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 شماره دانش آموزی : فومن-انلولم-زینب کبری)س(نام آموزشگاه: نام ونام خانوادگی:

 .آنکه خودرا به امور کوچک سرگرم می کندچه بسا که توانایی کارهای بزرگ راندارد 
 بارم سؤاالت ردیف

 2 را مشخص کنید. صحیح و غلطدر عبارات زیر، 1

 لطغ          صحیح                                      .         گسترده ترین بخش ذخیره ی دانشی ما ، دانش علمی است الف( 

              لط غ          صحیح   . مهمترین هدف جامعه شناسان انتقادی ، نقد وضعیت موجود برای رسیدن به وضعیت مطلوب تراستب(

 غلط          حیح ص                                                       .جنگ نامنظم ،مبتنی بر نقشه های ازپیش تعیین شده است ج(

                                                                           غلط     حیحص ،به نتیجه گیری های غلط و اشتباه منجرمی شود.    مطالعه پدیده های اجتماعی بدون توجه به عمق آنهاد(

 

 2 .را با عبارات مناسب تکمیل کنید جاهای خالی 2

چگونگی اثرگذاری اجتماعات انسانی برکنش ها و اثرپذیری آنها از کنش های مارامطالعه می  دانش هایی که الف( 

 .نامیده می شود.....................کند

 وش جامعه شناسی پوزیتویستی ، روش........و..........است.رب(

 .است نهفته درآن............معنای .........وفهم هرکنشی مستلزم دسترسی به معنای ج( 

 

 

 1 چهار گزینه ایسؤ االت  3

 ؟اولین راه ارتباطی انسان با جهان اطراف ووروداطالعات به ذخیره ی دانشی کدام است(1-3 

 پرسش وپاسخ از  د(           تفکروتعقل ج(     دریافت های حسی        ب(         آشنایی با کلمات و سخن گفتنالف(

                  دیگران

 ست؟ین یگرفتن کنش اجتماع دهیناد یامدهایاز پ کیکدام (2-3

   ییزدا تی(خالقد                   یی( معنازداج                   یی( عقل زدایی                  ب( ارزش زدا الف 

 آورد؟ یفراهم م یاجتماع یمشارکت مارا در زندگ یعاملچه  (3-3

 یقواعد اجتماع ی          د(  کنش اجتماع ی          ج(  کنترل اجتماعی        ب(اجتماع ه یدیپد الف( 

 ؟روش های زیر برای فهم کنش انسان هامورداستفاده قرار می گیرداز  کیکدام (4-4

 ب و جد(                      مطالعه موردی (ج                   قوم نگاری (بروش های  کمی               –الف 

 

 

 

 



 

 

  

 1 مورد اضا فه است( 1( اشاره دارد.)هر یک از تعاریف )ستون اوّل( به کدامیک از مفاهیم )ستون دوّم   4

 

 

 

 

 

 مفاهیم تعاریف

 کنش اجتماعی قرار گرفتن هرپدیده در جای خود  -1

 پدیده ی اجتماعی خشت بنای جامعه  -2

 خودکشی کنش آدمی وابسته به آن است  -3

  رواج پیداکرد صنعتی درجوامع  صنعتیپس از انقالب  -4
 آگاهی

 نظم

 
 

 5/5 :دهید كوتاه زیرپاسخ سواالت به 5

 ساختار اجتماعی چیست ودر کدام گروه ها بهتر قابل مشاهده است؟( ا لف 

 

 آیا می توان کنش های انسان راباروش تجربی تحلیل کرد؟چرا؟ ب(

 درچیست؟«خودکشی »و«شهادت طلبی»تفاوت دو پدیده ی پ(

 چه عاملی موجب پیدایش خرده فرهنگ ها وگروه های مختلف ،درون هر جهان اجتماعی می شود؟ ج(

 د(جهان متجدد ،علم راچگونه وبراساس کدام هویت تعریف می کند؟

 

 

  سؤ االت تشریحی 
 دانش علمی چه تأثیری بر شناخت عمومی دارد؟ 6
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 منظوراز آشنایی زدایی چیست؟ 7

 

 

1 



 
  

