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 :ضٌاسٌاهِ فایل 7

 دٍم  کتاب سٍاًطٌاسی یاصدّن اًساًیدسس  سإاالت ٍ ّا جَاب فؼالیت

 کتاب ساٌّوای تذسیس هؼلن: هٌثغ

 هٌتطش ضذُ تَسظ هشکض چاج ٍ ًطش کتاب دسسی

 اًساًی تَک: سایت تخصصی کتاب سضتِ ػلَم اًساًی:  گشداٍسی ٍ تذٍیي

  هشجغ هطاٍسُ ٍ هقایسِ کتاب ّای ػلَم اًساًی www.ensanibook.ir :آدسس ها

 

 
 ػاهل تِ یک کذام ٍ ٍساثتی ػاهل تِ اتیات اص یک کذام کِ است هَسد ایي تطخیص فؼالیت ایي ّذف

 تگَیٌذ ٍ کٌٌذ تیاى خَدضاى ًیض تیت چٌذ تا خَاست آهَصاى داًص اص تَاى هی حتی ٍ است هشتَط هحیغی

 .است هحیغی ػاهل کذام ٍ ٍساثتی ػاهل کذام

 اًذ ٍساثتی اص ػَاهل )...سَد چِ دل سیِ تا ،...صادُ گشگ ػاقثت ،...ًگیشد ًیکاى پشتَ( چْاسم ٍ سَم ٍ دٍم هَاسد

 .داسًذ اضاسُ ّوٌطیي تأثیش ٍ هحیغی ػاهل تِ اضؼاس دیگش ٍ

 
 سا تیطتشی لغات کٌذ هی پُشجوؼیت سضذ هحیظ دس کِ کَدکی لحاػ ّویي تِ ٍ کٌذ هی تَجِ سضذ تش هحیغی ػَاهل تأثیش تِ  سإالایي

 .گیشد هی یاد

 
 تش تتَاًٌذ آهَصاى داًص خَد ّای سضذ، ٍیژگی خَاًذى اص قثل کِ است ایي تاضذ، گشٍّی یا فشدی تَاًذ هی کِ فؼالیت ایي اًجام اص ّذف

 .کٌٌذ تیاى اساهی ایي تؼییي تشای سا خَد ّای هالک ٍ اسوی تگزاسًذ آى تش ٍ کٌٌذ تٌذی تقسین سا خَد سضذ هشاحل دالیلی اساس
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 اجاصُ ٍ کٌذ تاصی سا کاسگشداى تیطتش ًقص هَضَع ایي دس گشاهی دتیش است تْتش ٍ آٍسد هی فشاّن کالس دس سا ٍگَ گفت هجال فؼالیت ایي

ٍ  تحث تشای فضایی ٍ کٌٌذ اسائِ جٌیي تش هختلف ّای جٌگ دس ػَاهل سا ایي تأثیشات اًذ آٍسدُ دست تِ کِ هغالثی تا آهَصاى داًص تا دّذ

 الثتِ( کٌٌذ اسائِ پاٍسپَیٌت ضکل تِ سا کاسّا ایي تَاًٌذ هی حتی .ضًَذ آضٌا سضذ تش هَاسد ایي تا تأثیشات خَد ٍ آٍسًذ فشاّن ًظش تثادل

 کِ است هَاسدی اص ّا گًَِ فؼالیت ایي .)کشد تاصتیٌی سا آًْا اسائِ، اص قثل است تْتش کالس، دس داس هطکل هَاسد گًَِ ّش اص تشای جلَگیشی

 صشف پایاًی اهتحاى اص ّایی فؼالیت چٌیي اًجام تا تَاى حتی هی ٍ دّذ ضکل سا آهَصاى داًص  ٔ ًوشُ ٍ گیشد قشاس اسصضیاتی هالک تَاًذ هی

