
محمد ابراهيم مازنی

 
       مادرم، كه روشنى زندگى ام  از  اوست. 

داستان «امتحان نهايی جامعه شناسی» از کجا شروع شد؟ 

حدود ۲/۵ ميليون سال پيش، طی يک فرايند فرگشتی، اولين گونه های انسانی پا به كرۀ زمين گذاشتند؛ اين گروه های انسانی كه با هم زندگی 

می كردند و به هم تعلق داشتند، «جامعه» ناميده شدند. 

تقريباً همين ۷۰ هزار سال پيش بود كه موجوداتی از گونۀ انسان، اقدام به ايجاد ساختارهای بسيار پيچيده ای در بستر اين جوامع كردند؛ اين 

ساختارها، «فرهنگ» ناميده شدند. 

در نهايت، برای مطالعۀ علمی زندگی در اجتماعات انسانی و بررسی رفتارهای جمعی انسان ها، دانشی پديد آمد كه «جامعه شناسی» ناميده شد. 

حال، بعد از گذشت حدود ۲/۵ ميليون سال، نظام آموزشی كشور، از دانش آموزان پايۀ دوازدهم انسانی می خواهد كه خود را برای آوردگاهی 

سخت آماده كنند تا ميزان اطالعاتشان دربارۀ جامعه و جامعه شناسی محک بخورد. اين آوردگاه، «امتحان نهايی جامعه شناسی» ناميده می شود.

«امتحان نهايی جامعه شناسی» را چه طور پشت سر بگذاريم؟ 

كتابی كه در دست داريد، منبع جامع و مانعی برای امتحان نهايی درس جامعه شناسی است. در اين كتاب، بانک كاملی از سؤاالت امتحان 

نهايی و هم چنين تعداد زيادی سؤال تأليفی به صورت طبقه بندی شده و درس به درس ارائه شده است. در پايان كتاب نيز، درس نامه هايی مختصر 

و مفيد به صورت نموداری و جدولی آورده شده كه هم جذابيت ويژه ای برای مخاطبان دارد و هم منبع بسيار خوبی برای جمع بندی مطالب 

كتاب درسی است. 

اميد دارم كه تالش من و همكارانم در تأليف و توليد اين كتاب، در وهلۀ اول باعث عالقه مندی شما به اين درس، و در ادامه، موجب كسب نمرۀ 

قابل قبول در امتحان نهايی شود. 

در انتها، از خانم ها الهه آرانی و ندا انصاری كه برای توليد اين اثر زحمات بسياری را متقبل شدند و هم چنين آقايان سعيد ستوده مهر و علی سلوكی 

كه ويرايش كتاب را بر عهده داشتند كمال تشكر را دارم. 
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۵

جامعه شناسى (3)

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

انسان در زندگی اجتماعی با مسائل و مشكالت زيادی مواجه می شود، مسائلی مانند آلودگی هوا، فقر، نابرابری و ... . همۀ كسانی كه از دانش عمومی - ۱
(خرداد ١٤٠٠ خارج)  برخوردارند، اين مشكالت را می شناسند و برای حل برخی از آن ها راهكارهايی پيشنهاد می دهند. 

(خرداد ١٤٠٠) - ۲ ما اغلب از آگاهی و دانشی كه دربارۀ كنش های خود داريم و اهميت و نقشی كه اين آگاهی در زندگی ما دارد، غافليم. 
(شهریور ١٤٠٠ ـ دی ٩٩ خارج) - ۳ دانش عمومی برای زندگی اجتماعی، مانند هوا برای انسان است.  
(خرداد ٩٩) - ۴ تالش های علمی به تدريج بر ذخيرۀ دانش علمی جامعه می افزايد و دانش عمومی را غنی تر می كند.  
(خرداد ٩٩ خارج) - ۵ در صورت ايجاد تعارض در ذخيرۀ دانشی، ارتباط دوسويۀ دانش عمومی و علمی قطع می شود و دانش عمومی از رشد و رونق الزم بازمی ماند.  
(خرداد ٩٩ خارج ـ شهریور ٩٩) - ۶ ما انسان ها دربارۀ دانش عمومی كم تر می انديشيم، از آن بيشتر استفاده می كنيم و در تعامل با يكديگر به كار می بريم.  
(دی ٩٩) - ۷ هر وقت در يک جامعه مسئلۀ خاصی مطرح می شود، زمينه برای پيدايش و رشد دانش علمی دربارۀ آن نيز فراهم می گردد.  
(دی ٩٩ خارج) - ۸ كنش آدمی وابسته به آگاهی است و بدون آن انجام نمی شود.  
(خرداد ٩٨ خارج) - ۹ كسی كه دانش علمی دارد، قدرت پيدا می كند از حقايق موجود در شناخت علمی دفاع كند.  

(خرداد ٩٨ خارج) - ۱۰ جهان اجتماعی يعنی جامعه و فرهنگی كه در آن زندگی می كنيم، دانش عمومی را در اختيار ما قرار می دهد.  
(شهریور ٩٨) - ۱۱ جهان های اجتماعی مختلف براساس هويت فرهنگی خود تعاريف متفاوتی از دانش علمی دارند.  
هر آن چه افراد از تجربه های فردی و اجتماعی خود و مطالعات مدرسه ای و دانشگاهی می آموزند، دانش عمومی آن ها را شكل می دهد. - ۱۲
ذخيرۀ دانشی، راهنمای زندگی افراد، گروه ها، اقوام و امت ها است. - ۱۳
علوم انسانی و اجتماعی بومی، بايد در حل مسائل و مشكالت جامعۀ ما، مفيد و كارآمد باشد.- ۱۴
در اوايل قرن بيستم ميالدی عده ای در جهان غرب پيدا شدند كه به جای روش، بر موضوع علوم تأكيد كردند.- ۱۵
گاهی در جامعه، ميان دانش علمی و دانش عمومی تعارض هايی پديد می آيد و افراد برای حل اين تعارض ها تالش می كنند.- ۱۶

