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درس اول ذخیره دانشی







راه های 
شناخت جهان

1- حواس
2- زبان

3- پرسش و پاسخ از دیگران
4- تفکر و تعقل

تعریف ذخیره دانشی : هر آنچه افراد از تجربه های فردی و اجتماعی خود ، مطالعات مدرسه و دانشگاهی و ... می آموزند .







1- عمومی
2- علمی

انواع ذخیره دانشی 

دانش عمومی

به مجموعه ای از دانستنی ها گفته می شود که اگر نباشند، زندگی اجتماعی ما مختل می شود و جهان اجتماعی فرو می پاشد. انسان ها 

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







ویژگی های
 دانش عمومی

1- دانش مشترک میان انسان هاست.

2- هنگام تعامل استفاده می شود.

3- به سبب عادت از نگاه و توجه انسان پنهان است.       

4-گسترده ترین بخش ذخیره دانشی است.

5- ما درباره دانش عمومی کم تر می اندیشیم و بیشتر از آن استفاده می کنیم.  
دانش علمی

دانش بخش دیگری نیز دارد که با تأمل و اندیشه در دانش عمومی به دست می آید. کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از 

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

قدرت پیدا می کند که از حقایق موجود در شناخت عمومی دفاع کند.

مثال )1( : زبان یک پدیده اجتماعی است که ما درباره آن هم دانش عمومی و هم دانش علمی داریم .

مثال )2( : آبیاری کوزه ای و آبیاری به شیوه جدید با لوله های قطره چکان به ترتیب استفاده از دانش عمومی و دانش علمی است.

ویژگی های ایده  علوم انسانی و اجتماعی بومی 

1- این دانش باید هم سو با هویت فرهنگی خودمان و ناظر به حل مسائل جامعه خودمان باشد یعنی در حل مسائل و مشکالت بومی ما 

مفید و کارآمد باشد.

2- باید دغدغه کشف واقعیت و تشخیص درست و نادرست را داشته باشد.

3- باید به زبان و منطق جهان شمول سخن بگوید.

4- باید در گشودن مرزهای دانش علمی به روی جهانیان مشارکت داشته باشد.
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آزمون شماره

1
درس : جامعه شناسی )3(

رشته : علوم انسانی
تاریخ امتحان : 97/10

مدت امتحان : 60 دقیقه
سؤاالت امتحان کالس هاي دوازدهم

دبیرستان شاهد حضرت زینب ) دی ماه 97 (

الف( در عبارات زیر موارد درست یا نادرست را مشخص كنید :     1
1- به تجربه های فردی و اجتماعی که افراد در مدرسه و دانشگاه و در ارتباط با دیگران می آموزند ذخیره دانشی می گویند.

2- دانش علمی ، گسترده ترین بخش ذخیره دانشی ماست.

3- ما با شناخت قواعد زندگی در خانواده و سایر اجتماعات هم از فرصت های آن ها برخوردار می شویم و هم از آسیب های احتمالی 

در امان می مانیم .

4- در جامعه شناسی تفسیری ، روش مطالعه پدیده های طبیعی و پدیده های اجتماعی یکسان دانسته می شود.
 

ب( جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل كنید :     1
5- بخشی از ذخیره دانشی ما دانش ......................... است که این دانش عمیق تر و دقیق تر است.

6- زبان یک پدیده ......................... است که ما درباره این پدیده هم دانش عمومی و هم دانش علمی داریم.

7- دانش اسالمی و ایرانی دانشی همسو با هویت ......................... و ناظر به حل مسائل جامعه ماست.

8- خودکشی یک کنش ......................... است که پس از انقالب صنعتی در جوامع صنعتی رواج پیدا کرد.
 

پ( گزینه درست را انتخاب كنید :     1
9-  به ارتباط میان پدیده های اجتماعی چه می گویند :

ت( قواعد اجتماعی پ( پدیده  اجتماعی  ب( نظام اجتماعی  الف( ساختار اجتماعی 

10- اصطالح جنگ های نامنظم را اولین بار چه کسی مطرح کرد :

ت( شهید کاظمی پ( شهید خرازی  ب( شهید چمران  الف( شهید بابایی 

11- کدام متفکر اجتماعی تفهم را روش مستقلی برای علوم انسانی نمی دانست :

ب( دیلتای الف( مارکس 

ت( ماکس وبر پ( آگوست کنت 

12- اصطالح قفس آهنین توسط کدام جامعه شناس مطرح  شد :

ت( دورکیم  پ( آگوست کنت  ب( مارکس  الف( ماکس وبر 
  

13- هر یک از تعاریف ستون اول به کدام یک از مفاهیم ستون دوم مربوط می شود : ) یک مورد اضافی است. (     1

ستون دومستون اول

الف( یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی و سرکوب روحیه خالق انسان ها .

