
 3نمونه سواالت درس پنجم کتاب جامعه شناسی 

 رشته علوم انسانی- پایه دوازدهم

 
  .صحیح وغلط بودن عبارات زیر را مشخص نمایید ردیف

  غلط        در هر بخش از زندگانی شکل بیرونی عوض شدنی است.     صحیح 1

  غلط      صحیحپرسش از معنای زندگی در جهان متجدد و در میان صاحب نظران علوم اجتماعی مطرح نبود.  2

  غلط        صحیحخودکشی گرایشی خالف طبیعت و سرشت انسان است.  3

 پاسخ های صاحب نظران علوم مختلف به چرایی وقوع خودکشی با یکدیگر متفاوت است ولی اندیشمندان یک 4

 غلط        صحیححوزه در این باره نظرات یکسانی دارند. 

 

  غلط        صحیح کنشگران فردی و جمعی فقط در معنای ذهنی فعال و خالق اند.  5

  جمالت زیر را با عبارات مناسب کامل نمایید.  

  درگیر و دار زندگی مدرن، بیش از اندازه مفتون ............ شده ایم به طوریکه اصل مطلب را فراموش کرده ایم.  1

  بررسی و مطالعه پدیده ای انسانی و اجتماعی بدون توجه به عمق آنها به .................. منجر می شود.  2

  خودکشی یک کنش .............. است که از گرایش به مردن به جای زنده ماندن حکایت دارد  3

  پس از انقالب صنعتی، مسئله ........................ به شکل بی سابقه ای در جوامع صنعتی رواج پیدا کرد.  4

نی درباره چرایی وقوع پدیده های اجتماعی برخی رویکردها برای دستیابی به پاسخ های ساده و کامالً قابل پیش بی 5

 از پدیده های اجتماعی و انسانی ................ می کنند. 

 

  گزینه ی صحیح را با عالمت ضربدر مشخص نمایید: 

 در زندگی اصل مطلب چیست؟  1

 الف( معنای زندگی           ب( زنده ماندن              ج( رفاه داشتن       د( هدف زندگانی 

 

 مسئله معنا درباره کدام عامل مطرح است؟  2

 الف( کل زندگی انسان         ب( تمام پدیده های اجتماعی      ج( کنش های انسان    د( همه موارد

 

 کدام انگیزه در مورد بیشتر سربازان صدق می کند و کدام انگیزه در مورد عده کمی از سربازارن صدق می کند.  3

 رسیدن به کمال  –پیروزی بر دشمن         ب( دفاع از وطن  –الف( دفاع از وطن 

 پیروزی بر دشمن  –دفاع از وطن               د( رسیدن به کمال  –ج( رسیدن به کمال 

 



 فهم هر کس مستلزم دسترسی به معنای ............ و معنای................ نهفته در آن است.  4

 فردی  –فرهنگی    د( فرهنگی  –ذهنی        ج( ذهنی  –فردی           ب( فردی  -الف( فرهنگی

 

  کنید:تعریف مفاهیم زیر را  

  قوم نگاری را تعریف کنید.  1

  مطالعه موردی را تعریف کنید.  2

  :کوتاه پاسخ دهیدبه سواالت زیر پاسخ  

  شباهتهای ازدواج امروزی با گذشته را بنویسید.  1

  یکی از پرسش های مهم وکلیدی برای اندیشمندان علوم اجتماعی را بنویسید.  2

  بزرگ و مهمترین حسرت چه بود؟  گان در طول هشت سال جنگ تحمیلی خسرانبرای رزمند 3

  چه عاملی هویت )شهادت طلبی( )فدا کردن جان برای وطن( و )خودکشی( را تعیین می کند؟ 4

  ؟افزایش خودکشی در جوامع صنعتی چه گروههای را وادار به مطالعه کرد  5

  وجود نظریات متفاوت در مورد یک مساله نشان دهنده چیست؟  6

رویکردها برای دستیابی به پاسخ های ساده ، سر راست و قابل پیش بینی درباره چرایی وقوع پدیده های برخی  7

 اجتماعی ، کدام عوامل را نادیده می گیرند.

