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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 غلط:-صحيح سؤاالت
   غ             ص              دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخيره ي دانشی ماست.                                         -1

  غ             ص   در جامعه شناسی تفهمی ، روش مطالعه ي طبيعت و جامعه یكسان دانسته می شود.                 -2

  غ             ص      . كنند شناسایی را پنهان يهانظم توانندیم آشنا موضوعات به كردن نگاه با هاانسان -3

   غ             ص       دهند.                 تغيير را اجتماعی نظم خود، يهاارزش و هاآرمان به توجه با قادرند هاانسان –5

1 

2 

 :يانهیچهارگز سؤاالت

 است؟ مورد دانش عمومی نادرستدر  گزینه كدام  -1

  . غافليم ،میخوددار يهاكنش درباره كه دانشی و آگاهی از اغلب ما ( الف

  . غافليم دارند، زندگی در مانیهایآگاه كه نقشی و اهميت از اغلب ما ( ب

  .آورندیم دست به خود زندگی طول در هاانسان را دانش این ( ج

  . ميكنیم استفاده آن از كمتر اندیشيم و بيشترمی عمومی دانش دربارۀ ما ( د
 

 ما گیزند شيوه و ها كنش بر انحا..............  چگونگی و انسانی اجتماعات كه شودیم گفته ییهادانش به اجتماعی علوم  -2

 .  كنند می مطالعه علمی روش به را ما زندگی شيوه و ها كنش از آنها.............  وهمچنين

          پذیري اثر ، گذاري اثر ( ب                   پذیري اثر ، پذیري اثر ( الف

 گذاري اثر ، پذیري اثر(  د                     گذاري اثر ، گذاري اثر ( ج 
 

 چه ، ميشود دارها قوانين مستحكمی با كه بدانيم بيرونی واقعيتی بلكه ؛ ندانيم انسان دستاورد ، طبيعت مانند را جامعه اگر-3

  ؟ دارد پيامدي به دنبال

  بشناسيم. را اجتماعی هاي پدیده و جامعه و كنيم استفاده خود ابزاري هاي دانش از توانيم فقط می ما صورت آن در( الف

  .آوریم وجود به جامعه در بنيادین تغييري بود، خواهيم ما قادر ب(

  .كنيم سازگار و دهيم تطبيق آن با را خود باید فقط و بود نخواهدما  از مستقل و بيرون اجتماعی نظم  ج(

  اجتماعی تغيير خواهد داد. نظم هاي مهره و پيچ به را ها انسان جامعه، و طبيعت دانستن یكسان د(

 

 ؟ پردازد می موضوعی چه به و كيست از آهنين قفس ي نظریه -5

 انسان بر اجتماعی نظم سلطه ، وبر ماكس(  ب                       انسان  نيازهاي ، وبر ماكس ( الف

 انسان بر اجتماعی نظم سلطه ، ماركس(  د                              انسان   نيازهاي ماركس، ( ج

2 

3 

 كامل كردنی:

 كند. می تر غنی را ........................... و افزاید می جامعه دانش علمی ذخيرۀ بر تدریج به علمی هاي تالش -1

 كند. مطالعه می و بررسی را كالن اجتماعی هاي پدیده سایر و اجتماعی .....................................ساختار  -2

 كنند.می »......................................« مأنوس و آشنا امور از نظم، براي شناختن شناسان جامعه  -3

 به كار برد.»....................................« اصطالح جنگ هاي نامنظم را اولين بار -5

 

5./ 

5./ 

5./ 

5./ 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 د؟دارن هماهنگی )سمت چپ( یك از مواردكدام  )سمت راست (با ریعبارات زبا توجه به ویژگی هاي 

 

 صدق كه قومی با مدتی براي پژوهشگر روش، این الف: نوعی روش كيفی كه در
 كند زندگی می دارد، را آنها دربارۀ تحقيق

(: جامعه شناسی 1)

 پوزیتيویستی

یك  ابعاد تمامی بخواهد محققی اگر. است كيفی هاي روش از دیگر ب: یكی
 جامعه شناسی تفهمی (:2) .ندك می استفاده روش این مطالعه كندازرا  به طور عميق  خاص اجتماعی پدیدۀ

 نگاري (: قوم3) .دكن می مطالعه و بررسی را خرد اجتماعی هاي پدیده سایر و اجتماعی ج: كنش
 حواس طریق از هاي طبيعی پدیده همانند توان نمی را معنادار هاي د: پدیده

