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 باسمه تعالی
 

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

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ابوالقاسم کالته عربی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 .ديموارد درست و نادرست را مشخص كن ،ریدر عبارات ز

استفاده  از آن شتريب م؛يشیاند یم كمتر یدانش عموم ۀماست. ما دربار دانش علمیبخش  نیگسترده تر ،یدانش عموم (الف

 نادرست                    درست     .میبر یآن را به كار م گریكدیو در تعامل با  ميكن یم

دارند؛ مثالً جهان متجدد، بر  یاز دانش علم یمتفاوت فیخود، تعار یفرهنگ تیمختلف بر اساس هو یاجتماع يجهان ها (ب

   . كرد یرا علم محسوب نم یانيو وح یدانست و علوم عقالن یم یرا دانش علم یخود، فقط علم تجرب يويدن تیاساس هو

 نادرست                    درست

يشتر شد امّا ب فینها تعرملتّ ها و توسط آ -از منظر دولت  تیو هو شد دايپ سميوناليملتّ ها، ناس -دولت  يريبا شكل گج( 

 نادرست                    درست  و... بودند. یو مذهب یزبان ،ينژاد ،یكشورها داراي تنوع قوم

ردسال و بزرگسال، خو همه، اعم از زن و مرد،  برابرند؛ي ها تيحقوق و مسئول يدارا ی،از هر قوم و مذهب رانیمردم ا ۀهمد( 

 نادرست                    .   درستمشترک اند یّمل تیسواد و با سواد، در هو یب ،یو غن ريفق

1 

2 

 .ديدرست را مشخص كن نهیگز ر،یز يدر پرسش ها

نخستين چالشی كه در جهان متجدد ظاهر شد و این جهان را به مخاطره انداخت، كدام چالش بود و در چه زمانی پدید  -1

 آمد؟

 ابتداي قرن بيستم -ب( چالش نابرابري و قشربندي اجتماعی                  قرن بيستماواخر  -الف( چالش هویت

 نيمه دوم قرن نوزدهم -د( چالش تنازع هویت ها        نيمه دوم قرن نوزدهم -ج( چالش فقر و غنا

 كدام گزینه درباره متفكران اجتماعی مسلمان، نادرست است؟ -2

 ۀماز ه ی،فاراب یعلم مدنرا علم مدنی ناميده است.  دانسته و آن یم یعلوم انسان ۀرمجموعیز را یعلم اجتماع یفاراب الف(

 .برخوردار است یعلوم اجتماع يها تيظرف

ده از روش كرد و با استفا فيتوص هند را ۀفرهنگ جامع ،یو تفهم یبا روش تجرب ،ماللهند قيدر كتاب تحق یرونيب حانیابورب( 

 پرداخت. زيفرهنگ ن نیا يانتقاد یابیبه ارز ،یعقل

ي ريبه عنوان عامل شكل گ تياز عصب بسيار بهره می برد. او یعقل همانند فارابی، از روش ،ابن خلدون در مطالعات خودج( 

  دهد. یم ميتعم جوامع خود را به همه افتیدر نیكند و ا یم ادی ،جوامع

با  هسیدر مقا اوی و جامعه شناس ستين يابن خلدون، انتقاد كردیرو. نامد یم خود را علم عمران یابن خلدون علم اجتماعد( 

  .است محافظه كارانه یفاراب یجامعه شناس

 ست؟يچ یدانش علم شیدايپ نهيزم -3

از  يوعه اـد، در مجمـكنن یم یزندگ یكه در همان جهان اجتماع یگرانـیبا د ،ی( ما انسان ها با ورود به جهان اجتماعالف

 است.  یدانش علم شیدايپ نهيكه زم میشو یم كیو شر ميها و دانش ها سه یآگاه

 شود.  یم جادیا یخاص، دانش علم ی( با انباشت دانش درباره موضوعب

 است.  یدانش علم شیدايپ نهيجامعه، زم ی( دانش عمومج

ردد. گ یفراهم م زيآن ن ۀدربار یو رشد دانش علم شیدايپ يبرا نهيشود، زم یمطرح م یخاص ۀجامعه، مسئل كید( هر گاه در  
 
ها  آن انيشباهت م نيوطن در ع يو فداكردن جان برا یشهادت طلب ،یخودكش دهیباعث متفاوت بودن سه پد یچه عامل -5

