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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 :

 خانم برنا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 .ديمشخص كن را بودن عبارات زیر نادرستیا درست 

 تفهمی، از علوم طبيعی فاصله گرفت. شناسی انتقادي بيشتر ازجامعه (1

 غ                   ص                                                       

 در اواخر قرن نوزدهم، هویت به جاي قشربندي، محور اصلی مباحثات فكري و سياسی شد. (2

 غ                  ص                                                        

 ملت ها، سوسياليسم پدیدار شد.  –گيري دولت با شكل (3

 غ                 ص                                                        

  با روش تجربی و تفهمی، فرهنگ هند را توصيف كرد.« تجارب االمم»ابوریحان بيرونی در كتاب  (5

 غ                ص                                                        

1 

2 

 .ديرا كامل كن ریعبارات ز

 كنند. شناسان براي شناختن نظم، از امور آشنا و مأنوس .............................. میجامعه (1

 گذارد. .......................... گامی فراتر میآیند كه انسان از هاي اجتماعی، هنگامی پدید میانقالب (2

كند، هاي تحقيق كيفی، كه در آن محقق تمامی ابعاد یك پدیده اجتماعی خاص را مطالعه میبه یكی از روش (3

 شود. .......................... گفته می

به ویژه در عرصه  هاي اجتماعیشناسان انتقادي یافتن راهی براي داوري علمی درباره ارزشجامعه (5

 دانند. ............................. را ضروري می

 در نيمه دوم قرن نوزدهم ، مسئله قشربندي اجتماعی در جهان متجدد، چالش .......................... را به وجود آورد. (4

 د.قرار دار...........................« الگوي » در مقابل « تعارف»یابی الگوي هویت (6

 جهان اجتماعی اسالم را زنده نگه داشته است. » ...............................« و« آگاهی همراه عمل»دو ویژگی اساسی   (7

 كنند.یاد می»..........................................« برخی از پيدایش سياست هویت به باز شدن  (9

4 

3 

 .ديمناسب را انتخاب كن نهیگز

 همان ............ذخيره دانشی  (1

 الف( دانش الزم براي زندگی یا همان دانش عمومی است.    

 هاي روزانه آدمی است كه اغلب از دانش نهفته در پس آن غافل هستيم.    ب( كنش

      .میشو یم كیشر گرانیبا د یكه در بدو تولد با ورود به جهان اجتماع ی استج( دانش

 آموزند  ست كه افراد در ارتباط با دیگران، مدرسه و دانشگاه میهاي فردي و اجتماعی اد( تجربه

 هاي ................... است.تصویر زیر بيانگر این مطلب است كه حكومت پاپ بر واتيكان  از جمله حكومت (2

 
 د(دموكراسی                   ج( اليگارشی               ب( مونارشی          الف( اریستوكراسی    

 انسان به سبب ......................، خليفه خداوند در زمين شده است. (3

 ج( كارهاي خداپسندانه        د( كمك به همنوع                    ب( اخالق         الف( علم  

5/0  
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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 :

 خانم برنا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 اولسمت چپ است؟ در ستون جوامـع مورد نظـر فارابی در از  كیربوط به كدام ـون سمت راست مـست عباراتاز  كیر ـه

 است. یاز موارد اضاف یكی

 

 مفاهيم عبارات

 ها، و حقيقت زندگی سخن بگوید، وجود ندارد.ها، آرمان( در این جامعه، علمی كه از ارزش1

 كنند.شناسند اما به آن عمل نمی( مردم علوم وحيانی را می2

 .رديگیرا در بر نم یانيو وح یعقل ،یاز علوم تجرب كيچيه (3

 شوند.هاي عقالنی معرفی میها و ارزش، آرمانها و امور غيرعقالنیها ، ارزش( آرمان5

 گيرد.تجربی، عقلی و وحيانی را در برمی( علوم4

 الف( فاضله

 ب( فاسقه

 ج( جاهله

 د( ضاله

  

1 

4 

 .ديپاسخ كوتاه بده ریبه سؤاالت ز

 . دیرا نام ببر یاجتماععلوم يهادو مورد از شاخه  (1

 . ديچهار علم از علوم نافع را ذكر كن (2

 كرد؟ استفاده یاز چه روش شتريدانشمند مسلمان، در مطالعات خود ب نیا د؟يخود را چه نام ی، علم اجتماعخلدونابن (3

