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  نمره »سؤاالت«      رديف

  .بودن عبارات زير را مشخص كنيد لطيا غ حيحص )الف
با پاراگراف                                          .ردگي اگر آگاهي نباشد هيچ كنشي صورت نمي .1 متن   1مرتبط    كتاب درسي 4 ي صفحهـ 
   .ها نيست ي انسان پيامدهاي كنش مانند خود كنش وابسته به آگاهي و اراده .2

با پاراگراف  متن   آخرمرتبط    كتاب درسي 5 ي صفحهـ 
با پاراگراف            .شوند ميهايي مانند پلك زدن، ضربان قلب، كنش محسوب  فعاليت .3 متن   2مرتبط  درسي 4 ي صفحهـ    كتاب 
با پاراگراف        .هايشان اهداف يكساني ندارند هاي مختلف در انجام كنش انسان .4 متن   4مرتبط  درسي 4 ي صفحهـ پرسش    كتاب 

2  

 .عبارات زير را كامل كنيد )ب

با پاراگراف                   .ي استانسان نيز ضرور …براي انجام كنش عالوه بر آگاهي  .5 متن   2مرتبط    كتاب درسي 4 ي صفحهـ 

با پاراگراف                        .ها را انجام دهد آن …، كنش هستند و بايد  …پيامدهاي  .6 متن   1مرتبط    كتاب درسي 6 ي صفحهـ 

  .دسشود حتي اگر هميشه به آن نر خاصي انجام مي …و  …فعاليت انسان با  .7

با پاراگراف  متن   3مرتبط  درسي 4 ي صفحهـ  كتاب 

  .او را دريابد …دهد كه  آورد، معلم در صورتي به او پاسخ مناسب مي آموزي دست خود را باال مي دانش .8

5/2  

متن   تركيبي          )سه مفهوم اضافه است( .ها وصل كنيد مفاهيم را به تعاريف مناسب آن .9 )پ  رسيكتاب د 6و  4، 3 ي صفحهـ 
  

  تعاريف  مفاهيم

  كنش .كندپاسخ سالم فردي كه سالم مي -1

  بودن هدفدار .گويندبه فعاليت انسان مي - 2

  آگاهانه بودن .بردفردي لب رودخانه نشسته و از صداي آب لذت مي  - 3

  .كنند ها خودداري مي ها از انجام برخي كنش انسان - 4

  پيامد ارادي

  پيامد غيرارادي

 نامطلوبشانپيامدهاي 
   

2  

 .ي صحيح را انتخاب كنيد گزينه )ت

 كدام يك از پيامدهاي كنش انسان خود يك كنش است؟ و كدام نوع از پيامدهاي كنش انسان قطعي است؟ .10

با پاراگراف                       متن   1مرتبط    كتاب درسي 6 ي صفحهـ 
  يامد اراديپيامد غيرارادي ـ پ) 2    پيامد ارادي ـ پيامد ارادي) 1

  پيامد غيرارادي ـ پيامد غيرارادي) 4    پيامد ارادي ـ پيامد غيرارادي) 3

ايد و شرايط مناسب محيطي، اجتماعي و فردي فراهم است ولي از پاسخ  ي امتحان نشسته در جلسه«عبارت  .11
 هاي كنش انساني است؟ ي كدام يك از ويژگي نشانه» .مانيد به پرسشي باز مي

با پاراگراف                       متن   1مرتبط    كتاب درسي 4 ي صفحهـ 
  هدفدار بودن كنش انساني) 2    ارادي بودن كنش انساني) 1

  آگاهانه بودن كنش انساني) 4    معنادار بودن كنش انساني) 3

5/1  

  تشريحيسؤاالت 
 هاي ما كنش
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  نمره »سؤاالت«       رديف

ـ تغيير هواي  بعد از وضو گرفتن هاي امتحاني ـ پاكيزه شدن دست و صورتپاسخ دادن به پرسشترتيب به .12
با پاراگراف         اشاره به كدام پيامد دارد؟  آموزان بعد از ورود و خروج دانش كالس متن   3و  2مرتبط    كتاب درسي 6 ي صفحهـ 