ب( انکار ارزش های عاطفی ، اخالقی ، مذهبی و اخالق گریزی .

پ( نادیده گرفتن فضای کنش و محدود شدن مطالعات به خصوصیات و رفتارهای قابل مشاهده

ت( بررسی مسایل و واقعیات آشنای جامعه از دید یک غریبه

1- معنازدایی
2- خالقیت زدایی

3- آشنازدایی
4- ارزش زدایی

5- قواعد اجتماعی
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مؤلف : سیده مریم امامی زاده1پاسخ آزمون شماره  كالس هاي دوازدهم
درس :  جامعه شناسی )3(

دبیرستان شاهد حضرت زینب )س( ) دی ماه97(

4- نادرست 3- درست  2- نادرست  1- درست 
8- غیرعادی 7- فرهنگی   6- اخالقی  5- علمی 

12- )الف( ماکس وبر 11- )ت( ماکس وبر  10- )ب( شهید چمران  9- )الف( ساختار اجتماعی 
)ت( 3 )پ( 1  )ب( 4  13- )الف( 2 

14- عمومی - علمی
15- جهان های اجتماعی مختلف براساس هویت فرهنگی خود تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند.

16- علوم اجتماعی زمینه فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یکدیگر را فراهم می سازند و به افزایش همدلی و همراهی انسان  
کمک می کنند.

 -17
روشموضوع

پدیده های اجتماعی همانند پدیده های تبیینی
طبیعی هستند.

حس و تجربه ) نگاه از بیرون (

کنش های اجتماعی و معنای آن هاتفسیری
تفسیر ) نگاه از درون به پدیده ها برای یافتن

معنای آن (

18- علوم انسانی به دلیل این که به فهم معانی کنش های انسان ها می پردازند علوم تفهمی نامیده می شوند.
19- رشد جمعیت از جمله تغییراتی است که یک نظام در خود ایجاد می کند . برداشت روز افزون از منابع تجدیدناپذیر از جمله تغییراتی

است که یک نظام اجتماعی در محیط ایجاد می کند.
20- همه جوامع مسیر یکسانی به سوی پیشرفت طی می کنند و از جوامع ساده به جوامع پیچیده تبدیل می شوند.

21- آگاهی و معناداری
22- به روز بودن - سرگرمی - هیجان - آزادی - توانایی

23- تفاوت این دو پدیده در معنای متفاوتشان است . خودکشی کنش غیر عادی است که از گرایش به مردن به جای زنده ماندن 
که  می زند  سر  افرادی  طرف  از   ، شهادت طلبی  کنش  که  صورتی  در  است.  انسان  سرشت  و  طبیعت  برخالف  که  دارد  حکایت 

جان باختن در راهی که برگزیده اند را بخشی از کمال خود می دانند و آن را آرزو می کنند.
24- یک مطالعه عمیق و همه جانبه است که ، اگر محققی بخواهد تمام ابعاد یک پدیده اجتماعی خاص را مطالعه کند و عمق آن را 

نشان دهد ، از این روش استفاده می کند. مثال : مطالعه موردی یک ده - موقعیت جغرافیایی
25- در جنگ های جهانی اول و دوم ، در میان توسعه یافته ترین کشورها اتفاق افتاد که با فاجعه هیروشیما و ناکازاکی پایان یافت.

26- انسان یک موجود طبیعی پیچیده تر از سایر موجودات طبیعی دانسته می شود.
جامعه را نیز یک پدیده طبیعی پیچیده می داند و تفاوت میان جوامع مختلف را با تفاوت کمی می بیند.

27- اصل وجود - فلسفه نه جز علوم طبیعی و نه جز علوم انسانی و اجتماعی بلکه خود دانشی مستقل است.
28- 1( همسو با هویت فرهنگی خودمان و ناظر به حل مسائل جامعه ما باشد.

2( دغدغه کشف واقعیت و تشخیص درست و نادرست داشته باشد و در حل مسائل و مشکالت بومی ما مفید و کارآمد باشد.
3( به زبان و منطق جهان شمول سخن بگوید.

4( در گشودن مرزهای دانش علمی به روی جهانیان مشارکت داشته باشد.
29- عمدتًا علوم انسانی را عام تر از علوم اجتماعی می دانند چرا که موضوع علوم انسانی از موضوع علوم اجتماعی عام تر است.

ادامه دارد ...


