
  1396وم انسانی سال ایه یازدهم ویژه رشته ادبیات و علپ جامعه شناسیسواالت متن کتاب 
  نسخه پیش نویس جهت تأیید دبیران محترم

  همکاران گرامی سالم
مطالعات  و و پایه یازدهم اینجانب با تعدادي از همکاران اقدام به طراحی جزوه سواالت متن کتاب جغرافیا ، تاریخ و جامعه شناسی پایه دهم 

  . اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم به همراه جواب کامالً خالصه شده نموده ایم 
   : دالیل این کار عبارت بود از

  زیرا مدیر به معلم فشار می آورد براي باال بردن درصد قبولی) درصد دانش آموزان قبول شدند  100( باال بردن آمار قبولی  -1
   ( گرفتند 20یا  19درصد دانش آموزان نمره  95( وزان خود باال بردن نمرات دانش آم -2 

  از اینکه هر زنگ به کالس ها سوال ها را می گفتیم و می نوشتند خسته می شدیم -3
 ... -4  
چـاپ مـی   از آنجایی که این جزوه ها را در چاپخانه و با قیمت خیلی کم . لذا تصمیم گرفتیم این جزوه را در مدارس دیگر نیز پخش نماییم  

   . کنیم ، براي دانش آموزان نیز بسیار ارزان می شود
در صورت تمایل شما می توانیم جزوه ها را بـه تعـداد    .با استقبال بسیار خوبی مواجه شد کشور سال گذشته این جزوه ها در مدارس مختلف

   . دانش آموزان شما با قیمت بسیار پایین در مدرسه به شما تحویل دهیم
دبیران محترم پس از رویـت و تأییـد   . شما با متن جزوه یک درس به عنوان نمونه در اختیار شما دبیران گرامی قرار می گیرد  براي آشنایی

  درس اول می توانند این جزوه را به تعداد دانش آموزان خود سفارش دهند
  .درسی بروز رسانی خواهد شدنوشته شده و هرسال با توجه به تغییرات کتاب هاي  1396این جزوه بر اساس کتاب سال 

  .لطفاً تقاضاي تک فروشی نفرمایید. تک فروشی به هیچ عنوان نداریم 
   09031349749قاسمی           09193601470:      تلفن سفارش جزوه به تعداد دانش آموزان فقط توسط دبیران محترم 

  )م باالي کار از پاسخ به پیامک معذوریمبه علت حج. ( از ارسال پیامک قبل از تماس تلفنی خودداري نمایید

  
ــادي، هــاي پاســخ و هــا پرســش ایــن ؟منظــور از پرســش و پاســخ هــاي بنیــادي بشــر چیســت  -1  عقایــد همــان بنی

 عمـل  فرهنـگ  شـالودة  یـا  روح مثابـۀ  بـه  و سـازند  مـی  را جهـان  و انسـان  از فرهنـگ  هـر  بنیـادي  تصـاویر  یـا  اساسـی 
  .کنند می
  .مثال بزنیده چند دسته تقسیم می شوند؟ نام برده و پرسش هاي بنیادي بشر ب -2
  ؟ شود می محدود مادي جهان همین به هستی جهان آیا اینکه قبیل از هایی پرسش :شناسانه هستی -1 
  منفعل؟ و مجبور یا است فعال و مختار موجودي انسان آیا اینکه قبیل از هایی پرسش :شناسانه انسان -2
  است؟ تجربه و حس واقعیت، شناخت راه تنها آیا اینکه قبیل از هایی پرسش :شناسانه معرفت -3
ــور از  -3 ــانی «منظ ــان انس ــت؟ » جه ــانچیس ــانی جه ــول انس ــدگی محص ــان زن ــت انس ــه و اس ــا هرچ ــه ب  و اندیش

  .است جهان این به مربوط آید می پدید انسان عمل
ــانی « -4 ــان انس ــد     » جه ــرده و توضــیح دهی ــام ب ــود؟ ن ــی ش ــیم م ــش تقس ــد بخ ــه چن ــان .ب ــه انســانی جه  بخــش دو ب

