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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 :

 محمود همایون مهر  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 عبارات درست را عالمت بزنيد:

الف(برخی جامعه شناسان جامعه شناسی را علم شناخت كنش  اجتماعی و بعضی آن را علم شناخت ساختار اجتماعی دانسته 

 اند.                  درست                   نادرست

 ب(جامعه شناسی كالن كنش انسانی را بررسی و مطالعه می كند.      

 درست                  نادرست                                                                             

 ج(اریستوكراسی حكومت نخبگانی است كه از امتيازات طبقاتی برخوردار بوده اند.  

 درست         نادرست                                                                               

 د(علوم نافع در جهان اسالم به علوم فنی ومهندسی و علوم پایه محدود می شود. 

 درست        نادرست                                                                                

بعد كنت در جامعه شناسی پوزیتوسيتی به كاربرد.                  ه(روش ابن خلدون در علوم اجتماعی مشابه روشی است كه چهارصد سال

 درست                   نادرست

 و(یكی از شاخه هاي علوم اجتماعی مسلمانان علم فقه است.              درست                 نادرست

5/1  

2 

 جاي خالی را پر كنيد.

 ................مطرح شود زمينه براي پيدایش و رشد دانش علمی درباره آن فراهم می گردد.الف(هر وقت در یك جامعه 

ب(جامعه شناسان .................  معتقدندگاهی جهان اجتماعی و ساختارهایی كه به دست خود انسان ها ایجاد شده اند انسان 

 ها را زیر سلطه خود در می آورند.

 پيدا می شودكه انسان براي رسيدن به اهداف خود بتواند براراده دیگران تاثير بگذارد. ج(.................هنگامی

 د(امروز ..................سبب سلطه فرهنگی می شود.

 ه(نویسنده تحقيق ماللهند علت وجود كاست ها در جامعه هند را ...................می داند.

 .........................را در هشت جلد تاليف كرد.و(ابو علی مسكویه با نگاهی تبينی كتاب 

5/1  

3 

 سواالت تستی:

 الف( برخی تفاوت ها مانند تفاوت در قد و هوش وثروت تفاوت هاي ...................هستند.

 2و1گزینه -5نابربري فردي           -3رتبه اي                     -2اسمی                     -1

 نظر جامعه شنا سان علت نابرابري اجتماعیب(از 

 توزیع نابرابري دانش-2توزیع نامناسب ثروت وقدرت               -1

 نابرابرهاي جسمی و ذهنی آدميان-5الف وب                                                -3

 بري هاي طبيعی برمی خيزد.ج(از دیدگاه این جامعه شناسان نابرابري اجتماعی از تفاوت ها یا نابرا

 رویكرد مخالفان قشر بندي -2رویكرد موافقان قشر بندي                       -1

 همه موارد-5رویكرد دید گاه عدالت اجتماعی                -3

 است. د(رویكرد ابن خلدون انتقادي نيست و جامعه شناسی او در مقایسه با جامعه شناسی ...........محافظه كارانه

 ابن سينا-5فارابی      -3ابوریحان بيرونی      -2ابن مسكویه      -1

 ه(در اواخر قرن بيستم چه موضوعی به جاي قشر بندي و كشمكش طبقاتی محور اصلی مباحثات فكري وسياسی شد.

 چالش فقر و غنا-5رویكرد تفهمی   -3رویكرد پوزیتوستی    -2هویت     -1

 بندي جوامع با نگاهی انتقادي به جوامع زمان خود و آن جوامع را چه نوع مدینه اي می نامند.و(فارابی پس از تقسيم 

 3و2گزینه  -5مدینه ضاله    -3   مدینه فاسقه -2مدینه فاضله  -1

5/1  

 



 

86 

 

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

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

 محمود همایون مهر  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 
 پرسش هاي كوتاه پاسخ:

 حكومتی است ؟از دیدگاه ارسطومونارشی چه 
5/0  

5/0 سياست چه هنگام پدید می آید؟ 4  

5/0 مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادي چيست؟ 6  

5/0 منظور از علم مدنی چيست؟ 7  

5/0 فقه شيعه چه جامعه اي را جامعه اي مطلوب می داند؟ 9  

5/0 قرار می گيرد؟تفاوت هاي اسمی و نابرابري طبيعی در چه صورتی مورد توجه جامعه شناسان  8  

5/0 ذخيره دانشی به چه معناست؟ 11  

11 
 پرسش هاي تشریحی:

 فواید علوم اجتماعی را توضيح دهيد؟)چهارمورد(
2 

 1 علوم اجتماعی را تعریف كنيد؟ 12

 2 منظور از جامعه شناسی انتقادي چيست؟ 13

 2 تعریف كنيد؟سه رویكرد نابرابري را به ترتيب  نام ببرید رویكرد سوم را  15

 2 الگوي هویتی تعارف را توضيح دهيد. 14

 2 علوم اجتماعی در قرآن چگونه بيان شده است ؟ 16

 1 توضيح دهيد؟ 1347نقش فقه شيعه را در انقالب مشروطه و انقالب اسالمی سال  17
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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 :

 محمود همایون مهر  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

5/1 24/1الف(درست   ب(نادرست   ج(درست   د(نادرست    ه(درست    و(درست     هرمورد 1  

2 
 24/1جاي خالی را پر كنيد.هرمورد

 تجارب االمم ه(باورهاي دینی هندوان    و(     د(قدرت نرم      الف(مسئله یا پرسش       ب( انتقادي    چ(قدرت اجتماعی
5/1  

