


 باسمه تعالی

 (3جامعه شناسی ) :      سواالت امتحان  انسانیعلوم  ادبیات       رشته: دوازدهم       پایه:

 نام ونام خانوادگی: 20/10/97   تاریخ امتحان: ساعت شروع: دقیقه 75 مدت امتحان:

 10واحد-دبیرستان امام رضا )ع( نام آموزشگاه: شماره صندلی:        2تعداد صفحات:    آموزش وپرورش منطقه تبادکاناداره 

 دیفر سواالت بارم
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 های نادرست را با )غ( مشخص کنید.  های درست را با )ص( و وعبارت بارتع

 )        ( دانش عمومی یرای زندگی اجتماعی ، مانند هوا برای انسان است.الف( 

 )        (شناسی تفهمی از علوم طبیعی فاصله گرفت.ب( جامعه شناسی انتقادی کمتر از جامعه 

 جامعه شناسان پوزیتیویست، تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کمّی می دیدند.)         ( ج(

 د( یکسان دانستن طبیعت و جامعه، انسانها را به پیچ و مهره های نظم اجتماعی تقلیل می دهد.)       (  

 تجربی اسنفاده کرد. )         (ه( برای فهم انگیزه های جوانان و نوجوانان می توان از روش های  

 و از آن فراتر نمی روند. )       ( افراد از نظم موجود پیروی می کنند ،و( در جنگ های نامنظّم 
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  گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 زندگی یا همان دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد؟کدام گزینه  دانش الزم برای  -1-2

 جهان اجتماعی                     د( جامعه ج(        فرهنگ         ب(              دانش علمی    الف(

 زمره دانش های ابزاری قرار می گیرد؟در کدام رویکرد، جامعه شناسی در  – 2-2

    گزینه الف و بد(                  رویکرد انتقادیج(                   رویکرد تفهمی( ب    رویکرد پوزیتویستی           الف( 

 ؟بیانگر چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده های اجتماعی مختلف استکدام مورد  -3-2

 نظم اجتماعی د(                   نظام اجتماعی ج(                  ساختار اجتماعیب(                قواعد اجتماعیالف( 

 آشنایی زدایی به این معنی است که....... -4-2 

 در کنار نظم ، بی نظمی ها را شناختن ب( به امور آشنا و مآنوس توجه کردن                             الف(  

 از دید یک فرد غریبه به موضوعات آشنا و روزمره نگاه کردند( بی نظمی های پنهان در زندگی اجتماعی را کشف کردن    ج(  
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 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 

 گسترده ترین بخش ذخیره دانشی ما ، .......................................... است.( 1-3

 شناسی بر اساس دوری و نزدیکی به .............................................، رویکردهای مختلفی شکل گرفته است. در جامعه( 2-3

 ... و سایر پدیده های اجتماعی خرد را مطالعه می کند..................................... ؛جامعه شناسی خُرد( 3-3

 ، به .............................................. تعبیر می کند.هدفی جدا از انسانها و نیازهای آنها داردماکس وبر از سلطه نظمی که گویا ( 4-3

 رویکرد .......................................... بر آنچه مشاهده می شود تمرکز می کند و اغلب معنای کنش را نادیده می گیرد.( 5-3

 های انسانی و اجتماعی، بدون توجه به .................... آنها ، به نتیجه گیری های غلط منجر می شود. بررسی و مطالعه پدیده( 6-3
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 پاسخ دهید.کوتاه به سوالت زیر  4

 ایجاد می کند، ذکر کنید؟محیط مثالی برای تغیراتی که یک نظام اجتماعی در الف( 

 

چه گروه هایی بهتر می توان دید؟ در ( ساختار اجتماعی را ب  

( خشت بنای جامعه چیست؟ج   

  د( همراهی همدالنه با جوانان و نوجوانان در حل مسائل آنها به چه معناست؟

 

می دانند؟ها ( نظریه پردازان کنش اجتماعی، کدام ویژگی های کنش را مهم ترین ویژگی ه   
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