باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

1

طراح سوال  :زهرا توکلی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
در عبارت زیر ،موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد.
الف)ماكس وبر بنيان گذار جامعه شناسی ابتدا نام فيزیك اجتماعی را براي این رشته برگزید.
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.
جاهاي خالی را با عبارت مناسب تكميل كنيد

1/25

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

2

2

ب ...................-یك ساختار اجتماعی پویا است.
ج-طرفداران رویكرد سوم به نابرابري اجتماعی به بهانه  ..................آزادي افراد وامكان رقابت بين آنها را از بين نمی برد .
د-ابن خلدون علم اجتماعی خود را علم  .................می نامد.
سؤاالت چهارگزینه اي
 .................. -1از سلطه افراطی نظم اجتماعی برزندگی به قفس آهنين یاد می كند.
الف) دیلتاي

ب) ماكس وبر

ج) اگوست كنت

د) ماركس

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

3

الف) رویكرد اول -دوم

ب) رویكرد سوم -اول

ج) رویكرد دوم – سوم

د) رویكرد اول – دوم

2

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

ب) تفهيمی

ج) توصيفی

د) تجربی

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

ب) منابع عقالنی

ج) منابع وحيانی

د) هر سه مورد

به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد؟
الف-جامعه شناسی كالن كدام دسته از پدیده هاي اجتماعی را مطالعه می كند؟
ب -مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادي چيست؟
ج -اگر پژوهشگري بخواهد تمام ا بعاد یك فرهنگ را مطالعه كند و عمق پنهان و منحصر به فرد آن ر ا نشان دهد ازكدام روش كيفی

5

استفاده می كند؟

2

د -مالک طبقه بندي نظام سياسی از نظر فارابی چيست؟
ه -تفاوت هاي اسمی ونابرابري هاي طبيعی در چه صورتی مورد توجه جامعه شناسان قرار می گيرد؟
و -منظور از سنت هاي الهی در قرآن كریم كدام است؟
ز -قدرت نرم به كمك چه ابزاري اعمال می شود؟
هر یك از تعاریف ( ستون اول ) به كدام یك از مفاهيم ستون دوم اشاره دارد؟( یك مورد اضافی است)
مفاهيم

تعاریف
الف -از بين رفتن انگيزه رقابت

4

 -1همانند سازي

ب -اعمال قدرت سازمان یافته

 -2سياست

ج -منحصر كردن علم به علوم تجربی

 -3جامعه شناسی انتقادي

د -قشربندي اجتماعی جهان متجدد در قرن نوزدهم

 -5حذف مالكيت خصوصی

ه -مؤلف كتاب تجارب االمم

 -4فارابی

و -پذیرش ارزش وسبك زندگی یك گروه توسط گروه دیگر

 -6جامعه شناسی پوزیتو یستی

ز -علم اجتماعی را زیر مجموعه علوم قرار داد

 -7چالش فقروغنا

ژ -بر حمایت مردم در تشكيل مجلس مشروطه تاكيد كرد

 -9ابو علی مسكویه
 -8ميرزاي نائينی
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تعداد صفحه2 :
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ردیف
6

طراح سوال  :زهرا توكلی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
سؤاالت تشریحی
اگر ميان دانش عمومی ودانش علمی تعارض هایی پدیدآید اعضاي جامعه براي حل تعارض چه می كنند؟

نمره
1

7

علت پيچيده بودن قدرت پيش بينی در علوم اجتماعی چيست؟

9

مدار مقبوليت ومدار مشروعيت كدام است؟

1

8

اندیشمندان سوسياليست ( مخالفان قشربندي اجتماعی) نابرابري اجتماعی را ناشی از چه می دانند؟

1

11

0/55

مدل تكثرگرا به جاي كدام مدل مورد توجه قرار گرفت ودر این الگو وجود چه ساختاري ضروري دانسته می شود كه گروه هاي مختلف را
به هم پيوند دهد؟

1/ 5

11

الگوي تعارف به چه معناست و در مقابل كدام الگو قرار می گيرد ؟

1

12

در جهان اسالم علم به جامعه وتاریخ در چه صورتی نافع است؟

1

13

دو ویژگی كه فقه شيعه براي جامعه مطلوب بيان كرده است را بنویسيد؟

1

15

در نظام جمهوري اسالمی مردم از چه طریق در تحقق بخشيدن به نظام مطلوب در عصر غيبت همكاري می كنند؟

1
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مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :
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ردیف

طراح سوال  :زهرا رضا نژاد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

سؤاالت صحيح-غلط:
1

-1دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخيره ي دانشی ماست.

ص

غ

 -2در جامعه شناسی تفهمی  ،روش مطالعه ي طبيعت و جامعه یكسان دانسته می شود.

ص

غ

 -3انسانها با نگاه كردن به موضوعات آشنا میتوانند نظمهاي پنهان را شناسایی كنند .

ص

غ

 –5انسانها قادرند با توجه به آرمانها و ارزشهاي خود ،نظم اجتماعی را تغيير دهند.

ص

غ

1

سؤاالت چهارگزینهاي:
 -1كدام گزینه در مورد دانش عمومی نادرست است؟
الف ) ما اغلب از آگاهی و دانشی كه درباره كنشهاي خودداریم ،غافليم  .
ب ) ما اغلب از اهميت و نقشی كه آگاهیهایمان در زندگی دارند ،غافليم  .
ج ) این دانش را انسانها در طول زندگی خود به دست میآورند .
د ) ما دربارۀ دانش عمومی بيشترمی اندیشيم و كمتر از آن استفاده میكنيم  .
 -2علوم اجتماعی به دانشهایی گفته میشود كه اجتماعات انسانی و چگونگی  ..............انحا بر كنش ها و شيوه زندگی ما
وهمچنين  .............آنها از كنش ها و شيوه زندگی ما را به روش علمی مطالعه می كنند .
2

الف ) اثر پذیري  ،اثر پذیري

ب ) اثر گذاري  ،اثر پذیري

ج ) اثر گذاري  ،اثر گذاري

د ) اثر پذیري  ،اثر گذاري

2

-3اگر جامعه را مانند طبيعت  ،دستاورد انسان ندانيم ؛ بلكه واقعيتی بيرونی بدانيم كه با قوانين مستحكمی اداره ميشود  ،چه
پيامدي به دنبال دارد ؟
الف) در آن صورت ما فقط می توانيم از دانش هاي ابزاري خود استفاده كنيم و جامعه و پدیده هاي اجتماعی را بشناسيم.
ب) ما قادر خواهيم بود ،تغييري بنيادین در جامعه به وجود آوریم .
ج) نظم اجتماعی بيرون و مستقل از ما نخواهد بود و فقط باید خود را با آن تطبيق دهيم و سازگار كنيم .
د) یكسان دانستن طبيعت و جامعه ،انسان ها را به پيچ و مهره هاي نظم اجتماعی تغيير خواهد داد .
 -5نظریه ي قفس آهنين از كيست و به چه موضوعی می پردازد ؟
الف ) ماكس وبر  ،نيازهاي انسان 

ب ) ماكس وبر  ،سلطه نظم اجتماعی بر انسان

ج ) ماركس ،نيازهاي انسان 

د ) ماركس  ،سلطه نظم اجتماعی بر انسان

كامل كردنی:

3

 -1تالش هاي علمی به تدریج بر ذخيرۀ دانش علمی جامعه می افزاید و  ...........................را غنی تر می كند.

./5

..................................... -2ساختار اجتماعی و سایر پدیده هاي اجتماعی كالن را بررسی و مطالعه می كند.

./5

 -3جامعه شناسان براي شناختن نظم ،از امور آشنا و مأنوس« »......................................می كنند.

./5

 -5اصطالح جنگ هاي نامنظم را اولين بار« »....................................به كار برد.

./5

93

سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :
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ردیف

طراح سوال  :زهرا رضا نژاد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
با توجه به ویژگی هاي عبارات زیر (سمت راست )با كدام یك از موارد (سمت چپ) هماهنگی دارند؟

5

( :)1جامعه شناسی

الف :نوعی روش كيفی كه در این روش ،پژوهشگر براي مدتی با قومی كه قصد
تحقيق دربارۀ آنها را دارد ،زندگی می كند

پوزیتيویستی

ب :یكی دیگر از روش هاي كيفی است .اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یك
پدیدۀ اجتماعی خاص را به طور عميق مطالعه كنداز این روش استفاده می كند.

( :)2جامعه شناسی تفهمی

ج :كنش اجتماعی و سایر پدیده هاي اجتماعی خرد را بررسی و مطالعه می كند.
د :پدیده هاي معنادار را نمی توان همانند پدیده هاي طبيعی از طریق حواس
مطالعه كرد ،بلكه باید معناي آنها را فهميد.
س :در این دیدگاه تفاوت ميان جوامع مختلف را تنها تفاوتی كمّی می دیدند.

1/25

( :)3قوم نگاري
(:)5مطالعه موردي
( :)4جامعه شناسی خرد

سواالت كوتاه پاسخ:

4

 -1عميق ترین و دقيق ترین بخش ذخيره دانشی ،كدام دانش است؟

./5

 -2چگونه می توان تفاوت دانش عمومی و علمی را در مورد پدیده اجتماعی زبان درک كرد؟

./5

 -3سه نمونه از خالقيت هاي انسانی نام ببرید كه با فراتر رفتن از نظم موجود پدید می آیند؟

./55

 -5چه عاملی موجب پيدایش معانی گوناگون و در نتيجۀ آن ،پدیـد آمدن خرده فرهنگ ها درون هر جهان اجتماعی

./5

می شود؟

./5

 « -4شباهت و تفاوت این پدیده ها « شهادت طلبی ،فدا كردن جان براي وطن و خودكشی »در چيست؟
 -6وجود نظریات متفاوت در مورد علت وقوع یك پدیده نشانه چيست ؟
 -7در كدام رویكرد ،جامعه شناسی در زمره دانش هاي ابزاري قرار می گيرد؟

./5
./5

با تكميل جدول زیر ،جامعه شناسی پوزیتيویستی و انتقادي را با یكدیگر مقایسه كنيد؟
معيار
6

نوع

جامعه شناسی پوزیتيویستی

جامعه شناسی انتقادي
1/25

موضوع
روش
هدف

7

چرا دانش عمومی را به هوا براي انسان تشبيه می كنند؟

9

تعارض بين دانش عمومی و دانش علمی چگونه در جامعه حل می شود؟

1

8

تفاوت نظام اجتماعی و ساختار اجتماعی در چيست ؟با ذكر مثال توضيح دهيد.

1

11

نادیده گرفتن ارزش ها در جامعه شناسی پوزیتيویستی چه پيامدي دارد؟

1

11

منظور از معناي كنش چيست ؟

1

12

در چه صورتی بررسی و مطالعه ي پدیده هاي اجتماعی به نتيجه گيري هاي غلط می انجامد؟

1

13

شما وضعيت قانون گرایی و قانون گریزي در جامعه ایران را چگونه ارزیابی می كنيد؟(ذكردو دليل)

1

15

چگونه می توان انگيزه جوانان و نوجوانان در استفاده از اینترنت و ....را فهم كرد؟

1

14

كدام فواید در علوم اجتماعی وجود دارد كه علوم طبيعی از آن برخوردار نيستند؟(ذكر  2مورد)

1

./55
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ردیف

طراح سوال  :صادقیان
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
عبارات صحيح و غلط را مشخص كنيد.
ص

الف) طرفداران قشربندي اجتماعی رقابت را در زندگی اجتماعی ضروري می دانند .
1

غ

ب) رویكرد تفهمی – تفسيري در تقابل با رویكرد انتقادي بر این باور است كه كنشگران بر اساس معنایی كه در ذهن دارند
دست به عمل می زنند .

ص

غ

ج) قدرت نرم به شكل پنهان و از طریق نفوذ فرهنگی اعمال می شود .

ص

غ

د) آموختن همه انواع علم در اسالم الزم و ضروري است .

ص

غ

1

جاهاي خاي را با كلمات مناسب پر كنيد.
الف) هر فرد گروه یا قوم یك  ............................................دارد كه راهنماي زندگی آنهاست .
ب) در جامعه شناسی  .........................ارزش بودن مهربانی و فداكاري و ضدارزش بودن خودخواهی قابل فهم نيست .
2

ج) براي فهم انگيزه نوجوانان و جوانان باید از روش .......................................................استفاده كرد.

