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  .م

  .ارد

جمال زيباي معش

  .زد
مطلـوبهـاي   ي

ـ ص 2ـ فصل 7

كه جوامع غيرغر
رهاي غيرغربي

ـ ص 2ـ فصل 7

وگوها و برخو ت
تمدني خو گي و

هاي مختلف، ه ن
ي و فرهنگي بين

نبود اي گونه ، به
خـي كشـورها مـ

درون خـود هض 

صورت مستقي به
در.  ادغام شدند

بردند؛ مان سر مي

ي تجارت و سو
عنصـر ديگـري

5 چهارممرحلة ( 

رسيم مي 1زينة 

شقان بسياري د

توانيم ج يم، مي

  .رد

ساز جهاني را مي
 فرهنگ، ويژگي

7درس. (كند مي

كدي شكل داد 
ت، فرهنگ كشور

7درس. (يدا كرد

د، تعامالت، گفت
فرهنگ هاي بين ش

ها و تمدن هنگ
، سياسي، نظامي

گرفت، شكل مي
دليـل اگـر برخـ
ـروه مهـاجم را   

ب توانستند ي نمي
م نوين جهاني ا

استعماري به س ه

د و بازرگانان براي
صـنعت، ع. فـت 

6  
 

ت و علوم انساني

مودار هجايي گز
   سبك عراقي

كه معشوق، عاش

ها پاك كني دگي

عشق وجود ندار

ها، جامعة ج ن آن
ه ميزاني كه آن

  .د
يرامون تقسيم م

و اقتصادي جديد
طي اين مدت. د

پذير پي  و آسيب

اي متفاوت باشد
نيز از نوع چالش

نبوده است؛ فره 
اقتصادي، روابط

ريق اين روابط ش
بـه همـين د. هد

وردار بودنـد، گـ

هاي غربي كشور
فرهنگي در نظا
 در شرايط نيمه

نياز داشتند نان
گرف جـارت شـكل  

5(  

)2(شناسي  عه

ش يازدهم؛ ادبيات

هر مصراع، به نم
اي فكري شعر

  ضاد

شوق است و اينك

 و جان را از آلود
  .وق است

طرفه بودن ع يك

بكة روابط ميان
ي غالب باشد، به
وردار خواهد بود

هاي مركز و پير ش

ندهي سياسي و
پيراموني درآورد
ضعيتي متزلزل

ها  فعال فرهنگ
 جامعة جهاني ن

صورت امروز  به
د آورده بودند؛ ر
جهاني كه از طر
قتصادي قرار ده
گي برتري برخو

خوردار بودند و ك
دي، سياسي و

گرفتند و رار مي

يه و پول بازرگا
ت با ثروت و تج

58ـ ص  2 فصل

 جامع

سنجش

گذاري هجايي ه
ها از ويژگي ← 

تض) = زنده≠ه 

به معشق نسبت 

ست كه اگر دل
هرة زيباي معشو

فايي معشوق و ي

مع مختلف و شب
 در سطح جهاني
 از انسجام برخو
هاني را به بخش

، سازمان20و  19
صورت جوامع پ ه

جهاني، وض صادي

ي عرصة حضور
هاي رت، چالش

ور غرب جديد،
وجود ه خود را به

جامعة ج ر بود و
سي، نظامي يا اق
از ظرفيت فرهنگ

  )56ـ  

ت بيشتري برخ
ريق نفوذ اقتصاد

استعمارگر قر ي
(  

ت خود، به سرما
يب، پيوند قدرت

ـ  7درس. (شيد

    
 

گ و عالمت قطيع
 عشق و آثار آن

مرده(، )خنده ≠
 .رست است

غيرت عاشق 2ة 
 .رست است

ها اين اس  گزينه
بارة توصيف چه

 .رست است
وفا مفهوم بيل، 

  . رست است
رة تاريخي، جوام
كه يك فرهنگ
، جامعة جهاني
سلطه، جامعة جه

  .رست است
9ب در دو سدة 

جوامع را به يگر
 سياسي و اقتص

  .رست است
كه جامعة جهاني

در اين صور. داد
هاني قبل از ظهو
ياسي مربوط به
ي متفاوت برقرا
تابع روابط سياس
 در صورتي كه ا

55ـ ص  2صل
  .رست است

 از قدرت مقاومت
د درآورند، از طر

وذ كشورهايت نف
61ـ ص  2صل

  .رست است
ي افزايش قدرت

بدين ترتي. بودند
ن را سرعت بخش

www.sanjeshse

پس از تق) 1
توصيف) 2
≠گريه ) (3

در 2گزينه  .3
مفهوم گزينة

در 3گزينه  .3
مفهوم همة

درب 3گزينة 
در 4گزينه  .4

در بيت سؤا
  
 
  