 ابعـاد  .گـردد  مـی  بـاز  هـا  انسـان  فـردي  و شخصـی  زنـدگی  بـه  آن فـردي  بخـش  شـود؛  مـی  تقسـیم  اجتمـاعی  و فـردي 
 ویـژه  لقیـات خُ و هـا  تجربـه  هـا،  دانسـته  مـا  از کـدام  هـر  .دارد تعلـق  بخـش  ایـن  بـه  هـا  انسـان  روانـی  و اخالقـی  ذهنـی، 

 بـر  در را هـا  انسـان  اجتمـاعی  زنـدگی  آن، اجتمـاعی  بخـش  .نیسـتند  شـریک  آنهـا  در مـا  بـا  دیگـر  افـراد  کـه  داریـم  اي
 نیـز  خـود  و دهـد  مـی  شـکل  را هـا  انسـان  اجتمـاعی  زنـدگی  شـیوه  فرهنـگ،  .دارد فرهنگـی  هویـت  بخـش  ایـن  .گیـرد  مـی 

 1ص   )جهان فرهنگی( 1درس 



 از و ذهنـی  جهـان  بـه  انسـانی  جهـان  فـردي  بخـش  از رو ایـن  از .هاسـت  انسـان  مشـترك  عمـل  و آگـاهی  محصـول 
  .کنند می یاد نیز فرهنگی جهان به آن اجتماعی بخش

 وقتـــی یـــک فـــرد چگونـــه در محـــدوده فـــردي و ذهنـــی یـــا در محـــدوده اجتمـــاعی و فرهنگـــی وارد مـــی شـــود؟  -5
 کــه هنگــامی ولــی بــرد، مــی ســر بــه خــود ذهنــی و فــردي محــدوده در اندیشــد، مــی خــاص اي مســئله دربــاره فــردي
 کنـد،  مـی  رفتـار  دیگـران  بـا  خـود  تصـمیم  و اندیشـه  اسـاس  بـر  ایـ  کنـد  مـی  بیـان  نوشـتار  یـا  گفتـار  صـورت  بـه  را خـود  اندیشـه 

  .شود می وارد فرهنگی و اجتماعی محدوده به
ــد         -6 ــود دارد؟ توضــیح دهی ــاعی وج ــان اجتم ــی جه ــی و فرهنگ ــش ذهن ــین دو بخ ــاطی ب ــه ارتب ــش دو بــین .چ  بخ

 خصوصــیات و ایــدعق از خـاص  نــوعی فرهنگـی  هـر  .دارد وجـود  همـاهنگی  و تناسـب  انسـانی  جهـان  فرهنگــی و ذهنـی 
 نیـز  اخالقـی  و عقیـده  نـوع  هـر  و دهـد  مـی  ظهـور  و بـروز  اجـازه  نـوع  همـان  بـه  و آورد مـی  پدیـد  افـراد  در را ذهنـی 
  .است خود با متناسب فرهنگی جویاي

  
ــان «منظــور از  -7 ــل در چیســت؟» تکــوینیجه ــان مقاب ــوان مــی انســانی جه ــان از ت ــري جه ــام دیگ ــرد ن ــه ب  از ک

  .دارد وجود انسان اعتبار و خواست از مستقل و انسان از پیش جهان، این .شود می یاد تکوینی جهان به آن
ــه اســت؟       -8 ــد، چگون ــی کنن ــدود م ــت مح ــه طبیع ــوینی را ب ــان تک ــه جه ــننظــر کســانی ک ــروه ای  در را طبیعــت گ

 جهـان  سـه  از فرهنگـی  جهـان  و ذهنـی  جهـان  دو بـه  انسـانی  جهـان  تقسـیم  بـا  و دهنـد  مـی  قـرار  انسـانی  جهـان  مقابـل 
  فرهنگ جهان،  ذهن جهان،  طبیعت جهان: گویند می سخن

