بسمه تعالی
پایه:دوازدهم

نام و نام خانوادگی:

نام درس:جامعه شناسی 3

رشته:علوم انسانی

تاریخ امتحان :دی ماه 98

تعداد صفحه2 :

مدت امتحان80 :

امضاء دبیر :

نمره به عدد:

مهر و امضاءآموزشگاه:

دقیقه

کدکتاب:
112222

ساعت شروع:

نمره به حروف:

ردیف

1

سؤاالت

چهارگزینه ای
-1عبارات زیر به ترتیب کدام یک از مفاهیم زیر را در بر می گیرد؟
"گسترده ترین بخش از ذخیره دانشی".باعث افزایش قدرت حراست و دفاع از حقایق موجود در دانش عمومی می شود ".عامل
تفاوت علوم است و این تفاوت موجب شکل گیری علم ویژه ای می شود"
ب)دانش عمومی-دانش علمی-روش
الف)دانش علمی-دانش علمی-روش
د)دانش عمومی-دانش علمی-موضوع
ج)دانش عمومی-دانش عمومی-موضوع

بارم

2نمره

-2کدام گزینه به ترتیب در مورد"علت" و "پیامد"تعارض در جهان های اجتماعی مختلف درست است؟
الف)تعاریف متفاوت از دانش براساس هویت فرهنگی –از رونق افتادن دانش عمومی
ب)تعاریف متفاوت از دانش علمی براساس هویت فرهنگی –از دست دادن توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی
ج)تعاریف متفاوت از هویت فرهنگی-از رونق افتادن دانش علمی
د)تعاریف متفاوت از دانش عمومی –قطع ارتباط دوسویه دانش عمومی و دانش علمی
-3هریک از دانش های روانشناسی-تاریخ-فیزیک-فلسفه به ترتیب جزء کدام دسته از علوم قرار می گیرند؟
ب)اجتماعی-انسانی-طبیعی-اجتماعی
الف)انسانی-اجتماعی-طبیعی-متافیزیک
د)اجتماعی –انسانی-انسانی-متافیزیک
ج)انسانی-اجتماعی-طبیعی-انسانی
-4قاعده وجودخانواده های بزرگ دراروپا قرن  19و 20و برداشت روز افزون از منابع تجدیدپذیر به ترتیب بیانگر کدام یک از
مفاهیم جامعه شناختی می باشد؟
الف)ساختار اجتماعی که در خود تغییر ایجاد می کند–نظام اجتماعی که در محیط خودتغییر ایجاد می کند.
ب)نظام اجتماعی که در محیط خود تغییر ایجاد می کند-ساختار اجتماعی که در خود تغییر ایجاد می کند.
ج )نظام اجتماعی که در خود تغییر ایجاد می کند -نظام اجتماعی که در محیط خودتغییر ایجاد می کند.
د) ساختار اجتماعی که در محیطخود تغییر ایجاد می کند .ساختار اجتماعی که در خود تغییر ایجاد می کند.
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جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
-1کنش آدمی وابسته به .......................است و بدون آن انجام نمی شود.
-2ما درباره ....................کمتر می اندیشیم و بیشتر از آن استفاده می کنیم.
-3موضوع فلسفه...................است.
-4علوم انسانی از این نظر که به فهم معانی کنش انسان ها می پردازند....................نامیده می شوند.
-5نظم اجتماعی در نتیجه.................برقرار می شودکه ما انسان ها برای باهم ..................پذیرفته ایم.
-6برگزاری جشنواره های زیبایی در روزگار ما نشان دهنده تاکید افراطی بر امور .......................هستند.

3نمره

ادامه سواالت امتحان درس جامعه شناسی ( 3صفحه )2
3

درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
-1طبق ایده علوم اجتماعی بومی (اسالمی-ایرانی)دانشی که دغدغه کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط را داشته باشد
میتواند به زبان و منطق جهان شمول سخن بگوید.
-2درجامعه شناسی بر اساس دوری و نزدیکی به علوم انسانی رویکردهای مختلفی شکل گرفته است.
-3همراهی همدالنه به معنای تایید کنشگران است و تالش برای فهم آنهاست.
-4وبر جامعه شناسی خود را تفهمی-تبیینی معرفی کرد.
-5هویت زدایی یعنی در نظر گرفتن چرایی وقوع پدیده های پیچیده و عمق این پدیده ها در جامعه شناسی تبیینی.

2/5نمره
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به سواالت پاسخ کوتاه دهید
-1راهنمای زندگی هر فرد-گروه-قوم-جامعه و امتی چیست؟(0/5نمره)
 -2تطبیق دهید2(.نمره)

4/5نمره

)1به ارتباط بین پدیده های اجتماعی می گویند.
)2یک ساختار اجتماعی پویاست..
) 3خشت بنای جامعه.
)4نادیده گرفتن اراده انسان ها و تاکید افراطی بر نظم اجتماعی از دیدگاه تبیینی.

الف)کنش اجتماعی
ب)آشنایی زدایی
پ)ساختار اجتماعی
ت)نظام اجتماعی
ث)خالقیت زدایی

-3نتیجه آشنایی زدایی چیست؟(0/5نمره)
-4نتیجه نادیده گرفتن ویژگی هدفدار بودن کنش اجتماعی توسط جامعه شناسان تبیینی،چه مفهومی می باشد؟(0/5نمره)
-5مهم ترین ویژگی های کنش اجتماعی از نظر نظریه پردازان کنش اجتماعی چیست؟(0/5نمره)
-6کدام روش کیفی تحقیق به محقق کمک می کند که تمامی ابعاد یک پدیده خاص را مطالعه کند؟(0/5نمره)
5

سواالت تشریحی
-1راه حل های حل تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی دریک جهان اجتماعی را توسط اعضای جهان اجتماعی
بنویسید؟(1نمره)
-2دو فایده علوم اجتماعی بنویسید؟(1نمره)
-3موضوع جامعه شناسی کالن را بنویسید؟(1نمره)
-4از نتایج یکسان انگاری طبیعت و انسان توسط جامعه شناسان تبیینی دو مورد را ذکر کنید و مورد نقد قرار دهید؟(2نمره)
-5نادیده گرفتن ارزشها در جامعه شناسی تبیینی چه پیامدی دارد ؟با مثال شرح دهید؟(1نمره)
-6نتایج و پیامدهای فعال و خالق بودن (ذهنی وفرهنگی )کنشگران فردی و جمعی را با مثال تبیین کنید؟(2نمره)

موفق و پیروز باشید

 8نمره

 20کل

