
 7931  سال انسانی علوم و ادبیات رشته ویژه دوازدهم پایه جامعه شناسی کتاب متن سواالت

 محترم دبیران تأیید جهت

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

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

 قبولی درصد بردن باال براي آورد می فشار معلم به مدیر زیرا ( شدند قبول آموزان دانش درصد 711 ) قبولی آمار بردن باال  7-

 ( گرفتند 21 یا 73 نمره آموزان دانش درصد 39 ) خود آموزان دانش نمرات بردن باال  2-

 شدیم می خسته نوشتند می و گفتیم می را ها سوال ها کالس به زنگ هر اینکه از  9-

... -4 

 می چاپ کم خیلی قیمت با و چاپخانه در را ها جزوه این که آنجایی از . نماییم پخش نیز دیگر مدارس در را جزوه این گرفتیم تصمیم لذا

 . است و به صرفه ارزان بسیار نیز آموزان دانش براي ، کنیم
 تعداد به را ها جزوه توانیم می شما تمایل صورت در. شد مواجه خوبی بسیار استقبال با کشور مختلف مدارس در ها جزوه این گذشته سال

 . دهیم تحویل شما به مدرسه در پایین بسیار قیمت با شما آموزان دانش

 تأیید و رویت از پس محترم دبیران . گیرد می قرار گرامی دبیران شما اختیار در نمونه عنوان به درس یک جزوه متن با شما آشنایی براي

 دهند سفارش خود آموزان دانش تعداد به را جزوه این توانند می اول درس

 .شد خواهد رسانی بروز رسید هاي کتاب تغییرات به توجه با هرسال و شده نوشته 7931 سال کتاب اساس بر جزوه این

 .نفرمایید فروشی تک تقاضاي لطفاً . نداریم عنوان هیچ به فروشی تک
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 ولی شود، نمی انجام آگاهی بدون و است آگاهی به وابسته آدمی کنش. آیا کُنش آدمی وابسته به آگاهی است؟ توضیح دهید -1

 کنش به اگر. غافلیم دارد، ما زندگی در آگاهی این که نقشی و اهمیت و داریم خود های کنش دربارۀ که دانشی و آگاهی از اغلب ما

 اول نگاه در ایدش کنیم، توجه دیگر پیچیدۀ و ساده کارهای و خرید دیگران، از احوالپرسی زدن، تلفن رفتن، راه مانند خود روزمرۀ های

 داریم، کارها این دادن انجام برای که دانشی کنیم، تصور یا شوند می انجام خاص دانشی و آگاهی بدون کارها این که کنیم گمان

 .نیست طور این امّا ندارد، چندانی اهمیت

 که اید شده دعوت میهمانی یک به دوستی پیشنهاد به کنید فرض با یک مثال اهمیت آگاهی را نسبت به کنش آدمی بیان کنید. -2

 به حتی .کنید می فکر کاری هر دادن انجام از پیش .شود می بیشتر شما احتیاط و دقت موقعیتی، چنین در. شناسید نمی را کسی آن در

 در که شوید می وجهمت موقعیت این در .اندیشید می بخورید، غذا چگونه یا بگویید چه و بزنید حرف چگونه و وقت چه بروید، راه چگونه اینکه

 .است بوده پنهان شما نظر از عادت، سبب به که دارد وجود هایی دانش و ها آگاهی زدنتان حرف و خوردن غذا رفتن، راه

 کنند، می زندگی اجتماعی جهان همان در که دیگرانی با اجتماعی، جهان به ورود و تولد با ها انسان ما چیست؟« دانش عمومی» -3

 می نامند.« دانش عمومی»را  دانش از نوع این .شویم می شریک و سهیم ها دانش و ها آگاهی از ای مجموعه در

 انجام از پیش است مجبور او از روش حل مشکالت خود باید چه کار کند؟کسی که به تنهایی زندگی می کند برای آگاهی  -4

 موفقیت عمل آن که صورتی در .دهد انجام را آن بتواند و آورد دست به آن انجام برای را الزم آگاهی تا کند فکر کاری، هر دادن

 و شود می جویی صرفه او انرژی و وقت در پس کند، می استفاده قبلی دانش همان از آن دادن انجام برای بعد دفعات باشد، آمیز
 .شود می افزوده او دانشی ذخیرۀ بر سختی به ترتیب بدین .بیابد را آنها انجام راه و بیندیشد دیگر های فعالیت به تواند می

 زندگی هم با ها انسان ما که آنجا از آیا انسان برای کسب تمام دانش های عمومی مورد نیاز باید تالش کند؟ توضیح دهید. -5
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 امعهج یعنی اجتماعی؛ جهان .کنیم تولید را هایمان کنش تک تک برای الزم دانش جداگانه، و تنهایی به خودمان نیستیم مجبور کنیم، می

 عمومی، دانش. دهد می قرار ما اختیار در را عمومی دانش همان یا زندگی برای الزم دانش کنیم، می زندگی آن در که فرهنگی و

 یکدیگر با تعامل در و کنیم می استفاده آن از بیشتر اندیشیم؛ می کمتر عمومی دانش دربارۀ ما .ماست دانشی ذخیرۀ بخش ترین گسترده

