سواالت درس سوم جامعه شناسی  3پایه دوازدهم علوم انسانی
صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید
.1نظم فقط در ورزشگاه وجود دارد  .صحیح غلط
 -2در ورزشگاه بی نظمی بیشتر به چشم می آید .صحیح غلط
-3در ورزشگاه بی نظمی بیشتر به چشم میآید ولی نظم هم وجود دارد  .صحیح غلط
 -4بی نظمی را کمتر می بینیم و نظم را بیشتر مشاهده میکنیم .صحیح غلط
 -5انسان به نظم عادت می کند .صحیح غلط
 -6در ایجاد نظم اجتماعی قواعد موثر نمی باشند.

صحیح غلط

 -7نظم اجتماعی را برای با هم زندگی کردن پذیرفتهایم  .صحیح غلط
 -8جای پدیده های اجتماعی را نظم اجتماعی تعیین می کند  .صحیح غلط
 -9نظم اجتماعی قادر به پیش بینی رفتار دیگران نیست .صحیح غلط
 -11جامعه یک موجود زنده است  .صحیح غلط

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید .
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

جامعه شناسان برای شناختن نظم ،از امور آشنا و مأنوس  .......میکنند ( .آشنا زدایی)
آشنایی زدایی یعنی از دید . ....................موضوعات آشنا نگاه کنیم(.فرد غریبه)
قرار گرفتن هر پدیده جای خود  ..................نامیده میشود( .نظم)
جای پدیدههای اجتماعی را  .............تعیین می کند ( .قواعد)
ساختار اجتماعی را در .................می توان دید( .گروه های رسمی)
مفهومی که با نظم ارتباط دارد  ................میباشد( .نظام اجنما عی)
انظام اجتماعی هم خود را تغییر می دهد هم ( ................محیط خود)
قواعد ؛ تعیین کننده  .....................هستند(.جای پدیده ها)

سواالت قواعد اجتماعی صفحه 20
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

بی نظمی های موجود در زندگی روزمره را نام ببرید ؟چهار مورد ( ص )20
عدم مشاهده مشاهده نظم چیست؟ (ص  20پایین)
راهکار جامعه شناسان برای شناختن نظم را ۴بیان کنید؟ (ص  20پایین تصاویر)
آشنایی زدایی چیست ؟ (ص )20
آیا فرد غریبه در شناختن نظم نقش دارد؟ توضیح دهید؟ ( ص )20
چگونگی کشف نظم های پنهان وشگفت انگیز را توضیح دهید؟ (ص )21
نظم اجتماعی نتیجه چیست ؟ ( ص  21پاین تصویر)
آیا ازافراد ی که درنقش های مختلف قراردارند میتوان انتظارواحدی داشت ؟ با مثال توضیح دهید؟(ص
)21
فواید نظم اجتماعی را بیان کنید؟ (ص 21پ دوم)

سواالت نظام اجتماعی صفحه33
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ساختار اجتماعی را تعریف کنید ؟ (ج ص  23پاراگراف اول)
وظیفه ساختار اجتماعی چیست ؟ (ج ص  23پاراگراف اول )
ساختار اجتماعی را در کجا بهتر میتوان دید ؟ (ج ص  23پاراگراف اول )
نظم با کدام مفهوم ارتباط دارد ؟ نظا م اجتماعی
چرا نظام اجتماعی را به خودرو تشبیه کردهاند؟ ( ج ص ) 24
منظور از پویا بودن نظام اجتماعی چیست ؟توضیح دهید؟ (ص  24پ دوم)
با ذکر یک مثال توضیح دهید چگونه نظام اجتماعی قادر است خود و محیط را تغییر دهد؟ (ص  24پ دوم)
آیا میدانید یک نظام اجتماعی برای تداوم خود چه نیازهایی را باید تامین کند و برای تامین این نیازها باید چه
ساز و کارهایی را فراهم کند؟

سواالت جامعه شناسی پوزیتیویستی صفحه 32
 -1آیا جامعه شناسی یک موجود زنده ؟ (ص62پ اول)
 -2دلیل حرکت خودرو چیست ؟ (ص26انتها پ دوم )
 -3چرا جامعه شناسان ،علوم طبیعی را الگوی خود میدانند؟ (ص 27پایین)
 -4جامعه شناسان پوزیتیویست نسبت به نظم اجتماعی چه اعتقادی دارند؟ توضیح دهید؟(ص)27
 -5از نظر جامعه شناسان پوزیتیویستی ماشین و بدن چگونه عمل می کنند؟(ص28خط اول)
 -6آیا انسان می تواند قوانین حاکم بر طبیعت را تغییر دهد ؟(ص 28خط دوم و سوم)
 -7قوانین حاکم بر جهان طبیعت چگونه تغییر می کنند ؟(ص28خط سوم)
 -8مفهوم این جمله چیست:
 << -9اگر جامعه را همچون طبیعت تصور کنیم و آن را دستاوردی انسانی بدانیم>> (ص 29پ اول )
 -11یکسان دانستن طبیعت و جامعه چه پیامدی به دنبال دارد؟ (ص 29پ دوم)
 -11هدف جامعه شناسان پوزیتیویست را بیان کنید؟(ص 29پ سوم)
 -12انسان در دیدگاه پوزیتیویست ها چگونه موجودی است ۲۱؟ (ص29پ سوم خط سوم)
 -13جامعه شناسان پوزیتیویستی علت تفاوت جوامع مختلف را در چه چیزی می دیدند ؟(ص29پ چهارم)
 -14تفاوت جوامع را از نظر جامعه شناسان پوزیتیویستی بررسی کنید؟ (ص29پ چهارم دو خط آخر)
 -15مسیر پیشرفت جوامع از دیدگاه جامعه شناسان پوزیتیویستی را بیان کنید؟ ( 29پ آخر)

عالیی

