
 

 

3جاهعِ ضٌاسی دٍاسدّن درس   

به  درزمان اجرای شهرآورد چراانسان بی نظمی را بیشتر می بیند؟وجود وسایل نقلیه عمومی در ورزشگاه-1

موردی اشاره داردچه   

-سیزا بِ ًظن عادت کزدُ این-1 ایٌکِ در ٍرسضگاُ ًظن ٍجَد دارد   

ایٌکِ توام بخص ّای هسابقِ دارای ًظن ّستٌذ-استسیزا دربی ًظوی جاهعِ بیطتز قابل هطاّذُ -2  

ایٌکِ بزخی هَارد ًظن در کارّا ٍجَد دارد-سیزارعایت ًکزدى ًظن راحت تز است-3  

ایٌکِ در ٍرسضگاُ گاّی ًظن ٍجَد دارد-سیزا ّویطِ ضاّذ ًظن بَدُ این-4  
 

...........آشنازدایی یعنی-2  

ًاهاًَس یکساى داضتِ باضینیعٌی تَجِ خَد را بِ هسایل هاًَس ٍ -1  

یعٌی با ًگاُ آضٌا ٍ هاًَس بِ ًظن هَجَد در جاهعِ تَجِ کٌین-2  

یعٌی اس دیذ یک فزد غزبیِ بِ هَضَعات آضٌا ٍ رٍسهزُ خَد ًگاُ کٌین-3  

بِ بی ًظوی ّای هَجَد تَجِ کٌین یعٌی با ًگاُ یک فزد غزیبِ-4  
 

و نظم اجتماعی چکونه شکل  زندگی قابل مشاهده می شودتوسط چه عاملی نظم های پنهان و شگفت انگیس -3

 می گیرد

در ًتیجِ کٌص فزدی اًساى ضکل هی گیزد-ٍقتی با ًگاُ یک غزیبِ بِ جاهعِ ًگاُ هی کٌین-1  

در ًتیجِ قَاعذی بزقزار هی ضَد کِ ها اًساى ّا بزای سًذگی کزدى پذیزفتِ این-اس اهز هاًَس با ٌّز اضٌا سدایی-2  

با قزار گزفتي ّز پذیذُ اجتواعی بزسز جای خَد-آداب ٍ رسَم اجتواعی یک جاهعِ با هطالعِ-3  

یجِ کٌص ّای اجتواعی صَرت هی گیزدتدرى-ٍقتی کِ بِ بی ًظوی ّای رٍسهزُ تَجِ ًوی کٌین-4  
 

عبارات را کامل کنید-4  

......ًظن یعٌی  

............جای پذیذُ ّا را  

.......پیص بیٌی رفتار دیگزاى را  

با ضٌاخت قَاعذ حاکن بز جاهعِ اهکاى پذیزاست-کٌص ّای اجتواعی هطخص هی کٌذ-یعٌی بی ًظوی را ًذیذى -1  

ضٌاخت ًظن عوَهی اهکاى پذیز هی کٌذ-ساختار اجتواعی هطخص هی کٌذ-قَاًیي را رعایت کزدى-2  

اجتواعی اهکاى پذیز استبا ضٌاخت پذیذُ ّای -قَاعذ اجتواعی تعییي هی کٌذ-هطالعِ ّز پذیذُ در جای خَد-3  



 

 

 

ًظن اجتواعی اهکاى پذیز هی ساسدقَاعذ تعییي هی کٌذقزار گزفتي ّز پذیذُ در جای خَد-4  

نظم اجتماعی چه امکاناتی را فراهم می سازد-5  

هطخص ضذى هیشاى تَقعات ٍ اًتظارات اس دیگزاى,پیص بیٌی رفتار دیگزاى اهکاى ّوکاری با آًْا-1        

هطخص ضذى جای پذیذُ ّای اجتواعی,حَادث غیزُ هٌتظزُ دٍر ضذى اس-2  

تعییي قَاًیي,پیطگیزیی اس حَادث غیز هٌتظزُ,پیص بیٌی رفتار دیگزاى-3  

هطخص ضذى جایگاُ اجتواعی ٍ فزدی,اهکاى ّوکاری با دیگزاى -4  

 

پدیده های اجتماعیارتباط میان ,راننده ای که در شانه خاکی حرکت می کند,درنتیجه قواعد برقرار می شود-6  

