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 باسمه تعالی
 

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

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

 محمد فراستی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص كنيد.درست 

 ترین بخش ذخيره دانشی ماست.دانش عمومی، گستردهالف: 

 هاي اجتماعی مختلف بر اساس هویت فرهنگی خود ، تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند.جهانب : 

 ش توجه دارد. كند و اغلب به معناي كنشود تمركز میرویكرد پوزیتيویستی بر آنچه مشاهده میپ : 

  .دانندترین ویژگی كنش اجتماعی میپردازان كنش اجتماعی آگاهی و اراده را مهمنظریهت : 

1 

2 

 هاي زیر گزینه صحيح را انتخاب كنيد. در پرسش

                                                                                                                 از نظر وبر ، جامعه شناس :  الف :

        .تواند آرمانها و ارزشهاي اجتماعی را توصيف كند  می:2 تواند آرمانها و ارزشهاي اجتماعی را توصيف كند نمی:1

 .می تواند به نقد یا اصالح عقاید و ارزشها بپردازد: 5    می تواند درباره آرمانها و ارزشها داوري علمی كند :3

 كنند.                           شناسان براي شناختن ...................... از امور آشنا و مأنوس آشنایی زدایی میپ:جامعه

 :كنش5: نظم             3: ساختار اجتماعی            2: قواعد اجتماعی         1 

        كدام مورد از پيامدهاي نادیده گرفتن كنش نيست؟                                                                                  پ:

 معنا زدایی -5زدایی              ارزش -3اخالق گریزي                 -2خالقيت زدایی                -1 

               : چه عاملی باعث متفاوت بودن سه پدیده خودكشی،شهادت طلبی وفداكردن جان براي وطن می باشد؟  ت

 تفاوت در فرهنگ -5تفاوت در هدف            -3           هتفاوت در عقيد -2تفاوت در معنا               -1

2 

3 

 یك  از مفاهيم ستون سمت چپ مربوط است.      كدامهاي ستون سمت راست به در جدول زیر هریك از عبارت

 ) یك مورد اضافی است(   

 تفسيري-شناسی تفهمیهدف جامعه -1 الف( حسی و تجربی

 شناسی پوزیتيویستیروش جامعه -2 هاي اجتماعیها و پدیدهب( فهم كنش  

 شناسی انتقاديجامعهموضوع  -3 ترپ( نقد وضعيت موجود براي رسيدن به یك وضعيت مطلوب  

 شناسی انتقاديهدف جامعه -5 هاي طبيعیهاي اجتماعی مانند پدیدهت( پدیده  

  شناسی پوزیتيویستی موضوع جامعه -4

1 

5 

 هاي زیر پاسخ كوتاه بدهيد. به پرسش

 دست پيدا كند؟هایی براي توضيح نظم اجتماعی شناسی باید بتواند به فرمولالف: در كدام رویكرد ، جامعه

 توان استفاده كرد؟ب: براي مطالعه تمامی ابعاد یك پدیده اجتماعی خاص، از كدام روش مطالعه كيفی می

 پ: مدار مشروعيت قدرت چيست؟

 ت: در كدام رویكرد به نابرابري در جامعه نقطه شروع رقابت یكسان نيست؟

 دوران است؟ ث: به اعتقاد اندیشمندان اجتماعی، سياست هویت محصول كدام

 داند؟ج: ابن خلدون با استفاده از تجربه تاریخی جوامع پيرامون خود، عامل شكل گيري جوامع را چه چيزي می

 چ: نظریه فقهی امام خمينی)ره(، كه بر اساس آن انقالب اسالمی ایران شكل گرفت، چه بود؟

5/3  

4 

 هاي اجتماعی است؟ دهنده كدام رویكرد به نابرابريتصاویر زیر هریك نشان

 

                  

 الف : ........                  ب: مدل كمونيستی                            پ: ...............                                      

 مدل کمونیستی 1
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  امتحان نهایی درس:سؤاالت 

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

 محمد فراستی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 
 به سؤاالت زیر پاسخ كامل بدهيد  

 تواند بعنوان یكی از ابزارهاي اعمال قدرت نرم  به كار گرفته شود؟                    چگونه نظام آموزشی كشورها می
5/1  

 1 منظور از اینكه امور سياسی خنثی نيستند چيست؟  7

9 
ماعی هاي اجتهاي اجتماعی به قشربندي اجتماعی در جوامع توجه دارند، علت نابرابريدر مطالعه نابرابريشناسانی كه جامعه

 دانند؟را چه می
5/1  

5/1 هاي مدل تكثرگرا را در سياست گذاري هویتی بنویسيد.    ویژگی 8  

 1 الگوي مطلوب قرآنی در سياست گذاري هویتی را توضيح دهيد.  11

5/1 هایی دارد؟ )سه مورد مورد بنویسيد(   جامعه آرمانی مورد نظر قرآن چه ویژگی 11  

 1 هاي علوم اجتماعی برخوردار است/) دو مورد را بنویسيد( علم مدنی فارابی از كدام ظرفيت 12

5/1 هاي علوم اجتماعی مسلمانان بنویسيد.  جایگاه علم فقه را در ميان شاخه 13  

 1 تواند داشته باشد؟ تعامل عالمان مسلمان با علوم اجتماعی مدرن چه پيامدهایی می 15
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 باسمه تعالی

 