 به مبارزه با ظلم و اقامه حق مربوط است؟ كیباشد؟ كدام  یم

   وطن  يفداكردن جان برا -دهيب( تفاوت در عق                       یشهادت طلب -( تفاوت در معناالف

 وطن  يفداكردن جان برا -د( تفاوت در معنا                              یخودكش -( تفاوت در هدفج

2 

 



 

136 

 

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

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

 ابوالقاسم كالته عربی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

3 

 )سمت چپ، یك مورد اضافی دارد.( مشخص نمایيد. یكدیگر راموارد مربوط به درباره رویكردهاي جامعه شناسی، 

 

 پدیده هاي اجتماعی همانند پدیده هاي طبيعی  -الف

نقد وضعيت موجود جامعه براي رسيدن به یك وضعيت  -ب

 مطلوب تر

 توجه به كنش اجتماعی و پدیده هاي معنادار -ج

شناخت پدیده هاي اجتماعی براي پيش بينی، پيشگيري  -د

 كنترل آن هاو 

 تفهمی شناسی جامعه موضوع -1

 هدف جامعه شناسی انتقادي  -2

 پوزیتيویستی شناسی جامعه هدف -3

 یپوزیتيویست شناسی جامعه موضوع -5

 روش جامعه شناسی انتقادي -4

 

  د )     (                    )      (  ج                  )      (       ب                (       )   الف

1 

5 

 .ديسیواژگان مناسب بنو ،یخال يدر جاها

 ، ..................... ناميده می شود.شده باشد رفتهیپذ یهمراه باشد و به صورت رسم تيكه با مقبول ی( قدرتالف

يجه انحراف ب( در نظریه ي فارابی، مدینه ي .............. در نتيجه انحراف نظري از مدینه فاضله و مدینه ي ............... در نت

 عملی از مدینه فاضله، به وجود می آید.

 آنو مادي از  یعيطب يها دهیكسب دانش دربارۀ پد يدانشمندان برایكی از انواع عقل به معناي عام، عقلی است كه ( ج

 . این عقل، ........................... ناميده می شود.استفاده می كنند

175 

4 

 مربوط است؟ یگرفتن كنش اجتماع دهیناد يامدهاياز پ كیبه كدام  ریاز موارد ز كیهر 

 وبر:                                       نيقفس آهنالف( 

 :یجهان يگسترده جنگ ها يكشتارهاب( 

1 

6 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

 اند؟الف( نخستين سند رسمی هویت ما چيست؟ این سند را تاجيك ها چه ناميده 

ب( در اساطير یونانی، جعبه اي حاوي تمام بالهاست. برخی پيدایش سياست هویت را به باز شدن آن تشبيه می كنند. نام آن 

 چيست؟ سياست هویت، محصول دوران مدرن است یا دوران پسامدرن؟

بر  ییاساختاره نيچنۀ كنند تا از سلط یم ديسركوبگر، تأك ياز ساختارها یجامعه شناسان بر ضرورت انتقاد علمج( كدام 

م توجهی ؟ آنان كدیتر فراهم آ یتر و اخالق یانسان یاجتماعي ساختارها يريشكل گ ۀنيزم نيشود و همچن يريشگيانسان ها پ

 كدام رویكرد جامعه شناسی به ساختارهاي اجتماعی را درست نمی دانند؟

 فرهنگ را مطالعه كند و كی ای ینهاد اجتماع كیفرد،  كیخاص مثاًل  یعاجتما ۀدیپد كیابعاد  یبخواهد تمام یاگر محققد( 

. این روش تحقيق چه نام دارد؟ این یك كند یروش استفاده م نیو منحصر به فرد بودن آن را نشان دهد، از ا پنهان عمق

 روش كيفی است یا یك روش كمی؟

2 

7 
درباره جامعه آرمانی نيز سخن می گوید. قرآن، جامعه آرمانی را چگونه  قرآن كریم عالوه بر توصيف و تبيين و نقد جوامع، بارها

 معرفی می كند؟ سه ویژگی آن را ذكر نمایيد.
175 

 2 دو مورد از ویژگی هاي علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد را بيان نمایيد. 9

