
 

96 

 باسمه تعالی
 

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

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 غلط:-صحيح سؤاالت

   غ             ص.                     در جامعه شناسی تفهمی روش مطالعه ي طبيعت و جامعه یكسان دانسته می شود  -1

ان قرار ـناسـه جامعه شـود، مورد توجـتفاوت هاي اسمی و رتبه اي در صورتی كه به نابرابري هاي اجتماعی منجر ش -2

   غ             ص                                                                                                                                     می گيرند.

 .ها و هویت هاي خاص و محلی تاكيد می كند محصول دوران پسامدرن است و بر تفاوت ،« سياست هویت»  -3

   غ             ص                                                                                                                                                    

فقه مسائل اجتماعی را توصيف می كند و درباره ي رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعه ي اسالمی احكام و قواعدي را مطرح   -5

   غ             ص                                                                                                                                       می كند.  

1 

2 

 :يانهیچهارگز سؤاالت

 دارد؟ اشاره موضوعی چه به و كيست از آهنين قفس نظریه -1

 انسان بر اجتماعی نظم سلطه ، ماركس -(ب                         انسان بر اجتماعی نظم سلطه وبر، ماكس -الف(

 برطبيعت انسان سلطه وبر، ماكس-د(                                         طبيعت بر انسان سلطه  ماركس، -( ج

 هریك از ویژگی هاي زیر به ترتيب به كدام رویكرد است؟ -2

 «لغو مالكيت خصوصی»و «فراهم كردن امكان رقابت براي همگان توسط جامعه »

         موافقان عدالت اجتماعی-مخالفان قشربندي اجتماعی (الف

       طرفداران عدالت اقتصادي-اجتماعیطرفداران عدالت -ب(

         مخالفان قشربندي اجتماعی-طرفداران عدالت اجتماعی (ج

  طرفداران قشربندي اجتماعی-طرفداران عدالت اجتماعی-د(  

 ؟نمی باشدكداميك از موارد زیر در مورد ابن خلدون صحيح  -3

  .در مطالعات خود به روش عقلی توجه داشت (الف

    در مقایسه با فارابی رویكرد انتقادي محافظه كارانه داشت (ب

 عصبيت را به عنوان عامل شكل گيري جوامع می دانست (ج

 با تاثير پذیري از قرآن به دنبال شناخت سنت هاي الهی بود  د( 

 : . . . . . .كه كسانی برخوردارند؟ بيشتري اجتماعی قدرت از كسانی چه  -5

                       .دهند انجام خود آگاهی و اراده با را كاري الف(

  .سازند برآورده تنهایی به را خود نيازهاي همه بتوانند  ب(

  .دارند دیگران اراده بر بيشتري تاثيرگذاري توان ج(

  .گذارند می تاثير آنها اراده بر دیگران، توافق و پذیرش بدون د(

2 

3 

 كامل كردنی:

 .كنند می .................................«» مانوس، و آشنا امور از نظم شناختن براي شناسان جامعه 1- 

 پدید می آید. »...............................« هر گاه قدرت براي رسيدن به هدفی معين سازمان یابد ، -2

 بود. ................................«»................... مدل رایج سياست گذاري هویتی در دوره ي مدرن، -3

 است.»...............................................«بزرگترین دانشمند صرف و نحو زبان عربی یك ایرانی به نام  -3

 

5./ 

5./ 

5./ 

5./ 
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   :مدت امتحان  صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

)سمت چپ(از نظر ارسطو مربوط می باشد.  حكومت)سمت راست( مربوط به كدام نظام سياسی  مصادیقهریك از موارد 

 اضافه دارد.