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

(خرداد ١٤٠١) - ۱۷ علوم انسانی و اجتماعی بومی (ايرانی و اسالمی) بايد همسو با ............... خودمان و ناظر به حل مسائل جامعۀ ما باشد.  
(خرداد ١٤٠١ خارج) - ۱۸ جهان متجدد براساس هويت ............... خود، فقط علم تجربی را دانش علمی می داند.  
(خرداد ١٤٠٠ خارج) - ۱۹ كسی كه ............... دارد، قدرت پيدا می كند از حقايق موجود در دانش عمومی دفاع كند. 
(خرداد ١٤٠٠ خارج) - ۲۰ دانش عمومی ............... بخش ذخيرۀ  دانشی ما است. 
(خرداد ٩٩ خارج) - ۲۱ دربارۀ پديده های اجتماعی هم دانش ............... و هم دانش ............... وجود دارد. 
(دی ٩٩) - ۲۲ جهان اجتماعی يعنی جامعه و فرهنگی كه در آن زندگی می كنيم، دانش الزم برای زندگی يا همان ............... را در اختيار ما قرار می دهد. 
(دی ٩٩ خارج ـ خرداد ٩٨ خارج) - ۲۳ هر وقت در يک جامعه مسئلۀ خاصی مطرح می شود، زمينه برای پيدايش و رشد ............... دربارۀ آن نيز فراهم می گردد. 
(دی ٩٩ خارج ـ دی ٩٨) - ۲۴ كسی كه دانش علمی دارد، به درک عميقی از ............... جهان اجتماعی خود می رسد و آسيب ها و اشكاالت آن را پيدا می كند. 
(خرداد ٩٨ خارج) - ۲۵ جهان های اجتماعی مختلف براساس ............... خود، تعاريف متفاوتی از دانش علمی دارند. 
(شهریور ٩٨) - ۲۶ گسترده ترين بخش ذخيرۀ دانشی ............... است. 
(دی ٩٧) - ۲۷ انسان ها با تولد و ورود به جهان اجتماعی در مجموعه ای از آگاهی ها و دانش ها سهيم می شوند؛ به اين نوع از دانش، ............... می گويند. 



۶

ذخيرۀ دانشى

انسان با ............... و ............... از ديده ها، شنيده ها و خوانده هايش فراتر می رود. - ۲۸
اگر دانش ............... نباشد، زندگی اجتماعی مختل می شود و جهان اجتماعی فرومی پاشد.- ۲۹
علوم اجتماعی و انسانی ............... همسو با هويت فرهنگی خودمان و ناظر به حل مسائل جامعۀ ما است.- ۳۰
جهان غرب براساس هويت دنيوی خود علوم ............... و ............... را علم محسوب نمی كرد.- ۳۱

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

(خرداد ١٤٠٠) - ۳۲ گسترده ترين بخش ذخيرۀ دانشی است كه دربارۀ آن كم تر می انديشيم و بيشتر استفاده می كنيم. 
2 ذخيرۀ آگاهی  1 دانش علمی  

4 علم تجربی 3 دانش عمومی  
دانش علمی، با تأمل و انديشه در ............... شكل می گيرد.- ۳۳

2 دانش حاصل از زندگی  1 ذخيرۀ آگاهی  
4 ذخيرۀ دانشی 3 دانش تجربی  

تعارض ميان دانش عمومی و دانش علمی در يک جامعه از چه طريقی حل می شود؟- ۳۴
2 طرح ايده های جديد 1 به رسميت شناختن علوم فراتجربی 

4 ايدۀ علوم انسانی و اجتماعی بومی 3 قطع رابطۀ دوسويۀ دانش علمی و عمومی 
ديدگاهی كه تفاوت دانش عمومی و علمی را در روش آن ها می داند، معتقد است كه دانش عمومی از راه ............... به وجود می آيد.- ۳۵

2 روش علمی  1 جامعه پذيری  
4 تأمل و انديشه 3 ذخيرۀ دانشی  

چه چيزی به تدريج به ذخيرۀ دانش علمی جوامع می افزايد؟ - ۳۶
2 دانش حاصل از زندگی  1 تالش های علمی   

4 دانش عمومی 3 ذخيرۀ آگاهی  
عبارت زير نشانگر تأثير كدام دانش بر دانش ديگر است؟- ۳۷

«وقوع بحران های اقتصادی و معيشتی، می تواند زمينۀ فعاليت های علم اقتصاد را فراهم آورد.»
2 ذخيرۀ دانشی بر دانش عمومی 1 دانش علمی بر دانش عمومی  

4 دانش عمومی بر دانش علمی 3 دانش علمی بر دانش حاصل از زندگی 

عبارت مناسب را از ستون مقابل انتخاب کنید.

(ترکیب شهریور ٩٩ و دی ٩٩)   هر يک از عبارات سمت راست به كدام يک از مفاهيم سمت چپ اشاره دارد؟ 
A ستونB ستون

الف) هويت فرهنگیبرای زندگی اجتماعی مانند هوا است.- ۳۸
ب) ذخيرۀ دانشیجهان های اجتماعی مختلف براساس آن تعاريف متفاوتی از علم دارند.- ۳۹
پ) جهان اجتماعیهر فرد، گروه، جامعه و امتی آن را دارد.- ۴۰
ت) دانش عمومیبا تأمل در دانش عمومی حاصل می شود.- ۴۱

ث) دانش علمی
 هر يک از موارد سمت راست به كدام يک از موارد سمت چپ اشاره دارد؟

A ستونB ستون

الف) جهان اجتماعیويژگی كنش انسانی- ۴۲
ب) شناخت علمیجامعه و فرهنگی كه در آن زندگی می كنيم.- ۴۳
پ) تعقلمجموعه ای از دانش ها كه در آن با ديگران شريكيم.- ۴۴
ت) آگاهیابزار فراتررفتن از ديده ها و شنيده ها- ۴۵

ث) دانش عمومی



۷

جامعه شناسى (3)

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

(خرداد ١٤٠١ ـ دی ٩٩ خارج ـ شهریور ٩٨) - ۴۶ تعارض ميان دانش علمی و دانش عمومی چگونه حل می شود؟ (ذكر يک مورد)  
(خرداد ١٤٠١ خارج ـ خرداد ١٤٠٠) - ۴۷ يک مورد از ويژگی های علوم انسانی و اجتماعی بومی (اسالمی و ايرانی) را بنويسيد. 
(خرداد ١٤٠١ خارج) - ۴۸ اگر در يک جامعه، مسئلۀ خاصی مطرح شود، زمينه برای پيدايش و رشد كدام بخش ذخيرۀ دانشی، فراهم می گردد؟ 
(خرداد ١٤٠٠ خارج ـ خرداد ٩٨) - ۴۹ جهان متجدد براساس هويت دنيوی خود كدام علم را دانش علمی می دانست؟  
(دی ١٤٠٠) - ۵۰ توانمندی های كسی كه دانش علمی دارد را بنويسيد. (ذكر يک مورد) 
(دی ٩٩) - ۵۱ چرا گاهی بخشی از ذخيرۀ دانشی به نفع بخش ديگر رها می شود؟ 
(دی ٩٩ خارج ـ شهریور ٩٩) - ۵۲ نتايج تعارض در ذخيرۀ دانشی چيست؟ (يک مورد) 
(دی ٩٨) - ۵۳ در يک جهان اجتماعی دست برداشتن از بخشی از ذخيرۀ دانشی به نفع بخش ديگر، نتيجۀ چيست؟ 
(دی ٩٧) - ۵۴ جهان متجدد، كدام علوم را علم محسوب نمی كرد؟ 
بهره مندی انسان ها از تفكر و تعقل برای شناخت جهان، چه نتايجی به همراه دارد؟ (ذكر سه مورد)- ۵۵
منظور از ذخيرۀ دانشی يا ذخيرۀ آگاهی چيست؟- ۵۶
چرا ما انسان ها مجبور نيستيم خودمان به تنهايی دانش الزم برای تک تک كنش هايمان را توليد كنيم؟- ۵۷
چه عاملی به تدريج بر ذخيرۀ دانش علمی جوامع می افزايد و دانش عمومی را غنی تر می كند؟- ۵۸
مقصود از دانش های فراتجربی، كدام دسته از علوم است؟- ۵۹
چرا ما اغلب از آگاهی و دانشی كه نسبت به كنش های روزمرۀ خود داريم، غافليم؟- ۶۰
جامعه و فرهنگی كه در آن زندگی می كنيم، كدام بخش از ذخيرۀ دانشی را در اختيار ما قرار می دهد؟- ۶۱
علوم انسانی و اجتماعی بومی، بايد در حل چه مسائلی مفيد و كارآمد باشد؟ - ۶۲

عبارت مناسب را داخل کمانک بنویسید.

