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 ردیف سؤاالت نمره

 موارد درست ونادرست رادر عبارات زیر مشخص کنید. 1

  نادرست       درست                          .دانش عمومی یا دانش الزم برای زندگی را جهان اجتماعی دراختیار ماقرارمی دهد الف(

       نادرست        درستمانمی توانیم نظم رامشاهده کنیم به دلیل آنکه به نظم عادت کرده ایم.                                          ب(

       نادرست  درست      پ( مسائل ومشکالت بیرون از دایره نفوذوتأثیر ماهستند.                                                               

       نادرست        درست     ت( به نظرماکس وبرپدیده های معنادار رامی توان همانند پدیده ای طبیعی از طریق حواس مطالعه کرد.

1 

 گزینه درست رادر موارد زیر عالمت بزنید. 3

 الف(در ارتباط با رویکرد جهان متجدد نسبت به علم کدام گزینه درست نیست؟

     علوم عقالنی ووحیانی راعلم محسوب نمی کند.( 2                            فقط علم تجربی راعلم می داند.( 1

( علم تجربی راعلم می داند ولی علوم عقالنی ووحیانی راعلم نمی داند.4       .دانش علمی را به دانش تجربی محدود نمی بیند (3  

؟جامعه شناسی رادر زمره کدام علوم قرارمی دهد رویکرد تبیینیب(   

(علوم انسانی4(علوم اجتماعی                3           علوم عقالنی                     (2           ( علوم ابزاری     1   

 ج( اخالق گریزی پیامد نادیده گرفتن کدام یک از ویژگی های کنش است؟

(هدفدار بودن4(معناداربودن                   3( آگاهانه بودن                               2          ( ارادی بودن       1  

می کند؟ یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند از کدام روش تحقیق استفاده تمامی ابعادد( اگر محقق بخواهد  

( قوم نگاری4روش های آماری             ( 3                العه موردی ط( م2( روش کمی                  1  

( ازدیدگاه نظریه پردازان کنش اجتماعی مهم ترین ویژگی های کنش کدام گزینه می باشد؟ر  

( آگاهی واراده4                   ( آگاهی ومعنا3  ( ارزش وآگاهی                2( اراده ومعنا                  1  

 ز( پیش بینی رفتاردیگران وهمکاری باآن هارا کدام مفهوم امکان پذیر می سازد؟

( قواعد اجتماعی4( ساختار اجتماعی             3( نظم جتماعی                 2( کنش اجتماعی            1  

2 

 جاهای خالی را باعبارات مناسب کامل کنید. 3

کنش آدمی وابسته به .............است. الف(  

 ب( ارتباط میان پدیده های اجتماعی......................نامیده می شود.

د می آیند.تمامی پدیده های اجتماعی ........................و........................باکنش های اجتماعی پدی (ج  

پدیده های اجتماعی از جمله .........................مطرح است. له معنا درباره کلد( مسئ  

 ر( کسی که دانش علمی دارد قدرت پیدا می کند از ...................موجود درشناخت عمومی دفاع کند.

3 

   به سؤاالت زیرکوتاه پاسخ دهید . 2

جامعه شناسان برای شناختن نظم چه می کنند؟الف(   

ود؟شبراساس کدام رویکرد جامعه شناسی انسان صرفا موجودطبیعی پیچیده تراز سایر موجودات طبیعی دانسته می  ب(  

سالمی(را بنویسید.ا-یک مورد از ویژگی های علوم اجتماعی بومی )ایرانی (ج  

ماکس وبر جامعه شناسی خودرا چه نامید؟( د  

4 

 محل مهر آموزشگاه



قلبی ماستی شما عزیزان آرزوی دموفقیت وسربلن  

75/0  تطبیق دهید 

باکدامیک از موارد سمت چپ مطابقت دارد؟)یک مورد اضافی است(هریک از عبارات سمت راست   

( نظام اجتماعی1        الف( بنیانگذارجامعه شناسی                                                            

( ماکس وبر2                                                 ( در گروههای رسمی بهتر می توان دید.ب  

آگوست کنت (3              ج( بخش های مختلف آن برهم تأثیر می گدارند وازهم تأثیر می پذیرند.  

( ساختاراجتماعی4                                                                                                       

5 

اجتماعی نتیجه چیست؟وجود نظریات متفاوت در علوم  1  

 

6 

75/0  سه مورد از پیامدهای تعارض در ذخیره دانشی جوامع رابنویسید. 

