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 باسمه تعالی
 

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

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

 زهرا سادات جعفری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 (نمره  24/1  مورد هر . )كنيد مشخص را زیر عبارات از یك هر نادرستی یا درستی

 . ابوریحان بيرونی در كتاب تحقيق ماللهند با روش عقلی و تفهيمی ، فرهنگ هند را توصيف كرد (  1

 .ابن خلدون علم اجتماعی خود را علم عمران می نامد(  2

   .اجتماعی از كاركردهاي علوم اجتماعی اسالمی استقدرت فهم ، تفسير و توصيف پدیده هاي (  3

   .در پایان قرن بيستم ميرزاي نائينی با استفاده از فقه نظام مشروطه را تبيين كرد(  5

1 

2 

 ( نمره  4/1هر جاي خالی  ) .در جاهاي خالی عبارت مناسب بنویسيد

 .از پدیده هاي اجتماعی و انسانی می شود  .....................نادیده گرفتن پيچيدگی و عمق پدیده هاي اجتماعی باعث (  1

  .ناميده می شود ......................قدرتی كه با مقبوليت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد (  2

 . است ............................ مسلمانان اجتماعی علوم هاي شاخه ترین مهم از یكی(  3

5/1  

3 

 (  نمره 4/1 سوال هر . )  كنيد انتخاب را مناسب گزینه

 .قرار دارد  ................... الگوي تعارف در مقابل الگوي  (  1

  سياست هویت ( د            تكثرگرا   ( ج                 تنازع   ( ب               همانند سازي  (الف 

 .عبارات زیر به ترتيب مربوط به كداميك از رویكردهاي نابرابري اجتماعی است (  2

 . «از نظر این جامعه شناسان نابرابري اجتماعی از تفاوت ها یا نابرابري هاي طبيعی بر می خيزد  » 

 «كسان نماید در این رویكرد جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند و نقطه شروع رقابت را ی» 

 رویكرد موافقان قشربندي اجتماعی –رویكرد عدالت اجتماعی ( الف 

 رویكرد مخالفان قشربندي اجتماعی  –رویكرد موافقان قشربندي اجتماعی  ( ب  

  رویكرد موافقان قشربندي اجتماعی  –رویكرد مخالفان قشربندي اجتماعی  ( د  

 .نادرست است  اجتماعی علوم فواید مورد در عبارت كدام(  3

  .علوم اجتماعی زمينه فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یكدیگر را فراهم می سازند ( الف

به سبب آگاهانه و ارادي بودن پدیده هاي اجتماعی و تنوع آنها پيش بينی در علوم اجتماعی آسان تر از علوم طبيعی  ( ب 

  .است

 .رباره ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی و نقد و اصالح آنها را دارند علوم اجتماعی ظرفيت داوري د( ج 

 .علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی ، آثار و پيامدهاي را پيش بينی می كند  (د 

5/1  

5 

در  ) كنيد وصل ( ب) به مورد مناسب آن در ستون   انواع نظام سياسی از نظر ارسطو را در ارتباط با( الف)  هاي ستون عبارت

 ( یك مورد اضافيست (ب) ستون 

 ب ستون ستون الف

 جمهوري حكومت اقليت براساس خواست و ميل حاكم چه ناميده می شود  (الف 

 مونارشی حكومت اكثریت براساس خواست و ميل حاكم یا حاكمان چه ناميده می شود  (ب 

 دموكراسی .حكومت فرد براساس فضيلت چه نام دارد  (ج 

 آریستوكراسی حكومت اكثریت براساس فضيلت چه نام دارد  (د 

 اليگارشی 
 

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 :

 زهرا سادات جعفري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 .به سواالت پاسخ كوتاه بدهيد

 انقالب هاي اجتماعی ، اندیشه هاي جدید و شاهكارهاي هنري چه زمانی پدید می آیند ؟( 1

 ابزارهایی اعمال می شود ؟قدرت نرم با كمك چه (  2

 جامعه شناسان مخالف قشربندي اجتماعی معتقدند نابرابري اجتماعی نتيجه چه عاملی است ؟(  3

 ابن خلدون علم اجتماعی خود را چه ناميد ؟(  5

 فارابی جوامع مختلف را بر اساس نوع علم و اندیشه و فرهنگ به چند دسته تقسيم می كند ؟ نام ببرید (  4

 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

1 

6 

 . سواالت پاسخ كامل بدهيد به

 دیدگاه جامعه شناسان پوزیتيویست در مورد جامعه را توضيح دهيد ؟(  1

 در چه صورتی یك حكومت می تواند هم مقبوليت اجتماعی و هم مشروعيت حقيقی داشته باشد ؟(  2

 در چه شرایطی محقق از روش مطالعه موردي استفاده می كند ؟(  3

كه در شناسنامه هر فرد ایرانی نوشته شده است ، نشان دهنده  « سازمان ثبت احوال» و « وزارت كشور  »دو عبارت (  5

 چيست ؟

 (به دو مورد اشاره كنيد  ) .هاي علم مدنی فارابی را بنویسيد ویژگی (  4

 ویژگی هاي جامعه مطلوب از نظر فقه شيعه چيست ؟(  6

 

1 

1 

1 

1 
 

1 

1 

 1 .به دو مورد اشاره كنيدعلوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد داراي چه ویژگی هایی است ؟  7

9 
اگر رویكرد جهان متجدد كه فقط علم تجربی را علم می دانند به جهانهایی كه علوم عقالنی و وحيانی را معتبر می دانند سرایت 