(خرداد ١٤٠١ خارج با تغییر) - ۶۳ هر عبارت كدام يک از انواع علوم را نشان می دهد؟ 
الف) هر وقت در يک جامعه مسئلۀ خاصی مطرح می شود، زمينه برای پيدايش آن به وجود می آيد. (...............)

ب) جهان اجتماعی آن را در اختيار انسان ها قرار می دهد. (...............)
(خرداد ١٤٠١ خارج) - ۶۴ مشخص كنيد كدام يک از موارد زير به دانش عمومی و كدام يک به دانش علمی تعلق دارد؟ 

الف) استفاده از روش های آبياری سنتی در ايران (...............) 
ب) بررسی بحران هويت نوجوانان توسط روان شناسان (...............)

پ) بافت چادرشب توسط زنان روستايی (...............)
(شهریور ١٤٠٠) - ۶۵ هر عبارت به كدام مفهوم اشاره دارد؟ 

الف) راهنمای زندگی هر فرد، گروه، قوم و جامعه است. (...............) 
ب) دانش الزم برای زندگی را در اختيار ما قرار می دهد. (...............)

(خرداد ٩٩) - ۶۶ هر عبارت به كدام نوع دانش و جهان اشاره دارد؟ 
الف) در زندگی اجتماعی مانند هوا برای انسان است. (...............) 

ب) براساس هويت دنيوی خود فقط علوم تجربی را علم می دانست. (...............)
(شهریور ٩٩) - ۶۷ هر عبارت به كدام نوع جهان و دانش اشاره می كند؟ 

الف) دانش عمومی را در اختيار ما قرار می دهد. (...............)
ب) بروز مسائل و مشكالت در يک جامعه می تواند زمينۀ پيدايش و رشد آن را فراهم كند. (...............)

هر عبارت، مربوط به كدام ديدگاه در ارتباط با تعامل دانش عمومی و علمی است؟- ۶۸
الف) همۀ دانش ها را دانش حاصل از زندگی می داند. (...............) 

ب) دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود. (...............)



۸

ذخيرۀ دانشى

به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.

(خرداد ١٤٠٠ خارج) - ۶۹ نقش دانش عمومی و دانش علمی را در پديدۀ اجتماعی زبان بررسی كنيد.  
(خرداد ١٤٠٠ خارج ـ خرداد ٩٩) - ۷۰ بررسی نماييد در جهان اجتماعی، تعارض ميان دانش عمومی و دانش علمی، چگونه حل خواهد شد؟  
(شهریور ١٤٠٠) - ۷۱ دانش علمی چگونه شكل می گيرد؟  
(دی ١٤٠٠) - ۷۲ ويژگی علوم انسانی و علوم اجتماعی بومی (ايرانی و اسالمی) را بنويسيد. 
سه مورد از ويژگی های فردی كه به دانش علمی دربارۀ يک مسئلۀ خاص رسيده است را ذكر كنيد.- ۷۳
با مثال توضيح دهيد كه چرا دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشكالت زندگی شكل می گيرد؟- ۷۴
تفاوت افرادی كه دانش عمومی دارند و افرادی كه دانش علمی دارند، در مواجهه با يک بحران چگونه است؟- ۷۵
براساس ديدگاه سوم دربارۀ رابطۀ دانش عمومی و علمی، چرا هر دانش علمی با هر دانش عمومی سازگار نيست؟- ۷۶
اگر فردی بخواهد به تنهايی و بدون توجه و حضور ديگران زندگی كند، دچار چه مشكالتی خواهد شد؟- ۷۷
بيان كنيد كه چرا دانش عمومی، مانند هوا برای زندگی انسان است؟- ۷۸
وقتی رويكرد تجربی جهان دنيوی به ديگر جوامع نفوذ می كند، چه پيامدی به همراه دارد؟- ۷۹
اصطالحات زير را تعريف كنيد.- ۸۰

الف) ذخيرۀ دانشی:  
ب) دانش علمی: 
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ذخيرة دانشى 1

ذخيرۀ   -۱ می چرخد:  مفهوم  سه  محور  حول  دوازدهم،  سال  درسی  کتاب  اول  درس 
دانشی، ۲- دانش عمومی، ۳- دانش علمی. تعاريف اين سه مفهوم و رابطۀ آن ها 
با يکديگر، همواره از سؤاالت امتحانات نهايی است. اين درس، در نوبت اول ۴ 
نمره دارد و به همراه ساير درس های نيم سال اول (يعنی درس ۱ تا ۵)، ۵ نمره از 

نمرات امتحان نهايی را تشکيل می دهد.

مـقـدمـه

 انسان، ابتدا از راه حس (لمس كردن، شنيدن، ديدن و ...) 
جهان اطراف را می فهمد.

 هنگامی كه انسان بتواند سخن بگويد، راه جديدی برای 
ارتباط با جهان و فهم آن، پيش  رويش باز می شود. 

با سخن گفتن، روند آگاه شدن انسان از جهان اطرافش 
سرعتی شگرف می يابد. 

پس از سخن گفتن، انسان به دريافت های حسی خود 
بسنده نمی كند و از دانسته های ديگران نيز (از طريق 

سخن گفتن و پرسش و پاسخ) بهره می برد.
 انسان، با تفکر و تعقل

روند آگاهی
انسان

از ديده ها و شنيده هايش فراتر می رود.
معنای پديده های اطراف خود را درک می كند.

به آگاهی گسترده تر و عميق تری از عالم و آدم می رسد. 

 هر آن چه افراد از تجربه های فردی و اجتماعی خود، مطالعات مدرسه ای، 
دانشگاهی و ... می آموزند، ذخيرۀ آگاهی يا ذخيرۀ دانشی آن ها را شكل می دهد. 

نكات
هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتی يک ذخيرۀ دانشی دارد. 

ذخيرۀ دانشی، راهنمای زندگی انسان هاست. 

ـ ذخيرۀ دانشی انسان، 
دو بخش دارد:

 دانش عمومی (دانش حاصل از زندگی)
 دانش علمی (دانش تخصصی)

دانش عمومى

با ديگرانی كه در  با تولد و ورود به جهان اجتماعی،  انسان ها   ما 
همان جهان اجتماعی زندگی می كنند، در مجموعه ای از آگاهی ها و دانش ها 

سهيم و شريک می شويم. اين نوع از دانش را دانش عمومی می نامند. 