ــت؟     -9 ــوینی چیس ــان تک ــورد جه ــلمان در م ــران مس ــر متفک ــران نظ ــلمان، متفک ــان مس ــوینی جه ــه را تک ــان ب  جه
 دو بـه  را تکـوینی  جهـان  آنهـا  .اسـت  تکـوینی  جهـان  از بخشـی  طبیعـت  جهـان  آنـان  نـزد . داننـد  نمـی  محـدود  طبیعـت 

  .کنند می تقسیم طبیعت فوق و طبیعت جهان
 و شـهادت  آخـرت،  و دنیـا  چـه عنـاوینی یـاد مـی شـود؟      بـا  تکـوینی  جهـان  بخـش  دو از قرآنـی  تعـابیر  در -10

  ... . و ملکوت و ملک غیب،
شهریور  25این درس از دانلود نسخه اصلی . جواب این سوال در نسخه اصلی جزوه موجود است .نمودار زیر را تکمیل کنید -11
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 به را تکوینی نجها برخی - 1 .آنها را بنویسید پیوند و ارتباط چگونگی و هاي مختلف درباره جهاندیدگاه هاي مختلف  -12

 تر مهم را فرهنگی جهان دیگر گروهی - 2. میدانند فرهنگی جهان و ذهنی جهان از تر مهم را جهان این و کنند می محدود طبیعت جهان
  .دانند می یکدیگر با تعامل در و مهم را تکوینی جهان و ذهنی جهان فرهنگی، برخی دیگر نیز جهان - 3 .دانند می وینیتک و ذهنی جهان از



 جهان به را تکوینی جهان برخی کنند، چگونه است؟ می محدود طبیعت جهان به را تکوینی دیدگاه کسانی که جهان -13
 هویتی نیز فرهنگ و افراد ذهن دیدگاه این از .دانند می فرهنگی جهان و ذهنی جهان از تر مهم را جهان این و کنند می محدود طبیعت
 تفـاوتی  انسـانی  علـوم  و طبیعـی  علـوم  بـین  گـروه  ایـن  .اسـت  طبیعـی  علـوم  نظیـر  آنهـا  بـه  مربـوط  علـوم  و دارنـد  مـادي  و طبیعـی 
  .نیستند قائل
 دیگـر  گروهـی  مـی داننـد، چگونـه اسـت؟     تکـوینی  و ذهنـی  جهـان  از تـر  مهـم  را فرهنگـی  جهـان دیدگاه کسـانی کـه    -14

 داننـد  مـی  فرهنـگ  تـابع  را افـراد  فـردي  و ذهنـی  جهـان  گـروه  ایـن  .داننـد  مـی  تکـوینی  و ذهنـی  جهـان  از تـر  مهـم  را فرهنگـی  جهان
 و ذهنـی  جهـان  دیـدگاه  ایـن  در .داننـد  مـی  مختلـف  جوامـع  و هـا  فرهنـگ  تصـرف  و دخـل  بـراي  خـامی  مـاده  نیـز  را تکـوینی  جهـان  و

  .دهند می دست از فرهنگی جهان برابر در را خود استقالل و اهمیت تکوینی جهان
 ادراك نیسـت،  طبیعـت  جهـان  بـه  محـدود  تکـوینی  جهـان  قرآنـی،  نگـاه  در قرآنـی در مـورد جهـان تکـوینی چیسـت؟     دیـدگاه   -15

 .دارد انسـانی  جهـان  بـا  هوشـمندانه  و حکیمانـه  برخـوردي  نیـز  هسـتی  جهـان  و شـود  نمـی  منحصـر  انسـانی  حیـات  بـه  نیـز  آگـاهی  و
 قـرآن  .دارد انسـانی  جوامـع  و افـراد  بـا  حکیمانـه  رفتـاري  سـبحان،  خداونـد  مشـیت  و حکمـت  اسـاس  بـر  تکـوینی  جهـان  نگـاه،  درایـن 
 جهـان  گویـد،  مـی  سـخن  هـا  امـت  مـرگ  و زنـدگی  از و اسـت  قائـل  اي ویـژه  جایگـاه  فرهنـگ  و جامعـه  بـراي  آنکـه  بـر  عـالوه  کـریم 

