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در 3گزينه  .4
بيت سؤال و
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 نظـامي  ت 
 در را ـاجم 

 و بـومي  ن 

 المللـي  ـين 
  )25و  2

 بـر  غلبه فتة
 و خـود  ـال 

ـاي  خـود،   ق

 ديگـر  وامع
 زنـده  را ي 

  هاي تگي
  .بودند ده

21(  

ز مرزهـاي  
  .گويد مي

 هـاي  رزش
  .گيرد
 ودهد  ر مي

نـو،   ـتعمار 
 كشـورهاي 

ationgroup

قـدرت  تـدريجي  
مهـ وانـد گـروه  

  . آمد ود
مجريـان از  انـد،   

بـ سياسي و دي
4ـ ص  1ـ فصل

مردم شيفت همة ه
مـ نه و باشد خود 

بق براي جامعه دم
  .نمايند ودداري

جو همه از و ند
خودخـواهي ـس 

  .گيرد  مي
اي بود و شايست ه
خورد شكست ن
ـ  20ـ ص  1ل

توانند با عبور از ي
 انساني سخن م

ار و هـا  آرمـان : د 
گ كار مي نژاد به 
توجه قرار مورد 

اسـ در .آمـد  ود
ك داخلـي  و ومي 

2/8/1401(  

شـدن ضـعيف  
تو باشـد، مـي   ته 

وجو به بيستم ن
كـرده ايجـاد  ار

اقتصاد هاي زمان
ـ 3درس( .گيرد

كه آيد مي پيش ي
خجان مالك ور، نه

مرد كه ازآنجايي ي
بر يكديگرخو گي
باشن بايد و اند ن
حـ آنـان  در هـا  

شكل پيروز زان
قومي و قبيله ها، 

آنان از نظامي ظ
ـ فصل 3درس( 

ميداري، هر دو  ه
هاي مشترك مان
گيـرد مـي  كار به

آن به ر خدمت
را قدرت و ثروت

(  

وجو به بيستم ن
بـو مجريـان  از  

20 ومدمرحلة ( 

با كند حفظ را
داشـت و قوي ني

قرن ستعمره، طي
استعما دورة در 

  .كنند مي ده
سا و نهادها از ه
گ مي اختيار در را

هنگامي اين و نند
مقهو ملت خواهند

شوند، ولي چيره ز
چيرگ از د، ناچارند

ديگران رشك رد
انديشه گونه اين

سرباز مستقيم ر
آن فرهنگ ولي 

لحاظ به كه رفتند
.است آورده ود

 فرهنگ سرمايه
ي، از عقايد و آرم

به نژاد آن به مت
در را ود، ديگران

ث داري كانون ايه
)13ـ  12ـ ص 

قر طي ستعمره
انـد، كـرده  جـاد 

7  
 

ت و علوم انساني

ر اش فرهنگي ت
غني فرهنگي اگر 
  )21ـ ص  1ل

مس كشورهاي ة
كه مساعدي ط

استفا خود ماري
استفاد خود، با ي

ر ديگر كشورهاي

كن مي همكاري گر
خ مي .است گران

نيز جامعة خود دم
نيازمندند هم د، به

مور و پيروزخت، 
ا .شوند مي مرده

حضور و نظامي 
كردند، تصرف را

گر مي هايي قرار
وجو به ي بزرگي

فرهنگ حق و: ي
داري هنگ سرمايه

خدم در را گران
خو دنيوي يكرد

فرهنگ سرما: هد
ـ 1ـ فصل 2رس

مس كشورهاي نة
ايج اسـتعمار  ورة
  .كنند ي

)2(شناسي  عه

ش يازدهم؛ ادبيات

هويت خورد، اگر ي
و آورد دست به
ـ فصل 3درس( 

طلبانة استقالل ي
شرايط از ستفاده

استعم اهداف به
اقتصادي قدرت 

ك سياست و ازار

يكديگ با ها، ملت ر
ديگ كردن مقهور و
مرد يكايك بر كه 
خود بر ديگر اقوام 

خوشبخ كه ستند
شم ارزش و بي ر

قدرت با و شايي
ر جهان از سيعي

ه فرهنگ تأثير ت
ها بار، امپراتوري

داري سرمايه نگ
خالف فرهن حق، بر

ديگ و دهد مي ار ر
رو با و دهد مي 

ده مي قرار توجه
در( .گيرد مي ت

طلبا استقالل ي
دو در كه هايي ت

مي استفاده خود

 جامع

سنجش

  هر و رياكاري

  .ي است

مي شكست مي
ب را خود سياسي

.گيرد خدمت ه

هاي جنبش يري
ا با استعمارگر ي
ب رسيدن براي  ه

به اتّكا با عمارگر
با نشانده، كنترل

ساير بر يافتن لبه
و خوار اين مردم، 

كدارند دوست دي
غلبة از ممانعت ي
هس آنان تنها د
خوار آنان نظر ه

  )19ـ ص 

كشورگش طريق 
وس مناطق خود ي
تحت سرعت به ن
استكب و سلطه گ

فرهن و حق هنگ
فرهنگ ح. شوند

قر توجه مورد را
قرار توجه مورد

ت مورد را قدرت و
خدمت به آن ون

 
هاي جنبش گيري
ظرفيت از تفاده
خ استعماري اف

    
 

  :هاي ديگر نه
 دورويي و تظاه

  شق شدن
پيشگي در قناعت

  . رست است
نظام تهاجم اثر ر

س تواند استقالل
به و كند هضم د

  . رست است
گي شكل از پس 
نو، كشورهاي ار

مستعمره ورهاي
استع نو، كشور ر

ن دست هاي دولت
  . رست است

غل براي لب، مردم
هدف .شوند يگر
چنين افراد .ديگر

براي و ديگر اقوام 
برند مي گمان مي
به ديگر جوامع م

ـ 1ـ فصل 3رس
  . رست است
از  شاهنشاهي

نظامي قدرت با ز
آنان .نداشت را ن

ه تاريخ، فرهنگ
  .رست است

فره افتراق و اك
فرهنگ جهاني ش

ر خاصي نژاد كه
م را  نژاد خاصي

و ثروت كانون كه
پيرامو در را ديگر

 . رست است
گ شكل از پس و

است با ستعمارگر
راي نيل به اهد

www.sanjeshse

بررسي گزين
پرهيز از) 1
اسير عش) 2
بزرگي د) 3
 
  