نقش دانش عمومى در زندگى انسان

 كنش آدمی وابسته به آگاهی است و بدون آگاهی انجام نمی شود، ولی ما 
اغلب از آگاهی و دانشی كه دربارۀ كنش های خود داريم و اهميت و نقشی 

كه اين آگاهی در زندگی ما دارد، غافليم.
را  مهمان ها  كه  مهمانی  يک  (مانند  جديدی  موقعيت  در  انسان ها  اگر   
نمی شناسند) قرار بگيرند، دقت و احتياط بيشتری در انجام كنش هايشان 
دارند. آن ها مجبور هستند پيش از انجام دادن هر كاری، فكر كنند تا آگاهی 

الزم را برای انجام آن به دست آورند. 

 اگر اين آگاهی ها و دانش ها نباشد، زندگی اجتماعی  ما مختل می شود و 
جهان اجتماعی فرومی پاشد. 
ويژگى هاى دانش عمومى

 از آن جا كه ما انسان ها با هم زندگی می كنيم، مجبور نيستيم خودمان 
به تنهايی و جداگانه، دانش الزم برای تک تک كنش هايمان را توليد كنيم. 
جهان اجتماعی (يعنی جامعه و فرهنگی كه در آن زندگی می كنيم)، دانش 

الزم برای زندگی يا همان دانش عمومی را در اختيار ما قرار می دهد. 
 دانش عمومی، گسترده ترين بخش ذخيرۀ دانشی ماست. 

 ما دربارۀ دانش عمومی کم تر می انديشيم؛ بيشتر از آن استفاده می كنيم 
و در تعامل با يكديگر آن را به كار می بريم.

 دانش عمومی برای زندگی اجتماعی، مانند هوا برای انسان است. 
انسان همواره از هوا استفاده می كند، اما اغلب متوجه آن نيست و از اهميت 
آن غافل است. او هنگامی متوجه وجود هوا می شود كه تغييری در آن رخ 

دهد و تنفس را با مشكل مواجه نمايد. 
 يادگيری دانش عمومی از بدو تولد آغاز می شود و تا پايان عمر ادامه می يابد. 

دانش علمى
 ذخيرۀ دانشی، بخش ديگری نيز دارد كه با تأمل و انديشه در دانش 
عمومی به دست می آيد. به اين دانِش عميق تر و دقيق تر، دانش علمی می گويند.

دانش 
عمومی و 

علمی دربارۀ 
يک پديده

پديدۀ  اين  دربارۀ  ما  است.  اجتماعی  پديدۀ  يک  زبان   
اجتماعی، هم دانش عمومی و هم دانش علمی داريم.

دانش  فارسی   زبان  سخن گويان  و  کاربران  دانش 
عمومی است.

دانش متخصصان زبان فارسی  دانش علمی و تخصصی 
است.

ويژگی افراد 
دارای دانش 

علمی

 به درک عميقی از دانش عمومی جهان اجتماعی خود می رسند.
پيدا  راه  عمومی  دانش  به  كه  را  اشكاالتی  و  آسيب ها   

كرده اند، شناسايی می کنند. 
 قدرت پيدا می كنند كه از حقايق موجود در دانش عمومی 

دفاع کنند.

نتايج 
تالش های 
علمی افراد

 تالش های  
      علمی

جهان  علمی  دانش  ذخيرۀ  بر  تدريج  به 
اجتماعی می افزايد. 

دانش عمومی را غنی تر می كند.
 دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشكالت زندگی 
يعنیيعنی هر وقت  شكل می گيرد و پيشرفت می كند. 
برای  زمينه  می شود،  مطرح  خاصی  مسئلۀ  جامعه،  يک  در 

پيدايش و رشد دانش علمی دربارۀ آن نيز فراهم می شود:

 

 كاهش يا افزايش بی رويۀ جمعيت در يک كشور، 
می تواند زمينۀ فعاليت و رشد علم جمعيت شناسی 

را فراهم كند. 
 بروز مسائل اقتصادی در يک جامعه می تواند 

زمينۀ رشد علم اقتصاد را فراهم كند.

تعارض دانش علمى و دانش عمومى
 گاهی ميان دانش عمومی و دانش علمی يک جهان اجتماعی تعارض هايی 

پديد می آيد. 
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ذخيرۀ دانشى

تعاريف  فرهنگی خود،  هويت  براساس  مختلف  اجتماعی   جهان های 
متعددی از دانش علمی دارند. مثالً جهان متجدد، براساس هويت دنيوی 
خود، فقط علم تجربی را دانش علمی می داند و علوم عقالنی و وحيانی را 

علم محسوب نمی كند.

راه های حل تعارض ها 
رها کردن بخشی از ذخيرۀ دانشی به نفع بخشی ديگر 

طرح ايده های جديد

پيامدهای 
تعارض

ارتباط دو سويۀ دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود.
دانش عمومی به طور همه جانبه از دانش علمی حمايت نمی كند. 

دانش علمی از رشد و رونق الزم بازمی ماند.
دانش علمی دغدغه و توان الزم برای حل مسائل و مشكالت 

دانش عمومی را از دست می دهد. 

ايدة علوم انسانى و اجتماعى بومى
 سرايت رويكرد دنيوی به كشور ما، باعث ايجاد تعارض هايی شده است. 
ايدۀ علوم انسانی و اجتماعی بومی (اسالمی و ايرانی) در كشور ما در ارتباط با 

چنين مشكالتی مطرح  شده است.

 ما دانشی   
می خواهيم كه

اوالً: همسو با هويت فرهنگی خودمان و ناظر به حل مسائل 
يعنیيعنی در حل مسائل و مشكالت  جامعۀ ما باشد، 

بومی ما مفيد و كارآمد باشد. 
ثانياً: دغدغۀ كشف واقعيت و تشخيص درست و غلط داشته باشد، 
يعنیيعنی به زبان و منطق جهان شمول سخن بگويد و در 

گشودن مرزهای دانش علمی به روی جهانيان مشاركت داشته باشد.
 وقتی دربارۀ موضوعی، دانش علمی قابل توجهی فراهم شود، علم 
است.  آن ها  متفاوت  موضوعات  در  علوم،  تفاوت  می گيرد.  شكل  ويژه ای 
در اوايل قرن بيستم ميالدی، عده ای در جهان غرب پيدا شدند كه به جای 
«موضوع» بر «روش» علوم تأكيد كردند. آن ها فقط علومی كه از روش تجربی 
بهره می برند را علم محسوب می كردند. اين رويكرد از نيمۀ دوم قرن بيستم 

با چالش هايی مواجه شد. يكی از اين چالش ها مربوط به علم رياضی بود. 
سه ديدگاه دربارة رابطة دانش عمومى و دانش علمى

رويكرد اول                  

در اين ديدگاه، تفاوت دانش علمی با دانش عمومی در روش آن ها است.
دانش علمی از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند حاصل می شود.