2

د) علم پزشكی در جامعه اسالمی علم  ...................................است .
و) در رویكرد اول نقطه .............................و در رویكرد دوم نقطه  ........................عادالنه نيست .
هـ) مهمترین هدف ما در زندگی دستابی به ...........................................و ...................................است .
گزینه صحيح را انتخاب كن.
ا -كدام یك از شاخه هاي زیر دانش اجتماعی نيستند ؟
الف ) حقوق  ،سياست و تاریخ

ب) ارتباطات  ،حقوق و جمعيت شناسی

ج) مدیریت  ،زبانشناسی و جغرافياي طبيعی

د) جامعه شناسی  ،روانشناسی اجتماعی و مدیریت

 )2كدام یك از اندیشمندان زیر بعنوان یك متفكر مسلمان مطرح نيست ؟
3

الف) ارسطو

ب) فارابی

ج) ابوریحان بيرونی

د) ابن خلدون

-3كدام گزینه جامعه شناسی را به داوري درباره ارزش ها و انتقاد از آنها می كشاند ؟
الف) چالش بين فقر و غنا

ب) فاصله ميان وضعيت مطلوب و وضعيت موجود

ج) دسترسی به عدالت اجتماعی

د) قشربندي طبيعی و اجتماعی

1

 -5كدام یك از گزینه هاي زیر دليل به وجود آمدن نظریه هاي متفاوت در علوم اجتماعی نمی باشد ؟

5

الف ) پيچيدگی پدیده هاي اجتماعی

ب) دشواري فهم پدیده اي اجتماعی

ج)عمق پدیده هاي اجتماعی

د) رویكردهاي متفاوت جامعه شناسی

نوع تفاوت هاي را در موارد زیر مشخص كنيد ؟
الف ) زن یا مرد بودن .............................

ب) سطح تحصيالت ............................. :

./5

به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.
.1

ماكس وبر از سلطه نظمی كه هدفی جدا از انسان و نيازهاي واقعی آنها دارد با چه عنوانی یاد می كند ؟

 .2امروزه نبرد در كدام حوزه و با كدام ابزار صورت می گيرد ؟
4

 .3دو گونه نابرابري را نام ببرید ؟
 .4پيامدهاي یك جهان اجتماعی از چه طریق پابرجاست ؟
 .5نخستين سند رسمی هویت ایرانيان چيست ؟
 .6محور اصلی مباحث فكري و سياسی در اواخر قرن بيستم چه چيزي بود ؟
 .5دو انقالبی كه فقه شيعه به وجود آورده است را نام ببرید ؟
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :صادقيان

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.
.1

تالش هاي علمی چه تاثيري بر ذخيره دانش علمی و دانش عمومی دارد ؟

 .2چرا پيش بينی در علوم اجتماعی پيچيده تر از علوم طبيعی است ؟
 .3منظور از پویا بودن نظام اجتماعی چيست ؟
 .4تفاوت و شباهت شهادت طلبی  ،فداكردن جان براي وطن و خودكشی را بنویسيد ؟
 .5مدار مشروعيت و مقبوليت قدرت چيست؟
 .6ارسطو نظام هاي سياسی را بر اساس فضيلت به چند دسته تقسيم می كند نام ببرید ؟
6

 .5در رویكرد دوم نابرابري ها علت نابرابري اجتماعی چيست و براي ایجاد برابري باید چه كاري انجام دهيم ؟
 .8شعر فردوسی (( همه جاي ایران سراي من است )) بيانگر چه ویژگيهایی از هویت ملی هست ؟
 .9دولتها چرا سياست همانند سازي در پيش گرفتند ؟

نمره
./74
./74
1
./4
1
1
1
1
1
1

 .10نقش حكومت در الگوي تعارف چيست ؟
 .11دو مورد از مواردي كه قرآن به جامعه شناسی انتقادي اشاره كرده است را بنویسيد ؟
 .12از نظر ميرزاي نائينی كدام ویژگی جامعه مطلوب شيعه تحقق پيدا نمی كند ؟
 .13دومورد از كاركردهاي علوم اجتماعی در جهان اسالم را بنویسيند ؟
 .14در تبيين هاي علمی جهان اسالم عالوه بر روش تجربی از چه روشهایی استفاده می شود ؟
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1
./4
1
./4

باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :صادقیان
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
عبارات صحيح و غلط را مشخص كنيد.
ص

الف) طرفداران قشربندي اجتماعی رقابت را در زندگی اجتماعی ضروري می دانند .
1

غ

ب) رویكرد تفهمی – تفسيري در تقابل با رویكرد انتقادي بر این باور است كه كنشگران بر اساس معنایی كه در ذهن دارند
دست به عمل می زنند .

ص

غ

ج) قدرت نرم به شكل پنهان و از طریق نفوذ فرهنگی اعمال می شود .

ص

غ

د) آموختن همه انواع علم در اسالم الزم و ضروري است .

ص

غ

1

جاهاي خاي را با كلمات مناسب پر كنيد.
الف) هر فرد گروه یا قوم یك  ............................................دارد كه راهنماي زندگی آنهاست .
ب) در جامعه شناسی  .........................ارزش بودن مهربانی و فداكاري و ضدارزش بودن خودخواهی قابل فهم نيست .
2

ج) براي فهم انگيزه نوجوانان و جوانان باید از روش .......................................................استفاده كرد.

2

د) علم پزشكی در جامعه اسالمی علم  ...................................است .
و) در رویكرد اول نقطه .............................و در رویكرد دوم نقطه  ........................عادالنه نيست .
هـ) مهمترین هدف ما در زندگی دستابی به ...........................................و ...................................است .
گزینه صحيح را انتخاب كن.
ا -كدام یك از شاخه هاي زیر دانش اجتماعی نيستند ؟
الف ) حقوق  ،سياست و تاریخ

ب) ارتباطات  ،حقوق و جمعيت شناسی

ج) مدیریت  ،زبانشناسی و جغرافياي طبيعی

د) جامعه شناسی  ،روانشناسی اجتماعی و مدیریت

 )2كدام یك از اندیشمندان زیر بعنوان یك متفكر مسلمان مطرح نيست ؟
الف) ارسطو
3

ب) فارابی

ج) ابوریحان بيرونی

د) ابن خلدون

-3كدام گزینه جامعه شناسی را به داوري درباره ارزش ها و انتقاد از آنها می كشاند ؟
الف) چالش بين فقر و غنا

ب) فاصله ميان وضعيت مطلوب و وضعيت موجود

ج) دسترسی به عدالت اجتماعی

د) قشربندي طبيعی و اجتماعی

1

 -5كدام یك از گزینه هاي زیر دليل به وجود آمدن نظریه هاي متفاوت در علوم اجتماعی نمی باشد ؟

5

الف ) پيچيدگی پدیده هاي اجتماعی

ب) دشواري فهم پدیده اي اجتماعی

ج)عمق پدیده هاي اجتماعی

د) رویكردهاي متفاوت جامعه شناسی

نوع تفاوت هاي را در موارد زیر مشخص كنيد ؟
الف ) زن یا مرد بودن .............................

ب) سطح تحصيالت ............................. :

./5

به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.
 .8ماكس وبر از سلطه نظمی كه هدفی جدا از انسان و نيازهاي واقعی آنها دارد با چه عنوانی یاد می كند ؟
 .9امروزه نبرد در كدام حوزه و با كدام ابزار صورت می گيرد ؟
4

 .10دو گونه نابرابري را نام ببرید ؟
 .11پيامدهاي یك جهان اجتماعی از چه طریق پابرجاست ؟
 .12نخستين سند رسمی هویت ایرانيان چيست ؟
 .13محور اصلی مباحث فكري و سياسی در اواخر قرن بيستم چه چيزي بود ؟
 .14دو انقالبی كه فقه شيعه به وجود آورده است را نام ببرید ؟
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375

سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :صادقيان

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.
 .15تالش هاي علمی چه تاثيري بر ذخيره دانش علمی و دانش عمومی دارد ؟
 .16چرا پيش بينی در علوم اجتماعی پيچيده تر از علوم طبيعی است ؟
 .15منظور از پویا بودن نظام اجتماعی چيست ؟
 .18تفاوت و شباهت شهادت طلبی  ،فداكردن جان براي وطن و خودكشی را بنویسيد ؟
 .19مدار مشروعيت و مقبوليت قدرت چيست؟
 .20ارسطو نظام هاي سياسی را بر اساس فضيلت به چند دسته تقسيم می كند نام ببرید ؟

6

 .21در رویكرد دوم نابرابري ها علت نابرابري اجتماعی چيست و براي ایجاد برابري باید چه كاري انجام دهيم ؟
 .22شعر فردوسی (( همه جاي ایران سراي من است )) بيانگر چه ویژگيهایی از هویت ملی هست ؟
 .23دولتها چرا سياست همانند سازي در پيش گرفتند ؟

نمره
./74
./74
1
./4
1
1
1
1
1
1

 .24نقش حكومت در الگوي تعارف چيست ؟
 .25دو مورد از مواردي كه قرآن به جامعه شناسی انتقادي اشاره كرده است را بنویسيد ؟
 .26از نظر ميرزاي نائينی كدام ویژگی جامعه مطلوب شيعه تحقق پيدا نمی كند ؟
 .25دومورد از كاركردهاي علوم اجتماعی در جهان اسالم را بنویسيند ؟
 .28در تبيين هاي علمی جهان اسالم عالوه بر روش تجربی از چه روشهایی استفاده می شود ؟
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1
./4
1
./4

باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :زهرا رضا نژاد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

سؤاالت صحيح-غلط:
 -1در جامعه شناسی تفهمی روش مطالعه ي طبيعت و جامعه یكسان دانسته می شود .

ص

غ

 -2تفاوت هاي اسمی و رتبه اي در صورتی كه به نابرابري هاي اجتماعی منجر شـود ،مورد توجـه جامعه شـناسـان قرار
1

ص

می گيرند.

غ

1

 « -3سياست هویت » ،محصول دوران پسامدرن است و بر تفاوت ها و هویت هاي خاص و محلی تاكيد می كند.
ص

غ

 -5فقه مسائل اجتماعی را توصيف می كند و درباره ي رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعه ي اسالمی احكام و قواعدي را مطرح
ص

می كند.

غ

سؤاالت چهارگزینهاي:
 -1نظریه قفس آهنين از كيست و به چه موضوعی اشاره دارد؟
ب) -ماركس  ،سلطه نظم اجتماعی بر انسان

الف) -ماكس وبر ،سلطه نظم اجتماعی بر انسان 

د)-ماكس وبر ،سلطه انسان برطبيعت

ج ) -ماركس ،سلطه انسان بر طبيعت
 -2هریك از ویژگی هاي زیر به ترتيب به كدام رویكرد است؟

«فراهم كردن امكان رقابت براي همگان توسط جامعه »و «لغو مالكيت خصوصی»
الف) مخالفان قشربندي اجتماعی-موافقان عدالت اجتماعی
ب)-طرفداران عدالت اجتماعی-طرفداران عدالت اقتصادي
ج) طرفداران عدالت اجتماعی-مخالفان قشربندي اجتماعی
2

د) -طرفداران عدالت اجتماعی-طرفداران قشربندي اجتماعی
 -3كداميك از موارد زیر در مورد ابن خلدون صحيح نمی باشد؟

2

الف) در مطالعات خود به روش عقلی توجه داشت.
ب) در مقایسه با فارابی رویكرد انتقادي محافظه كارانه داشت 
ج) عصبيت را به عنوان عامل شكل گيري جوامع می دانست
د) با تاثير پذیري از قرآن به دنبال شناخت سنت هاي الهی بود 
 -5چه كسانی از قدرت اجتماعی بيشتري برخوردارند؟ كسانی كه. . . . . . :
الف) كاري را با اراده و آگاهی خود انجام دهند .
ب) بتوانند همه نيازهاي خود را به تنهایی برآورده سازند .
ج) توان تاثيرگذاري بيشتري بر اراده دیگران دارند .
د) بدون پذیرش و توافق دیگران ،بر اراده آنها تاثير می گذارند .
كامل كردنی:
3

 -1جامعه شناسان براي شناختن نظم از امور آشنا و مانوس ».................................« ،می كنند.

./5

 -2هر گاه قدرت براي رسيدن به هدفی معين سازمان یابد  »...............................« ،پدید می آید.

./5

 -3مدل رایج سياست گذاري هویتی در دوره ي مدرن »...................................................« ،بود.

./5

 -3بزرگترین دانشمند صرف و نحو زبان عربی یك ایرانی به نام «»...............................................است.

./5
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :زهرا رضا نژاد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
هریك از موارد مصادیق (سمت راست) مربوط به كدام نظام سياسی حكومت (سمت چپ)از نظر ارسطو مربوط می باشد.
اضافه دارد.

5

(1حكومت نخبگان كه از امتيازات طبقاتی برخوردار بودند.

الف) استبدادي

(2حكومت اقليتی از سرمایه داران كه قدرت را در جهت منافع خود به پيش می برند.

ب) اریستو كراسی

(3حكومت پاپ بر واتيكان

ج) اليگارشی

(5مشروطه سلطنتی انگلستان

د) دموكراسی

1/25

(س) مونارشی
با توجه به عبارات زیر (سمت راست )با كدام رویكرد،مفاهيم یا ویژگی (سمت چپ) هماهنگی دارند؟ یك مورد اضافی است.
 (1نابرابري اجتماعی براي بقاي جامعه ضرورت دارد

(الف) :مخالفان قشربندي
اجتماعی

4

 (2ویژگی هایی مانند سفيد پوست یا سياه پوست بودن مربوط به آن است.