  پيامد غيرارادي ـ پيامد غيرارادي ـ پيامد ارادي) 1

  پيامد ارادي ـ پيامد ارادي ـ پيامد غيرارادي) 2

  پيامد غيرارادي ـ پيامد ارادي ـ پيامد ارادي) 3

  پيامد ارادي ـ پيامد غيرارادي ـ پيامد غيرارادي) 4
 .به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد  )ث

با پاراگراف                                           مانند؟ چرا برخي افراد ناگهان از گفتار باز مي  .13 متن   1مرتبط    كتاب درسي 4 ي صفحهـ 

 چيست؟» چرا چنين كاري كردي؟«رسيد توان از هر كنشگري پ كه مي دليل اين .14

با پاراگراف                       متن   3مرتبط    كتاب درسي 4 ي صفحهـ 

 .نمونه از معناهاي مختلف آن را بنويسيد دوبوق زدن يك كنش انساني است،  .15

ـ مرتبط                       كنيد    كتاب درسي 5 ي صفحهگفتگو 

با پاراگراف              اند؟ ترتيب احتمالي و قطعي ن بهكدام نوع از پيامدهاي كنش انسا .16 متن   3مرتبط    كتاب درسي 6 ي صفحهـ 

5/3  

 .به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد  )ج

با پاراگراف                .منظور از پيامدهاي طبيعي كنش چيست؟ با مثال توضيح دهيد .17 متن   2مرتبط    كتاب درسي 5 ي صفحهـ 
2  

ب در جويبار روان است، كشاورز كنند، آ برها حركت ميا:دهندمي مخلوقات كاري انجام ميدر جهان تما .18

 .)تحليل كنيد(كند، تفاوت فعاليت انسان با اين مخلوقات چيست؟  كشت و زرع مي

با پاراگراف                       متن   2و  1مرتبط  درسي 3 ي صفحهـ    كتاب 

2  

ي كدام ويژگي كنش  نشانه» آگاه باشد ولي تصميم به انجام آن نگيردممكن است فردي به كاري«عبارت .19

با پاراگراف                                                                     )توضيح دهيد(است؟  يانسان متن   1مرتبط    كتاب درسي 4 ي صفحهـ 
2  

كنيد جدول                                                                            .جدول زير را كامل كنيد .20 درسي 7 ي صفحهـ   تحليل   كتاب 

پيامدهاي  پيامدهاي ارادي كنش 

  ي ديگري وابسته به اراده ي كنشگردهاوابسته به ار  غيرارادي

      درس خواندن

      وضو گرفتن
  

5/2  

  20 جمع كل
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  نمره »سؤاالت«      رديف
 .بودن عبارات زير را مشخص كنيد لطيا غ حيحص )فال

هاي  زدن ـ اسم هاي انسان مانند نماز خواندن ـ شادي كردن ـ پلك در زبان فارسي براي فعاليت .21
با پاراگراف                             .گوناگوني همانند كار، عمل، فعل، كنش وجود دارد متن   2مرتبط   كتاب درسي 2 ي صفحهـ 

ها هميشه براساس آگاهي صحيح صورت  كنش انسانالبته گيرد،  هي نباشد كنشي صورت نميتا آگا .22
متن   1مرتبط با پاراگراف                                                                                            .گيرد نمي   كتاب درسي 4 ي صفحهـ 

1  

 .عبارات زير را كامل كنيد )ب
با پاراگراف                           .دهند آن را انجام مي ،كنش …ها با توجه به  سانان .23 متن 3مرتبط   كتاب درسي 4 ي صفحهـ 
با پاراگراف                                                .كنش معلم است …نمره دادن معلم  .24 متن   1مرتبط  درسي 6 ي صفحهـ    كتاب 

1  

     )دو مورد اضافه است(.ها وصل كنيدتعاريف مناسب آن مفاهيم را به .25 )پ
ـ                   كتاب درسي 6و  4 ي صفحهـ   1پاراگراف  تركيبي 

  

  تعاريف مفاهيم
 .اين دسته از پيامدها خودشان كنش هستند

  .پيامدهايي كه كنش نيستند
  پيامدهاي غيرارادي
  پيامدهاي ارادي
  آگاهانه بودن كنش

  ي طبيعيها فعاليت
  

1  

 .ي صحيح را انتخاب كنيد گزينه )ت
متن                           .بودن مشخص كنيد لطيا غ حيحعبارات زير را از حيث ص .26 ـ   كتاب درسي 6و  4 ي صفحهتركيبي 