 
در 2گزينه  .4

ـ در هر دور 
ـ هنگامي ك 

داشته باشد،
ـ فرهنگ س

در 4گزينه  .4
فرهنگ غرب 

مركزي و دي
هاي سازمان

در 4گزينه  .4
گامي كـ هن 

رخ خواهد د
جامعة جه ـ 

حاكميت سي
هاي حاكميت

فرهنگي را ت
گرفتند، مي

ـ فص 7درس(
در 2گزينه  .4

جوامعي كه 
سياسي خود
جوامع تحت

ـ فص 7درس(
در 3گزينه  .4

ها براي دولت 
دولتمردان ب

داران سرمايه

erv.ir
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@sanjesheduc

يرغربي در 

  .كند ي

جهـاني را   

 را از بـين   
 و سـواحل  

5(  

ي انسان، بـه  

اروپـايي   ي    
6(  

ـ   7ـ درس 

ص ـ  . (ت    

  )43ص
درس ) (25

يگـر را در  

دينة فاسقه 

(  
د، نخستين 

المي بـود،    

ationgroup

 ادغام جوامع غي

رهنگي دنبال مي

  . صنعتي بود

 يـك فرهنـگ    

 ساكنان بـومي
كوبا، نيكاراگوئه

56ـ ص  7رس

سوي حقيقت الهي
  )6درس. (ت

هديـد كشـورهاي
2ـ  61ـ  52ص 

غ ـ. (ـه شـدند     

ـي گـام برداشـت

ـ ص 2ـ فصل 5س
5ـ ص   1فصـل 

رهاي دو كشـو  

 حق نباشد، مد

)6درس. (ت است
الب صنعتي دارد

  . را فرا گرفت
5(  

هـويتي غيراسـال

25/9/1401(  

اورد استعمار،ست
 

 از طريق ابزار فر

اقتصاد نظامي و

هـاي مطلـوب ي

زيادي از  شمار
 نظير هائيتي، ك

  
د. (روي آوردند 

سو جاي بازگشت به
ي بشر شكل گرفت

بـود، بـا ته بسـته 
ـ ص 2ـ فصل 7و

ـو و فرانـو مواجـ

شـش دينـف پو  

غ ـ درس. (ست
ـ ف  3غ ـ درس (

دهـد  قـرار مـي  

وافق و همسو با

ديني مسيحيت
مربوط به انقال عي

دهه، سراسر اروپا
3ـ  47ـ ص  2

داراي ه د اينكه

5 چهارممرحلة ( 

بنابراين، دس. ود
 )23ـ ص  1ل

ة جهان غرب را
  .ي است

يانوردي، فنون نظ

 فرهنگ ويژگي
  )55 ص

ي دست زدند و
ردند و مناطقي

)23ـ ص 3س
و به آن  شدند

ج رنسانس، به يز
سان، حقوق طبيعي
كشورهاي غربي ب

و 6درس () 7س

د، با اسـتعمار نـ

سـوي حـذف ، به

شناختي شده ا ت
. (دهـد  ـرار مـي   

 را مورد توجه ق

رفتارهاي آن مو

سطي، فرهنگ د
و تغييرات اجتماع
د كه پس از چهار

2ـ فصل 6درس 

اد قومي با وجو

7  
 

ت و علوم انساني

 جهاني جديد بو
ـ فصل 3ـ درس 

تعمار فرانو سلطة
نظام نوين جهاني

هاي دري ر زمينه
  )23ص 

ه ميزاني كه آن
ـ ص 7درس  (

كشي ود، به نسل
را نابود كر وست

درس. (خالي كردند
گ اسالمي آشنا

  )56و  

آمي هاي اعتراض ت
ق فطري الهي انسا
 خود را به روي ك

درس. (كشورها شد

ستم انجام دادند

عاد دنيوي خود،

تار بحران معرفت
ورها را هـدف قـ

ن ثروت و قدرت

اما هنجارها و ر 

فرهنگ قرون وس
سفي روشنگري و
ي ديگري شد ك

د( و روشنگري 

 است كه استبد

ش يازدهم؛ ادبيات

رغربي در نظام
60ـ  57ـ ص  

شود، ولي است مي
حله اول تكوين ن
ي از پيشرفت در

ـ ص 1ـ فصل 3

بهي غالب باشد، 
.وردارخواهد بود

تأمين سلطة خو
ميليون سرخپو ه

د، از جمعيت خ
تجارت با فرهنگ

55 ـ ص 2صل

حركت. شد ني مي
ب، به جاي حقوق

هاي حيت، دروازه
ك ط موردنظر اين

كه طي قرن بيس

ط و گسترش ابع

هنگ غرب گرفت
هنگي ديگر كشو

  )25ـ  4

كانون داري مايه

ي آن حق باشد،

اما ف طيري بود،
فلس هاي و انديشه

ها انقالب بخش م
ريسم، اومانيسم

 استعماري اين

سنجش

دغام جوامع غير
2ـ فصل 7رس

نظامي استفاده م
، مرحسي سكوالر

 اين دوران ناشي
3ـ درس 60ـ  5

 در سطح جهاني
 از انسجام برخو
ة آمريكا، براي ت

ساله، پانزده نجاه
بااليي داشتند ي

شرقي از طريق ت
ـ فص 7و درس 2

دنيوي، توجيه دين
تيبر شد؛ بدين تر

عد از نفوذ مسيح
ري تحت شرايط

هايي ك م مقاومت

 غرب براي بسط
  

گرايي، فره ل حس
رانو، هويت فره

43ـ  50ـ  61ص 

سرم): داري رمايه
  .گيرد

هاي قايد و ارزش
  )13ـ ص

ان، فرهنگ اسا
 دوران رنسانس و

اين انقالب، الهام. 
سكوالر: ن غرب

ومي با استبداد

    
 

  .رست است
ترين عامل ا مهم

در. (جهاني است
ر نو، از كودتاي ن

هاي سياس درت
استعمار در اي

57ـ ص  2فصل
  .ست است

كه يك فرهنگ
، جامعة جهاني
در هجوم به قار

دورة پن  در يك
ه تراكم جمعيتي
ش  آسياي جنوب

23ـ ص  1صل 
  .رست است

سطي، رفتارهاي د
 نگاه معنوي منجر
 قرن هفدهم و بع
قراري روابط تجا

  . رست است
رغم تعمارزده به

  )61ص 
نسانس فرهنگ

)50ـ ص  2صل
ن بيستم با افول
ب در استعمار فر

ـ ص 2و  1صل
  .رست است

فرهنگ سر(ست 
گ  به خدمت مي

را كه عقا اي معه
ـ 1ـ فصل 2رس

  .رست است
ونان و روم باستا
سه كه ريشه در
.ل در جهان است

هاي بنيادين رزش
  .رست است

ردي استبداد قو

www.sanjeshse

در 3گزينه .4
ـ استعمار م 

نظام نوين ج
ـ در استعمار 
پيدايش قد ـ 
ها ـ موفقيت 
ـ ف 7درس(  

در 2گزينه .4
ـ هنگامي ك 

داشته باشد،
اروپاييان د ـ 

ها آن .بردند
ونزوئال را كه

مسلمانان ـ 
فص ـ 3درس( 

در 4گزينه  .4
ـ در قرون وس 

رويگرداني از
ـ ژاپن كه از 

مجبور به برق
در 1گزينه  .4

ـ جوامع است 
ـ ص 2فصل

ـ در دورة رن 
ـ فص 6درس

ـ از پايان قرن 
ـ جهان غرب 

ـ فص 4.5.6.7
در 4گزينه .5

ـ گونة نخس 
پيرامون آن

ـ فارابي جام 
در. (نامد مي

در 2گزينه  .5
ـ فرهنگ يو 
ـ انقالب فرانس 

انقالب ليبرال
ـ باورها و ار 

در 2گزينه  .5
تفاوت راهبر 

erv.ir
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@sanjesheduc

كرد و  ميي 
قـدرت و   ة

گ اسالمي 

 و دنيـوي   

ومـت را از   

ه باشـند و   

از  يكـ ين،  

 يريشـمگ  

 را از انيعيـ  
 بـه  رو، نيـ ا

 يها اميهار ق
 شـود  يه مـ 

از  انيـ طم

ationgroup

د اسالمي دوري
ل اينكه در ساية

ف مظاهر فرهنگ

 نيازهاي مـادي

قـدرت مقاو ـد، 
  .رند

مختلف داشـته 

   