(ب):موافقان قشربندي اجتماعی

 (3قشربندي اجتماعی نتيجه ي روابط سلطه جویانه انسانهاست .

(ج) :طرفداران عدالت اجتماعی

 (5برخی از افراد كمتر و برخی بيشتر از این ویژگی ها برخوردارند.

(د):تفاوت اسمی

 (4مالكيت خصوصی لغو نمی شود  ،امّا جامعه وظيفه دارد كه امكان رقابت را
براي همگان فراهم كند و نقطۀ شروع رقابت را یكسان نماید.

1/25

(س) :نابرابري اجتماعی
(ش) -تفاوت رتبه اي

سواالت كوتاه پاسخ:
 -1مهم ترین هدف جامعه شناسان انتقادي چيست؟

./5

 -2دو مورد از روش هاي تحقيق كيفی در علوم اجتماعی را ذكر كنيد؟

./5

 -3علم نافع چگونه علمی است؟

./5

 -5كتاب «تجارب االمم»و«تحقيق ماللهند»نوشته ي كيست ؟

./5

 -4سه مورد از آرمانهاي اجتماعی فقه اسالمی را بنویسيد؟

./55

 -6چه عواملی باعث شد در قرن بيستم دو انقالب اجتماعی در جامعه ي ایران شكل گيرد؟
 -7هر یك از موارد زیر مربوط به كدام سياست هاي هویتی است؟
6

الف) « نسل كشی در كامبوج توسط خمرهاي سرخ»

./5
./55

ب) تفاوت هاي موجود ميان گروههاي قومی و زبانی حفظ ،و حتی تشدید می شود.
ج) این الگو تكثر و تنوع زبانی و نژادي و قومی را مانع وحدت و همدلی نمی داند.
 -9هر یك از موارد زیر مربوط به كدام مفهوم یا انواع جامعه شناسی است؟
الف) جامعه شناس فقط می تواند آرمانها و ارزشهاي اجتماعی را توصيف كند ولی نمی تواند در باره ي این آرمانها

./55

و ارزشها داوري كند.
ب) همه ي جوامع ،مسير یكسانی به سوي پيشرفت طی می كنند و از جوامع ساده به پيچيده تبدیل می شوند.
ج) به قرار گرفتن هر پدیده در جاي خود می گویند.
 -8چه عاملی موجب پيچيدگی كنش هاي انسانی و دشواري فهميدن معانی آنها می شود؟
 -11همراهی همدالنه با جوانان به چه معناست؟
7
9

جامعه براي حل تعارض بين دانش علمی و عمومی چه راهكارهایی را ارائه می دهد ؟
........................................................ ) 2 ................................................................. )1
جامعه شناسان انتقادي در مورد وجوه مختلف زندگی اجتماعی بر چه مواردي تاكيد می كنند ؟
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سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
8

طراح سوال  :زهرا رضا نژاد

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
مشروعيت حقيقی و مشروعيت دروغين به چه معناست؟

نمره
1

مدینه ي فاسقه و مدینه ي ضاله را در نظریه ي فارابی با یكدیگر مقایسه كنيد ؟(با ذكر یك شباهت و دو تفاوت)
 )1شباهت
11

1/ 5

 ) 1تفاوت
 )2تفاوت

11

منظور از «الگوي تعارف» چيست ؟ این الگو را با توجه به آیات قرآن تحليل كنيد؟

1

علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد چه ویژگی هایی دارد  3مورد را بيان كنيد؟
........................................................................... )1
12

............................................................................. )2

1/ 5

........................................................................... )3
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :محمودرضا ارشد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
عبارتهاي صحيح وغلط رامشخص كنيد.
 -1فعاليت وخالقيت كنشگران موجب پيدایش معانی گوناگون و درنتيجه آن پدیدآمدن خرده فرهنگ ها و گروه هاي مختلف
درون هرجهان اجتماعی می شود .

1

ص

غ

 -2وقتی درس خواندن یك دانش آموز نشان دهنده فضاي رقابتی درمدرسه و ارزشمند بودن سوادآموزي در مدرسه باشد
دراین جا "معناي كنش"همان قصدوهدف كنشگراازانجام دادن كنش می باشد .

ص

غ

 -3مدینه ضاله جامعه اي است كه دراثرانحراف نظري ازمدینه فاضله شكل می گيرد.

ص

غ

1

 –5ابن خلدون درمطالعات خودبيشتربه روش عقلی توجه داشت وبه روش حسی وتجربی توجه چندانی نداشت.
ص

غ

جاهاي خالی را باكلمات مناسب كامل كنيد.
 ) 1هرآنچه افرادازتجربه هاي فردي واجتماعی خود ،مطالعات مدرسه اي  ،دانشگاهی و ...می آموزند" ................نام دارد.
 ) 2جامعه شناسی كالن  ................و سایرپدیده هاي اجتماعی كالن رابررسی و مطالعه می كند
 ) 3جامعه شناسان درشناختن  ................به این پرسش ها توجه می كنند  :قواعد و هنجارهاي باهم زندگی كردن چگونه
2

بوجود می آیند؟چگونه دوام می آورند؟ چگونه تغييرمی كنند؟

3/5

 ) 5مدارمشروعيت  ................است.
 ) 4نظام سياسی  ................فقط ارزش ها و آرمان هاي دنيوي واین جهانی را مورد توجه قرارمی دهد.
 )6با شكل گيري دولت-ملت ها ................ ،پيدا شد و هویت از منظر دولت-ملت ها و توسط آنها تعریف شد.
 ) 7جامعه اسالمی با استفاده از علم  ................رفتارها و هنجارهاي اجتماعی را ارزیابی و نقد می نماید و درباره آنها داوري
می كند.
پاسخ صحيح رامشخص كنيد.
 )1ساختار اجتماعی رادركدام گروه ها بهترمی توان دید؟
الف )خانواده ها

ب )گروه دوستان

ج )سازمان ها

د)گروه هاي خویشاوندي

 )2تاكيد زیاد برنظم اجتماعی و یكسان دانستن نظم طبيعی و نظم اجتماعی بيانگركدام پيامد نادیده گرفتن كنش در رویكرد
پوزیتيویستی است .
الف)خالقيت زدایی

ب) بی ارادگی

ج) ارزش زدایی

د) معنازدایی

 ) 3دركدام نوع جامعه شناسی ارزش بودن مهربانی وخودخواهی قابل فهم نيست.
3

الف)تفسيري

ب)تفهمی

ج) پوزیتيویستی

د) انتقادي

 ) 5فعاليت هاو خالقيت كنشگران موجب پيدایش كدام یك از موارد زیر می شود.
الف) معانی گوناگون

ب)خرده فرهنگ هاي درون هرجهان اجتماعی

ج) گروه هاي مختلف درون هرجهان اجتماعی

د) همه موارد

 ) 4گروهی كه معتقدنداز هركس به اندازه توانش كار بخواهيم اما به اندازه نيازش به او دستمزد بدهيم كداميك از موارد زیر
را برجسته می كنند؟
الف)توان جسمی

ب)توان ذهنی

ج)همنوع بودن

د) انگيزه ومهارت

 ) 6قرآن بارها درباره این جامعه سخن گفته و آنراجامعه اي معرفی می كندكه درآن به عدالت و قسط رفتارمی شود.
الف) مدینه فاضله

ب)جامعه مدنی

ج)جامعه آرمانی
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :محمودرضا ارشد

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

كلمات ستون اول را به ستون دوم وصل كنيد.

5

ستون اول

ستون دوم

 -1روش تجربی وتفهمی

الف) قرآن كریم بااستفاده ازآن به این اشاره می كندكه درجوامع چه می گذردوچرا؟

 -2روش عقلی
 -3توصيف وتبين
 -5نقدوارزیابی

ب) علوم ابزاري كه نيازهاي روزمره جامعه اسالمی رابرطرف می كند.
ج)دركتاب تحقيق ماللهند ابوریحان بيرونی فرهنگ جامعه هند را با این روش توصيف

1

كرد.
د) دركتاب تحقيق ماللهند ابوریحان بيرونی فرهنگ جامعه هندرا با این روش ارزیابی
انتقادي كرد.

-4علم نافع
به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.

3/5

 ) 1جهان هاي اجتماعی مختلف براساس چه عاملی تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند؟
 )2جامعه شناسی در آغاز شكل گيري خودسعی كرد به كدام یك ازعلوم طبيعی نزدیك شود؟
 )3براساس چه نوع تفاوت هایی نمی توان افراد را رتبه بندي كرد؟
4

 ) 5اولين چالشی كه در جهان متجدد ظاهر شد چه نام داشت؟
 )4درقرآن كریم ازچه چيز به عنوان هدف آفرینش یادشده است؟
 )6دراین دوره همه آنچه دردوره مدرن پدید آمده بود مورد نقد قرارگرفت و به جاي آن هویت هاي خرد ،محلی وفردي مورد
تاكيد و توجه قرار گرفت؟
 )7ميرزاي نائينی درآغازقرن بيستم باتوجه به واقعيت هاي اجتماعی ایران چه نظامی را تبيين كرد؟

6
7
9
8
11
11
12
13
15
14

جلب تبعيت دیگران به دوصورت ممكن است نام ببرید؟

0/5

نوع نابرابري هاي زیر رامشخص كنيد؟
الف) نابرابري درضریب هوشی :

ب) نابرابري درتحصيالت :

چرا انسان كنشگري قدرتمند است؟

0/5

هریك از موارد زیر مربوط به كدام متفكر اجتماعی می باشد؟
الف) كتاب تجارب االمم :

0/5

ب) عصبيت وعلم عمران:

اگردرمطالعه جوامع براساس رویكرد تفهمی وتفسيري بكوشيم جوامع وفرهنگ هاي مختلف را ازمنظر خودشان مطالعه كنيم
باچه مشكالتی مواجه می شویم؟
جامعه شناسانی كه طرفدارقشربندي اجتماعی اند و نابرابري هاي اجتماعی را نتيجه نابرابري طبيعی می دانند چه واقعيت هایی
را نادیده می گيرند دو مورد را بنویسيد؟
الگوي تعارف راتوضيح دهيد؟

0/5
1
1
1

سياست هویت محصول چه دورانی است و بر چه چيز تاكيد می كند و در این سياست چه چيزموضوعی براي نزاع و درگيري
می شود ؟
علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه باعلوم اجتماعی جهان متجدد داراي چه ویژگی هایی می باشد دو مورد را بنویسيد.
مجلس شوراي اسالمی ومجلس خبرگان چگونه می توانند ویژگی هاي جامعه مطلوب رامحقق كنند ؟
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سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه1 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :حسین دهقان

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

عبارت هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد.
الف) خشت بناي جامعه را سازمان اجتماعی تشكيل می دهد.
1

ب)-سياست هویت از آثار دوره پسامدرن است.
ج) مدینه فاسقه مردم حقيقت را می شناسند ولی بدان عمل نمی كنند.

2 /4

د) ذخيره آگاهی همان ذخيره دانشی است.
ه) در جامعه شناسی پوزیتویستی همه جوامع مسير یكسانی را براي پيشرفت طی می كنند.
جاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد.
الف)امروزه قدرت نرم سبب سلطه  ................می شود.
2

ب) نام دیگر علوم اجتماعی از نظر فارابی علم  .............می داند .
ج) جامعه شناسی انتقادي می تواند در مورد ارزش ها  ............نماید.

2 /4

د) اعمال قدرت سازمان یافته براي دستيابی به هدف را  ..............می گویند.
ه) در دیدگاه تفهمی ،براي پی بردن به هدف كنشگر باید به ........كنشگر مراجعه كرد.
پاسخ صحيح را مشخص كنيد.
 )1تجارب االمم و تحقيق ماللهند به ترتيب (از راست به چپ ) از كيست؟
الف) مسكویه – ابن خلدون

ب) ابن خلدون -مسكویه
د) مسكویه -ابوریحان بيرونی

ج) ابوریحان بيرونی -ابن خلدون

 )2روش ابن خلدون در عصبيت با كدام مورد تطابق دارد؟
ب) عقلی

الف) حسی و تجربی
ج) وحيانی
3

د) شهودي

 )3كدام ویژگی در مورد علم فقه ناصحيح است.

2

الف) فقه مسائل اجتماعی را توصيف یا تبيين نمی كند.
ب) فقط به ویژگی جامعه مطلوب می پردازد.
ج) فقه به چگونگی رفتار اجتماعی ،احكام و قواعد می پردازد.
د) راه برون رفت از نامالیمات را به سمت مطلوب تجویز می كند.
 )5كدام رویكرد جامعه شناسی را به عنوان دانش ابزاري می شناسد؟
الف) پوزیتویستی

ب) تفهمی

ج) انتقادي

د) پوزیتویستی و تفهمی

به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.
 )1تعارض بين دانش عمومی و دانش علمی چگونه حل و فصل می گردد؟
 )2چرا پيش بينی در علوم اجتماعی پيچيده تر از علوم طبيعی است؟
 )3منظور از ساختار اجتماعی چيست؟
5

 )5چه چيزي موجب پيچيدگی كنش هاي انسانی و دشواري فهميدن معانی آنها می شود؟
 )4وجود نظریاه هاي متفاوت ،درباره پدیده هاي اجتماعی نشانه چيست؟
 )6علوم اجتماعی در چه زمانی نمی تواند درباره ارزش ها داوري كند؟
 )7دوویژگی جامعه مطلوب در فقه شيعی كدام است؟
 )9دو ویژگی از مدل تكثرگرا را نام ببرید؟
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :حسين دهقان
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
در مثال هاي زیر نوع تفاوت ها را مشخص كنيد؟ ( طبيعی ،اجتماعی و اسمی)
سفيد پوست در برابر رنگين پوست :

4

تحصيالت :

1

هوش و قد :
 4-5جنسيت :
جدول زیر را كامل كنيد.
6

تعداد حاكمان -روش

بر اساس فضيلت

...................