 .کشد ًظش

 
 تضسگ ظاّشی لحاػ اص چَى سا صشفاً تضسگ اضیای لحاػ ّویي تِ ٍ کٌٌذ هی تَجِ هَضَع  ٔ جٌثِ یک تِ تیطتش ضٌاختی لحاػ اص کَدکاى

 .کٌٌذ هی اًتخاب ّستٌذ، تش

 تشجستِ ضٌاختی، ّای دلیل هحذٍدیت تِ .ّستٌذ اضیا ٍیژگی تشیي تشجستِ ادساکی ّای ٍیژگی کَدکاى ًضد سي ایي دس دیگش ػثاست تِ

 .ضَد هی تلقی ٍیژگی تشیي هْن تا هساٍی ٍیژگی تشیي

 
 کالس تِ هکتَب یا ٍ فیلن ضکل تصَیش، تِ سا خَد هطاّذات ٍ دٌّذ اًجام هٌضل دس قثالً سا فؼالیت ایي خَاست آهَصاى داًص اص تَاى هی

 اعالػات آٍسی جوغ تِ ّن سا، هَضَع ایي تَاى هی .کشد کَدکی هغشح  ٔ دٍسُ دس سا ضٌاختی سضذ آًْا صحثت اساس تش سپس ٍ کٌٌذ اسائِ

 .کشد اضاسُ ادساکی یا پشداصش هفَْهی تِ ّن ٍ کشد هشتَط یک دسس دس

 
 سي ّن فشصًذ، جٌسیت اػضای خاًَادُ، تؼذاد ّا، سساًِ تاضذ؛ کَدکاى صتاًی سضذ تش دیگشی هإثش ػَاهل اص تَاًذ هی ٍگَ گفت ٍ ضٌیذى

 ...ٍ ٍساالى

 
 ّای ّیجاى دیگش ػثاست  تِ.اًذ تْشُ تی آى اص ّا حیَاى کِ داسد ػالی تفکش ٍ ضٌاخت تِ ًیاص هشکّة ّای ّیجاى صیشا سادُ؛ ّای ّیجاى

 .ًیستٌذ تش ػویق ّای پشداصش تِ دستشسی تِ قادس سضذًایافتگی هغض، دلیل تِ حیَاًات .است رٌّی ّای پشداصش ٍ آگاّی حاصل هشکّة
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 تذسیس آهَصاى داًص تشای سا ایي هَضَع سپس ٍ کشد هغشح کَدکاى اجتواػی سضذ تِ هشتَط هغالة تیاى اص قثل سا فؼالیت ایي تَاى هی

 ایي تا سا دسس ٍ کٌٌذ هغشح اجتواع یا هٌضل هحیظ دس سا کَدکاى سضذ اجتواػی اص دیگش هصادیقی تا خَاست آًْا اص تَاى هی حتی ٍ کشد

 .داد اداهِ هَاسد

 
 هی کَدکاى دس سفتاسّایی تشٍص چٌیي تاػث کِ است ػَاهلی اص خَد، تِ تَجِ ٍ تیٌی خَدهیاى .است ضٌاختی سضذ تِ هٌَط اخالقی سضذ

 .ضَد

 
 دس ٍ تیاٍسًذ کالس تِ ٍ کٌٌذ سا یادداضت ّا پاسخ ٍ هطاّذات ٍ دٌّذ اًجام خاًِ دس قثالً سا فؼالیت ایي خَاست آهَصاى داًص اص تَاى هی

 .دٌّذ تَضیح سا آهذُ دست ًتایج تِ ٍ کٌٌذ تیاى سا خَد هطاّذات چٌذًفشی تذسیس، ٌّگام

 
 دتیش ساّثشی تا ًْایت دس تپشداصًذ ٍ ضخصی ّای تجشتِ تیاى تِ هؼلن، تَسظ سإال عشح اص تؼذ فکشی تاسش تا آهَصاى داًص است تْتش

