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 نام:  وزارت آموزش و پرورش       3 جامعه شناسی درس: 

 نام خانوادگی:  سیستان و بلوچستان ش استان ر اداره کل آموزش و پرو خدابخش چاکری : طراح

 دوازدهم    : پایه سال اول  امتحان نیم 1398ماه دی     تاریخ امتحان: 

علوم انسانی  رشته:  98 - 99سال تحصیلی   دقیقه  85مدت امتحان:   

صبح  8ساعت امتحان:   فاطمه الزهرا )س(  نمره :    

  : ی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنیددرست بارم
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 )                          (   ما درباره دانش علمی کمتر می اندیشیم و بیشتر ار آن استفاده می کنیم.-1

 )                       ( . ادبیات وارد جامعه شناسی شدمفهوم آشنایی زدایی از حوزه -2

 )                          (  . لمبروزو در تحقیقات خود در ایتالیا از روش تجربی برای بررسی رفتار جنایی استفاده کرد-3

نتیجه نادیده گرفتن  برگزاری جشنواره های زیبایی و محدود کردن فضیلت ها و برتری انسان ها به امور ظاهری آنها -4

 )                          (  . قدرت اراده و خالقیت در انسان ها می باشد

 . )                          (  از طریق مشاهده مشارکتی به تحقیق پرداختگافمن در بررسی بیماران روانی -5

 ارزش ها داوری علمی کند . )                          ( از نظر ماکس وبر یک جامعه شناس می تواند درباره آرمان ها و -6
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 شماره های مرتبط را از ستون اول در کنار جمالت ستون دوم بنویسید:،با توجه به موارد تعریف شده  

2-1- 

 ستون دوم                                                      ول ستون ا

 .برای زندگی اجتماعی مانند هوا برای انسان است )  (                     جامعه شناسی خرد( 1)

 موضوع مورد مطالعه آن کنش اجتماعی و پدیده های خرد می باشد.)  (                   دانش عمومی          (2)

 )  (قرار گرفتن هر پدیده در جای خود.                              تبیینی       (3)

 )  (ویلهم دیلتای از نظریه پردازان این مکتب از جامعه شناسی می باشد.                                         (نظم4)

 (تفهمی5)

 (یک مورد اضافی است) 

  ******************************************************************* 

2-2- 

 ستون دوم                    ستون اول                                     

 . )  (زیر مجموعه علوم انسانی قرار دارد                       ساختار اجتماعی (1)

 . )  (بیشتر در گروه های رسمی مانند سازمان ها می توان آن را دید   جامعه شناسی کالن                (2)

 . سلطه نظمی که هدفی جدا از انسان دارد و اراده را از انسان می گیرد )  (                           روان شناسی (3)

 را اصل زندگی می داند.قفس آهنین                           )  (چارلز هندی در کتاب همه کیمیاگریم کدام مطلب  (4)

 معنا  (5)

 )یک مورد اضافی است(
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5/2  3 در موارد زیر گزینه درست را انتخاب کنید:   



 

 

 ؟گزینه های زیر در مورد دانش علمی و عمومی درست استکدام یک از  -3-1

     دانش عمومی با تامل و اندیشه در دانش علمی بدست می آیدالف(

     دانش علمی عمیق تر از دانش عمومی استج(            علمی استدانش عمومی دقیق تر از دانش ب(

 دانش علمی حاصل از زندگی است(د

 علوم طبیعی : -3-2

           به افزایش همدلی و همراهی انسانها کمک می کندالف(

             با شناخت طبیعت و قوانین آن به انسان قدرت پیش بینی می دهدب(  

        شناخت طبیعت و قوانین آن به انسان قدرت داوری می دهدبا ج(   

   زمینه فهم متقابل انسانها و جوامع مختلف از یکدیگر را فراهم می سازدد(   

قواعد مختلف زندگی انسان مانند قواعد اجتماعی و اقتصادی و..... با استفاده از کدام پدیده با یکدیگر ارتباط  -3-3

 : برقرار می کنند 

 لف (با استفاده از نظام اجتماعی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند ا

 ب(با استفاده از نظم اجتماعی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند 

 ج(با استفاده از ساختار اجتماعی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند 

 د(با استفاده از علوم انسانی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند 

 :  ن ویژگی کنش اجتماعی را چه می دانندجامعه شناسان کنش اجتماعی مهم تری-3-4

 د(ارزش و اراده          معنا و اراده  -ج               (اراده و معنا ب          الف(آگاهی و معنا 

 یک کنش غیر عادی است که از گرایش به مردن به جای زنده ماندن حکایت دارد :-3-5

 د( معنا                              ج(جنگ                            ب(خودکشی              ا الف(ارزش ه
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 واالت زیر پاسخ کوتاه دهید:به س

 

 ؟دانشی که از تامل و اندیشه  در دانش عمومی به دست می آید  -4-1

 ؟ بیشتر بی نظمی ها را می بینیمچرا در زندگی روزمره نظم ها از دید ما پنهان هستند و  -4-2

 ؟علوم انسانی درباره چه فعالیت هایی از انسان بحث می کند -4-3

 ؟در کدام رویکرد جامعه شناسی روش مطالعه طبیعت و جامعه یکسان دانسته می شود -4-4

 ؟اصطالح جنگ های نامنظم را نخستین بار چه کسی به کار برد -4-5

 شناسی خود را چه نامید ؟ماکس وبر جامعه  -4-6
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 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید : 

 

 اعضای یک جامعه چگونه تعارض های میان دانش عمومی و دانش علمی را حل می کنند؟  -5-1

 

 علوم اجتماعی را تعریف کنید؟ -5-2
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 سه مورد از فواید علوم اجتماعی را نام ببرید؟ -5-3

 

 نزدیکی به علوم طبیعی چند رویکرد شکل گرفته است آنها را نام ببرید؟در جامعه شناسی براساس  -5-6

 

 منظور از روش همدالنه چیست : -5-7

 

 پیامدهای نادیده گرفتن کنش اجتماعی توسط جامعه شناسی تبیینی را نام ببرید :  -5-8

 

 وجود نظریات متفاوت درباره پدیده های اجتماعی نتیجه چیست : -5-9

 

 دیدگاه جامعه شناسی تفسیری برای پی بردن به هدف کنش باید چه اقداماتی انجام دهیم :طبق  -5-10

 

چه عاملی موجب پیدایش معانی گوناگون و پدید آمدن خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف در هر جهان  -5-11

 اجتماعی شده است :

 

 د :انواع روش کیفی را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهی -5-12
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 به موارد زیر جواب دهید : 

 منظور از پویایی نظام اجتماعی چیست : -الف

 بنیان گذار جامعه شناسی کیست و برای جامعه شناسی در ابتدا چه نامی انتخاب کرد :  -ب

 الگو استفاده کردند :از کدام مردم آمرلی در جنگ با داعش از کدام شیوه جنگی و -ج

 خشت بنای جامعه و ساختارهای اجتماعی چیست :-د

 منظور از آشنایی زدایی چیست : -و
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5%  
 جامعه شناسی تبیینی با انکار چه ارزش هایی افراد را دچار اخالق گریزی کرد ؟ 
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