فرد

............

استبدادي

اقليت

اریستوكراسی

................

اكثریت

......................

دموكراسی

1

7

كاركردهاي علوم اجتماعی جهان اسالم را نام ببرید؟(  5مورد)

1

9

جایگاه علوم اجتماعی در قرآن كریم را مختصر شرح دهيد؟

1

8

الگوي تعارف در مقابل تنازع از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار دهيد؟

1

11

مدل ليبرالی را با مدل كمونيست مقایسه نمایيد؟

1

11

همانند سازي چيست و مربوط به كدام دوران می باشد.؟

1

12

بر مبناي كدام نظریه هاي فقهی ،دو انقالب اجتماعی در یك قرن در تاریخ ایران شكل گرفت؟

1
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تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :سعید جامی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
عبارت هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد.
الف)كنش آدمی وابسته به آگاهی است و بدون آگاهی انجام نمی شود.

1

ب) زبان یك پدیده اجتماعی نيست.
پ) ما بی نظمی را بيشتر می بينيم و نظم را مشاهده نمی كنيم چون به بی نظمی عادت كرده ایم.

1

ت) علوم اجتماعی جهان طبيعی و پدیده هاي آن را مطالعه می كند.
جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد.
الف) خودكشی یك كنش  ..............است كه از گرایش به مردن به جاي زنده ماندن حكایت دارد.
ب) دانش عمومی گسترده ترین بخش .................................ماست.
پ) جامعه شناسی خرد..........................و سایر پدیده هاي اجتماعی خرد را بررسی می كند.
2

ت) ارتباط ميان پدیده هاي اجتماعی  .............................ناميده می شود.
ث) موجودي كه بتواند كاري را با آگاهی و اراده خود انجام دهد داراي  .......................است.

4

ج)مدل رایج سياست گذاري هویتی در دوره مدرن  .......................بود .
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.
پاسخ صحيح را مشخص كنيد.
الف)چه عاملی ارتباط ما با یكدیگر را امكان پذیر می سازد .
 -1نظم اجتماعی

 -2قواعد اجتماعی

 -3ساختار اجتماعی

-5قوانين اجتماعی

ب) بنيانگذار جامعه شناسی كيست؟
 -1ویلهلم دیلتاي
3

 -3اگوست كنت

 -2ماكس وبر

 -5آلفرد نوبل

پ) اولين راه ارتباطی انسان با جهان اطراف ووروداطالعات به ذخيره ي دانشی كدام است؟
 )1آشنایی با كلمات و سخن گفتن

 )2دریافت هاي حسی

 )3تفكروتعقل

 )5پرسش وپاسخ ازدیگران

2

ت) الگوي مقاومت آمرلی چه بود؟
)1كامال نظامی بود

 )2سياسی و نظامی بود

 )3كامال فرهنگی بود

 )5نظامی و فرهنگی بود

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 ؟
5

ت)كدام ایرانی بزرگترین دانشمند صرف و نحو زبان عربی است ؟
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؟
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سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :سعيد جامی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

جدول زیر را كامل كنيد
براساس خواست و ميل مردم

روش حكومت بر اساس فضيلت

1

تعداد حاكمان

4

فرد
اقليت
اكثریت
به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد

6
7

تفاوت قوانين طبيعت و قوانين اجتماعی در چيست؟

1

جامعه شـناسـانی كه موافق قشربنـدي اجتماعی هستند در تایيد دیـدگاه خود چه دالیلی ذكر می كنند ؟ و چرا آن را عادالنه
می دانند ؟

1/ 5

9

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

8

منظور از مدل تكثرگرا چيست؟

1/ 5

11

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

1/ 5

11

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

1

12

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

1

1
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :محمود همایون مهر
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
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.

نادرست

درست

ب)جامعه شناسی كالن كنش انسانی را بررسی و مطالعه می كند.
درست
1

نادرست

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

1/ 5

نادرست

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

نادرست

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

درست

و)یكی از شاخه هاي علوم اجتماعی مسلمانان علم فقه است.

درست

نادرست

جاي خالی را پر كنيد.
الف)هر وقت در یك جامعه ................مطرح شود زمينه براي پيدایش و رشد دانش علمی درباره آن فراهم می گردد.
ب)جامعه شناسان  .................معتقدندگاهی جهان اجتماعی و ساختارهایی كه به دست خود انسان ها ایجاد شده اند انسان
2

ها را زیر سلطه خود در می آورند.
ج).................هنگامی پيدا می شودكه انسان براي رسيدن به اهداف خود بتواند براراده دیگران تاثير بگذارد.

1/ 5

د)امروز ..................سبب سلطه فرهنگی می شود.
ه)نویسنده تحقيق ماللهند علت وجود كاست ها در جامعه هند را ...................می داند.
و)ابو علی مسكویه با نگاهی تبينی كتاب .........................را در هشت جلد تاليف كرد.
سواالت تستی:
الف) برخی تفاوت ها مانند تفاوت در قد و هوش وثروت تفاوت هاي ...................هستند.
 -2رتبه اي

-1اسمی

-3نابربري فردي

-5گزینه 1و2

ب)از نظر جامعه شنا سان علت نابرابري اجتماعی
-1توزیع نامناسب ثروت وقدرت
-3الف وب

-2توزیع نابرابري دانش
-5نابرابرهاي جسمی و ذهنی آدميان

ج)از دیدگاه این جامعه شناسان نابرابري اجتماعی از تفاوت ها یا نابرابري هاي طبيعی برمی خيزد.
3

-1رویكرد موافقان قشر بندي

-2رویكرد مخالفان قشر بندي

-3رویكرد دید گاه عدالت اجتماعی

-5همه موارد

د)رویكرد ابن خلدون انتقادي نيست و جامعه شناسی او در مقایسه با جامعه شناسی ...........محافظه كارانه است.
 -1ابن مسكویه

 -2ابوریحان بيرونی

-3فارابی

-5ابن سينا

ه)در اواخر قرن بيستم چه موضوعی به جاي قشر بندي و كشمكش طبقاتی محور اصلی مباحثات فكري وسياسی شد.
-1هویت

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

و)فارابی پس از تقسيم بندي جوامع با نگاهی انتقادي به جوامع زمان خود و آن جوامع را چه نوع مدینه اي می نامند.
-1مدینه فاضله -2مدینه فاسقه  -3مدینه ضاله  -5گزینه 2و3
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سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
5

طراح سوال  :محمود همایون مهر

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
پرسش هاي كوتاه پاسخ:

نمره
0/5

از دیدگاه ارسطومونارشی چه حكومتی است ؟

4

سياست چه هنگام پدید می آید؟

0/5

6

مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادي چيست؟

0/5

7

منظور از علم مدنی چيست؟

0/5

9

فقه شيعه چه جامعه اي را جامعه اي مطلوب می داند؟

0/5

8

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

0/5

11

ذخيره دانشی به چه معناست؟

0/5

11

پرسش هاي تشریحی:

2

فواید علوم اجتماعی را توضيح دهيد؟(چهارمورد)

12

علوم اجتماعی را تعریف كنيد؟

1

13

منظور از جامعه شناسی انتقادي چيست؟

2

15

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

2

14

الگوي هویتی تعارف را توضيح دهيد.

2

16

علوم اجتماعی در قرآن چگونه بيان شده است ؟

2

17

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

1

86

باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :زهرا سادات جعفری
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
درستی یا نادرستی هر یك از عبارات زیر را مشخص كنيد ( .هر مورد  1/24نمره)
 ) 1ابوریحان بيرونی در كتاب تحقيق ماللهند با روش عقلی و تفهيمی  ،فرهنگ هند را توصيف كرد .

1

 ) 2ابن خلدون علم اجتماعی خود را علم عمران می نامد.

1

 ) 3قدرت فهم  ،تفسير و توصيف پدیده هاي اجتماعی از كاركردهاي علوم اجتماعی اسالمی است.
 ) 5در پایان قرن بيستم ميرزاي نائينی با استفاده از فقه نظام مشروطه را تبيين كرد.
در جاهاي خالی عبارت مناسب بنویسيد ( .هر جاي خالی  1/4نمره )
2

 ) 1نادیده گرفتن پيچيدگی و عمق پدیده هاي اجتماعی باعث  .....................از پدیده هاي اجتماعی و انسانی می شود .
 ) 2قدرتی كه با مقبوليت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد  ......................ناميده می شود.

1/ 5

 ) 3یكی از مهم ترین شاخه هاي علوم اجتماعی مسلمانان  ............................است .
گزینه مناسب را انتخاب كنيد  ( .هر سوال  1/4نمره )
 ) 1الگوي تعارف در مقابل الگوي  ...................قرار دارد .
الف ) همانند سازي

ب ) تنازع

ج ) تكثرگرا

د ) سياست هویت

 ) 2عبارات زیر به ترتيب مربوط به كداميك از رویكردهاي نابرابري اجتماعی است .
« از نظر این جامعه شناسان نابرابري اجتماعی از تفاوت ها یا نابرابري هاي طبيعی بر می خيزد » .
« در این رویكرد جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند و نقطه شروع رقابت را یكسان نماید »
الف ) رویكرد عدالت اجتماعی –رویكرد موافقان قشربندي اجتماعی
ب ) رویكرد موافقان قشربندي اجتماعی –رویكرد مخالفان قشربندي اجتماعی
3

د ) رویكرد مخالفان قشربندي اجتماعی –رویكرد موافقان قشربندي اجتماعی

1/ 5

 ) 3كدام عبارت در مورد فواید علوم اجتماعی نادرست است .
الف) علوم اجتماعی زمينه فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یكدیگر را فراهم می سازند .
ب ) به سبب آگاهانه و ارادي بودن پدیده هاي اجتماعی و تنوع آنها پيش بينی در علوم اجتماعی آسان تر از علوم طبيعی
است.
ج ) علوم اجتماعی ظرفيت داوري درباره ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی و نقد و اصالح آنها را دارند .
د ) علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی  ،آثار و پيامدهاي را پيش بينی می كند .

عبارت هاي ستون( الف) در ارتباط با انواع نظام سياسی از نظر ارسطو را به مورد مناسب آن در ستون ( ب) وصل كنيد ( در
ستون ( ب) یك مورد اضافيست )

5

ستون الف

ستون ب

الف ) حكومت اقليت براساس خواست و ميل حاكم چه ناميده می شود

جمهوري

ب ) حكومت اكثریت براساس خواست و ميل حاكم یا حاكمان چه ناميده می شود

مونارشی

ج ) حكومت فرد براساس فضيلت چه نام دارد .

دموكراسی

د ) حكومت اكثریت براساس فضيلت چه نام دارد

آریستوكراسی
اليگارشی
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سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :زهرا سادات جعفري

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

به سواالت پاسخ كوتاه بدهيد.

4

 )1انقالب هاي اجتماعی  ،اندیشه هاي جدید و شاهكارهاي هنري چه زمانی پدید می آیند ؟

0/5

 ) 2قدرت نرم با كمك چه ابزارهایی اعمال می شود ؟

0/5

 ) 3جامعه شناسان مخالف قشربندي اجتماعی معتقدند نابرابري اجتماعی نتيجه چه عاملی است ؟

0/5

 ) 5ابن خلدون علم اجتماعی خود را چه ناميد ؟

0/5

 ) 4فارابی جوامع مختلف را بر اساس نوع علم و اندیشه و فرهنگ به چند دسته تقسيم می كند ؟ نام ببرید

1

به سواالت پاسخ كامل بدهيد .

6

 ) 1دیدگاه جامعه شناسان پوزیتيویست در مورد جامعه را توضيح دهيد ؟

1

 ) 2در چه صورتی یك حكومت می تواند هم مقبوليت اجتماعی و هم مشروعيت حقيقی داشته باشد ؟

1

 ) 3در چه شرایطی محقق از روش مطالعه موردي استفاده می كند ؟

1

 ) 5دو عبارت « وزارت كشور » و « سازمان ثبت احوال» كه در شناسنامه هر فرد ایرانی نوشته شده است  ،نشان دهنده

1

 ) 4ویژگی هاي علم مدنی فارابی را بنویسيد ( .به دو مورد اشاره كنيد )

1

 ) 6ویژگی هاي جامعه مطلوب از نظر فقه شيعه چيست ؟

1

علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد داراي چه ویژگی هایی است ؟ به دو مورد اشاره كنيد.