 

 ياستبداد  الف( .برخوردار بودند یطبقات ازاتيحكومت نخبگان كه از امت1)

 یكراس ستویار ب( .برند یم شيداران كه قدرت را در جهت منافع خود به پ هیاز سرما یتيحكومت اقل2)

 یگارشيال ج( كانيحكومت پاپ بر وات3)

 یدموكراس د( انگلستان یمشروطه سلطنت5)

 یمونارش )س( 

25/1  

4 

  .ستا یك مورد اضافید؟ دارن هماهنگی رویكرد،مفاهيم یا ویژگی )سمت چپ( كدام  )سمت راست (با ریعبارات زبا توجه به 
 

 

 ي)الف(: مخالفان قشربند جامعه ضرورت دارد يبقا يبرا یاجتماع ينابرابر 1)

 یاجتماع

 یاجتماع ي)ب(:موافقان قشربند .پوست بودن مربوط به آن است اهيس ایپوست  ديمانند سف ییها یژگیو 2)

 ی)ج(: طرفداران عدالت اجتماع .انسانهاست  انهیروابط سلطه جو ي جهينت یاجتماع يقشربند 3)

 ی)د(:تفاوت اسم .ها برخوردارند یژگیو نیاز ا شتريب یاز افراد كمتر و برخ یبرخ 5)

دارد كه امكان رقابت را  فهيشود ، امّا جامعه وظ یلغو نم یخصوص تيمالك 4)

 .دینما كسانیشروع رقابت را  ۀو نقط كند همگان فراهم يبرا
 یاجتماع ي)س(: نابرابر

 يتفاوت رتبه ا -)ش( 

25/1  

6 

 سواالت كوتاه پاسخ: 

 مهم ترین هدف جامعه شناسان انتقادي چيست؟   -1

 دو مورد از روش هاي تحقيق كيفی در علوم اجتماعی را ذكر كنيد؟  -2

 علم نافع چگونه علمی است؟  -3

 نوشته ي كيست ؟«تحقيق ماللهند»و«تجارب االمم»كتاب  -5

 سه مورد از آرمانهاي اجتماعی فقه اسالمی را بنویسيد؟   -4

  بيستم دو انقالب اجتماعی در جامعه ي ایران شكل گيرد؟چه عواملی باعث شد در قرن  -6

 هر یك از موارد زیر مربوط به كدام سياست هاي هویتی است؟  -7

 «          نسل كشی در كامبوج توسط خمرهاي سرخ»  الف(

 .شود می تشدید حتی تفاوت هاي موجود ميان گروههاي قومی و زبانی حفظ، و ب(

 زبانی و نژادي و قومی را مانع وحدت و همدلی نمی داند.این الگو تكثر و تنوع  ج(

 است؟ انواع جامعه شناسییا  مفهومهر یك از موارد زیر مربوط به كدام  -9

جامعه شناس فقط می تواند آرمانها و ارزشهاي اجتماعی را توصيف كند ولی نمی تواند در باره ي این آرمانها  الف(

 و ارزشها داوري كند.

 مع ،مسير یكسانی به سوي پيشرفت طی می كنند و از جوامع ساده به پيچيده تبدیل می شوند.همه ي جوا ب(

 به قرار گرفتن هر پدیده در جاي خود می گویند.  ج(

 چه عاملی موجب پيچيدگی كنش هاي انسانی و دشواري فهميدن معانی آنها می شود؟ -8

 همراهی همدالنه با جوانان به چه معناست؟  -11

 

5./  

5./  

5./  

5./  

55./  

5./  

55./  

 

 

 

55./  

 

 

 

5./  

5./  

7 
 ؟ دهد می ارائه را راهكارهایی چه عمومی و علمی دانش بين تعارض  حل براي جامعه

1) .................................................................   2 ) ........................................................ 
1 

 1 ؟ بر چه مواردي تاكيد می كنند اجتماعی زندگی مختلف وجوه مورد در انتقادي شناسان جامعه 9
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 
 معناست؟ چه به دروغين مشروعيت و حقيقی مشروعيت

 
1 

11 

 با یكدیگر مقایسه كنيد ؟)با ذكر یك شباهت و دو تفاوت(مدینه ي فاسقه  و مدینه ي ضاله را در نظریه ي فارابی  

  شباهت( 1

  تفاوت(  1

  تفاوت (  2

5/1  

11 
 این الگو را با توجه به آیات قرآن تحليل كنيد؟ چيست ؟« الگوي تعارف»منظور از 

 1 

12 

  مورد را بيان كنيد؟ 3علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد چه ویژگی هایی دارد 

 1) ........................................................................... 

