
 
 

          

 

 

 

 

 

 بارم سؤاالت ردیف

 ص/غ(( : صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید 1

 ساختار اجتماعی ارتباط میان ما را با یکدیگر امکان پذیر می سازد .)          (-الف

  جامعه شناسان در شناختن قواعد اجتماعی ، به این پرسش ها توجه می کنند : این قواعد چگونه بوجود -ب

 ؟ و چگونه تغییر می کنند ؟ )         ( می آیند ؟ چگونه دوام می آورند

، با محدود دانستن دانش علمی به دانش تجربی صرفا تبیین های تجربی به رسمیت  19در اوایل قرن -پ

 شناخته شد )        (

اگر جامعه را مانند طبیعت تصور کنیم در آن صورت فقط می توانیم از دانش های ابزاری استفاده کرده و -ت

 یده های طبیعی را بشناسیم )          (جامعه و پد

1 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید : 2

 ............ را مهمترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند ...........نظریه پردازان کنش اجتماعی ، آگاهی و ..........-الف

.........................................، سبب شده است که بیشتر مطالعات تبیینی به توصیف رفتارهای نادیده گرفتن  -ب

 قابل مشاهده محدود شوند .

در جامعه شناسی تبیینی ، ارزش بودن مهربانی قابل فهم نیست زیرا با استفاده از ................................... -پ

 نی یک فضیلت است .نمی توان گفت که مهربا

 تاکید بیش از اندازه رویکرد تبیینی بر ................................................. به حذف اراده و خالقیت می انجامد . -ت

1 

 در رابطه با دانش علمی پاسخ دهید : 3

 دانش علمی چگونه شکل می گیرد ؟ -الف

 مورد (2تاثیری بر دانش عمومی او دارد ؟)کسی که دانش علمی دارد ، این دانش چه  -ب

 زمانی که میان دانش علمی و عمومی تعارض ایجاد می شود ، اعضای جامعه چگونه آن را حل می کنند ؟-پ

دارند در صورتی که تعریف جهان متجدد از دانش علمی ، در جوامعی که اعتقاد به وحی و عقل و تجربه  -ت

 مورد ( 2سرایت کند چه پیامدهایی برای آن جامعه به دنبال خواهد داشت ؟)

  دیدگاه دوم را درباره رابطه دانش علمی و عمومی را بنویسید .-ث

 

4 

 2 دو مورد از فواید علوم اجتماعی را بنویسید که شبیه فواید علوم طبیعی است ؟ 4

 در رابطه با جامعه شناسی پاسخ دهید : 5

 جامعه شناسی را تعریف کنید . -الف

 انواع جامعه شناسی را نام برده و موضوع هریک را بنویسید . -ب

 رویکرد های مهم جامعه شناسی را بنویسید . -پ
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 نام و نام خانوادگی : 

 دهم کالس : دواز

  آقای موبراننام دبیر : 

 انسانیرشته تحصیلی: 

 شماره : 

 

 14مدیریت آموزش و پرورش منطقه 

 دبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غدیر

 1399-1400 اولپایانی 
 2/10/1399تاریخ امتحان: 

 3نام درس: جامعه 
 دقیقه  70مدت امتحان :  

 

 صبح 7:30ساعت شروع امتحان : 

 صفحه 2تعداد برگ سئوال :  

 



 

 1 مورد ( 2یکسان دانستن جامعه و طبیعت چه پیامدهایی خواهد داشت ؟)  6

 در رابطه با جامعه شناسی تبیینی پاسخ دهید : 7

 جامعه شناسی تبیینی را تعریف کنید . -الف

به چه دلیل جامعه شناسی تبیینی عالقه مند شدند تا جامعه را به ماشین تشبیه کنند این شباهت ها چه  -ب

 بود ؟

 جامعه شناسی تبیینی رابنویسید .موضوع و روش -پ

2 

 پاسخ دهید : رکود اراده ها در رابطه با  8

 نش چه پیامدهای داشته است ؟نادیده گرفتن ارادی بودن ک -الف

 اجتماعی را شرح دهید . ساختارهای دو نتیجه تاکید افراطی بر  -ب

 ماکس وبر از چه چیزی به عنوان قفس آهنین یاد کرده است ؟-پ

2 

به چه دلیل جامعه شناسان تبیینی قادر نیستند علت اعتیاد جوانان را به اینترنت دریابند ؟ علت اصلی را  9

 دریافت ؟ چگونه باید
1 

 در رابطه با رویکرد تفسیری پاسخ دهید : 10

 تفسیری معرفی کرد ؟ –چرا وبر جامعه شناسی خود را تفهمی  -الف

 موضوع ، روش و هدف رویکرد تفسیری را بنویسید . -ب

 علوم انسانی و اجتماعی شناخته شد ؟ چگونه تفسیر ، روش ویژه  -پ

3 

 1 توضیح دهید .قوم نگاری چه روشی است ؟  11

 موفق باشید 
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