ًظن اجتواعی-بی ًظوی-ّوکاری با دیگزاى-1  

ساختار اجتواعی-بی ًظوی–ًظن -2  

ساختار اجتواعی,بی قاًًَی,ضگل گیزیی اًتظارات-3  

قَاًیي اجتواعی-بی ًظوی-ًظن-4  
 

7-  

 رابطِ ٍپیًَذ هیاى پذیذُ ّای اجتواعی  الف

 

 ب پذیذآیی اهکاى هطارکت در سًذگی اجتواعی

اجتواعی ًظام ج  

                                                                                                                                                                                                                                                        

اهکاى پذیزش تغییزات-ًظن-قَاعذ اجتواعی-1  

ساختار اجتواعی پَیا-قَاعذ اجتواعی-ساختار اجتواعی-2  

ّواًٌذ هَجَد سًذُ-یاجتواعساختار -کٌص اجتواعی-3  

تاثیز پذیزیی بخص ّای هختلف-بی ًظوی -ساختار اجتواعی-4  

 

منظور از پویا بودن نظام اجتماعی چیست-8  
 

,موجود زنده برای ایجاد تغییرات صرفا در خودنند یک  تالش هما-1  
 

تاثیر پذیری از جامعه,پیش بینی نیازهای آینده جامعه,تالش برای حفظ خود در کوتاه مدت-2  



 

 

اثر پذیری از آداب و رسوم و فرهنگ اجتماعی,حفظ ارتباط میان بخش های مختلف-3  

تغییرات در خود و در محیطتوانایی ایجاد ,تاثیر پذیریی بخش های مختلف ازیکدیگر-4  

عبارات زیر با کدام گزینه ارتباط دارد-9  

 برداشت روزافزون از منابع تجدید ناپذیر

 رشد جمعیت

   شناخت و کنترل جامعه وبرقراری نظم اجتماعی

جامعه شناسی تفهمی-تغییرات نظام اجتمای در محیط-تغییرات نظام اجتماعی درون خود-1  

جامعه شناسی انتقادی-پدیده هم تغییر-نند یک موجود زندهتالش نظام اجتماعی هما-2  

جامعه شناسی تفسیری-ایجاد تغییر درون محیط اجتماعی-عملکرد یک ساختار اجتماعی – 3  

جامعه شناسی پوزیتیویستی-تغییرات یک نظام درون خود-تغییرات نظام اجتماعی در محیط-4  

 

چه هدفی انجام می گیرد وکدام گزینه در مورد  تالش نظام اجتماعی همانند یک موجود زنده با-10

 پوزیتیویست ها نادرست است

جامعه شناسی باید بتواند به فرمول هایی -خود را در بلند مدت حفظ کند با ایجاد تغییر درخود ومحیط-1

 برای توضیح نظم اجتماعی دست پیدا کند

جامعه شناسی باید شناخت و کنترل -دبا ایجاد تغییرات در خودو محیط به اهداف کوتاه مدت دست یاب-2

اری نظم اجتماعی را ممکن سازدرجامعه وبرق  

جامعه شناسان انسان را مغلوب جامعه -با ایجاد تغییرات در محیط بتواند خودرا درکوتاه مدت حفظ کند-3

 ساختند

سان را برجامعه پوزیتیویست ها توانستند ان -با ایجاد تغییر در خود و محیط نیازهای خود را تامین کند-4

 مسلط کنند

کدام گزینه در مورد طبیعت درست است-11  

ماقادر به ایجاد تغییرات اساسی در طبیعت همراه با شناخت آن هستیم, طبیعت را ما پدید نیاورده ایم-1  

نین آن را تالش ما بر شناخت طبیعت قوا,ه ایمما آن را پدید نیاورد,طبیعت بیرون و مستقل از ماست-2

نمی دهدتغییر   

ماقادر به کنترل کامل  و ایجاد تغییرات , طبیعت و ماشین بر اساس قوانین طبیعت عمل می کنند-3

 طبیعت هستیم



 

 

جامعه و طبیعت عینا مانند ,تالش ما برای شناخت طبیعت همراه با ایجاد قوانین جدید طبیعی خواهدبود-4

 هم کار می کنند

 

...............و آن را دستاوردی انسانی ندانیم اگر جامعه راهمچون طبیعت تصور کنیم-12  

یعنی ما با ستفاده از دانش ابزاری خود پدیده های طبیعی را می شناسیم و می توانیم تغییری بنیادی در -1

 جامعه بوجود آوریم و خود را باآن تطبیق دهیم

می کند و ما فقط الزم  بدانیم که بیرون از ما و بطور مستقل کار طبیعی یعنی جامعه را دستاوردی-2

