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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 :

   حسین دهقان 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( خشت بناي جامعه را سازمان اجتماعی تشكيل می دهد. 

  (سياست هویت از آثار دوره پسامدرن است. -ب

  ج( مدینه فاسقه مردم حقيقت را می شناسند ولی بدان عمل نمی كنند. 

  د( ذخيره آگاهی همان ذخيره دانشی است. 

  ه(  در جامعه شناسی پوزیتویستی همه جوامع مسير یكسانی را براي پيشرفت طی می كنند.  

4/2  

2 

 جاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد. 

  الف(امروزه قدرت نرم سبب سلطه  ................ می شود. 

  ب(  نام دیگر علوم اجتماعی از نظر فارابی علم ............. می داند .

  ج( جامعه شناسی انتقادي می تواند در مورد ارزش ها ............ نماید. 

   د( اعمال قدرت سازمان یافته براي دستيابی به هدف را ..............   می گویند. 

  ه(  در دیدگاه تفهمی، براي پی بردن به هدف كنشگر باید به ........كنشگر مراجعه كرد.  

4/2  

3 

 پاسخ صحيح را مشخص كنيد. 

 ( تجارب االمم  و تحقيق  ماللهند  به ترتيب )از راست به چپ ( از كيست؟1

 مسكویه -ابن خلدون                                         ب( ابن خلدون –الف( مسكویه 

 وریحان بيرونیاب -ابن خلدون                                   د( مسكویه -ج( ابوریحان بيرونی

 ؟( روش ابن خلدون در عصبيت با كدام مورد تطابق دارد2

 الف( حسی و تجربی                                             ب( عقلی

 ج( وحيانی                                                             د( شهودي

 ( كدام ویژگی در مورد علم فقه ناصحيح است. 3

 الف( فقه مسائل اجتماعی را توصيف یا تبيين نمی كند.   

 ب( فقط به ویژگی جامعه مطلوب می پردازد.

 ج( فقه به چگونگی رفتار اجتماعی، احكام و قواعد می پردازد. 

 د( راه برون رفت از نامالیمات  را به سمت مطلوب تجویز می كند.

 ابزاري می شناسد؟( كدام رویكرد جامعه شناسی را به عنوان دانش 5

 الف( پوزیتویستی                                ب( تفهمی

 ج( انتقادي                                          د( پوزیتویستی و تفهمی

2 

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.

  ؟( تعارض بين دانش عمومی و دانش علمی چگونه حل و فصل می گردد1

 چرا پيش بينی در علوم اجتماعی پيچيده تر از علوم طبيعی است؟ ( 2

 منظور از ساختار اجتماعی چيست؟ (3

 چه چيزي موجب پيچيدگی كنش هاي انسانی و دشواري فهميدن معانی آنها می شود؟( 5

 متفاوت، درباره پدیده هاي اجتماعی نشانه چيست؟ه هاي وجود نظریا( 4

 ی نمی تواند درباره ارزش ها داوري كند؟( علوم اجتماعی در چه زمان6

 ( دوویژگی جامعه مطلوب در فقه شيعی كدام است؟ 7

 ( دو ویژگی از مدل تكثرگرا را نام ببرید؟ 9

5 
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 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

   حسين دهقان طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

  در مثال هاي زیر نوع تفاوت ها را مشخص كنيد؟ ) طبيعی، اجتماعی و اسمی( 

 : سفيد پوست در برابر رنگين پوست 

 : تحصيالت

 : هوش و قد

 : جنسيت 5-4

1 

6 

 جدول زیر را كامل كنيد.
 ................... بر اساس فضيلت روش -تعداد حاكمان 

 استبدادي ............ فرد

 ................ اریستوكراسی اقليت

 دموكراسی ...................... اكثریت

1 

 1   مورد(  5كاركردهاي علوم اجتماعی جهان اسالم را نام ببرید؟)  7

 1  جایگاه علوم اجتماعی در قرآن كریم را مختصر شرح دهيد؟ 9

 1  الگوي تعارف در مقابل تنازع از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار دهيد؟ 8

