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  2فرم شماره 

 ساختار كتاب

 (يادگيري   واحد عناوين)

 

 :كتاب كد :پايه :دوره تحصيلي :عنوان كتاب

  دوازدهم دوم متوسطه 3جامعه شناسي 

 

 )بخش، فصل، درس( و عناوين مربوط ذكر شود: كتاب يادگيري بندي واحدهاي  تقسيم-1

هاي اساسي ( هاي كليدي )مفاهيم و مهارتهعناوين واحدهاي يادگيري براساس مباحث كليدي در قالب مسأل

  شود.تعيين مي

 - : بخش تعداد    

 - : فصلتعداد    

 11: درس تعداد  

 وسعت و توالي محتوا عنوان درس رديف

 روابط شناخت عمومي و شناخت علمي علمي شناخت 1

 جايگاه و نقش جامعه شناسي در علوم اجتماعي اجتماعي علوم 2

گريزي، )قانوننظم اجتماعي 3

اعتمادي، تنبلي فردگرايي، بي

اجتماعي، بيكاري، فقر، اعتياد، 

 مهاجرت، ترافيك و ...(

هاي جامعه شناسي فرصت»توصيف و تبيين نظم اجتماعي: 

...( براي شناخت زندگي ، هاها، تكنيكي)مفاهيم، روشاثبات

 «اجتماعي و حل مسائل و مشكالت آن

هاي)بينشي و روشي(  محدوديت»ين كنش اجتماعي:توصيف و تبي كنش اجتماعي 4

 «براي شناخت زندگي اجتماعي جامعه شناسي اثباتي

 )تأخير در هويتمعناي زندگي 5

يابي، تأخير در ازدواج، فروپاشي 

خانواده، افت تحصيلي، سرانه 

مطالعه، انگيزش اجتماعي، 

 اوقات فراغت، و ...(

هاي جامعه شناسي فرصت»معناي زندگي اجتماعي: 

 ...(  براي شناخت زندگي،هاها، تكنيكتفهمي)مفاهيم، روش

 «اجتماعي و حل مسائل و مشكالت آن

هاي)بينشي و روشي( محدوديت»توصيف و تبيين قدرت اجتماعي:  قدرت اجتماعي 6

 « براي شناخت زندگي اجتماعي جامعه شناسي تفهمي

، )تكنولوژي، رسانهنابرابري 7

طبقاتي، خشونت، شکاف

شناسي هاي جامعهفرصت »توصيف و تبيين نابرابري اجتماعي:

...(  براي شناخت زندگي  ،هاها، تكنيكتقادي)مفاهيم، روشان
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 « اجتماعي و حل مسائل و مشكالت  آن قوميت، جنسيت و...(

)بينشي و هايمحدوديت»هويتي:  بيين سياستتوصيف و ت هويتي سياست 8

 «شناسي انتقادي براي شناخت زندگي اجتماعيروشي( جامعه

)رشد اجتماعي، انسان مدني 9

 (امت، ...

تماعي در جهان علوم اج پيشينه »توصيف و تبيين انسان مدني: 

 «ي آنهافرصت ها و محدوديت، (اه)شاخه ها و نمونه اسالم

)عدالت اجتماعي، جامعهينده آ 11

 و ...(تكافل اجتماعي 

ر جهان اسالم آينده علوم اجتماعي د»توصيف و تبيين آينده جامعه:

 «و صورتهاي مختلف آن

 

 

 


