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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومسمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)4/09/1401(  

 )يازدهم( ادبيات و علوم انساني  

  

  :باشد قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير  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   ت ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرا هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ر ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه د

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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دستوري 4زينه 

  .ست است
  . درست است

F

p) (q∨  

T q≡ → ≡
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  )ست
تفاي مقدم درس
به انتفاي مقدم

(  

F

p) F ≡

T,p F≡ ≡  
T,p F≡

T يا
T

F≡

T يا
T

p) F≡

    T 
T

p ≡

يا 
T

q) F ≡

( شود مي. 

) q (p≡ ∨ ∧

يا

يا

  ست

4مرحلة سوم (ي 

3و  2هاي  گزينه

 )دد زوج است

در درست 
ب شرطي به انت
تركيب شرطي ب

)درست ت 



T

p q) (∨ ∧

p) q∧ 

(  

نادرس

2  
 

ت و علوم انساني

ارزش گ. ت باشد

عد 3(ست و تالي 

نا ≡نادرست ( 
رچه باشد؛ تركيب
ي هر چه باشد؛ ت

درست ≡درست 

  با گزاره» وم

  .ز است

pمعادل  q)∨
  : داريم

q≡ نادرست∨

q است.  

)2(ي و آمار 



ش يازدهم؛ ادبيات

درست يا نادرست

مقدم درست اس

.درست هستند
ت پس تالي هر

س تاليپ.  است
د. ( درست است

  .ارز است هم 
شو ان موفق مي

ارز هم» شوم مي

 صورت سؤال م
ي تركيب عطفي
q

qرت  p

 .شوي ي

رياضي

q






سنجش

 كه ارزش آن د

امل است پس م

ها ناد  شرطي آن
نادرست است) ت

(| نادرست 3−
ن هر دو گزاره

pزاره  q∨
م آنگاه در امتحا

 امتحان موفق م

p  لذا گزاره
كيب فصلي روي

p q صور به

 كنكور موفق مي



q


q


    
 

 .رست است
اي خبري است

 .رست است

1چون 
مربع كا 9

تركيب پس ت
زوج است 3(قدم 
|قدم  )= −3 3

رست است، چون
 .رست است

 .رست است
 p q با گز

رياضي را بخوانم

خوانم يا در نمي

 .رست است

 .رست است
q p ≡ ∨

پذيري ترك توزيع

 .رست است
q نقيض گزاره 

آنگاه در  خواني،

p
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در) 4گزينه 

در 2گزينه  

در 4گزينه  
گزاره: نكته

اگر ر«گزاره 
  
رياضي را ن«
  
در 3گزينه  

در 1گزينه  
qدانيم  مي

با توجه به ت

در 4گزينه  
عكس: نكته
  :داريم

اگر درس بخ
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x x=2 2  

  . است

فاي مقـدم  

p T

q F

≡
 ≡

  

a + =3  

{A (= 1  

b − =2  

 
f ( ) f+1  

  .ند

كنـيم و   ـي  
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x x−  25

ستي ارزش در

ن گزينه به انتف

 
T F

p q>  ≡

  :د
  :اشندد برابر ب
a =4 1

, ), ( , ),−1 4 1 2

b =4 6

 :لذا داريم. ست
f ( )− = +1 2 

ول يكسان نباشن

ري را حـذف مـ
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x− + =2 5

تفاي مقدم داراي
  .ت است

ت است پس اين

 

F≡

م هم برابر باشند
هاي دوم هم بايد

( , ), ( ,b −1 4 1

f ( )− =1  اس
= 2

هاي او اي مؤلفه

 
يك عنصر تكرار

4مرحلة سوم (ي 

  :ست



نگاه گزاره به انتف
ها نادرست ي آن

ش مقدم نادرست

 .نادرست است

هاي دوم د مؤلفه
ها ت، پس مؤلفه

 }), ( , )− 2 4 3
  :ند لذا داريم

( حاصل  1−,

ب متمايزي دارا

  .كسان دارند
 . يكسان دارند

سان دارند پس ي

  .ن دارند

3  
 

ت و علوم انساني

  :ت

صورت زير اس به

ادرست باشد، آن
ش تركيب شرطي
ست بنابراين ارزش

اي ن گزاره qت و 

  .ست است

 باشند آنگاه بايد
و رابطه تابع است

ي اول برابر هستن

3  

,جه به رابطه  )

يچ دو زوج مرتب

هاي اول يك ؤلفه
هاي اول  مؤلفه

 اول و دوم يكس

هاي اول يكسان ه

ش يازدهم؛ ادبيات

صورت زير است
  .اي وانده

ب . برابر آن است

نا) مقدم( pش 
پس ارزش هستند

(a نادرست اس

 p گزاره درست

  .ست است

نادر qست، پس 

هاي اول برابر ه
( ,a برابرند و 1+

هاي داراي مؤلفه

a b− = ×3 2 3

f ( ) و با توج 1=

 تابع است كه هي

د اما مؤنزمتماي 
ند امازمتماي 2)

هاي مؤلفه 1−)

تمايزند اما مؤلفه




x2


سنجش

ص  نقيض گزاره به
 آنگاه درس نخو

حد كمتر از دو

p q اگر ارزش
ه مقدم درست 

b) a+ =2 2

ست است، پس

درس pست، پس 

اس تر كوچك 

ي تابع، اگر مؤلفه
(ل  ,( , )+ 3 1 4

:م
)و   , )1 نيز د 4

× − × =1 2 6

=حاصل  1) 2

ك رابطه وقتي

( ,3 )و  5 , )3 1
, ), ( ,−2 1 4 2
, ), ( ,−1 2 1 4

( , ),( ,1 5 1 متم 3

p


−5


    
 

نكته باال عكس 
ور موفق نشوي،

 .رست است
واح 5ي مساوي 

 .رست است
qكيب شرطي 

داراي 4و  2، 1
+bتساوي   2

  .ت
 .رست است

 p q نادر

1
تر اس كوچك 4

3+از  5 5
 .رست است

ايش زوج مرتبي
هاي اول ه مؤلفه

داريم aي مقدار 
)ب  ,b )−1 2

 −9
 .رست است
,زوج مرتب  )1 2

 .رست است
ش زوج مرتبي يك

5(و زوج مرتب 
2(و زوج مرتب 
4(و زوج مرتب 

  .ابع است
3(و زوج مرتب 

q
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اگر در كنكو

  
در 2گزينه  

مجذور عدد
  

در 3گزينه  
در ترك: نكته

1هاي  گزينه
3در گزينه 

درست است
در 1گزينه  .

چون ارزش

1عدد 
از  5

5+عدد  3
در 3گزينه  .

در نما: نكته
از آنجايي كه

گذاري با جاي
دو زوج مرتب

: در نتيجه
در 1گزينه  .1

با توجه به ز

در 3گزينه  .1
نمايش: نكته

  :لذا داريم
دو: 1  گزينه

دو: 2گزينه 
دو: 3گزينه 

اين رابطه تا
دو: 4گزينه 

  

q


x2


erv.ir

8.

9.

