
 جامعه شناسی دوازدهم ششمسواالت درس 

  

 

 سواالت درس 
 شیپ و یا واسطه یها ارزش را عوامل کدام همواره ها انسان-1

 گانه سه دانستند؟ یم یقیحق کمال و سعادت به یابیدست یازهاین

 دانش -ثروت-قدرت

 و خوب را دانش و قدرت ثروت، )خیتار طول در( ها انسان چرا -2

 دانستند؟ یم ریخ

 شیپ و یا واسطه یها ارزش را دانش و ثروت قدرت، ۀگان سه همواره انسان

 آنها ۀهم رو نیا از دانست، یم یقیحق کمال و سعادت به یابیدست یازهاین

 .دید یم ریخ و خوب را

 در را دانش و ثروت قدرت، گانه سه عملکرد یوقت ها انسان -3

 یا جهینت چه به کرد، یم سهیمقا گریکدی با سعادت، به یابیدست

 د؟یرس یم

 خوب نه( یخاکستر را ثروت ،)خوب و ریخ( مثبت کامال را دانش معموال

 . کرد یم یابیارز )بد( یمنف شتریب را قدرت و )بد نه و

 یداور( سهیمقا یبرا مالک کدام از )خیتار طول در( ها انسان -4

 یابیدست ؟ کردند یم استفاده دانش و ثروت قدرت، گانه سه)یاخالق

 سعادت به

 ثروت، گانه سه مورد در یاخالق یداور ر،یاخ دوران در چرا -5

 شد؟ گذاشته کنار احترام و قدرت

 یها یابیارز نیهم شدند، یمدع یبرخ ا،یدن از یا گوشه در ر،یاخ ۀدور در

 توسعه مانع و بوده ریگ پا و دست ثروت، و قدرت به یا لهیوس نگاه و یاخالق

 قرار یاخالق یداور مورد گرید ثروت و قدرت آن، از پس .است شده آنها

 .شود فراهم بشر آرامش و شیآسا نهیزم آنها، گسترش و توسعه با تا نگرفتند

 به هدف همان به لین یبرا و شد محدود )یابزار( یتجرب علوم به زین دانش

 . شد گرفته خدمت

 

 

 توضیحات تکمیلی:

 یمقاومت یمخمل ای نیرنگ یانقالبها :یرنگ انقالب فیتعر

 به منجر اقتدارگرا حکومت کی برابر در که است خشونت بدون

 از یا دسته به ها انقالب نیا.شودیم یاسیس نظام رییتغ

 از یاریبس در و شود یم اطالق هم به مربوط تحرکات

 وجه .است وستهیپ وقوع به سابق شرق بلوک یکشورها

 حکومت هیعل که است یمنف مبارزه انقالبها، نیا همه مشترک

 کار به سابق یشورو از مانده یباق کتاتورید اصطالح به یها

 خاص، گل ای رنگ کی انقالبها نیا تمام در .شوند یم گرفته

 به و است گرفته قرار استفاده مورد آن سمبل و نماد عنوان به

 کی کردن نهینهاد با مردم .اند شده مشهور گل ای رنگ آن

 به ییپالکاردها و پرچم گرفتن و لباس دنیپوش و گل ای رنگ

 رنگ آن با و کنندیم اعتراض حاکم نظام برابر در رنگ همان

 .دهندیم نشان را خود یهمبستگ

 .داد رخ یالدیم 4002 سال در :نیاوکرا در ینارنج انقالب

 یانتخابات مبارزات انیجر در وشچنکوی کتوریو شدن مسموم

 کتوریو داشتن دست احتمال و نیاوکرا یجمهور استیر

 شد باعث هیقض نیا در وشچنکوی سرسخت بیرق چیانوکووی

 وشچنکو،ی انیحام تظاهرات روز 6 از پس .شود آغاز انقالب نیا

 لغو را )چیانوکووی برد( را انتخابات جهینت کشور نیا پارلمان
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 به یدیشد یها واکنش شد باعث یعامل چه ر،یاخ دوران در -6

 رد؟یگ صورت دانش و قدرت ثروت، گانه سه

 ثروت، و قدرت ۀتوسع شگرف و کننده رهیخ جینتا کنار در که دیینپا یرید

 و عتیطب بیتخر و جنگ سرکوب، ،ینابرابر فقر، همانند یگرید یامدهایپ

 یها واکنش ند،یناخوشا و ناخواسته یامدهایپ نیا .شدند ظاهر زین ...

