
2جاهؼِ ضٌاسی دٍاسدّن درس   

کذام گسیٌِ ّا در تعریف علَم اجتواعی درست است-1  

هطالؼِ اجتواػات اًساًی ٍ چگًَگی اثز گذاری آى ّا تز کٌص ّا ٍ ضیَُ سًذگی ها  :هطالؼِ اجتواػات اًساًی  ب:الف-1

اثز پذیزی : فٌاٍری ّای جذیذ ػلَم طثیؼی ثدٍری اس داٍری درتارُ :قذرت پیص تیٌی حَادث طثیؼی ٍ پیطگیزیی اس آًْا ت:ج

 اجتواػات اًساًی اس کٌص ّا ٍ ضیَُ سًذگی افزاد

ج,ت,ب-4ج  ,ت,الف-3ث    ,ت,ج-2ث    ,ب,الف-1  

جوالت  راکاهل کٌیذ-2  

..........ػلَم اجتواػی تا ضٌاخت پذیذُ ّای اجتواػی تِ اًساى ّا اهکاى هی ٌّذ:الف  

...........ى کٌص ّا ٍ پذیذُ ّایاجتواػی ٍ تٌَع آى ّاتِ سثة آگاّاًِ ٍ ارادی تَد:ب  

........داًطوٌذاى ػلَم اجتواػی تالش هی کٌٌذ:ج  

آسیة ّای احتوالی تیطتزی ػلَم اجتواػی را -تاثیز جْاى اجتواػی را تز جْاى طثیؼی تَضیح دٌّذ-1

اس فَایذػلَم طثیؼی تزای افشایص ّوذلی استفادُ کٌٌذ-تْذیذ هی کٌذ  

پیص تیٌی در ػلَم اجتواػی پیچیذُ تز اس -ثار ٍ پیاهذّای پذیذُ ّای اجتواػی را پیص تیٌی کٌٌذکِ آ-2

ًظن ٍ قَاػذ جْاى اجتواػی را کطف کٌٌذ -ػلَم طثیؼی است  

تا استفادُ اس ػلَم طثیؼی -قذرت پیص تیٌی هتٌَع تزی دارد-کٌص ّای فزدی ٍ اجتواػی را هطالؼِ کٌٌذ-3

ى ّا را فزاّن کٌٌذسهیٌِ فْن هتقاتل اًسا  

پیص تیٌی در ػلَم اجتواػی -تا ضٌاخت پذیذُ ّای اجتواػی آى را تِ پذیذُ ّای طثیؼی ًشدیک کٌٌذ-4

جاهؼِ را اس آسیة ّای احتوالی ػلَم طثیؼی حفظ کٌٌذ-پیچیذُ تز اس ػلَم طثیؼی است  

داردٍ فٌاٍری چِ حاصلی برای اًساى تالش داًطوٌذاى علَم اجتواعی در چِ زهیٌِ ای است -3  

ضٌاخت قَاػذ  ٍ تاآًْاتا کطف قَاػذ جْاى اجتواػی هی تَاًٌذ تاثیز اجتواػات را تز سًذگی ها تیاى کٌٌذ-1

 طثیؼی هی تَاى حَادث را پیص تیٌی کزد

 ى ّاداًطوٌذاى ػلَم اجتواػی تالش هی کٌٌذ ًظن ٍ قَاػذ جْاى اجتواػی را کطف ٍ تَضیح دٌّذٍ اًسا-2

  تا استفادُ اس ػلَم طثیؼی تز هحذٍیت ّای طثیؼی غلثِ هی کٌٌذ

اًساى ّا تا ضٌاخت  داًطوٌذاى  تالش هی کٌٌذسهیٌِ فْن هتقاتل اًساى ّا ٍ جَاهغ هختلف را فزاّن ساسًذ-3

آى استفادُ کٌذ  ّن اس فزصت ّا ػلَم طثیؼی  قَاػذ   



ّن اس آسیة کٌذ  ّوذلی ٍ ّوزاّی اًساى ّا کوک کٌٌذآًْا تا کطف قَاًیي اجتواػی تالش هی کٌٌذ تِ -4