هرمـزان شـنهاد 

نحـو چش مانان به
7( 

آن حضـرت شـ 
ازا. پرداخـت  يم ن
مها ان،يعيش تيا
گفته. كرد خود ي

فا يـدف اساسـ  

25/9/1401(  

 فرهنگ توانمند
دليل ستعماري به

جز حذف اي چاره

  .رانو است
  عمار فرانو

كه صرفاً متوجه

كننـ  را انكار مي
آور  را فراهم مي
هاي يد و ارزش

  )16و 

درست: ت دوم

شياو بـه پ . گـردد 
 )70ص  7 

مسلم يو فكر ي
72ص  7 درس 

.اشـتغال داشـت   
انيعباس تيحاكم

حما منظور كسب
يعهد تيمقام وال

7( 

هـ. بـود  يـاگون 

5 چهارممرحلة ( 

ويي مستقيم با
استبداد اس قابل،

چ ي جهان غرب،

دم بر استعمار فر
ستعمار نو ـ استع

  استعمارنو :ده
(  

فرهنگي كه زند؛

شان ن سرنوشت
گران نفوذ سلطه

اي سنجش عقا
و 15ـ ص  1صل

قسمت) .مان است

  )8و  7ص 

گ بـازمي  دومه ـ 
خ يازدهم درس

يعلم يها تيعال
تاريخ يازدهم( 

شـاگردان ا تيـ ب
ح يبه نف حيصر 

من بهمأمون . ديرس
م رشيجبور به پذ
73ص  7م درس 

گونـ يو آموزش 

8  
 

ت و علوم انساني

از رويارو نداشت،
در مق .حفظ كند

صادي و فرهنگي

و استعمارنو مقد
تعمار قديم ـ است

نشاند هاي دست
)25 و 24 و 23 

سا ي و رواني مي

ها در تعيين سان
زمينه نف كنند و ي

عيار و ميزاني برا
ـ فص 2درس. (د

 متفكران مسلم

ـ ص 1ـ فصل 1س

فـيخل  خطـاب، 
تاريخ( .داد ليشك

فع خالفت،  امور
.ديرس اوج خود

يو ترب اسـالم  ميلا
يسخنان با ختلف

ر شهادت دان به
 مرو منتقل و مج

تاريخ يازدهم( .ت

يعلم مراكز عي

)2(اريخ 

ش يازدهم؛ ادبيات

ز جهان اسالم ند
 ديني خود را ح
ين نيازهاي اقتص

 بر استعمار نو و
استع:  آمده است

  ديم
ه ت رساندن دولت

ـ ص ـ 1 فصل

هاي روحي حران
  .كند ي
ها نقش انس آن .

نفعل تبديل مي
معي توانند نمي د،
خود دفاع كنند 

ن وآ ديدگاه قر

  درست: م
  درست: 
درس(نادرست : 

بن عمربه زمان 
تش نهيمدرا در  

در اداره انيراني
به رون و مأمون

تعا انيبه ب نهيمد
مخ يها تي موقع

 و سرانجام در زند
به نهيرا از مد) ع
كار كرده است نيا 

يوس تيو فعال ي

 تا

سنجش

خارج از اي شينه
ظاهر اسالمي، 
براي تأمي كرد، ي

  )31ـ ص 

مقدم مار قديم،
ترتيب درست 

استعمار قد :لطه
ي براي به قدرت

ـ 3درس(فرانو 

بشر را گرفتار بح
چشم پوشي مي

اند  و غيرمسئول
به موجوداتي من
تي قائل نباشند

هاي نيت ارزش

مربوط به(ست 

ت ـ قسمت دوم
:ت ـ قسمت دوم
:ت ـ قسمت دوم

 
به يدوران اسالم

)سپاه( جند وان

يو مشاركت ا ن
هارچون  ييخلفا

 
ق در م169 سال 
و در كرد يمنع م

به زندان افتاد ي
ع( رضا امام ان،ين

، اقدام بهن سهل

يريگ شاهد شكل

    
 

كه پشتوانه و پيش
با رعايت ظواهر
ن غرب عمل مي

ـ 1ـ فصل 4س
  .رست است
استعم  تاريخي،

)3(ه در گزينه 
 براي تأمين سل

تاي نظاميز كود
استعمار ف :هنگي

  .رست است
هايي كه بش هنگ

ازهاي معنوي چ
جبرگرا ها هنگ

ها را ب گيرند، آن
كه به حقيقت يي
از حقان توانند مي

  . رست است
نادر: سمت اول
  :ها اير گزينه
درست: سمت اول
درست: سمت اول
درست :سمت اول

. رست است
در د وانيد سي
ويد ،يرانيا ريس

 . رست است
انيعباس دني رس
و در دوران خ ت

. رست است
س) ق128- 183 تا

م يحكومت عباس
يو هارون عباس ي

ب اعتماد خراسان
بن  فضل قي تشو

 . رست است
ش انيزگار فاطم

www.sanjeshse

دليل اينكه به
كوشيد ب مي

سلطة جهان
در. (نداشت

در 3گزينه .5
از نظر تقدم 
توضيح اينكه 
كشي نسل ـ
استفاده از ـ
ناتوي فره ـ

در 2گزينه  .5
ـ ويژگي فره 

است و از نيا
برخي فره ـ

گ آدميان مي
هاي فرهنگـ  

نم درنتيجه،
در 4گزينه  .5

قس: 4گزينه ـ 
ـ بررسي سا 
قس: 1گزينه  
قسم: 2گزينه 
قسم: 3گزينه 

  
 
  

 
در 4گزينه  .5

يتأس نهيشيپ
ا فرماندهان

در 1گزينه  .5
به قدرتبا 
افتي شيافزا

در 3گزينه  .5
3(امام كاظم 

با ح يهمكار
يمهد دستور

و جلب انيعلو
كه مأمون به

در 2گزينه  .5
قاهره در رو

erv.ir
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@sanjesheduc

خالفـت   .د 
 اشـت و از 

 ي اجتمـاع 
قه فراوان و 

 شـكل  اني

 بـا محـل   

 از يكـ ي. د 
 .سـت ا يد

 