 .ختیبرانگ یدیشد

 ثروت، گانه سه کدام به دیشد واکنش نینخست ر،یاخ دوران در -7

 ثروت گرفت؟ صورت احترام و قدرت

 )ثروت( به یواکنش چه ند،یناخوشا و ناخواسته یامدهایپ ظهور با -8

 گرفت؟ صورت

 ظلم از یاریبس ۀشیر بلکه )بد نه و خوب نه( یخنث امر کی نه گرید ثروت

 .شد خوانده یدزد ت،یمالک و شد قلمداد ها شرارت و ها

 به یواکنش چه ند،یناخوشا و ناخواسته یامدهایپ ظهور با -9-8

 گرفت؟ صورت )دانش(

 منازعات ن،یازا شیپ تا .گرفت قرار یجد دیترد مورد دانش به ینیب خوش

 د خو گر،ید حاال یول سپردند یم دانش قضاوت به را ثروت و قدرت سر بر

 یسو به ما یراهنما گرید دانش یعنی بود؛ کشمکش و نزاع مورد زین دانش

 .نهاد یم ظلمت و یکیتار به رو ثروت، و قدرت همراه به بلکه، نبود سعادت

 ثروت قدرت، تیمز سه به نسبت دیترد و شک جادیا از پس --11

 ؟ داد نشان واکنش چگونه بشر دانش، و

 .کرد بسنده ایمزا نیا از یناش لذت و دهیفا به صرفا بشر ،یطیشرا نیچن در

 معناست؟ چه به قدرت--11

 قدرت یدارا دهد، انجام خود اراده و یآگاه با را یکار بتواند که یموجود

 .است

 شود؟ یم محسوب قدرتمند یکنشگر انسان چرا -12

 دهد، یم انجام اراده و یآگاه با را خود یکارها نکهیا لیدل به انسان

 است قدرتمند یکنشگر

 دامنه - » یفرد قدرت « است؟ چگونه انسان -13

 به را خود یازهاین ۀهم تواند ینم او .است محدود انسان یفرد قدرت

 گرانید کمک به خود، یازهاین از یبرخ نیتأم یبرا و سازد برآورده ییتنها

 . دارد اجیاحت

 از منظور - » یاجتماع قدرت « ست؟یچ-14

 خود اهداف به دنیرس یبرا انسان که شود یم دایپ یهنگام یاجتماع قدرت

 .ردیبگ خدمت به را گرانید یاراد کار و بگذارد ریتأث گرانید ۀاراد بر بتواند

 یاجتماع قدرت از دارند، گرانید ۀاراد بر یشتریب یرگذاریتأث توان که یکسان

 کسب با وشچنکوی کتوریو انتخابات، دوباره یبرگزار با و کرد

 .گرفت دست در را قدرت آرا درصد 24

 پس .داد رخ 4002 سال در :گرجستان سرخ گل انقالب

 سال در گرجستان یپارلمان انتخابات در گسترده تقلب از

 ادوارد هیعل بر یلیساآکاشو یرهبر به عمده اعتراضات ، 4002

 سال همان نوامبر 42 در و شد آغاز )انتخابات برنده(شواردنادزه

 حکومت آغاز و قدرت از شواردنادزه یریکنارهگ به منجر

 .شد یلیساکاشو
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 یدارا زین جوامع و ها سازمان نهادها، افراد، بر عالوه .برخوردارند یشتریب

