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 درس جامعه شناسی دوازدهمطرح 
  اولدرس 

 الهام رضائی؛ کارشناس ارشد جامعه شناسی تنظیم:

 

 ی" نام گذاریدانش ۀر یدوازدم، درس اول تحت عنوان "ذخ هیپا یشناس جامعه کتاب در�💢�
 یاز همان ابتدا یمسئله بپردازد که هر فرد نیخواهد به ا یدرس م نیشده است و در ا

 یت مدسکه به یمتفاوت یو اجتماع یفرد اتیبراساس تجرب ،یتا دوران بزرگسال یکودک
هر فرد  یزندگ یراهنما یآگاه نیآورد که ا یدست مبه یهو آگا یدانش ۀر یذخ کیآورد، 

 یدانش در هر جامعه ا ۀر یذخ نیپردازد که ا یم ینکته اساس نیاست و در کل درس به ا
آنقدر در  ،یدانش و آگاه نیا یمتفاوت است. اما گاه زیجوامع مختلف ن نیوجود دارد و ب

ه کند ک یکه انسان فراموش م ستطول زمان به صورت مکرر مورد استفاده قرار گرفته ا
 نهفته است. یآگاه ۀر یذخ کیدهد  یکه انجام م ییکنش ها نیدر پس ا

 

نکته الزم به ذکر است که دانش آموزان مبحث به مبحث، چند  یبررس از قبل حال�🔆�
 بتوانند بهتر مطالب را درک کنند.

 

 دیبا سیدرس، قبل از شروع تدر نیا سیتدر یبرا یجامعه شناس ریدب�👈� نکهیا اول
والنا م هیماف هیدر ف تیروا کیدرس از  نیمباحث کتاب ارائه دهد، در ا لیدر تکم یمقدمات

 استفاده کرد. تین رواتوان از هما یاستفاده شده است که م

 

 ارتباط انیدر درس جدا شوند و قبل از ب یدیکل میمفاه و کلمات که است مهم�👈� دوم
درس بهتر است  نیمثال در ا یها ارائه شود. برااز آن یو روشن قیدق فیها با هم، تعارآن

 یو دانش علم یدانش عموم ،یاجتماع یهادهیپد ،یاجتماع یهاکنش ،یابتدا کنش انسان
بهتر  یتح نهیزم نیپرداخت، در ا میمفاه نیا نیارتباط ب یرقرارشوند و سپس به ب فیتعر

 شوند و مشارکت کنند. ریدانش آموزان درگ م،یارتباط مفاه افتنیدر  میاست که اجازه ده

 

 اریبس میکن جادیا زهیدانش آموز عالقه و انگ یبرا ر،یبه عنوان دب میبتوان نکهیا�👈� سوم
که در  یمبحث دیاز درس لذت ببرد اما عالوه بر آن همواره با دیمهم است ، دانش آموز با

و عملکردش در جامعه به خصوص جامعه  ییشود، کارا یمطرح م یکالس درس جامعه شناس
 ددنیکه دانش آموزان درس را خوب فهم یدر آخر درس وقت نینابرامشخص شود، ب رانیا ی

 یموضوع م نیطرح کردن آن مفهوم. ا یبه کاربرد میروع کنش میتوان یو درک کردند م
ربع  کیبعد بتوانند حداقل  ۀشود که در جلس فیدر خانه تعر نیبه عنوان تمر یتواند حت

 در مورد آن گفتگو کنند.
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 . میرو یم یدانش ۀر یذخ یعنیبه سراغ عنوان درس  یدیکل میمفاه فیتعر از بعد �✍

 

 :یعموم دانش�🔻�

باهم متفاوت  یو دانش علم یکه دانش عموم میشویمفهوم متوجه م نیا فیاز تعر بعد
 یآگاه یصورت که ما در بعض نیدارند، به ا گریکدیبا زین هیهستند اما همچنان ارتباط دوسو

 یهستند، پس م یعموم ای یها همان دانش همگان نیا میهست میها و دانش ها باهم سه
را در  یخود، دانش عموم یاجتماع یو زندگ یجهان اجتماع که دیرس جهینت نیتوان به ا

 دهد و  یما قرار م اریاخت

 یاست اما بعضا کمتر به آن توجه م یدانش عموم نیبخش دانش ما هم نیتر گسترده
 .میکن

 

 : یعلم دانش�🔻�

 و کاوش یتأمل و خردورز قیو از طر ستین یتر است، همگان یاست که تخصص یدانش
 شود.  یحاصل م یعقل

 

 توان گفت: یدو دانش م نیا ارتباط در�🔻�

 یاز دانش عموم یقیاول درک عم ۀآورد، در مرحل یدست مبه یکه دانش علم یکس 
 قیشناسد و قدرت دفاع از حقا یرا م یها و مشکالت دانش عموم بیآورد.آس یدست مبه

کند و  یم تر یرا غن یدانش عموم ،یدانش علم گریرا دارد. از طرف د یشناخت عموم
 شیافزا ی دهیشود. مثل پد یم یعلم انشد شیدایمنجر به پ یهم گاه یدانش عموم

 شود. یم یشناس تیعلم جمع جادیکه خود منجر به ا تیجمع

 

 ست؟یچ یو دانش عموم یدانش علم نیب تعارض�🔻�

کند. هر  یم فیتعر یرا به صورت اختصاص یهر جامعه ا یدانش علم ،یعموم دانش
 دارد. یاز دانش علم یمتفاوت فیخود تعار یفرهنگ تیبراساس هو زین یجامعه ا

 یرد م یانیو وح یاست و دانش عقالن یتجرب یمثال در فرهنگ غرب، دانش علم یبرا
دارد، در  یانیو وح یشود که دانش عقالن یوارد جامعه ا یدانش تجرب نیشود، حال اگر ا

 شود. یم جادیا یو عموم یآن جامعه تعارض دانش علم
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الب درس هاي بیشتر جامعه شناسی را از اتاق علمی جامعه شناسی دانلود کنید+ مطرح ط 
 . کمک آموزشی و بسیاري فایل هاي درسی دیگر

 :لینک زیر  ضربه بزنید تا مستقیما به اتاق علمی جامعه شناسی برویدروي 

http://www.ensaniha.ir/room/index/1012 

 

 

 جامعه شناسی هستیددبیر  -

 دانش آموز علاقمند به جامعه شناسی: یا -

 تا با نام خودتان منتشر شود. خودتان را ارسال کنیددرسی و کمک درسی  هايایلف

 

 ارتباط با این آي دي  تماس بگیرید:جهت 

@sociologistt  

http://www.ensaniha.ir/
http://www.ensaniha.ir/room/index/1012/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