10

11

12

13



  
 

 

@sanjesheduc
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ق و عرفان 
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),( , ), ( ,2 3 1 2

) f ( )= =1 2
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)

−=1 5 2
3 2

) ( , a)=4 2 3

b) ( , a= −1 2

ور عاطفه، اخالق

  تشاه
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}, ) f ( )→5 1

=2 3
2

a + =4 3

a
) ( ,

=
 −

2
3 1 2

         

ي نيز براي ظهو

تذكرة دولت -ند 

4مرحلة سوم (ي 

) , f ( )= =2 2

a a =3 2

b) ( ,− = −1 4

                   

.«  

ت و قالب مثنوي

  .ست

صد پن –ناصري 

2(
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ت و علوم انساني

, f ( )= =5 3 1

a =4 2

) b−  −3 2

                   

ي به عراقي شد

گسترش يافت) 2

درست ا 4زينه 

طبقات ن -عجم 

  

  تاب درسي

2(فنون ادبي 

ش يازدهم؛ ادبيات

  :م

  

b b=  =1
a b−2   

                  

ادبي از خراساني 

2(گ شد و غزل 

، گز2فنون ادبي 

المع -بهارستان 

:ها ده و قرن آن

  

كت 18، 14، 17 

  زون

 علوم و ف

سنجش

داريم fبي تابع 

  :داريم 

:ت آمده داريم

  :م

=1
= − =2 2 22 1

                  

ث تغيير سبك

  :ت وجود دارد
كمرنگ) 1(صيده 

  ».خي يافت

 درسي علوم و ف

ب: اند از ل عبارت

ك از آثار يادشد
  7قرن  -

8قرن  -توفي 
  8قرن  -ني 
  9ن 
  7قرن  

،16، 17، 17ت 

 آهنگين يا موز

    
 

 .رست است
نمايش زوج مرتب

)اي  )f f ( )3

دست ي مقادير به

 .رست است
تعريف تابع داريم

  :ريم

 = 3

                   

 .رست است
كه باعث... «: 3ه 

 .رست است
 مطلب نادرست
قالب شعري قص

ميدان فراخ) 3) (
 .رست است

كتاب 15فحه 
 .رست است

ذكرشده در سؤال
 .رست است

دآورندگان هر يك
-راقي خرالدين ع

حمداهللا مست=  ه
عبيد زاكان =ف 
قرن -جامي = س 

-جويني = گشا 
 .رست است

 اساس صفحات
 .رست است

  :ي ديگر
نثر مسجع يا=  
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در 3گزينه  .1
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در 1گزينه  .1
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  : است

 بـه شـكل    

ationgroup

  ديد  رق
-  -  

ش به شكل زير

كـه 1 گزينـه   

  زد  دا
-  -  
  ها  انْ
-  -  
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  ع  ر
    

اش  نمودار هجايي

جـز بـه  ؛است )

د  رن  
  -  

ما  در  
  -  

4مرحلة سوم (ي 

ف  لُط
-  

كه 4جز گزينة  ه

  )سان است

( |− − − −

د  ي
  

ـَ  مِ  ه
  

5  
 

ت و علوم انساني

  چيده يا دشوار

  .ي
  .شراف

  .ي

تا  ت  
  -  

به ؛شوند دي مي

ال يكسا بيت سؤ

|− − − 

  پا  اَز
-  -  

 تَز  دس
-  -  

ش يازدهم؛ ادبيات

ر مصنوع يا پيچ
  ه يا دشوار

نه سعدي ، است
االشر نه اوصاف ،ت

نه قصايد اخالقي

 
  نِ  گي
-    

بند و خوشهقطيع 
 

 

− 

− − −)كه با

|− − − −
  .است −)

(− − 

(− −  

( |− −   

(− −  
( |− −  
(− −  

  دي  در
-  -  
  يد  شو
-  -  

سنجش

نثر=  ريخ وصاف
صنوع يا پيچيده

:  
واجوي كرماني
بيد زاكاني است
ن ، اخالقي است

 :3صراع گزينه 
  رن  خِ
  -  

 هجايي سؤال، تق
( |− − − 

  :ها  گزينه
|− − − 

| |− − − 
| |− − − 

|− − −  

−(ها به شكل 
|− − − 

  :هاي ديگر ه
( |− − −  

| − − − 
| |− − −

  :هاي سؤال اع
|− − 

| |− − − 
|− − 

| − − − 

  :ت
نينْ  چ  
  -  
رو  ف  
  -  

    
 

تار/ نثر ساده = 
نثر مص=  هانگشا

 .رست است
:هاي نادرست نه

يحات دربارة خو
شراف از آثار عب

يمين، قطعات ن
 .رست است

المت هجايي مص
  ر  ر
-    

 .رست است
ه ها مطابق نمودار

|− − − 
 .رست است

دار هجايي همة
|− − − − −
|− − − − −
|− − − −
|− − − − −

 .رست است
ه يي همة گزينه

| |− − − − −
 .رست است

يي گزينهدار هجا
|− − − − −

| |− − − 
|− − − −

 .رست است
دار هجايي مصرا

|− − − 
|− − − 
|− − 

| |− − − 
 .رست است

المت هجايي بيت
  ك  ا
-    

ف  ك  د 
-    
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  گسترده

ationgroup

  )ات تشبيه

  .شبيهي است

تشبيه گس=  بودم 

  نادي

4/9/1401(  

ادا=  وار) (سترده

افي يا اضافة تش

  تناسب= 
  شبيه گسترده
  ده اسنادي
  غيراضافي

  .)ه ندارد

  .ته است

  ترده

ن الله و ريحان

شرده يا بليغ اسن

4مرحلة سوم (ي 

تشبيه گس(شده 

 تشبيه بليغ اضا

  ده

=تير، تيغ / يهي
تش=  سپه زنگ 

يه بليغ يا فشرد
ليغ اسنادي يا غ

شبه  شبيه و وجه

كار رفت  در آن به

تشبيه گست= ش 
  ندارد= رده 

  

در چمن)) ع(هيم 

تشبيه فش= ست 

6  
 

ت و علوم انساني

 

  )غ اضافي
، تشبيه ش)جيوه

هر پنج مورد،= 

  سترده

تشبيه گسترد= 

ي يا اضافة تشبي
غمي چون/ ي 

تشبي= ون است 
تشبيه بل=  شت

 
ادات تش(سنادي 

 .)شبه ندارد

هاي تشبيه پايه

دة شكستن باش
تشبيه فشر/ رده 
  ندارد= رده 

ندارد= گسترده 

حضرت ابراه(يل 
  

فيت، عرياني اس

ش يازدهم؛ ادبيات

  : ديگر
  شير

 چهرة او به ماه

تشبيه بليغ(هي 
ج(ين به سيماب 

  سترده
= شه، دام هوس

  :ها
تشبيه گس= شد

  يغ
=پرورد  دهان مي

في يا بليغ اضافي
شبيه بليغ اضافي
ف، دام دل مجنو
همة دنياست بهش

 .)ه شبه ندارد
شبيه فشرده اس
ش   تشبيه و وجه

سترده كه تمام پ

مانند حباب آماد
تشبيه گستر=  
تشبيه گستر/  ي

تشبيه گ/ ضافي 

مانند خلي/ ضافي 
تشبيه گسترده 

لباس عا/ ضافي 

سنجش

هاي ه در گزينه
به ش)) ع( علي 
  ه مرغ

 سرو و تشبيه چ

  :ها ه در گزينه
اضافة تشبيه= د 

گوي زمي/ بيهي
تشبيه گس= الله 

 خال، طاير انديش

ه ررفته در گزينه
س، اهل بصر نباش

  يه گسترده
بيه فشرده يا بلي
ف، سخن را در د

شبيه فشردة اضاف
سه تش=  رومِ رخ 

زلف/ يه گسترده 
ه/ بيه گسترده 

وجه(يه گسترده 
تش=   الوند است

ادات(ة اضافي 
تشبيه گس= ست 

تو م/  رده اضافي
آيند ه ناله درمي

يه فشردة اضافي
تشبيه فشردة اض 

فشرده يا بليغ اض
=نچه را درياب 

فشرده يا بليغ اض

    
 