 .هستند یاجتماع قدرت

 د؟یآ یم دیپد گرانید رشیپذ بدون یاجتماع قدرت ایآ-15

 یعنی د؛یآ ینم دیپد گرانید توافق و رشیپذ بدون یاجتماع قدرت .ریخ

 کنند عمل شود، یم خواسته آنها از آنچه مطابق که رندیبپذ دیبا گرانید

 گرفتن خدمت به و گرانید ۀاراد بر گذاردن ریتأث راه تنها-16

 آنها تیّتبع جلبست؟یچ شان،یا یاراد تیفعال

 .دیده حیتوض است؟ صورت چند به گرانید از تیتبع جلب -17

 .باشد ترس و دیتهد از یناش که است یتیتبع کراهت؛ با تیتبع

 .است همراه یدرون لیم و تیرضا با که است یتیتبع ت؛یرضا با تیتبع

 است؟ تیمقبول یدارا قدرت کدام -18

 د،یآ یم دست به مقابل طرف تیرضا با و دیتهد از استفاده بدون که یقدرت

 .است تیمقبول یدارا

 ست؟یچ )اقتدار(از منظور -11

 باشد، شده رفتهیپذ یرسم صورت به و باشد همراه تیمقبول با که یقدرت

 .شود یم دهینام اقتدار

 کنندگان تیتبع تیرضا با و دیتهد از استفاده بدون که یقدرت-21

 تیمقبول .دارد.............................د،یآ یم دست به

 ست؟یچ قدرت تیمشروع از منظور -21

 و یدتیعق نظام کی مطابق قدرت که معناست نیا به قدرت تیمشروع

 . شود اعمال یارزش

 ست؟یچ تیمشروع و تیمقبول مدار-22

 یم اعمال آنها بر قدرت که است یکسان ۀاراد و خواست ت،یمقبول مدار

 . است بودن باطل و حق ت،یمشروع مدار اما شود،

 تیمشروع یقیحق تیمشروع .دیببر نام را مشروع قدرت انواع -23

 نیدروغ

 ست؟یچ نیدروغ تیمشروع و یقیحق تیمشروع از منظور -24

 اگر اما دارد، یقیحق تیمشروع باشد، یاله حکم و قانون مطابق قدرت اگر

 . دارد نیدروغ تیباشد،مشروع یبشر یساختگ یها یدئولوژیا با موافق

 دارد؟ وجود یقیحق تیمشروع و تیمقبول نیب یا رابطه چه -25

 گریکدی از توانند یم و باشند هم با توانند یم یقیحق تیمشروع و تیمقبول

 . باشند جدا

 تیمقبول هم و یقیحق تیمشروع هم قدرت یزمان چه -26

 دارد؟ یاجتماع
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 و تیرضا با زین آن از تیتبع و باشد یاله حکم و قانون مطابق قدرت اگر

