جمهوری اسالمی ایران

نام درس :جامعهشناسی 3

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :محسن میرزازاده

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :دوازدهم انسانی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311 -0011

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ امتحان1311/11 / 22 :
ساعت امتحان 10 : 11 :صبح /عصر
مدت امتحان  01 :دقیقه

ردیف

1

سؤاالت
صحیح یا غلطبودن عبارات زیر را مشخص فرمایید.

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

2

الف) دانش علمی عمیقتر از دانش عمومی است.
ب) نظم پنهان در زندگی روزمره را میتوان از طریق آشناییزدایی کشف کرد.
ج) جامعهشناسی تبیینی تفاوت میان جوامع را کیفی میبیند.
د) «تفسیر» دانشی جهانشمول در اختیارمان قرار میدهد.
2

جاهاي خالی را با واژگان مناسب کامل فرمایید.

2

الف) علوم اجتماعی از طریق  .....................................فرصت موضعگیري اجتماعی را براي دانشمندان فراهم میکند.
ب) جامعهشناسی  ................کنشهاي اجتماعی را مطالعه میکند.
ج) اوگوست کنت ابتدا براي علوم اجتماعی نام  .................................را برگزید.
د) در جامعهشناسی  ......................انسان به مثابه شیء ( )objectمطالعه میشود.
3

4

هر یک از گزینههاي سمت راست با کدام یک از گزینههاي سمت چپ ارتباط دارد؟
تبیین

حس

تجربه

قفس آهنین

تفسیر

علت

ماکس وبر

معنا

الف) در شکل روبهرو ،عبارت درست دربارۀ رابطۀ دانش عمومی و دانش علمی کدام است؟
 )1دانش علمی راه کشف واقعیت و دانش عمومی ،دانش حاصل از زندگی است
و مرزهاي این دو دانش فرو میباشد.
 )2دانش عمومی پایه و اساس هر گونه دانشی از جمله دانش تجربی است
و دانشها به کشف و بازخوانی واقعیت نمیپردازند.
 )3دانش علمی ضمن ریشه داشتن در دانش عمومی ،امکان انتقاد و تصحیح آن را دارد و با تأثیرگذاري بر یکدیگر ،به
مرور متناسب میشوند.
 )4دانش عمومی ،دانش موثق و معتبر است اما دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی نسبت به دانش عمومی از اعتبار
بیشتري برخوردار است.
ب) به ترتیب رویکرد «تبیینی» نسبت به «پدیدههاي اجتماعی» و «تفسیري» نسبت به «کنشهاي انسانی»چگونه
است.
 )1تبیین معنا و محتواي آنها با روش حسی و تجربی صورت میپذیرد ـ تنوع و تکثر اهداف کنشگران به مطالعۀ کمّی
نیاز دارد.
 )2میان پدیدههایی که قبالً در ارتباط با هم دیده میشدهاند ،روابط جدیدي مطرح میشود ـ فهم داللتهاي کنش
مستلزم دسترسی به معناي ذهنی آنهاست.
صفحه ی  1از2
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2

2

ردیف

بارم

سؤاالت
 )3به بیان چرایی یک پدیده یا نشان دادن علت ایجاد یا زوال آن میپردازد ـ تنوع و تکثر معنی موجب پیچیدگی
کنشها و دشواري فهم معانی آنها می شود.
 )4پدیدهها را مستقل از یکدیگر و بدون توجه به معناي آنها مورد مطالعه قرار میدهد ـ براي فهم داللتهاي کنش،
باید به زمینه فرهنگیاي که کنشگر در آن عمل میکند مراجعه کنیم.

5

قواعد اجتماعی چه فوایدي براي انسان دارد؟

2

6

فواید علوم طبیعی براي جوامع بشري چیستند؟

2

7

منظور از پویابودن نظام اجتماعی چیست؟

2

8

گفته میشود که زندگی اجتماعی انسان و نظم همزاد یکدیگرند .انسان و نظم چه رابطهاي با یکدیگر دارند؟

2

9

دو روش کیفی و رایج در جامعهشناسی تفسیري را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید.