 
در 2گزينه  .4

در كه قومي
ت مي مهاجم،
خود فرهنگ

در 4گزينه  .4
ـ استعمارنو

استعما ـ در
كشو داخلي
استعمار ـ در

د طريق از و
در 1گزينه  .4

تغلّب جامعة در
د ملل و اقوام
د چيز هيچ نه

بر غلبه براي
مردمي چنين
مردم. برترند

در( .كند مي
در 1گزينه  .4

و امپراتوري
نيز ـ مغوالن
شدن جهاني

ـ در گذشته
در 3گزينه  .4

اشترا نقاط ـ
جغرافيايي، ف

ك فرهنگي ـ
صهيونيسم،

كه فرهنگي ـ
د كشورهاي

در 3گزينه  .4
نو ـ استعمار
اس كشورهاي

مستعمره، بر

erv.ir
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 سياسـي  و

 هـاي  هنگ
25(  

 امپراتوري 

 ، حكومـت  
 نهم سال ر

 خـود  به ي

 از ضـعفان 
هاي  بت و ر

 ايـن  و ورد

 اسـتفاده  د 

 حـق  دين 

 

  )29 ص 
  )25 ص ـ
(  

 در .رسـيد 

 موفق مونة

ationgroup

و اقتصـادي  ـاي 
  .گيرد مي يار

فره هاي ارزش و 
5ـ  24ـ ص  1ل

و سلطة نفوذ ت

جـاهلي،  عـرب 
در .برد بين از را

اسالمي ظاهر چار

مستض آزادسـازي 
ديگر هاي انسان 

خو پيوند رگران

خـود سـتعماري 

و حاكميت ران

  نو
  استعمار نو/  

 )25ـ  24ـ  2

  )31 ص ـ 4
ـ 4درس ـ غ. (د
ـ 3درس ـ غ( .ند

)24 ص ـ 3رس

ر اوج وزدهم بـه 

نم دو پهلوي رضا

2/8/1401(  

هـ سـازمان  و هـا 
اختي در را ديگر 
ها آرمان عقايد، 
ـ فصل 3درس( 

جزيره، تحت شبه

اي قبيلـه  نظـام 
ر عربستان جزيرة

ناچ پس، به آن ز

آ و اغنيـا  دسـت 
بندگيِ به را ها ن

استعما قدرت با

اس اهداف به نيل

مستكبر بر عفان

فرا استعمار/  ي
اليسم اقتصادي

23ـ ص  1 فصل

4درس ـ ص. (ت
كرد جذب و ضم

كنند مي وجو جست
در ـ غ. (بود شده

نو قرن در و شد

محمدر 1332 

20 ومدمرحلة ( 

نهاده از سـتفاده 
كشورهاي ست
به دهد؛ يعني مي
.كند مي ترويج و

ش غربي شمال. ت

نظ فشـار  برابـر  ر
ج شبه در  اسالم
  .آمدند ينه
از و بود كرده ت

د در ثـروت  ش 
انسان اند كه آمده 

ب غربي، هاي لت
  .د

ن براي مستعمره

  .ست
مستضع پيروزي 

فرهنگي رياليسم
امپريا: نشانده ست

ـ 3درس (رانو 

است اسالم جهان
هض خود درون يز
ج غرب جهان شية

ش ايران طراحي

ش آغاز اروپاييان 
  

مرداد 28كايي 

8  
 

ت و علوم انساني

اس بـا  و خود دي
سيا و بازار نترل

مي قرار هدف را ها
و تبليغ را غرب گ

اي داشت قبيله يِ
  .ران بود

د مقاومت و الم
روي پيش سي
مد به جزيره شبه
مقاومت آشكارا م

چـرخش از وگيري
زنجيرهايي از ن
 

دو با سازش يق
آيد در ستعماري

م كشورهاي خلي

اس آن در فساد ز
داند و مي عفان

امپر: ها رسانه ـ  
دس هاي دولت ـ  

فر استعمار/  گي

ج در اسالمي گ
ني را بيگانه هاجم

حاش در را خود ت
ا اسالمي نقالب

توسط پانزدهم 
.رسيد درصد 6
آمريك كودتاي ن

ش يازدهم؛ ادبيات

اقتصاد قدرت به
نشانده، كنت دست
كشوره ديگر گي
فرهنگ هاي زش

جاهليِ  فرهنگ
اير شاهنشاهي 

اسال به مردم وت
سياس موانع مت،
ش سراسر از سالم

اسال برابر ه، در
29(  

اي عدالت، جلو
آدميان رهايي اي
 )27ـ ص  1ل

طري استعمار، از 
اس استبداد صورت
داخ و بومي يان
31(  

از پرهيز به وظف
مستضع آزادي ي
  )27ـ ص  1ل

     ستعمار فرانو
           تعمار

فرهنگ مپرياليسم

فرهنگ به زگشت
مه هاي خود، گروه

باشند، هويت رفته
ا به زدن ضربه 
  )24ـ  25

قرن از كه ست
7 به زمين كرة 

همچنين و ضاخان
 

سنجش

ب اتكا با تعمارگر
د هاي دولت ريق
فرهنگ هويت رانو،
ارز و باورها آن، ي

جزيرة عربستان،
سلطة و تأثير ت

دعو سال سيزده
حكوم سال ده ي

پذيرش اسال براي
مكه فتح تا نبوي

9ـ  28ـ ص  1

آدميان، اجرا قل
برا آنان .اند شده 
ـ فصل 4درس. (د

دوران در المي
ص به قومي و يلي

مجر از تعمارگر
و  24ـ ص 1ل

مو و جهان اين 
تالش براي به ف
ـ فصل 4درس( 

است/ سم فرهنگي 
است/ سم سياسي 

ام:  مسلط جامعة
 

باز در عطفي طة
خ فرهنگي درت
پذير را غرب جهان

قصد نوژه، به ي
5ـ  29ـ  31ص 

ا امپراتوري و ي
درصد 35 از ن

رض 1299 سفند
 .روند مي شمار

    
 