  .ي افراد بستگي دارند ي پيامدهاي كنش به اراده همه - 
  .پيامدهاي طبيعي كنش انسان قطعي است - 
  .يا افراد ديگر وابسته است كنشگربه امدهاي كنش، برخي از پي - 
 .گيرد شود و اگر نخواهند انجام نمي انجام مي ،اغلب پيامدهاي انساني را اگر افراد اراده كنند - 
  غ ـ ص ـ غ ـ ص) 2    ص ـ غ ـ غ ـ ص) 1
  غ ـ ص ـ ص ـ غ)4  ص ـ غ ـ ص ـ غ) 3

5/0  

از نابينايان كه تا جاي نبينند پاي :موختي؟ گفتحكمت از كه آ؛لقمان حكيم پرسيدنداز «عبارت  .27
با                                       به كدام ويژگي كنش انساني اشاره دارد؟ »!ننهند ـ مرتبط   كتاب درسي 5 ي صفحهكادر زرد 

  معنادار بودن كنش انساني) 2  آثار و پيامدهاي طبيعي كنش انساني) 1
  دار بودن كنش انسانيهدف)4 نش انسانيآثار و پيامدهاي ارادي ك) 3

5/0  

 .به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد )ث
 آموزي كه دست خود را باال آورده پاسخ مناسب بدهد؟ تواند به دانش معلم در چه صورتي مي .28

با پاراگراف                      متن   آخرمرتبط    كتاب درسي 4 ي صفحهـ 
1  

 شود؟ چرا؟در مواجهه با خطر كنش محسوب ميچشمآيا بسته شدن ناخودآگاه .29
با پاراگراف                      متن   2مرتبط    1  كتاب درسي 4 ي صفحهـ 

 .به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد )ج
 ؟باشد ي كدام ويژگي كنش انسان مي هر عبارت نشانه .30

پرسند چرا چنين كاري  از او مي .دگشاي ي اتاق را مي خيزد و در و پنجره فردي از ميان جمع برمي) الف
با                                                                                                  كردي؟ متن مرتبط  ـ    كتاب درسي 4 ي صفحهكادر زرد  

با پاراگراف م                                          .سرزنش افراد براي كارهاي ناشايست) ب متن   2رتبط    كتاب درسي 4 ي صفحهـ 
با                                                                                بوق زدن راننده) ج كنيد مرتبط    كتاب درسي 5 ي صفحهـ   گفتگو 
با                                                  ها هاي انسان قرار گرفتن بر سر دوراهي) د   كتاب درسي 4 ي صفحهـ   كادر زردمرتبط 

4  

  10 جمع كل
  
  

  دشوارتر سؤاالت تشريحي كمي
 هاي ما كنش
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ـ (  ؟نداردهاي زير را  يك از ويژگي انساني كدام كنش  .1 با پاراگراف   93دي  5آزمون كانون  منطبق   )كتاب درسي 4ي  صفحه 3تا  1ـ 

 دندار بو هدف   طبيعي بودن   ارادي بودن   آگاهانه بودن 

   )ترتيب به(ي آن چيست؟  كنش انساني، به چه علت داراي معناي خاصي است و نتيجه .2

ـ ( كانون  با پاراگراف ـ   93آذر  7آزمون  صفحه 3منطبق  درسي 4ي  متن   )كتاب 

 .امه پيدا نخواهد كردهاي زماني، مكاني و اجتماعي ـ هرگاه معناي يك فعاليت از بين برود، رفتار نيز اد دليل تناسب داشتن با موقعيت به 

 .توان شناخت ها نمي معناي آن هاي انساني را بدون توجه به  هاي زماني، مكاني و اجتماعي ـ كنش دليل تناسب داشتن با موقعيت به 

 .توان شناخت ها نمي معناي آن هاي انساني را بدون توجه به  ـ كنش. كند گيرد و هدفي كه دنبال مي اي كه براساس آن شكل مي با توجه به آگاهي 

 .ـ هرگاه معناي يك فعاليت از بين برود، رفتار نيز ادامه پيدا نخواهد كرد. كند گيرد و هدفي كه دنبال مي اي كه براساس آن شكل مي با توجه به آگاهي) 4

