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 :شناسناهه فایل 7

  کتبة سٍاًطٌبسی یبصدّن اًسبًی1دسس  سؤاالت ٍ ّب جَاة فؼبلیت

 کتبة ساٌّوبی تذسیس هؼلن: هٌجغ

 هٌتطش ضذُ تَسظ هشکض چبح ٍ ًطش کتبة دسسی

 اًسبًی ثَک: سبیت تخػػی کتبة سضتِ ػلَم اًسبًی:  گشداٍسی ٍ تذٍیي

  هشجغ هطبٍسُ ٍ هقبیسِ کتبة ّبی ػلَم اًسبًی www.ensanibook.ir :آدسس هب

 

 
 دّذ؟ هی ثشٍص یکسبى سا خَدش هْبست تٌْبیی ثِ ٍ دیگشاى حضَس دس ٍسصضکبس یک ضوب ًظش ثِ آیب

 داًین؟ هی آى ػبهل سا خَدهبى سفتبس، یک ػلت دس اًذاصُ چِ تب هب

 
... 

 ٍ تخػػی ّبی صهیٌِ  ٔ ّوِ دس ّب اًسبى ػلوی کَضص دستبٍسد کِ است ایي فؼبلیت، ایي دس ّذف

 سجک چِ ًظش هَسد فشد ایٌکِ .است فشد آى خَد ضٌبختی سٍاى ّبی ٍیژگی تأثیش هْبستی تحت

 هی ًقص ایفبی ًظش هَسد تخػػی حَصُ اص فشاتش ...ٍ ثبضذ چگًَِ فشد آى ثبضذ، اسادُ داضتِ ضٌبختی

  ٔ ستجِ دیگش یکی ٍ ًخست  ٔ ستجِ یکی هْن، آصهَى یک دس کِ تػَس کٌیذ سا آهَص داًص دٍ .کٌذ

 قغغ عَس ثِ است؟ رٌّی هبًذُ ػقت دیگشی ٍ یکی ًبثغِ آهَص داًص دٍ ایي آیب .گیشد هی سا پبیبًی

 .است هتفبٍت ضٌبسی دٍ سٍاى هحػَل آهَص داًص دٍ ایي هتفبٍت دستبٍسدّبی .خیش

 
 یکذیگش ثب ػبهیبًِ ّبی حشف ٍ ػلوی ثبٍسّبی کِ است ًکتِ ایي ثِ داضتي تَجِ فؼبلیت، ایي اص ّذف

 ػَاهبًِ فضبی ٍ جبهؼِ دس کِ سا حشفی ّش کٌین، ًگبُ آًْب ثِ اًتقبدی تفکش ثب چٌبًچِ ٍ داسًذ تفبٍت

 .کٌین ػول آى ثِ ًجبیذ ٍ ثپزیشین ًجبیذ ًیست، هستذل ٍ اثجبت قبثل ػلوی ًظش اص ٍ ضَد هغشح هی
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 اػتٌب قبثل ٍ ًذاسًذ دسستی اسبس ٍ پبیِ ّیچ کِ داسًذ ٍجَد جبهؼِ دس ثبٍسّبیی یبثین کِ آگبّی ثبیذ

 :قجیل ایي اص .ًیستٌذ

 .ًشٍم ثیشٍى ٍ کٌن غجش ثبیذ پس کشدم، ػغسِ

 .کٌذ ًوی تػبدف هبضیي ثضًین، هبضیي  ٔ ثذًِ ٍ پالک ثِ اگش سا قشثبًی گَسفٌذ خَى

 .ثذّن اداهِ پس کشدم، ّضیٌِ ّوِ ایي کِ حبال

 .تَاًن ًوی ّن هي پس ًتَاًستِ، کسی اآلى تب

 .)ضَم قجَل تب خَاًن هی ثگَیذ کِ است ایي آى، دسستِ( ًطَم سد تب خَاًن هی

 
 داًص ٍ ضَد فْویذُ خَة ػلوی  ٔ ًظشیِ ٍ قبًَى فشضیِ، هسئلِ، هفبّین خَاّین هی فؼبلیت ایي ثب

 هفبّین  ٔ ّوِ .ضَد هی ضشٍع سؤاالتی چِ ثب ٍ گیشد هی ضکل چگًَِ ًظشیِ یک کِ آهَصاى دسیبثٌذ

 سؤال ثِ ایٌکِ ضوي فشضیِ کِ هؼٌب ایي ثِ ّستٌذ؛ ثبال ثِ پبییي ٍ پبییي ثِ استجبط ثبال داسای فَق

 ّب هسئلِ حبغل ایٌکِ ضوي ػلوی ّبی ًظشیِ یب ضَد هی دیگش عشح سؤال ثبػث خَد دّذ، هی جَاة

