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 باسمه تعالی
 

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

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

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 .كنيد مشخص را غلط و صحيح عبارات

  غ            ص                  الف( طرفداران قشربندي اجتماعی رقابت را در زندگی اجتماعی ضروري می دانند .       

تفسيري در تقابل با رویكرد انتقادي بر این باور است كه كنشگران بر اساس معنایی كه در ذهن دارند  –ب( رویكرد تفهمی 

  غ             ص                                                      دست به عمل می زنند .                                                       

  غ             ص                                         .ج( قدرت نرم به شكل پنهان و از طریق نفوذ فرهنگی اعمال می شود 

                 غ            ص                                        د( آموختن همه انواع علم در اسالم الزم و ضروري است .                     

1  

2 

 .ديرا با كلمات مناسب پر كن يخا يجاها

 الف( هر فرد گروه یا قوم یك ............................................ دارد كه راهنماي زندگی آنهاست . 

 ب( در جامعه شناسی ......................... ارزش بودن مهربانی و فداكاري و ضدارزش بودن خودخواهی قابل فهم نيست . 

 .ج( براي فهم انگيزه نوجوانان و جوانان باید از روش .......................................................استفاده كرد

 ی علم ................................... است . د( علم پزشكی در جامعه اسالم

 و( در رویكرد اول نقطه .............................و در رویكرد دوم نقطه ........................ عادالنه نيست . 

 ........................است . ( مهمترین هدف ما در زندگی دستابی به ...........................................و ...........ـه

2 

3 

  .گزینه صحيح را انتخاب كن

 كدام یك از شاخه هاي زیر دانش اجتماعی نيستند ؟  -ا

 ب( ارتباطات ، حقوق و جمعيت شناسی               الف ( حقوق ، سياست و تاریخ                        

 د( جامعه شناسی ، روانشناسی اجتماعی و مدیریت            ج( مدیریت ، زبانشناسی و جغرافياي طبيعی       

1 

 ( كدام یك از اندیشمندان زیر بعنوان یك متفكر مسلمان مطرح نيست ؟ 2

 الف( ارسطو                        ب( فارابی                       ج( ابوریحان بيرونی              د( ابن خلدون 

 كدام گزینه جامعه شناسی را به داوري درباره ارزش ها و انتقاد از آنها می كشاند ؟ -3

 ب( فاصله ميان وضعيت مطلوب و وضعيت موجود                           الف( چالش بين فقر و غنا                            

 د( قشربندي طبيعی و اجتماعی                 ج( دسترسی به عدالت اجتماعی                  

 كدام یك از گزینه هاي زیر دليل به وجود آمدن نظریه هاي متفاوت در علوم اجتماعی نمی باشد ؟  -5

 ب( دشواري فهم پدیده اي اجتماعی               الف ( پيچيدگی پدیده هاي اجتماعی              

 د( رویكردهاي متفاوت جامعه شناسی              ج(عمق پدیده هاي اجتماعی                           

5 
 نوع تفاوت هاي را در موارد زیر مشخص كنيد ؟ 

 ب( سطح تحصيالت : .............................          .........        ............الف ( زن یا مرد بودن ........
5./  

4 

  .به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد

 ماكس وبر از سلطه نظمی كه هدفی جدا از انسان و نيازهاي واقعی آنها دارد با چه عنوانی یاد می كند ؟  .1

 امروزه نبرد در كدام حوزه و با كدام ابزار صورت می گيرد ؟  .2

 دو گونه نابرابري را نام ببرید ؟  .3

 پيامدهاي یك جهان اجتماعی از چه طریق پابرجاست ؟  .4

 نخستين سند رسمی هویت ایرانيان چيست ؟  .5

 محور اصلی مباحث فكري و سياسی در اواخر قرن بيستم چه چيزي بود ؟  .6

 دو انقالبی كه فقه شيعه به وجود آورده است را نام ببرید ؟ .5

375 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

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

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 .ديپاسخ كوتاه بده ریبه سواالت ز

 تالش هاي علمی چه تاثيري بر ذخيره دانش علمی و دانش عمومی دارد ؟  .1

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

 منظور از پویا بودن نظام اجتماعی چيست ؟  .3

 تفاوت و شباهت شهادت طلبی ، فداكردن جان براي وطن و خودكشی را بنویسيد ؟  .4

 مدار مشروعيت و مقبوليت قدرت چيست؟  .5

 ارسطو نظام هاي سياسی را بر اساس فضيلت به چند دسته تقسيم می كند نام ببرید ؟  .6

 در رویكرد دوم نابرابري ها علت نابرابري اجتماعی چيست و براي ایجاد برابري باید چه كاري انجام دهيم ؟  .5

 شعر فردوسی )) همه جاي ایران سراي من است (( بيانگر چه ویژگيهایی از هویت ملی هست ؟ .8

 دولتها چرا سياست همانند سازي در پيش گرفتند ؟  .9

 ؟ نقش حكومت در الگوي تعارف چيست  .10

 دو مورد از مواردي كه قرآن به جامعه شناسی انتقادي اشاره كرده است را بنویسيد ؟  .11

