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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه 07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 61/67/6076: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 هاشمی آقاینام دبیر:  1جامعه شناسی درس: 6076-6072سال تحصیلی  دوازدهم پایه : 2و  6صادقین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 5/1) در عبارات زیر، موارد درست و نادرست را مشخص کنید: -الف
 22/7 تر از علوم طبیعی است.های اجتماعی پیچیدهبینی در علوم اجتماعی به سبب آگاهانه و ارادی بودن کنشپیش -6 

 22/7 گردد.شود زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی درباره آن نیز فراهم میهروقت در یک جامعه مساله خاصی مطرح می -2 

 22/7 تواند جوامع گوناگون را پدید آورد.های بنیادی دارد و میانسان در دیدگاه تبیینی با سایر موجودات طبیعی، تفاوت -1 

های اخالقی هستند که دیگران هایی مانند کسب فضیلتب به دنبال تحقق اهداف و ارزشهایشان اغلها در کنشانسان -0 

 22/7 توانند آنها را مشاهده کنند. نمی

 22/7 های اجتماعی انسان، مطرح است.مساله معنا درباره کل زندگی انسان و تمام کنش -2 

 22/7 شود.فهمیدن معانی آنها می های انسانی و دشواریتنوع و تکثر معانی موجب پیچیدگی کنش -1 

 

 نمره( 3)جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. -ب
 2/7 رسد.تر میتر و عمیقرود و به آگاهی گستردهها فراتر میها، شنیدهانسان با .................... و ........................ از دیده -0 

 2/7 کند............... و کنش اجتماعی را، جامعه شناسی ...................... بررسی و مطالعه می شناسیساختار اجتماعی را جامعه -8 

های جدید، .................... و اختراعات بزرگ گذارد .......................، اندیشهکه انسان از نظم موجود گامی فراتر میزمانی -9 

 2/7 آیند. پدید می

 2/7 کند.ها و نیازهای واقعی آنها دارد به ........................ تعبیر میوبر از سلطه نظمی که هدفی جدا از انسانماکس  -67 

های ......................... و های انسانی و اجتماعی بدون توجه به ....................... آنها به نتیجه گیریبررسی و مطالعه پدیده -66 

 2/7 منجر می شود.اشتباه 

 2/7 در جامعه شناسی بر اساس دوری و نزدیکی به .......................... رویکردهای مختلفی شکل گرفته است. -62 

 نمره( 5/2) سواالت چهار گزینه ای -پ
 2/7 به ترتیب هر عبارت مربوط به کدام نوع از دانش است؟  -61 

 دانش تخصصی زبان فارسی –غالبا غافل بودن از اهمیت آن  –شناسایی راهکار صحیح برای حل مشکل   

 دانش عمومی-دانش علمی-دانش عمومی (2 دانش علمی -دانش عمومی -دانش علمی (1 

 دانش عمومی-دانش علمی-دانش علمی( 4 دانش علمی -دانش عمومی-دانش عمومی(3 

 2/7 توان با روش تجربی تحلیل کرد؟های انسان را نمیچرا کنش-60 

 این روش با شرایط فعلی علم توان این کار را ندارد.( 2 روش تجربی امکان اندازه گیری اثر کنش انسان را ندارد.( 1 

 کند و کنش عینی نیست. این روش امر عینی را بررسی می (4 ها را ندارد. روش تجربی توان فهم معانی کنش انسان( 3 

 2/7 کند؟محیط تغییر ایجاد می به چه دلیل نظام اجتماعی در خود و در -62 

 برای اینکه بتواند قواعد اجتماعی خود را پایدار کند. (1 

 برای اینکه نیازهای خود را تامین کرده و خود را در بلند مدت حفظ نماید. ( 2 

 برای اینکه بتواند ساختارهای اجتماعی را مستحکم کند.  (3 

 خود را در کوتاه مدت حفظ نماید. برای اینکه نیازهای خود را تامین کند و (4 

 2/7 کدامیک از مجموعه معانی زیر به پدیده فدا کردن جان برای وطن اشاره دارد؟-61 

 های اجتماعیبحران -فشارهای اقتصادی -اقامه حق-عشق به دیدار محبوب( 1 

 دفاع از دین -مبارزه با ظلم –کشورگشایی  -احساس پوچی (2 
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 2صفحه

ادامه سواالت 
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 رنج گریزی -مبارزه با باطل -شوق به حیات جاودانه –دفاع از غرور ملی ( 3 

 هیجان –دفاع از غرور ملی  –میهن دوستی  –غلبه بر دشمن  (4 

 2/7 در جامعه شناسی ............... برعکس جامعه شناسی پوزیتیویستی فهم هر کنش مستلزم دسترسی به ............... است. -60 

 معنای ذهنی و فردی نهفته در کنش -تبیینی( 2 اعی نهفته در کنشمعنای فرهنگی و اجتم -انتقادی (1 

 معانی فردی و اجتماعی نهفته در کنش -انتقادی (4 معنای ذهنی و فرهنگی نهفته در کنش -تفسیری (3 

 

 نمره( 1انتخاب گزینه مناسب .) -ت
 6 است(عبارات سمت راست مربوط به کدامیک از موارد سمت چپ است. )یک مورد اضافه -68 

