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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

    بودن عبارات زیر را مشخص فرمایید.صحیح یا غلط 1

 ص )   (    غ )   (                                                                               شود. کنش انسان بدون آگاهی انجام نمیالف( 

 ص )   (    غ )   (                       های مختلف علوم اجتماعی به خاطر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی است. شاخهب( 

 ص )   (    غ )   (                                                        خورد. نظمی به چشم میدر زندگی روزمره نظم بیش از بیج( 

 ص )   (    غ )   (                                                    وانسته انسان را بر جامعه مسلط کند. شناسی تبیینی تجامعهد( 

2 

    .فرماییدمناسب کامل  واژگانجاهای خالی را با  2

 اند...... شکل گرفتهاساس .......................... برشناسی جامعه دررویکردهای مختلف الف( 

 کند.  ها را ممکن میبینی رفتار دیگران و همکاری با آن............................. پیشب( 

 ای در جوامع صنعتی رواج یافت.  سابقه....... به شکل بی......ی ..............لهأپس از انقالب صنعتی مسج( 

 است.  ......... و .......................................ی ........شناسی نشانهوجود نظریات متفاوت در جامعهد( 

2 

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

 

 

 

 

 

2 

 و نادیده گرفتن کنش هستند؟ های زیر از پیامدهای توجه بیشتر به ساختارکدام یک از گزینه -1 4

 معنازدایی  ب(                              زداییخالقیت الف(

 هر سه گزینه د(          زدایی                           ارزش  ج(

 ؟نیستهای زیر صحیح کدام یک از گزینه و نظام اجتماعی عیادر مورد ساختار اجتم -2

 های اجتماعی است.ارتباط میان پدیدهساختار اجتماعی همانا الف( 

 های اجتماعی است. میان پدیده پیوندطه و بچگونگی راساختار اجتماعی همانا  ب( 

 گویند. ساختار اجتماعی ایستا را نظام اجتماعی میج( 

 گذارند. های مختلف نظام اجتماعی بر هم اثر متقابل میبخش د(

2 

 2 دانش عمومی و دانش علمی چه تفاوتی با هم دارند؟  5

 2 فواید علوم اجتماعی برای جوامع بشری چیستند؟  6

 2از  1صفحۀ 

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

 دوازدهم انسانی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 3شناسی جامعهنام درس: 

 میرزازادهمحسن  نام دبیر:

 / عصرصبح 00:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان : 

 ب الف

 خودکشی تبیین

 جبر دورکیم

 علت تفسیر

 معنا ساختار

 



 

 

 

 نمره 20جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 
 سؤاالت

بارم
 

 2 شناسی کالن دارد؟ شناسی خُرد چه تفاوتی با جامعهجامعه 7

 2 زدایی چه کارکردی در علوم اجتماعی دارد؟ آشنایی 8

 2 شناسی وارد است؟ به طور کامل توضیح دهید.  چه انتقاداتی به رویکرد تبیینی در جامعه 9

 2 شناسی را توضیح داده و دو روش را در آن نام برید. رویکرد تفسیری در جامعه 11

 2از  2صفحۀ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 غلطد(                      غلطج(                            صحیحب(                         صحیحالف(  1

 نظم اجتماعیب(                             دوری و نزدیکی به علوم طبیعی الف(  2

 هاآنهای اجتماعی و دشواری فهم پیچیدگی و عمق پدیدهد(                                                                   خودکشیج( 

   علت                                         تبیین  3

   خودکشی                                       دورکیم

   معنا                              تفسیر           

 جبر                                       ساختار

 ج -2                                          د -1 4

یا  باشیم آن نکه متوجهآاندیشیم و بیتر بدان میشود. کمدانش عمومی: حاصل زندگی است. بدون آن زندگی مختل می 5

 . کنیمبدان فکر کنیم از آن استفاده می

 .جهان اجتماعی دانش الزم را در اختیارمان قرار می دهد

 مل و اندیشه در دانش عمومیأدانش علمی: ت

 تعارض گهگاهی میان دانش عمومی و دانش علمی وجود دارد. 

 تر است(بینی )سختدادن قدرت پیش - 6

 ثیر اجتماع بر مردمأ.. توضیح تقواعد جهان اجتماعی.. کشف نظم و -

 کردن مفاهمهفراهم -

 هاافزایش همدلی و همراهی انسان -

 . ... چون در آن ظرفیت داوری وجود دارد گیری اجتماعی مناسب برای دانشمنداندادن فرصت موضع -

 .ی آن قضاوت کندتواند دربارهتر از علوم طبیعی است چون میعلوم اجتماعی مهم

 اجتماعی..... ج ش خرد علم شناخت کنش - 7

  علم شناخت ساختار اجتماعی.... ج ش کالن -

 نظمی هستیم. تر متوجه بیایم بیشچون به نظم عادت کرده 8

 زدایی(:زدایی )عادتآشنایی

  کنیم.می زداییبرای شناختن نظم از امور آشنا و مانوس آشنایی  -

 برای درک پیچیدگی  -

 نقد به ج ش تبیینی: 9

 و طبیعت یکی هستند؟آیا جامعه  -

 .بدهیم تغییر توانیمتوانیم توصیف کنیم اما نمیفقط می..  اگر بلی: پس.. -

 .چون نظم چیزی بیرون از ما قرار دارد -

 .شودبالعکس. جامعه بر انسان مسلط می. شودپس انسان بر جامعه مسلط نمی -

 .تفاوت جوامع کمّی است -

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 

 98-99سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 3شناسی جامعهنام درس: 

 ميرزازادهمحسن نام دبير: 

 / عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان: 



 

 

 

 هاتوجه به معنا در کنشکند = کنشگر بر اساس معنای ذهنش کنش می - 11

 برای فهم هدف کنش: راهیابی به ذهن کنشگر )دسترسی به معنای ذهنی(

 گر )دسترسی به معنای فرهنگی(فرهنگی کنش یراهیابی به زمینه های کنش:برای فهم داللت

  گران فعال و خالقندکنش

 ها و معانی مختلفپیدایش فرهنگ <.....

 های کیفیکاربرد روش <ی....های کمّناتواتی روش <ها ....پیچیدگی کنش <تکثر و تنوع معانی ...

 نگاری: قوم -

 (: گافمن. بیمارستانcase studyموردی ) یمطالعه -

 امضاء:   محسن میرزازاده نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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