 .تشسٌذ تٌذی جوغ یک تِ هحتشم

 اخالقی ػاعفی، جسوی، لحاػ سا تِ تلَؽ دٍساى تغییشات ٍ ضًَذ هی سٍ سٍتِ آى تا ّوِ هؼوَالً کِ است فشدی  ٔ تجشتِ یک سإال ایي پاسخ

 .)...ٍ تغییشات صذا ّا، اًذام ضذى تضسگ( کٌٌذ هی حس خَتی تِ اجتواػی ٍ ضٌاختی ٍ

 
 آغاص تا کِ ضَد هتَجِ ٍ تٌَیسذ خَد سا تغییشات ٍ سضذ تِ هشتَط ّای ٍیژگی فشد ّش ٍ ضَد اًجام فشدی صَست تِ فؼالیت ایي است خَب

 .است ضذُ اٍ ایجاد دس ...ٍ اجتواػی جسوی، ضٌاختی، لحاػ تِ تغییشاتی چِ ًَجَاًی

 
 .کشد تش کاهل سا هَضَع ٍ سا ضٌیذ ّا جَاب تَاى هی فکشی تاسش سٍش تِ کٌٌذ، اضافِ تَاًٌذ هی آهَصاى داًص سا دیگشی هَاسد چٌاًچِ

 



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

4 
 

 هَاسدی ٍگَ گفت تا آهَصاى داًص ضَد ٍ اًجام گشٍّی است خَب ٍ است ًَجَاًی  ٔ دٍسُ دس ّیجاًی سضذ تٌذی جوغ ًَػی تِ فؼالیت ایي

 ایي ٍ کٌٌذ تیاى صهیٌِ ایي دس سا خَد ّای تجشتِ ٍ دٌّذ تَضیح آى سا پیاهذّای ٍ ضذُ هٌفی ٍ هثثت ّیجاًات تِ هٌجش کِ کٌٌذ اضاسُ سا

 .گیشد قشاس اسصضیاتی هالک تَضیحات

 
 کٌٌذ هقایسِ ّن تا سا اهشٍصی گزضتِ ٍ ًسل َّیت تفاٍت تا ضَد دادُ هجال آهَصاى داًص تِ است الصم کِ است هَاسدی جولِ اص سإال ایي

 .است هإثش َّیت گیشی ضکل ػذم یا گیشی ضکل دس ػَاهلی چِ ضًَذ هتَجِ ٍ

 .ضَد سإال آى اص چشایی ٍ ضَد گزاضتِ تحث تِ هَضَع ٍ دٌّذ پاسخ فشدی یا ٍ دٍستاى کوک تا تَاًٌذ هی سا تؼذی سإاالت

 سي ّن ٍ پذس پذستضسگ، سِ ًسل تا هصاحثِ تِ تا کٌٌذ تشغیة سا آهَصاى داًص ّذایتگش، ّای سإال عشح تا هحتشم دتیشاى است ضایستِ

 .تپشداصًذ ٍساالى

 
 هاًٌذ( کاس یک تَدى یؼٌی غلظ کشد؛ ًخَاٌّذ تغییشی سفتاسّا ًطَد، تثذیل تاٍس تِ افشاد ّای آگاّی ٍ ّا ضٌاخت تا است تذیْی

 هثالً ًذاسًذ؛ تاٍس ضٌاخت آى تِ اها داسًذ، سا الصم افشاد ضٌاخت اص تسیاسی .کٌذ تغییش فشد سفتاس تا ضَد تثذیل تاٍس تِ تایذ )سیگاسکطیذى

 سا تاٍسّا ػویق، ضٌاخت ایجاد تا است تْتش .هاست ػول  ٔ پطتَاًِ ّن تاٍسی ضٌاخت، ػالٍُ تش صًین ًوی دست داؽ تخاسی یک تِ ها ایٌکِ

 .داد ضکل

 
 .کٌٌذ تیاى خَد صًذگی دس سا تأثیشات آى ٍ کٌٌذ صحثت تَاًٌذ هی خَد سؤیاّای اساس تش آهَصاى داًص کِ است هَاسدی اص ّن سإال ایي