 .ّستٌذ ًیض، ّب ًظشیِ سبیش گیشی ضکل ٍ ّب سؤاالت فشضیِ هجذأ ّستٌذ قَاًیي ٍ ّب فشضیِ

 
 کلوبت ضذُ، هغشح سؤاالت ثشاثش دس خَاست آهَصاى داًص اص تَاى هی تجییي ٍ تَغیف ثْتش فْن ثشای

 کِ ضًَذ هتَجِ تب داد، قشاس تَاى هی یک کذام ثشاثش دس سا چشایی ٍ چیستی » قذست یؼٌی حبفظِ

 ثبص ٍ یبدآٍسی « ثِ » چیستی « دٍم  ٔ جولِ ٍ » تحکین هَجت خبعشات هَقغ ثِ اٍل تکشاس  ٔ جولِ

 .ضَد هی حبفظِ « .داسد اضبسُ چشایی گزضتِ ثِ خبعشات ضٌبسی

 ثسیبس فیضیکی ٍ هبدی هفبّین تجییي دسیبثٌذ آهَصاى داًص کِ است ایي ّذف ثؼذی  ٔ جولِ دٍ دس

 ثسیبس ثشٍدت یب حشاست اثش دس فلضات تغییش دالیل یبفتي .است اًسبًی هَضَػبت ٍ اص هفبّین تش آسبى

 ثِ غشفبً اًسبى دس پیطشفت  ٔ اًگیضُ صیشا است؛ پیطشفت  ٔ اًگیضُ ٍ آیٌذُ ثِ تجییي اهیذ اص تش آسبى

 آى دس ٍ کٌٌذ هی کوتش یب ثیطتش سا اًگیضُ ایي کِ داسًذ ٍجَد ػَاهل دیگشی ٍ ًیست هتکی ػبهل یک

 .داسًذ دخبلت

 
 ػَاهل ٍ ًذاسد حل ساُ یک غشفبً اًسبًی هسبئل ٍ داسد کبس ٍ سش اًسبى ثب ضٌبختی سٍاى هفبّین صیشا

 ٍ قَاًیي اص فیضیکی هفبّین ٍلی است، ضوبس ثی ٍ هتفبٍت هَاسد اص ثسیبسی دس آى  ٔ ایجبدکٌٌذُ

 داًص یک تحػیلی پیطشفت هثالً ًذاسد؛ سا اًسبًی ػلَم پیچیذگی ٍ کٌذ هی خبغیتجؼیت هقشسات

 جَّ خَة، هبدس ٍ پذس هٌبست، فیضیکی فضبی خَة، هؼلن قجیل اص است، ثسیبسی ٍاثستِ ػَاهل ثِ آهَص
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 ٍ داسد آهَص داًص تحػیلی پیطشفت دس سْوی کذام ّش کِ ...ٍ خَة هذسسِ، تذسیس هٌبست سٍاًی

 ٍیژگی ثِ هشثَط هتغیشّبی کٌتشل ٍ ثیٌی پیص تجییي، تَغیف، کالم؛ یک دس .ًیست آسبى آى دسغذ تؼییي

 .است ػلوی هضبهیي سبیش اص تش پیچیذُ هشاتت اًسبى ثِ ضٌبختی سٍاى ّبی

 
 داسای ٍ هٌذ قبػذُ ضوسی  ٔ هٌظَهِ کِ است ثشدُ پی ایي ثِ هختلف هغبلت اص گیشی ثْشُ ثب هشین

 ًظن داسای جْبى پس کِ کٌذ هی استذالل عجیؼت دس ًظوی ثی پیبهذّبی ثِ آضٌبیی  ثب.است ًظن

 .ضَد هی اداسُ سٍش ػلوی یک ثب یؼٌی است؛

 
 داسد؟ تأثیش هسئلِ آى حل ساُ دس هسئلِ یک ثِ ّب اًسبى ًگبُ ًَع چشا :هسئلِ

 هسئلِ ثِ هسئلِ، حل دس فشدی ّش( کٌذ هی ایجبد سا هسئلِ اص فشد دسک هسئلِ، ثِ ًگبُ ًَع :فشضیِ

 پبسخ

 .)دّذ هی پبسخ هسئلِ اص خَد دسک ثِ ثلکِ دّذ ًوی

 است؟ ضٌبختی هفبّین اص یک کذام تأثیش تحت هْبست :هسئلِ

 افشاد اص ثسیبسی است یبدگیشی اص فشاتش هْبست( ضَد هی هْبست ایجبد ثبػث هوبسست ٍ توشیي :فشضیِ

 .)ًیستٌذ هبّش ٍلی گیشًذ هی یبد

 
 .غیشهستقین هستقین، غیشهستقین، هستقین،

 

