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پیشگفتار

ســخـــــن ناشـــــــــر
سال 78 بود. بازار نشر کشور، پر بود از کتاب های رشتة ریاضی و تجربی. مثاًل اگر می خواستی یک 
کتاب زیست شناسی بخری، می توانستی حداقل 40 عنوان کتاب پیدا بکنی از ناشران مختلف، اما اگر 
می خواستی مثاًل کتاب جامعه شناسی پیدا بکنی، هیچ ناشری را پیدا نمی کردی، چرا؟ به این دلیل که 
تصور ناشران این بود که دانش آموز علوم انسانی، کتاب نمی خرد! و از طرف دیگر، تصور عمومی در 

آن سال ها این بود که »علوم انسانی مهم نیست!«
ســال 79، بخــش انتشــارات مؤسســه مشــاوران آمــوزش، تأســیس شــد و در همــان ســال اول، 9 
کتــاب چــاپ کــرد کــه 7 کتــاب آن از کتاب هــای رشــتة علــوم انســانی بــود. یــادم هســت کــه 
ــد: »نمی خواهیــد در  ــاب در همــان ســال ها، همــکاران ناشــرم، می گفتن ــی کت در نمایشــگاه بین الملل
رشــتة ریاضــی و تجربــی کتــاب بدهیــد؟« و ایــن جملــه بــه ایــن معنــا بــود: »رشــتة علــوم انســانی 

ــد!« ــه نمی فروش ک
ســال 85 انتشــارات مشــاوران آمــوزش بــا فاصلــه ای بســیار معنــادار مهم تریــن نشــر آموزشــی و 

کمک آموزشــی علــوم انســانی کشــور بــود.
مــا اعتمــاد کردیــم بــر آنچــه درســت می دانســتیم. اعتمــاد کردیــم بــر »رشــتة علــوم انســانی و 

دانش آمــوزان علــوم انســانی« و بعــد از مــا ناشــران دیگــر نیــز در ایــن عرصــه کتــاب دادنــد.
این حرف ها را گفتم که بگویم:

1. بــاور دارم کــه تــالش مــا در ایــن ســال ها، بــاوری را پــرورش داد کــه »علــوم انســانی را بایــد 
جــدی گرفــت!«

ــوم انســانی ایجــاد  ــای آموزشــی رشــتة عل ــن کتاب ه ــن در تدوی ــری بنیادی ــه تغیی ــم ک 2. می دان
ــوم انســانی جــدی  ــم تمامــی درس هــای عل ــود کــه بگویی ــاور ب ــن ب ــر اســاس ای ــم و آن، ب کردی
اســت و فقــط بــرای ادبیــات و عربــی و ریاضــی و منطــق و فلســفه کتــاب آموزشــی ننویســید؛ بلکــه 

دروس دیگــر نیــز مهــم هســتند.
ــار تبدیــل  3. از همــه مهم تــر ایــن نهــال را کاشــتیم و امیدواریــم هرچــه زودتــر بــه درختــی پرب

شــود کــه: »دروس علــوم انســانی، دروس حفظــی نیســت.«
و آرزویم چیست؟

ــد  ــن را بدانن ــوم انســانی، ای ــران عل ــوم انســانی و دبی ــوزان عل ــه دانش آم ــن اســت ک ــم ای آرزوی
کــه »نوشــتن بــرای علــوم انســانی« آن چیــزی اســت کــه دوســت داشــتم و دوســت داشــتیم بــه 
بهتریــن شــکلش انجــام داده باشــیم و امیــدوارم موفقیــت نســبی در ایــن راه کســب کــرده باشــیم. 

وحید تمنا



به خـودتان ظلـم نکنیـد!
وقتـی درس جامعه شناسـی را درس حفظـی بدانیـد و مطالـب آن را بـا تکرار کـردن در خاطـر نگاه 
داریـد، بیـش از همـه بـه خودتـان ظلـم کرده ایـد؛ چرا که جامعه شناسـی یک علم اسـت و اساسـاً 

هیـچ علمی حفظی نیسـت.
پـس حفظـی بـه جامعه شناسـی نـگاه نکنیـد. نوع روایـت من در درسـنامه ها بـه ترتیبی اسـت که 
بـه شـما امـکان فهمیـدن مطالـب را می دهـد و شـما این امـکان را بـا حفظ کـردن، از بیـن نبرید. 

لـذت فهم یـک متـن، از باالترین لذت هاسـت.

به جامعه شناسی ظلم نکنید!
نگوییـد کـه: »معلوم نیسـت ایـن مطالب که گفتـه یعنی چه؟ یک بـار جواب یک تسـت، هنجار 

می شـود و بار دیگر پاسـخ می شـود ارزش. اصالً معلوم نیسـت چه خبر اسـت؟«
این گونـه نیسـت! هـر مفهـوم کلیـدی در جامعه شناسـی بـه دلیلـی به کار برده شـده اسـت و 

معنـا نـدارد کـه بی دلیـل مفاهیـم کلیدی بـه کار رفته باشـند. 
به همین دلیل در درسـنامه ها، واژگان کلیدی را برجسـته نشـان داده ایم تا شـما کاربرد هر واژه 
را در متـن درک کنیـد و بـا نمونه هـای عینـی داخـل درسـنامه و مثال هـای دیگر در تسـت ها و 

تحلیـل آن در پاسـخ های تشـریحی، ایـن مفاهیم کلیـدی را برایتان معنـادار کرده ایم.

به تصویر ذهنی خودتان در رشته علوم انسانی 

ظلم نکنید!
بـه ایـن تصویـر از خودتـان توجـه کنید: »مـن حفظیاتم خوب اسـت، انسـانی آمدم!« حـال به این 
تصویـر از خودتـان نـگاه کنیـد: »مـن روش هـای متن خوانی را بلد هسـتم و عاشـق مفاهیم هسـتم 
و بـه علـوم انسـانی آمـدم.« اولـی شـما را به یک دسـتگاه شـبیه می کند کـه داده هـا را در حافظه 

نـگاه مـی دارد. دومـی شـما را تبدیل بـه انسـانی می کند که قـدرت تحلیل گـری دارد.
تصویر خودتان را در ذهنتان درست کنید.

به تالش های انسانی ظلم نکنید!
زحمـت زیـادی بـرای ایـن کتـاب کشـیده ام، تـا کتابی درخـور شـما آماده کنـم کـه نتیجه بخش 
باشـد. همیشـه بیـش از 80 درصـد تسـت های کنکـور، در کتـاب مشـاوران، مشـابه داشـته اند و 
مطمئنـم بـاز هـم،  چنیـن خواهـد بـود. انتظـارم از شـما این اسـت کـه کتـاب مشـاوران را جدی 
بگیریـد. همـۀ بخش هـای آن را: درسـنامه، نکته هـای کنکـوری، تسـت ها و پاسـخ های تشـریحی! 
در نهایـت امیـدوارم همـۀ شـما دانش آمـوزان عزیـز که این کتـاب را خواهیـد خواند بـه بهترین 

نتیجه در جامعه شناسـی برسـید.

به تست هایی که با دقت انتخاب و یا طراحی شده اند و به ترتیبـی هدف دار 
چیده شده اند، ظلم نکنید!  

می توانـم بـه شـما اطمینـان بدهـم کـه اگـر موقـع تسـت زدن، دلیـل درسـتی گزینـۀ درسـت را 
بفهمیـد و دلیـل غلط بـودن گزینه هـای دیگـر را درک کنیـد، هیچ طـراح کنکوری نمی تواند تسـتی 

بـرای شـما در کنکـور طراحـی کنـد که بـه آن پاسـخ ندهید.
بـرای طراحـی ایـن تسـت ها و ترتیبـی کـه تسـت ها چیده شـده اند، بسـیار وقـت صـرف کرده ایم 
و امیدواریـم بـا دقـت آن هـا را پاسـخ دهید و پاسـخ های تشـریحی که با حوصله نوشـته شـده اند 

را دقیـق بخوانید.
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ــده در کتاب جامعه شناسی کنکور جامع آشنا شوید. با مفهوم نشانه های به کار گرفته ش
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س
هت
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م

»سرتاتهدرسرادورهکنیم«:

»کتابرازیرذرهبینبگذاریم«:

»جاهایخاصکتابرافراموشنکنیم«:

»باکنکورهمسطحشویم«:

این مجموعه تست، در ابتدای تست های هر درس و برای مرور کامل یک درس 
قرار داده شده است.