2) ............................................................................. 

3) ........................................................................... 
5/1  
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 باسمه تعالی

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

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

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

1 
 غلط:-سواالت صحيح

  غ -5                                   ص -3                     غ              -2                                  غ -1
1 

2 
 سواالت چهار گزینه اي:

  ج -5                                 الف  -3                               ج  -2                                     الف -1
2 

3 
 كامل كردنی:

 سيبوي-5 همانند سازي                    -3سياست                        -2آشنایی زدایی                       -1
2 

5 

)سمت چپ(از نظر ارسطو مربوط می باشد.  حكومت)سمت راست( مربوط به كدام نظام سياسی  مصادیقهریك از موارد 

 اضافه دارد.

 

 مصادیق و حكومت مصادیق و حكومت

حكومت نخبگان كه از امتيازات طبقاتی  (1)

 )ب(اریستو كراسی  برخوردار بودند
 مونارشی(س)    واتيكان بر پاپ حكومت (3)

حكومت اقليتی از سرمایه داران كه قدرت  (2)

  پيش می برند.را در جهت منافع خود به 

 اليگارشی )ج(

  انگلستان سلطنتی مشروطه (5)

 استبدادي(الف)

 

25/1 

4 

  یك مورد اضافی است د؟دارن هماهنگی رویكرد،مفاهيم یا ویژگی )سمت چپ( كدام  )سمت راست (با ریعبارات زبا توجه به 

 (: )ش(تفاوت رتبه اي5) (: )ب(موافقان قشربندي اجتماعی1)

 (: )ج(طرفداران عدالت اجتماعی4) اسمی(: )د(تفاوت 2)

  (: )الف(مخالفان قشربندي اجتماعی3)
 

25/1 

6 

 سواالت كوتاه پاسخ: 

 تر مطلوب وضعيت به یك رسيدن براي جامعه موجود وضعيت نقد  -1

 /.(24مطالعه موردي،قوم نگاري)هر قسمت   -2

 /.(24علمی كه به كار كشور بياید و براي حل مشكالت كشور مفيد باشد)هر قسمت   -3

 /.(24نوشته ي ابوعلی مسكویه)هر قسمت «تحقيق ماللهند»نوشته ي ابوریحان بيرونی و« تجارب االمم»كتاب  -5

،تالش براي تحقق و مداراي اجتماعی با مسلمانان و طرفداران صلح،دفاع از مرزهاي اسالمی در برابر متجاوزان  -4

 /.(24گسترش عدالت )هر قسمت 

  ایران جامعۀ فرهنگ عمومی در فقه علم مرجعيت و مقبوليت -6

 مطلوب قرآنی تعارف تكثرگرایی                                           ج( همانندسازي                     ب(  الف(   -7

 نظم اجتماعی  جامعه شناسی پوزیتيویستی                     ج( ب( جامعه شناسی تفهمی             الف( -9

 تنوع و تكثر معانی -8

 .به معناي نگاه كردن به مسائل از منظر خودشان و تالش براي فهم آنهاست  -11

 

7./  

7./  

7./  

7./  

57/.  

 
. 

7./  

57./  

57./  

7./  

7./  

7 
 . شود می انجام جدید هاي ایده طرح با گاه-2 دیگر بخشی نفع به دانشی ذخيرۀ بخشی از از برداشتن دست با گاه-1

 /.(4)هر قسمت 
1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

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

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

9 

 بر هاییساختار لطۀ چنينـس از تا كنند می تأكيد سركوبگر، اختارهايـس از علمی انتقاد ضرورت بر انـناسـش جامعه این

 1 .آید فراهم تر اخالقی و تر انسانی ساختارهاي اجتماعی گيري شكل زمينۀ همچنين و شود پيشگيري ها انسان