 .رست است
كاررفته يهات به
حضرت(ممدوح 

تشبيه دل به=  
امت معشوق به

 .رست است
كاررفته يهات به

ك، خاك وجود
اضافه تشب= ين 

دل بودن مانند ال
، دام زلف، دانة
 .رست است
كار ه تشبيهات ب

ه مثل گل نرگس
تشبي= ن ارغوان 

تشب= چهره   گل
 كه مانند صدف

 .رست است
  :ها نه
تش= تيغ جفا ، 

ل، خيل شادي،
تشبي= ي صفت 
تشب=  چون دوزخ

 .رست است
  :ها نه

تشبي= ن كمند 
شوق، برايم كوه

تشبيه فشردة=  
اي شكس د پياله

 .رست است
  :ها نه
تشبيه فشر= ت 
مانند جرَس به 

تشبي= تيغ جفا 
=ان، تختة تن 
 .رست است

  :ت سؤال
يه فتشب=  حنت

نچه، راز دل غنچ
تشبيه ف= فيت 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
بررسي تشبي

تشبيه مم) 2
لمرغِ د) 3
تشبيه قا) 4

در 4گزينه  .3
بررسي تشبي

سيلِ اشك) 1
گوي زمي) 2
ونين دخ) 3
مرغِ دل،) 4

در 3گزينه  .3
بررسي نوع

كسي كه) 1
مي چون) 2
خار بال،) 3
هر كس) 4

در 2گزينه  .3
بررسي گزين

تير ستم) 1
ملك دل) 2
زلف ليلي) 3
چجهان ) 4

در 4گزينه  .3
بررسي گزين

زلف چون) 1
فراق معش) 2
آينة دل) 3
دلم مانند) 4

در 1گزينه  .3
بررسي گزين

باد نخوت) 1
ها التبخ) 2
تير بال، ت) 3
آيينة جا) 4

در 3گزينه  .3
بررسي ابيات

آتش مح) الف
مانند غن) ب
لباس عا) ج
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 اجتماعي و 
 فرهنگ ياد 

ـ  2ـ فصل 

 و معنوي د
 بعد درن بر

 از ، روشي
غرب،  جديد
  .است يقت

 باورهاي ز
  .ند

 كه است ه

 ديني هاي

 و وجودات

 )38،39ص 

 زمرة در را

ationgroup

فرهنگي زندگي 
شالوده و روح م
5درس( .هستند 

بعد وسطي، بر ن
مد هنر اما دند،

معنا، اين در و 
ج فرهنگ سال 

حقي شناخت در
ا هايي بخش كه
زنن مي سر باز گر
  )42و 3

شد ديني جديد

رفتاره و هنجارها

مو همة .باشد ته

ـ ص 2ـ فصل 5س

ر خود بود گزير
(  

4/9/1401(  

  ) سؤال

هاي ظرافت و ها
حكم در فرهنگ ن
آن جسم مانند ا

قرون هنر .است 
كرد مي ترسيم ت

شود مي اطالق 
چهارصد از ش

د شهود و وحي 
كنند، بلك نمي ي
ديگ هاي بخش ه
9، 38ـ ص  2ل

ج هاي نهضت خي

ه نداران، ناگزير

داشت اصالت اند

درس. (داشت واهد

نا او .كنند روي
)40ص – 2صل 

4مرحلة سوم (ي 

  ).شق

  ها يي

مفهوم با بيت م

ه پيچيدگي عرفيِ
بنيادين هاي رزش

نمادها و هنجارها

يافته ظهور و ز
قداست از اي هاله

غرب فرهنگ 
بيش در روش ين
گذاشتن كنار ن
نفي را هستي ي

به عمل يا توجه
ـ فصل 5درس( 

برخ رشد و يش

دين كه اي گونه ه

تو نمي آن مقابل

خو آن از تر پست 

پير او از كه ست
فص -5درس ( .د

7  
 

ت و علوم انساني

عشدرياي ( دارد 

  ل به محبوب

 از مرگ و جداي

هم(ها  ن فرصت

مع و شناسايي ي
ار و عقايد از اول 
ه و روح همانند ها

بروز حقوق و ت
ه در را انساني 

در شده پذيرفته
ا .است شده راه
آن هاي صورت ة
معنوي ابعاد كه
ت از و دهند مي ر
.است هستي به

پيداي هان، سبب

است؛ به درآمده

مق در  موجودي

يا حيواني حياتي

خواس مي ديگران
نمايد توجيه را د

)2(شناسي  عه

ش يازدهم؛ ادبيات

دة اضافي وجود

ش عشق با وصا

شدن از آن، قبل
  .ماند اقي نمي

  .خود
ل، از سپري شد

براي ازجمله ؛است 
درس در .كنند ي
ه ارزش و عقايدم، 

هنر، ادبيات نظير
هاي اسوه چهرة

  .د
پ شناسي معرفت

همر اومانيسم و 
همة مشترك جه
ك است هايي سفه
قرار جهاني اين و

ب جهاني اين صرفاً

جه ديني و نوي
  .ود

د غالب بيني هان
  .د
باشد، متعالي و 
  .بود د

ح و شود مي گمراه

د از و كرد مي ت
خود ظالمانه تار

 جامع

سنجش

بليغ يا فشردبيه 

ي سرد شدن آتش

مند ش ها و بهره ي
الني باشد، اما با
 واال و بهتر از خ
حال و امروز، قبل

 
رايج نيز جتماعي
مي تشبيه شناتري
كنيم تشبيه سان

 
 غرب فرهنگ ف

نقاشان، چ و رزيد
كند مي تمركز ي

م مبناي به ص
سكوالريسم با 

وج كه است رده
فلس و باورها ل
و دنيوي نظام ت

ص و دنيوي كرد

معن ابعاد به غرب
شو ياد مي» سم
جه صورت به سم

كنند مي جهاني 
مقدس وجود ك
خواهند او هاي  ه
گبماند،  محدود ود

تبعيت خود اني
رفت و موقعيت د

    
 

 .رست است
  :4ه 

ت فقط يك تشبي
 .رست است

آرزوي: 2 گزينة 
 .رست است

  :ها وم گزينه
دانستن دوستي
ستم اگر چه طوال

هاي از انسانن 
دانستن زمان ح

  .رست است
اجت علوم در مثيل

آش چيزهاي به را 
انس به را فرهنگ ر

  .رست است
مختلف ابعاد در
ور مي تأكيد سان

بدني هاي زيبايي
خاص معناي در ي

كه است شناخت
كر پيدا مختلفي 

، شاملپنهان سم
خدمت در را يني
رويك معناي به سم

   .رست است
غر جهان زينشي

پروتستانتيس« ان
غرب، سكوالريس 

اين و دنيوي يه
يك هستي نون

نشانه و ن، آيات
خو دنيوي ابعاد ه

   .رست است
نفسا هاي خواسته

بتواند تا كند رفي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
اصالح گزينه
در اين ابيات

در 2گزينه  .3
مفهوم بيت

در 4گزينه  .4
بررسي مفهو

غنيمت د) 1
ظلم و س) 2
بهره برد) 3
غنيمت د) 4
  
 
  

 
در 3گزينه  .4

تم از استفاده
ها انسان، آن
اگر شد؛ يعني

   )37ص 
در 3گزينه  .42

 اومانيسم ـ
انسا آسماني
ز و جسماني

ـ روشنگري
شن و معرفت
هاي صورت

سكوالريسـ 
دي و معنوي

سكوالريسـ 
در 2گزينه  .43

گز ـ رويكرد
عنو با آن از

جهان ـ در
توجي را خود
كان در ـ اگر

انسا ازجمله
به انسان ـ اگر

در 1گزينه  .44
خ از فرعون
معر خدايان
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ها و  توليك

