
 نام و نام خانوادگی: 

 نام دبیر: محبوبه پورشفیعی

 3شناسینام درس: جامعه

 نام طراح: محبوبه پورشفیعی

 صفحه 3 تعداد صفحات آزمون:

 امضاء تصحیح کننده: 

 بسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 اداره آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان

 99 -99سال تحصیلی 

 فرزانگان دوره دوم متوسطهدبیرستان 

 نوبت اول دی ماه

 پایه و رشته: دوازدهم علوم انسانی

 99/ 01/ 4تاریخ آزمون: 

 دقیقه 44مدت آزمون: 

 نمره به عدد: 

 نمره به حروف: 

 بارم هاپرسش ردیف

 درست و نادرست 0

 نادرست       تر است. درستعلوم انسانی عامعلوم اجتماعی از  .0

 نادرست       گوید. درستهای غیرارادی انسان سخن میعلوم انسانی از فعالیت .2

 نادرست       کند. درستهای خرد اجتماعی را بررسی و مطالعه میشناسی خرد، کنش اجتماعی و سایر پدیدهجامعه .3

 نادرست       های اجتماعی مختلف است. درستپیوند میان پدیدهساختار اجتماعی، چگونگی رابطه و  .4

 نادرست       شناسی تبیینی، انسان را مغلوب جامعه ساخته است. درستجامعه .4

 نادرست       های تجربی استفاده کرد تا مسائل زندگی آنها را فهمید. درستبرای فهم انگیزه جوانان باید از روش .6

     های اجتماعی، شناخت توامان تفاوتهای فردی و اجتماعی و وجوه مشترک انسانهاست. درستالزمه شناخت پدیده .7

 نادرست

 نادرست       ها بپردازد. درستهای اجتماعی به داوری ارزشی پدیدهشناس باید پس از توصیف پدیدهاز دیدگاه وبر، جامعه .9

 نادرست       تماعی است. درستبیان شیوه صحیح استفاده از علوم طبیعی، کار علوم اج .9
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 جورکردنی 2

 ها بنویسید.جواب را جلوی شماره هر یک از عبارات سمت چپ، به کدام مفهوم سمت راست اشاره دارد؟ )یک مفهوم اضافه است( .0

-ساختارهای اجتماعی را مطالعه می -0

 کند.

 .............................. -0 کنش اجتماعی -الف

2- ............................. 

 تجربیعلوم  -ب خشت بنای جامعه است. -2 ............................. -3

 علوم وحیانی -ج دانش مورد نظر جهان متجدد است. -3

 شناسی کالنجامعه -د 

 
 «آموزش و پرورش کشور»، «ها در مدرسهرابطه نقش»، «اجتماعیقواعد »جای درست این عبارات را در جدول مشخص کنید.  .2

 ساختار اجتماعی نظام اجتماعی قواعد اجتماعی
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 ایچهارگزینه 3

 دهد؟کدام دیدگاه علوم عقالنی و وحیانی را در کنار علوم تجربی قرار می -0

 دیدگاه دوم و سوم -ت               دیدگاه سوم -پ            دیدگاه اول و سوم -ب         دیدگاه اول -الف

 داند؟کدام دیدگاه، دانش عمومی را مهمتر از دانش علمی می -2

 دیدگاه سوم -ت            دیدگاه اول -پ              دیدگاه دوم -ب          دیدگاه اول و دوم -الف

 نامند؟پردازد، چه میکنش انسان میعلوم اجتماعی را به دلیل این که به فهم  -3

 علوم ابزاری -ت           علوم انتقادی -پ           علوم تجربی -ب            علوم تفهمی -الف
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124 

 



 ای دارد؟فلسفه با سایر علوم چه رابطه -4

  با علوم انسانی تفاوتی ندارد، ولی با علوم طبیعی در موضوع تفاوت دارد. -الف

  سازد، ولی با علوم انسانی ارتباطی ندارد.قوانین حاکم بر علوم طبیعی را میفلسفه  -ب

  سازد.فلسفه یکی از علوم انسانی است که قوانین حاکم بر علوم طبیعی را می -پ

  سازد.فلسفه علم مستقلی است که قوانین حاکم بر علوم طبیعی و انسانی را می -ت

  ر را مشخص کنید.درست یا نادرست بودن عبارتهای زی -4

راه رفتن یک کنش اجتماعی پیش پا افتاده »، «ماندآید و نظم از نظر، پنهان مینظمی بیشتر به چشم میدر زندگی روزمره بی»