در اهاى تواًٌذ ػلَم طثیؼی ّای احتوالی  

ٍبا اًتقادٍ داٍری از -علَم اجتواعی چگًَِ بِ افسایص ّوذلی ٍ ّوراّی اًساى ّا کوک هی کٌذ-4

 پذیذُ ّای اجتواعی چِ ضرایطی فراّن هی آییذ

ظزفیت داٍری درتارُ ػلَم طثیؼی ٍ -تیٌی پیاهذ کٌص اجتواػیتا ضٌاخت ػلَم اجتواػی ٍ تَاًایی پیص -1

 فٌاٍری را فزاّن هی کٌذ

درتارُ فزصت ّا ٍ هحذٍدیت ّای -تا ضٌاخت آسیة ّای احتوالی سًذگی در اجتواػات هختلف اًساًی-2

 فٌاٍری تِ اًساى ّا آگاّی هی تخطذ

فزصت هَضغ گیزیی اجتواػی -یکذیگزتا فزاّن ساختي سهیٌِ فْن هتقاتل اًساى ٍ جَاهغ هختلف اس -3

 هٌاسة ٍ صحیح را تزای داًطوٌذاى فزاّن هی آٍرًذ

فزصت ضٌاخت ارسش ّا ٍ ٌّجارّای -تا ضٌاخت پذیذُ ّای اجتواػی ٍآثار آى در رٍاتط هتقاتل اًساى ّا-4

 اجتواػی را فزاّن هی آٍرد

آضکار هی ضَد با هقایسِ علَم طبیعی ٍ علَم اجتواعی کذام فایذُ علَم اجتواعی-5  

قذرت پیص تیٌی حَادث طثیؼی ٍ پیطگیزیی اس آًْا-1  

فزصت هَضغ گیزیی اجتواػی هٌاسة ٍ صحیح داًطوٌذاى-2  

افشایص ّوذلی ٍ ّوزاّی اًساى ّا-3  

قذرت پیص تیٌی آثار ٍ پیاهذ پذیذُ ّای اجتواػی-4  

کٌینقَاعذ زًذگی در اجتواعات هختلف از چِ ضرایطی استفادُ هی  هاباضٌاخت-6  

ـسیة ّای احتوالی آًْا در اهاى هی هاًینآاس فزصت ّای اجتواػات هختلف استفادُ هی کٌین ٍ ّن اس -1  

تا تَجِ تِ آگاّاًِ ٍ ارادی تَدى کٌص ّاٍ قَاػذ اجتواػی قذرت پیص تیٌی را در اجتواع پیذا هی کٌین-2  

حَادث طثیؼی را در هی یاتین سهیٌِ فْن هتقاتل اًساى ٍ جَاهغ هخلف ٍ قذرت پیص تیٌیَ پیطگیزیی-3  

تا افشایص ّوذلی ٍ ّوزاّی اًساى ّا اتشار تْزُ هٌذی اًساى اس طثیؼت ٍ ّوچٌیي ٍسیلغ غلثِ اٍ تز -4

 هحذٍیت ّای طثیؼی را درک هی کٌین

هَضَع هَرد هطالعِ علَم اجتواعی چیست؟ٍ چرا پیص بیٌی در علَم اجتواعی پیچیذُ تر از -7

 علَم طبیعی است



تِ ػلت تٌَع اجتواػات اًساًی ٍ فزاّن ضذى فزصت هَضغ گیزیی هٌاسة ٍ صحیح -ُ ّای اجتواػیپذیذ-1

 تزای داًطوٌذاى

پذیذُ ّای اجتواػی-تِ سثة آگاّاًِ ٍ ارادی تَدى کٌص ّا ٍ سایز-کٌص اجتواػی ٍ پیاهذّای آى-2  

ى کٌص ّای اجتواػیتِ سثة ّذف دار ٍ هؼٌادار تَد-تاثیز کٌص ّای اًساًی تز پذیذُ ّای طثیؼی-3  

تِ دلیل پیچیذگی رفتارّای اجتواػی اًساى ّا ٍ تٌَع جَاهغ اجتواػی-پذیذُ ّای طثیؼی ٍ اجتواػی-4  

