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دشواری  .تاس 3کتاب جامعه شناسی  دوم درس ، شامل سواالت متن، بخوانیم و بدانیم و پاسخ فعالیت هایدرسنامهاین 
و آزمون هماهنگ کشوری، هدف نگارش این درسنامه می باشد. با انتشار این فایل، زمینه دسترسی  زبانی و مفهومی کتاب

محتوای آموزشی فراهم نمایید. مبنای طرح سواالت، کتاب  این به را مناطق مختلف کشور علوم انسانی رایگان دانش آموزان
 است.  1398چاپ 

 علوم اجتماعیم: دو درس

 1398مهر 
 نگارش: مژده قربانعلی زاده

 گیالن گروه علوم اجتماعی  

 

 ........................................................................10.........صفحه .....................................................................                                       

 کالس درس چگونه واقعیتی است؟-1

 واقعیتی خود، اما شده تشکیل معلم و آموزان دانش ها، صندلی میزها، اتاق، مانند عناصری و اجزا از هرچند کالس درس،

 گذارد. می تأثیر عناصر این همة بر که است ااجز این از بیشتر

  «.آوریم می پدید خود که هستیم اجتماعاتی از متأثر ها انسان ما »منظور از این عبارت چیست؟  -2

 خودمان رفتار بر کنیم می زندگی آن در که را جهانی و کشور شهر، روستا، خانواده، محله، کالس، مثل اجتماعاتی تأثیر ما، ههم

 .هستیم نیز اجتماعات این تغییر و تداوم ایجاد، بر خودمان های کنش تأثیر متوجه بیش و کم مقابل، در و کنیم می احساس

 .آوریم می پدید خود که هستیم اجتماعاتی از متأثر ها انسان ما عبارتی به

 .کنیدعلوم اجتماعی را تعریف  -3

 اثرپذیری همچنین و ما زندگی شیوة و ها کنش بر آنها اثرگذاری چگونگی و انسانی اجتماعات که شود می گفته هایی دانش به

 .کنند می مطالعه علمی روش به را ما زندگی شیوة و ها کنش از آنها

 

 ..........................................................11....صفحه ....................................................................................................................................................

 

 موضوع ............ خاصی بحث می کند.هر علمی درباره ..................  -4

 آن پیامدهای و آثار و انسان های کنش علوم انسانی چیست؟موضوع  -5

 نیست؟ ممکن آن معنای و هدف فهم بدون شناخت کنش چرا-6

 و هدف فهم بدون آن شناخت دلیل همین به و دارد خاصی معنای و هدف و شود می انجام انسان اراده و آگاهی با کنش زیرا

 .نیست ممکن آن معنای

 .نیستند کنش غیرارادی، های فعالیت زیرا؟ نمی کندچرا علوم انسانی، فعالیت های غیرارادی انسان ها را مطالعه  -7

 مثال بزنید. نمی شوند؟کدام دسته علوم، جزء علوم انسانی محسوب  -8

 پزشکی علم مانند نیستند؛ انسانی علوم جزء کنند، می بحث انسان درباره آنکه با پردازند، می غیرارادیی ها پدیده به که علومی

 .شود می محسوب طبیعی علوم جزء ولی پردازد می آن بیماری و سالمتی و انسان بدن به که

 ؟ نیستچرا علم پزشکی؛ علی رغم اینکه درباره انسان بحث می کند، جزء علوم انسانی -9

 می محسوب طبیعی علوم و جزء پردازد بیماری آن )فعالیت های غیرارادی (می و سالمتی و انسان بدن به پزشکی زیرا علم 

 .شود

 

 علوم اجتماعی علوم انسانی و

 

 مقدمه
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 طبیعی های پدیده است. ........................علوم طبیعی موضوع-10

 بیان کنید. مثال باطبیعی را  در علومطبیعی  مطالعه پدیده های -11

 .کند می مطالعه ها سیاره و ستارگان درباره نجوم علم و کند می بحث زمین درباره شناسی زمین مثالً

