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   1400تا شهریور   1397امتحان نهایی دی  سواالت 

 ( اجتماعی   کنش) چهارم درس 

 

 صحیح و غلط 

تجربی استفاده کرد تا مسائل زندگی و آرزوهای آنها را برای فهم انگیزه جوانان و نوجوانان باید از روش های   -1

 ( غ ) فهمید و آنان را یاری کرد. 

همراهی همدالنه به معنای تایید کنشگران نیست بلکه به معنای نگاه کردن به مسائل آن ها از منظر خودشان  -2

 ( ص ) و تالش برای فهم آن هاست. 

تاکید افراطی بر نظم اجتماعی موجب سرکوب روحیه خالق انسان ها در بسیاری عرصه ها مانند هنر، ارتباط   -3

 (  ص )و اندیشه می شود. 

ف و ارزش هایی مانند کسب فضیلت های اخالقی ، جلب  انسان ها اغلب در کنش هایشان به دنبال تحقق اهدا  -4

 (  ص ) دیگران نمی توانند آن ها را مشاهده کنند. رضایت الهی هستند که 

ابزارهای مهم شناخت علمی هستند و روش تجربی توان فهم و تحلیل معانی کنش انسان ها حس و تجربه از  -5

 (  غ )را نیز دارد. 

 ( غ ) گران از منظر خودشان و تایید آن هاست. کنشراهی همدالنه به معنای نگاه کردن به مسائل هم -6

 

 جا خالی

 ن ویژگی کنش اجتماعی می دانند. ...... را مهم تری پردازان کنش اجتماعی ........... و ...... نظریه  -1

   آگاهی و معناداری

 . را ندارد کنش انسان ها ........حس و تجربه از ابزارهای مهم شناخت علمی هستند اما روش تجربی توان ......  -2

  فهم معنای

  .... تعبیر می کند. ها دارد به ....... انسان ها و نیازهای واقعی آن جدا از هدفی می که گویاماکس وبر از سلطه نظ -3

 قفس آهنین 
 

 کوتاه پاسخ

 انقالب های اجتماعی و اندیشه های جدید نتیجه چیست؟  -1

 موجود است. نتیجه فرا رفتن از نظم 

 ؟ ه چه معنا نیستهمراهی همدالنه ب -2

 ه معنای تایید کنشگران نیست. ب
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 برای فهم انگیزه اعتیاد جوانان و نوجوانان به اینترنت و بازی های رایانه ای چه باید کرد؟  -3

 آرزوهای آن ها را فهمید و آن ها را یاری داد. باید همدالنه با جوانان همراه شد تا مسائل و 

 به قفس آهنین تعبیر می کند؟   مینظ چه نوع ماکس وبر از سلطه -4

    انسان ها و نیازهای واقعی آن ها دارد جدا از هدفیسلطه نظمی که 

 در دیدگاه نظریه پردازان کنش اجتماعی ، مهم ترین ویژگی های کنش اجتماعی چیست؟  -5

   آگاهی و معناداری

 

 ستی ت  

 کدام گزینه است؟  در رویکرد تبیینی پیامدهای نادیده گرفتن کنش -1

 هاکود اراده ر الف( هویت زدایی        ب ( اخالق گرایی         ج ( معناگرایی         د (

 ) د (

 دازان کنش اجتماعی چه عواملی را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند؟ نظریه پر -2

 اراده و ارزش        د( اراده و معناداری  ب( آگاهی و اراده      ج (آگاهی و معناداری      الف( 

 ( ) الف

 می که گویا جدا از اهداف انسان ها و نیازهای واقعی آن هاست چه نام دارد؟ تعبیر ماکس وبر از سلطه نظ -3

 قفس آهنین  د (         افول معانیج (         گریزیب ( اخالق         ویت زداییه لف( ا

 ) د (

 امعه ....................... است. منظور از خشت بنای ج -4

 ( نظام اجتماعی      ب ( کنش اجتماعی        ج ( ساختار اجتماعی         د ( نظم اجتماعی الف

