
اجتمچاع� جهان اول: اجتمچاع�فصل جهان اول:   فصل

  

   

  

 

ميزان تسلط خود را با گام اول:
د.رنگ مشخص كني

     ً       نسبتا  مسلطم/ سبز:مسلطم/  آبي:
.مسلط نيستم زرد:
اگر در گام اول هاي بعدي: گام
خود را در حد رنگ زرد ارزيابي دانش

هاي بعدي پيشرفت كرديد اما در نوبت
هاي سبز يا آبي توانيد خانه كرديد، مي

ها نگاه را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ
شويد در كدام كنيد متوجه مي

تر داريد. از به تمرين بيشها ني قسمت

كنيد. ارزيابي  را  خود  پيشرفت  به گام  درخت دانش، گام  با 

جهان اجتماعي
  دار) شناسنامه سؤال 180(

تصور انسان از جهان اجتماعي

گسترة جهان اجتماعي

اجتماعياجزاي جهان 

  انسانيپيامدهاي كنش 

يهاي كنش انسان ويژگيتعريف كنش و 

هاي اجتماعي كنش اجتماعي و پديده

پيامدهاي جهان اجتماعي
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد سبز       آبي   

اجتماعي  جهان
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد      سبز       آبي   

هاي ما كنش
)دار سؤال شناسنامه 20(

زرد      سبز       آبي   

اجتماعي و نهادهاهاي جهان  اليه

هاي اجتماعي ه پديد
)دار سؤال شناسنامه 20(

تشريح جهان اجتماعي
)دار سؤال شناسنامه 20(

زرد سبز       آبي   

هاي اجتماعي جهان
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد سبز       آبي   

هاي اجتماعي ارزيابي جهان
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد      سبز       آبي   

هاي اجتماعي علت تفاوت و تنوع جهان

اجتماعي در گذر زمان هاي جهان

فراد است؟هاي اجتماعي تابع ارادة ا آيا جهان

اجتماعيهاي جهان  ها و محدوديت فرصت
متجددجهان و 

اجتماعيآرماني جهان و واقعي قلمرو

اجتماعيجهان آرماني وواقعي ي قلمرو ارزياب

اند؟ اجتماعيهاي  آيا حق و باطل تابع جهان

زرد  سبز      آبي   

10

10

20

10

20

10

10

20

10

10

20

10
10

10

  دار سؤال شناسنامه 180
سؤالي 10پيمانة  10
سؤالي 20يمانة پ 4

سؤال 20
از كنكورهاي سراسري

سؤال 149
هاي كانون از آزمون

سؤال طراحي شده از 11
كتاب درسي

ها براي پوشش مطالب  اين سؤال
 اند. كتاب درسي طراحي شده



هو�ت دوم: هو�تفصل دوم:  فصل

  

 

  

 

هويت
  دار) شناسنامه سؤال 200(

پذيري امعهج

كنترل اجتماعي

اجتماعي تحرك

نسبت هويت فردي و اجتماعي

هويت چيست؟

خودآگاهي يا ناخودآگاهي

هويت ايراني
»هويت فرهنگي ايران«

)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد       سبز      آبي   

اجتماعي تغييرات هويت
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد سبز  آبي   

فردي و اجتماعي هويت
)دار سؤال شناسنامه 40(

زرد      سبز       آبي   

هاي تغييرات هويتي ها و محدوديت فرصت

اجتماعي بازتوليد هويت
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد      سبز       آبي   

اجتماعي ي جهان تحوالت هويت
»علل دروني«

)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد سبز  آبي   

هويت ايراني
»ابعاد جمعيتي و اقتصادي«

)دار شناسنامه سؤال 20(

زرد      سبز       آبي   

اجتماعي  جهان هويت

فرايند تحوالت هويتي

هاي اجتماعي جهانارتباط 

هويت ايراني در گذر زمان

تأثيرات انقالب اسالمي بر هويت 

و اقتصاد هويت

تحوالت هويتي جهان  اجتماعي
»علل بيروني«

)دار سؤال شناسنامه 20(

زرد سبز  آبي   

ياز خودبيگانگي فرهنگ

و هويتجمعيت 

10

20

20

10

20

10

20

10
10

20

10

10

10

10

10

  دار سؤال شناسنامه 200
سؤالي 10پيمانة  10
سؤالي 20پيمانة  5

سؤال 22
از كنكورهاي سراسري

سؤال 146
هاي كانون از آزمون

سؤال طراحي شده از 32
كتاب درسي

ها براي پوشش مطالب  اين سؤال
 اند. كتاب درسي طراحي شده

ميزان تسلط خود را با گام اول:
رنگ مشخص كنيد.