 حدات شام
40(  

از  ياريسـ 
 ،انـد  دهيـ  د

صـعود دارد    
 - و جگيـرد  

اس انتظـار  
همرفتـي و   
د بارنـدگي  

  )يازدهم(ي 

زاويه  ،براين
 ،ـوم بيابـان  

ايـن  كـه  ت 
ويـه تـابش     

  )يازدهم(ي 

ationgroup

بـود معـارف  گـر 
د يهتمـام جـد  

و ينـ يد تيـ ال
خود، عالق ديعقا

يعهـد ساسـان   ي

يجـوار  هـم  لي

كردنـد يو ارائه م
مسعود نيحس  ن

)54ص  6س 

سرح يسو به ان،
0ص  4م درس 

بس. شـوند  يمـ  ده
را كه ييها نيم

ب كـه شـرايط ص
گ شكل مي) تدله
اين اسا  بر ). است

رود بارنـدگي ه ي  
رود انتظـار مـي   ـز 

اي غرافياي ناحيه

ي قرار دارد و بنابر
بـو زيسـت . ي دارد 

الزم به ذكر است
بـوم تونـدرا زاو ت

اي غرافياي ناحيه

25/9/1401(  

گيو د يليسـماع  
اه ،سلطه خـود 

و فعا يبه زندگ 
اصول ع جيترو ي
 )76ص  7 

يوانيس از نظام د

يدل به نانيا. شدند
  )34ص 

و ميتنظ يضوع
بن   علي نوشته ،

اريخ يازدهم در

ايروم داتي تهد
تاريخ يازدهم( .د

ديـ منابع كمتر د
سرزم يخيتار ي

وده هواي مرطوب
يژه در نواحي معت

ا ه طبيعي ممكن
انتظـار نمـينـين  

و نيـز اي اسـت  ره  
كتاب جغر 27و  

 عرض جغرافيايي
 به ديگر نـواحي
ال. متري نيز دارد

نوان مثال زيست
كتاب جغ 57ص 

5 چهارممرحلة ( 

مـذهب اس ميعال
س ريدر مناطق ز 

آزادانه ل تسنن
براي انيليسماع

خ يازدهم درس

با اقتباس يسجم

مشهور شد هفّ ص
ص 4دهم درس 

و مو يشمار سال
،الجوهر و معادن 

تا( .كرد دايپ ت

مقابله با يبرا م
سپاه منصوب كرد

م گريكه در د د
يايجغراف و ينگ
7( 

همرفتي با يك تو
وي به( دو توده هوا 

هدر هر ناحي(ورد 
همچن. اهده شود

 در نـواحي حـار
26 صفحات    

ايي در كمترين
شتري نيز نسبت
 ناخالص اوليه كم

عن به. ندستيگر ني
ص                 

9  
 

ت و علوم انساني

مسلط به تع اني
يعيش هاي نيي

اهل ان،يت فاطم
اس رو، نيبود و ازا

تاريخ( .دادند يم

منس و منظم) ي

اهلبه  و دنديز
تاريخ يازد( .ردند

س ،روش دو  به
الذهب مروج ب

نجا نيجنگ صف

اسالم ر داد سپاه
س آن يفرمانده

كنند يارائه م ران
فرهن و يجتماع

7ص  1م درس 

ه - الف :شود ه مي
ني كه با برخورد

آو دست مي هت ب
ي و معتدله مشا

بلكه همرفتي ،ود
        .هده شود

نگل باراني استوا
خالص داخلي بيش
 همچنين توليد

يكدي رمنطبق ب 
       . ري دارد

  )2(غرافيا 

ش يازدهم؛ ادبيات

يعالمان و داع ت
يآ و رواج يلياع
دوران حكومت تر

گرا ب ذاهب عقل
ه و كالم نشان م

يوانيد( يادار ت

مسجد اقامت گز
حضرت برقرار كر

خود را يها شته
كتاب ،يمحور وع

در ج يست حتم

خود دستور يان
به ف ،بود ي جوان

ريمردم ا يتماع
ا خيتار د درباره

تاريخ يازدهم( .د

 بارندگي مشاهده
اي يا سيكلوني بهه

ارتفاعارا از طريق 
اي ب در نواحي حاره
تدله مشاهده شو
ف استوايي مشاهد

بوم جن هد زيست
توليد ناخ و  دارد

 استوايي دارد و
خالص اوليه كامالً

وليه بيشترالص ا

جغ

سنجش

تيترب بزرگ، يش
سماا عيهب تش

شتياما در ب ،كرد
از مذ هيلي اسماع
فلسفه ژهيو ف به

التيتشك ان،اسي
 )70ص  7س 
 

در جوار م زين ت
با آن ح يتر كي

ها و نوش گزارش 
ساس روش موضو

 18( 

از شكس هي معاو

زندگا يروزها ن
را كه در آغاز د

اجت ياز زندگان ي
طالعات ارزشمند
اند رنامه ارائه داده

سه نوع ،زمين  ره
جب - ؛ ب)اي  حاره

وا شرايط صعود ر
ترتيب اي، به جبهه

و معت  حاره  جنب
ي معتدله برخالف

ده ال نشان ميسؤ
ها بوم يگر زيست

 به جنگل باراني
ابش و توليد ناخا

يد ناخااما تول ،رد

    
 

و آموزش ي علم
مذ جيت به ترو

ك يم تيحما ي
مذهب .ل بودند

مختلف علوم به ي
 . رست است

عبا خالفت ست
يخ يازدهم درس

. رست است
بضاعت ياجران ب

يارتباط نزد مبر،
 . رست است
،ي دوران اسالم

براس ينگار خيار
ص 2هم درس 

 . رست است
بود كهمروعاص 

 . رست است
نيدر واپس) ص(

ديبن ز  هساماُ و 
 . رست است

يديمف طالعات
از اط يا هني گنج

صورت سفر به ن

  .رست است
بيعي مختلف كر
واحي استوايي يا
كه با يك توده هو
گي همرفتي و ج

ترتيب در نواحي 
اي در نواحي جبهه

  .رست است
شده در صورت س
تري نسبت به دي

تتري نسب مايل
دهد زاويه تا  مي

سبت به بيابان دار

www.sanjeshse

مراكز جاديا
نسبت يفاطم

يعيش عالمان
خود مشغول
يتوجه خاص

در 2گزينه  .6
نخسه در دور
تاري( .گرفت

در 4گزينه  .6
از مها يبرخ

اميپ سكونت
رد 2گزينه  .6

مورخان در
تا يها نمونه

تاريخ يازده(
در 2گزينه  .6

عمه ا خدعب
در 1گزينه  .6

(رسول خدا 
ندحركت ك

در 2گزينه  .6
ا ها سفرنامه

جهانگردان
رانيازجمله ا

 
 
 

در 2گزينه  .6
در نواحي طب

ويژه در نو به(
كوهستاني ك

رود بارندگ مي
توني، بهسيكل

سيكلوني يا ج
در 2گزينه  .6

ش درج رتصوي
تابش عمودتر
زاويه تابش م
تصوير نشان

نس يتر مايل
  

erv.ir
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@sanjesheduc

 به شـرايط  
 توليدشـده    

ها الزم  سان
با  ؛آورند مي

  )يازدهم(ي 

وهـوايي،   آب  
ـاي   شـكل    ه
  ريـز و   تلـف

 .  