 ، تفسيري

. كرد فراهم
 سا، فرصت

 روم و ونان

 شكل حيد

 و دنياگرايي 

بابي وابسته 

 فرهنگي و 

 حال گذار 

 

ationgroup

 مورد هجوم كات

تجربه و ، عقل

ف را كليسا تدار
كليس طلبِ دنيا نِ

يو فرهنگ .شت

توح به دعوت با

و داشتند يوي

  )47 ص ـ 6

  )43 ص

هاي ارب  به زمين

سم، با تحوالت

ورة رنسانس در

) 31ـ ص  1ل

4/9/1401(  

را قرار گرفتند،
4(  

وحي از ستفاده

اقت فرو ريختن ي
رقيبان عنوان به 

بازگش روم و نان
 

ب مسيحيت نگ

دني رويكرد اما د،

6درس ـ غ. (شد
  )50 ص
ص ـ 5درس ـ ص
  )39 ص

ان قرون وسطي

گيري فئوداليس 

كشاورزي در دو

ـ فصل 4درس (

4مرحلة سوم (ي 

با جريان دنياگر
48ـ ص  2فصل

  

اس باشد، با همراه

هاي ، زمينهطنيه
محلي هاي درت

يون فرهنگ به ن
 .است سيحيت

فرهن اما شدند، 

كردند مي ستفاده

ش آشكار سياست
ص ـ 6درس ـ ص
ص. (ندارد بشر 
ص ـ 5درس ـ غ

كشاورزان در دورا

ست؛ چون شكل
  .ن دوره

ت؛ زيرا اقتصاد ك
52( 

.است اسالم هان

8  
 

ت و علوم انساني

ند و در تقابل ب
ـ ف 6درس. (دند

ه ديني شناسي
 )42ص 

قسطنط فتح خره
قد و  پادشاهان

زمان اين در ب
مس ديني فرهنگ

مي پرستيده ثّر

اس توحيدي و ي
  )47ـ ص  2

هنر، اقتصاد، س ح
ص. (شود مي از

سعادت و دايت
غ. (است سبحان

ت است؛ چون ك

سط نادرست است
 افتاد، نه در اين
ل نادرست است

2ـ ص  2ـ فصل

جها در اسالمي 

ش يازدهم؛ ادبيات

رد معنوي داشتن
سترش پيدا نكرد

ش انسان و ناسي
ـ ص 2ـ فصل 5س

باالخ و سلمانان
رنسانس، دوران
 )47ـ ص 

غر كه است ين
وسطي، ف قرون 

متكثر اوندگاران

معنوي مفاهيم و
2ـ فصل 6درس

سطح در فقطم، 
آغا روشنگري ي

هد براي اي رنامه
س خداوند نشانة و

  )50ـ  47

خش سوم نادرست

ت، اما بخش وس
ن وسطي اتفاق

ت، ولي بخش اول
ـ 6درس(سطي 

فرهنگ به شت

سنجش

 
ذهبي كه رويكر
تند و امكان گس

 

 )44ص 

 
شن هستي با اگر 
درس( .دهد  مي ه

مس با اروپاييان 
د در تا شد سبب
ـ 2ـ فصل 6رس

رنسانس، اي به ه
فرهنگ اما بود،
، خدروم و نان

و شعارها از ليسا
د( .كردند مي ال

عالم به دنيوي د
هاي فلسفه دايش
بر هيچ كه دايي

و آيت برترين ن
7ـ  43ـ  39ص 

 
  

ست است، اما بخ

است خر درست
پس از دورة قرون
سوم درست است
در دورة قرون وس

 
بازگش در عطفي 

    
 

  .رست است
مذآميز   اعتراض

ها قرار گرفت تان
  .رست است

 
ص ـ   2فصل ـ 

  .رست است
معناي عام، در
ارائه جهان و سان

   .رست است
مواجهة، صليبي

س كليسا اقتدار 
در( .كنند پيدا ر

   .رست است
دوره اين گذاري
ب اساطيري هنگ

يون اساطيري گ

كل وسطي، آباء 
دنبا را عمل در 

   .رست است
رويكرد رنسانس 

پيد با غرب جديد
خد به اعتقاد ني
انساناسالمي،  گ
ـ ص 2ـ فصل 5 

  .رست است
:هاي نادرست نه

دو بخش اول درس

بخش اول و آخ 
يني و فلسفي پ

بخش دوم و سو 
صنعتي بود، نه د

  .رست است
نقطة ايران، مي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .45
هاي حركت

ديگر پروتست
در 4گزينه  .46

 
ـ  5درس (

در 3گزينه  .47
د روشنگري

انسا از ديني
در 2گزينه  .48

ص هاي جنگ
ريختن فرو
ظهور و بروز

در 1گزينه  .49
نامگ ـ دليل
فره باستان،

فرهنگ درـ 
  .گرفت
قرون ـ طي

سكوالريسمِ
در 1گزينه  .5

دوران در ـ
ج فرهنگ ـ
يعن دئيسم ـ
فرهنگ در ـ

و 6درس(
در 3گزينه  .5

تشريح گزين
د): 1(گزينه 
  .بودند

):2(گزينه 
اجتماعي، د

):4(گزينه 
تصاد صبه اق

در 3گزينه  .52
اسالم انقالب
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فرهنگي  نة

  .امي
 گرفته قرار

  قه
 گونةدوم

 

