
 

  مقدمه
شناسي در دورة دوم  ها و جوامع انساني است. درس جامعه هاي علوم انساني و علم مطالعة زندگي اجتماعي گروه شناسي يكي از شاخه جامعه

)، 2شناسي ( )، از جهان اجتماعي و هويت و فرهنگ، سخن گفته شده است. در كتاب جامعه1شناسي ( باشد. در جامعه متوسطه، شامل سه كتاب مي
 پردازد. هاي اجتماعي مي ) نيز، به تحليل علوم و پديده3شناسي ( شود و جامعه ترين پديدة اجتماعي، يعني نظام جهاني بررسي مي نكال

ها، باعث دشواري سؤاالت اين درس در كنكورهاي  شباهت بيش از حد مطالب و مفاهيم كتاب درسي و تأكيد افراطي طراحان سؤال به اين شباهت
شناسي در نظام جديد، چندان موجب تغيير  هاي درسي جامعه هاي رشتة علوم انساني، بازنويسي كتاب . برخالف بسياري از درساخير شده است

  محتواي اصلي اين درس نشده است.
          ّ    ن روابط عل ي و دهد. يافت سال گذشته سؤاالت چندقسمتي، موردي و ارتباط ميان مفاهيم، غالب سؤاالت كنكور را تشكيل مي 4در كنكورهاي سراسري 

ها، از نكات  ها و سير ظهور و افول و پيامدهاي آن چنين تحليل نظريه معلولي، توجه به تقدم و تأخر وقايع، بررسي نتايج و آثار موضوعات و رخدادها و هم
  اند.  تر مورد توجه قرار گرفته اي بوده است كه بيش برجسته

  هاي كتاب اصول و ويژگي
چنين براي مشخص كردن  منظور نظم بخشيدن به مطالعه، انسجام فكري و هم ها، به داي هر فصل يك نماية كلي از درسدر ابت الف) درخت دانش:

  مسير مطالعاتي ارائه شده است.
است.   يافته شده، در قالب جدول و نمودار نگارش بندي صورت خالصه و طبقه هايي به نامه در آغاز هر درس، مطابق متن كتاب درسي، درس : نامه ب) درس

  صورت خالصه بيان شده است. نيز به» بخوانيم و بدانيم«چنين مطالب بخش  اند. هم نامه، تعدادي نكات كليدي و پركاربرد نيز گنجانده شده در هر درس
   دار: ج) سؤاالت شناسنامه

سؤال از كنكورهاي سراسري  101كتاب  شناسي،  در اين نظر به تغييرات مباحث درسي كتاب جامعه كنكورهاي سراسري و خارج از كشور: .1
تري  ) نيز، با توجه به جديد بودن مطالب، سؤاالت تأليفي بيش3شناسي ( اند. در جامعه هاي قبل گزينش شده داخل و خارج  از كشور سال

   وجود دارد.
گزينش اين سؤاالت، پوشش حداكثري اند. در  هاي قبل انتخاب شده هاي كانون سال تست از آزمون 887تعداد  هاي كانون: سؤاالت آزمون .2

  اند. مطالب كتاب درسي جديد مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا برخي سؤاالت در بعضي موارد تغييراتي نيز داشته
ايم. در  سؤال تأليفي نيز در اين كتاب قرار داده 312براي پوشش كامل مطالب كتاب درسي، سؤاالت مكمل و مرتبط با متن كتاب درسي:  .3

هاي سؤاالت كه از مطالب كتاب درسي جديد امكان طراحي دارند،  طراحي اين سؤاالت تالش مؤلفان بر اين بوده است كه تمامي تيپ
  پوشش داده شود.

است.   سؤالي ارائه شده 20يا  10هاي  ي، در قالب پيمانهسؤاالت اين كتاب براساس موضوعات موجود در كتاب درس اي بودن سؤاالت كتاب: ) پيمانهد
  هايي دارد، از جمله : اي بودن سؤاالت مزيت سؤالي)؛ پيمانه 20پيمانة  33سؤالي و  10پيمانة  64(

تر  ث، راحتهاي هر مبح آموزان با توجه به تعداد پيمانه دانش ؛ه و تمرين (ايجاد نظم در مطالعه)مديريت و مهندسي برنامة شخصي مطالع .1
هاي هر مبحث با توجه به اهميت آن انتخاب شده  كه تعداد پيمانه توانند زمان خود را براي مطالعه هر مبحث تنظيم كنند. ضمن اين مي

  آموز قرار گيرد. است تا در هر موضوع، تعداد سؤاالت متناسب با آن در اختيار دانش 
  است كه مؤلفان كتاب به اندازة اهميتي كه موضوعات دارند، سؤال ارائه كنند. ، سبب شده ها در كتاب وجود پيمانه پرهيز از افراط و تفريط؛ .2
  ها و نيازهاي شخصي دادن زمان مناسب براي هر درس بر حسب توانايي اختصاص .3
  ها اي بين آزمون ها در بازة دو هفته تقسيم مطالعة مباحث بر اساس پيمانه .4
هاي سؤاالت مربوط به آن مبحث در نظر  هاي هر مبحث، طيف كاملي از تيپ در پيمانه ؛سؤاالت پوشش تمامي مطالب در يك تركيب بهينه از .5

  آموز در حين مطالعه جلوگيري كند. شناسي از خستگي دانش است كه با توجه به مباحث كتاب جامعه  گرفته شده
بندي  جمع  )، آزمون3شناسي ( سال در جامعه نتهاي مباحث هر نيمچنين در ا ) و هم2) و (1شناسي ( در پايان كتاب جامعه بندي: هاي جمع ) آزمونهـ
  سؤالي در نظر گرفته شده است. 20

آموزان براي فهم پاسخ نيازي به  ها به صورت كامل و دقيق نوشته شود تا دانش است پاسخ               ً         هاي تشريحي اوال  سعي شده  در پاسخ هاي تشريحي: و) پاسخ
  هاي آموزشي هر مبحث بهتر شناخته شود. اند تا دام هاي نادرست تشريح شده تر گزينه                  ً    شته باشند و ثانيا  بيشها ندا نامه مراجعه دوباره به درس

  
   هيأت مؤلفان

  