است نو، كشور ار
ازطر همچنين و
فر استعمار در ب
جاي به و برد مي 

  . رست است
ج شبه هور اسالم

تحت شرقي آن ب
س از پس )ص(دا 

طي و داد شكيل
ب هاي مختلف وه

ن عصر در جاهلي
ـ فصل 4درس(

  .رست است
عقل شكوفايي ي

مبعوث ستكبران
سازند ه، وادار مي
  . رست است

اسال جوامع اسي
اي استبداد شد ب

است ار نو، كشور
ـ فصل 4و  3رس

  . رست است
آباد كردن ئول

موظف را سلمانان
.دهد مي نويد ت

  . رست است
امپرياليسم: هنگي
امپرياليس: سازي
ج فرهنگي رتري

 . رست است
ايران، نقط المي
قد دليل به سالمي،

ج فرهنگي برتري 
انگليسي مريكايي

ـ ص 1ـ فصل 4
  .رست است

وعي جهانگشايي
اروپاييان صرفات
اس سوم نگليسي

ش به استعمار نو ي

www.sanjeshse

استعما ـ در
و المللي بين

غرب ـ جهان
هجوم ديگر

در 4گزينه  .4
ظه ـ قبل از

جنوب و روم
خد ـ رسول
تش را اسالمي

هجرت، گرو
ج ـ فرهنگ

( .بود گرفته
در 2گزينه  .4

برا پيامبران
مس حاكميت

انسان ساخته
در 1گزينه  .4

سيا ـ قدرت
سبب مسأله
استعما ـ در
در( .كند مي

در 2گزينه  .5
مسئ ـ انسان

ـ اسالم، مس
بشريت به را

در 1گزينه  .5
فره ناتوي ـ
س مستعمره ـ
بر پذيرش ـ

در 3گزينه  .5
اسال انقالب ـ
اس فرهنگ ـ
كه مردمي ـ
آم كودتاي ـ
و  3درس (

در 2گزينه  .5
نو ـ استعمار

تص مدت، اين
ان ـ كودتاي

كودتاهاي از
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 بين ست، از

هـاي   ل نامه

و  فرهنگ 
.  

 هيـ ها، بـر پا 
و  كردنـد  ي
 ).21ص  

  از گوشـت 

را، در غار ح
.( 

 آشكار كن 

  ).30ص  4 

سالم دعوت 
مراسم حج 
م حج سال 
. شهور است

 و ارج شود

ationgroup

اس قرارگرفته گر
  

ارسال -ي اسالم  

،يسيحضرت ع 
)21ص  3رس 

ها از آن ك و هري
يمنسوب م) يمال

3يازدهم درس 

و كردنـد  يمـ  ع 

 و تأمل و تفكر د
)25ص  3درس 

يرا دستور دار

يخ يازدهم درس

مده بودند، به اس
هنگام م ،يثربي 

در مراسم. ست
دوم مش هه عقب

از مكه خا انهيخف

2/8/1401(  

اي ديگ جامعه ي
 )24و  23 ص 

اسي پيش روي

  
(  

الدياز م شي پ
تاريخ يازدهم د

دادند يم ليشك
شم(ي عدنانو ) ي

تاريخ ي. (ن داشت

ها امتنـاع ش بت
 

 در حال عبادت
تاريخ يازدهم د. (

آنچه ر« ؛كرد ي

تاري. (رود يشمار م

م حج به مكه آمد
مرد12ل بعد، 

معروف شده ا ل
بستند كه به ين

گرفت مخ ميصم

20 ومدمرحلة ( 

نظامي يا تصادي
ـ 1ـ فصل 3س

 بردن موانع سيا

)25ـ ص 4رس
)15ـ ص  2رس
  )6ص 

كه دهد يشان م
(. د داشته است

گوناگون عرب تش 
يجنوب( قحطاني 

عربستان رهجزي ه

از پرستش م،يراه
).23ص  3رس 

بود، دهيرس يلگ
.ندرسا شاني به ا

يآشكار و عموم ا
2.( 

ش اسالم به خياز تار

انجام مراسم يا
سا. پرداختند م
اولبه عق مانيپ

يمانيپ) ص( خدا

د، تصود آگاه ش

9  
 

ت و علوم انساني

اقت تصرف تحت 
درس. (پذيرد مي 

مدينه ـ از بين
 

در(عقل  ←الم 
در(جبرگرايي  ←

ـ ص 1درس(ي 

نش. م20و 19  ي
عربستان وجود 

يها فهيطا و ها ه
دو دسته از يك
شبه در يدرپ يپ 

ابر حضرت از ي
تاريخ يازدهم در

سال چهل به )ص(
را الهي اميلق، پ

را د دعوت خود
7ص  3م درس 

سا سرنوشت يدها

برا كه را ثربي 
اسالم غيبه تبل ،
پ به عتيب نيا 

عقبه با رسول خ

خو كشتنبراي  
3.( 

)2( اريخ

ش يازدهم؛ ادبيات

اي كه منطقه ي
نيز را مسلط عة

ت اسالمي در م
 )28ص  – 4ل 

 در فرهنگ اسال
←رنوشت خود 

جهان تكويني ←
  )25ـ  

يها سان در سده
رهجزي نوب شبه

لهيعربستان را قب
كي بود، خود را به 

يها يزي و خونر

يرويدند كه به پ
ت. (معروف شدند

(پيامبر كه  يسال
سوره عل اتيآ ن

به فرمان خداوند
تاريخ يازدهم) (

داديرواز يكي ثرب

شش نفر از مردم
،ت به شهر خود

.كردند عتيب بر
در ع ثربي يهال

ان در دارالندوه
32ص  4 درس 

 تا

سنجش

فرهنگي مقاومت
جامع فرهنگي ي

تشكيل حكومت: 
فصل( ران و روم

مخلوق خداوند
ها در تعيين سر
← و ارادة انسان 

15ـ  6ـ ص  1

شناس باستان يها
واقع در جن من،

ع رهجزي نان شبه
منتقل شده نهي
و ي در بروز جنگ

ها بود ب از عر ي
نفاء مح به ناني

در رمضان س ،گر
نيو با نزول نخست

 پس از بعثت، ب
)94هحجر، آي(» 

ثياز مكه به  وانش

عثت، شب 11ل 
و پس از بازگشت

امبي در منا، با پ
زن از اه 2رد و 

 32.( 

مشركا ةس دسي
تاريخ يازدهم د (

    
 

فرهنگي، م يسم
مغلوب، برتري م

  .رست است
ع در عصر نبوي

هاي اير پراتوري
  . رست است
ترين م و محبوب

ه تن نقش انسان
تقل از خواست

ـ فصل  4تا  1

  .رست است
ه ورخان و كاوش

مي نيدر سرزم ي
  .رست است

ظهور اسالم، ساكن
يس به نهيكه س ي
يادينقش ز ،يا ه

  .رست است
يپرستان، معدود

يا. خوردند يا نم
  .رست است

گيد يتيبه روا اب ي
بر او فرود آمد و 

  .رست است
سه سال) ص( 

».بگردان ين رو
  .رست است

رويو پ) ص(ل خدا 
  .رست است

در سال) ص(مد 
مسلمان شدند و

به عقبه  موسوم
مر 73 ز،ين ثت

ص 4هم درس 
  .رست است

پس از آنكه از) 
.حركت كند ب

www.sanjeshse

امپريالي ـ در
قو و رود مي

در 4گزينه  .5
ترتيب وقايع

به امپدعوت 
در 1گزينه  .5

ـ زيباترين و
رفت  از بين ـ
جهان مست ـ
هاي  درس(
  
 
  