این مجموعه تست، قرار است به شما آنچه را که ندیده اید یا دقت نکرده اید، 
نشان دهد.

این مجموعه تست از تصاویر کتاب درسی، بخوانیم و بدانیم، بیندیشید و ... 
طراحی شده است تا به این نوع تست ها مسلط شوید.

در انتها نیز تست های کنکور را آورده ایم تا بتوانید براساس آن تست های 
کنکور، هم خودتان را بسنجید و هم دیدگاه طراحان کنکور را بشناسید.

مفهومنشانههانشانهها

کلماتBoldشدهدردرسنامه

کلماتیکهزیرآنهاخطکشیدهایم.

استفادهازفلشها

تستهایحافظهای

تستهایکنکاشی

تستهایمفهومی

تستهایترکیبی

ما برخی از کلمات را در درس نامه ها برای شما متفاوت تر از بقیه آورده ایم، تا شما 
بتوانید از روی آن ها، کلمات کلیدی را بشناسید.

طراحان سؤال عالقۀ زیادی به طرح سؤال از روی قیدهایی مثِل »بسیاری«، »گاهی« 
و ... نشان می دهند. این کلمات به صورت زیرخط دار مشخص شده اند، تا دقت کافی 

داشته باشید.

فلش ها را در مواقعی در متن درس و پاسخ های تشریحی آورده ایم تا شما بتوانید 
رابطۀ علّی بین موارد را کشف کنید.

یادتان باشد: روش مطالعه ای که حفظی نباشد، در امتحان ها به درد شما خواهد خورد. 
فلش ها به شما کمک می کنند که بین مطالب گوناگون رابطۀ علت و معلولی بیابید و از این 

طریق به جای حفظ کردن، آن را یاد خواهید گرفت.

در بخش سؤال های تألیفی، ما برای هر سؤالی برچسبی زده ایم تا شما بعد از پاسخ دادن 
به هر سؤال، متوجه بشوید که به کدام تیپ سؤال ها مسلط هستید و در چه تیپ 

سؤال هایی ایراد دارید.
سؤال های حافظه ای؛ یعنی سؤال هایی که برای درست پاسخ دادن به آن ها، نیاز به این 

دارید که هم آن مطلب را در کتاب دیده باشید و هم آن را به خاطر سپرده باشید.

سؤال های کنکاشی معنای طنزآمیز؛ اما مهمی دارند: سؤال هایی که مطالب درست 
آن را درصورتی می توانیم تشخیص دهیم که کتاب را شخم زده باشیم. تعداد این 
نوع سؤال ها رفته رفته در آزمون های سراسری در حال بیش تر شدن است. دقیق 
از قلم نینداختن و توجه کردن به قیدها باعث خواهد شد که  خواندن، چیزی را 

پاسخ این سؤال ها را درست بدهید.

سؤال های مفهومی به چند معنی است. یکی این که مطلب درسی را تبدیل به یک مثال 
عینی کرده ایم و دوم این که مطلب درسی را از قالب جمالت کتاب درآورده ایم، در قالب 

جدید و لباس نو قرار داده ایم و شما باید از درون مثال و قالب نو به آن مفهوم برسید.

یک  در  مختلف  مطالب  از  ترکیبی  سؤال ها  نوع  این  ترکیبی:  سؤال های  آخر  در 
یا چند موضوع و در  و  یا مطالب مختلف یک موضوع  و  یا چند صفحه  صفحه 
از مطالب مختلف در کل فصل های کتاب  نهایت سؤال هایی هستند که ترکیبی 

درسی است.
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ذخیـــرۀ دانــــشی
درس

1

مــه مـــــــــقد

راه های شناخت جهان

حواس:انسانازابتدایتولد،بهتدریج،ازراه»حس«)شنیدن،دیدنو...(تواناییتشخیصچیزهاراازهمدیگرمییابد.
زبان:اماوقتیزبانمیگشاید،باسخن گفتن،روندآگاهشدنانسان،سرعتشگرفیمییابدوازدانستههایدیگراناستفادهمیکند.

پرسشوپاسخازدیگران:تنهاراهیکهفقطبرایانساندربینموجوداتوجوددارد.
تفکروتعقل:انسانباتفکروتعقل،ازدیدهها،شنیدههاوخواندههایشفراترمیرود،معنایپدیدههایاطرافخودرادرکمیکندوبهآگاهی

گستردهتروعمیقتریازعالموآدممیرسد.

ذخیرۀ آگاهی یا ذخیرۀ دانشی

هرآنچهافرادازتجربههایفردیواجتماعیخود،مطالعاتمدرسهای،دانشگاهیو...میآموزند،ذخیرۀآگاهییاذخیرۀدانشیآنهاراشکلمیدهد.
هرفرد،گروه،قوم،جامعهوامتییکذخیرۀدانشیدارد.

ذخیرۀدانشی،راهنمایزندگیهرفرد،گروه،قوم،جامعهوامتیاست.

عمومــی دانش 
کنشآدمیوابستهبهآگاهیاستوبدونآگاهیانجامنمیشود.

انسان،اغلباز»آگاهیودانشی«کهنسبتبهکنشهایخودداردواز»اهمیتونقشاینآگاهی« غافلاست.
انساندرنگاهاولگمانمیکندکهکارهایروزمرهمانندراهرفتن،تلفنزدنورانندگیرابهطورطبیعیوبدون شناختانجاممیدهد،یا

شناختیکهبرایاینکارهادارد،چندانمهم نیست.
هرگاهانساندریکموقعیت جدیدقرارمیگیرد،بهاهمیتشناخت عمومیپیمیبرد:

»زمانی که شما با فرد نا آشنایی در یک مهمانی برخورد می کنید، دقت شما بیش تر می شود و پیش از انجام هر کاری فکر می کنید. در این موقعیت شما 
متوجه نیازتان به وجود یک نوع شناخت در رفتار خود می شوید.«

 دانشعمومیبهدلیلعادت،ازنگاهوتوجهانسانپنهانمیماند.
اگرایننوعآگاهیهاوشناختهانباشد،زندگیانسانمختلمیشودوجهاناجتماعیازبینمیرود.

انسانباورودبهجهانیکهدیگراندرآنبهسرمیبرند،درمجموعهایازشناختهاباآنهاشریکمیشود.ایندانشمشترک،هماندانش عمومیاست.

 دانش عمومی، اندوختۀ مشترکی از دانش ها و آگاهی هاست که هنگام تعامل با دیگران، از آن استفاده می کنیم.

مادربارۀدانشعمومیکمترمی اندیشیموبیشتر،ازآناستفادهمیکنیم.
چونانسانهاباهمزندگیمیکنند،مجبورنیستندبهتنهاییوجداگانه،دانشالزمبرایتکتککنشهایخودراتولیدکنند.جهاناجتماعی؛

یعنیجامعهوفرهنگیکهدرآنزندگیمیکنیم،دانشالزمبرایزندگییاهماندانشعمومیرادراختیارماقرارمیدهد.
دانش عمومی،گستردهترینبخشذخیرۀدانشیماست.

انسانهنگامیمتوجهدانشعمومیمیشودکهدراستفادهازآندچارمشکلشود.برایمثالوقتیدرجمعیقرارمیگیریمکهزبانآنهارامتوجه
نمیشویم،متوجۀدانشخودنسبتبهتفاوتزبانمیشویم.)بهتفاوتزبانخودباآنهاپیمیبریمودربارۀاینتفاوتمیاندیشیم.(

دانش عمومی

دانشمشترکمیانانسانهاست.
هنگامتعاملاستفادهمیشود.

ازنگاهوتوجهانسانپنهاناست.
گستردهترینبخشذخیرۀدانشیاست.

گفت وگو کنیم:
1. بهنظرشمایادگیریدانشعمومیازکداممرحلۀزندگیانسانشروعمیشودوتاچهزمانیادامهمییابد؟

پاســـخ:ازهنگامتولدتاپایانعمر
2.نمونههاییازدانشعمومیکهویژۀمنطقۀزندگیشماستمثالبزنیدودربارۀاهمیتآنگفتوگوکنید.

