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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 :

             زهرا توکلی طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 در عبارت زیر، موارد صحيح  و غلط را مشخص كنيد.
 برگزید.الف(ماكس وبر بنيان گذار جامعه شناسی ابتدا نام فيزیك اجتماعی را براي این رشته 

 ب(نظام سياسی دموكراسی حكومت اكثریت بر اساس حقيقت و فضيلت است.
 ج(سياست هویت متعلق به دوران مدرن است .

 د(امروزه قدرت نرم سبب سلطه فرهنگی می شود.
 ه(علم اجتماعی جهان اسالم فقط  درباره وضعيت مطلوب جامعه اسالمی خواهد كرد.

25/1  

2 

 مناسب تكميل كنيدجاهاي خالی را با عبارت 

 جامعه شناسی .................. بيشتر از جامعه شناسی تفهمی از علوم  تجربی فاصله گرفت.-الف

 ................... یك ساختار اجتماعی پویا است.-ب

 نها را از بين نمی برد .طرفداران رویكرد سوم به نابرابري اجتماعی به بهانه .................. آزادي افراد وامكان رقابت بين آ-ج

 ابن خلدون علم اجتماعی خود را علم ................. می نامد.-د

2 

3 

 سؤاالت چهارگزینه اي

 از سلطه افراطی نظم اجتماعی برزندگی به قفس آهنين یاد می كند. .................. -1

 د( ماركس               ج( اگوست كنت                  الف( دیلتاي                            ب( ماكس وبر                  

 مسدود شدن پيشرفت مادي جامعه وسازگاري با فطرت انسانی به ترتيب از پيامد هاي كدام رویكرد ها با نابرابري اجتماعی است. 2

 دوم –د( رویكرد اول           سوم       –ج( رویكرد دوم      اول        -وم              ب( رویكرد سومد -الف( رویكرد اول

 ابوریحان بيرونی با استفاده از كدام روش به ارزیابی انتقادي از فرهنگ هند پرداخت. 3

 د( تجربی           ج( توصيفی                                 الف( عقلی                               ب( تفهيمی                 

 علوم اجتماعی جهان اسالم براي توصيف وتبيين مسایل اجتماعی از كدام منابع استفاده می كند. 5

 د( هر سه مورد         ج( منابع وحيانی                          الف( منابع وابزار تجربی           ب( منابع عقالنی            

2 

5 

 به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد؟

 جامعه شناسی كالن كدام دسته از پدیده هاي اجتماعی را مطالعه می كند؟-الف

 مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادي چيست؟ -ب

نشان دهد  ازكدام روش كيفی اگر پژوهشگري بخواهد تمام ا بعاد یك فرهنگ را مطالعه كند  و عمق پنهان و منحصر به فرد آن ر ا  -ج

 استفاده می كند؟

 مالک طبقه بندي نظام سياسی از نظر فارابی چيست؟ -د

 تفاوت هاي اسمی ونابرابري هاي طبيعی در چه صورتی مورد توجه جامعه شناسان قرار می گيرد؟ -ه

 منظور از سنت هاي الهی در قرآن كریم كدام است؟ -و

 عمال می شود؟قدرت نرم به كمك چه ابزاري ا -ز

2 

4 

 هر یك از تعاریف ) ستون اول ( به كدام یك از مفاهيم ستون دوم اشاره دارد؟) یك مورد اضافی است(

 تعاریف مفاهيم

 همانند سازي  -1

 سياست  -2

 جامعه شناسی انتقادي -3

 حذف مالكيت خصوصی -5

 فارابی -4

 جامعه شناسی پوزیتو یستی  -6

 چالش فقروغنا -7

 علی مسكویهابو  -9

 ميرزاي نائينی -8

 از بين رفتن انگيزه رقابت -الف

 اعمال قدرت سازمان یافته -ب

 منحصر كردن علم به علوم تجربی  -ج

 قشربندي اجتماعی جهان متجدد در قرن نوزدهم  -د

 مؤلف كتاب تجارب االمم  -ه

 پذیرش ارزش وسبك زندگی یك گروه توسط گروه دیگر -و

 یر مجموعه علوم قرار داد علم اجتماعی را ز -ز

 بر حمایت مردم در تشكيل مجلس مشروطه تاكيد كرد -ژ

 

2 
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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 :

             زهرا توکلی طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه  ردیف

1 
 موارد صحيح وغلط

 غلط  -ه                 صحيح  -د                    صحيح  -ج                   غلط -ب                    غلط -الف
25/1  

2 

 جاهاي خالی را تكميل كنيد.

   نظام اجتماعی  -ب                             انتقادي  -الف

  علم عمران  -د                    عدالت اجتماعی  -ج

2 

3 

 سؤاالت چهارگزینه اي:

  رویكرد دوم وسوم   ج  -2                       ب ماكس وبر  -1

                                    هر سه مورد د   -5                            الف عقلی   -3

2 

5 

 پاسخ كوتاه:

  سایر پدیده هاي اجتماعی كالن  و ساختار اجتماعی  -الف

  نقد وضعيت موجود براي رسيدن به وضعيت مطلوب تر  -ب

 مطالعه موردي  -ج

  دین مداري یا دنيا مداري  -د

  در صورتی كه به نابرابري اجتماعی منجر شود.  -ه

 قوانين حاكم بر تداوم وتغيير جوامع وامت هاي مختلف  -و

  رسانه هاي آموزشی  -رسانه  -ز

2 

4 

 سؤاالت جوركردنی

  سياست  – 2 -ب                       حذف مالكيت خصوصی  - 5 -الف

  چالش فقر وغنا  - 7  -د                    جامعه شناسی پوزیتوسيتی  – 6 -ج

  همانند سازي  - 1 -و                                       ابوعلی مسكویه – 9 -ه

  ميرزاي نایينی  -8 - ژ                                                     فارابی  -4 -ز

2 

6 

 سواالت تشریحی

گاه با طرح ایده هاي جدید انجام  گر وـع بخش دیـتن از بخشی از ذخيره دانشی به نفـحل تعارض ها گاه با دست بر داش

 .می شود

1 

55/0   سایر پدیده هاي اجتماعی وتنوع آنها  به سبب آگاهی و ارادي بودن كنش ها و 7  
 1 .مدار مقبوليت خواست واراده كسانی كه بر آنها قدرت اعمال می شود اما مدار مشروعيت حق وباطل بودن آن است  9

8 
نسان ها ابلكه نتيجه روابط سلطه جویانه ميان  معتقدند كه نابرابري اجتماعی ناشی از تفاوت ها ونابرابري هاي طبيعی نيست 

  است.
1 

5/1 .وجود یك ساختار مشترک سياسی واقتصادي را ضروري دانستند  در برابر مدل همانند سازي مورد توجه قرار گرفت  11  
 1 . و در مقابل الگوي تنازع قرار می گيرد به معنی شناخت متقابل هویت ها )افراد و گرو ه ها( می باشد 11

12 
علم به جامعه وتاریخ اگر به قصد درس آموختن از رفتار گذشتگان وشناخت قوانين اجتماعی براي استفاده از قوانين در حال 

   وآینده آموخته شوند علم نافع هستند. 
1 

13 
  جامعه نيز به عدالتدوم اینكه حاكمان وكارگزاران .  اول اینكه روابط وساختار هاي آن با مشاركت وهمراهی مردم عادالنه باشد

  عمل كننده به آن باشند یعنی عالم وعادل باشند.  و
1 

 1   و مجلس خبرگان   از طریق مجلس شوراي اسالمی  15
 