توانند حرف  از دوران كودكي نميها به چه دليل تا مقاطعي  ماند و بچه كدام ويژگي كنش اگر در انسان از بين برود فرد از گفتار باز مي .3

ـ (  بزنند؟ با پاراگراف ـ   92آذر  24آزمون كانون  صفحه 1منطبق  درسي 4ي  متن   )كتاب 

  از دست دادن آگاهي نسبت به كلمات ـ عدم آگاهي   دار بودن ارادي بودن ـ به دليل هدف 

  ارادي بودن ـ معنادار بودن     دار بودن ـ معنادار بودن هدف 

ـ (   …ي اين است كه داشتن به كار غلط و تصميم به انجام آن نشانهآگاهي  .4 كانون  با پاراگراف ـ   92دي  25آزمون  صفحه 1منطبق  درسي 4ي  متن   )كتاب 

  .رسدهاي مختلف تفاوت دارد، هرچند در برخي موارد به مقصود نميكنش انساني در موقعيت 

  .داراي هدف خاصي است گيرداي كه شكل ميكنش انساني براساس آگاهي 

  .هايي داردهاي طبيعي تفاوتكنش انساني داراي معناي خاصي است و با فعاليت 

 .  انتخاب كند ي خود ارادهبا گيرد، ولي عالوه بر آن انسان بايد انجام فعاليتي را كنش انساني براساس آگاهي شكل مي 

. دهد هاي آزمون پاسخ مي گيرد و به پرسش خوبي ياد مي لب آن درس را بهكند، او مطا آموزي كتاب درسي خود را مطالعه مي دانش« .5

» پيامد ارادي«و » پيامد طبيعي«ترتيب،  با توجه به عبارت فوق، به» .دهد ي قبولي مي معلم نيز متناسب با تالش وي، به او نمره

ـ (  آموز كدام است؟ دانش با پاراگراف ـ   93ارديبهشت  4آزمون كانون  صفحه 1منطبق   )كتاب درسي 6ي  متن 

  ي مطالب درسي ها ـ مطالعه يادگرفتن درس   هاي امتحاني دادن به پرسش ها ـ پاسخ يادگرفتن درس 

  ي مطالب درسي ي قبولي توسط معلم ـ مطالعه دادن نمره   ها ي قبولي توسط معلم ـ يادگرفتن درس دادن نمره 

ـ (  درست است؟  ها، با توجه به نمودار زيريك از گزينه كدام .6 صفحه 3و  1مكمل پاراگراف ـ   92ارديبهشت  25آزمون كانون   )كتاب درسي 6ي  متن 

گـاهي انجـام    حورزش صب شود مند مياز ثواب نماز اول وقت بهره خواند سر وقت نماز مي شودصبح زود از خواب بيدار مي فردي

  .شود سرحال و شاداب مي شودتر ميگردش خون سريع دهد مي

  . مندي از ثواب آن پيامدهاي ارادي كنش اوست، سرحال و شاداب شدن از پيامدهاي غيراراديسروقت نماز خواندن و بهره 

  .گاهي پيامدهاي طبيعي و غيرارادي كنش اوست رحال و شاداب شدن از ورزش صبحمندي از پاداش نماز اول وقت و سبهره 

  .مندي از ثواب نماز اول وقت پيامدهاي ارادي كنش اوستتر و بهرهگردش خون سريع 

  . گاهي پيامدهاي غيرارادي كنش اوست برخاستن از خواب در صبح زود و ورزش صبح 

 .هستند …و اين نوع پيامدها  …وابستگي  …ي  دهپيامدهاي غيرارادي كنش انساني به ارا .7

ـ (    كانون  با پاراگراف ـ   93اسفند  7آزمون  صفحه 2و  1منطبق   )كتاب درسي 6ي  متن 

 دارند ـ قطعي  افراد ديگر ـ     قطعي  فرد انساني ـ ندارند ـ 

 افراد ديگر ـ ندارند ـ احتمالي     فرد انساني ـ دارند ـ احتمالي 

  اي هاي چهارگزينه پرسش
 هاي ما كنش
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با (  .هاي زير را تعيين كنيد ارادي و غيرارادي هر يك از كنشپيامدهاي  .8 كنيدمنطبق  درسي 7ي  صفحه ـ  تحليل   )كتاب 