پاســـخ:مثالًمندرتهرانزندگیمیکنمووقتیبهشهرکوچکیسفرمیکنمزمان،بسیارطوالنیمیشودوتازهدرآنجامیفهممکهدرتهران
چقدرزمانمنتلفمیشودبیآنکهبدانم.
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علمــی دانش 

دانش علمی چگونه آغاز می شود؟

باتأملواندیشهدر»دانشعمومی«،»دانشعلمی«نسبتبهجهانآغازمیشود.
دانشعلمیباتالشبرایحلمسائلومشکالتزندگی،شکلمیگیردوپیشرفتمیکند؛یعنیهروقتدریکجامعه،مسئلۀخاصیمطرح

میشود،زمینهبرایپیدایشورشددانشعلمیدربارۀآننیزفراهممیگردد.

 عینی:
ٔ

نمونه
کاهشیاافزایشبیرویۀجمعیتدریککشورمیتواندزمینۀفعالیتورشدعلم»جمعیتشناسی«رافراهمکند.

ویژگی های فردی که دانش علمی دارد
1.بهدرکعمیقیازشناختعمومیجهاناجتماعیخودمیرسد./2. آسیبهاواشکاالتیراکهبهشناختعمومیراهپیداکردهباشند،شناسایی

میکند./3.قدرتیمییابدکهازحقایقموجوددرشناختعمومیدفاعکند.
 عینی:

ٔ
نمونه

بررسی ساعت در گذر زمان
ساعتازقدیمیترینابداعاتبشراست.اوبااستفادهازدانشزمانخودبرایاندازهگیری،نشاندادنونگهداریزمان،ابزارهاییمانندساعتآبی،آفتابی،شنی

وشمعیساختهاست.امروزهفناوری،انسانراقادرساخته،ساعتهایبسیارظریفودقیقالکترونیکی،کامپیوتریوحتیاتمیبسازد.

رابطۀ دانش عمومی و دانش علمی با ذخیرۀ دانشی 

رابطۀدانشعمومیوذخیرۀدانشی:دانشعمومیبخشیازذخیرۀدانشیماست.
رابطۀدانشعلمیوذخیرۀدانشی:دانشعلمیبخشیازذخیرۀدانشیماست.

مقایسۀ دانش علمی و دانش عمومی

دانشعلمی،دقیقتروعمیقترازدانشعمومیاست.
 عینی:

ٔ
نمونه

زبان،یکپدیدۀاجتماعیاستکهازدوجنبۀدانشعمومیودانشعلمیقابلبررسیاست.
میزانآگاهیکهمردمعامیاززباندارندبامیزانآگاهیکهزبانشناساناززباندارندبسیارمتفاوتاست.گروهاول،درسطحدانشعمومی

آگاهیدارندوگروهدومدرسطحدانشعلمیآگاهیدارند.

اثر دانش علمی بر دانش عمومی

اثردانشعلمیبردانشعمومی:تالشهایعلمیبهتدریجبرذخیرۀدانشعلمیجامعهمیافزایدودانشعمومیراغنیترمیکند.
دربرابربحرانهاومشکالت؛کسانیکهدارایدانشعمومیهستند،نظر می دهنداماکسانیکهدانشعلمیدارندنظردقیق تروراه حل های

صحیح ترارائهمیکنند.
نمونه های عینی:

1. راه حل هایی که در برابر بحران کم آبی از دانش عمومی و دانش علمی برخاسته است:
راهحلدانشعمومی:»آبیاریکوزهای«کهازروشهایسنتیآبیاریدرمناطقخشکایرانبودهاست.

راهحلدانشعلمی:»آبیاریزیرسطحیبالولههایقطرهچکان«است.
2. پاسخگویی به نیاز انسان به پوشاک:

 صنعتنساجیازقدیمیترینصنایعبشریاست.بهتدریجباپیشرفتصنعت،زمینۀعلمیشدننساجیوشکلگیریمهندسینساجیفراهمشد.

تعارض های میان دانش عمومی و دانش علمی

جهانهایاجتماعیمختلفبراساسهویتفرهنگیخود،تعاریفمتفاوتیازدانشعلمیدارند.
مثالًجهانمتجدد،براساسهویتدنیویخود،فقطعلمتجربیرادانشعلمیمیدانستوعلومعقالنیووحیانیراعلممحسوبنمیکرد.
اگرچنینرویکردی،بهجوامعدیگرکهعالوهبرعلمتجربی،علومعقالنیووحیانیرانیزمعتبرمیدانند،سرایتکند،درذخیرۀدانشیآن
جوامع،تعارضاتیپدیدمیآورد.درچنینشرایطی،ارتباطدوسویۀدانشعمومیودانشعلمیقطعمیشود،دانشعلمیازرشدورونقالزم

بازمیماندودغدغهوتوانالزمبرایحلمسائلومشکالتدانشعمومیراازدستمیدهد.
حلتعارضهابهدوشکلصورتمیپذیرد:

1. دستبرداشتنازبخشیازذخیرۀدانشیبهنفعبخشیدیگر
2.طرحایدههایجدید

ذخيرة دانشىذخیرۀ دانشی

دانش 
علمى

دانش 
عمومى
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ایدۀ علوم انسانی و اجتماعی بومی

ایدۀعلومانسانیوعلوماجتماعیبومی)اسالمیوایرانی(بایددارایاینویژگیهاباشد:1.دانشیباشدهمسوباهویتفرهنگیخودمانوناظربهحل
مسائلجامعۀخودمان؛یعنیدانشیباشدکهدرحلمسائلومشکالتبومیما»مفید«و»کارآمد«باشد.2.دانشیباشدکهدغدغۀکشفواقعیتو
تشخیصدرستوغلطداشتهباشد؛یعنیدانشیباشدبهزبانومنطقجهانشمولسخنبگویدودرگشودنمرزهایدانشعلمیبهرویجهانیان

مشارکتداشتهباشد.

علومازنظرموضوعباهممتفاوتهستند.
موجوداتزندهاست. پدیدههایطبیعیوموضوععلومزیستی برایمثال،موضوععلومفیزیکی

عدهایدرجهانغربپیداشدندکهبهجای»موضوع«بر»روش«علومتأکیدکردند. اوایل قرن ۲۰

نیمۀ دوم قرن ۲۰

1. اینرویکردباچالشمواجهشد.یکیازاینچالشهادرعلمریاضیبود.
ریاضیاتعلمیاستکهفراترازتجربهومشاهدهاست.مثالًاگریکمیلیوننفرهم
زوایایداخلیمثلثرااندازهگیریکنندواعالمکنند۱۷۹درجهاست،علمریاضی

مجموعزوایایداخلیمثلثرا۱۸۰درجهمیداند.

2. درمحافلعلمیازرونقافتاد.

1.روشتجربیراتنهاروشکسبعلممیدانستند.
2.فقط»علمتجربی«راعلممیدانستند.

3.فلسفه،اخالقوعلومدینیراغیرعلمیمیدانستند.
4.علومانسانیواجتماعیرابه شرطاستفادهازروشتجربی،علممیدانستند.

اینگروه

در جدول زیر سه دیدگاه دربارۀ رابطۀ دانش عمومی و دانش علمی تشریح شده اند. با مطالعه و بررسی آن ها بگویید 
کتاب از کدام دیدگاه دفاع می کند؟

دیدگاه اول
وظیفۀ دانش علمی در برابر دانش عمومی:ارزش دانش علمی و عمومی:تفاوت دانش علمی و عمومی در »روش« است:

و »حس راه از تنها علمی، دانش روش 
تجربهوبهصورتنظاممند«بهدستمیآید.
افراد زندگی از عمومی، دانش روش 
و »جامعهپذیری« راه از که میشود حاصل

»فرهنگپذیری«بهدستمیآید.

و واقعیت کشف راه )تجربی( علمی دانش 
تنهادانشمعتبراست.

دانشعمومینسبتبهدانشعلمیارزش
ناچیزیدارد.

جلویوروددانشعمومیبهقلمروعلمی
رابگیرد.

شکلدیدگاهاول:متباینهستند.)متخارجهستند.(
دانش عمومی دانش علمی

دیدگاه دوم
تفاوتجدیمیاندانشعلمیوعمومیوجودندارد.

