
 «                                            سمه تعالیاب»                                                                                       

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه

 اولیانی پاامتحانات:    دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم                                   نام و نام خانوادگی:

 14/10/1400 تاریخ امتحان:         انسانیرشته:        دوازدهمپایه:            جامعه شناسیامتحان:                   کالس:

 دقیقه 75مدت زمان:                                                           شماره صندلی:                                                         

 تعداد صفحات:                      نام دبیر:                                                                                                     
 بارم و خاندان مطهرش به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید. هاذکر صلوات بر پیامبر مهربانیفرزندان خوبم با یاد خدا و  ردیف

 ارت های زیر را مشخص کنید:صحیح یا غلط بودن عب الف(
 درصورت از دست رفتن دانش علمی ، انسان مجبور است پیش از انجام هرکاری فکر کند.-1

 کند.های خرد را بررسی میسایر پدیدهجامعه شناسی خرد ساختارهای اجتماعی خرد و  -2

 نظم اجتماعی بیانگر یک ساختار اجتماعی پویاست.-3

 روش های تجربی توان فهم معانی کنش انسان ها را ندارد.-4

2 

 ا کلمات مناسب تکمیل کنید:جاهای خالی را ب ب(
 تشکیل می دهد.دانش عمومی گسترده ترین بخش ................................ ما را -1

 جامعه شناسی در آغاز شکل گیری خود در قرن ............................... سعی کرد به علوم طبیعی نزدیک شود.-2

جامعه شناسان ................................ می خواستند انسان را بر جامعه مسلط کنند اما او را مغلوب جامعه -3

 ساختند.

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

2 

 به سواالت زیر به صورت کوتاه پاسخ دهید: ج(
 نمره( 5/0؟) شوددانش حاصل از زندگی اجتماعی چه نامیده می -1

 نمره( 5/0)  اگوست کنت ابتدا چه نامی را برای جامعه شناسی برگزید؟ -2

 نمره( 5/0) جامعه شناسان برای شناختن نظم چه راهکاری دارند؟ -3

 نمره( 5/0) علت شکل گیری رویکردهای مختلف در جامعه شناسی چیست؟ -4

 نمره( 5/0) فعالیت و خالقیت کنشگران سبب پیدایش کدام پدیدة اجتماعی شده است؟-5

 نمره( 5/0)  اس مطرح شده است؟تعبیر قفس آهنین در نقد به کدام جامعه شن -6

3 

 : پاسخ سواالت زیر را شرح دهید د(
 نمره(1شود؟)تعارض میان دانش عمومی و علمی چگونه حل می-1

 

 

 نمره(1هایی باشد؟).دانش بومی باید دارای چه ویژگی2

 

 

دانند توضیح تفاوت علوم اجتماعی و علوم انسانی را از منظر کسانی که تفاوت این دو را در روش می -3

 نمره(1دهید:)

 

 

13 

 

 

 جای مهر



 نمره(1مشخص کنید هر یک از موارد زیر فایدة علوم اجتماعی است یا علوم طبیعی:)-4

 کند: استفاده صحیح شیوة به طبیعت از کندبه انسان کمک میالف(

 دهند: می آگاهی ها انسان به فناوری های محدودیت و ها فرصت ب( دربارة

 

 نمره( 1.5در مورد جامعه و تفاوت میان جوامع مختلف توضیح دهید: ) دیدگاه مکتب پوزیتویستی را-5

 

 

 نمره( 1.5منظور از ساختار اجتماعی چیست و درچه گروه هایی بیشتر دیده می شود؟)  -6

 

 

های نادیده گرفتن کنش اجتماعی است؟ مشخص کنید هر یک از موارد زیر مربوط به کدامیک از پیامد -7

 نمره( 1.5)

 ارتباط و اندیشه: هنر، مانند ها عرصه بسیاری در ها انسان خلّاق روحیة وبسرک الف(

 نیست: فهم و مشاهده خودخواهی قابل و توزی کینه بودن ارزش ضد و فداکاری و مهربانی بودن ب(ارزش

 فاجعة با و داد رخ کشورها ترین یافته توسعه میان دوم، و جهانی اول های جنگ در جهان کشتار ترین پ( بزرگ

 یافت: پایان ناکازاکی و هیروشیما

 

 نمره( 1.5تاکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی چه پیامدهایی دارد؟ ) -8

 

 

 نمره( 1.5منظور از روش قوم نگاری چیست؟)  -9

 

 

 نمره( 1.5در خصوص رویکرد تفسیری به سواالت زیر پاسخ دهید: )-10

 نمایندة این رویکرد دانست؟ توانالف( عالوه بر ماکس وبر چه فردی را می

 ها کاری غیر علمی است؟ب( چرا در این رویکرد داوری ارزش

 پ(دانش حاصل از این رویکرد، جهان شمول است یا محلی؟

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 20 امضا و تاریخ.............................................                         با حروف.........................             نمره با عدد 

 


