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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه حسن نژاد  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص كنيد.

   غ             الف( گسترده ترین بخش ذخيره دانش، دانش عمومی است. ص 

 ب( اگر در ذخيره دانش تعاریضی بوجود بياید ارتباط دو سویه دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود.

   غ             ص 

   غ             م و مذهبی داراي حقوق و مسئوليت هاي برابرند. ص ج ( همه مردم ایران از هر قو

 د ( رشد و شكوفایی جهان اسالم از قرن سوم و چهارم هجري به دليل  پيروي از الگوي همانند سازي بود.

   غ             ص  

   غ             ص  هـ ( مدینه ضالّه جامعه اي است كه در اثر انحراف عملی از مدینه فاضله شكل می گيرد. 

 

25/0  

25/0  

 

25/0  

25/0  

 

25/0  

2 

 جاهاي خالی را باكلمات مناسب پر كنيد.

 دارند الف ( جهان اجتماعی بر اساس ........................... خود تعاریف متفاوتی از دانش علمی

 ب( خشت بناي جامعه .......................................... است.

 ج ( براي فهميدن داللت هاي كنش باید به ..................................كه كنشگر در آن عمل می كند مراجعه كنيم.

 د ( مدار مشروعيت ......................................... است.

 از مهمترین شاخه هاي علوم اجتماعی مسلمانان مهم ............................... است.د ( یكی 

 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

3 

 گزینه صحيح رابا عالمت تيك مشخص كنيد.

 بركدام روش ویژه علوم اجتماعی تأكيد می كند. "ماكس وبر" -1

 الف( روش عقلی                                                ب( روش تفهمی                 

 ج( روش حس و تجربی                                     د( روش انتقادي 

 كدام ویژگی كنش باعث خالقيت زدایی می شود؟ -2

 ب( معنادار بودن                          الف( ارادي بودن                                    

 ج( آگاهانه بودن                                                  د( هدفدار بودن

 جامعه شناسان انتقادي براي داوري و انتقاد وضعيت موجود به چه معيارهایی نياز دارند؟ -3

 ب( معيارهاي عقلی                                                     الف( معيارهاي علمی       

 د( معيارهاي ذهنی                                       ج( معيارهاي تجربی    

 عيب حذف مالكيت خصوصی در رویكرد دوم نابرابري هاي اجتماعی چيست؟ -5

 ب( از بين رفتن نظام مالكيت             الف( از بين رفتن عدالت                      

 د( از بين رفتن تفاوت ها و نابرابري ها        ج( از بين رفتن انگيزه رقابت                     

 مدینه اي كه در آن علوم وحيانی و عقالنی را می شناسد ولی از آن ها بهره نمی برند؟ -4

 ب( مدینه فاسقه                                  الف( مدینه ضاله                         

 د( مدینه فاضله         ج( مدینه جاهله                                       

 كدام گزینه تحقق بخشيده می شود؟ شرط دوم جامعه مطلوب به وسيله -6

 الف( مجلس شوراي اسالمی                             ب( رهبر

 خبرگان                                            د( قواي سه گانهج( مجلس 

 

5/0  

 

5/0  

 

 

5/0  

 

 

5/0  

 

 

5/0  

 

 

5/0  
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5 

 هر گزینه از ستون الف را به گزینه صحيح از ستون ب وصل كنيد.)یك گزینه در ستون ب اضافی است(

 ب الف

 قدرت اجتماعی اجتماعی و سایر پدیده هاي خرد را بررسی می كند.الف( كنش 

 سياست ب( ارتباط ميان پدیده هاي اجتماعی را می گویند.

 ساختار اجتماعی ج( هنگامی كه انسان براي رسيدن به اهداف خود بتواند بر دیگران تأثير بگذارد.

 نظام سياسی د( هر گاه قدرت براي رسيدن به هدفی معين سازمان یابد.

  جامعه شناسی خرد 

1 

4 

 جدول زیر را كامل كنيد

 بر اساس خواست و ميل حاكم براساس فضيلت تعدا حاكمان/ روش حكومت

 ---------------- ------- فرد

 اُليگارشی ------- اقليت

  ------------------- جمهوري اكثریت

1 

6 

 تعریف كنيد:

 الف( آشنا زدایی:

 ب( هویت:

 سنت هاي الهی: ج(

5/1  

7 
 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

 از نظر جامعه شناسان پوزیتویست مسير پيشرفت جوامع چگونه است؟
5/0  

5/0 وجود نظریات متفاوت در جامعه شناسی نشانه چيست؟ 9  

5/0 چه هنگام تفاوت هاي اسمی  و نابرابري هاي طبيعی مورد توجه جامعه شناسان قرار می گيرد؟ 8  