دیدگاهاولراکامالًمردودمیداند.
هیچدانشیواقعیتراکشفنمیکندوهیچدانشیواقعیترابازخوانینمیکند؛بلکهدانشها،واقعیتراخلقوبازسازیمیکنند.)یعنی
اینکهدانشعلمییاعمومینمیتوانندبهآنچهواقعاًدرواقعیتوجوددارد،دستیابند؛بلکهآنهامیتوانندتفسیریازواقعیتارائهکنند

کهشایدبرابرباواقعیتنباشد.(
ایندیدگاهدرتقابلبادیدگاهاولاست:الف(همۀدانشهارادانشحاصلاززندگیمیداند.ب(تفکیکیمیاندانشعمومیودانش

علمیقائلنیست.
دانش عمومیشکلدیدگاهدوم:متداخلهستند.)عموموخصوصمطلقهستند.(

دانش علمی
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دیدگاه سوم
هماننددیدگاهاول،دانشعلمیرامحدودبهدانشتجربینمیکند.

دانشعلمیشاملاینسهنوعدانشاست:دانشتجربی+دانشعقالنی+دانشوحیانی
هرکدامازسهنوعدانشعلمی،مالکسنجشواعتباریابیخاصخودرادارند.

دانشعمومی،کموبیشدرایننوعدانش،مواردحقیقیوصحیحوجوددارد.
اعتباردانشعلمیبیشتراستیادانشعمومی؟پاسخ:دانشعلمی.

دانشعلمیریشهدردانشعمومیدارد،امادانشعلمیمیتواندازدانشعمومیانتقادکند.
دانشعمومیودانشعلمیرابطۀمتقابلدارند:هردوبرهماثرگذاروازهماثرپذیرهستندودرطیزمان،باهممتناسبمیشوند.

شکلدیدگاهسوم:متقاطعهستند.)عموموخصوصمنوجههستند.(
می

مو
ش ع

دان

می
 عل

ش
دان

س 1
در

سر تا ته درس را دوره کنیم!
)کناکیشومقایسهای(. 1110 در مورد »ذخیرۀ دانشی« کدام گزینه درست است؟

دانشالزمبرایزندگییاهمان»دانشعمومی«است. 1
کنشهایروزانۀماستکهاغلبازدانشنهفتهدرپسآنغافلیم. 2

دانشیکهدربدوتولدوباورودبهجهاناجتماعیبادیگرانشریکمیشویم. 3
تجربههایفردیواجتماعیکهدرمدرسه،دانشگاهودرارتباطبادیگرانمیآموزیم. 4

)کناکیش(. 1111 کدام گزینه دلیل مناسبی برای عمومی نامیدن »دانش عمومی« است؟
وجودآندرهمۀکنشهایانسانالزامیاستوعمیقترینبخشذخیرۀدانشیاست. 1

جامعه،دانشالزمبرایزندگیرادراختیارمامیگذاردوگستردهترینبخشذخیرۀدانشیاست. 2
تالشهایعلمیموجبگستردهشدندانشعمومیمیشودوامکانعمیقترشدنمییابد. 3

برایحلمسائلومشکالتدرزندگیاجتماعیبهطورعامبهکاربردهمیشود. 4
)کناکیش(. 1112 دانش ............... گسترده ترین بخش ذخیرۀ دانشی ماست که ما ............... دربارۀ آن می اندیشیم و ............... از آن استفاده می کنیم.

علمی-کمتر-بیشتر 4 عمومی-کمتر-بیشتر 3 عمومی-بیشتر-کمتر 2 علمی-کمتر-کمتر 1
)کناکیش-مقایسهای(. 1113 در مورد رابطۀ »دانش عمومی« و »دانش علمی« کدام گزینه نادرست است ؟

دانشعمومیمقدمۀظهوردانشعلمیاست. 1
دانشعلمیبرایحلمسائلومشکالتدانشعمومیشکلمیگیرد. 2

دانشعمومیدانشعلمیراغنیترمیکند. 3
دانشعلمیدرکعمیقیازشناختجهاناجتماعیایجادمیکند. 4

)کناکیش(. 1114 در مورد دانش مفید و کاربردی، کدام گزینه درست است؟
همسوباهویتفرهنگیوناظربهحلمسائلجامعۀخودماناست. 1

دغدغۀکشفواقعیتوتشخیصدرستوغلطرادارد. 2
دقیقتروعلمیترازدانشعمومیزمانخوداست. 3

باتالشبرایحلمسائلومشکالتزندگی،شکلمیگیردوپیشرفتمیکند. 4
)کناکیش(. 1115 در مورد رویکرد »تجربه گرایی« درستی و نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید.

الف( از نیمۀ دوم قرن بیستم در جهان غرب پیدا شد.
ب( فلسفه، اخالق و علوم دینی را جزء علوم می دانست اما علوم اجتماعی و انسانی را فقط درصورتی که از روش تجربی استفاده نمایند، علم تلقی می کرد.

پ( روش تجربی را تنها راه کسب علم می دانست.
ت( به جای موضوع بر روش علوم تأکید می کرد.

د-د-ن-ن 4 ن-د-ن-د 3 د-ن-د-ن 2 ن-ن-د-د 1
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!جامعهشناسی کتاب را زیر ذره بین بگذاریم
)ترکییب(. 1116 درمورد ذخیرۀ دانشی، درستی و نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید؟

الف( تنها آن دسته از آگاهی هایی است که ما با ورود به جهان اجتماعی با دیگران سهیم می شویم.
ب( آگاهی هایی است که براساس تجربه های فردی و اجتماعی خود به دست می آوریم.

پ( هر فرد، گروه، قوم و جامعه ای دارای نوعی از ذخیرۀ دانشی است.
ت( ذخیرۀ دانشی، همان دانش عمومی یک جامعه است.

ن-د-د-د 2 ن-د-د-ن 1
د-ن-ن-د 4 د-ن-ن-ن 3

)ترکییب(. 1117 هر کدام از گزاره های زیر به ترتیب با کدام یک از گزینه ها ارتباط می یابند؟ 
»دانشی که انسان ها در طول زندگی به دست می آورند.«- »دانشی که برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد«- »دانش عمومی را 

در اختیار ما قرار می دهد.«
دانشعمومی-دانشعلمی-جهاناجتماعی 2 ذخیرۀدانشی-دانشعلمی-جامعهوفرهنگ 1
دانشعمومی-ذخیرۀدانشی-جهاناجتماعی 4 دانشعلمی-دانشعمومی-ذخیرۀدانشی 3

)ترکییب(. 1118 کدام گزینه به ترتیب »نحوۀ شکل گیری« و »پیشرفت« دانش علمی را نشان می دهد؟
باتالشبرایحلمسائلومشکالتزندگیشکلمیگیردوباتأملواندیشهدرذخیرۀدانشیپیشرفتمیکند. 1
باتالشبرایحلمسائلومشکالتزندگیشکلمیگیردوباتأملواندیشهدردانشعلمیپیشرفتمیکند. 2

باتأملواندیشهدردانشعمومیشکلمیگیردوباتالشبرایحلمسائلومشکالتزندگیپیشرفتمیکند. 3
باتأملواندیشهدرذخیرۀدانشیشکلمیگیردوباتالشبرایحلمسائلومشکالتزندگیپیشرفتمیکند. 4

)علتومعلویل(. 1119 درصورت عدم وجود دانش عمومی با چه مشکلی روبه رو می شویم؟ 
تواندفاعازحقایقموجودراازدستمیدهیم. 2 بهدرکعمیقیازجهاناجتماعیدستنمییابیم. 1

راهبرایرشددانشعلمیماهموارمیشود. 4 بهسختیبرذخیرۀدانشیماافزودهمیشود. 3
)مفهویم(. 1120 رابطۀ دانش عمومی و دانش علمی، با ذخیرۀ دانشی در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 

هردوبخشیازذخیرۀدانشیهستند؛اماحوزۀدانشعلمیگستردهتراست. 1
هردوبخشیازذخیرۀدانشیهستند؛امادانشعلمی،دانشعمومیرانیزدربرمیگیرد. 2
هردوبخشیازذخیرۀدانشیهستند؛امادانشعمومی،دانشعلمیرانیزدربرمیگیرد. 3

هردوبخشیازذخیرۀدانشیهستند؛اماحوزۀدانشعمومیگستردهتراست. 4
)ترکییب(. 1121 توضیحات کدام گزینه دربارۀ »ذخیرۀ آگاهی« به ترتیب درست و نادرست می باشد؟ 

همانذخیرۀدانشهرامت،قوموجامعهاست-گستردهترینبخشذخیرۀدانشی،دانشعمومیاست. 1
راهنمایزندگیهرفرد،قوموگروهاست-اگرذخیرۀآگاهینباشد،زندگیانسانمختلمیشودوجهاناجتماعیازبینمیرود. 2

اندوختۀمشترکیازدانشهاوآگاهیهااستکههنگامتعاملبادیگرانازآناستفادهمیکنیم-راهنمایزندگیهرفرد،گروهوقوماست. 3
ازدوبخشدانشعمومیودانشعلمیتشکیلمیشود-ازتجربههایفردیواجتماعی،مطالعاتمدرسهای،دانشگاهیو...شکلمیگیرد. 4

)مفهویم(. 1122 گزاره های زیر به ترتیب در کدام گروه از دانش ها قرار می گیرند؟ 
الف( فردی که در یک خیابان راه می رود. 