 .یاجتماع تیمقبول هم و دارد یقیحق تیمشروع هم قدرت باشد، همراه لیم

 است؟ رمشروعیغ یول مقبول یقدرت یزمان چه-27

 یرو از آن، از تیتبع اما باشد یاله قانون و حکم برخالف قدرت که یهنگام

 . دارد وجود رمشروعیغ یول مقبول یقدرت باشد، تیرضا

 ست؟یچ سخت قدرت از منظور -28

 طور به و زور با خشن، یابزارها قیطر از که است یقدرت سخت، قدرت

 .شود یم اعمال ینظام ینهادها توسط آشکار،

 ست؟یچ نرم قدرت از منظور-21

 مانند ییابزارها کمک با ،یفرهنگ نفوذ قیطر از و پنهان شکل به نرم قدرت

 .شود یم عمال ا یآموزش ینهادها و ها رسانه

 باعث )نرم/سخت( قدرت کدام امروز، با گذشته سهیمقا در-31

 شد؟ یم کشورها گرید بر تسلط

 ریسا بر یاقتصاد و یاسیس ۀسلط موجب کشور کی سخت قدرت گذشته در

 . شود یم یفرهنگ سلطه سبب نرم قدرت امروزه اما شد، یم کشورها

 گرید از کشورها ینظام آموزش» ؟ معناست چه به عبارت نیا-31

 «است. نرم قدرت اعمال یابزارها

 در گر،ید کشور یآموزش نظام در نفوذ قیطر از تواند یم کشور کی یعنی

 آن ساز ندهیآ یها نسل ینیب جهان و فرهنگ و کند قدرت اعمال کشور آن

 . دهد رییتغ خود اغراض و منافع مطابق را کشور

 ابزار نظر از ها دولت نیب یتفاوت چه حال، و گذشته سهیمقا در -32

 دارد؟ وجود نبرد

 صورت ینظام ابزار با و ینیسرزم قلمرو در ها دولت نیب نبرد گذشته در

 حوزه در نبرد امروزه اما کردند، یم منتشر را آن خبر ها رسانه و گرفت یم

 فتدیب اتفاق اگر ،ینظام یریدرگ و ردیگ یم صورت رسانه ابزار با و فرهنگ

 . دهد یم رخ یفرهنگ جنگ ادامه در

 از ها دولت با سهیمقا در توانند یم یفرد کنشگران ایآ-33

 .دیکن ذکر مثال باشند؟ برخوردار شتریب یرگذاریتاث

 ،یاجتماع یها شبکه از استفاده با یفرد کنشگران از یاریبس امروزه

 لیدل نیهم به و دارند یمجاز یفضا در یا گسترده یاجتماع ارتباطات

 دارند؛ یشتریب یفرهنگ و یاجتماع یرگذاریتأث ها دولت با سهیمقا در یگاه

 یفرد کنشگران نیا ۀجمل از ... و یورزش و یهنر یها ستاره ها یتیسلبر

 شوند. ساز انیجر توانند یم موارد یبرخ در که هستند
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 ست؟یچ استیس-34

 یم دیپد استیس ابد،ی سازمان نیمع یهدف به دنیرس یبرا قدرت هرگاه

 .است هدف به یابیدست یبرا افتهی سازمان قدرت مال اع است،یس یعنی د؛یآ

 دارد؟ ضرورت استیس وجود ایآ -35

 تواند ینم و دارد یا ژهیو یها ارزش و ها آرمان یاجتماع جهان هر -بله

 . ابدی دست خود یها ارزش و ها آرمان به سب، منا یست ایس بدون

 ست؟یچ یاسیس نظام -36

 وجود یاجتماع جهان یها استیس اعمال یبرا که ییسازوکارها مجموعه

 . دهد یم شکل یاسیس نظام به دارد،

 نظام مانند گرید یها نظام با یارتباط چه یاسیس نظام -37

 ؟ دارد ...و یاقتصاد ،یفرهنگ

 گرید یها نظام از مستقل تواند ینم یاسیس نظام ،یاجتماع جهان کی در

 یم قرار آنها با تعامل در بلکه باشد؛ ... و یاقتصاد ،یفرهنگ نظام مانند

 یم ریتأث زین آنها از و گذارد یم اثر گر،ید یها نظام بر ،یاسیس نظام .ردیگ

 . ردیپذ

 .دیببر نام را یاسیس یها نظام یبند میتقس یها مالک -38

 )ارسطو از( رندهیگ میتصم و رگذاریتاث افراد تعداد )الف

 )ارسطو از( یریگ میتصم روش )ب

 )یفاراب از( یاسیس نظام یمدار ایدن ای یمدار نید )پ

 تعداد « شوند؟ یم میتقس دسته چند به یاسیس یها نظام-31

 مالک اساس بر - ، » رندهیگ میتصم و رگذاریتاث افراد

-یمونارش(ردیگ یم میتصم و است حاکم فرد کی آن در که ییها نظام )الف

 )یاستبداد

-یستوکراسیآر(هستند رندهیگ میتصم یتیاقل آن در که ییها نظام )ب

 )یگارشیال

 ریتأث خود یاسیس سرنوشت در مردم تیاکثر آن در که ییها نظام)پ

 )یدموکراس -یجمهور(گذارند

 روش « شوند؟؟ یم میتقس دسته چند به یاسیس یها نظام -41

 مالک اساس بر - ، » یریگ میتصم

 و اغراض و اهداف براساس حاکمان ای حاکم آن، در که ییها نظام )الف

 یمیتصم نوع هر یعنی رند؛یگ یم میتصم خود الیام

 )یدموکراس-یگارشیال-یاستبداد(دانند یم زیجا خود یبرا را

 با و لتیفض و قتیحق براساس حاکمان ای حاکم آن، در که ییها نظام )ب

 -یمونارش(رندیگ یم میتصم یعقل نیمواز به توجه

 )یجمهور-یستوکراسیآر
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 یاسیس نظام یبند میتقس یبرا ییها مالک چه از ارسطو -41