 
در 4گزينه  .5

مطالعات مو
يمهم تمدن

در 3گزينه  .5
در آستانه ظه

ييها نامه نسب
لهيقب تعصب

در 2گزينه  .5
پ در كنار بت

ها آن يقربان
در 1گزينه  .5

رجب 27  در
فرشته وحي

در 3گزينه  .6
اكرم امبريپ
از مشركان و

در 1گزينه  .6
هجرت رسول

در 1گزينه  .6
حضرت محم

م آنان .كرد
موي در مكان

بعث زدهميس
تاريخ يازده(

در 2گزينه  .6
)ص( امبريپ
ثربي يسو به

erv.ir
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و  يجتمـاع 

و  ييايـ غراف

ران نسـبتاً      
احي غربي 
يـران سـه     
دو قسـمت    

ي سـاحلي،       
انـداز   چشـم 

در محـيط    
 

بـه ايـن    د،
يل روابـط  
مشخصـات    

كزيـك بـه    
ـ   اني حي زب

نشـان  ) ها 
ون بـارش     
مـاه بـاراني   

ationgroup

نظام اج سيتأس

جغر يهـا  يژگـ ي

واحي غربـي ايـر
توان گفت در نو
ـواحي شـرقي اي
خلـي در هـر د

محـيط طبيعـي
چ. م داده اسـت   

ـابراين، تغييـر د
. ن نواحي است

سب داشته باشد
دلي ن معنا كه به

ـاي انسـاني و م

مردم كشـور مك
 دو ويژگي نـواح

 به سمت بيابان
قـد مـاه بـدو فا 

مـ 5ون باران يا 

  

2/8/1401(  

ت يبرا) ص( مبر
35.(  

يو انيـ ب ،يخيار 
 ).5ص  

دانـيم نـو ه مي
تو سيم كنيم، مي

شود، اما در نـ ي
حدوده نواحي دا

كـه انسـان در م
ن منطقـه انجـام

بنـ. ي اسـت يـاي   
لندمرتبه در اين

ساكنان آن تناس
به اين. ساني است

هـ ، بين فعاليت

نابراين همانند م
بنابراين، هر. ند

نواحي استوايي
ال بـاران دارد و

ماه بدو 7ياباني 

20 ومدمرحلة ( 

امياقدام پ نيتر م
5ص  4م درس 

تـا يدادهايـ  رو 
1 يازدهم درس 

ت؛ از جمله اينكه
رقي و غربي تقس
خلي مشاهده مي
در اين ميان، مح

ه اين صـورت ك
ي مناسب با اين
ـق تجـارت دري

هاي بل ساختمان

اليت اقتصادي س
صر طبيعي و انس
حيط جغرافيايي

كنند و بن لم مي
كنن سي تكلم مي

از ن(ها  يست بوم
وايي در تمام سا

بي بوم نيمه زيست

10  
 

ت و علوم انساني

مهم نه،يمد يس
تاريخ يازدهم. (د

ضـبط و ثبـت  
تاريخ. (ه است

تلفي دست يافت
ه دو قسمت شر
 كردستان و داخ

د. رؤيت هستند

طبيعي است؛ به
ازرگاني و تجاري
 تحت تأثير رونـ

گيري س ن شكل

 جوي و نوع فعا
سبي ميان عناص

در مح. شود  مي

 و اسپانيايي تكل
ا به زبان انگليس

جي آن را در زي
هاي باراني استو
اه باران دارد و ز

  )2( غرافيا

ش يازدهم؛ ادبيات

ر ما، قانون اساس
رود يشمار م  به

،يخيتار يها ب
بود يمحل ريشاه

ن به نتايج مختل
ر اين نقشه را به
يجان و زاگرس،
 و داخلي قابل ر

سان و محيط طن
هاي با  و فعاليت

هاي بلندمرتبه ن
 است و پيامد آ

هاي ها با ريزش
ت و همگوني نس
غرافيايي تشكيل

  .  شود مي ه

و زبان انگليسي
ت متحده آمريكا

 و كاهش تدريج
ه بوم جنگل ست

ما 10ن باران يا 

جغ

سنجش

در عصر جيرا ريب
اسالم نيد چوب

دسته از كتاب ن
و مش مفاخرامه 

توان ي ايران، مي
حال اگر. هستند

آذربايج خزر غربي،
خراسان شمالي

طه متقابل بين ان
ط را ايجاد كرده
تقابل، ساختمان
رت دريايي شده

ه ها و سقف آن ه
هر ناحيه، وحدت
يعي، محيط جغر
ي نسبي مشاهد

 
 ساكن به هر دو
ردم كشور اياالت

  

هاي بارندگي ماه
شود زيس حظه مي

ماه بدون 2راكم 

    
 

  .رست است
به تعب اعمومي ي

چارچ دري سجم
  .رست است

نيا سندگانينو ي
نا ينگارش زندگ

  .رست است
شه نواحي بارشي
ز نواحي شرقي ه
واحي بارشي خز
ي خزر شرقي، خ

  .   ت
  .رست است

شده بيانگر رابط
تناسب با محيط
 از اين رابطه مت
جر به رونق تجار

  . رست است
 ناحيه، نوع خانه
ه ويژگي اصلي ه
ن و محيط طبي
عي يك همگوني

 . رست است
هاشورزده مردم س
يي و همانند مر

.  ش وجود دارد
  .رست است

تغييرات تعداد م
طور كه مالح مان
بوم ساوان متر ت

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
نامه ع نمايپ
منسي اسيس

در 2گزينه  .6
ياصل زهيانگ

و ن ياقتصاد
 
 

در 1گزينه  .6
با تفسير نقش

تر از پربارش
كشورمان، نو
ناحيه بارشي
مشترك است

در 2گزينه  .6
ش تصوير درج
تغييراتي مت

گرفته شكل
طبيعي منج

در 4گزينه  .6
اگر در يك
معناست كه
متقابل انسان
محيط طبيع

در 3گزينه  .6
در نواحي ه
زبان اسپانيا

در اين بخش
در 4گزينه  .7

تصوير زير ت
هم. دهد مي

است، زيست
  . دارد
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وك كشـور    
هـا و    شيوه

 محـيط و     
» ج«خالف 

ود اسـت و   

  