32 

 اعالػبت ّبی پشداصش حبغل تفکش ضَد، هی دیذُ ضٌبخت هختلف سغَح ضکل دس کِ ّوچٌبى

 .داسد پشداصش سغَح ثِ ًیبص حبفظِ ثش ػالٍُ ػبلی ضٌبخت ثٌبثشایي است؛ حبفظِ هَجَد دس

 سا اتَثَس ٍ کبهیَى ّوچَى ّبیی اتَهجیل خشیذ خَد، ٍالذیي ثِ سبلِ 7 الی 5 ّبی ثچِ هؼوَالً

 اهب ،)ادساکی( ثبضذ تش ثضسگ کِ است خَدسٍیی خَدسٍ، ثْتشیي کَدک ایي ًضد دس .دٌّذ پیطٌْبد هی



www.ensanibook.ir      انسانی بوک    هرجع هشاوره و هقایسه کتاب های علوم انسانی از دهن تا کنکور        

4 
 

 دًجبل ثِ ثلکِ خَسًذ، ًوی سا اًذاصُ فشیت سسٌذ هی تش ثبال ٍ ًَجَاًی سٌیي ثِ کَدکبى ٍقتی ّویي

 .ّستٌذ تش کیفیت ثب  ٍ)هفَْهی( ثْتش هحػَل

 
 کٌذ، ًوی تَجِ آى سًگ ٍ لجبس ظبّش ثِ غشفبً صیشا است؛ تش کبسآهذ سبلِ 17  ٔ سپیذُ گیشی تػوین

 )هفَْهی( ثبالتش پشداصضی ثب ٍ دّذ هی قشاس تَجِ هَسد سا آى قیوت ٍ جٌس ٍ دٍام ٍ ثلکِ کیفیت

 .کٌذ هی اًتخبة

 
 هَسد دس ثیطتشی اعالػبت ایٌتشًت ثِ هشاجؼِ ثب ثتَاًٌذ آهَصاى داًص کِ است ایي ّذف ایٌجب دس

 ٍ ّب کتبة اًتخبة دس آیٌذُ دس ثتَاًٌذ ٍ ثیبٍسًذ دست ثِ کٌٌذ هی کبس سضتِ ایي دس کسبًی کِ

 دیگش ّذف .ثیبٍسًذ دست ثِ ضوٌی آضٌبیی یک ٍ دٌّذ تطخیع آى غیش سا اص هغّلغ افشاد ّب پژٍّص

 ثیي دس ضٌبسی سٍاى  ٔ سضتِ ًقص ٍ کطَس اًسبًی ػلَم هحققبى آهَصاى ثب داًص آضٌبیی فؼبلیت ایي

 .ًیضّست اًسبًی ػلَم ّبی سضتِ  ٔ ّوِ

.  

 هغض ثِ هٌتْی جذی ّبی آسیت اص یکی اص پیطگیشی ثِ آهَصاى داًص دادى سَق فؼبلیت ایي ّذف

 تب کٌٌذ دقت پیص اص ثیص خَدهشاقجتی، دس ّب اًسبى کِ است ًظش هذ ًکتِ ایي فؼبلیت ایي دس.است

 .ًکٌٌذ تحویل جبهؼِ ٍ خَدضبى ثِ آٍسی سشسبم هؼٌَی هبدی ٍ ّبی ّضیٌِ
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 اعالػبت آٍسی جوغ ّبی ساُ اص یکی هطبّذُ، ثذاًٌذ آهَصاى داًص کِ است آى فؼبلیت ایي دس ّذف

 ثؼضی خبظ ّبی ٍاکٌص ًیض ٍ افشاد ّیجبًی ّبی ٍاکٌص تَاى هی هسبثقِ ّبی غحٌِ دیذى ثب ٍ است

 چِ سي، هثالً ًیست؟ یکسبى آًْب  ٔ ّوِ ٍاکٌص چشا کِ پشداخت آًْب تحلیل ثِ ٍ کشد سا هطبّذُ

 ثِ تَجِ ثب ٍ اًذ؟ کذام ػَاهل دیگش گزاسد؟ هی تأثیشی چِ جٌس داسد؟ ّب ٍاکٌص ایي3ثیبى دس تأثیشی

 کشد؟ استٌجبط تَاى سا هی اغَلی چِ ًکبت ایي

 
 دس هختلف هَضَػبت ثشای کِ دسیبثٌذ ایٌتشًت ثِ هشاجؼِ ثب آهَصاى داًص خَاّین هی فؼبلیت ایي دس

  ٔ چکیذُ خَاًذى ثب ٍ داسد ٍجَد .داسد ٍجَد اعالػبت آٍسی جوغ ثشای گًَبگًَی ّبی ساُ ضٌبسی سٍاى

  » پتشسَى ٍ ّپٌش  ٔ هسئلِ حل ادساک  ٔ پشسطٌبهِ « آى

 آٍسی جوغ ثِ دست هختلف اثضاسّبی کوک ثب پژٍّطگش یک یبثٌذ هسئلِ دسهی حل ثشای هثالً 

 .صًذ هی اعالػبت
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