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 باسمه تعالی
 

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

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

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

  .عبارت هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد

     .شود نمی انجام آگاهی بدون و است آگاهی به وابسته آدمی كنش(الف

 .          نيست اجتماعی پدیده یك زبان( ب

                        .      ایم كرده عادت نظمی بی به چون كنيم نمی  مشاهده را نظم و بينيم می بيشتر را نظمی بی ما( پ

     .كند می مطالعه را آن هاي پدیده و طبيعی جهان اجتماعی علوم( ت

1 

2 

  .جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد

  .دارد حكایت ماندن زنده جاي به مردن به گرایش از كه است..............  كنش یك الف(  خودكشی

 .دانش عمومی گسترده ترین بخش .................................ماست ب(

 .خرد..........................و سایر پدیده هاي اجتماعی خرد را بررسی می كندجامعه شناسی  پ(

 .ت(  ارتباط ميان پدیده هاي اجتماعی ............................. ناميده می شود

  .ث( موجودي كه بتواند كاري را با آگاهی  و اراده خود انجام دهد داراي ....................... است

 .رایج سياست گذاري هویتی در دوره مدرن ....................... بود ج(مدل 

  .چ(فارابی جوامعی را كه از علوم عقلی بی بهره اند ....................... ناميده است

 .ح( تفاوت ها را می توان به سه نوع تفاوت اسمی ، نابرابري طبيعی و ................. تقسيم كرد

4 

3 

 .را مشخص كنيد پاسخ صحيح

 الف(چه عاملی ارتباط ما با یكدیگر را امكان پذیر می سازد .

 قوانين اجتماعی                              -5ساختار اجتماعی           -3         قواعد اجتماعی      -2        نظم اجتماعی     -1

                                    بنيانگذار جامعه شناسی كيست؟                                                                                                   ب( 

 نوبل                       آلفرد -5           اگوست كنت       -3             ماكس وبر        -2          ویلهلم دیلتاي  -1

 است؟ كدام دانشی ي ذخيره به ووروداطالعات اطراف جهان با انسان ارتباطی راه اولين پ( 

            حسی هاي دریافت( 2گفتن              سخن و كلمات با ( آشنایی1

                                                       ازدیگران وپاسخ پرسش(  5                                     تفكروتعقل    (  3

 بود؟ چه آمرلی مقاومت ت( الگوي

          (  سياسی و نظامی بود    2                                 (كامال نظامی بود  1

 ( نظامی و فرهنگی بود5                            ( كامال فرهنگی بود   3

2 

5 

 به سواالت  زیر پاسخ  كوتاه دهيد

 الف( تنها راه تاثيرگذاردن بر اراده دیگران و به خدمت گرفتن آنان چيست؟

 ب( قدرتی كه از طریق ابزارهاي خشن با زور و به طور آشكار توسط نهادهاي نظامی اعمال می شود چه قدرتی است؟

 پ(نخستين سند رسمی هویتی ما چيست ؟

 رین  دانشمند صرف و نحو زبان عربی است ؟ت(كدام ایرانی بزرگت

 ث( قران كریم قوانين حاكم بر تداوم و تغيير جوامع و امت هاي مختلف را چه می نامد؟

 ج( فارابی علوم اجتماعی را چه ناميده است؟

 چ( یكی از مهم ترین شاخه هاي علوم اجتماعی مسلمانان می باشد؟

5/3  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : شناسیجامعه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

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

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 جدول زیر را كامل كنيد 

 

 
              روش حكومت                                                                                                                              

 تعداد حاكمان

 براساس خواست و ميل  مردم                                          بر اساس فضيلت 

   فرد

   اقليت

   اكثریت 

1 

 

  به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد 

 1 تفاوت قوانين طبيعت و قوانين اجتماعی در چيست؟ 6

7 
ادالنه و چرا آن را ع دالیلی ذكر می كنند ؟دگاه خود چه ـدي اجتماعی هستند در تایيد دیـانی كه موافق قشربنـناسـجامعه ش

 می دانند ؟
5/1  

 1 چرا حذف مالكيت خصوصی انگيزه رقابت را از بين می برد ؟ 9

5/1 منظور از مدل تكثرگرا چيست؟ 8  

5/1 ابن خلدون در مطالعات خود از چه روشی استفاده می كرد و رویكرد وي در مقایسه با فارابی چگونه است؟ 11  

 1 جامعه مطلوب از نظر فقه شيعه داراي چه ویژگی هایی است آنها را بنویسيد)دو مورد( 11

 1 علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه  با علوم اجتماعی جهان متجدد داراي چه ویژگی هایی است )دومورد( 12
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 باسمه تعالی
 

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

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

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

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 غ ت (                    غ             پ (                 ب (غ                                    الف(ص       1

2 
 ت( ساختار اجتماعی            پ( كنش اجتماعی          ب( ذخيره دانشی            الف( غير عادي            

 نابرابري اجتماعی  ح(               چ(جامعه جاهله            ج(همانندسازي             ث(قدرت                       
4 

 2 3ت(                                  2پ(                                3ب(                               2الف (  3

5 
 ت(سينوهه                          پ(شناسنامه                  ب(قدرت سخت              الف( جلب تبعيت آنهاست    

 چ(علم فقه                         ج(علم مدنی                          ث(سنت هاي الهی
5/3  

 1 ب( اليگارشی                      الف( مونارشی        4

6 

قوانين طيبعت در همه مكان ها و زمان ها یكسانند از این رو نتایج مطالعه بر روي طبيعت در هر مكان و زمانی می تواند به 

تمامی مكان ها و زمان ها تعميم داده شود ولی جوامع و فرهنگ ها همانند طيبعت نيستند و ما نمی توانيم نتایجی را كه از یك 

 .وامع دیگر تعميم بدهيم جامعه به دست آوردیم به همه ج

1 

7 

این جامعه شناسان معتقدند كه از گذشته تا حال ،هيچ جامعه اي بدون قشربندي اجتماعی نبوده است یعنی قشربندي پدیده 

اي است كه در همه زمان ها و مكان ها وجود داشته است ، آنان چنين می پندارند كه نابرابري هاي اجتماعی نتيجه تفاوت ها 

 .نابرابر هاي طبيعی هسنتد بنابراین عادالنه اندیا 

5/1  

 1  .زیرا این امر سبب می شود ،تالش و شایستگی بيشتر افراد كوشا و توانمند نادیده گرفته شود 9

8 
در مدل تكثرگرا تفاوت هاي موجود ميان گروه هاي قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید می گردد ، در مدل تكثرگرا ،تفاوت هاي 

  .موجود ميان گروه هاي قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید می گردد
5/1  

11 
او در مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت و بيشتر از روش حسی و تجربی استفاده می كرد ، رویكرد ابن خلدون 

 .انتقادي نيست و جامعه شناسی او در مقایسه با جامعه شناسی فارابی محافظه كارانه است 
5/1  

11 
اول اینكه روابط و ساخنتارهاي آن با مشاركت و همراهی مردم ،عادالنه باشد دوم اینكه حاكمان و كارگزاران جامعه نيز عالم 

 .به عدالت و عمل كننده به آن باشند یعنی عالم و عادل باشند
1 

12 
  .جهان اسالم استاین دانش براساس تعریفی از علم خواهد بود كه مناسب با معناي علم در  -1

 .علم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزارهاي تجربی براي توصيف و تبيين مسایل اجتماعی خواهد كرد-2
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


