


 باسمه تعالی 
 حصب8 :ساعت شروع  دقیقه 80 :مدت امتحان  ادبیات و علوم انسانی:  رشته  3جامعه شناسی : درس  نهاییسؤاالت  امتحان  

 :م خانوادگی نام و نا  25/3/1398:   تاریخ امتحان  3  :تعداد صفحه      دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 
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 نمره )پاسخ نامه دارد(سؤاالت  ردیف

١

 .عبارت هاي صحیح وغلط را مشخص کنید 1
 .خلّاق و فعال بودن انسان ها در تولید معانی موجب پیدایش فرهنگ ها و جهان هاي اجتماعی مختلف میشود )الف

 .سان از جمله کنش ها مطرح است انمسئلۀ معنا در بارة برخی از ابعاد زندگی )ب 
  .چندانی نداشت در مطالعات خود به روش عقلی توجه  ابن خلدون)ج 

 .بپردازد از فرهنگ جامعه هند توانست با روش تجربی به ارزیابی انتقادي کتاب تحقیق ماللهند ابوریحان بیرونی در )د

1 

 .جاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید  2
  .است و بدون آن انجام نمی شود ....................به کنش آدمی وابسته  )الف

  .فاصله گرفت از علوم طبیعی ......................بیشتر از  جامعه شناسی انتقاديم در قرن بیست )ب
  نام دارد .......................نگاه کردن به مسائل کنشگران از منظر خودشان و تالش براي فهم آن ها  )ج
 .نامیده می شود .......................قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد ) د
  .و بحران معنا می بیند  ......................ماکس وبر درمطالعۀ جوامع غربی این جوامع را دچار )ه
  .است و بر تفاوت ها و هویت هاي خاص و محلی تاکید می کند...................پسا مدرن محصول دوران  )و
  .را تجویز می کند..................... موجود به سوي  علم فقه راه هاي برون رفت از وضعیت)ز

5/3 

 .پاسخ صحیح را مشخص کنید  3
؟پیش بینی رفتار دیگران و همکاري با آنها را کدام مفهوم امکان پذیرمی نماید  چگونگی )1-3

 ساختار اجتماعی) د                  نظم اجتماعی            )جقواعد اجتماعی  ) ب       کنش اجتماعی     )الف
؟تعبیر ماکس وبر از سلطه نظمی که گویا جدا از اهداف انسان ها و نیاز هاي واقعی آنهاست چه نام دارد  )2-3

قفس آهنین  )دمعنا گرایی                                 )ج  گریزي اخالق )بهویت زدایی            ) الف
؟ تقلیل دادن انسان ها به پیچ و مهره هاي نظم اجتماعی ،نتیجه چیست )3-3

 جامعه محصول کنش هاي انسان ها ست)ب یکسان دانستن طبیعت و جامعه  )الف
بنیادي انسان ها با موجودات طبیعی  تفاوت هاي) د  وپدیده هاي طبیعیتسلط انسان بر جامعه  )ج 
مطالعه کند از کدام روش استفاده می کند؟یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را اگر محقق بخواهد )4-3

 یمطالعه کم )د                           مطالعه موردي  )ج  روش آزمایش )ب                  قوم نگاري )الف
؟ندان اجتماعی که مخالف قشربندي اجتماعی هستند کدام عامل را مهم می دانند  اندیشم)5-3

تثبیت رقابت اجتماعی )ب عدالت اقتصادي )الف
طرت انسانی ف )د طبیعی دانستن قشر بندي اجتماعی  )ج 
 ؟بر محور علم سازمان یافته باشد چه می نامد فارابی جامعه اي را که )3- 6

مدینۀ ضاله ) دفاضله                                 مدینۀ) ج مدینۀ فاسقه  )بمدینۀ جاهله                )الف

3 

 » ادامه سواالت در صفحه دوم« 
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ٣

9  
  
  
  
  

  )یک مورد اضافی است(ز مفاهیم سمت چپ اشاره دارد ؟هریک از عبارات سمت راست به کدام یک ا
  

  مفاهیم  عبارات
  .علمی است که به کار کشور بیاید و براي حل مشکالت کشور مفید باشد  )الف

  .فرهنگ حق دارد و در آن به کسی ظلم نمی شود )ب
  .علوم انسانی استوعۀ فارابی زیر مجماز نظر )ج
  .ده در مدینه فاضله را تحریف می کند جامعه اي که نظرات علمی پذیرفته ش)د

  نآقر جامعه آرمانی)1
  علم مدنی)2
  ضاله مدینۀ)3
  علم نافع) 4
  مدینۀ فاسقه)5

  

1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

10  
  .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید
  قدرت را به عنوان یک پدیده خنثی و فاقد معنا مطالعه می کند؟ ،چراجامعه شناسی پوزیتیویستی

  

1  
  

    ، دولت به نمایندگی از جامعه چه وظایفی دارد ؟طرفداران عدالت اجتماعی  ددر رویکر  11

1  
  

    .را مقایسه کنید رایج سیاست گذاري هویتی در دوره مدرن و پسا مدرن مدل   12

1  
          کدام دلیل بود ؟رشد و شکوفایی جهان اسالم از قرن سوم و چهارم هجري به   13

1  
  .ذکر کنیدرا  امل عالمان مسلمان با علوم اجتماعی مدرن مورد از پیامد هاي تعدو  14