3 
                 24/1سواالت تستی:هرمورد 

 5و(              1ه(            3د(             1ج(            3ب(             2الف( 
5/1  

5 
              پرسش هاي كوتاه پاسخ:

 نمره ( 24/1نمره( بر مبناي فضيلت)24/1حكومت فردي ) 
5/0  

5/0 هر گاه قدرت براي رسيدن به هدف معينی سازمان یابد سياست پدید می آید. 4  

5/0 نقد وضعيت موجود جامعه براي رسيدن به یك وضعيت مطلوب تر 6  

5/0 فارابی علم اجتماعی را زیر مجموعه علوم انسانی می دانسته و ان را علم مدنی ناميده است. 7  

9 
  (.24/1روابط و ساختار هاي ان با مشاركت وهمراهی مردم وعادالنه باشد)-1

 (24/1حاكمان وكارگزاران نيز عالم به عدالت و عمل كننده به آن باشند یعنی عالم وعادل باشند.)-2
5/0  

5/0 در صورتی كه به نابرابري اجتماعی منجر شود. 8  

5/0 هر آنچه افراد از تجربه هاي فردي و اجتماعی خود مطالعات مدرسه ودانشگاهی و... می آموزند. 11  

11 

 پرسش هاي تشریحی:

 پيش بينی آثار و پيامد هاي پدیده هاي اجتماعی -1

 نظم وقواعد جهان اجتماعی را كشف می كند. -2

 .قواعد اجتماعی از فرصت هاي آن برخوردار می شویم و اسيب هاي احتمالی در امان می مانيمبا شناخت  -3

 زمينه فهم متقابل انسان ها را فراهم می كند وبه افزایش همدلی و همراهی می انجامد . -5

 (4/1علوم اجتماعی ظرفيت داوري درباره علوم طبيعی را دارا می باشد.)چهارموردذكرشودهركدام  -4

2 

12 
به دانش هایی گفته می شود كه اجتماعات انسانی و چگونگی اثر گذاري انها بر كنش ها و شيوه زندگی ما و همچنين اثر 

 پذیري انها از كنش ها و شيوه زندگی ما را به روش علمی مطالعه ميكنند.
1 

13 

 .دالف(در قرن بيستم نوع جدیدي از جامعه شناسی به نام جامعه شناسی انتقادي پدید آم

 .ب(جامعه شناسی انتقادي بيشتر از جامعه شناسی تفهمی از علوم طبيعی فاصله گرفت  

 .ج(جامعه شناسی انتقادي عالوه بر روشهاي تجربی وتفهمی روشهاي دیگري را نيز به رسميت می شناسد

د(این جامعه شناسی جامعه شناسی پوزیتویستی  و تفهمی را محافظه كار می داند زیرا این دو رویكرد نمی توانند درباره  

 نمره( 4/1مورد ذكر شود هر كدام 5ارزشها و هنجارها داوري كنند و به شرایط موجود تن می دهند.)

2 

15 

 رویكرد موافقان قشربندي اجتماعی -1

 ن قشربندي اجتماعیرویكرد مخالفا -2 

 نمره(4/1رویكرد طرفداران عدالت اجتماعی  ) -3 

 رویكرد سوم

الف(رویكرد اول ودوم را ناعادالنه می داند  چون در رویكرد اول افراد از شراسط یكسانی براي رقابت برخوردار نيستند در  

 رویكرد دوم نقطه پایان قدرت عادالنه نيست و امكان خالقيت و نواوري را از افراد می گيرد .

 ب(هر دو رویكرد با فطرت انسانی سازگار نيستند.

 نمره(4/1عادالنه مالكيت خصوصی لغو نمی شود اما جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند.) ج( در رویكرد

2 
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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 :

 محمود همایون مهر  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

14 

 د.زي و تكثر گرا قرار می گيرالف(شناخت متقابل هویت ها یا الگوي تعارف در مقابل دو الگوي همانند سا

 ب(شناخت متقابل افراد گروه ها و جوامع از یكدیگر توجه دارد. 

 نمره(2ج( تعارف به معنی شناخت متقابل است .د(الگوي تعارف در مقابل الگوي تنازع قرار دارد.)

2 

16 

 الف(قران به توصيف وتبين زندگی اجتماعی انسان می پردازد.

 می پردازد ،ب( قران به نقد وارزیابی جوامع و فرهنگ هاي بشري 

 ج(جامعه آرمانی خودرا ترسيم می كند.د( قوانين حاكم بر تداوم وتغيير جوامع وامت هاي مختلف را سنت هاي الهی می داند.

 ه( جامعه آرمانی قرآن فرهنگ حق دارد و در ان به كسی ظلم نمی شود.

 و(پيامبران بر اساس عدالت و قسط مبعوث شده اند. 

 نمره( 4/1 مورد ذكر شود هر كدام 5)

2 

17 

در آغاز قرن بيستم ميرزاي نائينی با توجه به واقعيت هاي اجتماعی ایران با استفاده ازدانش فقه نظام مشروطه را تبيين كرد 

نمره(وامام خمينی با توجه به شرایط اجتماعی پایان قرن بيستم مسئله والیت فقيه و انقالب اسالمی را طرح نمود  4/1)

علم فقه در فرهنگ عمومی جامعه ایران موجب آن شد كه بر اساس این دو نظریه فقهی ، دو انقالب  .مقبوليت ومرجعيت

 نمره(4/1اجتماعی در یك قرن در جامعه ایران شكل بگيرد.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