 .ديرا ذكر كنهاست آن انيدار بعهده یكه فقه اسالم یاجتماع يهادو مورد از آرمان (5

5/2  

6 

 .ديكن فیتعر

 :  یجامعه شناس

 :  یاسينظام س

1 

 1 ببرند؟ یپ ياانهیرا يهايجوانان به باز ادياعت یبه علت اصل ستنديقادر ن ،یستیويتزیشناسان پوچرا جامعه 7

 1 وجود دارد؟ یو خودكش یطلبشهادت نيب چه شباهت و تفاوتی   9

 1 ها دارند؟هاي مجازي تأثيرگذاري فرهنگی  بيشتري نسبت به دولتشبكهچرا امروزه، استفاده از  8

 1 گيرد؟ كنش سياسی و استفاده از قدرت، با چه اهدافی شكل می 11

11 
را  یاجتماع هاييارتباط، آنها علت نابرابر نیدر اهاي اجتماعی، به چه عاملی توجه دارند؟ شناسان در مطالعه نابرابريجامعه

 دهند؟یم حيچگونه توض
5/1  

 1 دانند؟ را عادالنه نمی« ضـرورت نابـرابـري در جامعه»چرا طـرفداران عدالت اجتماعی و رویكـرد عادالنه، رویكـرد  12

5/1 هاي  سياستگذاري هویتی، مقایسه كنيد .به عنوان مدل« مدل تكثرگرا»را با « مدل همانندسازي» 13  

 2 شود؟ مطلوب از نظر فقه شيعه چيست؟ این دو ویژگی در نظام جمهوري اسالمی ایران چگونه محقق میدو ویژگی جامعه  15
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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 :

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

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 .ديمشخص كن را بودن عبارات زیر نادرستیا  درست 

 2درس  16نمره( صفحه  24/1ص ) (1

 9درس  93نمره( صفحه  24/1غ )  (2

  9درس  91نمره( صفحه  24/1غ ) (3

 8درس  85نمره( صفحه  24/1غ ) (5

1 

2 

 .ديرا كامل كن ریعبارات ز

 3درس  21نمره( صفحه  4/1زدایی )آشنایی (1

 5درس  39نمره( صفحه  4/1نظم موجود ) (2

 4درس  41نمره( صفحه  4/1مطالعه موردي ) (3

 6درس  64نمره( صفحه  4/1قدرت ) (5

 7درس  75نمره( صفحه  4/1چالش فقر و غنا ) (4

 9درس  96نمره( صفحه  4/1تنازع ) (6

 11درس  111نمره( صفحه  4/1با آگاهی ) عمل توأم (7

 9درس  93نمره( صفحه  4/1جعبه پاندورا ) (9

4 

3 

 .ديمناسب را انتخاب كن نهیگز

 1درس  3نمره( صفحه  24/1د ) (1

 8درس  81نمره( صفحه  24/1الف ) (2

5/0  

5 

 یكیدر سمت چپ است؟ در ستون اول  یاز جوامع مورد نظر فاراب كیستون سمت راست مربوط به كدام  عباراتاز  كیهر 

 است. یاز موارد اضاف

 نمره( 24/1) ج (1

 نمره( 24/1) ب (2

 نمره( 24/1) د  (3

  8درس  85و  83 فحهصنمره(  24/1)الف    (5

1 

4 

 .ديپاسخ كوتاه بده ریبه سؤاالت ز

 ،یناسشتي، جمع یشناسجامعه ،یارتباطات، مردم شناس ،یشناس، باستان خیتار است،يس ت،یریاقتصاد، حقوق، مد (1

 2درس 12 فحه(. صنمره 24/1، هر مورد است یمورد كاف دو)ذكر  .یانسان يايجغراف ،یاجتماع یشناسروان ،یشناسزبان

ورد ) ذكر چهار میو علم به مبدأ و معاد، علوم اجتماع ديعلم به نفس، علم به توح ه،یعلوم پا ،یو مهندس یفن ،یپزشك (2

 8درس  81و  81 فحهص نمره( 24/1، هر مورد است یكاف

 8درس  84 فحهنمره( ص 24/1) استفاده كرد یو تجرب یاز روش حس شتريب ، نمره( 24/1) علم عمران (3

ر تهاجم در براب یاسالم يدفاع از مرزها زند،يصلح آم یكه به دنبال زندگ یبا مسلمانان، مدارا با همه كسان یاجتماع يمدارا (5