  
  پيامدهاي غيرارادي پيامدهاي ارادي  كنش

  الف  يي ديگروابسته به اراده كنشگريوابسته به اراده  سيگار كشيدن
 ب ج

  

  تيره شدن رنگ پوست ـ افسردگي ـ بيكاري   سرطان ريه ـ كم شدن اشتها ـ ازدياد مصرف سيگار 

  كم شدن حافظه ـ آلزايمر ـ منزوي شدن   ي زياد بيماري تنفسي ـ اخراج از كار ـ صرف هزينه 

خواهد از ديدن آب لذت ببرد ـ ناتواني در سخن گفتن به زبان خاص ـ غمگين شدن از يك خبر  نشيند مي فردي كه لب رودخانه مي .9

با پاراگراف (  ؟يژگي كنش اشاره داردبه كدام و ترتيب به صفحه 3منطبق  درسي 4ي  متن    )كتاب 

 معنادار بودن كنش ـ ارادي بودن كنش ـ پيامد غيرارادي كنش 

  هدفدار بودن كنش ـ آگاهانه بودن كنش ـ پيامد طبيعي كنش 

  معنادار بودن كنش ـ هدفدار بودن كنش ـ پيامد غيرارادي كنش 

  آگاهانه بودن كنش ـ پيامد ارادي كنشهدفدار بودن كنش ـ  

از فعاليت مخلوقات  را دارد كه آن …كنش  .گويند مي …دهنده  و به انجام … دهد در علوم انساني به فعاليتي كه انسان انجام مي .10

با پاراگراف (  .كند ديگر متمايز مي درسي 3ي  متن صفحه 3منطبق    )كتاب 

  هايي ر ـ ويژگيكنش ـ كنشگ     پيامدهاييكنش ـ كنشگر ـ  

  هايي كنشگر ـ كنش ـ ويژگي     پيامدهاييكنشگر ـ كنش ـ  

گيرند كه ابتدا استراحت كنند و بعد تكاليف درسي خود را  آموزان پس از برگشت از دبيرستان بين دوراهي قرار مي كه دانش اين .11

ـ(  اشاره به كدام ويژگي كنش دارد؟ ،انجام دهند يا برعكس با كادر زرد   صفحه  منطبق  درسي 4ي  متن    )كتاب 

  معنادار بودن   بودن هدفدار   بودن آگاهانه   بودن ارادي 

؟ پاسخ فرد، به كدام ويژگي اگر از او بپرسند چرا چنين كاري كردي .كند ي اتاق را باز مي خيزد و پنجره فردي از ميان جمع برمي .12

صفحه(  ؟كنش اشاره دارد ـ    با كادر زرد     )رسيكتاب د 4ي  منطبق 

  معنادار بودن   بودن آگاهانه   بودن هدفدار   بودن ارادي 

تواند به او  معلم نيز در صورتي مي. ورد معناي كار او اجازه خواستن از معلم استآ وزي در كالس دست خود را باال ميآم وقتي دانش .13

 ؟اشاره به كدام ويژگي كنش دارد. او را دريابد …پاسخ مناسب بدهد كه 

ب(   صفحهمنطبق  متن  آخر    )كتاب درسي 4ي  ا پاراگراف 

  معنادار بودن   بودن ارادي   بودن هدفدار   بودن آگاهانه 

ي طبيعي  نتيجه … و برخي از پيامدهاي كنش غيرارادي …ي انسان بستگي دارد كه خودشان  برخي از پيامدهاي كنش، به اراده .14

با پاراگراف (  .اند كنش صفحه 2و  1منطبق    )ب درسيكتا 6ي  متن 

  نيستندـ قطعي  نيستند كنش     قطعي هستندـ  هستند كنش 

  هستندـ احتمالي  نيستند كنش     احتمالي هستندـ  هستند كنش 
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 صحيح .1
 --------------------------------------- 

 انساني  به اراده ،ـ پيامدهاي ارادي يا غيرارادي برخالف كنش غلط .2
 .بستگي ندارد

 --------------------------------------- 
 .شود ي انسان انجام نمي ها با اراده ـ اين فعاليت غلط .3