 

چه عاملی باعث پیدایش معنای گوناگون و در نتیجه پدید آمدن خرده فرهنگها و گروههای مختلف درون هر جهان  8

 اجتماعی می شود؟ 

 

  چه عاملی موجب پیچیدگی کنش های انسانی و دشواری فهمیدن معنای آنها می شود.  9

  بدهید: پاسخ کاملبه سواالت زیر  

  مورد(  4چند پرسش از معنای زندگی را بنویسید ) 1

  شباهت و تفاوت )شهادت طلبی( )فدا کردن جان برای وطن( و )خودکشی( را بنویسید.  2

  تنوع معنایی )شهادت طلبی( را بنویسید.  3

  را بنویسید.  "فدا کردن جان برای وطن"تنوع معنایی  4

  را بنویسید؟ « خودکشی»تنوع معنایی  5

  معنای کنش شامل چه مواردی می شود. با مثال توضیح دهید.  6

  فعالیت و خالقیت کنشگران موجب پیدایش چه مواردی می شود ؟  7



 پاسخنامه
 غلط  –جواب صحیح 

 غلط  -5غلط          -4صحیح            -3غلط         -2صحیح                      -1

 جواب جاخالی 

 هویت زدایی  -5خودکشی       -4غیر عادی          -3نتیجه گیری های غلط و اشتباه             -2ظاهر امور           -1

 جواب تست 

 ج  -4ب                 -3د              -2گزینه الف          -1

 تعریف کنید. 

در این روش، پژوهشگر برای مدتی با قومی که قصد تحقیق درباره آنها را دارد، زندگی می کند خود را در شرایط فرهنگی  -1

 آن قوم قرار می دهد و کنش هایشان ر ا تجربه می کند تا آنها را بهتر بشناسد. 

اگر محققی بخواهد تمام ابعاد یک پدیده اجتماعی خاص مثالً یک فرد، یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند و  -2

 عمق پنهان و منحر به فرد بودن آن را نشان دهد از این روش استفاده می کند. 

 کوتاه  پاسخ 

 هنوز هم انسانها با یکدیگر عهد می بندند تا پایان عمر با هم باشند و همدیگر را دوست داشته باشند.  -1

 چگونه می توان معنای زندگی و معنای کنش انسانهای دیگر را فهمید.  -2

 و مهمترین حسرت می دانستند.  ا ماندن از قافله همرزمان خود  را خسران بزرگزنده ماندن خود در جنگ و ج -3

 معنای متفاوت  -4

 جامعه شناسان، روان پزشکان، اقتصاد دانان ، حقوق دانانان ، فیلسوفان  -5

 نشانه پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی و البته دشواری فهم آنهاست.  -6

 پیچیدگی و عمق این پدیده ها را نادیده می گیرند.  -7

 وع و تکثر معانی تن-9فعالیت و خالقیت کنشگران  -8

 جواب پاسخ کامل 

( ایا مرگ پایان 4( معیار زنده بودن چیست؟ 3( انسانها با چه آرمان و انگیزه ای زندگی می کنند؟  2(زندگی چیست؟    1 -1

 زندگی است. 

ز مرگ ، دست شستن از جان و زندگی در دنیا و استقبال ا« خودکشی»و « فداکردن جان برای وطن»و « شهادت طلبی»شباهت  -2

 است . تفاوت آنها در معنای متفاوتشان است. 

 شوق به حیات جاودانه ، عشق به دیدار محبوب، دفاع از دین، مبارزه با ظالم، اقامه حق، مبارزه با باطل  -3

 دفاع از غرور ملی ، میهن دوستی، غلبه بر دشمن، کشورگشایی  -4

 رنج گریزی ، احساس پوچی ، فشارهای اقتصادی، بحران های اجتماعی، بحران معنویت  -5

( 2(منظور قصد و هدف کنشگر از انجام دادن کنش است مثالً هدف دانش آموز از درس خواندن، کشف حقیقت است. 1 -6

د، مثال درس خواندن یک گاهی منظورمان چیزی است که کنش انسان، نماد و نشانه ای از آن است و بر آن داللت می کن

 دانش آموز می تواند نشان دهنده فضای رقابتی در مدرسه باشد 

 ن هر جهان اجتماعیخرده فرهنگ ها و گروهای مختلف درو(موجب پیدایش معانی گوناگون و در نتیجه آن ، پدید آمدن 1 -7

  ( پیدایش فرهنگ ها وجهان های اجتماعی مختلف می شود.2می شود 