  1  
  1  ؟چرا علوم اجتماعی متفکران مسلمان از نوع جامعه شناسی پوزیتیویستی نیست    15

  20  جمع کل                                                                               "موفق باشید"                                                           
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     نمره  راهنماي تصحیح  فردی

  ١

  ) 94ص(   غلط )د     )95 ص (صحیح ) ج     ) 44ص(  غلط)ب       ) 49 ص(  صحیح)الف  1
  )25/0هرمورد (                                                                                                                                                            

1  

  )40ص(همراهی همدالنه) ج)             16ص(جامعه شناسی تفهمی) ب)          3ص( آگاهی)الف   2
  )83ص(سیاست هویت) و)                                65ص(بحران اراده) ه)           57ص(اقتدار) د
  )5/0هرمورد (                                         )                                                                                 101ص( وضعیت مطلوب)ز

5/3  

  )38ص(قفس آهنین–د )3-2           )                    20ص(اجتماعی نظم  –ج)1-3  3
  )50ص(مطالعۀ موردي - ج)3-4       )                      29ص(طبیعت و جامعهدانستن یکسان  -الف)3-3
)                                                                                                                            5/0هر مورد (                            )93ص(فاضلهمدینۀ  –ج)3-6     )                        72ص(عدالت اقتصادي -الف) 5-3

3  

4  
  
  
  
  
  

  )10ص(کنش ها اگاهانه و ارادي بودن)4-2         )                                         6ص( علوم تجربی)1-4

  )75ص  (ساختارهاي سرکوبگر)4-4                       )71ص( تفاوت ها یا نابرابري هاي طبیعی)3-4

  )86ص (شناخت متقابل هویت ها  الگوي) 4-6)                                                         95ص( عصبیت )5-4

                                                                                       ) 5/0هرمورد (                                                               )           103ص(و  مجلس خبرگان اسالمیمجلس شوراي ) 4- 7

5/3  

  5/0)                                           25/0هرمورد (                                             )          61ص(جمهوري) ب                          )             61ص( الیگارشی)الف  5

  5/0  )25/0هرمورد (                 )       68ص()نابرابري اجتماعی(تفاوت رتبه اي ) ب                  )   68ص( تفاوت اسمی)الف  6

  )25/0هرمورد (                          )         59و58ص ( قدرت نرم)ب                                  )       58و59ص ( نظامی)الف  7

  
5/0  

  5/0  )25/0هرمورد (                     )  97و96ص(  انتقادي عقل)ب                            )                 97و96ص(عقل ابزاري) الف  8
  )    92ص (جامعۀ آرمانی قرآن – 1)ب                           )                    90ص (علم نافع -4)الف  9

)                                                               25/0هرمورد (           )                     93ص( ضالهمدینۀ- 3)د)                                               93ص (علم مدنی  -2)ج
1  

 10  
  
  

   )25/0( .ارزش هاي انسانی را قابل مطالعۀ علمی نمی داند ) 25/0( منحصر کردن علم به علوم تجربیبا 

  )65ص (     )5/0(.یک پدیده خنثی و فاقد معنی می داند  از این رو با ارزش زدایی و معنازدایی از قدرت ، آنرا به عنوان
1  

  

    »ادامه در صفحه ي دوم «  
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  25/3/1398   :تاریخ امتحان   پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه
   1398 سال ماهخرداد  درکشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزادروزانه ،دانش آموزان 

 
     نمره  راهنماي تصحیح  فردی

  ٢

از ثروتمندان مالیات بگیرد و از آن براي )5/0(نیازهاي ضروري همۀ افراد مانند خوراك ، پوشاك و مسکن را تأمین کند   11

  )73ص (    )  5/0.(رفع فقر در جامعه استفاده کند

1  

بود که دولت ها براي از بین بردن تفاوت هاي هویتی گروههاي  در دوره مدرن همانند سازي مدل رایج سیاستگذاري   12

  )5/0. (مختلف و یکسان سازي آنها در پیش گرفتند

تفاوت هاي موجود میان گروه هاي قومی وزبانی حفظ مدل تکثر گرا بود که ، مدل سیاستگذاري هویتی در پسا مدرن 

                                                      ) 83ص (         )5/0.(ید می گرددوحتی تشد

1  

         ) 5/0.( ئل بودنداحترامی که اقوام مختلف در جهان اسالم براي یک دیگر قا)5/0( به دلیل پیروي از الگوي تعارف   13

  )86ص(
1  

  .می تواند زمینۀ طرح نظریات جدید را فراهم آورد این تعامل با علوم اجتماعی مدرن )1  14
  .تفکران مسلمان امکان می دهد علوم اجتماعی جهان اسالم را گسترش دهد به م) 2
  .ین مسائل جهان اسالم مسائل جامعۀ  جهانی را هم تحلیل کنند عال وه بر توصیف و تبی) 3
  .بحران معنا راه حل ارائه دهند براي برون رفت از بحران هایی مانند بحران آگاهی و ) 4

  )105ص (           )                                        5/0هرمورد )                                                   ( ذکر دو مورد کافی است ( 

1  

علوم اجتماعی را شبیه علوم  )5/0(زیرا متفکران مسلمان با شناخت تفاوت پدیده هاي اعتباري و پدیده هاي تکوینی   15
  )107ص (     )5/0.(از نوع جامعه شناسی پوزیتیویستی نیست آنان طبیعی نمی دانند ، به همین سبب علوم اجتماعی 

1  

    "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
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