 جامعه شناسی پوزیتویستی در مورد انسان چه دیدگاهی دارد؟شما چگونه این دیدگاه رانقد می کنید؟ 8
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 1 دو فایده ی علوم اجتماعی رابنویسید 9

 چرا پیش بینی در علوم اجتماعی پیچیده تراز علوم طبیعی است؟ 10

 

 

1 

 تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی چه پیامدی دارد؟ 11
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 تفسیری درتقابل با  رویکردپوزیتویستی برچه اصلی استواراست؟–رویکرد تفهمی  12

 

 

1 

 20 موفق باشید عجم



 راهنمای تصحیح سؤاالت 

 

 5/0هرکدام   ص                                                                -غ      د-ص       ج  -غ           ب-الف -ا

 

          5/0هرکدام   ذهنی      و   فرهنگی                          -حسی و تجربی           ج -علوم اجتماعی         ب-الف-2

 

          25/0هرکدام   د                                 -4د                   -3ب           -  2ب                -3-1

25/0هرکدام     خودکشی  -4      آگاهی  -3        کنش اجتماعی  -2        نظم -ا-4  

اگرچه  رایز  5/0خیر-ب 5/0مانند سازمان ها یرسم یدر گروه ها -5/0 یاجتماع یها دهیپد انیم 5/0ارتباط -الف-5

معنای -پ    5/0روش تجربی توان فهم معانی کنش انسان ها را ندارد اما 5/0ستمهم شناخت ا یحس و تجربه از ابزارها

 یم یرا دانش علم یفقط علم تجرب     5/0 یویدن تیهو -د25/0 ت کنشگرانوخالقی25/0فعالیت -ج5/0متفاوت آنها

 5/0    کرد  یرا علم محسوب نم یانیو وح یعلوم عقالن    5/0دانست 

 

ها و  بیآس 5/0رسد یخود م یجهان اجتماع یاز شناخت عموم یقیدارد، به درک عم یکه دانش علم یکس -6

موجود  قیکند که از حقا یم دایو قدرت پ5/0کند  یم ییکرده باشند، شناسا دایراه پ یرا که به شناخت عموم یاشکاالت

 5/0  دفاع کند. یدر شناخت عموم

به  بهیفرد غر کی دیاز د یعنیکنند؛  یم «ییزدا ییآشنا»شناختن نظم، از امور آشنا و مأنوس  یجامعه شناسان برا -7

 موضوعات آشنا و روزمرۀ اطراف خود نگاه می کنند0/5 و در کنار بی نظمی، نظم را می شناسندد0/5

انسان در  25/0اختندسخواستند انسان را بر جامعه مسلط کنند، او را مغلوب جامعه  یکه م ستیویتیجامعه شناسان پوز -8

که  یدر حال 5/0شود یدانسته م یعیموجودات  طب  ریتر از سا دهیچیپ  یعیموجود طب کی صرفا  ،یستیویتیپوز دگاهید

75/0اراده وآگاهی انجام میشود د کنشهای او معناداراست ازرویدارن یادیبن یتفاوت ها ،یعیانسان ها با موجودات طب  

 یاجتماع یها دهیپد یامدهایدهند که آثار و پ یبه انسان ها امکان م ،یاجتماع یها دهیبا شناخت پد  یعلوم اجتماع -9

و نقد و اصالح آنها را دارند.  یاجتماع یارزش ها و هنجارها ۀدربار یداور تیظرف ،یعلوم اجتماع /5کنند ینیب شیرا پ

5/0  

در علوم  ینیب شیو تنوع آنها، پ یاجتماع یها دهیپد ریو سا5/0بودن کنش ها  یو اراد 5/0به سبب آگاهانه -10

است یعیتر از علوم طب دهیچیپ یاجتماع .  

ها را از انسان یو شور زندگ 5/0 یاجتماع یو معنا از زندگ ی، آگاه5/0ارزش و اخالق ،5/0تیحذف اراده و خالق -11

دریگ یم . 

فهم  یبرا نی. بنابرا5/0زنند یکه در ذهن دارند، دست به عمل م ییباور است که کنشگران بر اساس معنا نیابر  -12

5/0.  افتینهفته در کنش ها راه  یعبور کرد و به معان یاجتماع یها دهیاز ظاهر پد دیبا یاجتماع یزندگ  