در هَرد اّویت بیطتر علَم اجتواعی ًسبت بِ علَم طبیعی کذام گسیٌِ ًادرست است-8  

داردػلَم اجتواػی ظزفیت داٍری درتارُ ػلَم طثیؼی ٍ فٌاٍری حاصل اس آى ارا -1  

ػلَم اجتواػی درتارُ فزصت ّا ٍ هحذٍدیت ّای فٌاٍری تِ اًساى ّا آگاّی هی دٌّذ-2  

ػلَم اجتواػی تِ اًساى ّا کوک هی کٌٌذ اس طثیؼت ٍ ػلَم طثیؼی تِ ضیَُ صحیح استفادُ کٌٌذ-3  

ػلَم اجتواػی تِ اًساى قذرت پیص تیٌی حَادث طثیؼی ٍ پیطگیزیی اس آًْا را هی دّذ -4  

ّا با کذام گسیٌِ هٌطبق ّستٌذ عبارت-9  

  

 ػلن ضٌاخت کٌص اجتواػی

 ػلن ضٌاخت ساختار اجتواػی

 سهیٌِ هطالؼِ ػلَم اجتواػی

 ًشدیکتزیي ًَع جاهؼِ ضٌاسی تِ ػلَم طثیؼی

تفْوی-سًذگی اجتواػی-جاهؼِ ضٌاسی کالى-جاهؼِ ضٌاسی خزد-1  

تفْویپیاهذّای اجتواػی -جاهؼِ ضٌاسی خزد -جاهؼِ ضٌاسی کالى -2  

پَسیتیَیست-پذیذُ ّای اجتواػی -جاهؼِ ضٌاسی کالى-جاهؼِ ضٌاسی خزد-3  

پَسیتیَیست-فؼالیت ّای اجتواػی-جاهؼِ ضٌاسی خزد -جاهؼِ ضٌاسی کالى --4  

جذٍل را کاهل کٌیذ-10  

 الف رٍش حسی تجزتی

 کٌص اجتواػی هؼٌادار ب

 ج ػذم داٍری درتارُ ارسش ّا

 ضٌاخت ًظن اجتواػی ت

 

پذیذُ ّای اجتواػی -پَسیتیَیست-هاکس ٍتز-اگَست کٌت-1  



قذرت پیص تیٌی-تفْوی-پَسیتیَیست–تفْوی -2  

پیطگیزیی ٍ کٌتزل جاهؼِ -تفْوی-هاکس ٍتز-ٍسیتیَیستج-3  

ضٌاخت کٌص اجتواػی-پَسیتیَیست-پذیذُ ّای طثیؼی-تفْوی-4  

در جاهعِ ضٌاسی بِ اًساى  ُ تَاًاییچاز ًظر پَزیتیَیست ّااستفادُ از رٍش حسی ٍ تجربی -11

 هی دّذ

پیطگیزیی ٍ کٌتزل جاهؼِ را هی دّذ,تا ضٌاخت ًظن اجتواػی تِ اًساى ّا قذرت پیص تیٌی -1  

تا ضٌاخت ًظن هَجَددر طثؼت اهکاى پیص تیٌی پیطگیزیی ٍ کٌتزل طثیؼت را تزای اًساى فزاّن هی کٌذ-2  

هاًٌذ پذیذُ ّای طثیؼی تِ کٌص ّای اًساًی هؼٌا در جاهؼِ ضٌاسی پَسیتیَیستی پذیذُ ّای اجتواػی ُ-3

 هی تخطذ

تا ضٌاخت پذیذُ ّای اجتواػی جاهؼِ ضٌاسی پَسیتیَیستی تِ اًساى تَاًایی داٍری در هَرد ارسش ّا را -4

 هی دّذ

ٍیژگی جاهعِ ضٌاسی  هعیار اًتخاب رٍیکردّای هختلف جاهعِ ضٌاسی چِ بَد؟ٍ-12

استپَزیتیَیستی در کذام گسیٌِ درست   

ایي رٍیکزد سؼی هی کٌذ ّز چِ تیطتز تِ ػلَم طثیؼی -تزاساس تفاٍت ّای جاهؼِ ضٌاسی خزد ٍ کالى-1

 ًشدیک ضَد

ایي رٍیکزد جاهؼِ ضٌاسی را در سهزُ داًص اتشاری قزار هی دّذ-تزاساس دٍری ٍ ًشدیکی تِ ػلَم طثیؼی-2  