     ً       نسبتا  مسلطم/ سبز:مسلطم/  آبي:
.مسلط نيستم زرد:
اگر در گام اول هاي بعدي: گام
خود را در حد رنگ زرد ارزيابي دانش

هاي بعدي پيشرفت كرديد اما در نوبت
هاي سبز يا آبي توانيد خانه كرديد، مي

ها نگاه رگاه به رنگرا رنگ كنيد. ه
شويد در كدام كنيد متوجه مي

تر داريد. ها نياز به تمرين بيش قسمت

ارز را  پيشرفت خود  به گام  درخت دانش، گام  كنيد.با  يابي 



جهاهن� فرهنگ اول: جهاهن�فصل فرهنگ اول:  فصل

  

 

امپرياليسم و استعمار

استعمار و بيداري اسالمي

مراحل گسترش فرهنگ اسالمي

گشايي و امپراتوري جهان

فرهنگ جهاني
  دار) شناسنامه سؤال 170(

شوند؟ هايي جهاني مي چه فرهنگ

هاي فرهنگ مطلوب جهاني ويژگي

جهان تكويني

جهان انساني

هاي ذهني، فرهنگي و تكويني تعامل جهان

)1هاي فرهنگ جهاني ( نمونه
)دار سؤال شناسنامه 50(

زرد      سبز       آبي   

)2فرهنگ جهاني (  هاي نمونه
)دار سؤال شناسنامه 50(

زرد      سبز       آبي   

فرهنگ جهاني
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد      سبز       آبي   

جهان فرهنگي
)دار سؤال شناسنامه 40(

10زرد      سبز       آبي   

10

20

10

20

10

20

20

2020

10

  دار سؤال شناسنامه 170
سؤالي 10پيمانة  5
يسؤال 20پيمانة  6

سؤال 10
از كنكورهاي سراسري

سؤال 160
هاي كانون از آزمون

كنيد. ارزيابي  را  خود  پيشرفت  به گام  درخت دانش، گام  با 

  /

گام اول:  ميزان تسلط خود را با
رنگ مشخص كنيد.

آبي: مسلطم/ سبز:  نسبتا    ً   م سل   طم
زرد: مسلط نيستم.

گام هاي بعدي: اگر در گام اول
دانش خود را در حد رنگ زرد ارزيابي
كرديد اما در نوبت هاي بعدي پيشرفت
كرديد، مي توانيد خانه هاي سبز يا آبي
را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ ها نگاه
كنيد متوجه مي شويد در كدام

قسمت ها نياز به تمرين بيش تر داريد.



جهاهن� هنو�ن هنظام و غرب معاصر فرهنگ دوم: جهاهن�فصل هنو�ن هنظام و غرب معاصر فرهنگ دوم:  فصل

 

  
  

 

  
   
  

گيري نظام نوين جهاني شكل 

ها و جهاني شدن ملت –افول دولت 

تحوالت اقتصادي و سياسي

گذشته و حال جامعة جهاني

فرهنگ معاصر غرب و
نظام نوين جهاني

  دار) شناسنامه سؤال 170(

رنسانس

فلسفة روشنگري و فرهنگ جديد غرب

اومانيسم

سكوالريسم

روشنگري

جامعة جهاني
)دار سؤال شناسنامه 50(

زرد      سبز       آبي   

تحوالت نظام جهاني
)دار سؤال شناسنامه 40(

زرد      سبز       آبي   

چگونگي تكوين فرهنگ معاصر غرب
)دار سؤال شناسنامه 40(

زرد      سبز       آبي   

هاي بنيادين فرهنگ غرب باورها و ارزش
)دار سؤال شناسنامه 40(

زرد      سبز       آبي   

آثار فرهنگ جديد غرب در زندگي اجتماعي

امپراتوري رسانه، علم و فرهنگ

10

10

20

10

20

20

20

10

20

10

10

10

  دار سؤال شناسنامه 170
سؤالي 10پيمانة  7
سؤالي 20پيمانة  5

سؤال 22
از كنكورهاي سراسري

سؤال 148
هاي كانون از آزمون

ميزان تسلط خود را با گام اول:
رنگ مشخص كنيد.

