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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 : محمودرضا ارشد 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 عبارتهاي صحيح وغلط رامشخص  كنيد.

تلف هاي مخ گروه ها و درنتيجه آن  پدیدآمدن خرده فرهنگ معانی گوناگون وفعاليت وخالقيت كنشگران موجب پيدایش  -1

   غ             ص.          درون هرجهان اجتماعی می شود 

مدرسه باشد  بودن سوادآموزي در ارزشمند وقتی درس خواندن یك دانش آموز نشان دهنده فضاي رقابتی درمدرسه و -2

  غ             ص.                               وهدف كنشگراازانجام دادن كنش می باشدهمان قصد"معناي كنش"دراین جا 

  غ             ص            .مدینه ضاله جامعه اي است كه دراثرانحراف نظري ازمدینه فاضله شكل می گيرد -3

       .                وتجربی توجه چندانی نداشتابن خلدون درمطالعات خودبيشتربه روش عقلی توجه داشت وبه روش حسی  –5

   غ             ص

1 

2 

 جاهاي خالی را باكلمات مناسب كامل كنيد.

 .نام دارد ................"می آموزند. دانشگاهی و.. مطالعات مدرسه اي ، هرآنچه افرادازتجربه هاي فردي واجتماعی خود، ( 1

 مطالعه می كند سایرپدیده هاي اجتماعی كالن رابررسی و ................ وجامعه شناسی كالن  ( 2

هنجارهاي باهم زندگی كردن چگونه  و قواعد توجه می كنند : به این پرسش ها................ جامعه شناسان درشناختن (  3

 چگونه تغييرمی كنند؟ بوجود می آیند؟چگونه دوام می آورند؟

 .است.............. .. مدارمشروعيت (  5

 .توجه قرارمی دهد مورد هاي دنيوي واین جهانی را آرمان و ها فقط ارزش................  نظام سياسی (  4

 .تعریف شد توسط آنها و ملت ها-دولت منظر هویت از و شد پيدا................   ملت ها،-شكل گيري دولت با( 6

داوري  آنها  درباره و می نماید نقد ارزیابی و هنجارهاي اجتماعی را و رفتارها................  علم استفاده از جامعه اسالمی با(  7

 .می كند

5/3 

3 

 .پاسخ صحيح رامشخص كنيد

 ؟بهترمی توان دید ها اجتماعی رادركدام گروه ساختار( 1

 هاي خویشاوندي د(گروه                 ها    ج (سازمان      ب (گروه دوستان              الف (خانواده ها   
 

 رویكرد در نادیده گرفتن كنش نظم اجتماعی بيانگركدام پيامد یكسان دانستن نظم طبيعی و برنظم اجتماعی ود زیا ( تاكيد2

 . پوزیتيویستی است

 معنازدایی د(                 ارزش زدایی    ج(            بی ارادگی  ب(      الف(خالقيت زدایی 
 

 .دركدام نوع جامعه شناسی  ارزش بودن مهربانی وخودخواهی قابل فهم نيست(  3

 انتقادي د(                     پوزیتيویستی ج(                 ب(تفهمی                الف(تفسيري
 

 .زیر می شود موارد خالقيت كنشگران موجب پيدایش كدام یك از فعاليت هاو (  5

 ب(خرده فرهنگ هاي درون هرجهان اجتماعی                                                      معانی گوناگون      الف(

 د( همه موارد                 گروه هاي مختلف درون هرجهان اجتماعی      ج(
 

 زیر دموار كداميك از بدهيم دستمزد ش به اوبه اندازه نياز بخواهيم اما هركس به اندازه توانش كار گروهی كه معتقدنداز ( 4

 ؟برجسته می كنند را

 انگيزه ومهارت د(       ب(توان ذهنی                 ج(همنوع بودن                         الف(توان جسمی
 

 .رفتارمی شودقسط  آنراجامعه اي معرفی می كندكه درآن به عدالت و درباره این جامعه سخن گفته و قرآن بارها(  6

 د(جامعه عقالنی      ج(جامعه آرمانی               مدینه فاضله                  ب(جامعه مدنی        الف(

3 
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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 : محمودرضا ارشد 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 كلمات ستون اول را به ستون دوم وصل كنيد.