ر تشـكيل    

دليل  به -س 
كـه بـر    يم

ي همرفتـي   
 صورت گي

متعاقـب  . ت 
ـن نـواحي   

هـا   ي بيابان
ستند و بـه  

دليـل دور       

ationgroup

در شـهر بـانكو 
همچنين از. ند

محـيط، كنتـرل
برخ» ب«و » ف

اً عمـود و نسـبت   

ه مركـز پرفشـا

  

عكس به -ها  ب
كني مي مشاهده 

در بارنـدگي. رد 
بارندگي و شود مي

شخص، داشـت
ايـ. رتبـاط دارد 

 اين بين، برخي
 بارش منظم هس
اري دارنـد، بـه

2/8/1401(  

د بـازار شـناور  
را تغيير دهن) ه

قابل انسـان و م
الف«هاي   عبارت

ف قطبـي، عمـود

درنتيجه. آيد  مي
  . نيد

قطب. شود مي جاد
ديگر پرفشار و 

رفتي وجـود دار
م تشكيل ابر و د

ا در يك سال مش
ميزان بارندگي ار

در. شوند يل مي
كز پرفشار فاقد

كه مركـز پرفشـا

20 ومدمرحلة ( 

صلي شهر، مانند
 طبيعي رودخانه
ر اين رابطه متق

بنابراين،. شود ي

ستوايي برخالف
  . د

 يا سطح زمين
دقت تفسير كن ه

ايج فشار كم ون
فشار كم مركز و

وا، بارندگي همر
آيد مي آن پايين

قوع منظم آن را
ديد است و با م
ع رطوبتي تشكي
دليل شرايط مرك
گبي، ضمن اينك

11  
 

ت و علوم انساني

 روي رودخانه اص
بستر(ي طبيعي 

اما در. كنند  مي
ند، مشاهده نمي

شيد در مناطق اس
ختلفي تأثير دارد

سمت پايين  به
تصوير زير را به. 

كانو يك  يشگي،
دو دو ناحيه، ن

 همين صعود هو
آ دماي رفتن، ال

توان انتظار وق ي
ن تبخير نيز شد
و دوري از منابع
د  هستند، اما به

ماكان و گ د تكله

ش يازدهم؛ ادبيات

ص فروش كاال بر
اند نواحي وانسته

طبيعي استفاده
ن را انجام بدهن

ويه تابش خورش
ت در موارد مخ

نگين است، هوا
.يابد  افزايش مي

همي گرماي و ش
اين بين در اما .د

دليل ن ناحيه به
باال با همراه ود و
  .اند وع

ظم هستند و نمي
حي فقير و ميزان
ر مركز پرفشار و
ني دريا نزديك
دهاي ديگر مانن

  .  اند شده

سنجش

هاي خاص  شيوه
ف اقتصادي، تو
گيري از محيط ط
ه ناچار باشند آ

  .  شاره دارد

دهد، زاو شان مي
اين تغييرا. كند

ه هوا سرد و سن
سمت مركز ا به

تابش ه مستقيم
هستند پرفشار ز
در اين .اند شده 

شو مي تر گرم ود
نو اين از بيشتر 

 بارندگي، نامنظ
 نيز در اين نواح

گي استقرارو ويژ
نابع رطوبتي يعن
ه  و برخي بيابان

ها تشكيل ش وس

    
 

  .رست است
ع با استفاده از

جاد نواحي مختلف
گي فاوتي در بهره

اي كه صادي ويژه
طالب درستي اش

  .رست است
كه تصوير زير نش
ك ري دريافت مي

  .رست است
اي كه ي در ناحيه

 اين نواحي، هوا

  .رست است
زاويه دليل به ستوا

مراكز هوا، العاده
ايجاد هوا نزول 

خو مجاور هواي
بهاري هاي رش
  . ت استرس

ها از نظر  بيابان
 پوشش گياهي
 در اثر يك يا دو
ما و ناميب به من
لي شهرت دارند
بع رطوبتي اقيانو

