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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 :

 مرضیه هاشمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 رامشخص كنيد درسواالت زیرموارد صحيح وغلط

 الف (نظم اجتماعی در نتيجه قواعدي كه ماانسانها براي با هم زندگی كردن پذیرفته ایم بر قرار ميشود . 

 ب  (علوم اجتماعی شيوه زندگی موجودات زنده و اثر گذاري آن بر اجتماعات انسانی رامطالعه می كند .

 رتداوم و تغييرجوامع و امت هاي مختلف راعلم مدنی مينامد. قران كریم قوانين حاكم ب پ(

 رادر هشت جلد تاليف كرد ."تحقيق ماللهند"ابو علی مسكویه با نگاهی تبينی كتاب  ت(

 ث( عقالنيت جهان اسالم درتوليد دانش علمی نسبت به محيط فرهنگی و اجتماعی نقش محوري دارد .

25/1  

2 

 جاهاي خالی را با كلمات مناسب پر كنيد 

 ..... خشت بناي جامعه است ................  الف(

 .. ميتوان نظم هاي شگف انگيزي را در زندگی خود و دیگران یافت ..........با هنر ....  ب (

 شد . .. به جاي قشربندي ،محور اصلی مباحثات فكري و سياسی..........پ( در اواخر قرن بيستم ...

 به عنوان هدف آفرینش یاد شده است . ........در قران كریم از ...... ت(

 را تبين كرد . ..............ث( ميرزاي نائينی با توجه به واقعيت هاي اجتماعی ایران با استفاده از فقه ،....

5/2  

3 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد

 الف (جدول زیر را كامل كنيد

 نوع

 معيار

 جامعه شناسی

 پوزیتيویستی

 جامعه شناسی

 تفسيري-تفهمی 

 جامعه شناسی

 انتقادي

 كنش اجتماعی ............ پدیده اجتماعی موضوع

 ........... روش تفهمی و    روش تجربی ............. روش

 نقد وضع موجود ........... شناخت نظم و كنترل طبيعت هدف

 كند . هایی نظام هاي سياسی را دسته بندي می ب ( ارسطو بر اساس چه مالک

 پ( انواع تفاوت ها و نابراري هاي موجود در جامعه را نام ببرید.

 الگوي سياست گذاري هویتی را در دوره هاي زیر نام ببرید ت(

 9اسالم در قرن سوم و چهارم هجري-3            دوران پسا مدرن -2                       دوران مدرن -1

3 

5 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد 

 تقسيم بندي قدرت به نرم وسخت بر اساس چه معياري است ؟ –الف 

 نوع ابزاري كه قدرت با آن اعمال ميشود  -1

 اهدافی كه قدرت ميخواهد به آن برسد-2

 روشهایی كه افراد یا نظام ها به قدرت می رسند -3

 نوع نظام هایی كه قدرت بر آن استوار است        -5

 حاكميت برفرد بر اساس خواست وميل"و"حاكميت اكثریت بر اساس فضيلت  "كدام از نظام هاي سياسی به ترتيب –ب 

 است ؟"فرد 

 استبدادي  –جمهوري  -2              مونارشی              -جمهوري-1

 اریستو كراسی –جمهوري  -5             استبدادي         –دموكراسی  -3

 تفسيري هستند ؟-رویكرد انتقادي منتقد كدام نظرمعتقدان رویكرد تفهمی –پ 

 بی توجهی به نقش ساختارهاي اجتماعی-2           بی توجهی به روش هایغير تجربی        -1

 قد اجتماعیبی توجهی به ارزش ن-5بی توجهی به نقش خالقانه كنش اجتماعی       -3

1 
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   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 :

 مرضيه هاشمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 

 كدام یك از گزینه هاي زیر از ویژگيهاي جامعه آرمانی در قرآن نيست -ت

 ایستادگی در برابر ظلم-2داراي فرهنگ حق                -1

 وجود آزادي اندیشه-5رفتار با عدالت و قسط          -3

 

5/1 دانستن جامعه و طبيعت چيست ؟پيامد  یكسان  4  

 1 دید گاه جامعه شناسی پوزیتيویستی درباره قدرت را بيان كنيد .  6

 1 چيست ؟"مشروعيت"و"مقبوليت "معيارتعيين  7

 1 ميتواند چه چهره هایی در سطح جهان پيدا كند ."سياست هویت " 9

 1 تفاوت مدینه فاسقه وضاله از دیدگاه فارابی چيست ؟  8

 1 ویژگی هاي مطالعات جامعه شناسی ابن خلدون را توضيح دهيد . 11

 1 دید گاه علوم اجتماعی جهان اسالم درباره ابزارهاي تجربی رابيان كنيد 11

 1 ویژگيهاي جامعه مطلوب از نظر فقه شيعه را بيان كنيد 12

 2 نظر طرفداران عدالت اجتماعی درباره موافقان ومخالفان قشربندي اجتماعی چيست ؟  13
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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 :

