
 همکاران گرامی سالم

، تاریخ و جامعه شناسی  جغرافیا عمومیاینجانب با تعدادي از همکاران اقدام به طراحی جزوه سواالت متن کتاب 
دالیل این کار . به همراه جواب کامالً خالصه شده نموده ایم  پایه دهم و مطالعات اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم

  :عبارت بود از 

زیرا مدیر به معلم فشار می آورد براي باال ) درصد دانش آموزان قبول شدند  100(    آمار قبولیباال بردن  - 1
  بردن درصد قبولی

  )گرفتند  20یا  19درصد دانش آموزان نمره  95( باال بردن نمرات دانش آموزان خود  -2

  یماز اینکه هر زنگ به کالس ها سوال ها را می گفتیم و می نوشتند خسته می شد - 3

4- ...  

از آنجایی که این جزوه ها را در چاپخانه و با . لذا تصمیم گرفتیم این جزوه را در مدارس دیگر نیز پخش نماییم 
  .قیمت خیلی کم چاپ می کنیم ، براي دانش آموزان نیز بسیار ارزان می شود 

  .سال گذشته این جزوه ها در مدارس مختلف با استقبال بسیار خوبی مواجه شد

ورت تمایل شما می توانیم جزوه ها را به تعداد دانش آموزان شما با قیمت بسیار پایین در مدرسه به شما در ص
    .تحویل دهیم 

  .دانش آموزان بی بضاعت هر کالس جزوه را به صورت رایگان دریافت می نمایند 

دبیران محترم پس از رویت و تأیید . ی قرار می گیرد براي آشنایی شما با متن جزوه یک درس به عنوان نمونه در اختیار شما دبیران گرام
  .درس اول می توانند این جزوه را به تعداد دانش آموزان خود سفارش دهند

  
  .نوشته شده و هرسال با توجه به تغییرات کتاب هاي درسی بروز رسانی خواهد شد 1395این جزوه بر اساس کتاب سال 

ir.blog.789pmm.www 
  :تلفن سفارش جزوه فقط توسط دبیران محترم به تعداد دانش آموزان با قیمت مناسب 

  )شب  12صبح تا  8از ساعت ( قاسمی  - 09193601470
  )ظهر  12صبح تا  9از ساعت ( قاسمی  - 65442272

  

  
 رفتار، فعل، عمل، کار، همانند گوناگونیاسم هاي به کار می رود؟  یهای اسمچه  انسان، فعالیتهاي براي فارسی زبان در - 1

  ) »انجام می دهیمآنچه «کُنش هاي ما (  1درس 



  ...و  کُنش کردار،
فعالیت هاي انسان بر خالف سایر مخلوقات  دارد؟ مخلوقات سایر فعالیت با تفاوتی چه انسان فعالیتهاي شما نظر به - 2

  .معنادار است
  .گویند می »کُنش«، دهد می انجام انسان که فعالیتی به انسانی علوم در چیست؟» کُنش« - 3
  
می  مراجعه آن راهنماي دفترچه به استفاده کنید همراه تلفن یا تلویزیون مانند پیچیده کاالي یک می خواهید از که بار اولین - 4

زیرا قبالً کار با آن وسیله  چرا؟ .بیاید پیش مشکلی اینکه نمی گیرید مگر دفترچه راهنما از سراغی دیگر آن، از پس ولی .کنید
  را یاد گرفته ایم

  
 باز پرسشی به پاسخ از صورتی چه در است، فراهم فردي و اجتماعی محیطی، مناسب شرایط و اید نشسته امتحان جلسه در - 5

  .در صورتی که قبل از امتحان مطالعه کافی نداشته باشیم مانید؟ می
 
 شما نظر به ندارد، آنجا غذایی مواد درباره شناختی هیچ قبل از که شود می وارد سکنه از خالی اي هجزیر به اي گرسنه فرد - 6

  .ندتغذیه می کنند، استفاده ککه حیوانات آنجا  چیزهاییاز می تواند  کند؟ می کار چه اش گرسنگی رفع براي او
 
کُنش ارادي  -2. آگاهانه استکُنش  -1 میکند، چیست؟ متمایز مخلوقات سایر فعالیت از را آن که» کُنش«ویژگی هاي  - 7

  .کُنش معنا دار است -4. کُنش هدفدار است - 3. است
  
 انجام آگاهی بدون که اي گونه به است آدمی آگاهی به وابسته کنش یعنی .یعنی چه؟ مثال بزنید» کنش آگاهانه است« - 8