 -------------------------------------- - 
 صحيح  .4

 --------------------------------------- 
 .ي انسان براي انجام كنش ضروري است اراده .5

 --------------------------------------- 
 يارادي ـ كنشگر .6

 --------------------------------------- 
 قصد ـ هدف .7

 --------------------------------------- 
 معناي كنش .8

 ------------- -------------------------- 
 ي فرد جواب دهنده پيامد ارادي به اراده - 1 .9

  كنش - 2
  هدفدار بودن -3
  پيامدهاي نامطلوبشان - 4

          --------------------------------------- 
شود  ي كنشگر مربوط مي ـ پيامد ارادي چون به اراده» 3«ي  گزينه .10

 .مي و قطعي استغيرارادي حت هاي خود يك كنش و پيامد
 --------------------------------------- 

در كالس به آگاهانه مطرح شده  يها پرسشبازماندن از ـ » 4« ي نهيگز .11
 .كند بودن كنش انساني اشاره مي

 --------------------------------------- 
نسان ا ي چون به اراده ياراد امديپ ،يامتحان يها ـ پاسخ به پرسش» 4« ي نهيگز .12

 .ندهد ايبه سؤاالت جواب بدهد  تواند يوابسته است كه م
شدن است، در كالس  زهيآن پاك يراراديغ امديوضو گرفتن پمداوم 

 امديكه خود پ شود يكالس م يهوا رييورود و خروج افراد باعث تغ
  .است يراراديغ

 --------------------------------------- 
 .دهند ات و معاني از دست ميچون آگاهي خود را نسبت به كلم .13

 --------------------------------------- 
اگرچه  ؛شود يانجام م يانسان با قصد و هدف خاص تيفعال رايز .14

 .به آن نرسد شهيممكن است هم
 --------------------------------------- 

 اعتراض ـ شادي و سرور .15
 --------------------------------------- 

يعني ممكن است انجام بشود يا  ؛هاي ارادي، احتمالي هستندپيامد .16
  .شوند يعني حتماً انجام مي ؛غيرارادي قطعي هستند پيامدهاي. نشود

 --------------------------------------- 
يعني  ؛گويند به پيامدهاي غيرارادي، پيامدهاي طبيعي كنش نيز مي .17

. طبيعي كنش هستندي  ي افراد بستگي ندارند و نتيجه به اراده
  .شود گيرد دست و صورت او پاكيزه مي فردي كه به صورت مداوم وضو مي

 --------------------------------------- 
هايي دارد كه آن را از فعاليت ساير مخلوقات متمايز  كنش انساني ويژگي .18

آگاهانه بودن ـ ارادي بودن ـ هدفدار  :اند از ها عبارت اين ويژگي. كند مي
  بودن ـ معنادار بودن

ي انسان وابسته است، تا اراده و  يعني به اراده ؛ارادي است ،كنش .19
پس براي انجام كنش . شود كنش انجام نمي ،خواست انسان نباشد

 .ي انسان نيز ضروري است اراده ،عالوه بر آگاهي
 -------------------------------------- - 

20. . 
 

هاي آزمون پاسخ  به پرسش خود 
  .دهد مي

   ارادي
              معلم متناسب با تالش او  ديگران               

  .دهد نمره مي
       درس خواندن  

 ن بهيافت قبولي در آزمون ـ راه غيرارادي 
  ها درسكالس باالتر ـ ياد گرفتن 

  
  آماده شدن براي نماز خود    

  ارادي                          
  عمل به احكام الهي ديگران    

  وضو گرفتن     
  پاكيزه شدن دست  و صورت غيرارادي                         

  
  
  
  
  
  
  

انسان ي  چون با اراده ؛انساني نيست كنش پلك زدن جزء غلط  .21
  .نيست

 --------------------------------------- 
 صحيح .22

 --------------------------------------- 
 يمعنا .23

 --------------------------------------- 
 مد اراديپيا .24

 --------------------------------------- 
 پيامدهاي ارادي ـ پيامدهاي غيرارادي .25

 --------------------------------------- 
 ـ غ ـ ص ـ ص ـ غ» 4«ي  گزينه .26

 --------------------------------------- 
عبارت داده شده از لقمان حكيم در صورت سؤال ـ » 1«ي  گزينه .27

