « به 
كرد؛  ح مي

ط در روش 
.  مرگ بود

. بديل شد

ها  ه به آن
ين و آيين 

و نيازي به 

ationgroup

گر، مربوط به فل

اگر برحس. كند مي
 روشنايي بنگرد،

ها و حيوانات نسان
  24سوم، ص 

وجه به اطالعات
رشي اجمالي از
ين هستي داشت

ها غل سفي در آن

اولين بار. ست

ويش و نگراني بر
 آشفتگي فكري

درس چهار. دند

عروف خود كه
ديگري را مطرح

سقراط. آورد  مي
وارتر از گريز از

برانگيز تب ر بحث

ياني را كه همه
ها را از دي د و آن

و روشن است و

2/10/1401(  

ي سه گزينة ديگ

حقيقي هدايت م
هانة غار برود و به
س از ديگري، آن ا

درس سو. هد برد

با تو. سيده است
مانده، گزار باقي

در مسائل بنياد
شده يا جنبة فلس

شخصي داشته اس

شد تا نوعي تشو
اين. نده گردد

ناميد وفيست مي

در روش مع. د
خاطب، سؤال د

دست دهنده به
يز از بدي، دشو

اي بسيار  چهره
  38، ص 

سقراط خدا: رد
سازد  گمراه مي

ك امر بديهي و

23مرحلة پنجم ( 

محتواي. رار دارد
1  

سمت آزادي ح  به
سوي دها يزد و به

 بگيرد، يكي پس
ديد، پي خوا ر مي

اند، به ما نرس ده
بر اساس آثار ب
حكايت از تفكر د
سفي نگاشته ش

شة فلسفي مشخ

 داشتند، سبب ش
هن ايشان پراكن
 گروه خود را سو

زد ها حرف مي ن
جه به پاسخ مخ
د ، از زبان پاسخ

ز نظر او، گريا. د

و از اين رو، به
درس پنجم،. ند

گونه اعالم كر ن
ر خود جوانان را

م پيدا كنيم، يك
  47ششم، ص 

13  
 

ت و علوم انساني

قر) تماعيوم اج
6رس دوم، ص 

ب لسفه، انسان را
د به يكباره برخي
ج با روشنايي خو
بالً روي ديوار غار

انديشيد ها مي له
توانيم ب نها مي

گر، آثاري كه ح
بان فلسي كه به ز

 29  

دانند كه انديش ي

يشمندان عرضه
و انديشه در ذه

اين. يشه شدند

رفت و با آن مي
 سپس با توج
 را كه حق بود،

رساند قيقت مي

كشيد و شان مي
يزار بودنز از او ب

م سقراط را اين
او با افكار. گويد

ها علم م و به آن
درس ش. ي است

ش يازدهم؛ ادبيات

علو(شناسي  معه
در. ت يا با جامعه

هد كه چگونه فل
 و مجبورش كنند

تدريج چشمانش به
ن تصاويري كه قبال

ترين مسئل ساسي
ما تن.  ارائه داد

هاي باستاني ديگ
هايي ها يا قطعه ه

رس چهارم، ص

شمند يوناني مي
  31ص 

كه نخستين اندي
سبت به دانش و
تباري علم و اند

يان و اشراف م
كرد و طرح مي

رساند و آنچه ي
داد، بلكه به حق 

گر را به رخش طه
 ولي گروهي نيز

 در دادگاه جرم
گ جديد سخن مي

 39  

هان را بشناسيم
شناسي ل معرفت

سنجش

  
حوزة مسائل جام
الت با فرد است

 
خواهد نشان ده ي

ن غار پاره بشود
شود، ولي اگر چ ي

 به سايه بودن آن
  

ي كه دربارة اس
فلسفه از آغاز
ه از تمدن. كنيم

خستين مجموعه
در.  مانده است

  
 نخستين انديش
درس چهارم، ص

 
 غالباً متضادي ك

اعتمادي نس  بي
اعت  كه منادي بي

   
دم عامي و اعي
 پرسشي را مط
را به حقيقت مي
طب انتقال نمي

3  
 

رتمند و سفسط
داشتند، ست مي

  
كنندگان،  متهم

د و از خدايي ج
درس پنجم، ص

  
 و موجودات جه
ت، يكي از مسائل

    
 