 ستون دوم ستون اول

 قرآن كریم بااستفاده ازآن به این اشاره می كندكه درجوامع چه می گذردوچرا؟( الف وتفهمیروش تجربی  -1

 .علوم ابزاري كه نيازهاي روزمره جامعه اسالمی  رابرطرف می كند( ب روش عقلی -2

 توصيف وتبين -3
وصيف این روش ت با را ابوریحان بيرونی فرهنگ جامعه هند ج(دركتاب تحقيق ماللهند

 .كرد

 نقدوارزیابی -5
ابی این روش ارزی با ابوریحان بيرونی فرهنگ جامعه هندرا د( دركتاب تحقيق ماللهند

 .انتقادي كرد

   علم نافع-4

1 

4 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.

  دانش علمی دارند؟ جهان هاي اجتماعی مختلف براساس چه عاملی تعاریف متفاوتی از ( 1

 به كدام یك ازعلوم طبيعی نزدیك شود؟ شكل گيري خودسعی كرد آغاز جامعه شناسی در (2

 رتبه بندي كرد؟ را هایی نمی توان افراد براساس چه نوع تفاوت (3

 شد چه نام داشت؟ ظاهر جهان متجدد اولين چالشی كه در ( 5

 درقرآن كریم ازچه چيز به عنوان هدف آفرینش یادشده است؟ (4

 محلی وفردي مورد به جاي آن هویت هاي خرد، قرارگرفت و نقد آمده بود مورد دردوره مدرن پدیددراین دوره همه آنچه  (6

  گرفت؟ قرار  توجه و تاكيد

 ن كرد؟يتبي ميرزاي نائينی درآغازقرن بيستم باتوجه به واقعيت هاي اجتماعی ایران چه نظامی را (7 

5/3  

5/0 ببرید؟جلب تبعيت دیگران به دوصورت ممكن است نام  6  

7 
 ؟نوع نابرابري هاي زیر رامشخص كنيد

   : نابرابري درتحصيالت ب(                               نابرابري درضریب هوشی : الف(
5/0  

5/0  انسان كنشگري قدرتمند است؟ چرا 9  

8 
 ؟اجتماعی می باشد مربوط به كدام متفكر زیر موارد هریك از

  عصبيت وعلم عمران: ب(                         كتاب تجارب االمم : الف(
5/0  

11 
م ازمنظر خودشان مطالعه كني اگردرمطالعه جوامع براساس رویكرد تفهمی وتفسيري بكوشيم جوامع وفرهنگ هاي مختلف را

 باچه مشكالتی مواجه می شویم؟ 
1 

11 
ی نتيجه نابرابري طبيعی می دانند چه واقعيت های اجتماعی رانابرابري هاي  جامعه شناسانی كه طرفدارقشربندي اجتماعی اند و

 بنویسيد؟ را مورد نادیده می گيرند دو را
1 

 1 الگوي تعارف راتوضيح دهيد؟ 12

13 
يري درگ این سياست چه چيزموضوعی براي نزاع و در و می كند چه چيز تاكيد بر سياست هویت محصول چه دورانی است و

 می شود   ؟ 
1 

 1 .بنویسيد را مورد مقایسه باعلوم اجتماعی جهان متجدد داراي چه ویژگی هایی می باشد دو علوم اجتماعی جهان اسالم در 15

 1 مجلس شوراي اسالمی ومجلس خبرگان چگونه می توانند ویژگی هاي جامعه مطلوب رامحقق كنند ؟ 14
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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 :

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

 نمره پاسخ نامه ردیف

1 
 هاي صحيح وغلط رامشخص  كنيد. عبارت 

 ( غ 5( ص                                        3( غ                                  2( ص                                    1
1 

2 

 جاهاي خالی را باكلمات مناسب كامل كنيد.