 (:مطالعه موردي5) .فهميد را آنها معناي باید بلكه كرد، مطالعه

 خرد شناسی (: جامعه4) .ددیدن می كمّی تفاوتی تنها را مختلف جوامع س: در این دیدگاه تفاوت ميان

25/1  

4 

 سواالت كوتاه پاسخ: 

 است؟ دانش كدام دانشی، ذخيره بخش ترین دقيق و ترین عميق -1 

 كرد؟ درک زبان اجتماعی پدیده مورد در را علمی و عمومی دانش تفاوت توان می چگونه  -2

 آیند؟ می پدید موجود نظم از رفتن فراتر با كه ببرید نام انسانی هاي خالقيت از سه نمونه  -3

 اجتماعی جهان هر درون ها فرهنگ آمدن خرده دـپدی آن، نتيجۀ در و گوناگون معانی پيدایش موجب عاملی چه  -5

 شود؟ می

  در چيست؟«و خودكشی   وطن براي جان كردن فدا طلبی، شهادت»  ها پدیده این تفاوت و شباهت»   -4

 ؟ چيست نشانه پدیده یك وقوع علت مورد در متفاوت نظریات وجود  -6

 گيرد؟ می قرار ابزاري هاي دانش زمره در شناسی جامعه رویكرد، كدام در  -7

 

5./  

5./  

55./  

5./  

5./  

5./  

5./  

6 

 و انتقادي را  با یكدیگر مقایسه كنيد؟ پوزیتيویستی شناسی جامعه زیر، جدول تكميل با

 

 

 جامعه شناسی انتقادي جامعه شناسی پوزیتيویستی نوع     معيار                   

   موضوع 

   روش 

   هدف 

25/1  

/.55 كنند؟ می تشبيه انسان براي هوا به را عمومی دانش چرا 7  

 1 شود؟ می حل جامعه در چگونه علمی دانش و عمومی دانش بين تعارض 9

 1 .دهيد توضيح مثال ذكر ؟با چيست در اجتماعی ساختار و اجتماعی نظام تفاوت 8

 1 دارد؟ پيامدي چه پوزیتيویستی شناسی جامعه در ها ارزش گرفتن نادیده 11

 1 ؟ چيست كنش معناي از منظور 11

 1 اجتماعی به نتيجه گيري هاي غلط می انجامد؟در چه صورتی بررسی و مطالعه ي پدیده هاي  12

 1 كنيد؟)ذكردو دليل(  می ارزیابی چگونه را ایران جامعه در گریزي قانون و گرایی قانون وضعيت شما 13

 1 كرد؟ فهم را.... و اینترنت از استفاده در نوجوانان و جوانان انگيزه توان می چگونه 15

 1 مورد( 2نيستند؟)ذكر  برخوردار آن از طبيعی علوم كه دارد وجود اجتماعی علوم در فواید كدام 14
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:   1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

1 
 غلط:-سواالت صحيح

 ص  -5                                غ    -3                     غ              -2                   ص                -1
1 

2 
 سواالت چهار گزینه اي:

  ب -5                                 الف  -3                                ب  -2              د                        -1
2 

3 
 كامل كردنی:

 دكتر شهيد چمران -5            آشنایی زدایی      -3       كالن         شناسی جامعه -2دانش عمومی             -1
2 

5 

 د؟دارن هماهنگی )سمت چپ( یك از مواردكدام  )سمت راست (با ریعبارات زبا توجه به ویژگی هاي 

 (: جامعه شناسی پوزیتيویستی1) 3الف: 

 شناسی تفهمی(:جامعه 2) 5ب: 

 نگاري (: قوم3) 4ج: 

 (:مطالعه موردي5) 2د: 

  خرد شناسی (: جامعه4) 1س: 

25/1 

4 

 سواالت كوتاه پاسخ: 

 دانش علمی-1

 فارسی زبان متخصصان دانش با فارسی زبان سخنگویان و كاربران دانش مقایسه با -2

 بزرگ اختراعات و هنري شاهكارهاي جدید، هاي اندیشه اجتماعی، هاي انقالب  -3

 كنشگران خلّاقيت و فعّاليت همين  -5

 .است متفاوتشان معناي در آنها تفاوت. است مرگ از استقبال و دنيا در زندگی و جان از شستن شباهت دست -4

