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 به نام خدا

 آموزش و پرورش شهرستان خواف دوم  : دوره       فاطمه الزهرا   :دبيرستان

 آموزشگاه هرم

 زینب صادقيان  : سؤال طراح

 نمره به عدد : …………..………………    نام و نام خانوادگی: اول  : بتنو     3جامعه شناسی :  درس امتحان

 نمره به حروف :  دوازدهم   پایه:   انسانی علوم .رشته:  امتحان: اریخت  99-0011سال تحصيلی:

 مصحح:امضاء 0: صفحه شماره 2صفحات:تعداد 1کالس: شماره دقيقه 07 وقت :    ساعت شروع :
 

 نمره                                                               سؤاالت.                                                میدار یم یرا گرام یمانیسپهبد حاج قاسم سل دیو خاطره شه ادی ردیف

 .کنید مشخص را غلط و صحیح عبارات 1

              ⃝غ                 ⃝ص                           کنش انسان بدون آگاهی انجام نمی شود                       (الف

             ⃝غ                 ⃝ص                علوم انسانی از فعالیت های ارادی انسان ها بحث می کند .              (ب

              ⃝غ                 ⃝ ص           عدم توجه به عمق پدیده ها باعث نتیجه گیری غلط می شود .             (ج 

       ⃝    غ                  ⃝ص           کنشگران فردی در خلق معانی انسانهایی منفعل هستند .                    .(د

1 

 :دیرا با کلمات مناسب پر کن یخا یجاها 2

 موضوع علوم انسانی ...................... از موضوع علوم اجتماعی است . -1

 از جمله کنش ها مطرح است. یاجتماع یها دهیانسان و در مورد تمام پد ی........................دربارة کل زندگمسئلة -2

 .میابیبه ذهن کنشگر راه  دیبردن به ....................کنش، با یپ یبرا-3

57./ 

3 
 

  :را انتخاب کن حیصح نهیگز

 نادرست است؟ نهیکدام گز یعلوم اجتماع یدر رابطه با شاخه ها-1-3

     استیس ،یشناس باستان ،یجامعه شناس-ب                 ی انسانی  ایجغراف ، خی،تار اقتصاد-الف

 ارتباطات ،ی شناس مردم ،یشناس تیجمع -د               حقوق ،ی نیبال ی،روانشناس تیریمد -ج 

1 

 کند؟ یم جادیدر خود ا یاست که نظام اجتماع یراتییکدام مورد از تغ -2-3

 و قطع درختان جنگل انهیب( استفاده سودجو                       ریدناپذیالف ( برداشت روزافزون تز منابع تجد       

 هوا ید(  آلودگ                                                          تیج( رشد جمع       

 الف( آگوست کنت     ب( ماکس وبر      ج( کارل مارکس          د(اسپنسر       ست؟یاز ک نیقفس آهن ریتعب -3-3

 بود   یو نظام یاسیبود                                  ب(  س ی(کامال نظامالف       چه بود؟ یمقاومت آمرل یالگو -4-3

 بود   یو فرهنگ ید( نظام                 بود                   یفرهنگ( کامال ج                                                   

 7/0 ؟  دیکن فیرا تعر یعلوم اجتماع 4

 پاسخ کوتاه بده :  سواالت زیربه  7

 ؟  دانشی که انسان ها با تولد و ورود به جهان اجتماعی در آن شریک می شوند چه نام دارد -1

 ؟ دانشی که درباره غذاخوردن وجود دارد به چه دلیل از نظر ما پنهان است  -2

 شود؟ کیکرد به کدام علم نزد یخود سع یریدر آغاز شکل گ یجامعه شناس -3

 کنش ارتباط دارد؟ یژگیگرفتن کدام و دهیبا ناد ییزدا تیمفهوم خالق -4

2 

 توضیح دهید ؟ به چه معناست؟    اسالمی – یرانیا یبوم یو اجتماع یعلوم انسان دهیا 6

 
1 

 وجود دارد؟ یو علم یدانش عموم نیب یچه تفاوت ،یاجتماع یزندگ لیدر برخورد با مسا 5

 
1 

 /.7 ویژگی دانش علمی را بنویسید ؟  دو 8
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 مورد 4؟  دیسیرا بنو یعلوم اجتماع دیفوا 9

 

 

1 

 چگونه است؟ یدر علوم اجتماع یداور تیظرف 10

 