 ذخيره دانشی یاذخيره آگاهی(   1

 ساختاراجتماعی(   2

 ( نظم اجتماعی 3

 حق وباطل بودن( 5

 دنيامدار(  4

 ناسيوناليسم(  6

 فقه(  7

5/3 

3 

 .پاسخ صحيح رامشخص كنيد

 (  الف                           2( ج                                  1

 (  د  5( ج                                 3 

 ( ج  6( ج                                  4

3 

5 

 .ديكلمات ستون اول را به ستون دوم وصل كن

 )ج( یوتفهم یروش تجرب -1

 )د(یروش عقل -2

 )الف(نيوتب فيتوص -3

 (یاضاف نهی)گز یابینقدوارز -5

 علم نافع)ب(-4

1 

4 

 پاسخ كوتاه دهيد. به سواالت زیر

 براساس هویت فرهنگی خود - 1

 فيزیك – 2

 تفاوت هاي اسمی -3

 فقر و غنا -5

 علم  -4

 پسامدرن -6

 نظام مشروطه -7

5/3  

5/0 تبعيت بارضایت-2تبعيت باكراهت -1 6  

7 
 نوع نابرابري هاي زیر رامشخص كنيد.

 نابرابري اجتماعیالف( نابرابري طبيعی                            ب( 
5/0  

5/0 .اراده انجام می دهد باآگاهی و را به دليل اینكه كارهاي خود 9  

8 
 ؟مربوط به كدام متفكراجتماعی می باشد زیر موارد هریك از

 ابن خلدونب(                         ابوعلی مسكویهالف( 
5/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : انسانیعلوم  رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

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

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

 نمره پاسخ نامه ردیف

11 

 .مطالعات  پایان ناپذیر وتمام نشدنی می كند درگير قدیمی علوم اجتماعی را جوامع معاصر و ها و تعدد وتنوع فرهنگ -1

نند امكان بررسی ك ببينند و پذیرفته اند ، منظر مردمی كه آن را از باشيم آن فرهنگ را فرهنگ مجبور وقتی براي مطالعه هر -2

 .ازدست می رودارزش ها  مقایسه وداوري فرهنگ ها و

1 

11 

 تغيير و نادیده می گيرند ادامه یافتن آن را پدیدآمدن و در جوامع را نقش انسانها و باطبيعی دانستن قشربندي اجتماعی ،-1

 .چندان امكان پذیر نمی دانند را آن در

ال وقتی نابرابري طبيعی )مث ها یك نابرابري اجتماعی مقدمه نابرابري اجتماعی دیگر می شود نه یك تفاوت یا بعضی وقت-2

 (.افراددرطبقات باال وپایين متولد می شوند

1 

12 
دیگر هاي هم الگویی كه به شناخت متقابل هویت ها،افراد،گروه هاوجوامع ازیكدیگر توجه دارد و به آنهاكمك می كندكه تفاوت

 1 .كه به بهترشدن روابطشان منجرشود اشتراكاتی ایجادكنند ها احترام بگذارند و به این تفاوت و درک كنند بهتر را

13 
--هویت هاموضوعی  براي نزاع ودرگيري می شود   ---هویت هاي خاص ومحلی تاكيد می كند  ها و برتفاوت —پسامدرن

- 
1 

15 

 .این دانش براساس تعریفی ازعلم خواهدبود كه مناسب بامعناي علم درجهان اسالم است-1

ازمنابع وابزارهاي تجربی براي توصيف وتبين مسایل اجتماعی استفاده خواهد كرد ولی درتبين علم اجتماعی جهان اسالم  -2

 .علمی ازمنابع عقالنی ووحيانی نيز استفاده می كند
1 

14 

بامشاركت نمایندگان مردم ویژگی وشرط اول )روابط وساختارهاي آن بامشاركت مردم عادالنه  سالمیا مجلس شوراي

شرط وویژگی دوم یعنی رهبرجامعه رابراساس معيارهاي اسالمی شناسایی ومعرفی  مجلس خبرگانباشد(رامحقق می كنند 

 ند(می كندوبرعملكرداونظارت می كند)ویژگی وشرط دوم حاكمان باید عالم وعادل باش
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