 كه هم در 
 هـوازدگي   

ثيرگـذار   تأ    
  )يازدهم( 

 ها بيابان ،ل
 خالي عموالً
  . ست

 د؛گذار مي 
 ن، انبوهي

  )يازدهم( 

شود و شرايط 
ـرم تشـكيل     

ـان     حيـه مي
ـانس    يا تج
ميك به اوج 

نه حـذف  ( 
  )يازدهم(ي 

 يـا  ياسـي 
 مديريت ا،

ationgroup

ر پاسخر دارد و د
رهـاي پيشـرفته

كند و انس  ارائه مي
وجود م غييراتي به

اي رافياي ناحيه

الوه بـر شـرايط آ
ز و درشـت بـه ش

ـاي مختل  انـدازه    ه
.شوند د، حمل مي

كل زير، گياهان
ها كـه در وريانه

دگي شـيميايي
اي رافياي ناحيه

درمقابل .اند داده جا
مع ها حال، بيابان ن

ي را در برگرفته اس

تأثير ،نواحي ري
گياهان بلندي يا د

اي رافياي ناحيه

شو سرد تشكيل مي
ر روي منطقـه گـر

ايـن ناحدر ست كه 
همگوني...)  گي و

تصادي توليد سرام
 شرايط به حداقل
اي غرافياي ناحيه

سي نهادهاي ريت
ها حكومت خرهأل

25/9/1401(  

قرار... ها، توفان و 
ن صحبتي از ابزار

ا ي را به انسان ها
هاي طبيعي تغ ط

كتاب جغر 61و  

يند عالآ اين دو فر
ريز هاي مختلف زه

 سـاليان دراز در
حركت پيدا كردند

ها مطابق با شك
ها و مو موش و 

ا كـه در هـوازد
كتاب جغر 54و 

ج خود در را جهان
اين با .دارد وسعت

 و جمعيت بيشتري

جانور يزندگ و ي
قد ها، گونه تعداد 

غركتاب ج 57ص 

H بر روي منطقه س
ـا    كم بـر Lفشار ي

به اين معنا است ،يم
دي، شرايط فرهنگ
 ناحيه، فعاليت اقتص

اين ،ي اين ناحيه
كتاب جغ 15و  

تحت مدير جهان
باأل و ها ، سازمان

5 چهارممرحلة ( 

 سطح آب درياها
همچنين.  داشت

عي شرايط خاصي
ها در محيط انسان 

60 صفحات    

تفاوت .ي هستند
ليان دراز در انداز

ها طـي يا يخرفت
ايي كه آمادگي ح

ه بوم ندي زيست
شوند معرفي مي

هـا كترييت بـا 
و 41 صفحات   

ج جمعيت درصد 4
و مربع كيلومتر ون

ني، وسعت كمتر

پوشش گياهي گي
يابد، مي افزايش 

ص                

Hمنطقه پرفشار يا 
ك ،و درمقابل منطقه

  ).ي

دهيم توجه قرار مي
نوع فعاليت اقتصاد

هايي از اين خشب
رسد و در مرزهاي ي
4 صفحات      

ج انساني يا يعي
ها استانداري ا،ه 

10  
 

ت و علوم انساني

آمدن ثير باالت تأ
 سنگيني خواهد
كه هر ناحيه طبيع

اينكهزنند و دوم 
 . قرار داده است

اي و يخچالي خانه
رسوبات طي سا ،

رسوبات يا ،خچالي
ها ر توسط يخچال

بن در طبقه .است
توليدكنندگان م

شوند و درنها مي
                  

40 كه حالي در ؛
ميليو 9تنهايي  به 

يسه با نواحي بيابان

پراكندگي در ت نيز
ارتفاع هرچه و د

  .شود مي تر وتاه

من .فشار است ه كم
و) حاره و قطبي ب

اي يا استوايي  حاره

مورد تسراميك را 
نو( فعاليت انساني 

خيعني در ب ،شود ي
يشترين تعداد مي

              .   د

طبي نواحي همه 
بخشداري ها، ري

ش يازدهم؛ ادبيات

حي ساحلي تحت
جا كند كه هزينه

اول اينك ،بنابراين
هاي مختلف بز ت

ثير قرأم را تحت ت

يندهاي رودآل فر
،اي دهاي رودخانه

يندهاي يخآر در ف
همانند بولدوزر ،ص

  )يازدهم(ي 

سازگان ا ي و بوم
عنوان ت به ،دارند

ها نيز معرفي م 
       .  شوند ي

شوند؛ مي شامل را
فريقاآ بزرگ حراي

ي ساحلي در مقاي
  )يازدهم(ي 

ارتفاعات و ها واري
زيستن هستند به
و كو كمتر ها آن 

ن نيز همان منطقه
يژه در منطقه جنب

منطقه(شود  ي مي
  )يازدهم(ي 

انند ناحيه توليد س
و...)  ط زيستي و

ن و مرز مطرح مي
ليد سراميك به بي

شود رايط محو مي

امروزه طوركلي،
شهردار شوراها، 

سنجش

 كه انسان در نواح
ج ساحلي را جابه 

ب. طرح نشده است
، دست به فعاليت
مواره فعاليت مردم

محصولترتيب  به 
يندآدر فر .ت است
اما ،شوند مل مي

ه يك شكل خاص
اي جغرافياي ناحيه

ث انواع هوازدگي
يزيكي فعاليت د

كننده ن مصرف
ندگان مطرح مي

ر زمين طحس صد
صح. اند پوشانده را
نواحي ،بنابراين ؛دن

اي غرافياي ناحيه

ناهمو نوع خاك، 
ب قادر معيني فاع
رويش فصل نين

شار است و سيكلون
وي به(دارد ) ارندگي

ه بارندگي همرفتي
اي غرافياي ناحيه

حيه جغرافيايي ما
وهوايي، محيط ، آب

تي كه بحث كانون
هاي صنعتي تول ك

اين شر ،حيه مجاور

ط به .مطابقت دارد
مانند  نهادهايي

    
 