دانش عمومی، از راه جامعه پذيری و فرهنگ پذيری حاصل می شود.
دانش علمی (تجربی) راه کشف واقعيت و تنها دانش معتبر است. 

دانش عمومی در مقابل دانش علمی، از ارزش ناچيزی برخوردار است.
نتيجه: دانش علمی برای حفظ هويت خود بايد از ورود دانش عمومی 

به قلمرو علم جلوگيری كند.
      

رويكرد دوم                  

دانش  و  واقعيت  راه كشف  علمی،  دانش  كه  را  ادعا  اين  ديدگاه،  اين  ـ 
بنابراينبنابراين همۀ  عمومی، دانش حاصل از زندگی است انکار می کند 

دانش ها را دانش حاصل از زندگی  می داند.
ـ اين ديدگاه، برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار 

می داند و به عكس ، دانش عمومی را پايه و اساس هرگونه دانشی می داند.

ـ دانش ها 
كشف و بازخوانی واقعيت نيستند.

خلق و بازسازی واقعيت هستند كه انسان ها برای سامان دادن 
به زندگی خود توليد می كنند.

عمومی  دانش  و  علمی  دانش  مرز  رويكرد،  اين  نحله های  برخی  در  ـ 
فرو می پاشد.

رويكرد سوم                  

در اين 
  ديدگاه

بلكه  به دانش تجربی محدود نمی شود،  دانش علمی  
دانش های فراتجربی (عقالنی و وحيانی) را نيز شامل می شود 
كه هر كدام مالک سنجش و اعتباريابی خاص خود را دارد. 
دانش عمومی  دانش نامعتبر و غيرموثق نيست، بلكه 
كم و بيش در آن دانش های حقيقی و صحيح نيز وجود دارد.

ـ دانش علمی به دليل امکان اعتباريابی، نسبت به دانش عمومی، از اعتبار 
بيشتری برخوردارند.

ـ دانش علمی، ضمن ريشه داشتن در دانش عمومی، امكان انتقاد از دانش 
عمومی و تصحيح آن را دارد.

ـ دانش عمومی
و دانش علمی،  

 رابطۀ متقابل
    دارند؛

بر يكديگر اثر می گذارند و از هم اثر می پذيرند.
به مرور متناسب می شوند.

نتيجه: از اين رو، هر دانش علمی با هر دانش عمومی 
سازگار نيست.

1 
صحيح. ۱
صحيح. ۲
صحيح. ۳
صحيح. ۴
غلط؛ در صورت تعارض بين دانش عمومی و علمی، دانش علمی از رشد و . ۵

رونق الزم بازمی ماند. 
صحيح. ۶
صحيح. ۷
صحيح. ۸
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غلط؛ كسی كه دانش علمی دارد، قدرت پيدا می كند از حقايق موجود در . ۹
شناخت عمومی دفاع كند.

صحيح. ۱۰
صحيح. ۱۱
غلط؛ مربوط به ذخيرۀ دانشی است؛ نه دانش عمومی.. ۱۲
صحيح. ۱۳
صحيح. ۱۴
غلط؛ در اوايل قرن بيستم ميالدی، عده ای در جهان غرب، به جای موضوع . ۱۵

بر روش علوم تأكيد كردند.
صحيح. ۱۶
هويت فرهنگی. ۱۷
دنيوی. ۱۸
دانش علمی. ۱۹
گسترده ترين. ۲۰
عمومی ـ علمی. ۲۱
دانش عمومی. ۲۲
دانش علمی. ۲۳
دانش عمومی. ۲۴
هويت فرهنگی . ۲۵
دانش عمومی. ۲۶
دانش عمومی (دانش حاصل از زندگی). ۲۷
تعقل ـ تفكر. ۲۸
عمومی. ۲۹
بومی. ۳۰
عقالنی ـ وحيانی. ۳۱
گزينۀ «۳»؛ دانش عمومی (دانش حاصل از زندگی)، گسترده ترين بخش ذخيرۀ . ۳۲

دانشی است. ما كم تر دربارۀ آن می انديشيم و بيشتر از آن بهره می بريم.
گزينۀ «۲»؛ دانش علمی، با تأمل و انديشه در دانش عمومی (دانش حاصل . ۳۳

از زندگی) شكل می گيرد.
گزينۀ «۲»؛ تعارض ميان دانش عمومی و علمی، از دو طريق حل می شود؛ . ۳۴

۱- طرح ايده های جديد ۲- دست برداشتن از بخشی از ذخيرۀ دانشی به نفع 
بخش ديگر.

گزينۀ «۱»؛ در اين ديدگاه، تفاوت دانش علمی و عمومی، در روش آن ها . ۳۵
است. دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی افراد است كه از راه جامعه پذيری 

و فرهنگ پذيری به دست می آ يد.
گزينۀ «۱». ۳۶
برای . ۳۷ را  راه  به عنوان يک مسئلۀ خاص،  اقتصادی،  گزينۀ «۴»؛ وقوع بحران های 

پيشرفت علم اقتصاد باز می كند. بنابراين، دانش عمومی بر دانش علمی تأثير دارد.
(ت). ۳۸
(الف). ۳۹
(ب). ۴۰
(ث). ۴۱
(ت). ۴۲
(الف). ۴۳

(ث). ۴۴
(پ). ۴۵
طرح ايده های جديد ـ دست برداشتن از بخشی از ذخيرۀ دانشی به نفع . ۴۶

بخش ديگر (ذكر يک مورد كافی است.)
همسو با هويت فرهنگی خودمان و ناظر به حل مسائل جامعۀ ما است.ـ  دغدغۀ . ۴۷

كشف واقعيت و تشخيص درست و غلط دارد. (ذكر يک مورد كافی است.)
دانش علمی. ۴۸
تجربی. ۴۹
از حقايق موجود در دانش عمومی دفاع می كند.. ۵۰
به علت تعارض ميان دانش علمی و دانش عمومی. ۵۱
ارتباط دوسويۀ دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود. ـ دانش علمی . ۵۲

از رشد و رونق الزم باز می ماند. (ذكر يک مورد كافی است.)
تعارض ميان دانش علمی و دانش عمومی. ۵۳
علوم فراتجربی (عقالنی و وحيانی). ۵۴
انسان از ديده ها و شنيده ها و خوانده هايش فراتر می رود ـ معنای پديده های . ۵۵

اطراف خود را درک می كند.ـ  به آگاهی گسترده تر و عميق تری از عالم و آدم می رسد.
هر آن چه افراد از تجربه های فردی و اجتماعی خود، مطالعات مدرسه ای و دانشگاهی . ۵۶

و ... می آموزند، ذخيرۀ آگاهی يا ذخيرۀ دانشی آن ها را شكل می دهد.
در . ۵۷ را  آن  اجتماعی  جهان  (زيرا  می كنيم.  زندگی  هم  با  انسان ها  ما  زيرا 

