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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 00:11 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران آزمون آنالین شماره صندلی : 
 دقیقه 01    زمان امتحان:   تهران 01اداره آموزش و پرورش منطقه   

 22/01/0900   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 هاشمی آقای نام دبیر:  9جامعه شناسی  درس: 0900-0011سال تحصیلی  دوازدهم  پایه : 2و  0صادقین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 0 عبارت های صحیح و غلط را مشخص کنید.  -0

 تالش های علمی به تدریج بر ذخیره دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر میکند.  -1-1 

 نظم را مشاهده کنیم به دلیل آنکه به نظم عادت کرده ایم.ما نمی توانیم  - 2-1 

 زندگی اجتماعی انسان و نظم، همزاد یکدیگرند و انسان ها صرفا مجریان نظم هستند. -3-1 

 مساله ی معنا درباره کل زندگی انسان و در مورد تمام پدیده های اجتماعی مطرح است.  -4-1 

 0/9 مل نمایید. جاهای خالی را با عبارات مناسب کا -2

 کنش آدمی وابسته به ............... است و بدون آگاهی انجام نمی شود. -1-2 

 موضوع فلسفه ........... است.  -2-2 

 در جامعه شناسی بر اساس ........................... رویکرد های مختلفی شکل گرفته است. -3-2 

 ع مختلف را تنها ............. می بیند.جامعه شناسی تبیینی، تفاوت میان جوام -4-2 

 خشت بنای جامعه ................... است.  -5-2 

 نظریه پردازان کنش اجتماعی، ............ و ......... را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند.  -6-2 

 برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده های اجتماعی عبور و به ....... در کنش ها راه یافت.  -7-2 

 2 پاسخ صحیح را مشخص کنید.  -9

 چگونگی پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آنها را کدام مفهوم امکان پذیر می نماید؟ -1-3 

 د(ساختار اجتماعی  ج(نظم اجتماعی  ب(قواعد اجتماعی  الف(کنش اجتماعی   

 تعبیر ماکس وبر از سلطه نظمی که گویا جدا از اهداف انسان ها و نیازهای واقعی آنهاست؛ چه نام دارد؟  -2-3 

 د(قفس آهنین ج(معنا گرایی ب(اخالق گریزی الف(هویت زدایی  

 ست؟ تقلیل دادن انسان ها به پیچ و مهره های نظم اجتماعی، نتیجه چی -3-3 

 ب(جامعه محصول کنش های انسان هاست. الف(یکسان دانستن طبیعت و جامعه  

 د(تفاوت های بنیادی انسان ها با موجودات طبیعی ج(تسلط انسان بر جامعه و پدیده های طبیعی  

 اگر محقق بخواهد یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند از کدام روش استفاده میکند؟ -4-3 

 د(مطالعه کمی ج(مطالعه موردی ب(روش آزمایش الف(قوم نگاری  

  0/9 به سواالت زیر، پاسخ کوتاه دهید.  -0

 جهان متجدد، بر اساس هویت دنیوی خود، فقط کدام علم را دانش علمی می دانست؟ -1-4 

 چرا علوم انسانی از فعالیت های غیر ارادی انسان ها بحث نمی کند؟  -2-4 

 ناسان برای شناختن نظم، از امور آشنا و مانوس، چه می کنند؟جامعه ش -3-4 

 آگوست کنت ابتدا چه نامی را برای رشته جامعه شناسی انتخاب کرد؟ -4-4 

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

 وجود نظریات متفاوت در مورد پدیده های اجتماعی، نشانه چیست؟  -6-4 

 برای مطالعه و فهم معنای کنش های انسانی باید به سراغ چه روش هایی رفت؟ -7-4 
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 2 هر یک از عبارات سمت راست به کدام یک از مفاهیم سمت چپ اشاره دارد. )یک مورد اضافی است.(  -0

 ( نظام اجتماعی 1 الف( به افزایش همدلی و همراهی انسان ها کمک می کند. 

 ( ویلهلم دیلتای2 پویاست.ب( یک ساختار اجتماعی 

 ( علوم اجتماعی3 ج( روش فهم انگیزه جوانان و نوجوانان

 ( همدالنه4 د(جامعه شناسی تفسیری

 ( علوم انسانی5 

 

 0 جدول زیر را کامل کنید.  -1

 رویکرد تفسیری

 هدف روش موضوع

 ؟ نگاه از درون به پدیده ها برای درک معنا ؟

 

  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. 

 0 جامعه برای رفع تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی از چه راه حل هایی استفاده میکند؟ -7

 0 چرا علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ -8

 0 جامعه شناسان تبیینی، درباره جامعه چه دیدگاهی داشتند؟ -0

 0 دهای نادیده گرفتن کنش در زندگی اجتماعی انسان )سه مورد(:پیام -01

 0/0 چه عاملی منجر به اخالق گریزی کسانی می شود که فقط روش های تجربی را معتبر می دانند؟ -00

 0/0 مقایسه کنید. « روش جامعه شناسی تفسیری»را با « جامعه شناسی تبیینی»روش  -02

 

 «قلبی ماستموفقیت و شادکامی شما آرزوی » 