ذهني،  اي

 به طرز ان

 يضت علم
و  يعيشـ ري

 )62ص 

 گرفـت  مي

 از،  داشـت   

ationgroup

زمين در مغلوب ة

نظا قدرت با نه 
ق ديگر اي جامعه

مدينه فاسق       
گ         .ويد

فرهنگ جهاني

ها جهان تعامل 

6(  

ايعباس يغاتي تبل

آمد، نهض ديه پد
ريمـذاهب غ  وان

ص 6زدهم درس 

يخاذ كرد و تصم

بـه عهـده يار 

4/9/1401(  

جامعة بر اثرگذار 

يابد، مي تحقق 
ج نظامي يا ادي

   . نباشد حق با
گو مي سخن اني

ف.             يابد

اول ديدگاه هاي

  .هند

64ص  6 درس 

شبكه تيفعال 

كه يطياز شرا ي
رويپ و يفكر ان

تاريخ ياز. (شاند

 در حكومت اتخ

بن عباده انصـا 

4مرحلة سوم (ي 

غالب قوم يعني( 

  .دهند
اقتصادي قدرت

اقتصا تصرف ت

با سو هم و موافق 
انسا مشترك ي

ي مي گسترش ن

ه ويژگي ها، از ن

د مي دست از را

تاريخ يازدهم (

ه،امي يخاندان بن

يريگ بهره تند با
ايشوايبود كه پ ي

كش درس آنان مي

متفاوت يا وهيش
 

ن سعدب سيا ق

9  
 

ت و علوم انساني

پذيرد مي را سلط

د مي رخ سياسي
ق با كشورها خام

تحت كه اي نطقه
 )23ـ ص  1ل

مآن رفتارهاي و 
هاي آرمان و عقايد

جهان پهنة در و 

آن پنداشتن سان

  .دانند
  .دانند مي ها گ

ر خود استقالل 

.افتي يتجل شه

در خ نزاع الف و
 

توانست) ق148 ـ
ي گسترده و غن

به جلسه د داد و

ش سلسله، نيا ه
)59ص  6س 

آن را يفرمانده 

)2(اريخ 

ش يازدهم؛ ادبيات

مس جامعه هنگي

س امپرياليسم در 
خ مواد و بازار رل

من فرهنگي مت
ـ فصل 3درس (

هنجارها اما شد،
ع از و كند مي ل
  .اند برداشته 

كند مي عبور ي

يكسا و طبيعي 

د مي تكويني و ي
فرهنگ تصرف و ل

  .دانند مي گ
و اهميت كويني

شرصه علم و اندي

اختال ديو تشد) 
)63ص  6درس 

ـ 83( فر صادق 
دو امام چنان ن
د يقرار م ريتأث ت

فهيخل نيهشتم 
ريخ يازدهم درس

كه يه با سپاه
  )54ص 

 تا

سنجش

 
فره مغلوب برتري

ضعيف، جوامع 
اقتصادي، كنتر 
فرهنگي، مقاو م

.اقتصادي ومت

باش حق آن هاي ش
دنبال را ها نسان
گام شدن جهاني

بومي و جغرافيايي
  )13و  
 
علوم با انساني 

ذهني جهان از ر
دخل براي خامي
فرهنگ تابع را راد

تك جهان و هني
  

عراندلس، در  ي

)ق125(الملك 
تاريخ يازدهم د(

و امام جعفر) ق1
نيا يعلم هضت

تحت زيرا ن گري

ز،عبدالعزيبن  ر
تا. (عمل كند ر

، همراهمعاويه با 
ص 6هم درس د

    
 

  .رست است
م قوم فرهنگي، م

نظامي اشغال: 
امپرياليسم در: 
امپرياليسم در: 3

مقاو نه رود،  مي
   .رست است

ارزش و عقايد كه
ا همة سعادت ه
ج سمت به كه ي
ج مرزهاي از كه

12ـ ص  1صل
  .رست است

علوم تفاوت تن
  .تكويني است

:  
تر مهم را رهنگي
خ مادة را كويني
افر فردي و هني

ذه جهان ديدگاه
)8ص  ـ 1صل

  .رست است
ياسالم راثيم ن

  .رست است
بن عبد گ هشام

. (افتي شيافزا 
  .رست است

114 ـ 57(  باقر
نهو  دهند سامان

د انياد روانيپ 
  .رست است

عمر ،يامو يفا
امبريدا و سنت پ
  .رست است

منظور مقابله به
تاريخ يازد. ( شد

www.sanjeshse

در 4گزينه  .53
امپرياليسم در

  ).است
:1 گزينة رد
:2 گزينة رد
3 گزينة رد

بين از است
در 2گزينه  .54

ك اي ـ جامعه
كه فرهنگي 

هايي فرهنگ
ك ـ فرهنگي

ـ فص 2درس(
در 3گزينه  .55

گرفت ناديده
ت و فرهنگي
:دوم ديدگاه

فر جهان) 1
تك جهان) 2
ذه جهان) 3
د اين در) 4
ـ فص 1درس(
 
  

 
در 2گزينه  .5

نيتر برجسته
در 2گزينه  .5

پس از مرگ
يريچشمگ

در 3گزينه  .5
امام محمد

را س يعيوس
يگاه يحت

در 1گزينه  .5
خلف انيدر م

به كتاب خد
در 2گزينه  .6

امام حسن ب
كوفه خارج
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 ي اجتمـاع 

. بـود  نستا

 ينوري و د

او . ار كـرد  
 يصه معمار

تـاريخ  . (ـد 

خ يـازدهم   

شـود   مي.. 
بنـابراين  . د

ي سنگي، 

مله دشـت  
 عمـق آب  

هـايي كـه    
. شـوند  مـي  

ع ضـخامت    

همرفتـي،  (
بـارش را   ع    
) ساحلي(ب 
  . د

ationgroup

و ياسـ يس تيع 
 )51ص  5 

ه عربسريجز شبه 

فتوح البلدان ب

فـر قـا يمال آفر  
در عرص يسالم

رونـ يشـمار مـ   ه   

تـاريخ. (تند هسـ  

..هاي دريايي و 
شود منجر مي.. 

ها ستون(اوشي 

حي بياباني، ازجم
؛)فقير و ناچيز(

ه وسـط يخچـال   
تشـكيل م كنـد، 

هـا تـابع مـل آن  

(اشـد، بارشـي      
دو شـرط وقـوع

و ناميب) خشكي
اند د، شكل گرفته

4/9/1401(  

يبا وضـع  يا ندازه
خ يازدهم درس

مجاور يها نيم

كتاب صاحب) ي
( 

بـه شـم هي معاو
ندلس اا. كند ي

هـان اسـالم بـه

الـكسالك المم

ه ي سنگي، طاق
..اي و  هاي ماسه

توانند اشكال كا 

واند در نواحتا بت
(پوشش گياهي 

هـا تو ايـن دره .  
ك حمل مي) ها ت

شـود و حمـ مـي  

 الزم، فـراهم نبا
ند كه يـك يـا د

محصور در خ(ي 
دم شرايط صعود

4مرحلة سوم (ي 

و تا اند ه بودمود
تاريخ. (ده گرفت

سلمانان در سرزم

يقرن سوم هجر(
17ص  2درس 

بن عبدالرحمان
يزير هيآنجا پا در

جه يهكار معمار

ؤلف كتاب المس

هاي  مانند ستون
ه ها، تپه  مرجان

ترتيب نمي د به
  .   دهند

شخصاتي است تا
؛ وضعيت پ)شت

انـد دهپديـد آمـ      
رفت يا يخ(ختلف 

 يكسان حمـل م

ايـن دو شـرط
عي زمين هستند

، گبي)ر خشكي
بع رطوبتي وعد

10  
 

ت و علوم انساني

نم مشاهده كيزد
 به مصر به عهد

فتوحات مس) ق

( يبه بالذر وان
تاريخ يازدهم د (

نام ع به دالملك
د را انيومت امو
شاهك دو غرناطه،

خردادبه، مؤ  ابن

 اشكال كاوشي
ها و ظير آبسنگ

ذاري و حفر مواد
را تشكيل) اي ه

ش بادي، تابع مش
ريز يا غيردرش(ه 

هـزاران سـال پ
هاي مخ در اندازه

ها به شكل فت

د و اگر يكي از ا
مله نواحي طبيع

محصور در(كان 
ي، دوري از منا

  )2(غرافيا 

ش يازدهم؛ ادبيات

را از نز نيسرزم
مان را در حمله

ق23ـ  13 حكـ(

تو يمي تركيبي 
.وال اشاره كرد

بن عبد ان هشام
 را تصرف و حكو
 و كاخ الحمراء غ

ي نوائب تيمور و

فر مواد منجر به
كال تراكمي نظ
گذ  گفت رسوب

هاي ماسه  و تپه

صل از فرسايش
اندازه ماسه: د از

خچـالي، طـي 
هايي را د  سنگ

رف ي مختلف يخ

يابان نقش دارند
ها ازجم بيابان. د

ماك ، تكله)ساحلي
 از منابع رطوبتي

جغ

سنجش

وت فراوان آن س
سپاه اعراب مسلم

( دوم فهيران خل
 44( 

نگاري تاريخ سبك
كتاب اخبار الطو

از نوادگا يكي ،ي
طبه در اندلُس
د جامع قرطبه

16(  

ائب المقدور في

سواحل دريا، حف
گيري اشك  شكل

ه شود، بايدتوج
ها آبسنگ(مي 

كال تراكمي حا
ندا خصات عبارت

 (  

ر اثر فرسايش يخ
رسد و متر مي 

ها ها، اندازه  دره
 .    ود

 
گيري بي ر شكل

جود نخواهد آمد
س(آتاكاما هاي  ن

ط صعود، دوري

    
 