1

چيست ؟

7
9
8

اگر رویكرد جهان متجدد كه فقط علم تجربی را علم می دانند به جهانهایی كه علوم عقالنی و وحيانی را معتبر می دانند سرایت
كند  ،چه پيامدهایی به دنبال دارد ؟
مدل همانند سازي و مدل تكثرگرا از مدل هاي سياست گذاري هویتی در دوره مدرن و پسا مدرن را با یكدیگر مقایسه كنيد؟

1/ 5
1/ 5

یكی از رویكردها به نابرابري اجتماعی  « ،عدالت اجتماعی » است .در چهار سطر  ،چهار مورد از نظریات و عقاید اندیشمندان
11

2

این رویكرد را توضيح دهيد )
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رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :فاطمه حسن نژاد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص كنيد.
الف) گسترده ترین بخش ذخيره دانش ،دانش عمومی است .ص 

0/25

غ

ب) اگر در ذخيره دانش تعاریضی بوجود بياید ارتباط دو سویه دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود.
1

ص

غ

ج ) همه مردم ایران از هر قوم و مذهبی داراي حقوق و مسئوليت هاي برابرند .ص 

0/25

غ

د ) رشد و شكوفایی جهان اسالم از قرن سوم و چهارم هجري به دليل پيروي از الگوي همانند سازي بود.
ص

0/25

غ

هـ ) مدینه ضالّه جامعه اي است كه در اثر انحراف عملی از مدینه فاضله شكل می گيرد .ص 

غ

جاهاي خالی را باكلمات مناسب پر كنيد.
الف ) جهان اجتماعی بر اساس  ...........................خود تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند
2

0/25

ب) خشت بناي جامعه  ..........................................است.
ج ) براي فهميدن داللت هاي كنش باید به ..................................كه كنشگر در آن عمل می كند مراجعه كنيم.
د ) مدار مشروعيت  .........................................است.
د ) یكی از مهمترین شاخه هاي علوم اجتماعی مسلمانان مهم  ...............................است.

0/25

0/5
0/5
0/5
0/5
0/5

گزینه صحيح رابا عالمت تيك مشخص كنيد.
" -1ماكس وبر" بركدام روش ویژه علوم اجتماعی تأكيد می كند.
الف) روش عقلی

ب) روش تفهمی

ج) روش حس و تجربی

د) روش انتقادي

0/5
0/5

 -2كدام ویژگی كنش باعث خالقيت زدایی می شود؟
الف) ارادي بودن

ب) معنادار بودن

ج) آگاهانه بودن

د) هدفدار بودن

 -3جامعه شناسان انتقادي براي داوري و انتقاد وضعيت موجود به چه معيارهایی نياز دارند؟
3

الف) معيارهاي علمی

ب) معيارهاي عقلی

ج) معيارهاي تجربی

د) معيارهاي ذهنی

 -5عيب حذف مالكيت خصوصی در رویكرد دوم نابرابري هاي اجتماعی چيست؟
الف) از بين رفتن عدالت

ب) از بين رفتن نظام مالكيت

ج) از بين رفتن انگيزه رقابت

د) از بين رفتن تفاوت ها و نابرابري ها

 -4مدینه اي كه در آن علوم وحيانی و عقالنی را می شناسد ولی از آن ها بهره نمی برند؟
الف) مدینه ضاله

ب) مدینه فاسقه

ج) مدینه جاهله

د) مدینه فاضله

 -6شرط دوم جامعه مطلوب به وسيله كدام گزینه تحقق بخشيده می شود؟
الف) مجلس شوراي اسالمی
ج) مجلس خبرگان

ب) رهبر
د) قواي سه گانه
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سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :فاطمه حسن نژاد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
هر گزینه از ستون الف را به گزینه صحيح از ستون ب وصل كنيد(.یك گزینه در ستون ب اضافی است)
الف

5

ب

الف) كنش اجتماعی و سایر پدیده هاي خرد را بررسی می كند.

قدرت اجتماعی

ب) ارتباط ميان پدیده هاي اجتماعی را می گویند.

سياست

ج) هنگامی كه انسان براي رسيدن به اهداف خود بتواند بر دیگران تأثير بگذارد.

ساختار اجتماعی

د) هر گاه قدرت براي رسيدن به هدفی معين سازمان یابد.

نظام سياسی

1

جامعه شناسی خرد
جدول زیر را كامل كنيد
4

تعدا حاكمان /روش حكومت

براساس فضيلت

بر اساس خواست و ميل حاكم

فرد

-------

----------------

اقليت

-------

اُليگارشی

اكثریت

جمهوري

-------------------

1

تعریف كنيد:
6

الف) آشنا زدایی:

1/ 5

ب) هویت:
ج) سنت هاي الهی:

7

به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.
از نظر جامعه شناسان پوزیتویست مسير پيشرفت جوامع چگونه است؟

0/5

9

وجود نظریات متفاوت در جامعه شناسی نشانه چيست؟

0/5

8

چه هنگام تفاوت هاي اسمی و نابرابري هاي طبيعی مورد توجه جامعه شناسان قرار می گيرد؟

0/5

11

رویكرد تفهمی به كدام وجه از زندگی اجتماعی انسان كم توجهی می كنند؟

0/5

11

الگویی كه قرآن براي شناخت متقابل هویت ها ارایه می دهد چيست؟

0/5

12

سياست هویت محصول چه دوره اي است و بر چه عاملی تأكيد می كند؟

0/5

13

به سواالت پاسخ كامل دهيد.
دیدگاه جامعه شناسی تفهمی نسبت به ارزیابی ارزش هاي سياسی چگونه است؟

1

15

از نظر رویكرد سوم « نابرابر هاي اجتماعی» چرا رویكرد اول ناعادالنه است؟

1

14

چه عواملی باعث شد در دوره پسامدرن تنازع هویت ها افزایش یابد؟ ( دو مورد)

1

16

ویژگی هاي جامعه آرمانی از نظر قرآن را بنو یسيد؟ ( 3مورد)

17

رویكرد "ابن خلدون" چگونه است و علم اجتماعی خود را چه علمی ناميد؟

1

19

از نظر فقه شيعه جامعه مطلوب داراي چه ویژگی هایی است؟

1

18

ویژگی هاي علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد را بنویسيد؟ ( 2مورد)

1
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سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :صدیقه مهاجر کالتی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
عبارت هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد .
الف) براي فهم بعد اجتماعی كنشهاي انسانی باید به قصد و نيت كنشگر توجه كرد .
ب) جامعه شبيه یك موجود زنده نيست بلكه جامعه یك موجود زنده است .

1

ج) علوم اجتماعی از طریق داوري درباره پدیده هاي اجتماعی و انتقاد از آنها فرصت موضع گيري مناسب و صحيح را براي

1/25

دانشمندان فراهم می آورد .
د) مقبوليت و مشروعيت حقيقی همواره همراه یكدیگرند از یكدیگر جدا نمی شوند.
هـ ) قدرت فردي انسانها محدود است .
جاي خالی را با كلمات مناسب پر كنيد .
الف) رابطه و پيوند بين پدیده هاي اجتماعی مختلف  .....................نام دارد .
2

ب) رویكرد  ......................نسبت به بقيه ي رویكردهاي جامعه شناسی از علوم طبيعی فاصله ي بيشتري گرفت .

2

ج) تالشهاي علمی به تدریج بر ذخيره دانش  ...................می افزاید و دانش  ................را غنی تر می كند .
د) اولين چالش جهان متجدد كه با توجه به مسئله ي قشر بندي اجتماعی شكل گرفت چالش  .............نام دارد .
پاسخ صحيح را مشخص كنيد .
 )1كدام گزینه زیر مجموعه علوم اجتماعی محسوب نمی شود ؟
الف) مدیریت

ج) فلسفه

ب) ارتباطات

د) باستان شناسی

 )2تجویز قرص شوید توسط پزشكان عمومی براي كاهش چربی خون به كدام راه حل تعارض ذخایر دانشی اشاره دارد ؟
الف) از رونق افتادن ذخيره دانش علمی
ج) طرح ایده ي جدید
3

ب) رونق گرفتن دانش عمومی
د) از رونق افتادن ذخيره دانش عمومی

 )3مصداق اليگارشی در تقسيم بندي نظام سياسی از دیدگاه ارسطو كدام مورد است ؟
الف) حكومت پاپ برواتيكان

ب) حكومت سرمایه داران در اروپا

ج) حكومت نخبگان جامعه

د) حكومت معاویه

2

 )5به ترتيب هر یك از عبارت هاي زیر بيانگر كدام مفاهيم است ؟
 )1محصول دوران پسامدرن

 )2مدل رایج سياست گذاري هویتی دوران مدرن

الف) سياست هویت ـ همانندسازي

ب) همانند سازي ـ تكثر گرایی

ج) همانند سازي ـ سياست هویتی

د) سياست هویتی ـ تكثر گرایی

به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد .
 )1فارایی جوامعی را كه از علوم عقلی بی بهره اند چه می نامد ؟
5

 )2شماره ملی درج شده در شناسنامه بيانگر چيست ؟

2

 ) 3از نظر جامعه شناسان علت نابرابري اجتماعی چيست ؟
 )5دو ویژگی مهم كنشهاي اجتماعی از دیدگاه نظریه پردازان جامعه شناسی كدامند ؟
4

نقش رسانه ها در قدرت سخت و نرم با یكدیگر مقایسه كنيد .

1

6

اشتباهی كه رویكرد پوزیتویستی در داوري علمی ارزشهاي سياسی مرتكب شدچه بود و چه نتيجه اي داشت؟

1

7

علل اهميت تمدن اسالمی چيست ؟

1

9

دو انقالبی كه در قرن بيستم شكل گرفت را نام برده و بنویسيد هر كدام توسط چه شخصيت به وجود آمد ؟

1

8

دو مورد از ویژگيهاي تكثر گرایی را ذكر كنيد .

1

11

در رویكرد مخالفان قشر بندي اجتماعی چه عاملی مانع پيشرفت مادي می شود ؟

1
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سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :صدیقه مهاجر كالتی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

11

تفاوت افراد در تحصيالت و ضریب هوشی چه شباهت و تفاوتی با یكدیگر دارد ؟

1

12

الگویی كه قرآن براي شناخت متقابل هویت ارائه می كند چه نام دارد و در مقابل كدام الگو قرار می گيرد ؟

1

13

دو مورد از كاركردهاي علوم اجتماعی اسالمی را بيان كنيد .

1

15

آیا می توان گفت مشكالت و مسائل اجتماعی خارج از دایره ي نفوذ ما هستند ؟ دليل بياورید .

1/25

14

علم نافع چيست ؟

1/ 5

هر یك از عبارت هاي سمت راست به كدام یك از مفاهيم سمت چپ اشاره دارد ؟ ( یك مورد اضافی است )

16

الف ) نام كتاب ابوعلی مسكویه

 )1ماللهند

ب) قوانين حاكم بر تداوم و تغيير امت ها در قرآن

 )2سنت الهی

ج) علم اجتماعی از دیدگاه خلدون

 ) 3تجارب االمم

د) نام كتاب ابوریحان بيرونی در توصيف جامعه هند

 )5علم مدنی
 )4علم عمران

132

1

باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :خانم برنا
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص كنيد.
 )1جامعهشناسی انتقادي بيشتر از تفهمی ،از علوم طبيعی فاصله گرفت.
غ

ص

 )2در اواخر قرن نوزدهم ،هویت به جاي قشربندي ،محور اصلی مباحثات فكري و سياسی شد.
ص

1

غ

1

 )3با شكلگيري دولت – ملت ها ،سوسياليسم پدیدار شد.
غ

ص

 )5ابوریحان بيرونی در كتاب «تجارب االمم» با روش تجربی و تفهمی ،فرهنگ هند را توصيف كرد.
غ

ص
عبارات زیر را كامل كنيد.