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

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

 محمد فراستی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 (24/1(  هرمورد 51ت: غ  )ص           (    37(            پ:غ  )ص6(         ب: ص )ص5الف: ص   )ص 1

 2 (4/1(    )هر مورد 56)ص  1(             ت: 39)ص  2(           پ: 21)ص   3(          ب: 14)ص  2الف:  2

 1 (24/1( هرمورد 16اضافه است( )ص 3)مورد        4ت:               5پ:          1ب:             2الف:  3

5 
             (             71ت: رویكرد اول )ص      (47(     پ: حق و باطل بودن )ص41(      ب: مطالعه موردي )ص27الف: پوزیتيویستی )ص

 نمره( 4/1(             )هر مورد 112والیت فقيه )صچ:               (84ج: عصبيت )ص       (            93ث: پسامدرن )ص
5/3  

 1 نمره( 4/1(              هرمورد 75الف: مدل ليبرالی            پ: مدل عدالت اجتماعی           )ص 4

6 
 جهان وفرهنگ  و  نمره( 4/1كند) قدرت اعمال كشور آن دیگر،در كشور آموزشی نظام در نفوذ از طریق تواند می كشور یك

 (49نمره(    )ص 4/1) .دهد تغيير خود اغراض و منافع مطابق  نمره( 4/1را) كشور آن ساز آینده هاي بينی نسل
5/1  

7 
 .نيستند خنثی سياسی امور گيرند؛ یعنی می قرار ها انسان نكوهش یا ستایش طرد، یا انتخاب رد، یا تأیيد مورد سياسی، امور

 (63نمره(    )ص 1)
1 

9 

 افراد ميان نابرابر صورت به نمره(4/1و دانش) قدرت ثروت، یعنی اجتماعی مزایاي كه است این اجتماعی هاي نابرابري علّت

 .آن پایين در افراد برخی و گيرند می قرار مراتب اجتماعی سلسله باالي در افراد برخی رو این از  نمره(4/1اند،) شده توزیع

 (68نمره(  )ص4/1)

5/1  

8 

 الگو، این نمره(البته در 4/1) .گردد می تشدید حتّی و حفظ زبانی و قومی هاي گروه ميان موجود هاي تفاوت تكثرگرا، مدل در

 به را مختلف هاي كه گروه نمره(  4/1شود؛) می دانسته ضروري اقتصادي و سياسی مشترک ساختار یك وجود همچنان

 (93نمره(    )ص4/1) .دهد پيوند یكدیگر

5/1  

11 
 نمره( 4/1).داند نمی همدلی و وحدت مانع را، قومی و نژادي و زبانی تنوع و تكثر قرآنی، مطلوب الگوي

 (96نمره(    )ص4/1شود. ) می رهنمون وحدت منشأ به را ها انسان بلكه
1 

11 

 در-5 شود ظلم نمی كسی به آن در-3 .   دارد حق فرهنگ -2     .شود می رفتار قسط و عدالت به -1قرآن: آرمانی در جامعۀ

            .پذیرد نمی هم را دیگران ظلم -6     .ندارد را جوامع دیگر به ظلم قصد-4  .شود می مقاومت دیگران ظلم برابر

 (82نمره(   )ص 4/1)سه مورد ، هر مورد  .دهدمی یاري جهان مستضعفان و دیدگانستم به بتواند تاآنجاكه-7 

5/1  

12 

 :است برخوردار اجتماعی علوم هاي ظرفيت همۀ از فارابی مدنی علم بنابراین

 .پردازد می مختلف جوامع ساختارهاي و ها كنش فهم و توصيف به-1

 .پردازد می آنها تحوالت و تغييرات بررسی و اجتماعی هاي واقعيت یابی علّت یعنی تبيين به-2

 جوامع دیگر و خود جامعۀ به انتقادي رویكرد و كند می علمی داوري مختلف، جوامع هاي آرمان و ها ارزش هنجارها، دربارۀ-3

 .دارد

 تجویز اجتماعی زندگی براي نبایدهایی و بایدها و گوید می سخن گران كنش زندگیِ  سبك و رفتار نحوۀ هنجارها، دربارۀ-5

 (85نمره(   )ص 4/1كند. ) دو مورد از موارد ذكر شده، هر مورد  می

1 

13 
 تبيين توصيف یا را اجتماعی مسائل فقه نمره(  4/1است. ) فقه علم مسلمانان، اجتماعی علوم هاي شاخه ترین از مهم یكی

 .كندمی مطرح را و قواعدي احكام اسالمی، جامعۀ و مسلمانان اجتماعی رفتار چگونگی دربارۀ اما نمره(  4/1كند. ) نمی
 (111نمره(    )ص4/1)

5/1  

15 

 (114نمره(   )ص -/4)اشاره به دو مورد كافی است. هر مورد  تواند: می مدرن اجتماعی علوم با تعامل این
                                                                                                     .آورد فراهم را جدید نظریات طرح زمينۀ-1
  دهند. گسترش را اسالم جهان اجتماعی علوم كه دهد می امكان مسلمان متفكران به -2 

                             كنند. تحليل هم را جهانی جامعۀ مسائل اسالم، جهان مسائل تبيين و توصيف بر عالوه-3
 .دهند ارائه حل راه معنا بحران و آگاهی بحران مانند هایی بحران از رفت براي برون-5

1 

 