  .رست است
و ثر يآبادانكه  

س يود، فرمانده
  .رست است

دور يدادهايرو 
ص 5هم درس 

  .رست است
س يها چهره ني

ك سندهنوي) ق29
  .رست است

يط خالفت امو
شد شهر قُرط فق

مسجد. شكوفا بود
6و  63ص  6س 

  .رست است
مؤلف كتاب عجا

 )9و  6

  .رست است
 باشيم كه در س
ري مواد نيز به
موضوع متقابل ت

و اشكال تراكم) ي
  .رست است

عنوان اشك دي به
اين مشخ. ل شود

بسيار زياد باشد
  . رست است

شكل معموالً بر 
100تا  60ن به

 بحث اين قبيل
ها خواهد بو چال

 . رست است
عود و رطوبت د

وج به) اي و جبهه
نوان مثال بيابان
دليل عدم شرايط

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
عاص مروع

بو آشنا آنجا
در 1گزينه  .6

نتري از مهم
تاريخ يازده(

در 2گزينه  .6
ياز مشهورتر

90 يمتوفا(
در 3گزينه  .6

س از سقوطپ
موف سرانجام

ش اريبس زين
يازدهم درس

در 1گزينه  .6
عربشاه م ابن

ص 1درس 
 
 
 

در 3گزينه  .6
دقت داشته

گذا و رسوب
اگر به اين م
طاق دريايي

در 4گزينه  .6
هاي باد چاله

لوت تشكيل
ب(زيرزميني 

در 4گزينه  .6
Uهاي  دره

شان ضخامت
بنابراين در

ناسب يخچم
در 3گزينه  .6

دو عامل صع
كوهستاني و

عنو به. ندارند
د ترتيب به به
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داخلـي   ي  
بـين  ( ـك 
45.(    

  

 

تابع زاويـه  
ار و زاويـه     

دهـد و   مـي 

ز شـناخته      
منـد يـك    

كنند  ل مي
 بـه توليـد     

اداري  - ي 
هاي  عاليت

ـت در اثـر       
ني در اثـر     

در دو  لـف 
هـاي   ژگـي 
تـوان    مـي  

  .  ثر استأ

ationgroup

نـواحي بارشـيب،  
خشـ ناطق نيمـه 

50باالتر از ( رند

ناحيه قطبي ت ،ل
ـه شـرايط فشـا

ثير قرار مـحت تأ

م سـيكلوني نيـز
هـا نياز ي بـارش 

ا به بارش تبديل
كننـد و منجـر

ست مرز سياسـي
 نواحي در اثر فع
حي ممكـن اسـ
ـرز نـواحي زبـا

  .  نه انساني 

ي مختل شـهرها  
ويژ ،وهـوا  وع آب         
بنـابراين.  شود
ها نيز متأ كومت

4/9/1401(  

ترتيـب بـدين  .م  
عنوان من مالي به

گير حي قرار نمي

و در مقابل شود
گونـ كه اينشيد 

ن و فتوسنتز تح

اي بـا نـام جبهـه 
كه برخيبدانيم 

و رطوبت ررده 
ك گر برخورد مـي 

ست و ممكن اس
ست مرز برخي
را مرزهـاي نـواح
 و امكان دارد مـ

،طبيعي است ه

خت جاده بـين
ـاده در هـر نـو
م در نظر گرفته
هاي سياسي حك

4مرحلة سوم (ي 

سي قـرار دهـيم
خراسان شم و س

ربي در اين نواح

ش شار تشكيل مي
توجه داشته باش 

عت توليد گياهان

ن مثال بارش ج
ثانياً ب. شده است

كرمختلف صعود 
كه با يكديگتند 

 نواحي دشوار اس
 است و ممكن ا
دشوار است زيـر
ي متفاوت است
الي يك مخاطر

نوع فعاليت ساخ
 كـه سـاخت جـ
ي براي هر كدام

ه گيري ز تصميم

11  
 

ت و علوم انساني

طبيقي مورد بررس
بايجان و زاگرس
 شرقي و خزر غر

فش كانون كم ،آن
.شود شكيل مي

عتي را از نظر سر
   

عنوان به.  بدانيم
گذاري ش  نيز نام

 كمك عوامل م
هستدو توده هوا 

ن مرزهاي دقيق
 نواحي متفاوت
 دقيق نواحي د
ت وسعت نواحي
ن وقوع خشكسا

 همچنين يك ن
طبيعـي اسـت
اي تمهيدات ويژه

دهد، ا شكل مي

ش يازدهم؛ ادبيات

طور تطب زير را به
آذرب حي بارشي

كردستان، خزر

مود است و در آ
كانون پرفشار تش

هاي اين نواحي م
.آورد  وجود مي ه

ها را گر بارندگي
دگي ناهمواري
كوهستاني كه به

نيازمند د كلوني

تعيين وان گفت
وسعت.  نباشد

هايتعيين مرز 
توان گفت ما نمي

چون ؛ تغيير كند

ها و  يا حكومت
ر ايـن شـرايط ط
ت و الزم است ت
مختلف انساني ش

سنجش

ست دو جدول ز
نواح) 250متر از 
و نواحي ك  است

ش مستقيم يا عم
ك ،آن است و در

بوم ستي و زيست
 در دو ناحيه به

زم است نام ديگ
عنوان بارند ني با

ش همرفتي و ك
يا سيك اي  جبهه

تو صات ناحيه مي
 انساني منطبق
.الي تغيير كند
ام. عي تغيير كند

قوع خشكسالي

گيري دولت ميم
در. شـده اسـت  

خواهد داشت  را
هاي م به فعاليت

    
 

  .رست است
ال الزم اسين سؤ

كم(طقه خشك 
قابل بررسي )4

   .رست است
 تابع زاويه تابش
ستقيم يا مايل ا
شيد، نواحي زيس
وليه متفاوتي را

  .رست است
الز ؤال اوالًين س

رندگي كوهستا
مانند بارش ستند؛

بارشگر، مانند 
    .وند

  .رست است
مفهوم و مشخص
واحي طبيعي و
د وقوع خشكسا
 انساني يا طبيع
 انساني مانند وق

  .رست است
ال موضوع تصمي

ش  تفاوت مطـرح 
اي خاص خود ه

بر اينكه ب ي عالوه

www.sanjeshse

در 3نه گزي .7
تحليل اي در
عنوان منط به

450تا  250

در 1گزينه  .7
ناحيه استوا

تابش غيرمس
تابش خورش
توليد ماده ا

در 4گزينه  .7
در تحليل اي

شود و با مي
هسهوا توده 

برخي ديگو 
شو بارش مي

در 2گزينه  .7
ررسي مدر ب

با مرزهاي نو
طبيعي مانند

هاي فعاليت
هاي فعاليت

در 1گزينه  .7
ادر متن سؤ

وهواي مت آب
كننده كنترل
نواحيگفت 
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 و همگوني 
يـد انتظـار   
ـك ناحيـه     
ـن نـواحي    

مند به اين 
سفي مانند 

كننده  و قانع
ها  ل پرسش

فكر فلسفي 

 شد و يك 
اي  نام ويژه

  .است) لي

هستند كه 

 تواند ود مي
  .پردازد

  .د يا فرد

گويند چه  ي
  .ي اوست

ع برهان و 
م هستي و 

كوشند   مي

ationgroup

ه با هم وحدت
باي ،سـايي كنـيم  

خشـك را در يـ
انـداز ايـ  چشـم   

ت جدي و قانونم
هاي فلس  پرسش

ن پاسخ درست و
ونمند به اين قبيل

وارد تف ،ي بنيادين
  .ده آموزش دار

  