 جامعه شناسی کالن -6 برای زندگی اجتماعی، مانند هوا برای انسان است.  -الف 

 علوم تفهمی -2 بررسی ساختار اجتماعی -ب 

 دانش عمومی -1 گویند.به علوم انسانی به دلیل فهم معانی کنشهای انسان می -پ 

 بی نظمی -0 آید.در زندگی روزمره بیشتر به چشم می -ت 

 هاارادهرکود  -2   

 نمره(4سواالت پاسخ کوتاه:) -ث
 شود؟چرا گاهی بخشی از ذخیره دانشی به نفع بخش دیگر رها می -69 

 تواند فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب را برای دانشمندان فراهم آورد؟چگونه علوم اجتماعی می -27 

 وجود دارد را کشف کنیم؟ های پنهان و شگفت انگیزی که در زندگی ماتوانیم نظمچگونه می -26 

 شوند؟چه کسانی دچار اخالق گریزی می -22 

 توان به فهم زندگی اجتماعی راه یافت؟بر اساس رویکرد تفسیری چگونه می -21 

 شناسی اشاره دارد؟هر عبارت به کدام رویکرد جامعه -20 

 .................(باشند. )........های طبیعی میهای اجتماعی همانند پدیدهپدیده -الف  

 های اجتماعی عبور کرد. ).....................(برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده -ب  

 شناسی را بنویسید. هدف هر یک از رویکردهای جامعه -22 

 هدف جامعه شناسی تبیینی )..................................( -الف  

 تفسیری ).................................(شناسی هدف جامعه -ب  

 نمره( 8)  سواالت تشریحی -ج
  1 اصطالحات زیر را تعریف کنید: -21 

 نگاری قوم -پ همراهی همدالنه-ب علوم اجتماعی -الف  

  6 دو مورد از فواید اختصاصی علوم اجتماعی را بنویسید.  -20 

 6 گیری خود سعی کرد به کدام علوم نزدیک شود؟ بنیان گذار آن چه کسی بود؟ جامعه شناسی تبیینی در آغاز شکل -28 

دانند و زندگی اجتماعی انسان را چگونه مطالعه ترین ویژگی کنش اجتماعی را چه میپردازان کنش اجتماعی مهمنظریه -29 

 6 کنند؟ می

 6 دانست؟ ست میها را نادرها و آرمانچرا ماکس وبر داوری علمی درباره ارزش -17 

 6 با ذکر مثال توضیح دهید. های کیفی مطالعه موردی را به عنوان یکی از روش -16 

 

 هاشمی –موفق باشید    
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 3پاسخنامه سواالت جامعه شناسی 
 

 (25/0نمره( )هر مورد  5/1) در عبارات زیر، موارد درست و نادرست را مشخص کنید: -الف
 درست-4 نادرست -3 درست -2 درست -1 

 درست -6 درست -5 

 نمره( 5/0نمره( )هر مورد  3)جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. -ب
 جامعه شناسی کالن/ جامعه شناسی خرد -8  تفکر و تعقل -7 

 قفس آهنین -11 انقالبهای اجتماعی/شاهکارهای هنری -9 

 علوم طبیعی  -12  عمق / غلط -11 

 نمره( 5/0نمره( )هر مورد  5/2) سواالت چهار گزینه ای -پ
 3گزینه -17 4گزینه -16 2گزینه  -15 3گزینه -14  1گزینه  -13 

 (25/0)هر مورد  نمره( 1انتخاب گزینه مناسب .) -ت
 4-ت 2-پ 1-ب 3-الف 

 نمره(4سواالت پاسخ کوتاه:) -ث
که گاهی با دست برداشتن از بخشی از ذخیره  اعضای جهان اجتماعی برای حل تعارض بین دانش علمی و عمومی تالش میکنند -19 

 دانشی به نفع بخش دیگر و گاه با طرح ایده های جدید تعارض حل میشود.

علوم اجتماعی ظرفیت داوری درباره ارزشها و هنجارهای اجتماعی را دارا می باشد و همین ظرفیت داوری امکان موضع گیری  -21 

 را برای .....................

 ا هنر آشنایی زدایی از امور مانوس ب -21 

 کسانیکه فقط روشهای تجربی را معتبر می دانند با انکار ارزشهای عاطفی اخالقی و ..... دچار اخالق گریزی می شوند. -22 

 باید از ظاهر پدیده های اجتماعی عبور کرد و به معنای نهفته در آنها راه یافت. -23 

 تفسیری-ب تبیینی-الف -24 

 معنابخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی-پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی  ب-الف -25 

 نمره( 8)  سواالت تشریحی -ج
 نمره(1الف( )-26 

 نمره(1ب( )  

 نمره(1پ( )  

یکدیگر را فراهم زمینه فهم متقابل انسانها و جوامع مختلف از  -ظرفیت داوری درباره علم طبیعی و فن آوریهای حاصل از آن -27 

 نمره(1) ظرفیت داوری درباره ارزشها و هنجارها .... ذکر دو مورد کافی است. -میکند

 نمره(1آگوست کنت ) -علوم طبیعی  -28 

زندگی اجتماعی انسان را با تاکید بر آگاهی و معنا مطالعه میکند و اراده و ارزش را تابع آگاهی میداند.  –آگاهی و معناداری  -29 

 ره(نم1)

چون ارزشها و آرمانها را نامحسوس میدانست بنابراین بر این باور بود که باید به توصیف آنها پرداخت و داوری ارزشی درباره آنها  -31 

 نمره(1را کاری غیر علمی میدانست. )

را نشان دهد از روش  اگر محقق بخواهد تمام ابعاد یک پدیده اجتماعی خاص را بررسی کند و عمق پنهان و منحصر به فردش -31 

 نمره(1مطالعه موردی استفاده میکند مانند مشاهده مشارکتی گافمن)