.درست است 
ين عبارت در ح
 است كه آيا اصا
 .درست است

در تمثيل غار مي
ي از زندانيان درون

فرسا مي ي طاقت
شناخت و خواهد

.درست است 
هايي بي از تمدن

 تاريخ دقيقي ا
ي فلسفي ارائه ك
ه است، ولي نخ
استان به يادگار

.درست است 
فلسفه، تالس را

د. بردكار  فه را به
 .درست است
يات گوناگون و
لب شود و بذر
ي منجر گرديد

.درست است 
زد بازاريان، مرد

ت،شهرت ياف» 
دهنده ر ه پاسخ

يقت را به مخاط
38و  37جم، ص 

 .درست است
جهالت افراد قدر
ز مردم او را دوس

.درست است 
ه نمايندگي از
كند رند، انكار مي

د. گرداند ن برمي
.درست است 

توانيم اشياء مي
امكان معرفت. د

www.sanjeshse

2گزينه  .81
محتواي اي
اجتماعي

د 1گزينه  .82
افالطون د

نجير يكيز
دچار دردي
واقعي را خ

2گزينه  .83
آثار مكتوب

توان نمي
هاي انديشه

جاي ماند
از يونان با

4گزينه  .84
مورخان ف
لفظ فلسف

د 1گزينه  .85
آراء و نظر
روزگار غال

دانشمنداني
3گزينه  .86

سقراط نز
»سقراطي

كه طوري به
خود، حقي
درس پنج

د 1گزينه  .87
سقراط ج
بسياري از

4گزينه  .88
ملتوس به
اعتقاد دار

شان پدران
3گزينه  .89

اينكه ما م
دليل ندارد
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 واقع باشد، 
ابـزار  سـان       

