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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 :

 کالتی مهاجر صدیقه  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 عبارت هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد . 

 الف( براي فهم بعد اجتماعی كنشهاي انسانی باید به قصد و نيت كنشگر توجه كرد .

 ب( جامعه شبيه یك موجود زنده نيست بلكه جامعه یك موجود زنده است .                   

ج( علوم اجتماعی از طریق داوري درباره پدیده هاي اجتماعی و انتقاد از آنها فرصت موضع گيري مناسب و صحيح را براي 

                       دانشمندان فراهم می آورد .                                        

             .د( مقبوليت و مشروعيت حقيقی همواره همراه یكدیگرند از یكدیگر جدا نمی شوند

 هـ ( قدرت فردي انسانها محدود است .                                                                       

25/1  

2 

 جاي خالی را با كلمات مناسب پر كنيد . 

 الف( رابطه و پيوند بين پدیده هاي اجتماعی مختلف ..................... نام دارد . 

 ب( رویكرد ...................... نسبت به بقيه ي رویكردهاي جامعه شناسی از علوم طبيعی فاصله ي بيشتري گرفت . 

 يره دانش ................... می افزاید و دانش ................ را غنی تر می كند . ج( تالشهاي علمی به تدریج بر ذخ

 د( اولين چالش جهان متجدد كه با توجه به مسئله ي قشر بندي اجتماعی شكل گرفت چالش ............. نام دارد . 

2 

3 

 پاسخ صحيح را مشخص كنيد . 

 ( كدام گزینه زیر مجموعه علوم اجتماعی محسوب نمی شود ؟ 1

 شناسی  د( باستان                   ج( فلسفه                       ب( ارتباطات             الف( مدیریت        

 ( تجویز قرص شوید توسط پزشكان عمومی براي كاهش چربی خون به كدام راه حل تعارض ذخایر دانشی اشاره دارد ؟ 2

 الف( از رونق افتادن ذخيره دانش علمی          ب( رونق گرفتن دانش عمومی 

 عمومی ج( طرح ایده ي جدید                                    د( از رونق افتادن ذخيره دانش 

 ( مصداق اليگارشی در تقسيم بندي نظام سياسی از دیدگاه ارسطو كدام مورد است ؟ 3

 ب( حكومت سرمایه داران در اروپا                  الف( حكومت پاپ برواتيكان          

 د( حكومت معاویه                 ج( حكومت نخبگان جامعه              

 بارت هاي زیر بيانگر كدام مفاهيم است ؟ ( به ترتيب هر یك از ع5

 ( مدل رایج سياست گذاري هویتی دوران مدرن 2            ( محصول دوران پسامدرن              1

 الف( سياست هویت ـ همانندسازي                 ب( همانند سازي ـ تكثر گرایی 

 هویتی ـ تكثر گرایی  ج( همانند سازي ـ سياست هویتی                 د( سياست

2 

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد . 

 ( فارایی جوامعی را كه از علوم عقلی بی بهره اند چه می نامد ؟ 1

 ( شماره ملی درج شده در شناسنامه بيانگر چيست ؟ 2

 ( از نظر جامعه شناسان علت نابرابري اجتماعی چيست ؟  3

 ( دو ویژگی مهم كنشهاي اجتماعی از دیدگاه نظریه پردازان جامعه شناسی كدامند ؟ 5

2 

 1 نقش رسانه ها در قدرت سخت و نرم با یكدیگر مقایسه كنيد .  4

 1 اشتباهی كه رویكرد پوزیتویستی در داوري علمی ارزشهاي سياسی مرتكب شدچه بود و چه نتيجه اي داشت؟  6

 1 علل اهميت تمدن اسالمی چيست ؟  7

 1 دو انقالبی كه در قرن بيستم شكل گرفت را نام برده و بنویسيد هر كدام توسط چه شخصيت به وجود آمد ؟ 9

 1 دو مورد از ویژگيهاي تكثر گرایی را ذكر كنيد .  8

 1 در رویكرد مخالفان قشر بندي اجتماعی چه عاملی مانع پيشرفت مادي می شود ؟  11



 

132 

 

   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 :

 كالتی مهاجر صدیقه  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 1 تفاوت افراد در تحصيالت و ضریب هوشی چه شباهت و تفاوتی با یكدیگر دارد ؟  11

 1 الگویی كه قرآن براي شناخت متقابل هویت ارائه می كند چه نام دارد و در مقابل كدام الگو قرار می گيرد ؟  12

