
 نام  وزارت آموزش و پرورش   ۳درس:      جامعه شناسی 

 نام خانوادگی  ش استان گیالنراداره کل آموزش و پرو طراح:  ژیال بخشی زاده

 پایه:  دوازدهم  امتحان پایان نیم سال اول تاریخ امتحان:    دیماه 

 رشته:  انسانی  دقیقه 39مدت امتحان: 

 ساعت امتحان:    نمره : 

   بارم

۲/۵ 

 

 ：صحیح یا غلط جمالت زیر را مشخص کنید 

 الف( دانش علمی گسترده ترین بخش ذخیره دانش هاست .

 ب (جامعه شناسی خرد ساختار اجتماعی را بررسی و مطالعه می کند .

 می توان دید .ج ( رساختار اجتماعی را در گروه های غیر رسمی مانند سازمان ها بهتر 

 د ( جهان های اجتماعی مختلف معانی ذهنی و فرهنگی متفاوتی پدید می آورند 

 ه ( در دیدگاه پوزیتیویستی همه جوامع مسیر یکسانی را به سوی پیشرفت طی می کنند .

 

1 

۱/۵ 

 ：کلمات ستون اول را به ستون دوم متصل نمایید 

 شهادت طلبی  (۱                         الف ( بحران معنویت 

 فدا کردن جان برای وطن  ( ۲ب(  عشق به دیدار محبوب                  

 خودکامگی  ( ۳ج ( دفاع از غرور ملی                          

 خودکشی ( ۴                                                             

  

2 

۳ 

 

 را پیدا کنید  . پاسخ صحیح

 دانش عمومی برای زندگی اجتماعی همانند  ...............  برای انسان است .  _۱

 الف ( هوا               ب (خون                   ج ( نفس                   د ( غذا 

 ：ما  _ ۲

 کرده ایم . الف ( نمی توانیم  نظم اجتماعی را مشاهده کنیم به دلیل آن که به نظم عادت

 ب  (  می توانیم نظم اجتماعی را نشاهده کنیم به دلیل آن که به نظم عادت کرده ایم .

 ج  (  می توانیم نظم اجتماعی را مشاهده کنیم به دلیل آن که به نظم عادت نکرده ایم .

 د  (  نمی توانیم نظم اجتماعی را مشاهده کنیم به دلیل آن که به نظم عادت نکرده ایم .

 ( نظام اجتماعی یک ساختار اجتماعی ...................... است .۳

 الف (جدید        ب ( قوی            ج ( پویا                      د (  عمیق 

 ( قفس آهنین ماکس وبر به مفهوم .................. مربوط است .۴

3 



 ش زدایی           د ( معنا زدایی الف (جامعه زدایی   ب ( خالقیت زدایی             ج ( ارز

( بیشتر مطالعات پوزیتیویستی به توصیف خصوصیات و رفتارهای قابل مشاهده ما مربوط می شود .این روش به مفهوم  ۵

： 
 الف  ( جامعه زدایی      ب ( خالقیت زدایی            ج (ارزش زدایی       د ( معنا زدایی 

 ............ مساله خودکشی به شکل بی سابقه ای در جوامع صنعتی رواج یافت .( پس از .................. ۶

الف ( پایان جنگ جهانی اول                  ب ( پایان جنگ جهانی دوم                                               ج ( پایان 

 جنگ سرد                                ,د ( انقالب صنعتی 

 

۵ 

 ：سواالت کوتاه پاسخ 

 الف ( بکی از روش های کیفی برای فهم کنش انسان ها در جامعه شناسی چیست ؟

ب ( یکی از جامعه شناسان برای تحقیق در باره رشوه در یکی از ادارات دولتی برای مدتی مشغول به کار  شد او از چه 

 روش استفاده کرده است ؟

 م ببرید دو رویکرد از جامعه شناسی را ناج (

 مورد (۴شاخه های جامعه شناسی را نام ببرید . ) د (

 دو مفهوم در جامعه شناسی که با نظم در ارتباط است را نام ببرید .ه (

 نظریه پردازان کنش اجتماعی چه ویزگی هایی را مهم ترین ویزگی های کنش اجتماعیز ( 

 می دانند 
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۱ 

 
۲ 

 ：سواالت تشریحی 

 زدایی را تعریف کنید .الف ( مفهوم آشنا 

 ب ( تفاوت مطالعه موردی با قوم نگاری را بگویید . 
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۵ 

