
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 02جمع بارم : 

 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره به حروف:          ه تجدید نظر به عدد:             نمر
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:  نام دبیر:                      تاریخ و امضاء:   نام دبیر:                                  

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 2 ؟شناسی چیستهدف از خواندن درس جامعه 1

 2 شناسی بریتانیایی است. نظرات او را شرح دهید.هربرت اسپنسر جامعه 2

 ارتباط دارد؟هاي سمت چپ هاي سمت راست با کدام یک از گزینههر یک از گزینه 3

 مارتین لوتر                                               طبقه

    اثباتگرایی                                          منزلت 

    وبر                      پروتستانتیزم          

 مارکس                           مشاهده و آزمون

2 

 . وزیتیویست استفرانسوي و پ شناسانجامعهامیل دورکیم از  4

 توضیح دهید. را کامالً «خودکشی»تحقیق کالسیک او با نام  -

 سطح تحلیل دورکیم خرد بود یا کالن؟  -

 در مورد همبستگی چه دیدگاهی دارد؟ همبستگی نزد او چه ارتباطی با تقسیم کار دارد؟ -

2 

 کید دارد. نظر او را توضیح دهید.أمعناي کنش ت ماکس وبر بر خالف اوگوست کنت و امیل دورکیم بر 5

 انواع کنش را نزد ماکس وبر نام برده و توضیح دهید.

2 

 2 ها(انواع استعمار را نام برده و توضیح دهید. )زمان پیدایش و ویژگی 6

 2 روشنگري را در هر دو معناي خود توضیح دهید.  7

 2 معاصر خود در نگارش تاریخ چیست؟ینی و تفاوت ابن خلدون با مورخان پیش 8

 مکتب انتقادي را به طور کامل شرح دهید.  9

 دستاوردهاي این مکتب چه بازتابی در زندگی روزمره انسان دارد؟

2 

 2 مراد کتاب از سکوالریسم پنهان چیست؟ با توجه به مباحث کتاب و جزوه کامل توضیح دهید.سکوالریسم چیست؟  11

 1از 1 یصفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 0جامعه شناسی نام درس: 

 میرزازادهمحسن  نام دبیر:

 12/1311 / 00 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 20:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 مطالعه جنبه اي از زندگی به گونه اي دقیق و نظام یافته  - 1

 بر خالف عوام اتفاقی به آنها می اندیشند 

 نتیجه فرهنگ است باورهایشانواداشتن افراد به درک ماهیت فرهنگ و دانستن اینکه  -

 cultureفرهنگ: 

 agriculture کشاورزي:

 فرهنگی: مربوط به جمع و اجتماع

در این جامعه طبقه بندي شده -واداشتن افراد به درک اینکه در جامعه اي زاده شدند که تاریخی طوالنی دارد -

 اند. نقشهایی دارند

 دانستن اینکه چه کسی هستند، به چه بیندیشند و چگونه رفتار کنند -

 <ي موجود در جامعه تنها شیوه هاي کارکرد جامعه نیستند که باید از آنها پیروي کنیم....دانستن اینکه نهادها -

 خالقیت )مبارزه جبریگري(

 دانستن اینکه بیماران، تبهکاران و .... فقط اندکی با ما تفاوت دارند -

 افرادي که از انها بیزاریم اغلب محصول شرایط اجتماعی هستند  -

 تحت تاثیر داروین( داروینیسم را به علوم اجتماعی آورداسپنسر: ج ش تکاملی )  2

 مباحث اسپنسر در مورد کارکرد اجتماعی اثربخش بود

 طبقه                                        مارتین لوتر    3

 گرایی    منزلت                                       اثبات

 پروتستانتیزم                                وبر   

 مشاهده و آزمون                           مارکس

 چرا افراد خودکشی می کنند؟  4

 خودخواهانه: شخص خودش را از رنج فردي اش خالص می کند تا به رستگاري رسد )هدف دارد( -

 نابهنجارانه: احساس پوچی می کند )هدف ندارد( -

 سپتامبر، داعش،  11در ژاپن، القاعده در  2دگرخواهانه: در گروهها رخ می دهد. هاراگیري + کامیکازه در ج ج  -

 قدَریگرایانه: ارزشهاي جامعه ظالمانه است و فرد تحمل این وضع را ندارد.  -

 سطح تحلیل او کالن است و در نتیجه ساختارگرا است

 همبستگی

 /// قبایل بادیه ايخیر همگانیمکانیکی: گرایشات فردي رایج است /  تفاوتهاي فردي بیشتر است /  -

 ارگانیک )انداموارگی(: باور مشترک میان افراد که پیوند جمعی را تقویت کرده  است.  -

 همبستگی اندامواره <پیچیده تر شده است: همبستگی مکانیکی ..... تقسیم کارجامعه با 

 عمل اجتماعی )فهم همدالنه(فهم  5

 مطالعه شیوه رفتار مردم -

 کنشگر را بدانیم انگیزهو  مقاصدباید  -

 باید کنشگر را بفهمیم )فهم(  -

 وبر به دنبال کشف معناي کنش است -

-  

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 

 11-1011سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 2شناسی جامعهنام درس: 