 . فهم آنهاست دشواري البته و اجتماعی هاي پدیده عمق و پيچيدگی نشانۀ متفاوت، نظریات وجود  -6

 جامعه شناسی پوزیتيویستی  -7

 

5./  

5./  

55./  

5./  

5./  

5./  

5./ 

6 

 و انتقادي را  با یكدیگر مقایسه كنيد؟ پوزیتيویستی شناسی جامعه زیر، جدول تكميل با

 

 معيار  

 نوع
 جامعه شناسی انتقادي جامعه شناسی پوزیتيویستی

  اجتماعی هاي مطالعه پدیده موضوع

 تجربی و حسی روش روش
تفهمی روشهاي دیگري براي  و تجربی هاي روش بر عالوه

 وحی(داوري ارزشها به رسميت می شناسند)عقل و 

 هدف
 رلكنت و پيشگيري بينی، پيش

 جامعه

 وضعيت به یك رسيدن براي جامعه موجود وضعيت نقد

 تر مطلوب

25/1  

7 
 هوا وجود متوجه گامیـهن او. است غافل آن اهميت از و نيست آن متوجه اغلب اما كند، می تفادهـاس واـه از همواره انـانس

 .نماید مواجه مشكل با را تنفس و دهد رخ آن در تغييري كه می شود
55./  

9 
 جامان جدید هاي دهـای طرح با گاه و گرـدی بخشی نفع به دانشی رۀـذخي از بخشی از برداشتن دست با گاه ها تعارض حل

 .شود می
1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:   1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  رضا نژادزهرا طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

8 
 نظام ده،ش پارک جا یك در كه كنيم تشبيه خودرویی به را اجتماعی ساختار اگر. پویاست اجتماعی ساختار یك اجتماعی نظام

 .است حركت در و شده روشن كه است خودرو اجتماعی همان
1 

11 
 كه كسانی ستند،ني توضيح قابل پوزیتيویستی رویكرد با مذهبی و اخالقی هنري، عاطفی، هاي كنش از بسياري اینكه سبب به

 .شوند می گریزي اخالق دچار...  و مذهبی اخالقی، عاطفی، هاي ارزش انكار با دانند، می معتبر را تجربی هاي روش فقط
1 

11 
 و نماد انسان، كنش كه است چيزي منظورمان گاهی-2 است؛ كنش دادن انجام از كنشگر هدف و منظورمان قصد گاهی-1

 كند. داللت می آن بر و است آن از اي نشانه
1 

 1 .شود می منجر اشتباه غلط و هاي گيري نتيجه به آنها، عمق به توجه بدون اجتماعی، و انسانی هاي پدیده مطالعۀ و بررسی 12

13 

 : جمله از. ببریم نام ایران جامعه در گریزي قانون براي را گوناگونی دالیل توانيممی

 آن اجراي وچگونگی قانون به نسبت مردم آگاهی عدم -1

 مناسب یا تعدادمحدود امكانات  امكانات عدم -2 

 .شود مقررات موقت كنارگذاشتن و فراموشی موجب كه است ،ممكن نقش هايفعاليت تراكم -3

 .شود عهجام در افراد گریزي قانون موجب كه است ممكن گاهی نيز قانونگذار و قانون با اجتماعی مخالفت و مدنی نافرمانی -5

1 

15 
 تا دش همراه جوانان با باید همدالنه بلكه كرد، استفاده تجربی هاي روش از توان نمی نوجوانان و جوانان انگيزۀ فهم براي

 .داد یاري را آنان و فهميد را آنها آرزوهاي و زندگی مسائل
1 

14 

 مراهیو ه همدلی افزایش به و سازند می فراهم را یكدیگر از مختلف جوامع و ها انسان متقابل فهم زمينه اجتماعی علوم-الف(

 . كنند می كمك ها انسان

 . دارند را آنها اصالح و نقد و اجتماعی هنجارهاي و ها ارزش درباره داوري ظرفيت اجتماعی، علوم-ب(

 ها و فرصت دربارۀ اجتماعی، علوم. دارند هم را آن از حاصل فناوري و طبيعی علوم دربارۀ داوري ظرفيت اجتماعی علوم-پ(

 تفادهصحيح اس شيوۀ به طبيعی علوم و طبيعت از كنند، می كمك آنها به و دهند می آگاهی ها انسان به فناوري هاي محدودیت

 .كنند

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