     ً       نسبتا  مسلطم/ سبز:مسلطم/  آبي:
.مسلط نيستم زرد:
اولاگر در گام  هاي بعدي: گام
خود را در حد رنگ زرد ارزيابي دانش

هاي بعدي پيشرفت كرديد اما در نوبت
هاي سبز يا آبي توانيد خانه كرديد، مي

ها نگاه را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ
شويد در كدام كنيد متوجه مي

تر داريد. ها نياز به تمرين بيش قسمت

ارزيابي را  پيشرفت خود  به گام  درخت دانش، گام  كنيد. با 



جهاهن� مچالشهاي سوم: جهاهن�فصل مچالشهاي سوم:  فصل

  

   
محيطي هاي زيست بحران 

معنويت  بحران

معرفتي  بحران

هاي اقتصادي بحران

جهاني هاي چالش
  دار) شناسنامه سؤال 130(

هاي جهاني جنگ

شمال و جنوب

شرقو  غربگيري بلوك  شكل

چالش فقر و غنا

محيطي هاي اقتصادي و زيست بحران
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد      سبز       آبي   

هاي معرفتي و معنوي بحران
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد      سبز       آبي   

هاي جهاني ها و تقابل جنگ
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد      سبز       آبي   

جهان دوقطبي
)دار سؤال شناسنامه 40(

زرد      سبز       آبي   

20

20

10

20

10

20

20

10

  دار سؤال شناسنامه 130
سؤالي 10پيمانة  3
سؤالي 20پيمانة  5

سؤال 11
از كنكورهاي سراسري

سؤال 117
هاي كانون از آزمون

سؤال طراحي شده از 2
كتاب درسي

ها براي پوشش مطالب  اين سؤال
 اند. كتاب درسي طراحي شده

ميزان تسلط خود را با گام اول:
رنگ مشخص كنيد.

مسلطم/      ًنسبتا  سبز:مسلطم/  آبي:
.مسلط نيستم زرد:
اگر در گام اول هاي بعدي: گام
خود را در حد رنگ زرد ارزيابي دانش

هاي بعدي پيشرفت كرديد اما در نوبت
هاي سبز يا آبي توانيد خانه كرديد، مي

ها نگاه را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ
شويد در كدام كنيد متوجه مي

تر داريد. ها نياز به تمرين بيش قسمت

كنيد. ارزيابي  را  پيشرفت خود  به گام  درخت دانش، گام  با 



جد�د جهان و اسالم	 ب�دالايري مچهالايرم: جد�دفصل جهان و اسالم	 ب�دالايري مچهالايرم:  فصل

 

  
  

 

  
   
  

  

تأثيرات انقالب ايران

ها نخستين انقالب

بيداري اسالمي و جهان
جديد

  دار) شناسنامه سؤال 120(

انقالب مشروطه

زده منورالفكران و روشنفكران غرب

نخستين بيدارگران اسالمي

افق بيداري اسالمي
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد      سبز       آبي   

انقالب اسالمي ايران؛ نقطة عطف بيداري اسالمي
)دار سؤال شناسنامه 40(

زرد      سبز       آبي   

سرآغاز بيداري اسالمي
)دار سؤال شناسنامه 50(

زرد      سبز       آبي   

انقالب اسالمي

ها مقايسة انقالب

جغرافياي فرهنگي جهان جديد

20

20

10

10

10

20

10

10

10

  دار سؤال شناسنامه 120
سؤالي 10يمانة پ 6
سؤالي 20پيمانة  3

سؤال 11
از كنكورهاي سراسري

سؤال 109
هاي كانون از آزمون

ميزان تسلط خود را با گام اول:
رنگ مشخص كنيد.