www.sanjeshse

در 1گزينه  .7
برخي جوامع
تايلند با ايج
ابزارهاي متف

اقتصفعاليت 
به مط» د«و 

در 2گزينه  .7
طور ك همان

انرژي بيشتر

در 3گزينه  .7
به طور كلي

در. شود مي

در 4گزينه  .7
اس ناحيه در

ا فوق سردي
و اثر صعود

از ه هوا توده
بار .گيرد مي

در 2گزينه  .7
طور كلي به

اين شرايط،
طور كلي به

مانند آتاكاما
بيابان ساحلي
بودن از مناب

erv.ir
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ري است و 

 و ورود بـه   
ـتة انسـان   

  .، برسند

و سوفيا ي 
ت و لفـظ     

هـاي   سـفه 

هـاي آن   خه 
  .ت

ون عليـت    
هسـتند يـا   

شناسي  معه

ي، عـدالت،    

يـي قبـول   
ت را كنـار     

بـه همـان   
د و بيشـتر     
د و هـدف   
ـت دربـارة   

ـي كمـك   
  .د

ationgroup

 انسان، پرسشگر

نامـد مـي ) ـفي 
شايسـت اول را   
تر است ر و عالي

 معني دوستداري
ي دانشـمند اسـت

فلس. شـود  ب مـي   

 در حكم شـاخه
شناسي است رفت

يا در عـالم، قـانو
 ذاتاً ارزشمند ه
ي يا فلسفة جام

مالكيـت دولتـي

يپردازنـد و چرا  ي
ورهـاي نادرسـت

ب انديشـند و  مـي 
چنـداني ندارنـد

رسـند نسان مـي 
 نگرشي نادرسـ

  .فته است

ن توانايي منطقـ
ست هموار گردد

2/8/1401(  

هاي ي از ويژگي

فلسـف تفكـر غيـر   
انـدن در فطـرت

اي برتر ه مرحله

و كلمة فيلو به
سوف به معنـاي

ناسـي محسـوب

 فرعي است كه
شناسي و معر ي

ن پرسش كه آي
 فضائل اخالقي

اجتماعي  فة علوم

م.  ريشـه دارنـد    

هاي خود مي ور
پذيرنـد و باو مـي  

نسان و جهان م
نظـر چ يـز دقـت    

دربارة جهان و ان
كنند، اما كر مي

ستي به خود گرف

فلسفه از اين. ت
به اعتقادات درس

20 ومدمرحلة ( 

يكي. هاست سخ

همـان ت(ت اول   
او ما. نامـد  مـي  

ه فطرت ثاني كه

 كه مركب از دو
امروزه فيلس. ست

  .ري است

شن احث معرفت
  .گون هستند

هاي دادي بخش
 نيز شامل هستي

اين. شناسي است
ين گزاره كه آيا
زو مباحث فلسف

ر اصـالت فـرد
  . جامعه دارند

ه تفكر دربارة باو
ي درسـت را م

 مانند حقيقت ان
تخـاب هـدف ني
 دانش درستي د
 نيز با اينكه تفك
ان معناي نادرس

هاست ها از باور آن
د و راه رسيدن ب

12  
 

ت و علوم انساني

ها به پاس  پرسش

هـا را فطـرت  آن  
) تفكر فلسـفي 

 عبور كرده و به

 فيلوسوفيا است
تداري دانايي اس

كا معناي مغالطه

جزو مبا شناخت
سفه با علوم گونا

ش اصلي و تعد
ش اصلي فلسفه

ش مباحث معرفت
اي. شناسي است

صالت جامعه، جز

خصوصي، درس 
ريشه در اصالت

تغاالت روزانه، به
ي باورها، باورها

كمتر به اموري
 درنتيجه در انتخ

بيشتر موارد به
كند، ولي برخي
فته و زندگي آنا

 و خارج كردن آ
خيص داده شود

 فلسفه

ش يازدهم؛ ادبيات

ه معلومات و از
 

گي و تفكـر در
همان(رت ثاني 

ند از فطرت اول

شدة كلمة عربي
يا به معني دوست

و به م شده گرفته

امكان ش .ن است
اي فلس ش ريشه

م داراي يك بخش
بخش. گويند  مي

، از م)د بشناسد
ش ا وجودشناسي ي

 اصالت فرد و اص

داري و مدارس ايه
دارس دولتي، ر

تي، فارغ از اشتغ
رستي يا نادرستي

برخي افراد ك: رد
كنند و اعت مي

ر هستند و در ب
ك رستي پيدا مي
 هدف به خطا رف

ها الطهخيص مغ
فكرات غلط تشخ

سنجش

ن از مجهوالت به
 .ساخته نيست

مور عادي زنـدگ
ها را فطر  در آن

خواهد كه بكوشن

اين لفظ، ع. ارد
 كلمه فيلوسوفي
فظ سوفيست گر

كان شناخت آن
، رابط ميان بخش

ختي تشبيه كنيم
هاي مضاف سفه

تواند ه انسان مي
ش مباحث هستي
 است و مبحث

خصوصي، سرما
ي اقتصادي و مد

ي هستند لحظات
 يافتن داليل در

دسته تقسيم كر
اند، قنا ن آموخته

ي افراد اهل تفكر
ها، معناي د  آن

فراد در انتخاب

ق، توانايي تشخ
سفي درست از تف

    
 

  .رست است
ة رسيدن انسان
كاري از انسان س

  .رست است
شغول بودن به ا
 اساسي و تفكر

خ ها مي ز انسان
  .رست است

 ريشة يوناني د
نايي است؛ پس
 زبان عربي از لف

  .رست است
وجود، فرع بر امك

هاي فلسفه، اخه
  .رست است

لسفه را به درخت
ها، فلس به آنت و 

  .رست است
يعني اينكه(خت 

ري است، جزو م
ه فلسفة اخالق

  .رست است
فردي، مالكيت خ

هاي راگير، تعاوني
  .رست است

هل تفكر فلسفي
كنند و با ر مي

 
  .رست است

توان به سه د مي
 از دور و برشان

برخي .اند ديگران
گي دارند و زند

ان دارند؛ اين اف
  .رست است

د آموختن منطق
هاي فلس نديشه

www.sanjeshse

    
  

 
در 3گزينه  .7

تفكر، واسطة
بدون تفكر ك

در 1گزينه  .7
مالصدرا، مش

هاي پرسش
داند و از نمي

در 2گزينه  .7
لفظ فلسفه،
به معني دانا
سفسطه در

در 1گزينه  .7
معرفت به و
مضاف يا شا

در 4گزينه  .8
اگر دانش فل
درخت است

در 2گزينه  .8
امكان شناخ
جاري و سار
نه، مربوط به

  .است
در 3گزينه  .8

هاي ف آزادي
هاي فر بيمه

در 1گزينه  .8
كساني كه ا

ها را مرو آن
 .گذارند مي

در 3گزينه  .8
ها را م انسان
اي كه اندازه
روي د دنباله

قابل قبولي
جهان و انسا

در 1گزينه  .8
يكي از فوايد

گيرد تا ا مي
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@sanjesheduc

لسـوف بـا      
يـن قبيـل      

سـتقالل در      
ي منطقـي    
 و انتقال از 

  

 سـاخت و     

 بيرون غار 

1(  

  . آن است
د، برخالف 

 سـازگاري  

ationgroup

 امـا تفـاوت فيل
 درسـت وارد اي

سـت، يعنـي اس
 از ايـن توانـايي
 اثر مرور زمان

.  

.ي استفاده كرد

 خيـره خواهـد

د و خورشيد در

  . يابد  بروز مي

  .د

2ـ ص  1درس

ه، ركن اساسي
مواجهه دانشمند

با اجراي آزمون

2/8/1401(  

 آزادي و غيـره،
و ثانيـاً بـا روش

  

 تـابع افـراد نيس
فلسفه. ورهاست

عقايدي را كه بر
.پذيرد يرند، نمي

هاي غيرمنطقي 

هـايش را چشـم  
  .شد د

و شخص تنومند

ماهگي 2ـ  3 

شوند  تبديل مي

. (دهند كيل مي

  