رادف با دانشت
ن ،هاي دانش خه

يعه يا فلسفة اول

هاي فلسفه ه خه

شناسي فلسفي خو
پر رد انسان نيز مي

ت و اهميت دارد

ند كه به ما مي
دهنده به زندگي

او تابع .كند  نمي
ايق، چه در عالم

فيلسوفان. كند

4/9/1401(  

مل انساني را كه
طبيعي را شناسـ

هواي گـرم و خو
بادگيرهـايي در

صورت يلسوف به
روش پاسخ به 

ن در دست داشتن
قانور براي پاسخ 
هاي تن به پرسش

ي است كه نياز به

.قاي معنا يافت

ت كلمة فلسفه م
هر يك از شاخ

مابعدالطبي(سي 

همان شاخ ،ضاف

شن كسي در انسان
مجر بعدهاي  گي

آيا جامعه اصالت

ها هستند ين باور
معناد ،ة هر كس

ت و تعصب بنا
م درستي از حقا

بيان ك ،طه است

4مرحلة سوم (ي 

مل طبيعي، عوام
يي اگر عوامل ط
و ن مثال اگر آب

هـا ب ـد و در آن  

ولي في ،بپردازند
.ها پيدا كند  آن

ن است كه بدون
هاي بشر تالش. د

ر انساني با پرداخت
انش فلسفه علمي

 به دانشمند ارتق

رفته رفته .ي بود
ه ري مختلف، ب
شنا همان هستي

هاي مض  فلسفه

رد است، چنين ك
به ويژگ ،شناسي ن

ن اين است كه آ

اي يعني .ف دارند
 گفت كه فلسفة

 خياالت، تبليغا
ها، فهم ز مغالطه

ه خالي از مغالط
  . دنده

12  
 

ت و علوم انساني

ا معيارهاي عوام
ر ناحيه جغرافيا

عنوان به. باشدده 
ل گنبـدي باشـ

 شوند و به آن ب
براي اي كننده ع

و جهان بارة انسان ر
شني نخواهد رسيد
موزش ندارد و هر

ولي د ،شك باشد

د كه بعدهاي بو

دوستداري دانايي
هاي شرفت دانش

كار رفت كه ه به

 فلسفه است و
  .شوند وب مي

سم مادي و مجر
ين فردي در روان

كه از مباحث آن

ر انتخاب اهداف
توان مي.  باشيم

اش را بر پاية ده
شد با كاستن از
فتار مناسبي كه
ن ديگران نشان د

 فلسفه

ش يازدهم؛ ادبيات

همزمان با دانان
هردر ر است كه 

ب با آن اجرا شد
ها به شكل ف خانه

رو به  فلسفي رو
خ درست و قانع

  

هاي بنيادين در ل
جه و سرانجام روش
 فلسفي نياز به آم
يا فيزيكدان يا پزش

دانايي  دوستدار

تان به معناي د
شت زمان و پيش
ي دانش خاص به

اي خش ريشه ب
محسو گوناگون 

كه وجود بر دو قس
مجرد است و چني

جتماعي است ك

در كننده تعيين 
گريزان يه چيز

پذيرد و عقيد مي
كوش فيلسوف مي 

د و آن را با گف
ت عبرت گرفتن

سنجش

د فيفيايي، جغرا
الزم به ذكر. دن

ساني نيز متناسب
هيم داشت سقف

هاي ت با پرسش
كند پاسخ عي مي

.ستداللي است

السي قانونمند سؤ
ي انسان به نتيج

تفكر.  شده است
ست يك كارگر ي

ستان به معناي

 و در يونان باست
با گذش. شد يم

كلمة فلسفه براي

 اولي مربوط به
ي فلسفه و علوم

ي پذيرفته باشد ك
عد مادي و مجبدو 

ف، فلسفة علوم اج

يسازند، نقش ي
ز چهرار دهيم و ا

ا بدون دليل نم
.فراد و اشخاص

ئه دهدزندگي ارا
ي فلسفي را جهت

    
 

  . رست است
بندي جغرا حيه

نكن انتخاب مي ،
م كه عوامل انس

انتظار خواه ،يم
       . ود

  .رست است
ها ممكن است ن

پردازد و سع  مي
ش عقلي و ارو 

  .رست است
دار بررسي فه عهده
هاي گيري ، تصميم

فلسفهدانش هور 
ين انسان ممكن ا
  .رست است

ر يونان باد سوف
  .رست است

شة يوناني دارد
را شامل نمص 

تدريج ك شد و به
  .رست است

ناسي يا فلسفة
اي ن بخش ريشه
  .رست است

 در وجودشناسي
انسان نيز داراي د

  .رست است
هاي مضاف لسفه

  .رست است
 فلسفة ما را مي
 هدف زندگي قر

  .رست است
واقعي سخني ر

نه تابع افر ، است
سائل بنيادين ز

هاي ي از مغالطه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
يند ناآدر فر

نسبي دارند
داشته باشيم
مشاهده كني
مشاهده شو

      
  

 
در 2 گزينه .7

همة انسان
ها پرسش

،رياضيات
در 1 گزينه .7

دانش فلسف
ها، براي آن

موجب ظه
اين ؛شود مي

در 3 گزينه .7
لفظ فيلس

در 4 گزينه .7
فلسفه ريش
دانش خا
گذاشته ش

در 2 گزينه .8
شنا هستي

رابط ميان
در 1گزينه  .8

اگر فردي
بگويد كه ا

در 3گزينه  .8
يكي از فلس

در 4 گزينه .8
ها كه باور

ه چيزي را
در 1 گزينه .8

فيلسوف و
استدالل

چه در مس
هايي نمونه
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@sanjesheduc

ين تمثيل، 

 حكمت و 

يي بود كه 
ها  دگرگوني

 .دساز را مي

ندگي 

 )72ص 

ـ ص  3

ationgroup

اي. كند مي دايت

وبيش اند، كم ته
  . است

هاي شت دگرگوني
تي اين ددرس  به

ست كه جهان ر

ين يونان بود، زن

ـ ص 3درس( .يم

3درس( .شود مي

4/9/1401(  

دي حقيقي هد

ونان شكل گرفت
ا ، به جاي مانده

داش  مشغول مي
بند كه بتوانند 

ود اين اضداد اس
  .ي است

سرزمي وها جز وز

كني نگاه ها آن ه

م توجه به منجر 

4مرحلة سوم (ي 

سمت آزا ن را به

يش از تمدن يو
تي داشته باشند

ونان را به خود
دگاهي دست يا

  .شوند

وجو و جمع شوند
ير و تحول دائمي

ن روآكه  صغير 

به مستقيم طور ه

  . شاره دارند
  )69و  

  )72ـ ص  

شنوايي، حس ك

13  
 

ت و علوم انساني

ه فلسفه، انسان
  

 مصر نيز كه پي
هستي ل بنيادين

 انديشمندان يو
كردند تا به ديد ي

ش  محسوب نمي

ند با يكديگر ج
مه چيز در تغيي

سمتي از آسياي

به بايدء اشياق ي

تر از احساس اش
68ـ ص  3رس

3درس( .است 

تحريك با در يدا

شناسي ن

ش يازدهم؛ ادبيات

 دهد كه چگونه
. از عادات است

النهرين و ، بين
ز تفكر در مسائل

ز هر چيز ذهن
ها كوشش مي ن

ة يونان باستان

توانن مي ، هستند
وجود ندارد و هم

عموماً در قسن 

دقي مشاهدة اي

  ي
  شده خاب

يندي فراآ به فر
در( .شود جر مي

 5 كيلومتري

  روني

صد شدن كوبيده

 روان

سنجش

نشان خواهد مي
نديشه و رهايي

انند چين، هند
ي كه حكايت از

فه، آنچه بيش ا
آن .داد ت رخ مي

  .نند

نديشمندان اولية

ي كه با هم ضد
 در اين جهان و

ن شناسان يونا هان

بر. است جزئيات

  اي حسي
حسي هاي اندام 
نتخا هاي محرك 

ها اين گزينه): 4
به احساس منج ،

فاصلة در شمع 

  :استل عام 
بير هاي محرك 

  ها آن نتظارات
  ظه
است؛ك  داشته ثير

    
 