 )1جامعهشناسان براي شناختن نظم ،از امور آشنا و مأنوس  ..............................میكنند.
 )2انقالبهاي اجتماعی ،هنگامی پدید میآیند كه انسان از  ..........................گامی فراتر میگذارد.
 )3به یكی از روشهاي تحقيق كيفی ،كه در آن محقق تمامی ابعاد یك پدیده اجتماعی خاص را مطالعه میكند،
 ..........................گفته میشود.
2

 )5جامعهشناسان انتقادي یافتن راهی براي داوري علمی درباره ارزشهاي اجتماعی به ویژه در عرصه

4

 .............................را ضروري میدانند.
 )4در نيمه دوم قرن نوزدهم  ،مسئله قشربندي اجتماعی در جهان متجدد ،چالش  ..........................را به وجود آورد.
 )6الگوي هویتیابی «تعارف» در مقابل « الگوي  »...........................قرار دارد.
 )7دو ویژگی اساسی «آگاهی همراه عمل» و«  »...............................جهان اجتماعی اسالم را زنده نگه داشته است.
 )9برخی از پيدایش سياست هویت به باز شدن « »..........................................یاد میكنند.
گزینه مناسب را انتخاب كنيد.
 )1ذخيره دانشی همان ............
الف) دانش الزم براي زندگی یا همان دانش عمومی است.
ب) كنشهاي روزانه آدمی است كه اغلب از دانش نهفته در پس آن غافل هستيم.
ج) دانشی است كه در بدو تولد با ورود به جهان اجتماعی با دیگران شریك می شویم.
د) تجربههاي فردي و اجتماعی است كه افراد در ارتباط با دیگران ،مدرسه و دانشگاه میآموزند
 )2تصویر زیر بيانگر این مطلب است كه حكومت پاپ بر واتيكان از جمله حكومتهاي  ...................است.
3

0/5

الف) اریستوكراسی

ب) مونارشی

ج) اليگارشی

د)دموكراسی

 )3انسان به سبب  ،......................خليفه خداوند در زمين شده است.
الف) علم

ب) اخالق

ج) كارهاي خداپسندانه
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سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :خانم برنا
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
هـر یك از عبارات ستـون سمت راست مـربوط به كدام یك از جوامـع مورد نظـر فارابی در سمت چپ است؟ در ستون اول
یكی از موارد اضافی است.

5

عبارات

مفاهيم

 )1در این جامعه ،علمی كه از ارزشها ،آرمانها ،و حقيقت زندگی سخن بگوید ،وجود ندارد.

الف) فاضله

 )2مردم علوم وحيانی را میشناسند اما به آن عمل نمیكنند.

ب) فاسقه

 )3هيچيك از علوم تجربی ،عقلی و وحيانی را در بر نمیگيرد.

ج) جاهله

 )5آرمانها  ،ارزشها و امور غيرعقالنی ،آرمانها و ارزشهاي عقالنی معرفی میشوند.

د) ضاله

1

 )4علومتجربی ،عقلی و وحيانی را در برمیگيرد.
به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.
)1
4

دو مورد از شاخههاي علوماجتماعی را نام ببرید.

 )2چهار علم از علوم نافع را ذكر كنيد.

2/ 5

 )3ابنخلدون ،علم اجتماعی خود را چه ناميد؟ این دانشمند مسلمان ،در مطالعات خود بيشتر از چه روشی استفاده كرد؟
 )5دو مورد از آرمانهاي اجتماعی كه فقه اسالمی عهدهدار بيان آنهاست را ذكر كنيد.
تعریف كنيد.
6

جامعه شناسی:

1

نظام سياسی :
7
9

چرا جامعهشناسان پوزیتيویستی ،قادر نيستند به علت اصلی اعتياد جوانان به بازيهاي رایانهاي پی ببرند؟
چه شباهت و تفاوتی بين شهادتطلبی و خودكشی وجود دارد؟

1
1

8

چرا امروزه ،استفاده از شبكههاي مجازي تأثيرگذاري فرهنگی بيشتري نسبت به دولتها دارند؟

1

11

كنش سياسی و استفاده از قدرت ،با چه اهدافی شكل میگيرد؟

1

11

جامعهشناسان در مطالعه نابرابريهاي اجتماعی ،به چه عاملی توجه دارند؟ در این ارتباط ،آنها علت نابرابريهاي اجتماعی را
چگونه توضيح میدهند؟

12

چرا طـرفداران عدالت اجتماعی و رویكـرد عادالنه ،رویكـرد «ضـرورت نابـرابـري در جامعه» را عادالنه نمیدانند؟

13

«مدل همانندسازي» را با «مدل تكثرگرا» به عنوان مدلهاي سياستگذاري هویتی ،مقایسه كنيد .

15

دو ویژگی جامعه مطلوب از نظر فقه شيعه چيست؟ این دو ویژگی در نظام جمهوري اسالمی ایران چگونه محقق میشود؟
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :ابوالقاسم کالته عربی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
در عبارات زیر ،موارد درست و نادرست را مشخص كنيد.
الف) دانش عمومی ،گسترده ترین بخش دانش علمی ماست .ما دربارۀ دانش عمومی كمتر می اندیشيم؛ بيشتر از آن استفاده
درست

می كنيم و در تعامل با یكدیگر آن را به كار می بریم.

نادرست

ب) جهان هاي اجتماعی مختلف بر اساس هویت فرهنگی خود ،تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند؛ مثالً جهان متجدد ،بر
1

اساس هویت دنيوي خود ،فقط علم تجربی را دانش علمی می دانست و علوم عقالنی و وحيانی را علم محسوب نمی كرد.
درست

نادرست

1

ج) با شكل گيري دولت  -ملتّ ها ،ناسيوناليسم پيدا شد و هویت از منظر دولت  -ملتّ ها و توسط آنها تعریف شد امّا بيشتر
كشورها داراي تنوع قومی ،نژادي ،زبانی و مذهبی و ...بودند .درست

نادرست

د) همۀ مردم ایران از هر قوم و مذهبی ،داراي حقوق و مسئوليت هاي برابرند؛ و همه ،اعم از زن و مرد ،خردسال و بزرگسال،
فقير و غنی ،بی سواد و با سواد ،در هویت ملیّ مشترک اند .درست

نادرست

در پرسش هاي زیر ،گزینه درست را مشخص كنيد.
 -1نخستين چالشی كه در جهان متجدد ظاهر شد و این جهان را به مخاطره انداخت ،كدام چالش بود و در چه زمانی پدید
آمد؟
الف) چالش هویت -اواخر قرن بيستم

ب) چالش نابرابري و قشربندي اجتماعی -ابتداي قرن بيستم

ج) چالش فقر و غنا -نيمه دوم قرن نوزدهم

د) چالش تنازع هویت ها -نيمه دوم قرن نوزدهم

 -2كدام گزینه درباره متفكران اجتماعی مسلمان ،نادرست است؟
الف) فارابی علم اجتماعی را زیرمجموعۀ علوم انسانی می دانسته و آن را علم مدنی ناميده است .علم مدنی فارابی ،از همۀ
ظرفيت هاي علوم اجتماعی برخوردار است.
ب) ابوریحان بيرونی در كتاب تحقيق ماللهند ،با روش تجربی و تفهمی ،فرهنگ جامعۀ هند را توصيف كرد و با استفاده از روش
عقلی ،به ارزیابی انتقادي این فرهنگ نيز پرداخت.
ج) ابن خلدون در مطالعات خود ،همانند فارابی ،از روش عقلی بسيار بهره می برد .او از عصبيت به عنوان عامل شكل گيري
جوامع ،یاد می كند و این دریافت خود را به همه جوامع تعميم می دهد.
2

د) ابن خلدون علم اجتماعی خود را علم عمران می نامد .رویكرد ابن خلدون ،انتقادي نيست و جامعه شناسی او در مقایسه با
جامعه شناسی فارابی محافظه كارانه است.
 -3زمينه پيدایش دانش علمی چيست؟
الف) ما انسان ها با ورود به جهان اجتماعی ،با دیـگرانی كه در همان جهان اجتماعی زندگی می كننـد ،در مجمـوعه اي از
آگاهی ها و دانش ها سهيم و شریك می شویم كه زمينه پيدایش دانش علمی است .
ب) با انباشت دانش درباره موضوعی خاص ،دانش علمی ایجاد می شود .
ج) دانش عمومی جامعه ،زمينه پيدایش دانش علمی است .
د) هر گاه در یك جامعه ،مسئلۀ خاصی مطرح می شود ،زمينه براي پيدایش و رشد دانش علمی دربارۀ آن نيز فراهم می گردد.

 -5چه عاملی باعث متفاوت بودن سه پدیده خودكشی ،شهادت طلبی و فداكردن جان براي وطن در عين شباهت ميان آن ها
می باشد؟ كدام یك به مبارزه با ظلم و اقامه حق مربوط است؟
الف) تفاوت در معنا -شهادت طلبی 

ب) تفاوت در عقيده -فداكردن جان براي وطن 

ج) تفاوت در هدف -خودكشی 

د) تفاوت در معنا -فداكردن جان براي وطن 
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سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :ابوالقاسم كالته عربی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

درباره رویكردهاي جامعه شناسی ،موارد مربوط به یكدیگر را مشخص نمایيد( .سمت چپ ،یك مورد اضافی دارد).

3

الف -پدیده هاي اجتماعی همانند پدیده هاي طبيعی

 -1موضوع جامعه شناسی تفهمی

ب -نقد وضعيت موجود جامعه براي رسيدن به یك وضعيت

 -2هدف جامعه شناسی انتقادي

مطلوب تر

 -3هدف جامعه شناسی پوزیتيویستی

ج -توجه به كنش اجتماعی و پدیده هاي معنادار

 -5موضوع جامعه شناسی پوزیتيویستی

د -شناخت پدیده هاي اجتماعی براي پيش بينی ،پيشگيري

 -4روش جامعه شناسی انتقادي

1

و كنترل آن ها
الف (

)

ب(

)

ج(

د(

)

)

در جاهاي خالی ،واژگان مناسب بنویسيد.
الف) قدرتی كه با مقبوليت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد ..................... ،ناميده می شود.
5

ب) در نظریه ي فارابی ،مدینه ي  ..............در نتيجه انحراف نظري از مدینه فاضله و مدینه ي  ...............در نتيجه انحراف
عملی از مدینه فاضله ،به وجود می آید.

175

ج) یكی از انواع عقل به معناي عام ،عقلی است كه دانشمندان براي كسب دانش دربارۀ پدیده هاي طبيعی و مادي از آن
استفاده می كنند .این عقل ........................... ،ناميده می شود.
هر یك از موارد زیر به كدام یك از پيامدهاي نادیده گرفتن كنش اجتماعی مربوط است؟
4

الف) قفس آهنين وبر:

1

ب) كشتارهاي گسترده جنگ هاي جهانی:
به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.
الف) نخستين سند رسمی هویت ما چيست؟ این سند را تاجيك ها چه ناميده اند؟
ب) در اساطير یونانی ،جعبه اي حاوي تمام بالهاست .برخی پيدایش سياست هویت را به باز شدن آن تشبيه می كنند .نام آن
چيست؟ سياست هویت ،محصول دوران مدرن است یا دوران پسامدرن؟
6

ج) كدام جامعه شناسان بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهاي سركوبگر ،تأكيد می كنند تا از سلطۀ چنين ساختارهایی بر
انسان ها پيشگيري شود و همچنين زمينۀ شكل گيري ساختارهاي اجتماعی انسانی تر و اخالقی تر فراهم آید؟ آنان كم توجهی

2

كدام رویكرد جامعه شناسی به ساختارهاي اجتماعی را درست نمی دانند؟
ال یك فرد ،یك نهاد اجتماعی یا یك فرهنگ را مطالعه كند و
د) اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یك پدیدۀ اجتماعی خاص مث ً
عمق پنهان و منحصر به فرد بودن آن را نشان دهد ،از این روش استفاده می كند .این روش تحقيق چه نام دارد؟ این یك
روش كيفی است یا یك روش كمی؟
7

قرآن كریم عالوه بر توصيف و تبيين و نقد جوامع ،بارها درباره جامعه آرمانی نيز سخن می گوید .قرآن ،جامعه آرمانی را چگونه
معرفی می كند؟ سه ویژگی آن را ذكر نمایيد.

175

9

دو مورد از ویژگی هاي علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد را بيان نمایيد.

2

8

منظور از آشنایی زدایی كه جامعه شناسان براي شناختن نظم مطرح كرده اند ،چيست؟

1

11

فقه سياسی شيعه در قرن بيستم ،دو انقالب اجتماعی را در ایران پدید آورد .آن دو انقالب را نام ببرید.

1

11

در چه صورتی قدرت ،مقبول ولی غير مشروع است؟

1
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سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :ابوالقاسم كالته عربی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
می دانيم كه پيرامون قشربندي اجتماعی ،سه رویكرد وجود دارد :رویكرد اول ،طرفداران قشربندي اجتماعی ،رویكرد دوم،
مخالفان قشربندي اجتماعی و رویكرد سوم ،رویكرد عادالنه .هر كدام از عبارات زیر ،مربوط به كدام رویكرد قشربندي اجتماعی
است؟
الف) در این رویكرد ،مالكيت خصوصی لغو نمی شود امّا جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند و نقطۀ

12

شروع رقابت را یكسان نماید.......................... : .
ب) در این رویكرد ،نقطۀ شروع رقابت ها یكسان می شود امّا به دليل اینكه انگيزۀ رقابت از بين می رود ،راه پيشرفت مادي

2

مسدود می گردد............................... : .
ج) در این رویكرد ،نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن قشربندي را نادیده می گيرند و تغيير در آن را چندان
امكان پذیر نمی دانند.................................. : .
د) این رویكرد نه با رهاسازي مطلق موافق است و نه با كنترل مطلق......................... : .
جدول زیر را بر اساس دسته بندي نظام هاي سياسی از دیدگاه ارسطو تكميل نمایيد.
روش حكومت
13

بر اساس فضيلت

بر اساس خواست و ميل حاكم

تعداد حاكمان
فرد

-1

-2

اقليت

-3

-5

اكثریت

-4

-6

175

مشخص كنيد هر یك از عبارات زیر ،مربوط به كدام یك از الگوهاي روبرو شدن جوامع با تنوع هویتی می باشد؟
الف) به شناخت متقابل افراد ،گروه ها و جوامع از یكدیگر توجه دارد.
همانند سازي تكثرگرا

تعارف

ب) مدل رایج سياست گذاري هویتی در دوره ي مدرن بود .همانند سازي تكثرگرا
15

ج) تكثر و تنوع زبانی و نژادي و قومی را ،مانع وحدت و همدلی نمی داند.
همانند سازي تكثرگرا

175

تعارف

د) همان الگویی است كه قرآن ارائه می كند.