2

11

جدول زیر را تکمیل کنید.

2
روش

موضوع

هدف

رویکرد تبیینی
رویکرد تفسیري
صفحه ی  2از2

جمع بارم  21 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :جامعهشناسی 3

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام دبير :محسن ميرزازاده

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد
1

ساعت امتحان 10:11 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311-0011

راهنمای تصحیح

ردیف

تاریخ امتحان0311/01 / 22 :
مدت امتحان 01 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

صحیح
صحیح
غلط
غلط

2

داوري پدیدههاي اجتماعی و نقد آنها
ج ش خرد
فیزیک اجتماعی
تبیینی

3

4

تبیین

حس

تجربه

قفس آهنین

تفسیر

علت

ماکس وبر

معنا

2
3

5

قواعد اجتماعی ،ارتباط ما با یکدیگر را امکان پذیر میسازند و سامان میدهند ،کنشهاي ما را براي یکدیگر قابل پیش
بینی میکنند و امکان مشارکت ما در زندگی اجتماعی رافراهم میآورند.

6

شناخت طبیعت و قوانین آن
پیش بینی حوادث طبیعی براي
پیشگیري و تسلط بر طبیعت
رهاسازي انسان از محدودیت هاي طبیعت

7

منظور از پویا بودن نظام اجتماعی این است که بخش هاي مختلف آن بر یکدیگر اثر می گذارند و از یکدیگر اثر می پذیرند.
نظام اجتماعی هم می تواند در خود تغییراتی به وجود آورد ،و هم می تواند در محیط خود تغییراتی ایجاد کند .برداشت
روزافزون از منابع تجدید ناپذیر ،از جمله تغییراتی است که یک نظام اجتماعی در محیط ایجاد می کند .رشد جمعیت نیز
از جمله تغییراتی است که یک نظام در خود ایجاد می کند .نظام اجتماعی همانند یک موجود زنده تالش می کند با تغییر
در خود و محیط ،نیازهاي خود را تأمین کند و خود را در بلند مدت حفظ نماید.

8

زندگی اجتماعی انسان و نظم ،همزاد یکدیگرند امّا انسان ها صرفاً مجریان نظم نیستند بلکه قادرند با توجه به آرمان ها و
ارزش هاي خود ،نظم اجتماعی را تغییر دهند و از مشکالت احتمالی ساختارهاي اجتماعی بکاهند .به هر میزان که این
آرمان ها و ارزش ها واالتر و انگیزۀ افراد براي تحقق بخشیدن به آنها قوي تر باشد ،تغییر مهم تري ایجاد خواهد شد.

9

قوم نگاري یکی از این روش ها است .در این روش ،پژوهشگر براي مدتی با قومی که قصد تحقیق دربارۀ آنها را دارد،
زندگی می کند؛ خود را در شرایط فرهنگی آن قوم قرار می دهد و کنش هایشان را تجربه می کند تا آنها را بهتر بشناسد.
مطالعه موردي یکی دیگر از روش هاي کیفی است .اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک پدیدۀ اجتماعی خاص مثالً یک
فرد ،یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند و عمق پنهان و منحصر به فرد بودن آن را نشان دهد ،از این روش
استفاده می کند .در مطالعه موردي یک ده ،موقعیت جغرافیایی ،اوضاع جمعیتی ،اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و به طور
کلی جزئیات زندگی مردم ده بررسی می شود.
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11
رویکرد تبیینی

رویکردتفسیري

جمع بارم 21:نمره

موضوع

روش

هدف

پدیدههاي اجتماعی همانند

(حس و تجربه) نگاه از

پیش بینی و کنترل

پدیدههاي طبیعی هستند

بیرون

پدیدههاي اجتماعی

(تفسیر) نگاه از درون به

معنابخشی و انسجام

پدیدهها

بخشی به زندگی

براي یافتن معناي آنها

اجتماعی

کنشهاي اجتماعی و معناي
آنها

نام و نام خانوادگی مصحح  :محسن میرزازاده

امضاء:
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