 تفاوت پدیده های طبیعی و کنش های انسانی چیست؟ -12

 انسان اراده از مستقل بلکه نیستند، وابسته ها انسان اقدام و تصمیم به آن، پیامدهای و ها کنش خالف بر طبیعی های پدیده 

 دارند. وجود آنها، نظر مورد معانی و اهداف و ها

 علوم انسانی ؟کدام دسته از علوم، کنش های انسانی و پیامدهای آن را مطالعه می کنند-13

 آن پیامدهای و اجتماعی های کنش؟ موضوع علوم اجتماعی چیست -14

 چه ارتباطی بین علوم انسانی و علوم اجتماعی وجود دارد؟ -15

 علوم ولی کنند می مطالعه را آن پیامدهای و انسانی های کنش انسانی، علوم. اند اجتماعی ها، انسان های کنش از برخی

 است اجتماعی علوم موضوع از تر عام انسانی علوم موضوع. کنند می مطالعه را آن پیامدهای و اجتماعی های کنش اجتماعی،

  نیستند. اجتماعی علوم زمره در انسانی علوم برخی ولی شوند می محسوب انسانی علوم از بخشی خود اجتماعی علوم و

 روان شناسی .نباشدعلوم انسانی مثال بزنید که جزء علوم اجتماعی  دانش های یک نمونه از-61

 جامعه شناسی علوم اجتماعی مثال بزنید.از دانش های  یک نمونه -17

 

 

 

 در مورد ارتباط علوم انسانی و اجتماعی چند دیدگاه وجود دارد؟ -18

 .دانند می یکی را اجتماعی علوم و انسانی علوم برخی دیدگاه اول:

 را دو آن روش ولی دانند می یکسان و انسانی امور همان را اجتماعی علوم و انسانی علوم موضوع دیگر برخی دیدگاه دوم:

 علوم روش همان را .....( و شناسی مردم شناسی، جامعه شناسی، جمعیت) اجتماعی علوم روش دسته، این. دانند می متفاوت

 اجتماعی، علوم فلسفه هنر، مانند دانشگاهی های رشته برخی) انسانی علوم روش ولی دانند می تجربی روش یعنی طبیعی،

 .دانند می غیرتجربی های روش را ...(و فرهنگی مطالعات

 و دهد می تقلیل اش اجتماعی ابعاد به را انسان وجود . نهدارند متفاوتی موضوعات اجتماعی علوم و انسانی علوم دیدگاه سوم:

 .)دیدگاه کتاب حاضر( کاهد می فرو او اجتماعی های کنش به را انسان های کنش نه

 

                                         .......................................12..صفحه ......................................................................................................................... .............................................

 

 موضوع علوم طبیعی چیست؟ مثال بزنید.-19

 مثالً کند؛ می شناسایی را طبیعی های پدیده و طبیعت قوانین طبیعی علوم. است طبیعی های پدیده طبیعی، علوم موضوع

 .داند می رشد و تغذیه حرکت، مانند هایی ویژگی دارای را زنده موجودات و کند می بحث زنده موجودات درباره شناسی زیست

 موضوع علوم انسانی و اجتماعی چیست؟ مثال بزنید.-20

 آدمیان های کنش به مربوط قوانین علوم، این. هستند آن پیامدهای و آدمیان های کنش نیز اجتماعی و انسانی علوم موضوع

 پردازد. می خدمات و کاالها مصرف و توزیع تولید، همچون اقتصادی های کنش به اقتصاد مثال کنند؛ می مطالعه را

 موضوع فلسفه چیست؟ مثال بزنید.-21

 قوانین بلکه پردازد نمی اجتماعی و انسانی و طبیعی موجودات مانند خاص موجودی به یعنی است؛ وجود اصل فلسفه موضوع

 و انسانی یا طبیعی موجودات مخصوص و شود می موجودات همه شامل قوانین این کند. می شناسایی را موجودات کلی

 علّیت. قانون مانند نیست؛ اجتماعی

 فلسفه یا متافیزیک جزء کدام دسته از علوم است؟

 