همانند سازي تكثرگرا

تعارف

ه) در دوره پسامدرن ،این الگو مورد توجه و تاكيد قرار گرفت.
همانند سازي تكثرگرا

تعارف

و) این الگو در برابر الگوهاي تنازع قرار دارد.

همانند سازي تكثرگرا

139

تعارف

تعارف

باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :مرضیه هاشمی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
درسواالت زیرموارد صحيح وغلط رامشخص كنيد
الف )نظم اجتماعی در نتيجه قواعدي كه ماانسانها براي با هم زندگی كردن پذیرفته ایم بر قرار ميشود .

1

ب )علوم اجتماعی شيوه زندگی موجودات زنده و اثر گذاري آن بر اجتماعات انسانی رامطالعه می كند .

1/25

پ) قران كریم قوانين حاكم برتداوم و تغييرجوامع و امت هاي مختلف راعلم مدنی مينامد.
ت) ابو علی مسكویه با نگاهی تبينی كتاب "تحقيق ماللهند"رادر هشت جلد تاليف كرد .
ث) عقالنيت جهان اسالم درتوليد دانش علمی نسبت به محيط فرهنگی و اجتماعی نقش محوري دارد .
جاهاي خالی را با كلمات مناسب پر كنيد
الف)  ....................خشت بناي جامعه است .

2

ب ) با هنر  ...............ميتوان نظم هاي شگف انگيزي را در زندگی خود و دیگران یافت .

2/ 5

پ) در اواخر قرن بيستم  ...............به جاي قشربندي ،محور اصلی مباحثات فكري و سياسی شد .
ت) در قران كریم از  ..............به عنوان هدف آفرینش یاد شده است .
ث) ميرزاي نائينی با توجه به واقعيت هاي اجتماعی ایران با استفاده از فقه  ..................،را تبين كرد .
به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد
الف )جدول زیر را كامل كنيد
نوع

جامعه شناسی

جامعه شناسی

جامعه شناسی

معيار

پوزیتيویستی

تفهمی -تفسيري

انتقادي

موضوع

پدیده اجتماعی

............

كنش اجتماعی

روش

.............

روش تفهمی و روش تجربی

...........

هدف

شناخت نظم و كنترل طبيعت

...........

نقد وضع موجود

3

3

ب ) ارسطو بر اساس چه مالک هایی نظام هاي سياسی را دسته بندي می كند .
پ) انواع تفاوت ها و نابراري هاي موجود در جامعه را نام ببرید.
ت) الگوي سياست گذاري هویتی را در دوره هاي زیر نام ببرید
 -1دوران مدرن

-3اسالم در قرن سوم و چهارم هجري9

 -2دوران پسا مدرن

گزینه صحيح را انتخاب كنيد
الف – تقسيم بندي قدرت به نرم وسخت بر اساس چه معياري است ؟
-1نوع ابزاري كه قدرت با آن اعمال ميشود
-2اهدافی كه قدرت ميخواهد به آن برسد
-3روشهایی كه افراد یا نظام ها به قدرت می رسند
-5نوع نظام هایی كه قدرت بر آن استوار است
5

ب –كدام از نظام هاي سياسی به ترتيب " حاكميت اكثریت بر اساس فضيلت "و"حاكميت برفرد بر اساس خواست وميل
فرد "است ؟
-1جمهوري-مونارشی

 -2جمهوري – استبدادي

 -3دموكراسی – استبدادي

 -5جمهوري – اریستو كراسی

پ – رویكرد انتقادي منتقد كدام نظرمعتقدان رویكرد تفهمی-تفسيري هستند ؟
-1بی توجهی به روش هایغير تجربی

-2بی توجهی به نقش ساختارهاي اجتماعی

-3بی توجهی به نقش خالقانه كنش اجتماعی

-5بی توجهی به ارزش نقد اجتماعی
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تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :مرضيه هاشمی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

ت -كدام یك از گزینه هاي زیر از ویژگيهاي جامعه آرمانی در قرآن نيست
-1داراي فرهنگ حق

-2ایستادگی در برابر ظلم

-3رفتار با عدالت و قسط

-5وجود آزادي اندیشه

4

پيامد یكسان دانستن جامعه و طبيعت چيست ؟

6

دید گاه جامعه شناسی پوزیتيویستی درباره قدرت را بيان كنيد .

1

7

معيارتعيين "مقبوليت "و"مشروعيت"چيست ؟

1

9

"سياست هویت "ميتواند چه چهره هایی در سطح جهان پيدا كند .

1

8

تفاوت مدینه فاسقه وضاله از دیدگاه فارابی چيست ؟

1

11

ویژگی هاي مطالعات جامعه شناسی ابن خلدون را توضيح دهيد .

1

11

دید گاه علوم اجتماعی جهان اسالم درباره ابزارهاي تجربی رابيان كنيد

1

12

ویژگيهاي جامعه مطلوب از نظر فقه شيعه را بيان كنيد

1

13

نظر طرفداران عدالت اجتماعی درباره موافقان ومخالفان قشربندي اجتماعی چيست ؟

2

1/ 5
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سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :منیر مزاری
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
گزینه مناسب را انتخاب كنيد(3نمره) (منير مزاري-دبيرستان الزهرا -اموزش و پرورش ناحيه چهار مشهدمقدس)
در دسته بندي نظام سياسی ارسطو كداميك از حكومت ها بر اساس فضيلت و حقيقت تصميم می گيرند؟
الف)استبدادي

ب)اليگارشی

ج)دموكراسی

د)جمهوري

كداميك از اندیشمندان اجتماعی مالک «دین داري»یا «دنيا مداري» را براي گونه شناسی نظام سياسی در نظر گرفت ؟
الف)ابن خلدون

ب)ارسطو

ج)فارابی

1

سلطه فرهنگی می شود؟به ترتيب آنها را مشخص كنيد.
الف)نرم-نرم

ب)نرم-سخت

د)سخت-سخت

مهمترین ویزگی كنش اجتماعی از نظر نظریه پردازان كنش اجتماعی چيست؟
الف)اراده

ب)ارزش

ج)اگاهی و معنا داري

د)هدف

قدرتی كه بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل بدست می آید كداميك از ویژگی زیر را دارد؟
الف)اقتدار

ب)مقبوليت

ج)مشروعيت

د)مقبوليت بدون مشروعيت

امام خمينی با توجه به شرایط اجتماعی ،مسئله والیت فقيه و انقالب اسالمی را چه زمانی طرح نمود؟
الف)آغاز قرن بيستم

ب)پایان قرن بيستم

ج)قرن بيستم

075

د)ابن سينا

در گذشته چه نوع قدرتی موجب سلطه سياسی و اقتصادي یك كشوربرسایر كشورها می شد؟ امروزه چه نوع قدرتی سبب
ج)سخت-نرم

075

075
075
075
075

د)اواسط قرن بيستم

جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد3(.نمره)

2

الف) رویكردي كه جامعه شناسی را در زمره دانش ابزاري قرار می دهد ،جامعه شناسی..................شناخته می شود.

075

ب) منظور از .................نظام اجتماعی این است كه بخش هاي مختلف ان بر یكدیگر اثر ميگذارند.

075

ج) جامعه شناسان در مطالعه نابرابري اجتماعی به .............در جوامع توجه دارند.

075

د) به بخش عميق تر و دقيق تر ذخيره دانشی ..............می گویند.

075

ر) برخی تفاوت ها مانند تفاوت در قد،هوش،ثروت،تحصيالت تفاوت هاي .................ناميده می شوند.

075

ز) یكی از مهمترین شاخه هاي علوم اجتماعی مسلمانان  ،علم...................است.

3

5

075

عبارت هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد3(.نمره)
الف) مادرباره دانش عمومی كمتر می اندیشيم ،بيشتر از ان استفاده می كنيم.
ب) در دیدگاه پوزیتيویستی ،انسان ها با موجودات طبيعی ،تفاوت هاي بنيادي دارند.
ج) در جامعه شناسی انتقادي ،بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهاي سركوبگر تاكيد می كنند تا از سلطه چنين ساختارهایی بر
انسان ها پيشگيري شود.
د) رویكرد تفهمی-تفسيري به ساختارهاي اجتماعی و تاثير این ساختارها بر زندگی افراد توجه می كند.
ر) جامعه شناسی انتقادي براي داوري وانتقاد به معيار علمی نياز دارد .
ز)جامعه شـناسی انتـقادي مانند جامعه شـناسی تفهمی-تفسيري برتوانایی و خالقيت افراد درساختن جهان اجتماعی تاكيد
می كند.

0/5

به سواالت پاسخ كوتاه دهيد (3نمره)

075

خشت بناي جامعه چيست ؟

075

وبر به چه روشی به عنوان روش ویزه علوم اجتماعی تاكيد می كرد؟

075

الگوي تعارف در مقابل كدام الگو قرار دارد؟

075

در قران كریم از چه چيزي به عنوان هدف آفرینش یاد شده است؟

075

فارابی علم اجتماعی را در زیر مجموعه علوم انسانی می دانسته و آن را چه ناميده است؟

075

ابن خلدون عامل شكل گيري جوامع را چه می داند؟
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ردیف
4

طراح سوال  :منير مزاري

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
سواالت تشریحی

نمره
1

یكی از روش هاي كيفی در علوم اجتماعی «قوم نگاري» است آن را شرح دهيد.

6

همانندسازي به چه معناست ؟

7

سياست را تعریف كنيد .

1

9

سياست هویت می تواند دوچهره پيدا كند آنها را بنویسيد.

2

8

علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد چه ویژگی هایی دارد؟(ذكر دومورد كافی است)

2

11

تفاوت مدینه فاسقه و مدینه ضالّه در نظریه فارابی چيست؟

0/5
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مدت امتحان :
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تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :محمد فراستی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص كنيد.
الف :دانش عمومی ،گستردهترین بخش ذخيره دانشی ماست.

1

ب  :جهانهاي اجتماعی مختلف بر اساس هویت فرهنگی خود  ،تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند.

1

پ  :رویكرد پوزیتيویستی بر آنچه مشاهده میشود تمركز میكند و اغلب به معناي كنش توجه دارد.
ت  :نظریهپردازان كنش اجتماعی آگاهی و اراده را مهمترین ویژگی كنش اجتماعی میدانند.
در پرسشهاي زیر گزینه صحيح را انتخاب كنيد.
الف  :از نظر وبر  ،جامعه شناس :
:1نمیتواند آرمانها و ارزشهاي اجتماعی را توصيف كند :2میتواند آرمانها و ارزشهاي اجتماعی را توصيف كند .
:3می تواند درباره آرمانها و ارزشها داوري علمی كند
2

 :5می تواند به نقد یا اصالح عقاید و ارزشها بپردازد.