 .ثار و پيامدهاي طبيعي كنش انساني استبيانگر آ
 --------------------------------------- 

 .در صورتي كه معناي كنش او را دريابد .28
 --------------------------------------- 

 .گيرد زيرا با اراده و خواست انسان صورت نمي ؛خير .29
 --------------------------------------- 

 .بودن كنش اشاره داردهدفدار به ) الف .30
خاطر اين است  دليل سرزنش به. به ارادي بودن كنش بستگي دارد) ب

 .كار را انجام داده استآن  ي خود كه كنشگر با اراده
 .كند اشاره به معنادار بودن كنش مي) ج
  .به ارادي بودن كنش اشاره دارد) د

  پاسخ سؤاالت تشريحي
 هاي ما كنش

  وارترشد پاسخ سؤاالت تشريحي كمي
 هاي ما كنش
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  حيحص .31
 --------------------------------------- 

اند و قابل حس  ها خلق كرده هاي اجتماعي را انسان  ـ پديده لطغ .32
 .نيستند

 --------------------------------------- 
  حيحص .33

 --------------------------------------- 
  حيحص .34

 --------------------------------------- 
 رانديگ  .35

 --------------------------------------- 
 آگاهي - اراده  .36

 --------------------------------------- 
 ي اجتماعي پديده  .37

 ------------------------------------ 
 ها محدوديت - ها فرصت  .38

 --------------------------------------- 
 كنش اجتماعيخرد اجتماعي  ي پديده .39

  انجام كنش اجتماعي ي شيوه هنجار اجتماعي
  هاي مطلوب و خواستني پديده ارزش اجتماعي 

 وفاي به عهد اجتماعي ي پديده
 --------------------------------------- 

رانندگي بدون حضور راهنمايي و ـ رعايت قوانين » 3«ي  گزينه .40
شود چون كنش اجتماعي بدون  ديگران كنش اجتماعي محسوب مي

 .گيرد صورت ميهم حضور فيزيكي ديگران 
 --------------------------------------- 

هاي اجتماعي بعد از آن كه از طريق  ـ هنجارها و ارزش» 2«ي  گزينه .41
و پذيري  جامعههاي  پديده ،پيدا كردندتحقق اجتماعي  هاي كنش

 تشويق و تنبيه و كنند تا از طريق را ايجاد ميكنترل اجتماعي 
 .كنند ها و هنجارها را به افراد منتقل  ارزش، تعليم و تربيت

 --------------------------------------- 
 .دشو كنش اجتماعي نوعي كنش انساني است كه با توجه به ديگران انجام مي .42

 --------------------------------------- 
كنشگر ناظر به ديگران،  ي رادهدر كنش اجتماعي آگاهي و ا .43

هاست، كنش اجتماعي تنها در حضور فيزيكي  ها و اعمال آن ويژگي
 .گيرد ديگران صورت نمي

 --------------------------------------- 
 احوالپرسي از ديگران :هاي اجتماعي هنجار .44

  امنيت اجتماعي: نش اجتماعيك
 --------------------------------------- 

ها در ارتباط با يكديگر به وجود  هاي اجتماعي را انسان پديده  .45
 ، اراده و هدفآورند و از آنجا كه افراد انساني بر اساس آگاهي مي

  .هاي اجتماعي معنادار هستند پديده ،كنند عمل مي
 ----------------------- ---------------- 

ها را به وجود  هايي كه آن از انسان ،هاي اجتماعي به مرور پديده .46
هايي را براي  ها و محدوديت شوند و فرصت اند مستقل مي آورده
اين جريان تا جايي ادامه  .كنند ها ايجاد مي ها و زندگي آن كنش
همانند  »هاي اجتماعي پديده«كنند  كه افراد احساس مييابد  مي

 .هستند »هاي طبيعي يدهپد«
 --------------------------------------- 

فردي به تنهايي و با صداي دلخواه در مكاني مطالعه : مثال .47
 كنش انساني كند مي

  كنش اجتماعي اگر فرد ديگري وارد شود 
  زشارتحقق يك  او براي رعايت حقوق ديگري

  هنجار پيدايش يك  بايد در حضور ديگران آرام مطالعه كند 

ها و  كنشگر ناظر به ديگران، ويژگي ي در كنش اجتماعي آگاهي و اراده .48
كنش اجتماعي تنها در حضور ديگران صورت . هاست اعمال آن