 هرگـاه  قـرآن  منظـر  از .کنـد  مـی  تأکیـد  جامعـه  و فرهنـگ  قبـال  در فـرد  مسـئولیت  بـر  و گیـرد  نمـی  نادیـده  نیـز  را اشـخاص  فـردي 
 روي بـه  را خـود  برکـات  درهـاي  تکـوینی  جهـان  باشـد،  برخـوردار  توحیـدي  فرهنگـی  از نیـز  جامعـه  و شـد با داشـته  الهـی  اخالقـی  انسـان، 
 بـاز  آنهـا  بـا  سـازنده  تعامـل  از آسـمان  و زمـین  باشـند  داشـته  مشـرکانه  هـویتی  جامعـه  فرهنـگ  و افـراد  هرگـاه  و گشـاید  مـی  ها انسان

  .کنند می پنهان آنها از را خود آسمانی و الهی هاي ظرفیت و مانند می
  .دده می پاسخ هاي بشر پرسش ترین بنیادي به خود هاي الیه ترین عمیق در فرهنگی هر: نکته
  .آورد می پدید مختلفی فرهنگی هاي جهان اساسی، هاي پرسش به متفاوت هاي پاسخ: نکته
  .کنند می یاد نیز جهان فرهنگی به آن اجتماعی بخش از و ذهنی جهان به انسانی جهان فردي بخش از: نکته
  .ددار وجود تعامل و ارتباط مختلف هاي جهان بین :نکته

  
1 -   

  1396پایه یازدهم ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی سال  جامعه شناسیسواالت متن کتاب 
  نسخه پیش نویس جهت تأیید دبیران محترم

  همکاران گرامی سالم
و مطالعات  و پایه یازدهم الت متن کتاب جغرافیا ، تاریخ و جامعه شناسی پایه دهماینجانب با تعدادي از همکاران اقدام به طراحی جزوه سوا 

  . اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم به همراه جواب کامالً خالصه شده نموده ایم 
   : دالیل این کار عبارت بود از

  فشار می آورد براي باال بردن درصد قبولی زیرا مدیر به معلم) درصد دانش آموزان قبول شدند  100( باال بردن آمار قبولی  -1
   ( گرفتند 20یا  19درصد دانش آموزان نمره  95( باال بردن نمرات دانش آموزان خود  -2 

  از اینکه هر زنگ به کالس ها سوال ها را می گفتیم و می نوشتند خسته می شدیم -3
 ... -4  
از آنجایی که این جزوه ها را در چاپخانه و با قیمت خیلی کم چـاپ مـی   . نماییم  لذا تصمیم گرفتیم این جزوه را در مدارس دیگر نیز پخش 

   . کنیم ، براي دانش آموزان نیز بسیار ارزان می شود

  )فرهنگ جهانی( 2درس 



در صورت تمایل شما می توانیم جزوه ها را بـه تعـداد    .با استقبال بسیار خوبی مواجه شد کشور سال گذشته این جزوه ها در مدارس مختلف
   . ن شما با قیمت بسیار پایین در مدرسه به شما تحویل دهیمدانش آموزا

دبیران محترم پس از رویـت و تأییـد   . براي آشنایی شما با متن جزوه یک درس به عنوان نمونه در اختیار شما دبیران گرامی قرار می گیرد 
  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 1396ر اساس کتاب سال این جزوه ب
  .لطفاً تقاضاي تک فروشی نفرمایید. تک فروشی به هیچ عنوان نداریم 

   09031349749قاسمی           09193601470:      تلفن سفارش جزوه به تعداد دانش آموزان فقط توسط دبیران محترم 
  )به علت حجم باالي کار از پاسخ به پیامک معذوریم. ( از ارسال پیامک قبل از تماس تلفنی خودداري نمایید

  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 

  
 

 