 ميرزازادهمحسن نام دبير: 

 11/1311 / 22 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  10:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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 انواع کنش: 

کنش عقالنی معطوف به هدف )نگاه ابزاري(                  

کنش عقالنی معطوف به ارزش  )نگاه غیر ابزاري(                   

کنش عاطفی                  

کنش سنتی                  

 

 25و  24و 23ص  6

به اوج رسید. اشغال یک سرزمین با توسل به قدرت نظامی  19توسط اروپاییان آغاز شد. در قرن  15استعمار قدیم: از قرن 

 هاي آن ناشی از برتري علمی و صنعتی بود. و سیاسی است. موفقیت

و  ر از مجریان بومیطلبانه بود. کشورهاي استعمارگهاي استقاللگیري جنبشاستعمار نو: در قرن بیستم و پس از شکل

 المللی در جهت کنترل باز و تجارت کشورهاي مستعمره.  بردند. استفاده از نهادهاي بینداخلی کشورهاي مستعمره سود می

استعمار فرانو: ویژگی عصر اطالعات است. هم استعمارگران و هم مجریان پنهانند. هویت فرهنگی کشورهاي مستعمره 

 گیرد.هدف قرار می

 43و  42ص  7

ن داشتند. با دیدادن حقیقت گام برمیدر معناي عام: منحصر به غرب نیست. پیامبران هم روشنگر بودند و در جهت نشان

 هم مالزمت دارد.

در معناي خاص: منحصر به غرب است. بعد از دوران رنسانس و در قرن هیجدهم پدیدار شد. با سکوالریسم و اومانیسم 

 گرایانه داشت.عقلهمراه شد. رویکرد 

تا زمان او، مورخان جهان اسالم تاریخ وقایع نگارانه می نگاشتند. طبري، الکامل، ابن اثیر، و ... . فاقد تحلیل هستند. صرفا  8

 توصیف . در بهترین حالت : مقایسه روایتهاي تاریخی قبل از خود. 

 علم عمران: روش تاریخی

می دهد. چرا دولتهاي اسالمی برآمدند و بعد از مدتی فروافتادند؟ عصبیت. اما ابن خلدون: تاریخ تحلیلی ارائه 

 حَضَري<بَدَوي...

 مکتب فرانکفورت )انتقادي( 9

 هم در ج ش هم در فلسفه

 تئودور آدورنو، ماکس هورکهایمر، هربرت مارکوزه، یورگن هابرماس

 پیش بینی مارکس: فروپاشی نظام سرمایه داري

 پیش بینی کردمارکس  19اواخر قرن 

 سال هم اتفاقی نیفتاد 51-41ولی بعد از 

 سوال فرانکفورتی ها: چرا سرمایه داري سقوط نمی کنه؟ چرا پیش بینی مارکس محقق نمی شه؟؟؟؟ <...

 روابط کاالیی شده است <گرفتاریم. .روابط تخصصی شده + بوروکراتیزه شده .... قفس آهنینماکس وبر: ما در 

 نسان دیگر غایت نیست . بل تبدیل یه کاال شدها                

 وجه مشترک مارکس و وبر: منتقد نظام سرمایه داري

 مارکس: سرمایه داري از بین بره

 وبر: نمی توانیم کاریش بکنبم.. )جنبه تراژیک اندیشه وبر(

 )دلیل انفعال( )دلیل عدم اتحاد(سوال فرانکفورتیها: با توصیفات باال، چرا کارگران علیه سرمایه داري قیام نمی کنند؟ 

چون  طبقه پرولتاریا دچتر آگاهی کاذب است. یعنی به خودآگاهی نرسیده است. سرمایه داري با تبلیغات کارگران را 

 (هژمونی=تسلط فرهنگیمشغول به روزمرگیهاي زندگی کرده است. )

 ]]]هژمونی مفهوم مرکزي آنتونیو گرامشی است[[[ 

 غات کارگران را دچار آگاهی کاذب کرده استسرمایه داري با تبلی

 ما فکر می کنیم. در حالیکه آزاد نیستیم/..... سرمایه داري ناخودآگاه ما را هدف گرفته است

 جامعه مصرفی <....
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 .سرمایه داري از ما مصرف کننده ساخته است

 

 پاسخ بخش دوم: آزاد

 سکوالریسم : نهاد دین هم ارز نهاد سیاست. در سیاست هم مستقیم دخالت نکند  11

 سکوالریسم پنهان==== روشنفکري دینی

 روشنفکري دینی: 

 و ...  سید جمال الدین اسدآبادي، علی شریعتی

 بکار بریم آموزه هاي دینی را متناسب با دنیاي جدید <دینمداریم اما باید در جامعه مدرن هم زندگی کنیم  ....

 از دین خارج نمی شوند   ..... 

 به دنبال پروتستانتیزم هستند

 در جهان اسالم :::::   بازگشت به گوهر دین   +      نگاه به دنیا

 چرا پیشرفت نکردیم؟ ....

 روشنفکران دینی بر خالف دین ستیزان دین را حذف نمی کنند.

 در جهان امروز زیست مومنانه داشته باشیم

 امضاء:   محسن میرزازاده نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02بارم : جمع
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