5/0 رویكرد تفهمی به كدام وجه از زندگی اجتماعی انسان كم توجهی می كنند؟ 11  

5/0 الگویی كه قرآن براي شناخت متقابل هویت ها ارایه می دهد چيست؟ 11  

5/0 سياست هویت محصول چه دوره اي است و بر چه عاملی تأكيد می كند؟ 12  

13 
 .به سواالت پاسخ كامل دهيد

 شناسی تفهمی نسبت به ارزیابی ارزش هاي سياسی چگونه است؟ دیدگاه جامعه
1 

 1 چرا رویكرد اول ناعادالنه است؟« نابرابر هاي اجتماعی» از نظر رویكرد سوم  15

 1 چه عواملی باعث شد در دوره پسامدرن تنازع هویت ها افزایش یابد؟ ) دو مورد( 14

55/0 مورد( 3بنو یسيد؟ )ویژگی هاي جامعه آرمانی از نظر قرآن را  16  

 1 چگونه است و علم اجتماعی خود  را چه علمی ناميد؟ "ابن خلدون"رویكرد  17

 1 از نظر فقه شيعه جامعه مطلوب داراي چه ویژگی هایی است؟ 19

 1 مورد( 2ویژگی هاي علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد را بنویسيد؟ ) 18
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1 

                                       5الف( صحيح ص

 6ب( صحيح ص

                                       11ج( صحيح ص

 96د( غلط ص

 85ه( غلط ص

25/1  

2 

                          6الف( هویت اجتماعی ص

 35ب( كنش اجتماعی ص 

                             59ج( زمينه  فرهنگی ص

 47د( حق و باطل بودن ص

 111ه( فقه ص

5/2  

3 
         76الف ص  -3           39الف ص -2            14ب ص  -1

 113ج ص  -6             85ب ص  -4             72ج ص -5

3 

5 
 23ب= ساختار اجتماعی ص                   13الف=جامعه شناسی خردص 

 48د= سياست ص                           44ج=قدرت اجتماعی ص 
1 

4 

                               61فرد بر اساس فضيلت= مونارشی ص

 61اقليت بر اساس فضيلت = آرستيو كراسی ص 

                  61فرد بر اساس ميل و خواست = استبدادي ص

 61اكثریت بر اساس خواست و ميل حاكم= دموكراسی ص 

1 

6 
 21روزمره اطراف خود نگاه می كنند.صالف( از دید یك فرد غریبه به موضوعات آشنا و 

 78ب( آگاهی فرد از كيستی خود و احساس تعلق اجتماعی به یك جهان اجتماعی و قلمرو جغرافيایی می باشد. ص
 82ج( قرآن كریم، قوانين حاكم بر تداوم و تغيير جوامع و امت هاي مختلف را سنت هاي الهی می نامند. ص

5/1  

5/0 28پيشرفت طی می كنند و از جوامع ساده به جوامع پيچيده است. صمسير یكسانی به سوي  7  

5/0 57نشانه پيچيدگی و عمق پدیده هاي اجتماعی و البته دشواري فهم آن هاست.ص 9  

5/0 68درصورتی كه به نابرابري هاي اجتماعی منجر شود.ص 8  

5/0 74به ساختارهاي اجتماعی وتاثير آن ساختارها بر زندگی افرادص 11  

5/0 96الگوي تعارف ص 11  

5/0 93محصول دوره پسامدرن است و بر تفاوت ها و هویت هاي خاص و محلی تأكيد می كندص 12  

13 
جامعه شناسی تفهمی:  تفسيري صرفاً به توصيف ارزش ها و تظام هاي سياسی بسنده می كند و مالک و معياري براي ارزیابی 

 64آنها ارائه نمی دهد.ص
1 

15 
رویكرد اول ناعادالنه است چون این واقعيت را نادیده می گيرد كه افرادي كه در طبقه اجتماعی پایين متولد می شوند حتی با 
داشتن شایستگی و تالش برابر با افرادي كه در طبقه اجتماعی باال متولد می شوند به سادگی امكان رقابت با آن ها را ندارند.ص 

73 
1 

14 

 قشربندي و كشمكش طبقاتی ، محور اصلی مباحثات فكري و سياسی شود.هویت به جاي -1

 در دوره سپامرون ، هویت از منظر گروه هاي اجتماعی محتلف وتوسط آن ها ، تعریف می شود.-2

 در این دوره ، افراد مسائل سياسی، اقتصادي و اجتماعی را بر اساس عالقه اي فرهنگی و هویتی خود پی می گيرند.-3

 93عالوه بر ثروت و قدرت، هویت و دانش نيز كانون نزاع وكشمكش می شوند و تنازع و درگيري را افزایش می دهند.ص-5

1 
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16 
 . فرهنگ حق دارد.2به عدالت و قسط رفتار می شود.    -1

 82مقاومت می شود.صدر آن به كسی ظلم نمی شود و در برابر ظلم دیگران -2
55/0  

17 
لم عمران ع –رویكرد ابن خلدون انتقادي نيست و جامعه شناسی او در مقایسه با جامعخ شناسی فارابی محافظه كارانه است 

 84ص
1 

19 
 روابط و ساختارهاي آن با مشاركت و همراهی مردم، عادالنه باشد.-1

 112عمل كننده به آن باشند یعنی عالم و عادل باشند.صحاكمان و كارگزاران جامعه نيز عالم به عدالت و -2
1 

18 

 این دانش بر اساس تمرینی از علم خواهد بود كه مناسب با معناي علم در جهان اسالم است. -1

ائل اجتماعی استفاده خواهد كرد ولی ـعلم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزارهاي تجربی براي توصيف و تبيين مس -2

 114اي علمی جهان اسالم به شناخت تجربی محدود نمی شود و از منابع عقودتی و وحيانی نيز استفاده می كند.صتبيين ه

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