ب( فوتبالیستی که به طور حرفه ای فوتبال بازی می کند.
پ( زنی که در کالس آموزشی امداد شرکت می کند.

ت( مردی که در طی کوهنوردی، آتش درست کردن بدون امکانات الزم را یاد می گیرد.
دانشعمومی-دانشعلمی-دانشعلمی-دانشعمومی 2 دانشعمومی-دانشعلمی-دانشعلمی-دانشعلمی 1
دانشعلمی-دانشعمومی-دانشعمومی-دانشعلمی 4 دانشعلمی-دانشعمومی-دانشعلمی-دانشعمومی 3

)مفهویم(. 1123 هرکدام از گزاره های زیر به ترتیب در حوزۀ کدام دانش قرار می گیرند؟
ب( استفاده از مترو برای رهایی از ترافیک الف( تسلط بر دستور زبان مادری 

ت( ایستادن پشت چراغ قرمز پ( جمعیت شناسی 
دانشعلمی-دانشعلمی-دانشعمومی-دانشعلمی 2 دانشعلمی-دانشعمومی-دانشعلمی-دانشعمومی 1
دانشعمومی-دانشعمومی-دانشعلمی-دانشعلمی 4 دانشعمومی-دانشعلمی-دانشعلمی-دانشعمومی 3

چگونه می توانید براساس هر تست نکات آن بخش را دوره کنید؟
کافی است وقتی تست می زنید این مراحل را انجام دهید:

1. همۀ گزینه های تست را بخوانید و دلیل نادرستی گزینه های غلط را بررسی کنید. 
2. پاسخ تشریحی را بخوانید. اگر مطلب جدیدتری نسبت به حرف های خودتان بود، 
آن را یاد بگیرید.3. به صفحۀ کتاب درسی که تست از آن طرح شده و ما در پاسخ 

تشریحی آوردیم مراجعه کنید و آن بخش را از کتاب درسی بخوانید.
با این روش، شما با هر یک تست، کلی مطلب را هم یاد گرفتید و هم دوره 
وحید تمنا کردید و مهم تر این که »در یادتان خواهد ماند.« 
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»نتیجۀ داشتن دانش علمی«، »شیوۀ آغاز دانش علمی« و »نتیجۀ ورود به جهانی که دیگران در آن زندگی می کنند.« در گزینۀ ............... به درستی . 1124
)ترکییب( آمده است.

درکعمیقازشناختعمومی-تردیددردانشعمومی-پیبردنبهاهمیتشناختعمومی 1
درکعمیقازشناختعلمی-تردیددردانشعلمی-شریکشدندرمجموعهایازدانشها 2

دفاعازحقایقموجوددرشناختعلمی-تأملواندیشهدردانشعلمی-پیبردنبهاهمیتشناختعمومی 3
دفاعازحقایقموجوددرشناختعمومی-تأملواندیشهدردانشعمومی-شریکشدندرمجموعهایازشناختها 4

)مفهویم(. 1125 گزارۀ »کاهش یا افزایش بی رویۀ جمعیت، زمینۀ رشد علم جمعیت شناسی را فراهم می کند.« اثر کدام دانش بر دیگری را نشان می دهد؟ 
دانشعلمیبردانشعمومی 2  دانشعمومیبردانشعلمی 1
دانشعمومیبرذخیرۀدانشی 4  دانشعلمیبرذخیرۀدانشی 3

»چگونگی رخ دادن تعارض بین دانش عمومی و دانش علمی«، »نتیجۀ تعارض بین این دو دانش« و »روش حل این تعارض« در کدام گزینه . 1126
)ترکییب( به درستی آمده است؟

نفوذدانشعمومیجدیدمغایرباهویتفرهنگیافرادجامعه-ازرونقافتادندانشعلمی-طرحایدههایجدید 1
نفوذدانشعلمیجدیدهمسوباهویتفرهنگیافرادجامعه-قطعارتباطدوسویۀدانشعمومیوعلمی-طرحایدههایجدید 2

نفوذدانشعلمیجدیدمغایرباهویتفرهنگیافرادجامعه-قطعارتباطدوسویۀدانشعلمیوعمومی-دستبرداشتنازبخشیازذخیرۀدانشیبهنفعبخشدیگر 3
نفوذدانشعمومیجدیدهمسوباهویتفرهنگیافرادجامعه-ازرونقافتادندانشعمومی-دستبرداشتنازبخشیازذخیرۀدانشیبهنفعبخشدیگر 4

)ترکییب(. 1127 گزینۀ ............... درمورد »دانش علمی« درست است. 
هروقتدریکجامعه،مسئلۀخاصیمطرحمیشود،زمینهبرایپیدایشورشددانشعلمیدربارۀآننیزفراهممیگردد. 1

دانشعلمیفردرابهدرکعمیقیازشناختعمومیجهاناجتماعیخودمیرساند. 2
تالشهایعلمیبهتدریجبرذخیرۀدانشعلمیجامعهمیافزایدودانشعمومیراغنیترمیکند. 3

ارتباطدوسویۀدانشعمومیودانشعلمیقطعمیشودآنگاهکهدانشعلمی،مطالبدانشعمومیرانقضکند. 4
)مفهویم(. 1128 در کدام گزینه به ترتیب »اثر دانش علمی بر دانش عمومی« و »اثر دانش عمومی بر دانش علمی« آمده است؟

برذخیرۀدانشعلمیجامعهمیافزایدودانشعمومیراغنیترمیکند.هنگاموقوعیکمسئلۀخاصدرجامعه،زمینهبرایپیدایشدانشعلمی 1
فراهممیشود.

برذخیرۀدانشعمومیجامعهمیافزایدودانشعلمیراغنیترمیکند.هنگاموقوعیکمسئلۀخاصدرجامعه،زمینهبرایپیدایشدانش 2
عمومیفراهممیشود.

هنگاموقوعیکمسئلۀخاصدرجامعه،زمینهبرایپیدایشدانشعمومیفراهممیشود.برذخیرۀدانشعلمیجامعهمیافزایدودانشعمومی 3
راغنیترمیکند.

هنگاموقوعیکمسئلۀخاصدرجامعه،زمینهبرایپیدایشدانشعلمیفراهممیشود.برذخیرۀدانشعمومیجامعهمیافزایدودانشعلمی 4
راغنیترمیکند.

)ترکییب(. 1129 کدام گزینه به ترتیب در مورد »علت« و »پیامد« تعارض در جهان های اجتماعی مختلف درست است؟
تعاریفمتفاوتازدانشبراساسهویتفرهنگی-ازرونقافتادندانشعمومی 1

تعاریفمتفاوتازدانشعلمیبراساسهویتفرهنگی-ازدستدادنتوانالزمبرایحلمسائلومشکالتدانشعمومی 2
تعاریفمتفاوتازهویتفرهنگی-ازرونقافتادندانشعلمی 3

تعاریفمتفاوتازدانشعمومی-قطعارتباطدوسویهدانشعمومیوعلمی 4
)ترکییب(. 1130 مطالب زیر به ترتیب به کدام یک از دیدگاه ها دربارۀ دانش عمومی و دانش علمی مربوط است؟

الف( دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود.
ب( دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست می آید. 

پ( همۀ دانش ها دانش حاصل از زندگی است. 
ت( در برخی از نحله های این دیدگاه، مرز دانش علمی و عمومی فرو می پاشد.