 

 

7 

75/0  هرعبارت به کدام یک از پیامدهای نادیده گرفتن کنش اشاره دارد؟ 

(                الف( علت گرایش افراطی افراد به بازی های رایانه ای واینترنت صرفا به عوامل قابل مشاهده)                

 ب( ناتوانی روش تجربی در فهم فضیلت مهربانی )                           (

در بسیاری عرصه ها مانند هنر،ارتباط و اندیشه)                            (سرکوب روحیه خالق انسان ها  ج(  

8 

75/0 داشت؟ ییامدهایچه پ ینییبر تب یریتفس کردیغلبه رو   

 

9 

5/0  برای پی بردن به هدف کنش چه باید کرد؟ 

 

10 

5/0  چه عاملی باعث شد تا دانشمندان نظم جامعه را همانند نظم میان اعضای بدن یا اجزای ماشین بدانند؟ 

 

11 

؟ ردیگ یچگونه شکل م یدانش علم 1  21  

کرد؟ لیتحل یتوان باروش تجرب یچراکنش انسان هارانم 1  

 

13 

فرصت موضع گیری مناسب وصحیح را برای دانشمند فراهم می کند؟ علوم اجتماعی چگونه 1  

 

 

14 

 علوم انسانی و علوم اجتماعی راباهم مقایسه کنید؟ 1

 

15 

 منظور از علوم ابزاری چیست؟ 1

 
 

16 

  چرا پیش بینی در علوم اجتماعی پیچیده تر از علوم طبیعی است ؟ 1

 

17 



 به نام خدا

 دبیرستان هوشمند دخترانه زنده یاد علی حاتمی

پایه :دوازدهم انسانی3پاسخنامه درس جامعه         10/1400تاریخ امتحان:  /  نوبت آزمون: دی ماه           

   ..غلط..........ت(...     غلط......پ(............       درست.......      ب(........درست.......الف(  1

 

1 

...2ز(....     ....3....(گزینهر..   ..2......   د(گزینه.4ج(گزینه... ..1ب(گزینه ...  ...3گزینه ..الف(  3  

 

2 

  کالن.......... خرد......  و........ساختاراجتماعی.....ج( ب(... آگاهی.....الف(  الف(..... 3

معنا.....       ر( ......حقایق.......(.......د  

3 

    الف(از امور آشنا ومأنوس آشنایی زدایی می کنند کنند. 2

ج(دانشی که همسوباهویت فرهنگی خودمان وناظر به حل مسائل     ب(جامعه شناسی تبیینی 

تبیینی-د( تفهمی          جامعه ماباشد.  

4 

75/0 یا نظام اجتماعی1 شماره ج( یا ساختاراجتماعی    4ب(شماره   یا آگوست کنت 3شماره  الف(   

 

5 

 6 وجود نظریات متفاوت،نشانه پیچیدگی وعمق پدیده های اجتماعی والبته دشواری فهم آن هاست. 1

75/0 (تعاریف متفاوت وگاه متضادی از علم رواج می یابد.1   

(ارتباط دو سویه دانش عمومی وعلمی قطع می شود.2  

عمومی به طور همه جانبه از دانش علمی حمایت نمی کند. (دانش3  

7 

75/0  8 الف( افول معانی       ب(سقوط ارزش ها         ج( رکود اراده ها 

75/0 (تبیین در حاشیه تفسیر قرارمی گیرد.  1   

(علوم انسانی واجتماعی دیگر دغدغه نزدیک شدن به علوم طبیعی راندارند.2  

ویژه علوم انسانی واجتماعی به رسمیت شناخته شد. (تفسیر به عنوان روش3  

9 

5/0 01 برای پی بردن به هدف کنش،باید به ذهن کنشگر راه یابیم.   

5/0  موفقیت دانشمندان علوم طبیعی 

 

11  

برخالف پدیده های طبیعی ،آگاهانه عمل می کنند وعملشان معنا داراست.آنها درشرایط انسان ها  1

متفاوتی از خود نشان می دهند.به همین دلیل کنش انسان رانمی توان فقط گوناگون ،رفتارهای 

باروش تجربی تحلیل کرد زیرا اگرچه حسو تجربه از ابزارهای مهم  شناخت علمی هستند اما روش 

 تجربی توان فهم معنای کنش انسان هارا ندارد.

12 



وپیشرفت می کند.یعنی  دانش علمی باتالش برای حل مسائل ومشکالت زندگی،شکل می گیرد 1

هروقت دریک جامعه ،مسئله خاصی مطرح می شود،زمینه برای پیدایش ورشد دانش علمی درباره 

 ی آن نیز فراهم می گردد.

 

 

31  

تماعی ظرفیت داوری درباره ارزش ها وهنجار های اجتماعی ونقدو اصالح آن هارادارند.علوم جعلوم ا 1

اجتماعی وانتقاد از آن ها ،فرصت موضع گیری اجتماعی  اجتماعی با داوری درباره پدیده های

را برای دانشمندان فراهم می کند. مناسب و صحیح  

 

 

41  

علوم انسانی ،کنش های انسانی وپیامد های آن را مطالعه می کندولی علوم اجتماعی، کنش های  1

 اجتماعی وپیامدهای آن رامطالعه می کند.

موضوع علوم انسانی عام تراز موضوع علوم اجتماعی است وعلوم اجتماعی خود بخشی از علوم انسانی 

 محسوب می شود. 

51  

علوم طبیعی را به دلیل اینکه ابزار تسلط انسان بر طبیعت وابزار رهاسازی انسان از محدودیت های  1

نیز می گویند.«علوم ابزاری»طبیعی اند   

61  

وارادی بودن کنش ها پیش بینی در علوماجتماعی پیچیده تر از علوم طبیعی می  به سبب آگاهانه 1

 باشد.

 

 

 

17 
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