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 نام:

 نام خانوادگی:

 پایه : دوازدهم

 رشته: ادبیات و علوم انسانی

 صبح 8ساعت امتحان: 

 وزارت آموزش و پرورش

 ره کل آموزش و پرورش استان گیالنادا

 امتحان پایان نیم سال اول

 89-88سال تحصیلی 

 3درس: جامعه شناسی 

 

 تاریخ امتحان: دی ماه 

 دقیقه 89امتحان: مدت 

 نمره:

 بارم سواالت ردیف

 مشخص نمایید.غ  و گرینه نادرست را با عالمت صگزینه درست را با عالمت  7

الف( از نظر وبر جامعه شناس فقط می تواند آرمان ها و ارزش های اجتماعی را توصیف کند، زیرا روش تجربی توان 

 داوری علمی را ندارد.

 دانش عمومی از رشد و رونق باز می ماند. ،دانش عمومیایجاد تعارض بین دانش علمی و  رتصودر  ب(

 ما با تالش خود برای شناخت قوانین طبیعت، می توانیم این قوانین را تغییر دهیم.پ( 

  مفهوم ارزش زدایی، با نادیده گرفتن ویژگی ارادی بودن کنش همراه است. ت(

 جهان متجدد و در میان صاحب نظران علوم اجتماعی مطرح نبود.پرسش از معنای زندگی در  ث(

 ج( رویکردهای مختلف جامعه شناسی بر اساس دوری و نزدیکی به علوم طبیعی شکل گرفت.
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را بنویسید.)یک مورد از ستون چپ چپ حرفی از موارد ستون سمت  سمت راستروبروی هر یک از موارد ستون  2

 اضافی است(.

 وبر الف(                                   )        (قرار گرفتن هر چیزی در جای خود  

 علوم طبیعی ب(                                                     )      (   ها الگوی پوزیتیویست

 نظم پ(                                                    )       (بنیان گذار جامعه شناسی 

 نتک  ت(                                                   )     ( بخش عمیق ذخیره دانشی 

 دانش علمیث(                                                                                        

 

2 

 نمایید.گزینه صحیح را مشخص  3

چرا آگاهی نسبت به کارهای روزمره را احساس نمیکنیم؟ 

 گزینه ب و جالف(به دلیل کم اهمیت بودن           ب(به دلیل ساده بودن            ج(به دلیل عادت             د(

 است؟ نادرستبا توجه به پیچیده تر بودن پیش بینی در علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی کدام مورد 

 تبینی در علوم اجتماعی پیچیده اسها و پدیده های اجتماعی و تنوع آنها پیش ارادی بودن کنشالف(به سبب آگاهانه و 

 علوم اجتماعیستهای طبیعی و تنوع آنها علت پیچیدگی پیش بینی درپدیده ها و سایر ن کنشب(آگاهانه و ارادی بود

های مربوط به زندگی انسان ها و تنوع آنها علت پیچیدگی در علوم  ج(آگاهانه و ارادی بودن کنش ها و سایر پدیده

 تاجتماعیس

 سبت به علوم طبیعی پیچیده تر استد(شناخت پدیده های اجتماعی امکان پیش بینی پیامد های آن را به ما می دهد؛ ولی ن
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پوریتیویست ها مسیر پیشرفت جوامع را چگونه ترسیم می کنند؟ 

 مسیر یکسانی را به سوی پیشرفت طی می کنندو از جوامع ساده به جوامع پیچیده تبدیل می شوندالف( همه جوامع 

 ب( انسان ها با توجه به فرهنگ های مختلف می توانند جوامع و تاریخ های گوناگونی پدید آورند

 ونددتی از بین می رپ( مسیر تحول جوامع یکسان نیست.برخی از آنها زمانی دراز تداوم می یابند و بعضی بعد از م

ت( جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند، مجبور می شوند با حفظ فرهنگ خود جوامع پیشرفته تر را الگوی 

 خود قرار دهند

خشت بنای جامعه چیست؟ 

 الف( ساختار اجتماعی        ب(کنش اجتماعی               پ( نظام اجتماعی           ت( پدیده های اجتماعی

 



 فهم هر کس مستلزم دسترسی به معنای ............................... نهفته در آن است.

 عبارات زیر برای شما یادآور چه مفاهیمی می باشند؟ 4 الف( فردی                         ب(ذهنی                          پ( فرهنگی               ت( مفهومی

 .)                        (نباشد، زندگی اجتماعی انسان مختل می شود آگاهی ها و دانش هااگر این  الف(

 .)                     (روش تفهمی و تجربی و روش های دیگر ب(

 (                 .) در گروه های رسمی بهتر دیده می شود پ(

 .)                     (می شودفعالیت معناداری که با توجه به دیگری انجام  ت(
 پژوهشگر کنش های یک قوم را تجربه می کند تا آنها را بشناسد.)                  ( ث(
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 با ذکر یک مثال توضیح دهید که چگونه بر ذخیره دانش علمی افزوده می شود؟ الف( 5

 به نحو صحیح استفاده کنیم؟از طبیعت و علوم طبیعی تماعی چگونه به ما کمک می کند علوم اج ب(

 یکسان دانستن جامعه و طبیعت چه پیامدی به دنبال دارد؟ پ(

 را بنویسید:"خودکشیو " فداکردن جان برای وطن""، "شهادت طلبی"تفاوت  ت(

کدام نگاه مسیر را برای عبور از جامعه شناسی پوزیتیوستی و روی آوردن به جامعه شناسی تفهمی ـ تفسیری هموار ث(

 ت؟ ساخ

  منظور از پویایی نظام اجتماعی چیست؟ ج(

2 

2 

 

1 

1 

 

2 
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 6

 انسان چگونه می تواند از دیده ها،شنیده ها و خوانده هایش فراتر رود؟الف(

 دلیل شکل گیری شاخه ها و دانش های اجتماعی مختلف چه چیزی است؟ب(

 هدف جامعه شناسان پوزیتیویستی چه بود؟ پ(

 انسان با چه مبنایی می تواند نظم اجتماعی را تغییر دهد؟ ت(

 نشانه چیست؟وجود نظریات مختلف درباره یک مسئله  ث(
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