 می باز گفتار از بدهیم، دست از آنها معانی و کلمات به نسبت را خود آگاهی ما اگر .است کنش یک گفتن سخن. نمی شود
  .دبگوی سخن زبان آن با تواند نمی ندارد، آگاهی زبانی به که فردي رو این از .ممانی

 از برگشت از پس مانند اینکه .باشید گرفته قرار راهی دو سر بر کاري انجام در که آمده پیش شما براي حتماً - 9

راهی  دو سر بر گرفتن قرار .برعکس یا دهید انجام را درسی خود تکالیف بعد کنید استراحت ابتدا است بهتر دبیرستان،
  ارادي بودن کنش انسان است؟ کدام ویژگی آن .می دهد نشان را ویژگی هاي کنش انسانی از ها یکی

 
 نباشد، انسان خواست و اراده تا یعنی است؛ وابسته انسان اراده به انسانی، کنشیعنی چه؟ » کنش ارادي است« -10

 به فردي است ممکن زیرا. است ضروري نیز انسان اراده آگاهی، بر عالوه کنش انجام براي پس .دشو نمی انجام کنش
  .دنگیر آن انجام به تصمیم ولی باشد آگاه کاري

  
 کنش ... و خطر با مواجهه در چشم ناخودآگاه شدن بسته خون، گردش قلب، ضربان مانند هایی فعالیت آیا -11

در صورتی که هیچ کدام از فعالیت هاي . زیرا یکی از ویژگی هاي کُنش، ارادي بودن آن است –خیر  چرا؟ شوند؟ می محسوب



  .مطرح شده با اراده انسان صورت نمی گیرد
می  چه کردي چنین کاري چرا بپرسند او از اگر. می گشاید را اتاق پنجره و در برمی خیزد و جمع میان از فردي -12

  .)رفتار انسان هدفدار است. (می خواهم هواي اتاق عوض شود - 2. هوا گرم است -1 گوید؟
باز کردن راه  -3جلب توجه  -2هشدار دادن  -1 .را بیان کنید آن مختلف هايمعنا .است کنش یک راننده، زدن بوق -13
  سالم و خداحافظی - 5ابراز احساسات  - 4

 قصد با انسان فعالیت زیرا کردي؟ کاري چنین چرا پرسید کنشگري هر از توان مییعنی یعنی چه؟ » کنش هدفدار است« -13
 ماهیگیري قصد یا رود؛ می اي رودخانه کنار که فردي. نرسد آن به همیشه است ممکن اگرچه شود می انجام خاصی هدف و

  ... . یا کند، شنا خواهد می هم شاید ببرد، لذّت آن صداي شنیدن و آب دیدن از خواهد می یا دارد
  خیر دارند؟ یکسانی هاي هدف هایشان، کنش انجام در مختلف هاي انسان آیا -14
 وقتی مثلًا دهند؛ می انجام را آن خود، کنشِ معناي به توجه با ها یعنی انسان. یعنی چه؟ مثال بزنید» کنش معنادار است« -15

 تواند می صورتی در نیز معلم. است معلم از خواستن اجازه او کار معناي آورد می باال را خود دست کالس، در آموزي دانش
  .ابددری را او کنش معناي که بدهد مناسب پاسخ او به

 !پاي ننهند نبینند جاي تا که نابینایان از گفت آموختی؟ که از حکمت پرسیدند حکیم لقمان از -16

لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت از بی ادبان هر چه از  میکند؟ توصیه ما به را چیزي چه بیان این در سعدي) الف
 .مایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کرد

می توانیم اگر آثار و پیامدهاي کنش انسان مطلوب  دارد؟ اهمیتی چه انسان، کنش پیامدهاي و آثار شناخت شما نظر به) ب
  .نبود، ما آن رفتار را انجام ندهیم

 اراده به کنش پیامدهاي از برخی هاست؟ اراده انسان و آگاهی به وابسته کنش، خود همانند نیز کنش پیامدهاي آیا -17
 دسته این .دگوین می »ياراد پیامدهاي« آنها به دلیل همین به .است وابسته دیگر افراد یا کنشگر به خود یعنی انسانی؛ افراد

 پی کند در می مطالعه را خود درسی کتابجویی که دانشمثالً  .دهد انجام را آنها کنشگري باید و هستند کُنش خودشان، پیامدها، از
 هاي امتحانی پرسش به پاسخ .دده می نمره او تالش با متناسب استاد ثانیاً و دهد می آزمون پاسخهاي  پرسش به اولًا آن؛