 از نظر ميرزاي نائينی كدام ویژگی جامعه مطلوب شيعه تحقق پيدا نمی كند ؟  .12

 دومورد از كاركردهاي علوم اجتماعی در جهان اسالم را بنویسيند ؟  .13

 تجربی از چه روشهایی استفاده می شود ؟در تبيين هاي علمی جهان اسالم عالوه  بر روش  .14

 

74./ 

74./ 

1 

4./ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4./ 

1 

4./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانیرشته :  جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

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

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

 نمره پاسخ نامه ردیف

  1 الف( درست                     ب( غلط                               ج( درست                            د( غلط    1

2 
 الف(ذخيره دانشی                                                        ب( پوزیتویستی     

 د( نافع                               ج( همراهی همدالنه                               

 سعادت همگان    -پایان رقابت                                     هـ(  فضيلت هاي انسانی  -و( آغاز رقابت     

2 

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

/.5 الف ( اسمی                      ب( رتبه اي   5  

4 

 قفس آهنين   .1

 در حوزه فرهنگ با ابزار رسانه   .2

 طبيعی و اجتماعی      .3

 مشاركت اجتماعی      .5

 شناسنامه     .4

 هویت     .6

 انقالب مشروطه و انقالب اسالمی       .7

375 

6 

/.دانش علمی با تالش 24/. دانش علمی را غنی تر می كند 24دانش علمی به تدریج بر ذخيره دانش علمی می افزاید  -1

 /.  24براي حل مسائل و مشكال شكل می گيرد و پيشرفتت می كند . 

 /.      24/. و تنوع آنها 24/.    و ارادي بودن كنش ها و پدیده هاي اجتماعی  24به دليل آگاهانه  -2

بخش هاي مختلف آن بر هم تاثير می گذارند و از یكدیگر تاثير می پذیرمد نظام اجتماعی هم می تواند تغييراتی در خود  -3

 به وجود آورد و هم تغييراتی در محيط ایجاد كند. 

 شباهت : دست شستن از جان و استقبال از مرگ                تفاوت : در معناي متفاوت آنها     -5

 مدار مشروعيت خواست و ارداه كسانی هست كه قدرت بر آنها اعمال می شود . -4

 مدار مشروعيت حق و باطل بودن است.     

 جمهوري   –آریستوكراسی  –مونارشی  –سه دسته  -6

براي اجاد برابري باید مالكيت –از نظر آنها مالكيت خصوصص موجب برقراري روابط ظالمانه ميان افراد می شود  -7

 خصوصی از ميان برداشته شود .

 –همه شناسنامه یك شكل و یك رنگ دارند –همه مردم ایران از هر قوم و مذهبی داراي حقوق و مسئوليت هاي برابرند  -9

 ی مشترک هستند .همه در این هویت مل

 دولتها براي از بين بردن تفاوت هاي هویتی گروههاي مختلف و یكسان سازي گروهها   . -8

حكومت می تواند زمينه سازي براي شناخت مردم از یكدیگر را در سطح محلی ، ملی و منطقه اي فراهم كند و امكان  -11

 همدلی مردم را با یكدیگر فراهم كند.

فتار و ر –جامعه آرمانی خود را ترسيم می كند  –جوامع را توصيف و تبيين می كند  –به نقد و ارزیابی جوامع می پردازد  -11

ا از رفتار حاهالنه و سفيهانه آنه –رفتار عالقانه آنها را تایيد می كند  –فرهنگ گذشتگان را مورد ارزیابی انقادي قرار می دهد 

 انتقاد می كند.
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : رشته : علوم انسانی جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

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

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

 نمره پاسخ نامه ردیف

6 

 

 به توصيف و فهم كنش ها و ساختارهاي جوامع مختلف می پردازد . -1   -12

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

درباره هنجارها ، ارزش ها و آرمان هاي جوامع مختلف ، داوري علمی می كند و رویكرد انتقادي به جامعه خود و -3

 دیگر جوامع دارد .

درباره هنجار ها ، نحوه رفتار و سبك زندگی كنش گران سخن می گوید و باید ها و نبایدهایی براي زندگی -5

 اجتماعی تجویز می كند . 

 روابط و ساختارها آن با مشاركت و همراهی مردم عادالنه باشد . -1   -13

 حاكمان و كارگزاران جامعه نيز عالم و عادل باشند.       -2 

 ویژگی دوم جامعه مطلوب مستلزم تغيير نظام پادشاهی است كه تحقق پيدا نمی كند . -15

 را دارد .قدرت فهم  ، تفسير وو توصيف پدیده هاي اجتماعی  -1 -14

 توات تبيين و شناخت علل شكل گيري و به وجود آمدن پدیده ها را دارد . -2

 درباره ارزش ها ، هنجارها و آرمان هاي درون فرهنگ هاي مختلف می تواند داوري كند. -3

 درباره ي جامعه آرمانی سخن می گوید. -5

 به سوي جامعه مطلوب شناسایی می كند.با توصيف و تبيين وضعيت موجود راه هاي برون رفت از آن را  -4
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