 1  ست؟يشناختن نظم مطرح كرده اند، چ يكه جامعه شناسان برا ییزدا ییمنظور از آشنا 8

 1 فقه سياسی شيعه در قرن بيستم، دو انقالب اجتماعی را در ایران پدید آورد. آن دو انقالب را نام ببرید. 11

 1 مشروع است؟ ريغ یقدرت، مقبول ول یدر چه صورت 11
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ابوالقاسم كالته عربی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

12 

می دانيم كه پيرامون قشربندي اجتماعی، سه رویكرد وجود دارد: رویكرد اول، طرفداران قشربندي اجتماعی، رویكرد دوم، 

مخالفان قشربندي اجتماعی و رویكرد سوم، رویكرد عادالنه. هر كدام از عبارات زیر، مربوط به كدام رویكرد قشربندي اجتماعی 

 است؟

 ۀفراهم كند و نقط همگاني دارد امكان رقابت را برا فهيشود اّما جامعه وظ یلغو نم یخصوص تيمالك، كردیرواین در الف( 

 . : ..........................دینما كسانیشروع رقابت را 

 يدما تشرفيپ راه رود، یم نيرقابت از ب ۀزيانگ نكهیا ليشود امّا به دل یم كسانیشروع رقابت ها  ۀنقط كرد،یرو نیدر اب( 

 . : ...............................گردد یمسدود م

دان در آن را چن رييو تغ می گيرند دهیرا ناد قشربندي افتنیو ادامه  آمدن دینقش انسان ها و جوامع در پد ،ج( در این رویكرد

 : .................................. دانند. ینم ریامكان پذ

 : ......................... مطلق موافق است و نه با كنترل مطلق. ينه با رهاساز كردیرو نیاد( 

2 

13 

 جدول زیر را بر اساس دسته بندي نظام هاي سياسی از دیدگاه ارسطو تكميل نمایيد.

 روش حكومت                              

 تعداد حاكمان

 بر اساس خواست و ميل حاكم بر اساس فضيلت

 -2 -1 فرد

 -5 -3 اقليت

  -6 -4 اكثریت

175 

15 

 مشخص كنيد هر یك از عبارات زیر، مربوط به كدام یك از الگوهاي روبرو شدن جوامع با تنوع هویتی می باشد؟

    توجه دارد. گریكدیبه شناخت متقابل افراد، گروه ها و جوامع از الف( 

 تعارف       تكثرگرا   همانند سازي

 تعارف       تكثرگرا   همانند سازي   مدرن بود. يدر دوره  یتیهو يگذار استيس جیمدل را ب(

 داند. ینم یرا، مانع وحدت و همدل یو قوم يو نژاد یتكثر و تنوع زبانج( 

 تعارف       تكثرگرا   همانند سازي

 تعارف       تكثرگرا   .     همانند سازيكند یاست كه قرآن ارائه م ییهمان الگود( 

 در دوره پسامدرن، این الگو مورد توجه و تاكيد قرار گرفت.   ه( 

 تعارف       تكثرگرا   همانند سازي

 تعارف       تكثرگرا   و( این الگو در برابر الگوهاي تنازع قرار دارد.     همانند سازي

175 
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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 :

 ابوالقاسم کالته عربی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 نمره 1,24هر مورد 

 الف( نادرست              ب( درست                 ج( درست                    د( درست
1 

2 
 نمره 1,4هر مورد 

 الف -5-2     د               -3-2ج                      -2-2ج                      -2-1
2 

3 
 نمره 1,24هر مورد 

 ( 3(                          د )  1(                         ج )  2(                          ب )  5الف ) 
1 

5 
 نمره(                  1,24فاسقه  )هر مورد  -نمره(                  ب( ضاله 1,4الف( اقتدار  )

 نمره تعلق می گيرد.( 1,4ابزاري/  عقل تجربی  )به هر كدام از دو واژه ابزاري یا تجربی، اشاره شود، درست است و ج( عقل 
175 

 1 نمره(                    1,4)نمره(                            ب( ارزش زدایی  1,4الف( خالقيت زدایی ) 4