1 

 ؟ دیکن سهیخرد و کالن را با هم مقا یجامعه شناس 11

 
7./ 

 دارد؟ یدگاهیجوامع مختلف چه د انیدر مورد تفاوت م ینییتب یجامعه شناس 12

 
1 

 .دیرا ذکر کن ینییتب کردیرو یها یژگیو 11

 

 

1.7  

 1 ند؟ینما جادیا یمهم تر راتییشوند انسان ها تغ یموجب م یچه عوامل 14

 دیده حیتوان ارزش ها را فهم کرد؟ توض یم ینییتب یدر جامعه شناس ایآ 17

 

 

1 

است؟ هویت کدام مبنای بر تعریف این کند؟ می تعریف چگونه را علم متجدد، جهان 16  7./ 

 و ساختار در کجا بهتر دیده می شود ؟  ست؟یچ یمنظور از ساختار اجتماع 15

 
57./ 

 کنش ها چه پیامدهایی دارد ؟ گرفتن  دهیناد 18

 
57./ 

 توضیح دهید . به چه معناست؟ یهمدالنه در جامعه شناس یهمراه 19

 

 

1 

 دارند؟ هایی تفاوت و شباهت چه ،خودکشی وطن برای جان کردن ،فدا طلبیشهادت های پدیده 20

 
7./ 

 ؟ ستیچ یمنظور از روش قوم نگار 21

 

 

1 

 ست؟یچ یریتفس کردیغلبه رو امدیپ 22

 
57./ 

 20 جمع نمرات                                                                                                                             

  کتورهوگویامتحان دهنده بنده خدا   / و نیامتحان کننده خداست و کوچکتر نیبزرگتر

  باشید و سربلند  موفق
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 2جامعه شناسی پاسخنامه و کلید سواالت: 
 نمره جواب سواالت ردیف

 1 غلط  -4صحیح            -3صحیح                      -2                             صحیح  -1 1

 /.57 هدف -3معنا                =2عامتر             -1 2

 1 الف -3-4ب            -3-3ج                     -3-2ج                       -1-3 3

 یبه صورت علم یاجتماع یبر کنش ها و زندگ یریو اثرپذ یرا از نظر اثرگذار یکه  اجتماعات انسان ییمجموع دانش ها 4

 کندیمطالعه م

7./ 

 دانش عمومی  -1 7

 عادت  -2

 کیزیعلم ف ژهیبه و یعیعلوم طب -3

 بودن یاراد -4

2 

 و کشف  واقعیت دغدغه همچنین و باشد؛ ما جامعة مسائل حل به ناظر و خودمان فرهنگی هویت با همسو که دانشی یعنی 6

 گرسوی دی از و باشد کارآمد و مفید ما بومی مشکالت و مسائل حل در سویی از یعنی باشد؛ داشته غلط و درست تشخیص

 باشد داشته مشارکت جهانیان روی به علمی دانش مرزهای گشودن در و بگوید سخن شمول جهان منطق و زبان به

1 

آنها  از برخی حل برای و شناسند می را اجتماعی زندگی در انسان مشکالت برخوردارند عمومی دانش از که کسانی همه 5

 می و برخوردارند دقیق شناختی از دارند، علمی شناخت مسایل این درباره که افرادی امّا. دهند می پیشنهاد راهکارهایی

 . کنند پیدا صحیح های حل راه آنها توانند برای

1 

کمتر از آن استفاده می  -4دقیقترین بخش دانش است  -3عمیقترین بخش دانش است  -2با تامل و اندیشه به وجود  می آید .-1 8

 کنیم 

7./ 

کشف نظم و قواعد جهان  -3 یاجتماع یهادهیپد یامدهایآثار و پ ینیب شیپ -2 یاجتماع یها دهیشناخت پد -1  9

 شیها و جوامع مختلف و افزافهم متقابل انسان نهیفراهم ساختن زم -4 یاحتمال یها بیاز آس یریو جلوگ یاجتماع

 -5ظرفیت داوری درباره علوم طبیعی  -6ظرفیت داوری درباره ارزش ها و هنجارها و نقد آنها  -7یو همراه یهمدل

 مورد (  4)ذکر فناوری شناسایی فرصتها و محدودیتهای 

1 

 تیظرف یعلوم اجتماع -2نقد و اصالح آنها را دارند نیهمچن یاجتماع یدرباره ارزش ها و هنجارها یداور تیظرف یعلوم اجتماع 11