  .رست است
در تمثيل غار م
ي استقالل در ا

  .رست است
هاي باستاني ما

اج داشته و آثاري
  .رست است

گيري فلسف شكل
ر جهان طبيعت
 عقلي تحليل كن

  .رست است
اند و افالطون جز
  .رست است

راكليتوس اموري
هيچ چيز ثابتي 

  .رست است
ديشمندان و جه

 . رست است
ج مشاهدة انايي

  . رست است
ها تخاب دريافت

نتيجة تحريك= 
به دادن سازمان

  )70و  69ص 
  . رست است

4و3و1(هاي  ينه
هاي پوست، رنده

  . رست است
شعلة بينايي ق

  . رست است
سه تأثير حتت 
وسيلة به حواس 

انتو  افراد ردازش
حافظ در موجود 
تأث نخست عامل 

www.sanjeshse

در 2 گزينه .8
افالطون د

براي يمثال
در 1گزينه  .8

ه در تمدن
فلسفه روا

در 4گزينه  .8
در آغاز ش
پيوسته د
را از نظر

در 4 گزينه .8
سقراط و

در 3گزينه  .8
از نظر هر
 از نظر او

در 2گزينه  .9
نخستين اند 

  .كردند مي
  

  
  

در 1گزينه  .9
توا تيزبيني،

در 4گزينه  .9
انت= توجه  ـ
=احساس  ـ
س= دراك ا ـ
ـ ص 3درس(

در 2 گزينه .9
علت رد گزي
تحريك گير

در 1 گزينه   .9
مطلق آستانة

در 1 گزينه .9
توجه منابع

تحريك) 1
پر سبك) 2
اطالعات) 3

:1 درگزينة
74(  
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@sanjesheduc

صي برسد 

 قرار 

ت و 
و 
هاي  گي

يي بازي 

دها 

رو شده  به

3  - 3(  

با استفاده  

 بنابراين 

ationgroup

ميزان خاص  يد به
  )71ـ ص 

حرك شبيه آن
  

ند و باريك است
و از او  دهيم رمي

تحت تأثير ويژگ

تنهاي شند، ولي به

ي و ساير عملكرد

رشد روبمختلف 

.  
3داخل جدول  5

قبلي و همچنين
  )12ـ ص  1س

معلولي هستند؛

4/9/1401(  

محرك بايسوي 
ـ 3درس. (شنود

مان محرك يا مح
)75ص ـ  3س

ها بلن واني از لي
ساله قرار 5يا  4

كنند؛ چون ت مي
 48(  

كنار يكديگر باش

ملكرد تحصيلي

هاي م  در حيطه
 53 - 54(  

.شاره نشده است
56ـ ص  2درس

(  

61(  

هاي قب ش و تجربه
درس. (مي بدهند

اي علّي ـ م ابطه

4مرحلة سوم (ي 

ريك حواس از س
گوش ما آن را بش

رائه پيشين هما
درس. (كند ان مي

  )كي
يكي. ساوي بريزيم

4 مقابل كودك 
يك را انتخاب م

ـ ص 2درس (

مندند در ك عالقه

 باعث افت در عم

وره با تغييراتي
ـ ص 2درس (

ر سؤال به آن اش
د. (رح شده است

42ـ ص  2رس

ـ ص  2درس -
  )23ـ ص 1س

 با توجه به دانش
هاي علم ه مسئله

بيانگر را) و سوم

14  
 

ت و علوم انساني

حرتيعني . هاست
خاصي برسد تا گو

ي، تحت تأثير ا
فت بعدي را آسا

پردازش ادراكي (
وان با حجم مس

ريزيم و وان مي
هاي بلند و باري ن

.ر بيشتري دارد

ها كودكان ع زي

ادة مكرر از آن

وجوان در اين دو
.كند ن عمل مي

ميز است كه در
ه براي زهره مطر

در -ص . ( دارند

- غ. (استگري 
درس - ص. (ت

ها شتر موارد، آن
اي به ن سنجيده

دوم و(هاي  گزاره

ش يازدهم؛ ادبيات

ه  شدت محرك
بايد به شدت خا

ت محرك معيني
ن محرك، درياف

.گيرند ء قرار مي
شير را در دو ليو
وي در هر دو ليو
ن كودكان ليوان
د ليوان بلند شير

در اين باز. شود ي

يست، ولي استفا

نو. لي قرار دارد
 شبيه بزرگساالن

آم رد بودن اغراق
ئلي است كه مسا

اي اعتقاد مرحله
  )75ـ ص  3

ش از هر دوره ديگ
گيري است صميم

  )75ـ  6

در بيش. شود ع مي
ليه و تاحد ممكن

خته است، اما گ
1(  

سنجش

هاي حسي، تابع
شود؛ مثالً صدا ب

 
افتد كه شناخت ي

زي، ارائه پيشين

ي ظاهري اشياء
ك چهارم ليتر ش

مقدار مساو  را به
معموالً اين.  كند

كنند فكر مي) ي

سالگي ديده مي
  )خل جدول

ي غيرطبيعي ني
(  

ودكي و بزرگسا
ختگي رسيده و

 
فر به ساس منحصر
ها و ط به ويژگي

 رشد، به رشد م
3درس -غ . (ت

ر نوجواني بيش
مسأله و تص  ، حل

61ـ  42ـ  23ص 

طرح مسئله شروع
هاي او نند پاسخ

ف پردازش پرداخ
14ـ ص  1رس 

    
 

  . رست است
ها  يك از گيرنده

حسي تحريك ش
 . رست است

 زماني اتفاق مي
سا ر پديده آماده
  . رست است

حت تأثير ويژگي
خواهيم يك د مي

شير ر. ن و كوتاه
 يكي را انتخاب

پردازش ادراكي( 
  . رست است

س 5يا  4وازي در
داخ 51ـ ص  2س

  . استرست 
 در دوره نوجواني

)63ـ ص  2رس
  . رست است

ي ميان دورة كو
 اين دوره به پخ

 . رست است
مربوط به احس) 
مربوط 4و  2و 1 

  . رست است
شناسان ثر روان

 آفت تمركز است
القي و ارزشي د
 مرتبه شناخت،

ـ ص 3و  2و  1
  . رست است

 دانشمندان با ط
كن شان سعي مي
  . رست است

صرفاً به توصيف 
در. (يين هستند

www.sanjeshse

در 2گزينه    .9
تحريك هر

تا آن عضو ح
در 3گزينه  .9

سازي، آماده
در. ردگي مي

در 4گزينه  .9
ـ كودكان تح
ـ تصور كنيد
ديگري پهن

خواهيم مي
ي آنظاهر

در 2گزينه  .9
هاي مو بازي
درس. (كنند

در 1گزينه    .1
روياپردازي

در. (شود مي
در 4گزينه    .1

دوره نوجواني
و در انتهاي

در 3گزينه  .10
)3(ـ گزينه 
هاي ـ گزينه

در 2گزينه  .10
ـ امروزه اكث
ـ خوگيري،
ـ تحول اخال

ترين ـ عالي
هاي  درس(

در 1گزينه  .10
هاي پژوهش

ش از قوة تخيل
در 2گزينه  .10

)الف(گزاره 
مثالي از تبي
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