  . رست است
دده ده نشان مي

سسيسات است تأ
 در اين متن مط
چوب آن شرايط،
واحي طبيعي همو

  . رست است
،شكل Uشكل و 

حوه حمل رسوبات
حم...  ن، جهشي و
به) اي ند رودخانه

كتاب جغ 45و  4
  .رست است

ركيبي از مبحث
يميايي و هم في

عنوان به ،ش دارند
كنن عنوان تجزيه
  .رست است

رصد 15 از كمتر ي
ر زمين سطح صد

هستن جمعيت كم 
كتاب جغ 60و   5

  .رست است
خو وهوايي آب مل
ارتف در جانوران و
همچن و گياهان د

  .رست است
همان منطقه پرفش 

 عدم صعود براي با
عود دارد و منجر به

كتاب جغ 26و  2
  .رست است

شود يك ناح ته مي
شناسي، سنگ(ي 
همچنين وقت .دارد

رخانجات و شهرك
 و درنهايت در ناحي

  . رست است
م 4 شكل گزينه 

مثال، براي .ارند

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
شد متن درج

الزم ،محيط
توسط انسان

است در چارچ
وجود اين، نو

در 1گزينه  .6
ش V هاي دره

نح ،...شيب و 
مختلف غلتان

همانن(درشت 
44 صفحات

در 4گزينه  .7
ال ترن سؤاي

هوازدگي شي
فيزيكي نقش

ع به ،هستند
در 1گزينه  .7

ساحلي نواحي
درص 33 حدود

يا جمعيت از
58 صفحات

در 4گزينه  .7
عوام بر عالوه
و گياهان زيرا
رشد درجه و

در 1گزينه  .7
 سيكلون آنتي

ع(فرونشيني  و
شود و صعو مي

24 صفحات 
در 2گزينه  .7

زماني كه گفت
شرايط طبيعي
نسبي وجود د

رسد و كار مي
و مي) آن رسد

در 4گزينه  .7
ال باؤاين س
د قرار اداري

erv.ir
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@sanjesheduc

ين نـواحي   
و درنتيجـه  

  )يازدهم(ي 

حوزة تفكر 
ارة هستي 
نون عليت 

اين  . نبود
گرفتند كه 

معناي  و به
 ذاشته شد

ولي در  ،د
آيا «، »؟ت

شناسي نيز 

سي فلسفي 

رهاي خود 
در باورهاي 

يعني  ،فانه
  21ص 

طقي كمك 
2  

سان سيري 

ationgroup

بنـابراي .بندند مي 
كنند و يريت مي

اي غرافياي ناحيه

در ح ،به عبارتي
شوند و دربا ي م

آيا در هستي قا

دفاع از حقيقت
گ لطه كمك مي

ف با دانش شد و
اي گذ ش نام ويژه

پردازند مي... و  »
ي و عدالت چيست

ش مباحث معرفت

شناس حوزة انسان

  15ص  .

داليل باورافراد  
ظاتي به تفكر د
ديشيدن فيلسوف
ص .هاي نادرست

ين توانايي منط
2ص  .شودموار 

  23ص 

كند و انس ت مي

25/9/1401(  

كار به را هايي ي
مدرا  ...) هوايي و

كتاب جغ 18ص 

بهو تر هستند  ي
اي فلسفه ريشه

مانند آ ؛ هستند
3  

بيان واقع و د -  
بيشتر از مغا ،د

ة فلسفه مرادف
هاي دانش  شاخه

»و و ظالم باشد
هيت راستگويي

در م. »؟ جامعه

در ح ،بارت اول

.شود م گفته مي

شايد برخي. ف
ها لحظ خي انسان

اند. في هستند
نار گذاشتن باور

فلسفه از ا. ست
هم ،دات درست

ص .ارتباط دارد ،ت

ي حقيقي هدايت

5 چهارممرحلة ( 

مشي و خط ها ست
وه بمانند آ(عي 

ص                 

تر و بنيادي اسي
بوط به بخش ر

تر سفه، اساسي
3ص  ونه است؟

ل داشتندشتغا
هاي خود ستدالل

لمةرفته ك رفته .
بر هر يك از ،ف

نبايد دروغگو« 
حقيقت و ماه«الً 

د هستند يا نفع
13-14  

عب. ف تعلق دارند
  14ص  .ت

ة مضاف آن علم

متفاوت و مختلف
برخ. قبول كنند

 اهل تفكر فلسف
اي درست و كن

ها از باورهاس  آن
رسيدن به اعتقاد

كر فلسفي است

سمت آزادي ا به

11  
 

ت و علوم انساني

سياست و كنند مي
پس نواحي طبيع
. سي قرار دارند

برخي اسا ،ست
برخي مر ،سفي

هاي فلس و شاخه
جام جهان چگو

وري و وكالت اش
 از اين رو در اس

  7ص 

داري دانايي بود
هاي مختلف نش

،» راستگو باشد
مثالً ؛گيرد ر مي

تابع نفع فرد ،ند
3ص  .پردازند ي

هاي مضاف لسفه
است) شناسي معه

كند، فلسفة ي مي

ت و گاهي هم م
ها را ق عادت آن

اين افراد ؛شند
 پذيرفتن باورها

ردن و خارج ك
شود و راه ر اده

يكي از فوائد تفك

فلسفه، انسان را

 فلسفه

ش يازدهم؛ ادبيات

م گيري تصميم ها
و سپ )...  ديني و

گيري نواحي سيا

رو اس ها روبه  آن
هاي فلس  پرسش

هاي فرعي و خش
 دارد؟ آغاز و انج

 به تعليم سخنو
دانستند و  مي

ص .قع غلط بود

معناي دوستد به
ن و پيشرفت دان

  8ص  .رفت

ن بايد عادل و
مورد بررسي قرار
گر نسبي هستن

هاي شناخت مي

يعني فل ، فلسفه
فلسفة جام(اعي 

هر علم را بررسي

اهي يكسان است
د و صرفاً طبق ع

انديش ها مي باور
نادرستي باورها،

ها مغالطه خيص
غلط تشخيص د

ها كه ي ز مغالطه

هد كه چگونه ف
2  

سنجش

ها آن ةدربار و اند
د نواحي زباني،

گي ثير تصميمأت ت

لي كه انسان با
در بين . دارند

كه نسبت به بخ
اي ق و آفريننده

كه بيشتر -ها 
ترين هدف  مهم
ولي درواق ،سيد

د و در ابتدا بار
با گذشت زمان .