اختيار ما قرار می دهد.)
تالش های علمی . ۵۸
عقالنی و وحيانی. ۵۹
به دليل عادت. ۶۰
دانش عمومی. ۶۱
مسائل و مشكالت بومی جامعۀ ما. ۶۲
الف) دانش علمی ب) دانش عمومی. ۶۳
الف) دانش عمومی ب) دانش علمی پ) دانش عمومی. ۶۴
الف) ذخيرۀ دانشی (ذخيرۀ آگاهی) ب) جهان اجتماعی (جامعه و فرهنگی . ۶۵

كه در آن زندگی می كنيم.)
الف) دانش عمومی ب) جهان متجدد. ۶۶
الف) جهان اجتماعی (جامعه و فرهنگی كه در آن زندگی می كنيم.) ب) . ۶۷

دانش علمی
الف) رويكرد دوم ب) رويكرد سوم. ۶۸
زبان، يک پديدۀ اجتماعی است. ما دربارۀ اين پديدۀ اجتماعی هم دانش . ۶۹

علمی و هم دانش عمومی داريم. با مقايسۀ دانش كاربران و سخنگويان زبان 
فارسی (دانش عمومی) با دانش متخصصان زبان فارسی (دانش علمی) به تفاوت 

اين دو دانش پی می بريم.
گاهی با دست برداشتن از بخشی از ذخيرۀ دانشی به نفع بخش ديگر و گاه . ۷۰

با طرح ايده های جديد.
دانش علمی با تأمل و انديشه در دانش عمومی به دست می آيد. اين دانش . ۷۱

برای حل مسائل و مشكالت زندگی، شكل می گيرد و پيشرفت می كند.
دانشی كه همسو با هويت فرهنگی خودمان و ناظر به حل مسائل جامعۀ ما . ۷۲

باشد. هم چنين دغدغۀ كشف واقعيت و تشخيص درست و غلط داشته باشد.



۵۰

علوم اجتماعى

كسی كه دانش علمی دارد: ۱- به درک عميقی از دانش عمومی جهان . ۷۳
اجتماعی خود می رسد. ۲- آسيب ها و اشكاالتی را كه به دانش عمومی راه پيدا 
كرده اند، شناسايی می كند. ۳- قدرت پيدا می كند كه از حقايق موجود در دانش 

عمومی دفاع كند.
دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشكالت زندگی، شكل می گيرد و پيشرفت . ۷۴

می كند؛ يعنی هر وقت در يک جامعه، مسئلۀ خاصی مطرح می شود، زمينه برای رشد 
و پيدايش دانش علمی دربارۀ آن نيز فراهم می گردد؛ مثالً كاهش و يا افزايش بی رويۀ 
جمعيت يک كشور، می تواند زمينۀ فعاليت و رشد علم جمعيت شناسی و بروز مسائل 

اقتصادی در يک جامعه می تواند زمينۀ رشد علم اقتصاد را فراهم كند.
همۀ كسانی كه از دانش عمومی برخوردارند، اين مشكالت را می شناسند و . ۷۵

برای حل برخی از آن ها راهكارهايی پيشنهاد می دهند. اما افرادی كه دربارۀ اين 
مسائل شناخت علمی دارند، از شناختی دقيق تر برخوردارند و می توانند برای 

حل آن ها راه حل هايی صحيح پيدا كنند.
دانش علمی ضمن ريشه داشتن در دانش عمومی، امكان انتقاد از دانش . ۷۶

عمومی و تصحيح آن را دارد. دانش عمومی و دانش علمی رابطۀ متقابل دارند. 
بر يكديگر اثر می گذارند و به مرور متناسب می شوند. از اين رو هر دانش علمی، 

با هر دانش عمومی سازگار نيست.
چنين فردی در برخورد با موقعيت های بسياری كه از آن ها آگاهی ندارد، با . ۷۷

مشكل مواجه می شود و نمی تواند كاری انجام دهد. هم چنين اگر بخواهد برای 
انجام دادن هر كاری بينديشد، زندگی اش بسيار پرزحمت می شود.

و . ۷۸ نيست  آن  متوجه  موارد  اغلب  اما  می كند،  استفاده  هوا  از  انسان  زيرا 
آن  در  كه  می شويم  هوا  وجود  متوجه  هنگامی  ما  است.  غافل  آن  اهميت  از 
تغييری رخ دهد و تنفس ما با مشكل مواجه شود. به همين ترتيب ما اغلب از 

آگاهی هايی كه در كنش های ما موجود است، غافليم.
در اين جوامع، تعاريف متفاوت و گاه متضادی از علم رواج می يابد و در . ۷۹

ذخيرۀ دانشی آن ها تعارض هايی پديد می آورد. 
الف) هر آن چه افراد از تجربه های فردی و اجتماعی زندگی خود، مطالعات مدرسه ای، . ۸۰

دانشگاهی و ... می آموزند، ذخيرۀ دانشی يا ذخيرۀ آگاهی آن ها را تشكيل می دهد.
ب) بخشی از ذخيرۀ دانشی است كه با تأمل و انديشه در دانش عمومی دست 

می آيد و عميق تر و دقيق تر از دانش عمومی است.

علوم اجتماعى 2

 

در اين درس، ابتدا مفهوم علوم اجتماعی  را بررسی می کنيم و سپس، اين دسته از 
علوم را با ساير علوم بشری (علوم انسانی، علوم طبيعی و فلسفه) مقايسه خواهيم 
خواهيم  اجتماعی»  علوم  «فوايد  يعنی  درس،  بخش  مهم ترين  به  ادامه  در  کرد. 
پرداخت و در نهايت، اندکی در ارتباط با جامعه شناسی (که يکی از علوم اجتماعی 
است) بحث می کنيم. در امتحانات نوبت اول، ۴ نمره از اين درس طرح می شود و 
در نوبت دوم نيز، به همراه ساير درس های نيم سال اول، ۵ نمرۀ امتحانات نهايی 

را تشکيل می دهد.

مـقـدمـه

انسان ها با کنش های اجتماعی خود، اجتماعات انسانی را شكل می دهند؛ اما اين 
اجتماعات پس از شكل گيری، بر زندگی و رفتار انسان ها تأثير می گذارند. به 
عبارت روشن تر، ما انسان ها متأثر از اجتماعاتی هستيم كه خود آن ها را پديد 

می آوريم. مطالعۀ علمی اين اجتماعات به شكل گيری علوم اجتماعی  انجاميد. 

تعريف علوم 
اجتماعی

و  انسانی  اجتماعات  كه  می شود  گفته  دانش هايی  به 
و  ما  زندگی  شيوۀ  و  كنش ها  بر  آن ها  اثرگذاری  چگونگی 
هم چنين اثرپذيری آن ها از كنش ها و شيوۀ زندگی ما را به 

روش علمی مطالعه می كند. 
علمی است كه كنش های اجتماعی انسان و پيامدهای آن 

را مطالعه می كند. 