 ؟كند ، چه پيامدهایی به دنبال دارد 
5/1  

5/1 ؟مدرن را با یكدیگر مقایسه كنيد مدل همانند سازي و مدل تكثرگرا از مدل هاي سياست گذاري هویتی در دوره مدرن و پسا  8  

11 
در چهار سطر ، چهار مورد از نظریات و عقاید اندیشمندان  .است  «عدالت اجتماعی »  ، اجتماعی نابرابري به رویكردها از یكی

 ( این رویكرد را توضيح دهيد

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 

 باسمه تعالی

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

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

 زهرا سادات جعفری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 غلط  -5درست                             -3درست                              -2غلط                               -1 1

5/1 فقه علم -3                                قتدارا -2                  زدایی هویت -1 2  

3 

 رویكرد عدالت اجتماعی – اجتماعی قشربندي موافقان رویكرد  -گزینه ج   -2                            تنازع  -گزینه ب  -1

ارادي بودن پدیده هاي اجتماعی و تنوع آنها پيش بينی در علوم اجتماعی آسان تر از  و آگاهانه سبب به  -گزینه ب   -3

 .علوم طبيعی است

5/1  

 1       جمهوري (مونارشی            د  (ج      دموكراسی     (اليگارشی        ب  (الف  5

4 

  رسانه ها و نظام آموزشی (  2.                             هنگامی كه انسان از نظم موجود گامی فراتر می گذارد ( 1

  علم عمران   (  5                                            .نتيجه روابط سلطه جویانه ميان انسانهاست(  3

 نمره ( 1)   مدینه ضاله  -5        مدینه جاهله   -3    مدینه فاسقه   -2 مدینه فاضله  -1  : دسته چهار(  4

3 

6 

جامعه شناسان پوزیتویست ، جامعه را صرفاً یك پدیده طبيعی پيچيده می دانستند و تفاوت ميان جوامع مختلف را تنها  -1

تفاوت كمی می دیدند از نظر آنها برخی جوامع از برخی دیگر پيچيده ترند ، در رفع نيازهاي خود تواناترند و به همين دليل 

 .پيشرفته ترند 

ن و حكم الهی باشد و تبعيت از آن نيز بارضایت و ميل همراه باشد قدرت هم مشروعيت حقيقی و اگر قدرت مطابق قانو -2

 . هم مقبوليت اجتماعی دارد

اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یك پدیده اجتماعی خاص مثاًل یك فرد ، یك نهاد اجتماعی یا یك فرهنگ را مطالعه كند  -3

 .را نشان دهد ، از این روش استفاده می كندو عمق پنهان و منحصر به فرد بودن آن 

زدواج ، تولد فرزندان و وفات ایرانی همچون تولد ، ا و افعال مهم شهروندان نشان دهنده تصميم دولت براي ثبت احوال -5

 .است

هاي اجتماعی علت یابی واعقيت  به تبيين یعنی  -2.  به توصيف و فهم كنش ها و ساختارهاي جوامع مختلف می پردازد -1   -4

 .و بررسی تغييرات و تحوالت آنها می پردازد 

دوم اینكه حاكمان و كارگزاران جامعه نيز  .اول اینكه روابط و ساختارهاي آن با مشاركت و همراهی مردم ، عادالنه باشد -6

 .و عمل كننده به آن باشند یعنی عالم و عادل باشند عالم به عدالت

 

1 

1 

1 

1 
 

1 

1 

7 
 علم اجتماعی جهان -2این دانش بر اساس تعریفی از علم خواهد بود كه مناسب با معناي علم در جهان اسالم است  -1

هاي علمی جهان اسالم  تجربی براي توصيف و تببين مسائل اجتماعی استفاده خواهد كرد ولی تبيين اسالم از منابع و ابزارهاي
  .النی و وحيانی نيز استفاده می كندبه شناخت تجربی محدود نمی شود و از منابع عق

1 

9 
در چنين شرایطی ، ارتباط دو سویه دانش عمومی و دانش علمی قطع  . در ذخيره دانشی آن جوامع ، تعارضاتی پدید می آورد

 الزم باز می ماند و دغدغه و توان الزم براي حل مسائل و مشكالت دانش عمومی را از می شود دانش علمی از رشد و رونق
  . دست می دهد

5/1  

8 

همانند سازي به معناي پذیرش ارزش ها و سبك زندگی یك گروه توسط سایر گروههاي جامعه ، به گونه اي كه همه گروهها 
همسان شوند به عبارت دیگر همانند سازي سياستی بود كه دولت ها براي از بين بردن تفاوت هاي هویتی گروههاي مختلف 

در حالی كه در مدل تكثرگرا در دوره پسامدرن ، تفاوت هاي موجود ميان گروههاي قومی  پيش گرفتندو یكسان سازي آنها در 
ساختار مشترک سياسی و اقتصادي كه گروههاي  و زبانی حقظ و حتی تشدید می گردد البته در این الگو همچنان وجود یك

 . مختلف را به یكدیگر پيوند دهد ، ضروري داشته می شود

5/1  

11 

در این رویكرد ، مالكيت خصوصی لغو نمی شود اما جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند و نقطه شروع 

 كودكان از .دولت باید نيازهاي ضروري همه افراد مانند خوراک ، پوشاک و مسكن را تامين نماید  .رقابت را یكسان نماید 

دولت تالش می كند براي كاهش نابرابري هاي اجتماعی از ثروتمندان ماليات   .می شوندامكانات اوليه براي پيشرفت بهره مند 

 .دولت موافق است این رویكرد نه با رهاسازي مطلق به دست بازار و نه كنترل مطلق .بگيرد 

2 

 