نمايي و رانندگي در نيمه شب و حتي به دور رعايت قوانين راه. گيرد نمي
 .هاي مخفي كنش اجتماعي است از چشم ديگران و دوربين

 --------------------------------------- 
انسان در ايجاد آن  - 2محسوس است  - 1) طبيعي ي پديده(جنگل  .49

 .نقشي ندارد
محسوس  - 3 معنادار است - 2 .است اجتماعي ي پديده - 1: آزادي بيان

  .كنند ها در ارتباط با هم و با آگاهي و اراده آن را خلق مي انسان - 4 نيست
  
  
  
  
  
  

 .گيرد غلط ـ با توجه ديگران صورت مي .50
 --------------------------------------- 

 صحيح .51
 --------------------------------------- 

 .غلط ـ اين تعريف ارزش اجتماعي است .52
 --------------- ------------------------ 

 آن هاي كنش اجتماعي ـ آثار و پيامد .53
 --------------------------------------- 

 آگاهي، اراده و هدف .54
 --------------------------------------- 

 كنش اجتماعي :خردي اجتماعي  پديده .55
  ارزش اجتماعي :عدالت اجتماعي

 فرصت و محدوديت :ي اجتماعي پديده
 ----- ---------------------------------- 

 .هاي اجتماعي معنادار هستند ـ پديده »4«ي  گزينه .56
 --------------------------------------- 

گيرد و هيچ يك  اگر كنش اجتماعي نباشد هيچ هنجاري شكل نمي .57
 .دنشو محقق نمي …هاي اجتماعي مانند عدالت و  از ارزش

 ---------------------------- ----------- 
شود، در كنش اجتماعي، آگاهي و  زماني كنش با توجه به ديگران انجام مي .58

 .ها است ي كنشگر، ناظر به ديگران و ويژگي و اعمال آن اراده
 --------------------------------------- 

با توجه به ديگران ها اين است كه چون  ويژگي مشترك كنش .59
 .شود محسوب مياعي يك نوع كنش اجتم ،گيرد صورت مي

 --------------------------------------- 
 .گويند ي اجتماعي مي به كنش اجتماعي و پيامدهاي آن پديده .60

 --------------------------------------- 
كند به او  پرسي مي بيند با او احوال انسان وقتي دوست خود را مي .61

با دشمن خود اين زند ولي  كند و با او گپ دوستانه مي سالم مي
 كه در آن هايي ديگران و موقعيتبه توجه  فرد با. رفتارها را ندارد

 .دهد گيرد رفتارهايي را انجام مي قرار مي
 --------------------------------------- 

چون ممكن است كنش فردي باشد مثالً فردي در كتابخانه مشغول  .62
از خواندن كتاب  خواندن كتاب در حضور ديگران است ولي هدف او

آشنايي مفاهيم مطرح شده در آن كتاب است و كنش اجتماعي 
چون خواندن كتاب در كتابخانه با توجه به . شود محسوب نمي

 .ديگران صورت نگرفته است
 --------------------------------------- 

كند  معلم سر كالس در مورد رعايت حقوق ديگران صحبت ميزماني كه  .63
كند كه از پيامدهاي اجتماعي هستند و  هاي اجتماعي مي رزشاشاره به ا

كه  اين و هاي اجتماعي هستند پيامدهاي كنش اجتماعي بخشي از پديده
تفاوت  اي بي يا عدهكنند  كمك ميكه زمين افتاده  فرديچند نفر  به 

هاي اجتماعي  كه از طريق كنشيي است ها و هنجارها ارزش ،هستند
 .كنند تحقق پيدا مي

 --------------------------------------- 
ي انسان صورت  ي طبيعي است كه مستقل از اراده رودخانه يك پديده .64

هاي كنترل اجتماعي است كه  امر به معروف و نهي از منكر از روش. گيرد مي
  .خواهد ارزش و هنجارهاي اسالمي را در افراد نهادينه كند مي

  پاسخ سؤاالت تشريحي
 هاي اجتماعي پديده

  دشوارتر  كمي پاسخ سؤاالت تشريحي
 هاي اجتماعي پديده