 کند؟ یم استفاده

 یریگ میتصم روش - رندهیگ میتصم و رگذاریتاث افراد تعداد

 .دیده شرح را ارسطو دگاهید از یاسیس نظام انواع -42

 یاسیس یها نظام نیا از نوع سه در .است برده نام حکومت نوع شش از

 حکومت جامعه بر التشانیتما و ها خواسته مدار بر تیاکثر ای تیاقل فرد، کی

 براساس تیاکثر ای تیاقل فرد، کی حکومت گر،ید نوع سه در و کنند یم

 است. استوار لتیفض و قتیحق

 .دیببر نام را ارسطو نظر از یاسیس یها نظام یبند دسته -- 43

 یاسیس نظام یبند میتقس یبرا ییها مالک چه از یفاراب -44

 .دیده حیتوض کند؟ یم استفاده

 نید و ینید یاسیس نظام .یاسیس نظام یامداریدن ای یمدار نید مالک

 یاسیس نظام مقابل در .ابدی یم سازمان یاله نیقوان و احکام براساس مدار

 قرار توجه مورد را یجهان نیا و یویدن یها آرمان و ها ارزش فقط امداریدن

 .دهد یم

 شود؟ یم انجام یهدف چه با قدرت از استفاده و یاسیس کنش -45

 یم انجام موجود وضع رییتغ قصد به ای قدرت، از استفاده و یاسیس کنش

 هدف باشد، موجود وضع حفظ به لیتما اگر .آن حفظ هدف با ای شود

 هدف باشد، داشته وجود رییتغ به لیتما هرگاه .است رییتغ از یریشگیپ

 . است بهتر تیوضع جادیا

 ست؟یچ یزندگ در ما هدف نیتر مهم -46

 سعادت و یانسان یها لتیفض به یابیدست یزندگ در ما هدف نیتر مهم

 .است همگان

 حیتوض را لیدل باشد؟ جهت کدام در دیبا یاسیس تیفعال -47

 .دیده

 نیا از د،یآ یم دست به خوب جامعه و خوب یزندگ در لتیفض و سعادت

 یبرا خوب جامعه به یدسترس جهت در دیبا یاسیس یها تیفعال رو

 . باشند سعادت و یانسان یها لتیفض به یابیدست

 دارد؟ ضرورت یاسیس امور یابیارز چرا -48

 ها انسان نکوهش ای شیستا طرد، ای انتخاب رد، ای دییتأ مورد ،یاسیس امور

 از امور نیا عالوه به . ستندین یخنث یاسیس امور یعنی رند؛یگ یم قرار

 آنها که است الزم نیبنابرا خواهند یم میتصم و یوفادار اطاعت، ها انسان

 . میکن یابیارز ییها مالک براساس را

 در دیشا؟ است ریپذ امکان بد از خوب صیتشخ عمل، در ایآ -41

 . ستین ممکن ریغ امّا باشد، دشوار اریبس بد از خوب قیدق صیتشخ عمل،
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 و ها زمان یتمام به را عتیطب در مطالعه جینتا توان یم ایآ -51