  11پاورقی صفحه 
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 علّیت را توضیح دهید.قانون -22

 .دهد نمی رخ جهان در اتفاقی خود، به خود و دارد علتّی اجتماعی و انسانی طبیعی، پدیدۀ هر

 .است مستقل دانشی خودهیچکدام. اجتماعی؟  و انسانی علوم جزء یا است طبیعی علوم جزء فلسفه آیا-23

 اجتماعی؟ و انسانی علوم جزء نه و است طبیعی علوم جزء نه چرا فلسفه -24

 بلکه پردازد نمی اجتماعی و انسانی و طبیعی موجودات مانند خاص موجودی به یعنی است؛ وجود اصل فلسفه موضوعزیرا 

 انسانی یا طبیعی موجودات مخصوص و شود می موجودات همه شامل قوانین این کند. می شناسایی را موجودات کلی قوانین

 .نیست اجتماعی و

 

 

 

 دارای نتایج سودمند می دانند؟آیا انسان ها علوم طبیعی را -25

 .دارند سودمندی نتایج و هستند خوب علوم این که پذیریم می باشیم، نداشته چندانی اطالعات طبیعی علوم دربارۀ اگر حتّی ما

 ........................................................................................................13....صفحه ........................................................................................................

 از طریق مقایسه علوم طبیعی و علوم اجتماعی  ؟یکی از شیوه های درک فواید علوم اجتماعی چیست  -26

 را بنویسید. علوم طبیعیفواید -72

 به و دهند می را آنها از پیشگیری و طبیعی حوادث بینی پیش قدرت انسان به آن، قوانین و طبیعت شناخت با علوم این

 همچنین و طبیعت از انسان مندی بهره ابزار ،آنها از حاصل فنّاوری و طبیعی علوم. کنند می کمک طبیعت از دراستفاده او

 اند. طبیعی های محدودیت بر او غلبه هوسیل

 15بر اساس خالصه جدول صفحه 

 

 

 

 

 

 

 آیا علوم اجتماعی از قدرت پیش بینی برخوردار است؟-28

 را اجتماعی های پدیده پیامدهای و آثار که دهند می امکان ها انسان به اجتماعی، های پدیده شناخت با اجتماعی علوم -بله

 .کنند بینی پیش

  ؟در علوم اجتماعی چه تفاوتی با علوم طبیعی دارد پیش بینیقدرت -92

  .است طبیعی علوم از تر پیچیده اجتماعی علوم در بینی پیش

 است؟ طبیعی علوم از تر پیچیده اجتماعی علوم در بینی پیشچرا -30

 آنها تنوع و اجتماعی های پدیده سایر و ها کنش بودن ارادی و آگاهانه سبب به

 دانشمندان علوم اجتماعیتوسط چه کسانی انجام می شود؟  کشف  نظم و قواعد زندگی اجتماعی-31

 چه فایده ای دارد ؟کشف  نظم و قواعد زندگی اجتماعی  -32

 قواعد شناخت با ما. دهند توضیح را ما زندگی بر اجتماعات تأثیر توانند می قواعد این کشف بادانشمندان علوم اجتماعی  

 های آسیب از هم و شویم می برخوردار آنها های فرصت از هم اجتماعات، دیگر و کشور محله، شهر، کالس، خانواده، در زندگی

 . مانیم می امان در مختلف اجتماعات در زندگی احتمالی

 علوم اجتماعی؟ سازند می فراهم را یکدیگر از مختلف جوامع و ها انسان متقابل فهم کدام دسته از علوم زمینه -33

 فواید علوم طبیعی

 آن قوانین و طبیعت شناخت 

 طبیعت بر تسلط و پیشگیری برای طبیعی حوادث بینی پیش 

 طبیعت های محدودیت از انسان رهاسازی 
 

 فواید علوم اجتماعی
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 علوم اجتماعی کنند؟ می کمک ها انسان همراهی همدلی و افزایش به کدام دسته از علوم -34

