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  انشاءاهلل از آسیب دهردرامان است*تااین روحیه تعهد و تعاون درجامعه برقرار است کشور عزیز *            :امام خمینی )ره(

 بارم سوال ردیف
 درست یانادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید : 1

 انسان ها تاقبل از اینکه سخن بگویند از طریق حس با جهان اطراف ارتباط برقرار می کنند .الف(

 .زدایی " می کنند یی "آشناجامعه شناسان برای شناخت نظم ازامور آشنا و مانوس ب(

 علوم اجتماعی ، کنش های اجتماعی و پیامد های آن یعنی پدیده های اجتماعی را مطالعه می کنند .ج(

 مسئله معنا درباره کل زندگی انسان و درمورد پدیده های اجتماعی ازجمله کنش ها مطرح است د(
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 عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید : 2

 ی دربرابر داعش ،نمونه ای بارز از جنگ های ................................ است مقاومت مردم مسلمان آمرلالف (

 جهان های اجتماعی مختلف براساس .......................... خود تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند .ب(

 ی را کشف کنند .دانشمندان علوم اجتماعی تالش می کنند ............................جهان اجتماع( ج

 پیش بینی رفتاردیگران و همکاری با آنها به وسیله ..................................امکان پذیر می شود .د(
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید : 3

 ق انسان ها دربسیاری عرصه ها مانند هنر ،ارتباط  و اندیشه به چه دلیلی است ؟سرکوب روحیه خالالف (

     بی توجهی به نظم اجتماعی -2                                                             افراطی برنظم اجتماعیتاکید  -1

 نادیده گرفتن ساختارهای اجتماعی -4                                                  تاکید افراطی برکنش های اجتماعی -3

 ،نتیجه و برآیند چه عاملی هستند ؟تمامی پدیده ها ی اجتماعی ب(

 قانون مندی های بشری -4                  ساختارهای اجتماعی -3                کنش های اجتماعی -2                 نقش های اجتماعی  -1

 (دانش الزم برای زندگی یاهمان دانش عمومی چگونه دراختیار افراد قرار می گیرد ؟ ج

 نظام فرهنگی -4                               جهان اجتماعی -3                              فعالیت جمعی -2                      تجارب شخصی -1

 ما نمی توانیم نظم را مشاهده کنیم به دلیل آنکه ...............................د(

 نظم را پدیده اجتماعی می دانیم -4             نظم را پدیده اجتماعی نمی دانیم -3        به نظم عادت داریم -2        به نظم عادت نداریم -1
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 یک شباهت و یک تفاوت پدیده های زیر را بنویسید . 4

 تفاوت شباهت نام پدیده

   "شهادت طلبی "

   "فدا کردن جان برای وطن"

   "خودکشی"
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 :به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید  5

 ی درجامعه به وجود می آید ؟)دو مورد (هایاگر دانش عمومی نباشد چه پیامدالف (

 جامعه چه راهکاری برای رفع تعارض بین دانش عمومی با دانش علمی پیشنهاد می کند ؟ )دومورد (ب(

 به چه دلیل پیش بینی درعلوم اجتماعی دشوارتر از علوم طبیعی است ؟ج(

 های علوم اجتماعی را نام ببرید ؟دومورد از شاخه هاو دانش د(

 دومورد از فواید علوم اجتماعی را بنویسید ؟ه(

 ساختاراجتماعی چیست ؟و(

 توجه می کنند ؟یی جامعه شناسان درشناختن نظم اجتماعی ،به چه پرسش هاز(

 مورد (2پس از انقالب صنعتی مسئله خودکشی مورد مطالعه کدام گروه از اندیشمندان قرار گرفت ؟)ح(

 جزو چه روش های بررسی کنش اجتماعی است ؟ درمورد آن توضیح مختصر دهید ؟ نگاریروش قوم ت(
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 1صفحه 



 بارم سوال ردیف

 1 ذخیره آگاهی یا ذخیره دانشی انسان ها چگونه شکل می گیرد ؟ 6

 5/0 یعنی چه ؟کسی که دانش عمومی دارد به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد  7

 1 منظور از جامعه شناسی خرد و کالن چیست ؟ 8

 1 ویلهلم دیلتای و ماکس وبر درمورد مطالعه جهان اجتماعی چه نظری داشتند ؟ 9

 1 چه بود ؟ تفسیریمهمترین هدف جامعه شناسان  10

 5/1 .قواعد اجتماعی چگونه با هم مرتبط و سازگار می شوند ؟ باذکر مثال توضیح دهید  11

 1 کنش انسان ها را نمی توان فقط با روش تجربی تحلیل کرد چرا؟ 12

 1 تفسیر شخصی جوانان و نوجوانان از علل اعتیاد به بازی های رایانه ای و اینترنت را بنویسید ؟ 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2صفحه 

 