 .دیده حیتوض ؟ داد میتعم ها مکان

 مکان ۀهم در عتیطب نیقوان یعنی دارد؛ شمول جهان نظم کی عتیطب .بله

 مکان هر در عتیطب یرو بر مطالعه جینتا رو نیا از کسانند،ی ها زمان و ها

 . شود داده میتعم ها زمان و ها مکان یتمام به تواند یم یزمان و

 جوامع همه به را فرهنگ و جامعه کی مطالعه جینتا توان یم ایآ -51

 .دیکن ذکر مثال ؟ داد میتعم

 یجینتا میتوان ینم ما و ستندین عتیطب همانند ها فرهنگ و جوامع .ریخ

 گرید جوامع همه به میا آورده دست به جامعه کی یبررس و مطالعه از که را

 به یغرب جوامع مطالعه از که را یجینتا میتوان ینم ال ا مث .میبده میتعم

  میده میتعم دارند، تفاوت غرب جهان با که گرید جوامع به میآور یم دست

 به جامعه کی مطالعه جینتا میتعم اشتباه از یریشگیپ یبرا -52

 کرد؟ استفاده یروش چه از دیبا جوامع همه

 را ها فرهنگ و جوامع ریسا دیبا ریناگز ،یاشتباه نیچن از یریشگیپ یبرا

 . میکن یبررس و مطالعه زین

 حل را جینتا میتعم مساله فرهنگ، و جامعه نیچند مطالعه ایآ -53

 کند؟ یم

 در نکهیا آن و میشو یگرید یخطا مرتکب دارد، امکان هم نجایا در .ریخ

 آنها و مینکن توجه آنها یفرهنگ یمعان به ها، فرهنگ و جوامع ریسا مطالعه

 فرهنگ آن در یاجتماع یها دهیپد یمعنا و میکن مطالعه غرب منظر از را

 .مینکن افتیدر یدرست به را ها

 کی یفرهنگ یمعان به توجه عدم » اشتباه از یریشگیپ یبرا -54

 کرد؟ استفاده یروش چه از دیبا «جامعه

 از را گرید یها فرهنگ و جوامع میبکوش دیبا خطا نیا از یریجلوگ یبرا

 آنها یبررس به یریتفس یتفهم کردیرو با یعنی م؛یکن مطالعه خودشان منظر

 . میبپرداز

 کدام با جوامع، مطالعه در یریتفس-یتفهم کردیرو از استفاده -55

 است؟ مواجه اشکال

 و ها فرهنگ تنوع و تعدد م؛یشو یم مواجه یگرید مشکل با صورت نیا در

 تمام و ریناپذ انیپا مطالعات ریدرگ را یاجتماع علوم ،یمیقد و معاصر جوامع

 یمرزها به معموال مختلف یها فرهنگ نیا بر عالوه .سازد یم ینشدن

 صیتشخ یبرا ها ارزش سهیمقا از ریناگز را ما و مانند ینم محدود خودشان

 یاجتماع علوم یوقت یول .سازند یم غلط یها ارزش از حیصح یها ارزش

 یمردم منظر از فقط را فرهنگ آن که باشد مجبور فرهنگ هر مطالعه یبرا
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 فرهنگ یداور و سهیمقا امکان کند، یبررس و ندیبب اند، رفتهیپذ را آن که

 .رود یم دست از ها ارزش و ها

 کند؟ یم مطالعه را قدرت چگونه یستیویتیپوز یشناس جامعه-56

 ارزش ،یتجرب علوم به علم کردن منحصر با یستیویتیپوز یشناس جامعه

 و ییزدا ارزش باد رو نیا از داند؛ ینم یعلم مطالعه قابل را یانسان یها

 مطالعه معنا، فاقد و یخنث دهیپد کی عنوان به را آن قدرت، از ییمعنازدا

 . کند یم

 یم مطالعه را قدرت چگونه یریتفس-یتفهم یشناس جامعه -57

 کنند؟

 و معنادار ییها دهیپد را یاسیس امور اگرچه زین یتفهم یشناس جامعه

 فقط ،یستیویتیپوز یشناس جامعه همانند که ییجا تا اما داند، یم یارزش

 درباره یداور به قادر را شناس جامعه بشناسد، معتبر و یعلم را یتجرب روش

 فیتوص به صرفاا هم یریتفس - یتفهم شناسان جامعه . داند ینم ها ارزش

 یابیارز یبرا یاریمع و مالک و کنند یم بسنده یاسیس یها نظام و ها ارزش

 .دهند ینم ارائه آنها یعلم

 در یریتفس– یتفهم یشناس جامعه مطالعات از یا نمونه-58

 .دیکن ذکر را قدرت موضوع

   بحراندچار  را جوامع نیا ،یغرب جوامع مطالعه در وبر ماکس مثال عنوان به

 نیا یبرا یعلم حل راه چیه است  معتقد یول ندیب یم اراده بحران  و معنا

 . ندارد وجود آنها از رفت برون و مشکالت

 و یریتفس-یتفهم یکردهایرو ،یانتقاد شناسان جامعه-51

 کنند؟ یم یابیارز چگونه را یستیویتیپوز

 محافظه دو هر یریتفس-یتفهم و یستیویتیپوز یکردهایرو که معتقدند

 بلکه ندارند موجود تیوضع ساختن بهتر یبرا یراهکار چیه تنها نه و کارند

 . سازند یم مجبور و منفعل موجود تیوضع برابر در را ها انسان

 یعلم یداور مورد در یدگاهید چه ،یانتقاد شناسان جامعه-61

 دارند؟ یاجتماع یها ارزش

 یها ارزش ۀدربار یعلم یداور یبرا یراه افتنی یانتقاد شناسان جامعه

 نیا از شستن دست و دانند یم یضرور را قدرت عرصه در ژهیو به یاجتماع

 .کنند یم یمعرف انسان یزندگ بست بن را بزرگ آرمان

 

 