 1  مدل ليبرالی را با  مدل كمونيست مقایسه نمایيد؟  11

 1  همانند سازي چيست و مربوط به كدام دوران می باشد.؟  11

 1  بر مبناي كدام نظریه هاي فقهی، دو انقالب اجتماعی در یك قرن در تاریخ ایران شكل گرفت؟   12
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:
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   حسین دهقان طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

4/2 ه:  ص                 د:  ص                      ج:  غ                ب:   ص                  الف:  غ 1  

4/2 ه:  ذهن د:   سياست               داوريج:                  ب:  مدنی   الف:   فرهنگی 2  

 2  الف   -5                    ب  -3                         الف   -2              د   -1 3

5 

 ٔەذخير یا آگاهی ٔەهرآنچه افراد از تجربه هاي فردي و اجتماعی خود، مطالعات مدرسهاي، دانشگاهی و... می آموزند، ذخير-1

 .ميدهد شكل را آنها دانشی

سبب آگاهانه و ارادي بودن كنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آنها، پيش بينی در علوم اجتماعی پيچيده تر به   -2

 .از علوم طبيعی است

ان پدیده مي ارتباط ميان پدیده هاي اجتماعی ساختار اجتماعی ناميده می شود. ساختار اجتماعی چگونگی رابطه و پيوند   -3

 .هاي اجتماعی مختلف است

 تنوع و تكثر معانی -5

 .وجود نظریات متفاوت، نشانۀ پيچيدگی و عمق پدیده هاي اجتماعی و البته دشواري فهم آنهاست   -4

 زمانی كه براي مطالعه هر فرهنگ كه مجبور باشد فقط از منظر مردمی كه آن را پذیرفته اند، ببيند و بررسی كند.  -6

 روابط  و ساختارهاي آن با مشاركت مردم عادالنه باشد.     -الف   -7

 حاكمان وكارگزاران به عدالت  و عمل كننده به آن باشد. -ب       

 تفاوت هاي موجود ميان گروه هاي قومی و زبانی حفظ می شود. -الف    -9

 یك ساختار مشترک سياسی و اقتصادي ضروري دانسته می شود. -ب        

5 

4 
 اسمی  (5                   طبيعی     ( 3              اجتماعی  (2                  اسمی     (1

1 

6 

 
 بر اساس خواست حاكم بر اساس فضيلت روش -تعداد حاكمان 

 استبدادي مونارشی فرد

 اليگارشی اریستوكراسی اقليت

 دموكراسی جمهوري اكثریت

1 

7 
 توان تبيين و شناخت علل شكل گيري پدیده ها  -2                  قدرت فهم، تفسير و توصيف پدیده ها  -1

 جامعه آرمانی  -5                              داوري ارزشی                         -3
1 

 1 تاكيد بر عدالت د رفرهنگ اسالمی  -ها         ب توصيف وتبييين زندگی اجتماعی انسان -الف 9

8 

 تقوا و بزرگی و بزرگواري برتر است. -

 انسان ها به منشاء وحدت رهنمون می شوند -

 امكان همدلی فراهم می شود. -

 حكومت زمينه شناخت مردم را درون محله، ملی و منطقه براي حل مشكالت فراهم می كند. -

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

   حسين دهقان طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

11 

 ليبرال:در مدل 

 طرفدار قشربندي اجتماعی هستند؛  -

 نابرابري را نتيجه تفاوت ها یا نابرابري هاي طبيعی می دانند. -

 رقابت در زندگی ضرورت دارد؛ -

 نقطه شروع رقابت ميان افراد یكسان نيست. -

 در مدل كمونيست:

 عدالت اقتصادي مهم تر است از سایر بخش هاي عدالت؛ -

 سلطه جویانه ميان انسانهاست؛ نابرابري اجتماعی نتيجه روابط -

 با توزیع ثروت موافق اند؛ -

 مالكيت خصوصی محكوم است. -

1 

11 
همان پذیرش ارزش ها و سبك زندگی یك گروه توسط سایر گروه هاي جامعه بود به گونه اي كه همه گروه هاي همسان 

 شوند. و مربوط به دوران مدرن می باشد.
1 

12 
 آیت ا..  نایينیانقالب مشروطه به رهبري  -الف

 انقالب شكوهمند اسالمی به رهبري امام خمينی) ره( -ب
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