 اما کند، می استفاده هوا از همواره انسان .است انسان برای هوا مانند اجتماعی، زندگی برای عمومی دانش .بریم می کار به را آن

 با را تنفس و دهد رخ آن در تغییری که شود می هوا وجود متوجه هنگامی او .است غافل آن اهمیت از و نیست آن متوجه اغلب

 .نماید مواجه مشکل

 باکه عمیق تر و دقیق تر است و « دانش علمی» -2دانش عمومی  -1 چند بخش تشکیل می شود؟ ذخیره دانشی هر فرد از -6

 د.آی می دست به عمومی دانش در اندیشه و تأمل

 اجتماعی پدیده این دربارۀ ما .است اجتماعی پدیدۀ یک زبان با ذکر یک مثال دانش عمومی را با دانش علمی مقایسه کنید؟ -7

 به فارسی متخصصان زبان دانش با فارسی زبان سخنگویان و کاربران دانش مقایسۀ با .داریم« دانش علمی»هم و « دانش عمومی»هم 

 دو پی می بریم. این تفاوت

 عمومی شناخت از عمیقی درک به دارد، علمی دانش که کسی دانش علمی چه کمکی به شناخت عمومی جهان می کند؟ -8

 کند می پیدا قدرت و کند می شناسایی باشند، کرده پیدا راه عمومی شناخت به که را اشکاالتی و ها آسیب رسد؛ می خود اجتماعی جهان

 د.کن دفاع عمومی شناخت در موجود حقایق از که

 علمی دانش ذخیرۀ بر تدریج به علمی های تالش تالش های علمی چه تأثیری بر دانش علمی و دانش عمومی می گذارد؟ -9

 و گیرد می شکل زندگی، مشکالت و مسائل حل برای تالش با علمی دانش .کند می تر غنی را عمومی دانش و افزاید می جامعه
 نیز آن دربارۀ علمی دانش رشد و پیدایش برای زمینه شود، می مطرح خاصی مسئلۀ جامعه، یک در وقت هر یعنی کند؛ می پیشرفت

 فراهم را شناسی جمعیت علم رشد و فعالیت زمینۀ تواند می شورک یک در جمعیت رویۀ بی افزایش یا کاهش مثالً گردد؛ می فراهم

 .کند

 آب، بحران هوا، آلودگی اعتیاد، ترافیک، ناامنی، مانند مسائلی الف( انسان در زندگی با چه مسائل و مشکالتی روبروست؟ -11

 . ...و آگاهی بحران اخالقی، بحران هویت، بحران گریزی، قانون نابرابری، فقر، بیکاری،

 این برخوردارند، عمومی دانش از که کسانی همۀ ب( تفاوت دانش عمومی و دانش علمی در مواجهه با این مشکالت چیست؟

 دارند، علمی شناخت مسائل این دربارۀ که افرادی امّا .دهند می پیشنهاد راهکارهایی آنها از برخی حل برای و شناسند می را مشکالت

 .کنند پیدا صحیح های حل راه آنها برای توانند یم و برخوردارند دقیق شناختی از

دانش » میان جامعه، در گاهی آیا ممکن است میان دانش عمومی و دانش علمی تعارض به وجود بیاید؟ راه حل چیست؟ -11

 دست -2 ها، تعارض این حل برای جامعه، اعضایتالش  -1 راه حل: .آید می پدید هایی تعارض «دانش علمی»و « عمومی

  جدید های ایده طرح -3 دیگر بخشی نفع به دانشی ذخیرۀ از بخشی از برداشتن

 خود، فرهنگی هویت اساس بر مختلف اجتماعی های جهان تعاریف دانش علمی در جهان های اجتماعی مختلف چیست؟ -12

 و دانست می علمی دانش را تجربی علم فقط خود، دنیوی هویت براساس متجدد، جهان مثالً دارند؛ علمی دانش از وتیمتفا تعاریف

 .کرد نمی محسوب علم را وحیانی و عقالنی علوم

 می معتبر نیز را وحیانی و عقالنی علوم تجربی، علم بر عالوه که دیگر جوامع به ،رویکرد جهان اجتماعی متجدد اگر -13

 ارتباط شرایطی، چنین در .آورد می پدید تعارضاتی جوامع، آن دانشی ذخیرۀ در در این صورت چه می شود؟ کند، سرایت دانند،



 حل برای الزم توان و دغدغه و ماند می باز الزم رونق و رشد از علمی دانش شود، می قطع علمی دانش و عمومی دانش دوسویۀ

  د.ده می دست از را عمومی دانش مشکالت و مسائل

 ای یآگاه ۀریذخ آموزند، یم ...و یدانشگاه ،یا مدرسه مطالعات خود، یاجتماع و یفرد یها تجربه از افراد هرآنچهنکته: 

  .دهد یم را شکل آنها یدانش ۀریذخ

 .دارد یدانش ۀریذخ کی یتمَّاُ و جامعه قوم، گروه، فرد، نکته: هر

 فرو می اجتماعی جهان و شود می مختل ما اجتماعی زندگی نباشند، کُنش هایمانهای ما در مورد  دانش و ها آگاهی اگر: نکته

 .است زندگی حاصل از دانش، این یعنی آورند؛ می دست به خود زندگی طول در ها انسان را دانش این .پاشد
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