ی قذرت پیطگیزیی ٍ کٌتزل جاهؼِ را تَاًایی ضٌاخت ًظن اجتواع-تز اساس کٌص ّای هتفاٍت اجتواػی-3

 دارد

جاهؼِ ضٌاساى هی تَاًٌذآرهاى ّا ٍ ارسش ّا را تَصیف  ٍ داٍری -تز اساس ًقص ػلَم طثیؼی در سًذگی-4

 کٌٌذ 

ًسدیک ......داًص ابساری چیست؟ٍ ّذف اگَست کٌت ایي بَد کِ ّر بیطتر علَم اجتواعی را بِ-13

 کٌذ

ػلَم طثیؼی-آى کِ اتشار تسلط اًساى را تز طثیؼت فزاّن هی آٍرد ػلَم طثیؼی ٍ فٌاٍری حاصل اس-1  

ارسش -ػلَم طثیؼی ٍ فٌاٍری حاصل اس آى کِ اتشار رّایی اًساى را اس هحذٍیت ّای طثیؼی فزاّن هی آٍرد-2

 ّا ٍ ٌّجارّای اجتواػی

اػیکٌص ّای ّذفذار اجتن-اتشارّای ضٌاخت ػلَم طثیؼی کِ تا رٍش تجزتی اًجام هی گیزد-3  



گذار اس ًظام هَجَد تِ -تا ضٌاخت طثیؼت اتشارّای السم تزای اداهِ سًذگی تطز فزاّن هی ضَد-4  

 جاهؼِ هطلَب

داردٍلی کٌص ّای .........هاکس ٍبر هذعی ضذ کِ ّرچٌذجْاى اجتواعی ّواًٌذ جْاى طبیعی-14

هطالعِ کرد.......ّستٌذٍ ًوی ضَد هاًٌذ پذیذُ ّای طبیعی از طریق ............اجتواعی   

رٍش حسی ٍ تجزتی-ّذف دار-هؼٌادار-2حَاس       -هؼٌادار-ًظن ٍ قَاػذ خاصی -1  

ػقالًی   -دارای ارسش-هؼٌادار  -4ػقالًیت     -دارای آرهاى-ًظن ٍ قَاػذ خاصی-3  

جاهعِ ضٌاساى تفْوی هعتقذ بَدًذ-15  

ػقایذ ٍ ارسش ّا را تَصیف ٍ داٍری کزد تایذ اسرٍش آهارگیزیی تزای اثثات استفادُ کزد ٍ اس ایي طزیق-1  

تا ًقذ ٍضؼیت هَجَد یِ هَقؼیت هطلَب هی تَاى دست یافت ٍلی داٍری آًزا اس دایزُ ػلن خارج هی کٌذ-2  

-ًوی تَاى درتارُ آرهاى ّا ٍارسش ّا قضاٍت کزدٍش تجزتی تزای اثثات استفادُ کزدٍتایذ اس ر-3  

ی تَاًذ درتارُ درست یا غلط تَدى ػقایذ ٍ ارسش ّا داٍری کزدتا فاصلِ پیذا کزدى اس ػلَم طثیؼی م-4  

کذام  ٍیژگی هربَط بِ جاهعِ ضٌاسی اًتقادی درست ٍ کذام در هَرد تفْوی ًادرست است-16  

هی تَاًذ درتارُ درست یا غلط تَدى ػقایذ داٍری -دٍ رٍیکزد تفْوی ٍ پَسیتیَیست را هحافظِ کار هی داًذ-1

 کٌذ

اًساى ّا قذرت پیص تیٌی پیطگیزیی ٍ -ضٌاساى هی گَیٌذ تایذ اس رٍش تجزتی اثثات ضَداآًچِ جاهؼِ -2

 کٌتزل جاهؼِ را دارًذ

تیطتز اس رٍیکزدّای دیگز اس ػلَم -کٌص ّای هؼٌادار را ًوی تَاى  ّواًٌذ پذیذُ ّای طثیؼی هطالؼِ کزد-3

 طثیؼی فاصلِ گزفت

جاهؼِ ضٌاسی را در حذ داًص ّای اتشاری قزار هی -هطلَب تَاًایی ًقذ ٍضغ هَجَد تزای رسیذى تِ ضزایط-4

 دّذ