 ：تشریحی از نوع محدود پاسخ 

 علوم اجتماعی چه فوایدی دارد که علوم طبیعی آن را ندارد ؟الف ( 

 از نظر ماکس وبر چرا جامعه شناسی نمی تواند در باره ارزش ها و آرمان ها داوری کند ؟  ب (
 اعضای جامعه برای حل تعارض ها چه تالش هایی را انحام می دهند ؟ج (  

 د ( چرا دیدگاه پوزیتیویستی دچار اخالق گریزی شده است ؟
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 نام: وزارت آموزش و پرورش درس:       

 نام خانوادگی: ش استان گیالنراداره کل آموزش و پرو طراح:  

 پایه:  دوازدهم  امتحان پایان نیم سال اول تاریخ امتحان:    دیماه 

 رشته:    دقیقه 39مدت امتحان: 

 ساعت امتحان:    نمره : 

بار

  ۳پاسخنامه سوال جامعه  م

۲/
۵ 

 الف ( نادرست 

 ب ( نادرست

 ج ( نادرست 

 د ( درست 

 ه (درست 

 ./۵هرکدام 

1 

۱/
۵ 

 ۴الف ( 

 ۱ب (

 ۲ج (

 ./۵هرکدام 

2 

۳ 

 الف  ( ۱

 ( الف  ۲

 ( ج  ۳

 ( ب ۴

 ( د  ۵

 ( د ۶

 ./۵هرکدام 

3 

۵ 

 ./۵الف (قوم نگاری مطالعه موردی )یکی بدلخواه( 

 ./۵موردیب ( مطالعه 

 ./۵دو مورد هرکدام _ج( پوزیتیویستی . تفهمی تفسیری . انتقادی 

اقتصاد، حقوق، سیاست، تاریخ، باستانشناسی، ارتباطات، مردمشناسی، جامعهشناسی، جمعیتشناسی، زبانشناسی، د ( 

 ./۲۵مورد  هرکدام ۴مدیریت، روانشناسی اجتماعی و جغرافیای انسانی

 ./۵اجتماعی هرکدام نظام _ه ( قواعد اجتماعی 

 ./۵و ( اگاهی و معنا داری .هرکدام 

 

4 



 

۳ 

و در کنار بی  ./۲۵به موضوعات آشنا و روزمره اطراف خود نگاه میکنند  ./۲۵از دید یک غریبهالف (آشنایی زدایی یعنی 

 ./۵ نظمی نظم را می شناسند

آنها را دارد، زندگی  ٔەکه قصد تحقیق دربارب (   قومنگاری یک روش کیفی است که ، پژوهشگر برای مدتی با قومی 

 ۱میکند؛ خود را در شرایط فرهنگی آن قوم قرار میدهد و کنشهایشان را تجربه میکند تا آنها رابهتر بشناسد

اجتماعی خاص مثال یک  ٔەیکی دیگر از روشهای کیفی است. اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک  پدید» موردی ٔەمطالع«

 ۱اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند و عمق پنهان و منحصربه فرد بودن آن را نشان دهد،  فرد، یک نهاد
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۵ 

فهم متقابل انسانها و جوامع مختلف از یکدیگر را فراهم میسازند و به افزایش همدلیو همراهی  ٔەالف (  علوم اجتماعی زمین

 ./۵انسانها کمک میکنند.

علوم اجتماعی، ظرفیت داوری دربارة ارزشها و هنجارهای اجتماعی و نقد و اصالح آنها را دارند. علوم اجتماعی با داوری 

 دربارة پدیدههای اجتماعی و انتقاد از آنها، فرصت موضعگیری 

 ./۵۵جتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم میآورند. 

 علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن را هم دارند.  ٔەعلوم اجتماعی ظرفیت داوری دربار

 فرصتها و محدودیتهای فناوری به انسانها آگاهی میدهند و به آنها  ٔەعلوم   اجتماعی، دربار

 ./۵۵کمک میکنند، از طبیعت و علوم طبیعی به شیوة صحیح استفاده کنند. 

 دو مورد بدلخواه 

 ۱ی ندارد؛ ب ( چون روش تجربی توان و ظرفیت داوری علم

ی به دانش ٔەج (اعضای جامعه، برای حل این تعارضها، تالش میکنند. حل تعارضها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیر

 ./۵۵و گاه با طرح ایدههای جدید انجام میشود. ./۵۵نفع بخشی دیگر

ند، کسانی یویستی قابل توضیح نیستد ( به سبب اینکه بسیاری از کنشهای عاطفی، هنری، اخالقی و مذهبی با رویکرد پوزیت

  ۱که فقط روشهای تجربی را معتبر میدانند، با انکار ارزشهای عاطفی، اخالقی، مذهبی و... دچار اخالق گریزی میشوند
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