سوم-دوم-اول-سوم 2  دوم-اول-سوم-دوم 1
سوم-اول-دوم-دوم 4  دوم-دوم-اول-سوم 3

جاهای خاص کتاب را فراموش نکنیم!
)مفهویم(. 1131 یادگیری دانش عمومی از چه زمانی آغاز می شود و تا چه زمانی ادامه می یابد؟

ازهنگامورودبهمدرسهتازمانیکهفردبهثباتاندیشهمیرسد. 1
ازبدوتولدتاهنگاممرگ 2

ازهنگامیکهفردزبانمیگشایدتاهنگاممرگ 3
ازهنگامورودبهاجتماعتاهنگاممرگ 4
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»فیلم سینمایی دورافتاده روایت فردی است که مجبور می شود به تنهایی در یک جزیره زندگی کند. او برای درست کردن آتش، ساعت ها وقت . 1132
)مفهویم( صرف می کند و ...« کدام عبارت توصیف مناسبی در رابطه با این فیلم است؟

اگرجهاناجتماعیدانشعمومیالزمبرایانجامکنشهارادراختیارماقرارندهد،انجامهرکنشیدشواراست. 1
هرگاهدریکجامعه،مسئلۀخاصیمطرحشود،زمینهبرایپیدایشورشددانشعلمیدربارۀآننیزفراهممیگردد. 2

تالشهایعلمیبهتدریجبرذخیرۀدانشعلمیجامعهمیافزایدودانشعمومیراغنیترمیکند. 3
دربرابربحرانها،کسانیکهدانشعمومیدارندنظرمیدهند،اماآنهاکهدانشعلمیدارندنظردقیقترمیدهند. 4

)تصویری-مفهویم(. 1133 در رابطه با »دانش عمومی«، »دانش علمی« و »ذخیرۀ دانشی« کدام تصویر درست است؟
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)مفهویم(. 1134 هرکدام از پدیده های زیر، به ترتیب با کدام قسمت از جدول ارتباط دارند؟

دانش علمیدانش عمومیپدیدۀ اجتماعی

۱2الف(زبان

۱2ب(اختراعساعتالکترونیکی

۱2پ(آبیاریکوزهای

الف(1-ب(2-پ(1 2  الف(1و2-ب(2-پ(1 1
الف(1و2-ب(1و2-پ(2 4  الف(2-ب(1و2-پ(2 3

لوله های . 1135 با  سطحی  زیر  »آبیاری  است؟«،  کدام  گردد،  ارائه  علمی  دانش  از  مختلف  تعاریف  اجتماعی،  جهان های  در  می شود  موجب  »آنچه 
)ترکییب( قطره چکان پیشنهاد کدام نوع دانش برای مواجهه با کم آبی است؟« 

تفاوتدرذخیرۀدانشیجهانهایاجتماعی-دانشعمومی 1
تفاوتدرهویتاجتماعیجهانهایاجتماعی-دانشعمومی 2
تفاوتدرهویتفرهنگیجهانهایاجتماعی-دانشعلمی 3
تفاوتدرذخیرۀآگاهیجهانهایاجتماعی-دانشعلمی 4

)ترکییب-مفهویم(. 1136 رابطۀ دانش عمومی و دانش علمی، در دیدگاه اول تا سوم به ترتیب چگونه است؟
متداخل-متباین-متقاطع 2  متباین-متداخل-متقاطع 1

متداخل-متقاطع-متداخل 4  متباین-متباین-متداخل 3
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تالشکردنداینانقالبهارابخشیازفرایندغربیشدن   1089

کشورهایعربیمعرفیکنند.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة  128
بیداریاسالمیحاصلانتقالبیداریازسطحاندیشمندان   1090

ونخبگانبهفرهنگعمومیجامعهاست.���������������������������������������������������������������������������������� صفحة  128
امامخمینیدروصیتنامءهسیاسی،الهیخود،کشورهای   1091

اسالمیرادرآینده،بهصورتیکدولتاسالمیباجمهوریهایآزادومستقل
ترسیممیکند.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة  128

اشکاالت   1092 به گورباچف، به خود نامءه در خمینی امام 
حسگراییوعقلگراییجهانغرباشارهوفروپاشیبلوکشرقرابرایشوروی
پیشبینیکرد.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة  128

حضور   1093 برای گویا شاهدی ایران، اسالمی انقالب وقوع 
تاریخسازفرهنگهایغیرغربیبودوبرتکوینوگسترشاندیشههایپسامدرنتأثیر
گذاشت.توجه:فرهنگغرببابحرانهایمعرفتیمواجهاست،نهبحرانهایعمیق
معرفتیکهدرگزینههای»2«و»4«آمدهاست؛زیرادرآنصورتبایددچارتحول
فرهنگیمیشد.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة  130

ورودرویکرددینیومعنویبهزندگیاجتماعیدرسطوح   1094 
مختلفجوامعغربیمنجربهشکلگیرینظریههایافولسکوالریسمشد.������ صفحة  131

انقالباسالمیایرانبهبلوکشرقوابستهنبود،درنتیجه   1095
موانعآمریکارادرمرزهایجنوبشورویفرونمیریخت.������������������������������������������ صفحة  124

انقالبیکهباآرمانهاوارزشهایمدرنپسازرنسانس   1096
������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة  124 بهوجودآمد،انقالبفرانسهبود.

نخستینبیدارگراناسالمیبهدنبالاصالحرفتاروساختار   1097
حاکمیتبودند؛پسگزینههای»2«و»3«راردمیکنیم.بیداریاسالمیحاصلانتقال
بیداریازسطحنخبگانبهفرهنگعمومیمردماست،نهحاصلانتقالبیداریبه
سطحعلماوفرهنگعمومیکهدرگزینءه»4«بهآناشارهشدهاست.��������������� صفحة  128

تمدنی   1098 باحضورفرهنگیو مقابله برای اقداماتغرب 
جهاناسالم:عملکردنبراساسنظریههایپایانتاریخفوکویاماوجنگتمدنها.
نخستیناقداماتجهانغرببرایمقابلهباتأثیراتجهانیانقالباسالمیایران:
کودتاینوژهوجنگتحمیلیبرایران.������������������������������������������������������������������������������� صفحات 131 و 132 

»جنگ   1099 نظریءه با ارتباط در گزینهها تمام اول بخش 
تمدنها«درستاست؛اماتنهابخشدومگزینءه»2«درارتباطبانظریءه»پایانتاریخ
فوکویاما«درستاست.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة  132 

درگزینءه»1«کلمءه»عقالنی«باید»غیرعقالنی«میشدتا   1100
عبارت،متناسبباصورتسؤالشود.������������������������������������������������������������������������������ صفحات 131 و 132 

مقایسءهاینسهانقالب:انقالبفرانسهوانقالباکتبردر   1101
چارچوبآرمانهاوارزشهایروشنگریشکلگرفتند؛اماانقالباسالمیایرانبا
����������������������������������������������������������� صفحة  125  توجهبهآرمانهایمعنویوتوحیدیشکلگرفت.