 «شودایم، برقرار مینظم اجتماعی در نتیجه قواعدی که ما انسانها برای با هم زندگی کردن پذیرفته»، «است

 د -ن -د -ت              د -د -ن -پ              ن -د -د -ب            ن -ن -د -الف

 ها و نیازهای واقعی آنهاست، چه نام دارد؟تعبیر ماکس وبر از سلطه نظامی که گویا جدا از اهداف انسان -6

 قفس آهنین -ت               معناگرایی -پ                 گریزیاخالق -ب          زداییهویت -الف

 نامند.گاهی تغییر در یک پدیده با تغییر در پدیده دیگر همراه است، این دو پدیده را ... می -7

 پویایی -ت            نظام اجتماعی -پ            ساختار اجتماعی -ب               تغییرهم -الف

 و معلم و دوست چه انتظاراتی باید داشته باشیم؟شود بدانیم از پزشک، پلیس چه عاملی باعث می -9

 عقاید -ت            نظم اجتماعی -پ               جامعه -ب            کنش اجتماعی -الف

 شناسی تفسیری، ... هستند.شناسی تبیینی، ... و در جامعههای تحقیق در جامعهروش -9

 تجربی -موردی -ت             موردی -تجربی -پ              کمی -کیفی -ب           کیفی -کمی -الف

 اروینگ گافمن برای مطالعه اثر بیمارستان روانی بر بیماران روانی از چه روشی استفاده کرد؟ -01

 تبیینی -ت               کمی -پ                   مطالعه موردی -ب           نگاریقوم -الف
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 جاخالی 4

 شود............. است و بدون آن انجام نمی....کنش آدمی وابسته به ..... -0

 نگاه کردن به مسائل کنشگران از منظر خودشان و تالش برای فهم آنها .................................................... نام دارد. -2

 باشد.ترین بخش ذخیره دانشی .................................... میگسترده -3

و همچنین اثرپذیری  علوم اجتماعی چگونگی اثرگذاری اجتماعات انسانی را بر .............................. و ................................ زندگی ما -4

 کند.اجتماعات از آنها را مطالعه می

 کند.های انسانی ........................ میبینی از پدیدهپیشهای قابلهای اجتماعی برای دستیابی به پاسخگرفتن عمق پدیدهنادیده  -4

 ........ و ماکس وبر به وجود آمد................ میالدی توسط .................شناسی تفسیری در قرن .........جامعه -6
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 پاسخکوتاه 4

 ..........تر از علوم طبیعی است؟ .......................................................................................................بینی در علوم اجتماعی پیچیدهچرا پیش -0

شود؟ )ذکر یک ها چگونه انجام میاین تعارضآید، حل هایی پدید میگاهی در جامعه میان دانش عومی و دانش علمی، تعارض -2

 ......................................مورد کافی است( ..............................................................................................................

 هر عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد؟ -3

 نظمی .........................................................................ر مقابل بیشناخت نظم د -الف
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 نام و نام خانوادگی: 

 نام دبیر: محبوبه پورشفیعی

 3شناسینام درس: جامعه

 نام طراح: محبوبه پورشفیعی

 صفحه 3تعداد صفحات آزمون: 

 امضاء تصحیح کننده: 

 تعالیبسمه 

 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 اداره آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان

 99 -99سال تحصیلی 

 دبیرستان فرزانگان دوره دوم متوسطه

 نوبت اول دی ماه

 پایه و رشته: دوازدهم علوم انسانی

 99/ 01/ 4تاریخ آزمون: 

 دقیقه 44مدت آزمون: 

 نمره به عدد: 

 نمره به حروف: 

 ..........................سازد ................................................پذیر میشناخت و کنترل طبیعت را امکان -ب 

 گیرد ............................................................................زدایی این ویژگی کنش را نادیده میارزش -پ

 شناسی خود را چه نامید؟ .................................................ماکس وبر جامعه -4

 د، علوم انسانی و اجتماعی دیگر دغدغه نزدیک شدن به علوم طبیعی را ندارند؟ .............................................با غلبه کدام رویکر -4
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124 

124 

 تشریحی 6

 تاکید افراطی بر نظم اجتماعی چه پیامدی دارد؟ -0

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................. شناخت علمی را تعریف کنید. -2

......................................................................................................................................................................................................................... 
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 21 گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلی                              صبر کن گوهرشناس قابلی پیدا شود جمع

 