6 

 نمره(                  1,24)هر مورد زادنامه   -الف( شناسنامه

 نمره(                  1,24)هر مورد دوران پسامدرن  -ب( جعبه پاندورا

 نمره(                  1,24)هر مورد رویكرد تفهمی  -ج( جامعه شناسان انتقادي

 نمره(                  1,24)هر مورد كيفی  -د( مطالعه ي موردي

2 

7 

 نمره( 1,4سه مورد از موارد زیر، درست بوده و نمره تعلق می گيرد. )هر مورد اشاره به 

 شود.  یبه عدالت و قسط رفتار مجامعه،  آن در -

  .فرهنگ حق دارد ه،جامعآن  -

 .شود ینم ظلم یبه كس جامعه، در آن -

 شود. یمقاومت م گرانیدر برابر ظلم ددر آن جامعه،  -

 .ردیپذ یرا هم نم گرانیجوامع را ندارد امّا ظلم د رگی، قصد ظلم به دآن جامعه -

 دهد. یم ياریو مستضعفان جهان  دگانیبتواند به ستم د آنجاكه تاآن جامعه،  -

175 

9 

 نمره( 1بيان دو مورد از موارد زیر، درست بوده و نمره تعلق می گيرد. )هر مورد 

 .است علم در جهان اسالم ياز علم خواهد بود كه مناسب با معنا یفیدانش بر اساس تعر نیا -

رد، استفاده خواهد ك یاجتماع مسائل نييو تب فيتوص يبرا یتجرب ياز منابع و ابزارها ،جهان اسالم یعلم اجتماع -

 یتفاده ماس زين یانيو وح یشود و از منابع عقالن ینم محدود یبه شناخت تجرب ،جهان اسالم یعلم يها نييتب یول

 كند.

ا با ارزش ها، هنجاره فعال و تعامل یو تجرب یحس يعالوه بر تعامل با داده ها ،مورد استفاده در جهان اسالم تيعقالن -

 دهد. یقرار م يانتقاد یابیارز مورد خود، آنها را رامونيپ یخیو تار یو اجتماع یفرهنگ يو آرمان ها

اعتبار روشنگرانه خود  و خود، ارزش ها طيمح یخیتار يدر جهان اسالم به رغم تعامل با فرهنگ و سنت ها تيعقالن -

 یابیبه ارز مستقل يبه گونه ا تيعقالن نیا از بلكه عامالن با استفاده ؛رديگ یعامالن نم يرا از متن فرهنگ و كنش ها

 پردازند. یمربوط به خود م خیفرهنگ و تار

صه همه عر یدارد ول يمحور نقش یو اجتماع یفرهنگ طينسبت به مح یدانش علم دياسالم در تولجهان  تيعقالن -

فاده را با است گرید یو بخش ستهیو تجربه ز حس از آن را به كمك یدهد. بخش یسامان نم ییرا به تنها یعلم يها

 بخشد. یسامان م یاز وح

جامعه  یو آرمان مطلوب تيموجود جهان اسالم، دربارۀ وضع تيوضع نييجهان اسالم، عالوه بر تب یعلم اجتماع -

 تيوضع يموجود به سو تيرفت از وضع بروني خواهد كرد و راه ها يداور زين یجامعه جهان نيو همچن یاسالم

 كند. یم ییمطلوب را شناسا

2 
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   امتحان :مدت  صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

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

 ابوالقاسم كالته عربی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

8 
 نظم را  ،ینظم یو در كنار ب نمره( 1,4) كنند یاطراف خود نگاه م ۀموضوعات آشنا و روزمر به بهیفرد غر كی دیاز د یعنی

 نمره( 1,4) شناسند. یم
1 

 1 نمره( 1,4انقالب اسالمی )     -نمره( ،     1,4انقالب مشروطه ) 11

11 
 .است رمشروعيغ یمقبول ول ،قدرت باشد، تیرضا ياز آن، از رو تيباشد اما تبع یكه قدرت برخالف حكم و قانون اله یهنگام

 نمره( 1)
1 

12 
 نمره( 1,4نمره(                                           ب( مخالفان قشربندي اجتماعی ) 1,4الف( عادالنه )

 نمره(      1,4عادالنه )نمره(              د(  1,4ی )اجتماع يطرفداران قشربندج( 
2 

13 

 نمره 1,24هر مورد 

 آریستوكراسی -3استبدادي                    -2مونارشی                 -1

 دموكراسی  -6جمهوري                     -4اليگارشی                  -5       
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15 

 نمره 1,24هر مورد 

 الف( تعارف                ب( همانندسازي             ج( تعارف                

 تعارف                   ه( تكثرگرا                       و( تعارفد( 
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