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 و غلط زیر را مشخص کنید. عبارت های صحیح

 غ      قوم، جامعه و امتی یک ذخیره دانشی دارد. صالف( هر فرد، گروه، 

 غ     . صب( ما درباره دانش عمومی بیشتر می اندیشیم و کمتر از آن استفاده می کنیم

 غ      ج( به نظر فارابی، جوامع جاهله از علوم عقلی، بی بهره هستند. ص

مسکویه، در کتاب تحقیق ماللهند با روش تجربی و تفهمی، فرهنگ جامعه هند  د( ابوعلی

 غ     را توصیف کرد. ص
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 ق تر و دقیق تری دارد که به آن، ))...............(( می گویند.الف( ذخیره دانشی بخش عمی

که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیازهای واقعی آنها دارد،  ماکس وبر از سلطۀ نظمیب( 

 تعبیر می کند. ....به ............

 می کنند. .........شناختن نظم، از امور آشنا و مانوس، .............ج( جامعه شناسان برای 

همان الگویی است که قرآن ارائه می .....(( قرار دارد و ......د( الگوی تعارف در مقابل، ))........

 کند.

 ........ راه یابیم....برای پی بردن به هدف کنش، باید به ..........ه( 

تاریخی جوامع پیرامون خود از .................... به عنوان  و( ابن خلدون با استفاده از تجربه

 عامل شکل گیری جوامع یاد می کند.
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صحیح ترین گزینه را انتخاب پاسخ صحیح را از بین گزینه های داده شده، انتخاب نمایید )

 (نمایید

 ؟نیستربوط به شاخه های علوم اجتماعی ( کدام یک از رشته های دانشگاهی زیر م1-3

 و( مردم شناسی    ج( روان شناسی    ب( حقوق    الف( جغرافیای انسانی

کشتار جهان در جنگ های جهانی اول و دوم میان توسعه یافته ترین کشورها رخ ( 3-2

 داده بود.

 ؟جز کدام یک از پیامدهای نادیده گرفتن کنش می باشد

 د( خالقیت زدایی    ج( اخالق زدایی    ب( معنا زدایی   الف( ارزش زدایی 

بخواهد تمامی ابعاد یک پدیده اجتماعی خاص را مطالعه کند از کدام ( اگر محققی 3-3

 روش استفاده می کند؟

 د( مطالعه موردی    ج( مطالعه کمی    ب( قوم نگاری    الف( مطالعه کیفی
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ی اجتماعی به کدام عامل در جوامع توجه ( جامعه شناسان در مطالعۀ نابرابری ها3-4

 دارند؟

 د( عدالت اجتماعی    ج( رقابت    ب( قشربندی اجتماعی    عدالت اقتصادیالف( 
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 پاسخ کوتاه دهید. به سواالت زیر

 ابتدا چه نامی برای این رشته برگزید؟بنیان گذار جامعه شناسی، اگوست کنت، ( 4-1

یستی، انسان ها را به چه چیزی طبیعت در دیدگاه پوزیتو( یکسان دانستن انسان و 4-2

 تقلیل می دهد؟

 مدرن چه نام داشت؟دوره  در هویتیاری زسیاست گ رایج مدل( 4-3

فتارها و هنجارهای اجتماعی خود، ر علم( جامعه اسالمی با استفاده از این شاخه 4-4

 داوری می کند؟و نقد  ،اجتماعی را ارزیابی

 موافق حذف مالکیت خصوصی هستند؟، اجتماعی رویکردهای نابرابری( کدام یک از 4-5
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 در مثال های زیر نوع تفاوت ها را مشخص کنید. )در داخل کادر بنویسید(

 الف( جنسیت:

 ب( ضریب هوشی:

1 

6 

 جدول زیر را کامل نمایید.

 دسته بندی نظام های سیاسی از نظر ارسطو

 حکومتنوع  روش حکومت و تعداد حاکمان

اساس،  اقلیتی در آن برنظام هایی که  -1

 فضیلت جامعه را اداره می کنند.

 الف(

 اساس نظام های که در آن حاکم بر -2

امیال و اغراض خودش برای جامعه تصمیم 

 می گیرد.

 ب(

 

1 
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 دارد؟ خاصدر معنای  عقلاشاره به کدام یک از اقسام  ل های زیرایک از مث هر

 :زیکیجاذبه زمین در فالف( قانون 

 ب( شناسایی ارزش ها و آرمان ها:
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 مفاهیم زیر را تعریف کنید.

 :الف( همانند سازی

 ب( سنت های الهی:
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 جدول زیر را کامل کنید.

 ابزار نوع سلطه نوع قدرت

 ج( نظامی ؟ الف( قدرت سخت

  د( ؟ ب( فرهنگی قدرت نرم
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 دهید.به سواالت زیر پاسخ کامل 

سرکوبگری که توسط انسان ها در ( جامعه شناسان انتقادی در مورد ساختارهای 10-1

 جهان اجتماعی ایجاد شده اند، چه نظری دارند؟

با رویکرد تفسیری و پوزیتویستی ( علوم اجتماعی جهان اسالم را از نظر انواع عقل 10-2

 جامعه شناسی مدرن مقایسه کنید.

 خلدون با جامعه شناسی فارابی چه تفاوت هایی دارند؟( جامعه شناسی ابن 10-3

 ، در مورد مدل همانند سازی چه نقدی دارند؟مدل سیاست هویتاندیشمندان ( 10-4

))عدم توجه به معانی فرهنگی یک جامعه(( باید از چه ( برای پیشگیری از خطای 10-5

 روشی استفاده کرد؟
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 20 پایان 

 

 طراح سوال:                                                                             
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 شهرستان نوشهر                                                                                                     
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