 11درس  111 فحهنمره( ص 24/1است، هر مورد  ی)ذكر دو مورد كاف تحقق  و گسترش عدالت يمتجاوزان، تالش برا

5/2  

6 

 .ديكن فیتعر

 آن را علم شناخت یبعض و «یكنش اجتماع» را علم شناخت یشناسشناسان، جامعهجامعه یبرخجامعه شناسی :  (1

  2درس  13 فحهص .نمره( 4/1)انددانسته «یساختار اجتماع»

 61 فحه. صنمره( 4/1) وجود دارد یجهان اجتماع يهااستياعمال س يكه برا ییمجموعه سازوكارهانظام سياسی:  (2

 6درس 

1 
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 نمره پاسخنامه ردیف

7 
به  یستیويتیمطالعات پوز شتريكه، ب كنش، سبب شده است يگرفتن معنا دهیآگاهانه و معنادار است. ناد ،یكنش اجتماع رایز

 5درس  38 فحهص. قابل مشاهده ما محدود شوند يو رفتارها اتيخصوص فيتوص
1 

9 
 نمره( 4/1)و استقبال از مرگ ايدر دن یشباهت: دست شستن از جان و زندگ

 4درس  56 فحهص نمره( 4/1)كند یم نييها را تعآن تی، هومتفاوت یمعان نيهم قايشان است و دقمتفاوت ي: در معناتفاوت
1 

8 
ارند و به د يمجاز يدر فضا ياگسترده یارتباطات اجتماع ،یاجتماع يهابا استفاده از شبكه ياز كنشگران فرد ياريبس رایز

 6درس  49 صفحه نمره( .1) دارند يشتريب یو فرهنگ یاجتماع يرگذاريها تأثبا دولت سهیدر مقا یگاه ليدل نيهم
1 

11 
 نمره ( 4/1هدف حفظ آن)  با اینمره(  4/1شود) یوضع موجود انجام م رييبه قصد تغ ایو استفاده از قدرت،  یاسيكنش س

 6درس  62 صفحه
1 

11 

علت  ندیگوینمره( و م 4/1) در جوامع توجه دارند یاجتماع ي، به قشربندیاجتماع يهايشناسان در مطالعه نابرابرجامعه

اند، دهش عیافراد توز انينابرابر م تقدرت، ثروت و دانش به صور یعنی یاجتماع يایاست كه مزا نیا یاجتماع يهاينابرابر

 7درس  68 صفحهنمره( . 1) آن نیيافراد در پا یو برخ رنديگیقرار م یسلسله مراتب اجتماع يافراد در باال یرو برخ نیاز ا

5/1  

12 
و تالش  یستگیبا داشتن شا یشوند حتیمتولد م نیيپا یكه در طبقه اجتماع يشود كه افرادیگرفته م دهیناد تيواقع نیا رایز

 7درس  73 صفحه ها را ندارندامكان رقابت با آن یشوند ، به سادگیباال متولد م یكه در طبقه اجتماع يبرابر با افراد
1 

13 

نمره( اما  4/1شد )یم رفتهیجامعه پذ يهاگروه ریتوسط سا یستیگروه با كی یها و سبك زندگارزش ،يدر مدل همانندساز

دوره، افراد، مسائل  نی. در انمره( 4/1)شودیم فیها، تعرمختلف و توسط آن یاجتماع يهااز منظر گروه تیدر مدل تكثرگرا، هو

 9درس  93 صفحهنمره(  4/1) رنديگیم یخود پ یتیو هو یفرهنگ يهاالقهرا بر اساس ع یو اجتماع ياقتصاد ،یاسيس

5/1  

15 

 یآن با مشاركت و همراه يروابط و ساختارها ،نكهیاست؛ اول ا یژگیدو و يداند كه دارایرا مطلوب م ياجامعه عهيفقه ش

 یعنیعالم به عدالت و عمل كننده به آن باشند،  زيحاكمان و كارگزاران جامعه ن ،نكهینمره(؛ دوم ا 4/1) مردم، عادالنه باشد

 4/1) مردم موظف است شرط اول را محقق كند ندگانیا مشاركت نماب یاسالم يشورانمره(. مجلس  4/1) عالم و عادل باشند

 ییناساش یاسالم يارهايجامعه را بر اساس مع يرهبر یعنیموظف است شرط دوم را تحقق بخشد،  زينمره( . مجلس خبرگان ن

 11درس  112 صفحهنمره(  24/1) دینمره( و بر عملكرد او نظارت نما 24/1) كند یو معرف

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