علوم انسانى و علوم اجتماعى (مقايسة علوم اجتماعى با علوم 
انسانى، علوم طبيعى و فلسفه)

 هر علمی دربارۀ موضوع خاصی بحث می كند؛ به واقع «موضوع علوم» عامل 
تمايز علوم از يكديگر هستند.

علوم 
طبيعی

موضوع: موضوع علوم طبيعی، پديده های طبيعی است. پديده های 
طبيعی، به اقدام و عمل انسان ها وابسته نيستند؛ بلكه مستقل از 

ارادۀ انسان ها و اهداف و معانی مورد نظر آن ها وجود دارند. 
به  زيرا  هستند؛  طبيعی  علوم  از  نجوم،  و  زمين شناسی  مثال: 
مطالعۀ پديده های طبيعی می پردازند. زمين شناسی دربارۀ زمين 

بحث می كند و نجوم، سياره ها و ستاره ها را مطالعه می كند. 
نکته: علوم طبيعی، قوانين طبيعت و پديده های طبيعی را می شناسد. 
بنابراين، فعاليت های غيرارادی انسان ها (مانند ضربان قلب و ...) در 

علوم طبيعی مانند علم پزشكی بررسی می شود.

علوم 
انسانی

موضوع:  علوم انسانی دربارۀ کنش های انسان و آثار و پيامدهای 
است  انسانی  انسان، كنش  فعاليت  از  منظور  می كند.  بحث  آن 
كه با آگاهی و اراده انجام می شود و هدف و معنای خاصی دارد. 
شناخت كنش انسانی در علوم انسانی، بدون فهم هدف و معنای 

آن ممكن نيست. 
آدميان  كنش های  بررسی  به  كه  اخالق  و  روان شناسی  مثال: 

می پردازند، از علوم انسانی محسوب می شوند. 

فلسفه

موجودی  به  يعنی  است؛  وجود  اصل  فلسفه،  موضوع  موضوع: 
نمی پردازد؛  اجتماعی  و  انسانی  طبيعی،  موجودات  مانند  خاص 

بلكه قوانين کلی موجودات را شناسايی می كند. 
مثال: فلسفه، قوانينی را مطالعه می كند كه شامل همۀ موجودات 
انسانی  يا  اجتماعی،  طبيعی،  موجودات  مخصوص  و  می شود 
طبيعی،  پديدۀ  هر  آن،  براساس  كه  عليت  قانون  مانند  نيست. 

انسانی و اجتماعی، علتی دارد و خودبه خود به وجود نمی آيد. 
نتيجه: فلسفه، نه جزء علوم طبيعی است و نه جزء علوم اجتماعی 

و انسانی؛ بلكه خود دانشی مستقل است. 

 برای فهم جايگاه علوم اجتماعی، ابتدا بايد انواع كنش های انسانی را به 
ياد آوريم. كنش های انسانی، به كنش های فردی و اجتماعی تقسيم می شوند. 
كنش های  اما  می شوند؛  انجام  ديگران  به  توجه  بدون  فردی  كنش های 
كنش های  بنابراين  می شوند.  محقق  ديگران  گرفتن  نظر  در  با  اجتماعی، 

انسانی، عام تر از كنش های اجتماعی هستند. 



۸۶

امتحانات نهايى

تاريخ امتحان: خرداد ۱۴۰۱رشته: علوم انسانیامتحان نهايی: جامعه شناسی ۳
۳رديف نمرهمدت امتحان: ۸۰ دقيقهپايۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ 

عبارت های صحيح و غلط را مشخص كنيد.۱
الف) علوم اجتماعی، ظرفيت داوری دربارۀ علوم طبيعی و فناوری حاصل از آن را دارند.

ب) انسان در ديدگاه جامعه شناسی تبيينی نه تنها يک موجود طبيعی پيچيده دانسته می شود، بلكه با ساير موجودات طبيعی تفاوت های 
بنيادی دارد.

پ) انقالب های اجتماعی، انديشه های جديد، شاهكارهای هنری و اختراعات بزرگ، هنگامی پديد می آيند كه انسان نظم موجود را رعايت كند.
ت) ماكس وبر تفهم را روش مستقلی برای علوم انسانی نمی دانست بلكه آن را مقدمه و پيش نيازی برای روش علمی كه همان روش 

تجربی بود، می انگاشت.

۱

جای خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد.۲
الف) علوم انسانی و اجتماعی بومی (ايرانی و اسالمی) بايد همسو با ............... خودمان و ناظر به حل مسائل جامعۀ خودمان باشد.

ب) برخی رويكردها برای دستيابی به پاسخ های ساده و كامالً قابل پيش بينی دربارۀ چرايی وقوع پديده های اجتماعی، پيچيدگی و عمق 
اين پديده ها را ناديده می گيرند و از آن ها ............... می كنند.

پ) ثروت، درآمد و پاداش مالی، از ابزارهای ............... اعمال قدرت است. 
ت) طرفداران قشربندی اجتماعی چنين می پندارند كه نابرابری های اجتماعی نتيجۀ تفاوت ها يا ............... هستند؛ بنابراين عادالنه اند.

ث) يكی از راه های آشتی، اتحاد و دوستی در ميان گروه ها و ملت ها ............... است.
ج) ابن خلدون در مطالعات خود، به روش عقلی توجه چندانی نداشت و بيشتر از روش حسی و تجربی استفاده می كرد و بنابراين از 

............... سخنی نگفت.
چ) واقعيت هايی كه با آگاهی و ارادۀ انسان به وجود می آيند، مانند ارزش ها و آرمان ها با ............... شناسايی می شود.

۳/۵

پاسخ صحيح را مشخص كنيد.۳
۱- مهم ترين منبع قدرت در جوامع امروزی كدام است؟

۴) ثروت  ۳) يكپارچگی نظام  ۲) سازمان  ۱) شخصيت  
۲- برخی تفاوت ها مانند رنگ پوست، زبان، اثر انگشت ............... ناميده می شود.

۴) تفاوت های اسمی ۳) نابرابری طبيعی رتبه ای  ۲) نابرابری اجتماعی  ۱) تفاوت های رتبه ای 
۳- در اواخر قرن بيستم ............... به جای كشمكش طبقاتی، محور اصلی مباحثات فكری و سياسی شد.

۴) قشربندی ۳) هويت  ۲) ثروت  ۱) قدرت 
۴- دانشمندان برای كسب دانش دربارۀ پديده های طبيعی، مادی و محسوس از كدام نوع عقل استفاده می كنند؟

۴) عقل تجويزی ۳) عقل انتقادی  ۲) عقل تفسيری  ۱) عقل ابزاری 
۵- مقبوليت و مرجعيت ............... در فرهنگ عمومی جامعۀ ايران موجب شد كه دو انقالب اجتماعی در يک قرن در جامعۀ ايران شكل بگيرد.