 علوم اجتماعی ؟ ظرفیت داوری درباره ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و نقد آن ها را دارند کدام دسته از علوم -35

 چه فایده ای دارد؟ و هنجارهای اجتماعی و نقد آن هاظرفیت داوری درباره ارزش ها  -36

 برای را صحیح و مناسب گیری اجتماعی موضع فرصت آنها، از انتقاد و اجتماعی های پدیده دربارة داوری با اجتماعی علوم

 د.آورن می فراهم دانشمندان

 علوم اجتماعی ؟ علوم طبیعی و فناوری های حاصل از آن را دارندظرفیت داوری درباره  کدام دسته از علوم -37

 علوم اجتماعی چگونه به داوری درباره علوم طبیعی و فناوری های حاصل از آن می پردازد؟-38

 و طبیعت از کنند، می کمک آنها به و دهند می آگاهی ها انسان به فناوری های محدودیت و ها فرصت دربارة علوم اجتماعی

 کنند. استفاده صحیح شیوة به طبیعی علوم

 چرا علوم اجتماعی از اهمیت بیشتری نسبت به علوم طبیعی برخوردارند؟-39

 و ها فرصت دربارة اجتماعی، علوم .دارند هم را آن از حاصل فناوری و طبیعی علوم دربارة داوری ظرفیت اجتماعی علومزیرا 

 صحیح شیوة به طبیعی علوم و طبیعت از کنند، می کمک آنها به و دهند می آگاهی ها انسان به فناوری های محدودیت

 . از این رو، علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردارند.کنند استفاده

 را بنویسید. علوم اجتماعیفواید  -40

 کنند بینی پیش را اجتماعی های پدیده پیامدهای و آثار که دهند می امکان ها انسان به الف(

 توانند می قواعد این کشف با آنها. کنند کشف را یاجتماع جهان قواعد و نظم کنند می تالش اجتماعی علوم دانشمندانب(

  دهند. توضیح را ما زندگی بر اجتماعات تأثیر

 همراهی همدلی و افزایش به و سازند می فراهم را یکدیگر از مختلف جوامع و ها انسان متقابل فهم هزمین اجتماعی علوم پ(

 .کنند می کمک ها انسان

 فرصت. و از این طریق دارند را آنها اصالح و نقد و اجتماعی هنجارهای و ها ارزش هدربار داوری ظرفیت اجتماعی، علومت(

 .آورند می فراهم دانشمندان برای را صحیح و مناسب گیری اجتماعی موضع

 و ها فرصت دربارة اجتماعی، علوم .دارند هم را آن از حاصل فناوری و طبیعی علوم دربارة داوری ظرفیت اجتماعی علومث(

 صحیح شیوة به طبیعی علوم و طبیعت از کنند، می کمک آنها به و دهند می آگاهی ها انسان به فناوری های محدودیت

 .کنند استفاده

 15بر اساس خالصه جدول صفحه 

 

 کدام فواید در علوم اجتماعی وجود دارد که علوم طبیعی از آن برخوردار نیستند؟  -41

 همراهی همدلی و افزایش به و سازند می فراهم را یکدیگر از مختلف جوامع و ها انسان متقابل فهم اجتماعی زمینه علوم (الف

 .کنند می کمک ها انسان

 انسانی و اجتماعیفواید علوم 

 آن پیامدهای و آدمیان های کنش معانی فهم و شناخت 

 پیشگیری برای آنها پیامدهای و ها کنش بینی پیش دارند یا تأثیر او های کنش و انسان زندگی بر که عواملی شناسایی 

 ها انسان بد و خوب های کنش داوری درباره و زندگی صحیح راه و سعادت عدالت، فضیلت، شناخت 

 ها انسان ظالمانه و ناپسند های کنش از انتقاد 

 آید می پدید ها انسان های کنش در اثر که هایی اسارت و ها ظلم از ها انسان آزادسازی و کردن رها. 

 های ابزاری دانش و طبیعی علوم از استفاده صحیح شیوۀ دادن نشان 
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 کنند. استفاده
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