 ( ب) 

 

 تشریحی 

 چرا جامعه شناسان تبیینی دچار اخالق گریزی می شوند؟  -1

ارزش های عاطفزیرا فقط روش   انکار  با  ی، اخالقی و مذهبی دچار اخالق  های تجربی را معتبر می دانند و 

 ی می شوند. گریز

 طالعه می کنند؟نظریه پردازان کنش اجتماعی ، زندگی اجتماعی انسان را چگونه م -2

اجتماعی   کنش  پردازان  زندگی نظریه  و  دانند  می  اجتماعی  کنش  ویژگی  ترین  مهم  را  معناداری  و  آگاهی 

اجتماعی انسان ها را با تاکید بر آگاهی و معنا مطالعه می کنند آن ها ویژگی های دیگر کنش یعنی اراده و 

 ارزش را مهم می دانند ولی آن ها را برخاسته از آگاهی و تابع آن می بینند. 
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 اشکال دیگر سوال    

 شاره دارد؟ یامد نادیده گرفتن کنش اپهر عبارت به کدام  -1

 معه شناسی به توصیف خصوصیات و رفتارهای قابل مشاهده ) ............. ( الف( محدود شدن مطالعات جا

 افول معانی  

   ب ( ارزش بودن مهربانی و فداکاری قابل فهم نیست ) ........... (

 سقوط ارزش ها 

 

 شاره دارد؟ ا اجتماعی نادیده گرفتن کنش هاییامدپ  یک از انواعهر عبارت به کدام -2

 .... ( ..... ... ) ...  و ضد ارزش بودن کینه توزی قابل مشاهده نیست ارزش بودن مهربانی و فداکاریالف( 

 سقوط ارزش ها 

 رد. ) ................ ( ظم اجتماعی و نظم طبیعی اراده انسان ها را نادیده می گیستن نن دانب ( با یکسا

 رکود اراده ها 

 

 ؟ را نشان می دهد  اجتماعی نادیده گرفتن کنش هاییامدپ یک از انواعکدام هر عبارت -3

اکید افراطی بر ساختارهای اجتماعی به تدریج سبب می شود افراد بدون آن که بدانند این نظم برای  الف( ت

 ایت کنند.) .................. ( تحقق چه آرمان ها و ارزش هایی است، صرفا آن را رع

 رکود اراده ها 

می شوند و برای فهم انگیزه ب ( بیشتر مطالعات تبیینی به توصیف خصوصیات و رفتارهای قابل مشاهده محدود  

 نمی توان از روش های تجربی استفاده کرد ) ......................... (جوانان و نوجوانان 

 افول معانی 

 

 جامعه شناسی اشاره دارد؟  هایرویکرد یک ازبه کدام عبارتهر -4

 رویکرد تبیینی بر آن چه مشاهده می شود تمرکز می کنند.) ............... ( الف( 

 رویکرد تفسیری د. ) .............. ( ( آگاهی و معناداری را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می داننب 
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 هر یک از عبارات سمت راست به کدامیک از مفاهیم سمت چپ اشاره دارد؟ ) یک مورد اضافی است(  -1

 

 مفاهیم  عبارات 

 . تمامی پدیده های اجتماعی خرد و کالن با آن شکل می گیرد -1

 انکار ارزش های عاطفی، اخالقی و مذهبی  -2

   شت بنای جامعهخ -3

 و نیازهای واقعی آن ها دارد.  تعبیر وبر از نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها -4

 دشان و تالش برای فهم آن ها نگاه کردن به مسائل جوانان از منظر خو -5

 کنش اجتماعی الف( 

 ب ( قفس آهنین 

 همراهی همدالنه  ج (

 تبیین  (  د

 ( اخالق گریزی  ه 

   

 الف  -1

 ه  -2

 الف  -3

 ب -4

 ج -5

 

 

 

مریم یابنده جهرمی 
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