»قسمتاول«:درگزینههای»1«،»2«و»3«درستاست.   1102
/»قسمتدوم«:درگزینههای»2«»4«نادرستاست؛زیرابایدگفتهمیشدضد
لیبرالیستی./»قسمتسوم«:درگزینءه»3«نادرستاست؛زیراخصلتناسیونالیستی
نداشت.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة  125

دولتمردانوروشنفکرانجهاناسالمقبلازانقالباسالمی   1103
ایران،مسائلومشکالتجوامعخودرابهدوصورتمیدیدند:1.عدهایمسائلجهان
اسالمراازنوعمشکالتیمیدانستندکهدراثرعقبماندگیتاریخیبرایرسیدنبه
جوامعغربیپیشآمدهبود.2.عدهایدیگراینمسائلراازنوعمشکالتیمیدانستند
کهنظامسرمایهداریولیبرالیسمغربیبهوجودآوردهبود.����������������������������������������������� صفحة  126

کشورهاییکهزیرنفوذبلوکغرببودند:دولتغاصب   1104
اسرائیلرابهرسمیتمیشناختندویادرجهتسازشباآنگامبرمیداشتند.
آنهاکهزیرنفوذودرحاشیءهبلوکشرقبودند:جبهءهپایداریومقاومتراتشکیل
میدادندوگروههایمبارزفلسطینیناگزیربهبخشاخیرملحقمیشدند.������� صفحة  127

گروههایناسیونالیستی،قومگراییعربیرادرپیشگرفته   1105
بودندوگروههایمارکسیستینیزالحادیبودند.������������������������������������������������������������������ صفحة  127 

اینسؤال،سؤالترکیبیازدروس15،14و7است.   1106 
»قسمتاول«:اینرقابتدردورانمشروطهرویداد.)درس14(/»قسمتدوم«:

بعدازمرگجمالعبدالناصردرزمانانورسادات،دولتمصردرقراردادکمپ
دیوید،اسرائیلرابهرسمیتشناخت.)درس15(/»قسمتسوم«:انقالبفرانسه.
)درس7(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ترکیبی از دروس 7، 14 و 15 

سؤالترکیبیازدرسهای10،7و15است.نتیجءه   1107 
انقالباسالمیایرانوبازگشتبهاسالمدرجهاناسالم:قتلانورساداتتوسط
اسالمخواهانمصروشکلگیریانتفاضهدرفلسطین/ظهوردولت-ملتهای
جدید:بعدازانقالبفرانسه/استفادهازبمباتمبرایاولینبار:درجنگجهانی
دوم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ترکیبی از دروس 7، 10 و 15

درگزینءه»3«»نسبتبهبلوکغرب«باید»بلوکشرق«   1108
میشد،تااینگزینهمفهومدرستیداشتهباشد.��������������������������������������������������������������������� صفحة  131 

اینسؤالترکیبیازدروس10،6و15است.»الف«:   1109
پیروزی و اسالمی نجات جبهءه تشکیل موجب الجزایر در ایران اسالمی انقالب
انتخابات1990میالدیشد./»ب«:جنگهایصلیبی،مواجهءه اسالمگرایاندر
اروپاییانبامسلمانانوفتحقسطنطنیه،زمینههایفروریختناقتدارکلیسارافراهم
کرد./»پ«:بهنظرکنت،بعدازانقالبصنعتی،جنگاززندگیبشررختبر
میبندد.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ترکیبی از دروس 6، 10 و 15

درتمامیگزینههابهجزگزینءه»4«ذخیرءهدانشیبادانش   1110
عمومیبرابردانستهشدهاست،درحالیکهذخیرءهدانشیفراترازدانشعمومیاست.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 3 کتاب درسی

جامعهوفرهنگیکهدرآنزندگیمیکنیم،دانشالزم   1111
برایزندگییاهماندانشعمومیرادراختیارماقرارمیدهد.دانشعمومی،
گستردهترینبخشذخیرءهدانشیماست.�������������������������������������������������������������������� صفحة 4 کتاب درسی

دانشعمومیگستردهترینبخشذخیرءهدانشیماستکه   1112
ماکمتردربارءهآنمیاندیشیموبیشترازآناستفادهمیکنیم.����������������� صفحة 4 کتاب درسی

حل   1113 با علمی« »دانش زیرا: است. نادرست »3« گزینءه 
مسائلومشکالت»دانشعمومی«آنراغنیترمیسازدوبهتدریجبرذخیرءهدانشی
جامعهمیافزاید.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة 5 کتاب درسی

 دانشمفیدوکاربردی:دانشیاستکههمسوباهویت   1114
فرهنگیوناظربهحلمسائلجامعءهخودماناست.������������������������������������������� صفحة 7 کتاب درسی

بیستمدرجهانغربشکل   1115 اوایلقرن از اینرویکرد  
گرفتودرنیمءهدومقرنبیستمازرونقافتادوفلسفهواخالقودینراکالًجزء
علومنمیدانست.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 7 کتاب درسی

الف(نادرستاست.زیرا:ایننوعآگاهی،یکبخشازذخیرءه   1116
دانشییعنی»دانشعمومی«است.ت(نادرستاست.زیرا:دانشعمومی،زیرمجموعءه
ذخیرءهدانشیاست.)گزینههایبوپدرستهستند.( ����������������������������� صفحات 2 و 3 کتاب درسی

»دانشیکهانسانهادرطولزندگیبهدستمیآورند.«:   1117
دانشعمومی؛»دانشیکهبرایحلمسائلومشکالتزندگیشکلمیگیرد«:دانش
علمی؛»دانشعمومیرادراختیارماقرارمیدهد.«:جهاناجتماعی،یعنیجامعهو
فرهنگیکهدرآنزندگیمیکنیم.�������������������������������������������������������������������������� صفحات 3 تا 5 کتاب درسی

شده،   1118 مطرح شکلگیری نحوءه مورد دو در کتاب در 
یکموردگفتهشدهکهدانشعلمیباتأملواندیشهدردانشعمومیبهدست
میآیدکهنحوءهشکلگیریآنرانشانمیدهدودرموردیدیگر)همانصفحه(گفته
شدهکهدانشعلمیباتالشبرایحلمسائلومشکالتزندگی،شکلمیگیردو
پیشرفتمیکند.پسدرموردشکلگیری،هردوگزارهدرستاست.پسقسمت
اولسؤالدرگزینههای»1«،»2«و»3«میتوانددرستباشد.گزینءه»4«قسمتاول
نادرستاست؛زیرابهجایدانشعمومی،ذخیرءهدانشیقراردادهاست.درقسمت
دومسؤالفقطگزارءهدومرامیتوانقرارداد.بنابراینگزینءهدرست،گزینءه»3«است.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 5 کتاب درسی
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تجربیات    1119 از  که  می دهد  انسان  به  امکانی  عمومی  دانش   

قبلی دیگران استفاده کند که نیاز نداشته باشد برای انجام هر کاری فکر کند 
تا آگاهی الزم را به دست آورد. پس در وقت او صرفه جویی می شود و می تواند 
به فعالیت های جدیدتری برای ارتقای ذخیرۀ دانشی خود بیندیشد. در غیر این 
صورت به سختی بر ذخیرۀ دانشی او افزوده می شود.��������������������������������� صفحة 4 کتاب درسی

 این سؤال به نوعی توضیح شکل های سؤال باال می باشد.    1120
بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ »1«: نادرست است زیرا حوزۀ دانش علمی 
گسترده تر نیست. گزینۀ  »2« و »3«: نادرست هستند، زیرا اگر بگوییم یکی 
از دانش های علمی یا عمومی، دیگری را در  بر می گیرد. به این معنی است 
که رابطۀ این دو را عموم و خصوص من وجه بدانیم، در حالی که در کتاب 
گفته شده دانش عمومی، مقدمۀ  دانش علمی است و بخش گسترده تر 
ذخیرۀ دانشی را در بر می گیرد.������������������������������������������������������������������ صفحات 3 تا 6 کتاب درسی

 گزینۀ »1«: قسمت اول و دوم درست است./ گزینۀ »3«:    1121
قسمت اول نادرست است، زیرا تعریف دانش عمومی است و قسمت دوم 
درست است./ گزینۀ »4«: قسمت اول و قسمت دوم درست است./ 
گزینۀ »2«: قسمت اول درست اما قسمت دوم نادرست است و در تعریف 
دانش عمومی استفاده می شود، نه ذخیرۀ دانشی. �������������������� صفحات 2 و 3 کتاب درسی

 الف( راه رفتن در یک خیابان، وقتی در حالت خاصی    1122
نباشد نیاز به دانش علمی ندارد. پس: دانش عمومی است./ ب( واژۀ 
حرفه ای نشان می دهد که فرد آموزش دیده است. پس: دانش علمی 
به روش علمی آموزش می دهد.  امداد،  است./ پ( کالس آموزشی 
پس: دانش علمی است./ ت( این یادگیری در اثر تجربۀ فردی است 
پس: دانش عمومی است. ���������������������������������������������������������������� صفحات 3 تا 5 کتاب درسی