 حاصل از آن را هم دارند یو فناور یعیدرباره علوم طب یداور

1 

را  یکالن ساختار اجتماع یکند و جامعه شناس یم یخرد را بررس یا دهیپد ریو سا یخرد کنش اجتماع یجامعه شناس 11

 کند . یم یبررس

7./ 

 نیا . ازندیب یم یکمّ یجوامع مختلف را تنها تفاوت انیداند وتفاوت م یم دهیچیپ یعیطب دهیپد کیصرفاً  زیجامعه را ن 12

 ترند . شرفتهیپ لیدل نیخود تواناترند و به هم یازهایترند، در رفع ن دهیچیپ گرید یجوامع از برخ یمنظر برخ

1 

 شود . یدر نظر گرفته م عتیو جامعه همانند طب یعیطب یها دهیمانند پد یاجتماع یها دهیپد-1 13

ه ب عتیاست که در مطالعه طب یجامعه، همان روش ةشود. روش مطالع یانگاشته م کسانی عتیجامعه و طب ةروش مطالع -2

ترل و کن یریشگیپ ،ینیب شیامکان پ عت،یبا شناخت نظم موجود در طب یعیهمان طور که علوم طب -3شود  یکار گرفته م

 ،ینیب شیبه انسان ها قدرت پ ،یبا شناخت نظم اجتماع زین یکند، جامعه شناس یانسان ها فراهم م یرا برا عتیطب

 است . یعیهمانند هدف علوم طب زین یناسهدف جامعه ش کردیرو نیدهد. لذا در ا یو کنترل جامعه را م یریشگیپ

1.7 

 ادجیا یمهم تر رییتر باشد، تغ یبه آنها قو دنیتحقق بخش یافراد برا زهیکه آرمان ها و ارزش ها واالتر و انگ زانیبه هر م 14

 کنند یم

1 
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قابل فهم  یو خودخواه یتوز نهیو ضد ارزش بودن ک یو فداکار یارزش بودن مهربان ،ینییتب ی. در جامعه شناسریخ 17

 یاخالق تلیرذ کی یتوز نهیو ک یاخالق لتیفض کی یتوان گفت که مهربان ینم یتجرب یبا استفاده از روش ها رایست؛زین

 است.

1 

 /.7 ودخ یویدن تیبراساس هو -کرد  یرا علم محسوب نم یانیو وح یدانست و علوم عقالن یم یرا دانش علم یفقط علم تجرب 16

 دهیپد انیم وندیرابطه و پ یچگونگ یشود. ساختار اجتماع یم دهینام یساختار اجتماع ،یاجتماع یها دهیپد انیم ارتباط 15

 درگروههای رسمی مانند سازمان ها   – مختلف است. یاجتماع یها

57./ 

 /.57 ارزش زدایی و معنازدایی در جامعه می شود .  –باعث خالقیت زدایی  18

 ینگاه کردن به مسائل آنها از منظر خودشان و تالش برا یبلکه به معنا ست،یکنشگران ن دییتأ یهمدالنه به معنا یهمراه 19

آنها از خودشان، به فهم  ریو الزم است با توجه به تفس میبا افراد آگاه سروکار دار یفهم آنهاست. ما در جهان اجتماع

 . میکن دایهمدالنه رفتار آنها دست پ

1 

 و استقبال از مرگ است .  ایدر دن یشباهت : دست شستن از جان و زندگ 21

 ةدیکند و از آنها سه پد یم نییآنها را تع تیمتفاوت، هو یمعان نیا هم قیمتفاوتشان است و دق یآنها در معنا تفاوت

 سازد . یم مختلف

7./ 

 یم یآنها را دارد، زندگ ةدربار قیکه قصد تحق یبا قوم یمدت یروش، پژوهشگر برا نیاست. در ا یفیک یاز روش ها یکی 21

 کند تا آنها را بهتر بشناسد . یرا تجربه م شانیدهد و کنش ها یآن قوم قرار م یفرهنگ طیکند؛ خود را در شرا

1 

شدن  کیدغدغه نزد گرید یو اجتماع یعلوم انسان رد،یگ یقرار م ریتفس یةدر حاش نییبار تب نیا ،یریتفس کردیرو ةبا غلب 22

 شود یشناخته م تیبه رسم یو اجتماع یعلوم انسان ژهیبه عنوان روش و ریرا ندارند و تفس یعیطب علوم به

57./ 
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