 است خودرابا قوانین آن تطبیق دهیم

یعنی آن را واقعیتی بیرونی تصور می کنیم که با قوانینی به استحکام طبیعت اداره می شود در آن -3

 صورت ما از دانش ابزاری برای شناخت جامعه استفاده کرده ایم

که با قوانین مشابه طبیعت اداره می شود و ما با دانش خود با  یعنی جامعه و طبیعت را یکسان بدانیم-4

 تغییرات بنیادی نظم اجتماعی را عملی سازیم

 

چه عاملی انسان را به پیچ و مهره های طبیعت تقلیل می دهد؟تفاوت جامعه با طبیعت چیست-13  

وابسته به انسان  جامعه محصول کنش انسانی است  وبود و نبود آن-یکسان دانستن انسان و طبیعت-1

اما طبیعت قبل از ما بوده است است  

جامعه محصول کنش انسانی است  وبود و نبود آن  مستقل از انسان  -توجه به تفاوت انسان و طبیعت-2  

اما طبیعت وابسته است است  

ا طبیعت را ما پدید نیاورده ایم و جامعه حاصل کنش اجتماعی انسان است که ب-تسلط طبیعت بر انسان-3

 آن تطبیق پیدا کرده است

تالش ما برای شناخت جامعه قوانین آن را  تغییر نمی دهد اما با -سان توسط طبیعتنمغلوب شدن ا-4

 شناخت قوانین طبیعی می توان بر آن مسلط شد

 

؟چرا جامعه شناسان پوزیتیویستی انسان را مغلوب طبیعت ساختند-14  

در آن صرفا به تفاوت های  موجودات طبیعی تفاوت اندکی دارد کهزیرا انسان در این دیدگاه با بقیه -1

 ظاهری اشاره می کند

پیچ و مهره های نظم طبیعی تقلیل داد وباعث نادیده زیرا یکسان دانستن انسان و طبیعت انسان را به -2

 گرفتن روحیات فردی هر انسان شد



 

 

پیشرفت طی می کنند ونقش انسان را در زیراگمان می کردندکه همه جوامع مسیر یکسانی  را به سوی -3

 تغییر یکسان با طبیعت می دانستند

زیرا انسان در این دیدگاه صرفا یک موجود طبیعی پیچیده تر از سایر موجودات طبیعی دانسته می -4

درحالی که انسان ها با موجودات طبیعی تفاوت بنیادی دارند شود  

ترسیم می کردند پوزیتیویست ها مسیر پیشرفت بشر را چگونه-15  

همه جوامع مسیر یکسانی را به سوی پیشرفت طی می کنند واز جوامع ساده به پیچیده تبدیل می شوند-1  

انسان ها با توجه به فرهنگ های مختلف می توانند جوامع و تاریخ های گوناگونی را پدید آورند-2  

می یابند وبعضی بعداز مدتی از  زمانی دراز تدوام مسیر تحوالت جوامع یکسان نیست برخی از آنها-3

 بین می روند

مجبور می شوند با حفظ فرهنگ خود جوامع پیشرفته تر  ظ تاریخی عقب ماند ه انداجوامعی که به لح-4

 را الگوی خود قرار دهند

هریک از عبارات با کدام گزینه تناسب دارد -16  

ماشین می دانندنظم جامعه را همانند نظم میان اعضای بدن یا اجزائ : الف-  

هنگام ورود به ورزشگاه نیروی انتظامی تماشاچیان را بازرسی می کند:ب  

پزشکی بیماران خودرا در مطب منتظر می گذارد:ج  

مردم معموال قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند:د  

رعایت هنجار-بی نظمی-قواعد اجتماعی-جامعه شناسان تفهمی 1  

وجود نظم-بی نظمی-نظموجود -پوزیتیویست ها-2  

بی نظمی-رعایت نکردن هنجار-وجود نظم–پوزیتیویست ها -3  

کنش فردی وجود نظم -ساختار اجتماعی-جامعه شناسان تفهمی-4  

بهتر می توان دید؟چه عاملی مشارکت مارا در زندگی اجتماعی فراهم می  در سازمان های رسمی-17

ی می کندآورد؟ارتباط میان پدیده های اجتماعی را بررس  

اجتماعی ساختار-کنترل اجتماعی-پدیده های اجتماعی-1  

جامعه پذیریی-کنش اجتماعی-ساختار اجتماعی-2  

ساختار اجتماعی -قواعد اجتماعی -ساختار اجتماعی3  

جامعه پذیریی قواعد اجتماعی -پدیده های اجتماعی -4  