كار ر به ش خاص

انسان« از قبيل 
ي علم اخالق م

ا و تند يا نسبي
 شناخت و ابزاره

هاي ت به شاخه
سفة علوم اجتما

سفي كه مباني ه
 

گا ،سائل بنيادين
ي نداشته باشند
به پذيرش آن
اليل درستي يا ن

طق، توانايي تشخ
ست از تفكرات غ

با دوري از ، عالم

خواهد نشان ده ي
24ص  .داردقي 

    
 

ا دست گرفته به را
مانند(حي انساني 

ي و انساني تحت

  .رست است
لها و مسائ سش

طرت ثاني قرار
كنند ك مي طرح

؟ آيا جهان خالق
  .رست است

ه ي از سوفيست
زي بر رقيب را م
ر ست به نظر مي
  .رست است

 ريشة يوناني د
.رفت كار مي ش به

فلسفه براي دانش
  .رست است

الق به مباحثي
قوانين بنيادي ،ق

طلق هستالقي م
شناخت، امكان
  .رست است

هر دو عبارت ،نه
مربوط به فلس ،م

  .رست است
ش از مباحث فلسف

   .رست است
دربارة مس ها سان

برخي هم دليلي
دازند و نسبت ب

و يافتن دال رايي
  .رست است

د آموختن منط
هاي درس نديشه
  .است رست

رست از حقايق ع
  .است رست

 تمثيل غار مي
وي آزادي حقيق

www.sanjeshse

ر نواحي اين
سياسي، نواح
نواحي طبيعي

        
      
  

 
در 2 گزينه .7

در ميان پرس
فلسفي و فط
مباحثي را ط
جاري است؟

در 4 گزينه .7
دغدغة برخي

پيروز ،گروه
ظاهر درس به

در 1گزينه  .7
لفظ فلسفه
مطلق دانش

تدريج ف و به
در 2 گزينه .7

در علم اخال
فلسفة اخالق
مفاهيم اخال
به چيستي 

در 3 گزينه .8
در اين گزين
و عبارت دو

در 1گزينه  .8
ن بخشآبه 

در 2گزينه  .8
باورهاي انس
را بدانند و ب

پرد خود مي
آموختن چر

در 1گزينه  .8
ديكي از فواي

گيرد تا ا مي
در 1 گزينه .8

ارائه فهم در
در 3 گزينه .8

افالطون در
سو عقالني به
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  30ص  

س هستي 

ي كرد و با 
گريز از  ؛ت

ايه نادانيم پ

ديده است 
هي تشكيل 
عي دانشي 

ـود را بـاال      

اطالعـات    
ت كه باعث 

  (  

  .بيازمايم

نـور كـافي    

ـر از ميـان   

ي متوجـه    

ationgroup

ص.شد يا ناميده مي

به نظر پارمنيدس 

با فلسفه سپري
گ دشوار نيست

ياند كه تا چه پ
  40ص 

بياموزم آيا پسند
ست كه دادگاه
 آن صورت مدع

بـا كـه سـر خـ
  )70تا  68

عامـل دوم، .ود 
ها است ظارات آن

12ـ ص  1رس

بي شاهدات تجربي،
  )12 ص 

يم و نيازمنـد نـ

ه مكالمة دو نفـر

بنـابراين وقتـي . 
 

25/9/1401(  

كه ايوني) ة كنوني

.ن وجود ندارد

سر حياتش را ب
راط گريز از مرگ

ود كه به ما بنما
ص ».داند چ نمي

ن را به ديگران ب
سرزند، سزاوار اس

در ؛ر خداست

زهره و زيب .ودند
8ـ ص  3درس(

شـو مـي  حريـك 
زش افراد و انتظ

در. (شود سي مي

ها را براساس مش
ـ 1درس. (دهد

ها نگاه كني به آن

 گوش كردن به

نـام دارد» راك
 )70ـ ص  3س

5 چهارممرحلة ( 

كشور تركية(صغير 

ي در اين جهان

اما سراس ،نوشت
از نظر سقر.  برد

، اين بو»ط است
اط بداند كه هيچ

ش بكوشم و آن
 گناهي از من س
 سرپيچي از امر

ستشمام كرده بو
. (جام داده است

هاي بيروني تح ك
سبك پرداز سوم،

بررس اي طبيعي

ه بايد آن پاسخ يه،
د  را تشكيل مي

طور مستقيم ب ه

بنابراين ؛م دارد

اد« ،شـده  وجـه  
درس. (فته است

12  
 

ت و علوم انساني

در غرب آسياي ص

و هيچ چيز ثابتي
 

 هيچ كتابي نن
دگي انسان پي

ين مردم سقراط
ت كه چون سقرا

وجوي دانش جست
تابم؟ اگر چنين

ردليل ب ، گناه

 بوي كيك را اس
ادراك را انج داد،

وسيله محرك به 
عامل س .ه است

 74(  

ها طه بين پديده

  .شوند يل مي
  .ت
يد يك فرضيهأيو ت

نظريه ، موضوع

بايد به ءق اشياي

نام» توجه« ،ن ما

هـاي تو  محرك
صورت گرف» ك

شناسي ن

ش يازدهم؛ ادبيات

قع دستان واان با

و حركت است و
 32ص  . ندارد

سقراط. د است
ي فلسفه در زند

داناتري«گفت  مي
ميان، كسي است

ور كرده تا در ج
الهي سربتارمان 
ارتكاب آن. ارد
41  

چون هر سه نفر
ل خواهرش را د

،ست حواس ما
 منابع مهم توجه

ـ ص 3درس(. د

رابط اي مختلف،

نون يا اصل تبد
هاي علمي است ه

هاي علمي و سأله
بارة يكلمي در

راي مشاهدة دقي

شمار پيرامون بي
  

سازمان دادن به
ادرا« يابيد، رمي

 روان

سنجش

ود از سرزمين يونا

چيز در سيالن و
 حركت و شدن

قي فقط خداوند
به نقش حقيقي

 

معبد دلفي كه م
ناترين شما آدم

مرا مأمو  خداوند
طر ديگري از فر
 خدا اعتقاد ندا

1ص  .آن هستم

 
چ ؛ انجام گرفته

اله كه پاسخ سؤ

نخس . عامل است
فظه ما يكي از م

انتخاب شود صي

ها شاهده و روش

به قان ،فته شدن
شگران به مسئله

شده به مس ية ارائه
صول و قوانين عل

بر .جزئيات است
(  

هاي بي ن محرك
.است» توجه« 

ني و مفهوم و س
و مفهوم آن را د

    
 

  .رست است
بخشي بو ، يوناني

  .رست است
كليتوس همه چي
د ثابت است و
  .رست است

راط داناي حقيق
توان ب گي او مي

 38ص  . است
  .رست است

اط راز سروش م
دا«ت بگويد كه 
  .رست است

گويد اكنون كه
 مرگ يا هر خط
ويند سقراط به
درحقيقت فاقد آ

. رست است
سط هر سه نفر
جه كردند و زهره

  .رست است
تأثير سه  تحت

حا .حافظه است
هاي خاص محرك

  .رست است
ربي با كمك مش

  .رست است
 در صورت پذيرف
سخ اولية پژوهش

هاي اولي ش پاسخ
ي منسجم از اص

  . رست است
مشاهدة جانايي 
)72ـ ص  3رس

  . رست است
رك خاص از بين
،جود در اتوبوش

سير كردن و معن
شويد و المه مي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .8
زادگاه فلسفة