 یا اینکه فردي .تاس وابسته استاد اراده به دومی و او خود اراده به اولی که اوست مطالعۀ ارادي ، پیامداستاد دادن نمره و
 همه اما .تاس وابسته سالم دهنده جواب اراده به شود که می محسوب او کنش ارادي پیامد او سالم پاسخ .دکن می سالم

 می »غیرارادي پیامدهاي« آنها به دلیل همین به .ندارند بستگی انسانی افراد اراده به یعنی نیستند؛ اینگونه کنش پیامدهاي
 شما وقتیمثالً  .هستند کنش طبیعی نتیجه بلکه کند اراده آنها را کنشگري باشد الزم که نیستند کنش پیامدها، از دسته این .دگوین
 پاکیزه او صورت و دست، گیرد می وضو مداوم صورت به که فردي. کند می تغییر کالس هواي کنید می باز را ها پنجره و در
  .شود می
 حتماً یعنی است؛ قطعی انسان، کنش ارادي غیر پیامدهايتفاوت پیامدهاي ارادي و غیر ارادي کُنش انسان چیست؟  -18

 اگر .نشود یا بشود انجام است ممکن یعنی است؛ احتمالی است وابسته انسانها اراده به که پیامدهایی ولی شود، می انجام
 .دگیر نمی انجام نخواهند اگر و شود می انجام کنند اراده را آن افراد

به سه اصلِ مسلّم آیین اسالم، که در ه ن آیای ».آدمی در گرو عمل خویش است« . سوره زمر را تحلیل کنید 38آیه  -19
 -2 هر کس مسئول اعمال و گناهان خویش است؛ - 1 :کتب آسمانی پیشین و ادیان گذشته نیز معتبر بوده است، اشاره دارد



  .عمالش جزاي کامل می دهدخداوند به هر کس در برابر ا -3 بهرة هر کس در آخرت همان سعی و کوشش خود اوست؛
   .نمایید مشخّص را زیر هاي کُنش از یک هر غیرارادي و ارادي پیامدهاي -20

  
  پیامدهاي غیر ارادي  پیامدهاي ارادي  کنش

 وابسته به اراده دیگري  وابسته به اراده کنشگر
آموزش  - کسب موفقیت  ورزش کردن

  تکنیک
شرکت در  - عضویت در تیم

  مسابقه
  آسیب دیدگی - سالمتی

تحمل  -اعتیاد -تفریحی  سیگار و قلیان کشیدن
  هزینه

  خرابی دندان - تنگی نفس  مقبولیت در جمع -تنهایی

 -کاهش عوامل تحریک  دوري از گناه -تقویت اراده  رعایت حیا
  افزایش اعتماد

  رش آرامشگست

قضاوت  - عدم درگیري  کنترل خشم
  درست

  منطق گفتگو -آرامش روانی  افزایش اعتماد

  .نمی گیرد صورت کنشی نباشد آگاهی تا: نکته
  .ددار پیامدهایی و آثار کنش هر: نکته
 از و دهند می انجام آن ارادي غیر و ارادي پیامدهاي به توجه با را خود هاي کنش آدمیان موارد از بسیاري در: نکته

  .دکنن می خودداري نامطلوبشان پیامدهاي دلیل به ها کنش برخی انجام
  
 و رفتن راه مانند برخی و درونی، کنش تخیل، و تفکّر مانند برخی .دارند انواعی ها کنش .انواع مختلف کُنش را نام ببرید - 1

  .اند اجتماعی برخی و فردي آنها، از برخی .هستند بیرونی کنش نشستن،
 اجتماعی، کنش در. شود می انجام دیگران به توجه با که است کنش نوعی اجتماعی، کنش چیست؟» کنش اجتماعی« - 2

  .آنهاست اعمال و ها ویژگی دیگران، به ناظر کنشگر، ارادة و آگاهی
 چراغ پشت اي راننده وقتی -خیر )مثال بزنید(گیرد؟  می صورت دیگران فیزیکی حضور در تنها اجتماعی، آیا کنش - 3

 حتّی .است اجتماعی او کنش دلیل همین به .است دیگران قبول مورد که کند می رعایت را مقرراتی ایستد، می قرمز
  .است اجتماعی کنش مخفی، دوربین حتی و دیگران چشم از دور به و شب نیمه در رانندگی و راهنمایی قوانین رعایت

  :تلفن سفارش جزوه فقط توسط دبیران محترم به تعداد دانش آموزان با قیمت مناسب 

  )شب  12صبح تا  8از ساعت ( قاسمی  - 09193601470
  )ظهر  12صبح تا  9از ساعت ( قاسمی  - 65442272

  
  
  

 »آنچه با هم پدید می آوریم«پدیده هاي اجتماعی (  2درس 