   47ص 

 يرا ط يا ه
در دفعـات   

 ق،يـ كل دق
. نـد يگو يـ 

  19صفحه 

محـرك   ي
، قـرار دارد 

 ريتـأث  دمثل
كه  يراتييغ

54  

از  ي آگـاه   

هـاي   ژگـي      
توانمنـدي  
ي هيجـاني   
ر حقيقـت  

ي بررسي و 
پايـه   ناخت   
  55فحه 

ationgroup

مي كه مطابق با
خت نيسـت و انس

درس ششم، ص. د

دهيچيپ ندآيفر و
هـا د آزمـون  ن،ـ 

موردنظر، به شك
مـ »ياتيـ عمل ف

ص 1فصل  .رسند

يشـكل ظـاهر   و
ق يفـ يك يهـا  ي

ديـ تول ييـر توانـا   
ـ تغ2 .دارند نقش

صفحه  2فصل  

بلكـه مسـتلزم 

 كـه شـامل ويژ
ت( هاي جسمي 

هـاي خت زمينـه    
در. ورزد رت مـي    

  61و  59 

خاب محرك براي
كـه اجـزاي شـن

صف 2و فصل  22

2/10/1401(  

تواند به علم  و نمي
سـان قابـل شـناخ
زد و منتقل نمايد

دشوار است و ر
نيـبـر ا  عـالوه  .ند

  .آيد حاصل مي
م يرهايمتغ ديبا

فيـ تعر« ، باشـد  
بر يكساني باًيتقر

و ماننـد انـدازه   
يژگـ يو ريحت تأث

كـه بـر يراتـ ييتغ 
ن دمثليدر تول مي

.صورت در پسران

كـودك،  خـود  

 متعـددي دارد
شناخت ويژگي
چنـين بـا شـناخ
 خـويش مبـادر

صفحه مفاهيم 

حرك بويايي؛ انتخ
ك(است با ادراك 

2صفحه  1 فصل 

23مرحلة پنجم ( 

حقيقت را ندارد
ه باشد، بـراي انس
 به ديگران بياموز

ايها بس ت آزمون
اند ن ساخته شده

   28حه 

 بر اثر تجربه حا
ب  ها، يريگ  اندازه

را داشـته ها يگ
ت ايو  كسانيت 

،يحس يها يگ
تح ي،حس يها ي

ــ ت1: كـرد  ميسـ 
يطور مستق كه به 

ص يمو شيل رو

جانـات ياز ه ي

هويـت، اجـزاي
فرد با ش. شود مي

و همچن)  مـؤثر   
ل مناسب بـراي

با توجه به 2ل 

ت با احساس مح
 عود است، برابر ا

نمودار . ي است

14  
 

ت و علوم انساني

انايي رسيدن به ح
يزي وجود داشته

تواند آن را ، نمي

ساخت. هستند 
آن يكنند كه برا

صفح 1فصل . ند

وه فرد است كه
سهولت در ني
گ ژيو نيكه ا ريغ

آن به برداشتعه 

ژگيبر و ش صرفاً
يژگيو بر ه عالوه

به دو دسته تقس 
كييها يژگيو يعن
مثل ؛شوند يم دهي

يها مستلزم آگاه

گيري ه شكل. ت
رماني و شغلي م
رقراري ارتبـاط
به انتخاب شغل

فصل. كند كم مي

 محيط، برابراست
شده، بوي ساس

ه از شناخت عالي

شناسي ن

ش يازدهم؛ ادبيات

ف است، انسان توا
ثانياً اگر هم چي. د

بل شناخت باشد،

يروانشناختي ا
ك يريگ را اندازه

به ما بدهن يسان

دار در رفتار بالقو
يو همچن حيصح
متغ ازي فيه تعر

عمه افراد با مطال

هرگاه پردازش .ت
كه يت و پردازش

توان يم راي جوان
عني نامند؛ يم »هيل
ينام »هيثانو يها ي

تنه است كه نه ه
49 

ارد، يعني هويت
قي، هيجاني، آر

بر(ماعي خود جت
ب) توان يادگيري

ش به اين وسيله ك

 استشمام بو در
ضوع كه بوي احس
ود، آخرين مرتبه

 روان

سنجش

 
هاي معروف يست

 چيز وجود ندارد
گر براي انسان قابل

 
ها يژگيكردن و 
ر يزيچ همان اً

كسي باًيتقر اي ان

يرات نسبتاً پايد
ص شيآزما كيم 
به. شوند فيتعر

باشد كه هم يا ه

و فهم بيشتر است
است» يادراك« 

  22 صفحه
 

 به جنس در نوج
ياول يجنس يها ي
يژگيو«و  اند تيؤ

دهيچيپ يندآيفر
9صفحه  2فصل 

 
 

گذا  ديگران مي
 شناختي، اخال

هاي اج و ويژگي
ت(شناختي خود 

د واقعي خويش
 

تبط با شناخت،
؛ ادارك اين موض
تماشاي رقص دو

    
 

 .درست است
گياس كه از سوفي

گفت اوالً هيچ ي
ثالثاً اگ. ن را ندارد

 . رست است
يكم يبرا يار

قايدق ديها با مون
كساينمره  ديبا 

  . رست است
تغييرآيند ايجاد 

انجام يو برا يم
ت ،يريگ ل اندازه

گونه به ديبا ياتي
  . رست است

معناي دريافت و
 باشد، پردازش

ص 1فصل . است 
 . رست است

مربوط راتييتغ ن
يژگيو« را ها ه آن

ئم رشد و قابل رؤ
  . رست است

فر ،يدر كودك ي
ف. اوست انيطراف

 . رست است
 47ول صفحه 
  .رست است

 فرد بين خود و
نسي، اجتماعي،
و) عصب و عضله

و ش)  به آموزش
 آرماني را با خود

 . رست است
مفاهيم اصلي مرت
ابر است با توجه؛

گيري براي ت ميم

www.sanjeshse

د 1گزينه  .90
از نظر گرگ

او مي. برسد
شناخت آن

  
  