۴) علم جامعه ۳) علم تاريخ  ۲) علم فقه  ۱) علوم اجتماعی 

۲/۵

به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد.۴
الف) تعارض ميان دانش علمی و دانش عمومی چگونه حل می شود؟ (ذكر يک مورد)

ب) علت شكل گيری رويكردهای مختلف در جامعه شناسی چيست؟ 
پ) چگونه نظم های پنهان و شگفت انگيز زندگی انسان كشف می شود؟

ت) چگونه می توان مسائل زندگی جوانان و آرزوهای آن ها را فهميد و آنان را ياری كرد؟
ث) هر كنش سياسی با چه هدفی انجام می شود؟

ج) نتايج حذف مالكيت خصوصی در ديدگاه مخالفان قشربندی اجتماعی را بنويسيد. (ذكر يک مورد)
چ) در ديدگاه الگوی مطلوب قرآنی، معيار برتری و بزرگی چيست؟

ح) در فرهنگ اسالم، مسلمانان به آموختن كدام نوع علم تشويق شده اند؟
خ) ويژگی های جامعۀ مطلوب فقه شيعه را بنويسيد. (ذكر يک مورد)

۴/۵

۱۴۰۱امتحان نهايی: جامعه شناسی ۳ ۱۴۰۱ جامعه شناسی  جامعه شناسی  علوم انسانی علوم انسانی علوم انسانی علوم انسانی علوم انسانی علوم انسانی علوم انسانی علوم انسانی علوم انسانیرشته: علوم انسانیرشته:رشته:رشته:رشته: جامعه شناسی  جامعه شناسی  جامعه شناسی امتحان نهايی: جامعه شناسی امتحان نهايی: جامعه شناسی امتحان نهايی:امتحان نهايی:امتحان نهايی:امتحان نهايی: تاريخ امتحان: خرداد  علوم انسانی علوم انسانیامتحان نهايی:
۳رديف  دقيقهپايۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ 

تاريخ امتحان:تاريخ امتحان:تاريخ امتحان:تاريخ امتحان:تاريخ امتحان:تاريخ امتحان:تاريخ امتحان:تاريخ امتحان:تاريخ امتحان:تاريخ امتحان:
۸۰ نمرهمدت امتحان:

 جامعه شناسی  جامعه شناسی امتحان نهايی:
۳ امتحان شمارۀ 

رشته: علوم انسانی
پايۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه
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امتحانات نهايى

تاريخ امتحان: شهريور ۱۴۰۱رشته: علوم انسانیامتحان نهايی: جامعه شناسی ۳
۴رديف نمرهمدت امتحان: ۸۰ دقيقهپايۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ 

عبارت های صحيح و غلط را مشخص كنيد.۱
الف) ما انسان ها با تولد و ورود به جهان اجتماعی با ديگرانی كه در همان جهان اجتماعی زندگی می كنند، در مجموعه ای از آگاهی ها و 

دانش ها سهيم و شريک می شويم.
ب) برداشت روزافزون از منابع تجديدناپذير، از جمله تغييراتی است كه يک نظام اجتماعی در محيط ايجاد می كند و رشد جمعيت نيز 

از جمله تغييراتی است كه يک نظام در خود ايجاد می كند.
پ) در جامعه شناسی تبيينی نه تنها ارزش بودن مهربانی و فداكاری قابل مشاهده و فهم است بلكه با استفاده از روش های تجربی می توان 

گفت كه مهربانی يک فضيلت اخالقی و كينه توزی يک رذيلت اخالقی است.
ت) پرسش از معنای زندگی و ده ها پرسش ديگر مرتبط با آن، همواره ذهن انسان ها و بسياری از انديشمندان را به خود مشغول كرده 

است. اين پرسش ها در جهان متجدد و در ميان صاحب نظران علوم اجتماعی نيز مطرح بوده است.

۱

جای خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد.۲
الف) يكسان دانستن طبيعت و جامعه، انسان ها را به پيچ و مهره های ............... تقليل می دهد.

ب) حس و تجربه از ابزارهای مهم شناخت علمی هستند، اما روش تجربی توان فهم ............... انسان ها را ندارد.
پ) جامعه شناسان در مطالعۀ نابرابری های اجتماعی به ............... در جوامع توجه دارند.

ت) انديشمندان اجتماعی معتقدند كه سياست هويت متعلق به دورۀ ............... است كه هويت ها موضوعی برای نزاع و درگيری می شوند.
ث) در فرهنگ اسالم، مسلمانان به آموختن ............... تشويق شده اند و از يادگيری علمی كه فايده ای نداشته باشد منع گرديده اند.

ج) فقه اسالمی با به رسميت شناختن تفاوت های قومی، نژادی، زبانی و فقهی، اين تفاوت ها را به فرصتی برای شكل گيری ............... تبديل می كند.

۳

پاسخ صحيح را مشخص كنيد.۳
۱- با تالش برای حل مسائل و مشكالت زندگی شكل می گيرد و پيشرفت می كند:

۲) آگاهی حاصل از زندگی  ۱) دانش عمومی  
۴) گسترده ترين بخش ذخيرۀ دانشی ۳) دانش علمی  

۲- در كدام رويكرد به نابرابری اجتماعی، چنين می پندارند كه «نابرابری های اجتماعی نتيجۀ تفاوت ها يا نابرابری های طبيعی هستند، 
بنابراين عادالنه اند.»

۲) مخالفان قشربندی اجتماعی ۱) طرفداران عدالت اجتماعی  
۴) طرفداران قشربندی اجتماعی ۳) مخالفان مالكيت خصوصی  

۳- امام علی ⒔ می فرمايد: «مردم دشمن چيزی هستند كه نمی شناسند»، اين عبارت به كدام الگوی هويتی اشاره دارد؟
۲) الگوی تعارف هويت ها  ۱) الگوی همانندسازی  
۴) الگوی تنازع هويت ها ۳) الگوی تكثرگرا  

۴- هنگامی كه در سخن گفتن با ديگری از زبان خود برای اصالح يک رابطۀ ظالمانه استفاده می كنيم، از كدام نوع عقل استفاده می كنيم؟
۴) عقل ابزاری ۳) عقل انتقادی  ۲) عقل تجربی  ۱) عقل تفسيری 

۵- جامعۀ اسالمی با استفاده از ...............، رفتارها و هنجارهای اجتماعی را ارزيابی و نقد می نمايد و دربارۀ آن ها داوری می كند.
۴) علوم ابزاری ۳) علم جامعه  ۲) علم تاريخ  ۱) علم فقه 

۲/۵

به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد.۴
الف) يک مورد از پيامدهای تعارض در ذخيرۀ دانشی جوامع را بنويسيد.

ب) موضوع مورد مطالعۀ جامعه شناسی خرد چيست؟
پ) نظم اجتماعی نتيجۀ چيست؟

ت) تأثير ناديده گرفتن معنای كنش بر مطالعات تبيينی را بنويسيد.
ث) برای فهميدن داللت های كنش چه بايد كرد؟
ج) دو مورد از منابع و عوامل قدرت را نام ببريد. 

چ) رويكرد ابن خلدون در مقايسه با فارابی چگونه است؟
ح) شناسايی خوبی عدالت و بدی ظلم چگونه امكان پذير است؟

۴
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