8 
 اشد،ب بشري ساختگی هاي ایدئولوژي با موافق اگر اما دارد، حقيقی مشروعيت باشد، الهی حكم قانون و مطابق قدرت اگر

 1 .دارد دروغين مشروعيت

11 

 /.(4گرفته اند) شكل مدینۀ فاضله، از انحراف نتيجۀ در كه هستند شباهت(: جوامعی

 است يا جامعه ضالّه فاضله  شكل گرفته ولی مدینۀ مدینۀ از عملی انحراف اثر در كه است اي جامعه فاسقه مدینۀ -(1تفاوت

 /.(4).گيرد می شكل فاضله مدینۀ از نظري انحراف اثر در كه

 آنكه اب یعنی گيرند، نمی آنها بهره از امّا شناسند، می را عقالنی و وحيانی علوم مردم آنكه در مدینه ي فاسقه با-(2 تفاوت

 راتنظ ضاله، مدینۀ كنند ولی در نمی عمل آن اساس دارند، بر را آن شناخت امكان یا شناسند می را عدالت و حقيقت مردم

 هاي ارزش و ها آرمان غيرعقالنی، و امور ها ارزش ها، آرمان و گردند می تحریف هم فاضله مدینۀ در شده پذیرفته علمی

 مختصر توضيح داده شود( 2/.()تفاوت 4).شوند می معرفی عقالنی

7/1 

11 

قرار گرفته است و همان الگویی كه قرآن ارائه « الگوي تنازع» مقابل در َتعارف متقابل است الگوي ناختـش معناي به تَعارف

ر را و شما را به تيره ها و قبيله ها قرار دادیم تا یكدیگ«لِتَعارَفوا شعوباً و قبائِلَ جَعَلْناكم و اُنَثی  وَ ذَكَرٍ مِنْ انا خَلَقْناكم» می كند:

 بر دگیفقط زن و نيست دیگري از خود دانستن برتر مالک ها، ویژگی این از كدام هيچ كه كند می بشناسيد وسپس تأكيد

 مختصر()توضيح .است بزرگواري و بزرگی برتري، معيار تقوا اساس

1 

12 

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

 تبيين ولی ،كرد خواهد استفاده مسائل اجتماعی تبيين و توصيف براي تجربی ابزارهاي و منابع از اسالم جهان اجتماعی علم- 2

 .كند می استفاده نيز وحيانی و عقالنی منابع از و شود محدود نمی تجربی شناخت به اسالم جهان علمی هاي

 و هنجارها ها، ارزش با تعامل فعال و تجربی و حسی هاي داده با تعامل بر عالوه اسالم جهان در استفاده مورد عقالنيت -3

 .دهد می قرار انتقادي ارزیابی را مورد آنها خود، پيرامون تاریخی و اجتماعی و فرهنگی هاي آرمان

 از ار خود روشنگرانه اعتبار ها و ارزش خود، محيط تاریخی هاي سنت و فرهنگ با تعامل رغم به اسالم جهان در عقالنيت- 5

 و رهنگف ارزیابی به مستقل اي گونه به عقالنيت این استفاده از با عامالن بلكه گيرد نمی عامالن هاي كنش و فرهنگ متن

 .پردازند می خود به مربوط تاریخ

 ايه عرصه همه ولی دارد نقش محوري اجتماعی و فرهنگی محيط به نسبت علمی دانش توليد در اسالم جهان عقالنيت- 4

 سامان وحی از استفاده با را دیگر بخشی و زیسته تجربه و كمك حس به را آن از بخشی. دهد نمی سامان تنهایی به را علمی

 .بخشد می

 و یاسالم جامعه آرمانی و وضعيت مطلوب دربارۀ اسالم، جهان موجود وضعيت تبيين بر عالوه اسالم، جهان اجتماعی علم- 6

 شناسایی را مطلوب وضعيت ويـس به موجود وضعيت از رفت هاي برون راه و كرد خواهد داوري نيز جهانی جامعه همچنين

 .كند می

 /. نمره(4)سه مورد كافيست هر مورد 

7/1 

 

 

 

 