 مشاهده و تجربه
شوند، اما م ه مي

ي است كه با دد

20 ومدمرحلة ( 

ثالً دربارة خدا،
كند و ي فكر مي

 .فراد و اشخاص

او. تدالل اسـت  
ها از باو ردن آن

يلسوف واقعي ع
پذي ها را مي  آن

 رهايي از عادت

رد، روشـنايي چ
سا مبتال خواهد

ون غار هستند و

ت كه در حدود

به قانون يا اصل

ع، نظريه را تشك

عرفت است كه
 با مسئله مواجه

ظور از هوش عد

13  
 

ت و علوم انساني

مثدهند؛  ظر مي
نحو جدي ائل به

 است، نه تابع افر

بع برهان و اسـت
ها و خارج كر طه

في. شخيص دهد
راد، بدون دليل

در انديشه و الل

 و به بيرون بنگر
فرس  دردي طاقت

وارة غار، در درو

ند اجتماعي است

ختلف آزمايشي ب
  .علمي است

ربارة يك موضوع

  )نمودار 4

سب آگاهي و مع
 هرچند هر دو

تر، منظ رت دقيق

شناسي ن

ش يازدهم؛ ادبيات

انديشند و نظ  مي
ربارة همين مسا
هان و استدالل

پذيرد و تاب  نمي
، تشخيص مغالط
 تفكرات غلط تش
ر آمده و اكثر افر

الي براي استقال

مدخل غار برود
هايش به  چشم

 اشياي روي ديو

ر كودكان، لبخن

ن در شرايط مخ
هاي ع  به مسئله

قوانين علمي در

47ـ ص  2درس

هاي كس  از روش
در اين است كه،

 محيط و به عبا
 19(  

 روان

سنجش

نيادين فلسفي
 اوالً فيلسوف در

او تابع بره. دهد 

ي را بدون دليل
آموختن منطق،

ت را ازي درس
ت يك عادت در

عنوان مثا وان به

سمت م كباره به
شنايي بنگرد و

ها و حيوانات و

شد اجتماعي در

شدن رت پذيرفته
پژوهشگران ليه

جم از اصول و ق

د(تقل ايستادن 

يكي) تجربهش 
د با فرد عادي د

  .ند است
گاري بارت ساز

ـ 18ـ  16ص 

    
 

  .رست است
 دربارة مسائل بن
گر اين است كه
شود و پاسخ مي

  .استرست 
قعي هيچ سخني

يكي از فوايد آ. 
ها يرد تا انديشه

صورت سل ديگر به
  .رست است

تو ر افالطون مي
  .رست است

رهاشده از غار يك
ست در خود رو

  .رست است
ه هاي انسان سايه

 . رست است
ترين عالئم ر يي
  )50ص 

  . رست است
ها، درصور رضيه

فرضيه پاسخ اولي
منسج  اي مجموعه

  . رست است
ماهگي، مست 14

  .رست است
يا همان روش(ي 

 تفاوت دانشمند
من منظم و قاعده

رت است از قدر
ـ ص 1درس. (آيد 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .8
عموم مردم
مردمان ديگ
ش مسائل مي

در 2گزينه  .8
فيلسوف واقع
انديشه دارد
گي كمك مي

نسلي به نس
در  3گزينه  .8

از تمثيل غا
در 1گزينه  .8

اگر زنداني ر
نخواهد توانس

در 2گزينه  .9
زندانيان و س

  .هستند
  

  
  

در 2گزينه  .9
يكي ازابتداي

ـ ص 2درس(
در 4گزينه  .9

فر= ـ قانون 
ف= ـ فرضيه 
م= ـ نظريه 

در 2گزينه  .9
4تا  11بين 

در 1گزينه  .9
ـ روش علمي

ترين ـ مهم
فرد عادي، م
ـ هوش عبار

دست مي به
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@sanjesheduc

  )27ص 

ـه معـروف   

صـورت   بـه   

د؛ بـه ايـن    
ـه مبنـاي   

ـاني آنـان     
 غلـط، بـه    

  . شود ي
  ساس 

  يانگين
  شخص

نزديك و ل 
ـ ص   2س

  .محبت
  .حم تر

هـا،   وانـايي   

اي كـه   نـه 

ationgroup

ـ ص 1درس. (د

جملـ. خود دارند

كنـارهم، ولـي ب

گيـرد شكل مـي 
كـ رنـد؛ درحـالي  

  

 و حـاالت هيجـ
كـارگيري و بـه  

تار نوزاد ظاهر مي
براس. گويند ش مي

طور مي رشد را به
 ابتداي تولد مش

يات افراد فاميل
درس. (ينـي كـرد  

محد ترس، خشم و 
ت ي، سپاسگزاري و

  )49 ص 

ـارگيري ايـن تو
  )56ـ ص 

گو ريف شود؛ به
  )19ص 

2/8/1401(  

دور بود ها به وري

جنسان خ  با هم
  )درسي

وست دارند در ك

ه، تفكر فرضي ش
بر ختلف بهره مي

.ظر گرفته است

يابـد زايش مـي   
هدايت نشـدن و

تز بدو تولد در رف
كه به آن رسش
ي خصوصيات ر

توان از يرد، نمي

 بررسي خصوصي
بين  خاص پـيش 

شوند، مانند دار مي
د، مانند پشيماني

ـ 2درس. (ست

كـ ا در نحـوه بـه  
ـ 2درس. (شود ي

يني و دقيق تعر
ـ ص 1درس. (ند

20 ومدمرحلة ( 

داو عصب يا پيش

خاصي به بازي
كتاب د 51 ص 

  .شود  مي
موازي است و دو

بار در اين دوره ن
هاي مخ  احتمال

  )55ـ ص 
را در نظ مختلف 

ي نوجوانـان افـز
د و در صورت ه

ي از اين صفات از
هفته الزم است ك
ي تا مرگ، برخي

گي يطي قرار مي

وارد با توجه به
هاي سني  دامنه

 يك صورت پديد
يابند  متفاوتي مي

 هيجان ساده اس

ناختي دارند، اما
ها مي اري در آن

صورت عي بايد به
باً يكساني برسن

14  
 

ت و علوم انساني

جاي ممكن، ازتع

كنند وعالقه خ ي
جدول. (ايم يده

هاي گروهي ي
صورت م كان به

  )تاب درسي

براي اولين. ست
ك موقعيت، از

ـ 2درس. (ست
هاي احتمالت، 

پذيري ي، تحريك
و سازنده هستند

 57(  

برخي. نهفته است
مادگي خاص نه

ي از دورة جنيني
تأثير عوامل محي

  ...زند يا   مي
در بسياري از مو
 شناختي را در

ي نيست و غالباً به
ع ارزيابي، ظهور
ه نيز مربوط به

هاي شن ر توانايي
يامدهاي ناسازگا

تغير مورد نظر ب
كسان و يا تقريب

  .شوند ل ميي

ش يازدهم؛ ادبيات

بت شوند و تا ج

هاي گروهي مي ي
را همگي شني) ا

التر تبديل به باز
سالگي بازي كودك

نمودار كتا 51و 

ي در نوجوانان اس
بيني يك  در پيش

موس و بيروني ا
يني يك موقعيت

در دوره نوجواني
فتارهاي مثبت و

ـ ص 2درس (

ه از قبل در فرد ن
يك آم... شتن و 

ظمي است، آدمي
ت ن رسش تحت

رود يا حرف مي
در رسش دارد، د

هاي رفتاري و ي

هاي فردي ردازش
ه و با توجه به نوع

شده عريف مطرح

اي در شد فزآينده
وجوانان باعث پي

 روش علمي، مت
ر، به برداشت يك

ون يا اصل تبدي

سنجش

 
ه شكل دقيق ثب

 با يكديگر بازي
 پسرها با پسرها

درسنين باال زي
س 5يا  4سنين 

و 50ـ ص  2س

سازي ني، فرضيه
كنند و زي مي
هاي ملم واقعيت

بي رده و در پيش

كي و هورموني د
يجانات، منبع رف

.شوند  منجر مي
 

صفاتي هستند كه
ن، خواندن و نوش
د طبيعي و منظ

دهد، اما چون مي
ر چه سني راه م

اي د كننده عيين
 برخي از ويژگي

تأثير نظام پر  تحت
تر بوده ها پيچيده 

ن ساده است وتع

ه با كودكان، رش
يرات شناختي نو

است كه درين 
 متغير مورد نظر

 
د تجربي، به قانو

    
 