 مرضیه هاشمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

25/1 درست     -ث     نادرست         -ت          نادرست        -پ           نادرست    -ب         درست       –الف  1  

5/2 نظام مشروطه  -علم                    ث -هویت                    ت -آشنایی زدایی       پ–كنش اجتماعی    ب  -الف 2  

3 

 روش ج ش پوزیتيویستی: تجربی       موضوع ج ش تفسيري : كنش اجتماعی       –الف 

 تفسيري: فهم معانی كنش اجتماعی روش ج ش            روش ج ش انتقادي : تجربی و تفهمی            

 بر اساس تعداد افراد تاثير گذار و بر اساس روش تصميم گيري –ب  

 نابرابري اجتماعی  3         نابرابري طبيعی 2                 تفاوت اسمی 1 -پ

 اسالمی: الگوي تعارف       پسا مدرن: تكثرگرا          مدرن: همانند سازي  –ت 

3 

 1 5-ت                    2-پ                2-ب                  1-الف  5

4 

 .ما فقط ميتوانيم از دانش ابزاري خود استفاده كنيموجامعه را بشناسيم -1

 مورد كافی است (3)                        .اما قادر نخواهيم بود تغييري بنيادین در جامعه ایجاد كنيم-2

  .اجتماعی بيرون از ماست و فقط باید خود را با آن تطبيق دهيمنظم  3

 .یكسان دانستن جامعه و طبيعت انسانها را به پيچ و مهره هاي نظم اجتماعی تقليل ميدهد  -5

5/1  

6 
ا ب جامعه شناسی پوزیتيویستی با منحصر كردن علم به علوم تجربی،ارزش هاي انسانی را قابل مطالعه نمی داند از این رو

  .ارزش زدایی و معنا زدایی از قدرت آن را به عنوان یك پدیده خنثی و فاقد معنا مطالعه ميكند
1 

 1 مشروعيت :قدرت مطابق یك نظام عقيدتی و ارزشی    مقبوليت : بدون استفاده از تهدیدوبا رضایت       7

9 
 .وفرهنگی درون جامعه شود به صورت افراطی  بر تفاوت ها تاكيد كندو سبب چند پارگی سياسی -1

 .گروه هاي به حاشيه رانده شده را به رسميت ميشناسد-2
1 

8 

 مده  ولی ضاله در اثر انحراف نظريآدر نتيجه انحراف عملی از مدینه فاضله به وجود  فاسقه :

غير  اي ارمان ها و ارزشهویا : در فاسقه مردم علوم وحيانی وعقالنی وحقيقت را می شناسند ولی عمل نمی كنند اما در ضاله 

  .عقالنی به جاي ارزشهاي عقالنی معرفی شده است

1 

11 
رویكرد محافظه كارانه دارد نه  3عصبيت به عنوان عامل شكل گيري جوامه یاد ميكرد  -2از روش تجربی استفاده می كرد  -1

 مورد كافی است (3علم اجتماعی خود را علم عمران می نامد .) -5انتقادي
1 

11 
سالم ولی تبين هاي علمی جهان ا كند علم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزار ها ي تجربی براي توصيف و تبين استفاده می

 به شناخت تجربی محدود نميشودو از منابع عقالنی و وحيانی نيز استفاده می كند .
1 

12 
  .روابط و ساختارهاي ان با مشاركت مذدمعادالنه باشد -1

 و كار گزاران جامعه نيزعالم به عدالت باشندو عمل كننده به آن باشند . حاكمان-2
1 

13 

 وندش گيرند كه افرادي كه در طبفه پایين متولد می نظر طرفداران قشربندي عادالنه نيست چون این واقعيت را نادیده می

 .دميشوندبه سادگی امكان رقابت ندارنحتی با داشتن شایستگی و تالش برابربا افرادي كه در طبقه اجتماعی باال متولد 

نظر مخالفان قشربندي همم عادالنه نيست چون در آن افرد كوشا به به اندازه استحقاقی كه دارنداز مزایاي اجتماعی برخوردار 

 نيستند . 

2 

 

 

 

 

 