 1 دو مورد از كاركردهاي علوم اجتماعی اسالمی را بيان كنيد .  13

25/1 آیا می توان گفت مشكالت و مسائل اجتماعی خارج از دایره ي نفوذ ما هستند ؟ دليل بياورید .  15  

5/1 علم نافع چيست ؟  14  

16 

 هر یك از عبارت هاي سمت راست به كدام یك از مفاهيم سمت چپ اشاره دارد ؟ ) یك مورد اضافی است ( 

 ( ماللهند1      الف ( نام كتاب ابوعلی مسكویه                                          

 ی( سنت اله2     ب( قوانين حاكم بر تداوم و تغيير امت ها در قرآن                

 ( تجارب االمم  3ج( علم اجتماعی از دیدگاه خلدون                                            

 ( علم مدنی 5د( نام كتاب ابوریحان بيرونی در توصيف جامعه هند                   

 ( علم عمران   4                                                                                             

1 
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 باسمه تعالی

 

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

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 کالتی مهاجر صدیقه  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
                  ج( ص                           ب( غ                                      الف( غ       

 هـ( ص                                 د( غ        
25/1  

2 
         الف( ساختار اجتماعی               ب( انتقادي        

 د( فقر و غنا                 ج( علمی ـ عمومی     
2 

3 

                        ( فلسفه        1

 ( طرح ایده ي جدید           2

       ( حكومت سرمایه داران   3

 ( سياست هویت ـ همانندسازي 5

2 

5 

 ( مدینه ي جاهله            1

 ( جنبه ي اختصاصی سند هویت فرد 2

 ( تقسيم نابرابر مزایاي اجتماعی قدرت ـ ثروت ـ دانش 3

 ( آگاهی و معنا 5

2 

 1 در قدرت نرم رسانه ها ابزار تسلط و تغيير در نظام فرهنگی هستند اما در قدرت سخت فقط منتشر كننده ي خبرقدرت اند .  4

 1 یكسان انگاري نظام جامعه و طبيعت و تعميم آن به همه جوامع ـ عدم توجه به معناي كنشگران و فرهنگ هاي متنوع  6

7 
 قابليت تركيب عناصر مختلف سایر تمدن ها    ( 1

 .اساس آن ارزش هاي جهانی و انسانهاست  (2
1 

 1  ره انقالب مشروط توسط ميرزاي نائينی و انقالب اسالمی توسط امام خمينی 9

 1 هاي قومی و زبانی را حفظ و حتی تشدید می كند .  تفاوت هاي موجود ميان گروه 8

 1 با وجود نقطه ي شروع رقابت یكسان اما انگيزه رقابت از بين می رود و راه پيشرفت مادي مسدود می گردد .  11

11 
 .شباهت : هر دو در ردیف تفاوت هاي رتبه اي است

 ضریب هوشی طبيعی و تحصيالت اجتماعی است . تفاوت : 
1 

 1 تعارف در مقابل تنازع  12

13 

قدرت فهم ؛، تفسير و توصيف پدیده هاي اجتماعی را دارد ، توان تبيين و شناخت علل شكل گيري پدیده هاي اجتماعی را دارد 

ـ توان داوري ارزش درباره هنجارها ،آرمان فرهنگ هاي مختلف را دارد ـ درباره جامعه آرمانی سخن می گوید ، را ه برون رفت 

 ضعيت مطلوب را ارائه می كند ) دو مورد كافی است ( از وضعيت موجود براي رسيدن به و

1 

15 
خير  هر فردي به عنوان كنشگر اجتماعی  می تواند بر حل مشكالت یا ایجاد آن تأثير بگذارد اما توان تأثير گذاري همه افراد 

 به یك اندازه نيست و ما با تغيير كنشها می توان موجب تغيير ساختار اجتماعی شد . 
25/1  

14 
علمی است كه ما را به اهدافمان نزدیك كند ـ حركت ما را آسان سازد ـ روحيه حركت در ما ایجاد كرده و ظرفيت ها ما را 

 شكوفا و به فعليت برساند ) علمی كه به كار كشور بياید و مشكالت كشور را حل نماید ( 
5/1  

 1 )ماللهند(-1 د(           )علم عمران( -4 ج(         )سنت الهی(   -2 ب(       )تجارب االمم(  - 3الف( 16

 

 

 

 