 . رست است
 اطالعات بايد به

  . رست است
در دوره دبستان
رها با دخترها و

  :ات نادرست
هاي مواز بازي:  )

درس:  )4(و ) 3(ي 
درس. (كنند ي مي

  . رست است
وانرات دوره نوج
سا جوانان فرضيه

 دوره كودكي، و
سازي كر  فرضيه

  .رست است
يرات فيزيولوژيك

هيج. كند غيير مي
خطر خرب و پر

 . رست است
يجادكنندة ص تي ا

رفتن، حرف زدن
اراي برنامة رشد
ممشخصي نشان 
ن نوزاد خاص در
ه وراثت نقش تع
ن احتمال وقوع

  . رست است
ها بروز آن:  ساده

بروز آن: ي مركب
ل ترس، هيجان

  . رست است
ن، در مقايسهوانا

م را ندارند و تغيي
  . رست است

عريف عملياتي اي
 مطالعه تعريف
 . رست است

 در صورت تأييد
  :ها ر گزينه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .9
درمشاهده،

در 2گزينه  .9
ـ كودكان د

دختر(ها  آن
تشريح عبارا

)1(ـ گزينه 
هاي ـ گزينه

انفرادي بازي
در 4گزينه  .9

يكي ازتغيير
معنا كه نوج
ر استدالل د

حسين امير
در 3گزينه  .9

دليل تغيي به
سرعت تغي به

رفتارهاي مخ
در 3گزينه  .9

ـ عوامل وراثت
ـ براي راه ر
رسش كه د

در سنين م 
كرد كه اين 

ـ از آنجا كه
توان دور، مي

41(  
در 1گزينه  .1

هاي ـ هيجان
هاي ـ هيجان

در گزينة اول
در 4گزينه  .1

نوجو هرچند
پختگي الزم

در 2گزينه  .10
منظور از تعر
همة افراد با

در 3گزينه  .10
ها، ـ فرضيه

تشريح ساير
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 يـا قـانون    

سـتفاده از       

ضاوت كنـد  

ود بگويـد  ـ  
ي مربـوط       

ationgroup

صـلوان يـك ا  

ي دقيـق و بـا اس
  )15و  

شي و ديني قض

ر خلوت بـه خـ
ـد درك اخالقـي

2/8/1401(  

عنـو ت تأييـد بـه  

كننـد بـا بررسـي
14ص  ـ 1رس

ائل اخالقي، ارزش

دن ممكن است 
 جملـه، بـه رشـ

20 ومدمرحلة ( 

برند و در صورت

ك سان سعي مـي 
در. ( ن بپردازند

تواند درباره مسا

مثالً يك نوجوان
ايـن. ط نيسـت  

15  
 

ت و علوم انساني

  .دهند مي
  .ي علمي است

ها پي ببر آن  ستي

شناس ر؛ اما روان
لمي رفتار انسان

 كه فرد بهتر بت

م. ي هويت است
ن به من مربـوط

ش يازدهم؛ ادبيات

ظريه را شكل م
هاي ن به مسئله
درس نجند تا به 

ي است دشوا كار
صيف و تبيين عل

شود ي باعث مي

گيري واني، شكل
 و مسائل ديگران

سنجش

 قوانين علمي، نظ
 اوليه پژوهشگران

سن ها را مي ضيه
  )12ـ ص  

گيري علمي كا ت
اي به توص  اندازه

وجواني و جواني
  .دهد

د در دوره نوجو
دهم هميت مي

  

    
 

اي از مجموعه) 
فرضيه، پاسخ) 
دانشمندان فرض) 
1درس. (شوند 

  . رست است
ر انسان با جهت

هاي علمي، تا ش
  . رست است

ع شناختي در نو
تري نشان د قيق

كاليف اصلي رشد
ه مصالح خودم ا

)61ـ ص 2رس

www.sanjeshse

)1(ـ گزينه 
)2(ـ گزينه 
)4(ـ گزينه 

پذيرفته مي
در 1گزينه  .10

بررسي رفتار
آخرين روش

در 2گزينه  .10
ـ رشد سريع
و واكنش دق
ـ يكي از تك
من فقط به

در. (شود مي
 

erv.ir
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بسمه تعالی 
 

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش 

 آموزش کشور درخصوص

 دروس عمومی  پایه دوازدهم (تشریحی)برگساری آزمایشی امتحانات نهایی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :به اطالع مدیسان، مشاوزان و دانش آموشان گسامی می زساند

با تًجٍ بٍ حرف دزيس عمًمی ي تأثیس قطعی معدل کتبی وُایی دز وتیجٍ کىکًز سساسسی، ي 

بسای آضىایی ي آمادگی َسچٍ بُتس داوص آمًشان پایٍ دياشدَم جُت حضًز دز امتحاوات وُایی 

ي ازتقاء سطح ومسات، ضسکت تعايوی خدمات آمًشضی کازکىان ساشمان سىجص آمًشش کطًز 

 آشمون های تشسیحی دزوس عمومی بسای ايلیه باز وسبت بٍ طساحی ي بسگصازی آشمایطی

 . ومًدٌ است اقدام

 : اش مُمتسیه مصایای ضسکت دز ایه آشمًن می تًان بٍ مًازد ذیل اضازٌ کسد

  آشنایی با سطح علمی سؤاالت و نحوه مطالعات کتب دزسی جهت شسکت دز امتحانات نهایی؛ 

 آشنایی با نمونه سؤاالت نهایی بعد اش حرف دزوس عمومی اش کنکوز سساسسی؛ 

  ازشیابی کیفی و کمی سطح آگاهی  و آمادگی دانش آموشان؛ 

الشم به ذکس است که جصئیات ثبت نام و نحوه بسگصازی آشمون دز اطالعیه های بعدی دز سایت 

 . متعاقباً اعالم خواهد شدwww.sanjeshserv.ir شسکت به نشانی 

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان 
 سازمان سنجش آموزش کشور


