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درس نامه پاسخ نامه     تست      

۲۱۰   ۱۵۸   ۸  درس اول: كنش های ما  
۲۱۰   ۱۵۸   ۱۰  درس دوم: پديده های اجتماعى  
۲۱۲   ۱۶۰   ۱۴  درس سوم: جهان اجتماعى  
۲۱۳   ۱۶۱   ۱۷  درس چهارم: اجزا در اليه های جهان اجتماعى  
۲۱۴   ۱۶۱   ۲۰  درس پنجم: جهان های اجتماعى  
۲۱۶   ۱۶۳   ۲۴  درس ششم: پيامدهای جهان اجتماعى  
۲۱۷   ۱۶۴   ۲۸  درس هفتم: ارزيابى جهان های اجتماعى  
۲۱۹   ۱۶۵   ۳۱  درس هشتم: هويت فردی و اجتماعى  
۲۲۰   ۱۶۶   ۳۴  درس نهم: بازتوليد هويت اجتماعى  
۲۲۲   ۱۶۷   ۳۷  درس دهم: تغييرات هويت اجتماعى  
۲۲۳   ۱۶۸   ۴۱  درس يازدهم: تحوالت هويتى جهان اجتماعى (علل درونى)  
۲۲۵   ۱۷۰   ۴۵  درس دوازدهم: تحوالت هويتى جهان اجتماعى (علل بيرونى)  
۲۲۵   ۱۷۱   ۴۸  درس سيزدهم: هويت ايرانى (۱)  
۲۲۷   ۱۷۲   ۵۲  درس پانزدهم: هويت ايرانى (۳)  
۲۲۹   ۱۷۳   ۵۵  درس شانزدهم: هويت ايرانى (۴)  

درس نامه پاسخ نامه     تست      

۲۳۲   ۱۷۴   ۵۸  درس اول: جهان فرهنگى  
۲۳۳   ۱۷۵   ۶۲  درس دوم: فرهنگ جهانى  
۲۳۴   ۱۷۶   ۶۵  درس سوم: نمونه های فرهنگ جهانى(۱)  
۲۳۵   ۱۷۷   ۶۸  درس چهارم: نمونه های فرهنگ جهانى (۲)  

 درس اول: كنش های ما
 درس دوم: پديدههای اجتماعى

 درس سوم: جهان اجتماعى
اجزا در اليههای جهان اجتماعى  درس چهارم:

 درس پنجم: جهانهای اجتماعى
 درس ششم: پيامدهای جهان اجتماعى

جهانهای اجتماعى  درس هفتم: ارزيابى
هويت فردی و اجتماعى  درس هشتم:

 درس نهم: بازتوليد هويت اجتماعى
 درس دهم: تغييرات هويت اجتماعى

جهان اجتماعى (علل درونى)  درس يازدهم: تحوالت هويتى
(علل بيرونى)  درس دوازدهم: تحوالت هويتى جهان اجتماعى

 درس سيزدهم: هويت ايرانى (۱)
 درس پانزدهم: هويت ايرانى (۳)

(۴) ايرانى هويت شانزدهم: درس

 درس اول: جهان فرهنگى
فرهنگ جهانى  درس دوم:

 درس سوم: نمونههای فرهنگ جهانى(۱)
 درس چهارم: نمونههای فرهنگ جهانى (۲)



۲۳۷   ۱۷۸   ۷۲  درس پنجم: باور ها و ارزش های بنيادين فرهنگ غرب  
۲۳۹   ۱۸۰   ۷۷  درس ششم: چگونگى تكوين فرهنگ معاصر غرب  
۲۴۰   ۱۸۲   ۸۱  درس هفتم: جامعۂ جهانى  
۲۴۲   ۱۸۳   ۸۵  درس هشتم: تحوالت نظام جهانى  
۲۴۴   ۱۸۴   ۹۰  درس نهم: جهان دو قطبى  
۲۴۵   ۱۸۵   ۹۳  درس دهم: جنگ ها و تقابل  های جهانى  
۲۴۶   ۱۸۷   ۹۷  درس يازدهم: بحران های اقتصادی و زيست محيطى  
۲۴۸   ۱۸۸   ۱۰۱  درس دوازدهم: بحران های معرفتى و معنوی  
۲۴۹   ۱۹۰   ۱۰۶  درس سيزدهم: سرآغاز بيداری اسالمى  
۲۵۱   ۱۹۱   ۱۰۹  درس چهاردهم: انقالب اسالمى ايران، نقطۀ عطف بيداری اسالمى  
۲۵۲   ۱۹۳   ۱۱۴  درس پانزدهم: افق بيداری اسالمى  

درس نامه پاسخ نامه     تست      

۲۵۴   ۱۹۵   ۱۱۹  درس اول: ذخيرۂ دانشى  
۲۵۶   ۱۹۶   ۱۲۳  درس دوم: علوم اجتماعى  
۲۵۸   ۱۹۷   ۱۲۶  درس سوم: نظم اجتماعى  
۲۶۰   ۱۹۸   ۱۲۹  درس چهارم: كنش اجتماعى  
۲۶۲   ۱۹۹   ۱۳۲  درس پنجم: معنای زندگى  
۲۶۴   ۲۰۱   ۱۳۶  درس ششم: قدرت اجتماعى  
۲۶۷   ۲۰۳   ۱۴۱  درس هفتم: نابرابری اجتماعى  
۲۷۰   ۲۰۴   ۱۴۶  درس هشتم: سياسِت هويت  
۲۷۳   ۲۰۶   ۱۵۰  درس نهم: پيشينۂ علوم اجتماعى در جهان اسالم  
۲۷۵   ۲۰۷   ۱۵۳  درس دهم: افق علوم اجتماعى در جهان اسالم  
۲۷۸  پاسخ نامه كليدی  

باورها و ارزشهای بنيادين فرهنگ غرب درس پنجم:
 درس ششم: چگونگى تكوين فرهنگ معاصر غرب

 درس هفتم: جامعۂ جهانى
 درس هشتم: تحوالت نظام جهانى

جهان دوقطبى  درس نهم:
جنگها و تقابل  های جهانى  درس دهم:

 درس يازدهم: بحرانهای اقتصادی و زيستمحيطى
بحرانهای معرفتى و معنوی  درس دوازدهم:

سرآغاز بيداری اسالمى  درس سيزدهم:
ايران، نقطۀ عطف بيداری اسالمى اسالمى  درس چهاردهم: انقالب

 درس پانزدهم: افق بيداری اسالمى

ذخيرۂ دانشى  درس اول:
 درس دوم: علوم اجتماعى
 درس سوم: نظم اجتماعى

 درس چهارم: كنش اجتماعى
 درس پنجم: معنای زندگى

 درس ششم: قدرت اجتماعى
 درس هفتم: نابرابری اجتماعى

ِ سياسِت هويت  درس هشتم:
 درس نهم: پيشينۂ علوم اجتماعى در جهان اسالم

در جهان اسالم  درس دهم: افق علوم اجتماعى
 پاسخنامه كليدی 
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