در 3گزينه  .8
از نظر هراك

يك امر واحد
در 4گزينه  .8

از نظر سقر
مطالعة زندگ
بدي دشوار

در 3گزينه  .8
به نظر سقرا

خواست و مي
در 1گزينه  .9

گ سقراط مي
كه از ترس
دهند و بگو

ام كه د شده
  

  
در 3گزينه  .9

احساس توس
توج آوردند،

در 1 گزينه .9
توجهمنابع 

موجود در ح
شود تا م مي

در 1گزينه  .9
در علوم تجر

در 4گزينه  .9
ها فرضيه -
ه پاسفرضي -
براي پذيرش - 
اي مجموعه -

در 1گزينه  .9
توا تيزبيني،
در. (هستيم

در 4گزينه .9
انتخاب محر

موجهمهمة 
تعبير و تفس
محتواي مكا
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 وسـيله  بـه  

ـال خنـك    

هـا در   ش آن

آسـاني   د به
دادن چنـد     

هـاي الزم    

 همچنـين  
 و يا صرفاً 

ه آن قـرار      

  )75 ص 

 چيـزي را   

باعـث   نـد،  
تبـديل  » ل 

ادراك ن را 

د توجـه را    

ationgroup

... گـوش و  ـم،    

بـه دنبـ كرديم،

واكنش  نيست،

تواند را مي كليف
 منفـي انجـام د

از مهـارت ،ليف 

و گيـري  صـميم 
 مسائل ديگران

ا محـرك شـبيه
  

ـ 3درس( .دازيم

كـه زمـاني  .ند

يك سـؤال بياين
اصـل قـانون يـا  

(  

آن رد،ي تعلـق دا   

هـاي مـورد ـرك 

25/9/1401(  

سـي مثـل چشـ

ك گرما نمي ساس

فراد قابل تحمل

اين تك) س كردن
اثـر ـوارد زيـر،  

دهنده آن تكـال 

ه و تصـل مسـئل  
اهميت به ستي،

  )37ـ ص  2

ان محـرك يـاـ  
)74ـ ص  3س

پرد ن محرك مي

كن ي ادراك نمي

در پاسخ به ي كه
«يشـي بـه   آزما

)23و  22ـ ص 

به چـه چيـزي 

 طريق آن، محـ

5 چهارممرحلة ( 

هـاي حس گيرنده

اگر احس .ي است
  .كند مك مي

ت حسي براي اف
  )70و  69ص 

پاكنويس( كليف
البته در مـ .دهد

فرد انجام -3. د

حـ قضاوت، الل،
دوس انسان داري،

2درس. (استط 

ائه پيشـين همـ
در. (كند ان مي

به آن متر و كمتر

درستي د آن را به
  )82ص 

وانند ضمن اينك
شرايط مختلف آ

ـ 1درس. (است 

...كنيم و  س مي

دي است كه از

13  
 

ت و علوم انساني

يك از گ كه هيچ

جود زنده حياتي
زنده كم وجودات

جا كه محروميت
ـ ص 3درس . (ت

و ساده بودن تك 
د مي ه را كاهش

ظر دشوار نباشند

استدال حافظه، ،
ديند صادق بودن،
مربوطد اخالقي 

ار تأثير تحت ي،
فت بعدي را آسا

تدريج كم ي كه به

ما فردا جود دارد،
ـ ص 3درس. (ست

  .د
تو ها مي يهفرض 

رفته شدن در ش

تر شكل مفهومي

شنويم و لمس ي
  .شود ط مي

يندآفر ادراك، .م
  

ش يازدهم؛ ادبيات

قرار بگيرد ك طي

ي براي بقاي موج
به حيات مو س،

اما از آنج . ندارد
ي موجودات است

)تي حل كردن
كارايي توجه ن،

تكاليف موردنظ 

ادراك،  با توجه،
ص قوق ديگران،

 است كه به رشد

ت محرك معيني
ن محرك، درياف

نحوي به ؛ص است

حرك خارجي وج
وهم رخ داده اس

شوند  يا اصل مي
.اي علمي است

پذير در صورت ،

طح باالتري به ش

بينيم يا مي ه مي
ن اطالعات مربوط

كنيم  تفسير مي
)81ـ ص  3س

سنجش

كه فرد در شرايط
  .ك نشود
هاي بيروني حرك

احساس ،بنابراين 
الي با متن سؤ

حساس در بقاي
 

راحت به( تكاليف 
زمان د تكليف هم

  :يابد
-2 .شبيه باشند

   )81ص 

هاي مرتبط يي
رعايت حق .شود 

ن از موضوعاتي

كه شناخت افتد ي
زي، ارائه پيشين

 
ن به محرك خاص

 
افتد كه محر  مي

تو ،س نشده است

تبديل به قانون
ها گران به مسئله

ها، فرضيه. شوند
1(  

 پردازش در سط

دهيم آنچه را كه
سير و معنا دادن

ها را آن  حسي،
درس. (بخشيم مي

    
 

  .رست است
اينك حسي يعني

 بيروني تحريك
احساسِ مح لي،

مان هم نبوديم؛
ارتباطي) 3و2و1(
بيانگر اهميت اح 

 . رست است
جه به مهارت در

انجام دادن چند 
ي مي مان،كاهش

ف به همديگر ش
ـ ص 3درس. (شد

  .رست است
تي به رشد تواناي
 زباني گفته مي
خود اهميت دادن

  .رست است
مي زماني اتفاق 
سا پديده آماده ر

 . رست است
مل عادت كردن

 . رست است
كي زماني اتفاق
نيم كه احساس

  . رست است
ت ،تأييد ر صورت

خ اوليه پژوهشگ
هاي ديگر هم بش

12ـ ص  1درس
  .رست است

مستلزم ،نهايي
  . رست است

وانيم تشخيص د
س ادراك به تفس

هاي ب دريافت
ها معنا م و به آن

www.sanjeshse

در 4گزينه .9
محروميت ح

هاي محرك
نظر تكامل از

كردن خودم
(هاي  گزينه

اين شرايط
در 3گزينه  .9

جبهزاد با تو
.انجام دهد
زم تكليف هم

دو تكليف -1
برخوردار باش

در 4گزينه  .9
رشد شناخت

هاي توانايي
به مصالح خ

در 1گزينه  .1
سازي آماده
در .گيرد مي

در 3گزينه  .1
خوگيري شا

در 3گزينه  .10
خطاي ادراك

كن ميادراك 
در 4گزينه  .10

ها در يهفرض
ه پاسخفرضي

ه رح سؤالط
د. (شوند مي

در 2گزينه  .10
دادن حكم ن

در 2گزينه  .10
اينكه ما بتو

پس .ايم كرده
خاببعد از انت
و بازشناسي
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