/     ً      نسبتا  مسلطم سبز:مسلطم/  آبي:
.مسلط نيستم زرد:
اگر در گام اول هاي بعدي: گام
خود را در حد رنگ زرد ارزيابي دانش

هاي بعدي پيشرفت كرديد اما در نوبت
هاي سبز يا آبي توانيد خانه كرديد، مي

ها نگاه را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ
شويد در كدام كنيد متوجه مي

تر داريد. ها نياز به تمرين بيش قسمت

كنيد. ارزيابي  را  پيشرفت خود  به گام  درخت دانش، گام  با 



اول) 1 (هن�مسال اول)بخش 1 (هن�مسال    بخش

  

 
 

 

1بخش 
سال اول نيم

  دار) شناسنامه سؤال 140(

فوايد علوم اجتماعي

هاي علوم اجتماعي شاخه

نظم اجتماعي و قواعد اجتماعي

ذخيرة دانشي و دانش عمومي

دانش علمي

اجتماعي نظم
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد      سبز       آبي   

ذخيرة دانشي
)دار سؤال شناسنامه 20(

زرد      سبز       آبي   

نظام اجتماعي

اجتماعي علوم
)دار سؤال شناسنامه 50(

زرد      سبز       آبي   

كنش اجتماعي
)دار سؤال شناسنامه 20(

زرد سبز       آبي   

              خشت  بناي جامعه

گرفتن كنش اجتماعيپيامدهاي ناديده 

پرسش از معناي زندگي و پيچيدگي
هاي اجتماعي و انساني پديده

معناي زندگي
)دار سؤال شناسنامه 20(

زرد سبز       آبي   

شناسي تفهمي ـ تفسيري جامعه

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 شناسي پوزيتيويستي جامعه
10 شناسي تفهمي ـ تفسيري جامعه

10شناسي انتقادي جامعه

10 پوزيتيويستيشناسي  جامعه
  دار سؤال شناسنامه 140

سؤالي 10پيمانة  14
هاي كانون سؤال از آزمون 3

سؤال طراحي شده از 137
كتاب درسي

ها براي پوشش مطالب  اين سؤال
 اند. كتاب درسي طراحي شده

ميزان تسلط خود را با گام اول:
رنگ مشخص كنيد.

     ً       نسبتا  مسلطم/ سبز:مسلطم/  :آبي
.مسلط نيستم زرد:
اگر در گام اول هاي بعدي: گام
خود را در حد رنگ زرد ارزيابي دانش

هاي بعدي پيشرفت كرديد اما در نوبت
هاي سبز يا آبي توانيد خانه كرديد، مي

ها نگاه را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ
شويد در كدام كنيد متوجه مي

تر داريد. تمرين بيشها نياز به  قسمت

كنيد. ارزيابي  را  پيشرفت خود  به گام  درخت دانش، گام  با 



دوم) 2 (هن	مسال دوم)بخش 2 (هن	مسال    بخش

  

 

2بخش 
سال دوم نيم

  دار) شناسنامه سؤال 110(

تفاوت يا نابرابري؟

شناسي انتقادي نابرابري اجتماعي و جامعه

ها ـ الگوي تعارف تنازع هويت

انواع نظام سياسي

انواع قدرت

هاي سياسي داوري علمي ارزش

سياست هويت
)دار سؤال شناسنامه 10(

زرد      سبز       آبي   

قدرت اجتماعي
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد      سبز       آبي   

اجتماعي نابرابري
)دار سؤال شناسنامه 20(

زرد      سبز       آبي   

زرد      سبز       آبي   

منزلت علم ـ علوم اجتماعي در قرآن

علم مدني و علم عمران

مقاومت و عدالت ـ دو انقالب در به مدارا
يك قرن

زرد      سبز       آبي   

هاي علوم اجتماعي ها و ظرفيت ويژگي
جهان اسالم

10

10

10

10

10

20

10

10

10

10

پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسالم
)دار سؤال شناسنامه 30(

افق علوم اجتماعي در جهان اسالم
)دار سؤال شناسنامه 20(

  دار سؤال شناسنامه 110
سؤالي 10پيمانة  9
سؤالي 20پيمانة  1

سؤال طراحي شده از 110
كتاب درسي

ها براي پوشش مطالب  اين سؤال
 اند. كتاب درسي طراحي شده

ان تسلط خود را باميز گام اول:
رنگ مشخص كنيد.

     ً       نسبتا  مسلطم/ سبز:مسلطم/  آبي:
.مسلط نيستم زرد:
اگر در گام اول هاي بعدي: گام
خود را در حد رنگ زرد ارزيابي دانش

هاي بعدي پيشرفت كرديد اما در نوبت
هاي سبز يا آبي توانيد خانه كرديد، مي

ها نگاه را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ
شويد در كدام وجه ميكنيد مت

تر داريد. ها نياز به تمرين بيش قسمت

كنيد. ارزيابي  را  خود  پيشرفت  به گام  درخت دانش، گام  با 