  
در 3گزينه  .9

ها ابزا آزمون
آزم. كند يم

،متعدد اجرا
در 4گزينه  .9

يادگيري، فر
در روش علم
شفاف و قابل

يعمل فيتعر
در 4گزينه  .9

م به پردازش
داشته هيتك
»يمفهوم«

در 3گزينه  .9
نيتر برجسته

كه گذارند يم
از عالئم يجزئ

در 1گزينه  .9
يجانيرشد ه

اط جاناتيه
در 3گزينه  .9

جد 2فصل 
در 4گزينه  .9

تمايزي كه
جسمي، جن
استفاده از ع

عالقمندي(
فاصله خود

در 3گزينه  .9
با توجه به مف
درك آن، برا

و تصم) است
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@sanjesheduc

ز اسم فـرد  
ي، در اثـر     

 كنـار هـم   

ـظ لغـات،   

يكي . ندكن
 ،كنـد   مـي    

بـرداري   ت   
يـادگيري؛       
رابـر اسـت   

 نظر محتوا 

ationgroup

 زماني كه هنوز
ت زمـان طـوالني

ز هم، وقتي در

و حفـ شـود  مـي    
 97  

ك را پر يجادشده 
 بـه غلـط ادعـا

سـي و يادداشـت
 كـاهش زمـان ي
ن پاسخ دادن، بر

ي كه مطالب از

2/10/1401(  

ب محرك، يعني
ظار فرد در مـدت

  80حه 

هاي مجزا از مپ

ـخص مربـوط م
صفحه 4فصل  

هاي اي چالهتا  د
ه است كه فرد

  99صفحه

حثي مشـابه برر
ك برابـر اسـت بـا
ند نمونه آزمون

ويژه زماني داد؛ به

23مرحلة پنجم ( 

در صورت غياب
و در صورت انتظ

صفح 3فصل . ود

الم. و غيرپيوسته
  84حه 

و مكـان مشـ ن
.شود ذخيره مي

آورند في روي مي
نيفتاد اتفاق يد

ص 4فصل  .ست

مبحث را با مبح
با مرور مجدد، بر
زبان خود؛ به چن

ت رخ خواهد د
 

15  
 

ت و علوم انساني

ك هدف است و د
شود و سوب مي

7  

تر خواهد بو ادي

يم، نه منقطع و
صفح 3فصل . يم

به يك زما ت كه
عمومي ذ دانش

بافي يا افسانه رات
 غيرواقعي رويداد
ب شكل گرفته ا

هاي اين م تفاوت
د ساعت بعد و ب

برگردان به ز با 

ي، تداخل اطالعا
106و  102ه 

ش يازدهم؛ ادبيات

داروخانه محرك
شدار كاذب محس

77صفحه  3ل 

نوع توجه هم ارا

 و پيوسته ببيني
كني ل ادراك مي

ه مشخصي است
در اين حافظه، د

به تحريف خاطر
يادآوري سي يا

يند حافظه كاذب

 بسط معنايي؛ ت
 چندحسي؛ چند
ردن، برابر است

1  

ه مطالب درسي
صفحه. يق شوند

سنجش

 فرد منتظر در د
د منتظر يك هش

فصل. وجود آيد  ه
 

ما بيشتر باشد، ن

متصل صورت به
صورت متصل  به

ربرگيرنده تجربه
د.  معنايي است

العات گذشته، ب
بازشناس، كردن ه

گوين ن حالتي مي
 

د، برابر است با
خشي و مطالعه

ي خود بازگو كر
09تا  105فحه 

كافي بين مطالعه
يادگيري عمي از 

    
 

  . رست است
ه صدا زدن نام

واكنش فرد شده،
ي ممكن است به

 . رست است
رچه آگاهي شم

  . سترست ا
داريم اشكال را ب

ها را شوند، ما آن
  . رست است
در ن روز مدرسه

گيري حافظه كل
  .رست است

 در يادآوري اطال
ضافها خطاهاي 

در چنين.  است
. رست است

متعدهاي   مثال
بخ است با تمايز

 صداي بلند براي
صفح 4فصل . كرر

 .رست است
عدم استراحت ك
ه باشند يا مانع

www.sanjeshse

در 4گزينه  .9
در اين نمونه
صدا زده نش

زنگي به گوش
در 3گزينه  .1

در توجه، هر
در 1گزينه  .1

ما گرايش د
ش روشن مي

در 4گزينه  .10
تجربه اولين

شكلمستلزم 
در 1گزينه  .10

برخي افراد
ترين از رايج

اتفاق افتاده
در 3گزينه  .10

كار بردن به
كردن، برابر
مطالب را با
با آزمون مك

در 2گزينه  .10
در صورت ع
به هم شبيه
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