 الف( تسلط بر دستور زبان، شناخت علمی است، زیرا فقط    1123
و آموزش دهند./ ب(  دریابند  را  زبان شناسی می توانند آن  علم  متخصصان 
برای  که  می کند  و شناخت عمومی حکم  است  اجتماعی  پدیدۀ  ترافیک یک 
استفاده شود در حالی که در دانش  نقلیۀ عمومی  از وسایل  امر  این  از  رهایی 
علمی از چرایی وقوع ترافیک و راه حل نهایی آن سخن به میان می آید./ پ( 
جمعیت شناسی یک علم است./ ت( ایستادن پشت چراغ قرمز براساس دانش 
عمومی رخ می دهد و معموالً انسان ها برحسب عادت این عمل را تکرار می کنند 
و از آگاهی و دانشی که در پس آن نهفته است، غافل اند.����������� صفحات 5 و 6 کتاب درسی

 »نتیجۀ داشتن دانش علمی«: 1. به درک عمیقی از شناخت    1124
عمومی جهان اجتماعی خود می رسد. / 2. آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت 
عمومی راه پیدا کرده باشند، شناسایی می کند./ 3. قدرتی می یابد که از حقایق 
موجود در شناخت عمومی دفاع کند. )بخش اول گزینه های »1« و »4« درست 
است.(/ »شیوۀ آغاز دانش علمی«: با تأمل و اندیشه در شناخت عمومی/ »نتیجۀ 
ورود به جهانی که دیگران در آن زندگی می کنند«: شریک شدن در مجموعه ای 
از شناخت ها که آن ها دارند.����������������������������������������������������������������������������� صفحات 5 و 4 کتاب درسی 

 دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی،    1125
شکل می گیرد و پیشرفت می کند؛ یعنی هر وقت در یک جامعه، مسئلۀ خاصی 
مطرح می شود، )یعنی مشکلی در دانش عمومی به وجود می آید( زمینه برای 
پیدایش و رشد دانش علمی دربارۀ آن نیز فراهم می گردد.����������������� صفحة 5 کتاب درسی

 »چگونگی رخ دادن تعارض بین دانش عمومی و دانش علمی«:    1126
درصورتی که دانش علمی جدیدی مغایر با هویت فرهنگی افراد به آن جامعه 
نفوذ کند. / »نتیجۀ تعارض بین این دو دانش«: 1. قطع ارتباط دوسویۀ این دو 
نوع دانش 2. از رونق افتادن دانش علمی. / »روش حل این تعارض«: 1. دست 
برداشتن از بخشی از ذخیرۀ دانشی به نفع بخش دیگر 2. طرح ایده های جدید
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 6 کتاب درسی

 گزینۀ »4« نادرست است. زیرا: آن گاه چنین روی می دهد که    1127
جهان های اجتماعی مختلف بدون توجه به هویت فرهنگی خود، تعاریف یکسانی 
از دانش علمی ارائه کنند.���������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 6 کتاب درسی

 »اثر دانش عمومی بر دانش علمی«: هر وقت در یک جامعه،    1128
مسئلۀ خاصی مطرح می شود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی دربارۀ 
آن نیز فراهم می گردد. یعنی دانش عمومی منجر به ایجاد دانش علمی شده 
است. / »اثر دانش علمی بر دانش عمومی«: تالش های علمی نیز به تدریج بر 
ذخیرۀ دانش علمی جامعه می افزاید و هم دانش عمومی را غنی تر می کند. سایر 
اثرات دانش علمی بر دانش عمومی را در صفحۀ 5 کتاب درسی مطالعه کنید. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 5 کتاب درسی

 جهان های اجتماعی مختلف، بر اساس هویت فرهنگی    1129
وقوع  علت  بنابراین  دارند،  علمی  دانش  از  متفاوتی  تعاریف  خود، 
اجتماعی  جهان  یک  درون  یا  و  اجتماعی  جهان های  میان  تعارض 
مشخص شد. پس گزینۀ »1« ناقص و گزینۀ »4« نادرست است. / 
پیامد: 1. قطع ارتباط دوسویۀ دانش عمومی و دانش علمی 2. از رونق 
افتادن دانش علمی3. از دست دادن توان الزم برای حل مسائل و 
بنابراین قسمت دوم همۀ گزینه ها درست  مشکالت دانش عمومی. 
است به جز گزینۀ »1« .������������������������������������������������������������ صفحات 6 و 7 کتاب درسی

بلکه    1130 نمی شود  محدود  تجربی  دانش  به  علمی  دانش  الف(   
دانش های فراتجربی مانند عقالنی و وحیانی را شامل می شود.: دیدگاه سوم/ ب( 
دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست می آید.: 
دیدگاه اول/ پ( همۀ دانش ها دانش حاصل از زندگی است.: دیدگاه دوم /  ت( 
در برخی از نحله های این دیدگاه، مرز دانش علمی و عمومی فرو می پاشد.: دیدگاه 
دوم.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 8 کتاب درسی

 انسان با ورود به جهانی که دیگران در آن به سر می برند    1131
)یعنی در بدو تولد(، در مجموعه ای از شناخت ها با آن ها شریک می شود. این 
دانش مشترک، همان دانش عمومی است. این روند تا هنگام مرگ فرد ادامه 
می یابد.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحات 2 تا 4 کتاب درسی

 این فیلم نشان می دهد که: اگر جهان اجتماعی، دانش عمومی    1132
الزم برای انجام کنش را در اختیار ما قرار ندهد، انجام هر کنشی دشوار است. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 4 کتاب درسی

دانش    1133  .1 می شود:  تقسیم  بخش  دو  به  دانشی  ذخیرۀ   
عمومی 2. دانش علمی. پس گزینه های »2« و »4« نادرست هستند. دقت 
کنید که در کتاب درسی گفته شده است: دانش عمومی گسترده ترین بخش 
 »3« گزینۀ  برمی گیرد.  در  را  بزرگ تری  سطح  پس  است  دانشی  ذخیرۀ 
نادرست است. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������صفحات 3 و 4 کتاب درسی

 در مورد زبان ما هم دانش عمومی داریم )صحبت به زبان    1134
مادری( و هم می توانیم دانش علمی داشته باشیم. )تسلط به دستور زبان مادری( 
کوزه ای  آبیاری  و  است  شده  ایجاد  علمی  دانش  براساس  الکترونیکی  ساعت 
براساس دانش عمومی برای ما قابل استفاده است و دانشی است که در طی 
زندگی اجتماعی ایجاد شده است.������������������������������������������������������������������ صفحات 5 و 6 کتاب درسی 

در    1135 علمی  دانش  از  مختلف  تعاریف  تفاوت  »علت   
جهان های اجتماعی متفاوت«: جهان های اجتماعی مختلف براساس هویت 
فرهنگی خود، تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند./ »آبیاری زیر سطحی 
با لوله های قطره چکان« پیشنهاد دانش علمی برای مواجهه با کم آبی است.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 6 کتاب درسی

 رابطۀ دانش عمومی و دانش علمی در دیدگاه اول: بی ارتباط با    1136
هم هستند پس: رابطه تباین دارند و دو دایره متخارج هستند./ در دیدگاه دوم: 
داخل هم هستند پس رابطه عموم و خصوص مطلق دارند و متداخل نامیده 
می شوند./ در دیدگاه سوم: در بخشی با هم مشترک هستند؛ یعنی متقاطع اند.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 8 کتاب درسی

 مطالعۀ علمی اجتماعاتی از قبیل کالس، محله، خانواده، روستا،    1137
شهر، کشور و جهانی که در آن زندگی می کنیم، به شکل گیری علوم اجتماعی 
انجامید. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة 10 کتاب درسی 

 گزینۀ »1« نادرست است. زیرا: در علوم اجتماعی با »انسان«    1138
سروکار داریم نه موجودات زنده. �������������������������������������������������������������������������� صفحة 10 کتاب درسی 

 موضوع علوم طبیعي، فعالیت هاي غیرارادي است، بنابراین    1139
مستقل از تصمیم، عمل و فهم اهداف انسان است، در حالي که موضوع علوم انساني 
وابسته به تصمیم و فهم اهداف انساني است. ������������������������������������������������ صفحة 11 کتاب درسی

 »روان شناسی« جزء علوم انسانی است، اما جزء علوم اجتماعی    1140
نیست. »پزشکی« جزء علوم انسانی نیست هرچند که در مورد انسان است اما 
چون در مورد »بدن انسان« است و آن نیز در حوزۀ آگاهی و ارادۀ انسان نیست، 
پس جزء علوم انسانی نیست و علوم طبیعی است. »جامعه شناسی و اقتصاد« هر 
دو جزء علوم انسانی هستند. ������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 11 کتاب درسی
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