پ:جامعهشناسان براي شناختن  ......................از امور آشنا و مأنوس آشنایی زدایی میكنند.
 :1قواعد اجتماعی

 :2ساختار اجتماعی

:5كنش

 :3نظم

2

پ :كدام مورد از پيامدهاي نادیده گرفتن كنش نيست؟
 -1خالقيت زدایی

 -3ارزشزدایی

 -2اخالق گریزي

 -5معنا زدایی

ت  :چه عاملی باعث متفاوت بودن سه پدیده خودكشی،شهادت طلبی وفداكردن جان براي وطن می باشد؟
 -1تفاوت در معنا

 -3تفاوت در هدف

 -2تفاوت در عقيده

-5تفاوت در فرهنگ

در جدول زیر هریك از عبارتهاي ستون سمت راست به كدامیك از مفاهيم ستون سمت چپ مربوط است.
( یك مورد اضافی است)
الف) حسی و تجربی
3

 -1هدف جامعهشناسی تفهمی-تفسيري

ب) فهم كنشها و پدیدههاي اجتماعی

 -2روش جامعهشناسی پوزیتيویستی

پ) نقد وضعيت موجود براي رسيدن به یك وضعيت مطلوبتر

 -3موضوع جامعهشناسی انتقادي

ت) پدیدههاي اجتماعی مانند پدیدههاي طبيعی

 -5هدف جامعهشناسی انتقادي

1

 -4موضوع جامعهشناسی پوزیتيویستی
به پرسشهاي زیر پاسخ كوتاه بدهيد.
الف :در كدام رویكرد  ،جامعهشناسی باید بتواند به فرمولهایی براي توضيح نظم اجتماعی دست پيدا كند؟
ب :براي مطالعه تمامی ابعاد یك پدیده اجتماعی خاص ،از كدام روش مطالعه كيفی میتوان استفاده كرد؟
5

پ :مدار مشروعيت قدرت چيست؟

3/5

ت :در كدام رویكرد به نابرابري در جامعه نقطه شروع رقابت یكسان نيست؟
ث :به اعتقاد اندیشمندان اجتماعی ،سياست هویت محصول كدام دوران است؟
ج :ابن خلدون با استفاده از تجربه تاریخی جوامع پيرامون خود ،عامل شكل گيري جوامع را چه چيزي میداند؟
چ :نظریه فقهی امام خمينی(ره) ،كه بر اساس آن انقالب اسالمی ایران شكل گرفت ،چه بود؟
تصاویر زیر هریك نشاندهنده كدام رویكرد به نابرابريهاي اجتماعی است؟

4

1

مدل کمونیستی

الف ........ :

ب :مدل كمونيستی

112

پ............... :

سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :
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ردیف
6
7
9

طراح سوال  :محمد فراستی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
به سؤاالت زیر پاسخ كامل بدهيد
چگونه نظام آموزشی كشورها میتواند بعنوان یكی از ابزارهاي اعمال قدرت نرم به كار گرفته شود؟
منظور از اینكه امور سياسی خنثی نيستند چيست؟

نمره
1/ 5
1

جامعهشناسانی كه در مطالعه نابرابريهاي اجتماعی به قشربندي اجتماعی در جوامع توجه دارند ،علت نابرابريهاي اجتماعی
را چه میدانند؟

1/ 5

8

ویژگیهاي مدل تكثرگرا را در سياست گذاري هویتی بنویسيد.

1/ 5

11

الگوي مطلوب قرآنی در سياست گذاري هویتی را توضيح دهيد.

1

11

جامعه آرمانی مورد نظر قرآن چه ویژگیهایی دارد؟ (سه مورد مورد بنویسيد)

12

علم مدنی فارابی از كدام ظرفيتهاي علوم اجتماعی برخوردار است (/دو مورد را بنویسيد)

13

جایگاه علم فقه را در ميان شاخههاي علوم اجتماعی مسلمانان بنویسيد.

15

تعامل عالمان مسلمان با علوم اجتماعی مدرن چه پيامدهایی میتواند داشته باشد؟

113

1/ 5
1
1/ 5
1

پاسخنامه
جامعه
شناسی
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
1

طراح سوال  :زهرا توکلی
نمره

پاسخنامه
موارد صحيح وغلط
الف -غلط

ب -غلط

د -صحيح

ج -صحيح

ه -غلط

جاهاي خالی را تكميل كنيد.
2

الف -انتقادي

ب -نظام اجتماعی

ج -عدالت اجتماعی

د -علم عمران

2

سؤاالت چهارگزینه اي:
3

1/25

 -1ب ماكس وبر

 -2ج رویكرد دوم وسوم

 -3الف عقلی

 -5د هر سه مورد

2

پاسخ كوتاه:
الف -ساختار اجتماعی و سایر پدیده هاي اجتماعی كالن
ب -نقد وضعيت موجود براي رسيدن به وضعيت مطلوب تر
5

ج -مطالعه موردي

2

د -دین مداري یا دنيا مداري
ه -در صورتی كه به نابرابري اجتماعی منجر شود.
و -قوانين حاكم بر تداوم وتغيير جوامع وامت هاي مختلف
ز -رسانه  -رسانه هاي آموزشی
سؤاالت جوركردنی

4

الف - 5 -حذف مالكيت خصوصی

ب – 2 -سياست

ج – 6 -جامعه شناسی پوزیتوسيتی

د - 7 -چالش فقر وغنا

ه– 9 -ابوعلی مسكویه

و - 1 -همانند سازي

ز -4 -فارابی

ژ  -8 -ميرزاي نایينی

2

سواالت تشریحی
6

حل تعارض ها گاه با دست بر داشـتن از بخشی از ذخيره دانشی به نفـع بخش دیـگر و گاه با طرح ایده هاي جدید انجام

1

می شود.
7

به سبب آگاهی و ارادي بودن كنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی وتنوع آنها

9

مدار مقبوليت خواست واراده كسانی كه بر آنها قدرت اعمال می شود اما مدار مشروعيت حق وباطل بودن آن است .

8

معتقدند كه نابرابري اجتماعی ناشی از تفاوت ها ونابرابري هاي طبيعی نيست بلكه نتيجه روابط سلطه جویانه ميان انسان ها
است.

11

در برابر مدل همانند سازي مورد توجه قرار گرفت وجود یك ساختار مشترک سياسی واقتصادي را ضروري دانستند .

11

به معنی شناخت متقابل هویت ها (افراد و گرو ه ها) می باشد و در مقابل الگوي تنازع قرار می گيرد .

12
13
15

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.
اول اینكه روابط وساختار هاي آن با مشاركت وهمراهی مردم عادالنه باشد  .دوم اینكه حاكمان وكارگزاران جامعه نيز به عدالت
و عمل كننده به آن باشند یعنی عالم وعادل باشند.
از طریق مجلس شوراي اسالمی و مجلس خبرگان

0/55
1
1
1/ 5
1
1
1
1
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
1
2
3

طراح سوال  :زهرا رضا نژاد
نمره

پاسخ نامه
سواالت صحيح-غلط:
 -2غ

 -1ص

 -5ص

 -3غ

سواالت چهار گزینه اي:
 -2ب

 -1د

 -5ب

 -3الف

كامل كردنی:
 -2جامعه شناسی كالن

 -1دانش عمومی

 -5دكتر شهيد چمران

 -3آشنایی زدایی

1
2
2

با توجه به ویژگی هاي عبارات زیر (سمت راست )با كدام یك از موارد (سمت چپ) هماهنگی دارند؟

5

الف3 :

( :)1جامعه شناسی پوزیتيویستی

ب5 :

(:)2جامعه شناسی تفهمی

ج4 :

( :)3قوم نگاري

د2 :

(:)5مطالعه موردي

س1 :

( :)4جامعه شناسی خرد

1/25

سواالت كوتاه پاسخ:

4

-1دانش علمی

./5

 -2با مقایسه دانش كاربران و سخنگویان زبان فارسی با دانش متخصصان زبان فارسی

./5

 -3انقالب هاي اجتماعی ،اندیشه هاي جدید ،شاهكارهاي هنري و اختراعات بزرگ

./55

 -5همين فعّاليت و خلّاقيت كنشگران

./5

 -4شباهت دست شستن از جان و زندگی در دنيا و استقبال از مرگ است .تفاوت آنها در معناي متفاوتشان است.

./5

 -6وجود نظریات متفاوت ،نشانۀ پيچيدگی و عمق پدیده هاي اجتماعی و البته دشواري فهم آنهاست.
 -7جامعه شناسی پوزیتيویستی

./5
./5

با تكميل جدول زیر ،جامعه شناسی پوزیتيویستی و انتقادي را با یكدیگر مقایسه كنيد؟
معيار
نوع
6

موضوع
روش

روش حسی و تجربی

هدف

7
9

جامعه شناسی پوزیتيویستی
مطالعه پدیده هاي اجتماعی

جامعه شناسی انتقادي

عالوه بر روش هاي تجربی و تفهمی روشهاي دیگري براي

1/25

داوري ارزشها به رسميت می شناسند(عقل و وحی)

پيش بينی ،پيشگيري و كنترل

نقد وضعيت موجود جامعه براي رسيدن به یك وضعيت

جامعه

مطلوب تر

انسـان همواره از هـوا اسـتفاده می كند ،اما اغلب متوجه آن نيست و از اهميت آن غافل است .او هنـگامی متوجه وجود هوا
می شود كه تغييري در آن رخ دهد و تنفس را با مشكل مواجه نماید.
حل تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخيـرۀ دانشی به نفع بخشی دیـگر و گاه با طرح ایـده هاي جدید انجام
می شود.
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1

سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
8
11
11
12

طراح سوال  :زهرا رضا نژاد

پاسخ نامه
نظام اجتماعی یك ساختار اجتماعی پویاست .اگر ساختار اجتماعی را به خودرویی تشبيه كنيم كه در یك جا پارک شده ،نظام
اجتماعی همان خودرو است كه روشن شده و در حركت است.
به سبب اینكه بسياري از كنش هاي عاطفی ،هنري ،اخالقی و مذهبی با رویكرد پوزیتيویستی قابل توضيح نيستند ،كسانی كه
فقط روش هاي تجربی را معتبر می دانند ،با انكار ارزش هاي عاطفی ،اخالقی ،مذهبی و  ...دچار اخالق گریزي می شوند.
-1گاهی منظورمان قصد و هدف كنشگر از انجام دادن كنش است؛ -2گاهی منظورمان چيزي است كه كنش انسان ،نماد و
نشانه اي از آن است و بر آن داللت می كند.
بررسی و مطالعۀ پدیده هاي انسانی و اجتماعی ،بدون توجه به عمق آنها ،به نتيجه گيري هاي غلط و اشتباه منجر می شود.

نمره
1
1
1
1

میتوانيم دالیل گوناگونی را براي قانون گریزي در جامعه ایران نام ببریم .از جمله :
 -1عدم آگاهی مردم نسبت به قانون وچگونگی اجراي آن
13

 -2عدم امكانات مناسب یا تعدادمحدود امكانات

1

 -3تراكم فعاليتهاي نقش ،ممكن است كه موجب فراموشی و كنارگذاشتن موقت مقررات شود.
 -5نافرمانی مدنی و مخالفت اجتماعی با قانون و قانونگذار نيز گاهی ممكن است كه موجب قانون گریزي افراد در جامعه شود.
15

براي فهم انگيزۀ جوانان و نوجوانان نمی توان از روش هاي تجربی استفاده كرد ،بلكه باید همدالنه با جوانان همراه شد تا
مسائل زندگی و آرزوهاي آنها را فهميد و آنان را یاري داد.

1

الف)-علوم اجتماعی زمينه فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یكدیگر را فراهم می سازند و به افزایش همدلی و همراهی
انسان ها كمك می كنند .
14

ب)-علوم اجتماعی ،ظرفيت داوري درباره ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی و نقد و اصالح آنها را دارند.
پ)-علوم اجتماعی ظرفيت داوري دربارۀ علوم طبيعی و فناوري حاصل از آن را هم دارند .علوم اجتماعی ،دربارۀ فرصت ها و
محدودیت هاي فناوري به انسان ها آگاهی می دهند و به آنها كمك می كنند ،از طبيعت و علوم طبيعی به شيوۀ صحيح استفاده
كنند.
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
1

2

طراح سوال  :صادقیان

پاسخ نامه
الف) درست

ب) غلط

ج) درست

نمره
د) غلط

الف)ذخيره دانشی

ب) پوزیتویستی

ج) همراهی همدالنه

د) نافع

و) آغاز رقابت  -پایان رقابت

هـ) فضيلت هاي انسانی  -سعادت همگان

3

-1گزینه ج

5

الف ) اسمی

 -2گزینه الف

 -3گزینه ب

1

2

 -5گزینه د

1
./5

ب) رتبه اي

 .1قفس آهنين
 .2در حوزه فرهنگ با ابزار رسانه
 .3طبيعی و اجتماعی
4

375

 .5مشاركت اجتماعی
 .4شناسنامه
 .6هویت
 .7انقالب مشروطه و انقالب اسالمی
 -1دانش علمی به تدریج بر ذخيره دانش علمی می افزاید  ./24دانش علمی را غنی تر می كند ./24دانش علمی با تالش

./74

براي حل مسائل و مشكال شكل می گيرد و پيشرفتت می كند ./24 .
 -2به دليل آگاهانه  ./24و ارادي بودن كنش ها و پدیده هاي اجتماعی  ./24و تنوع آنها ./24
 -3بخش هاي مختلف آن بر هم تاثير می گذارند و از یكدیگر تاثير می پذیرمد نظام اجتماعی هم می تواند تغييراتی در خود

./74
1

به وجود آورد و هم تغييراتی در محيط ایجاد كند.
 -5شباهت  :دست شستن از جان و استقبال از مرگ

تفاوت  :در معناي متفاوت آنها

 -4مدار مشروعيت خواست و ارداه كسانی هست كه قدرت بر آنها اعمال می شود .

./4
1

مدار مشروعيت حق و باطل بودن است.

6

 -6سه دسته – مونارشی – آریستوكراسی – جمهوري

1

 -7از نظر آنها مالكيت خصوصص موجب برقراري روابط ظالمانه ميان افراد می شود –براي اجاد برابري باید مالكيت

1

خصوصی از ميان برداشته شود .
 -9همه مردم ایران از هر قوم و مذهبی داراي حقوق و مسئوليت هاي برابرند –همه شناسنامه یك شكل و یك رنگ دارند –

1

همه در این هویت ملی مشترک هستند .
 -8دولتها براي از بين بردن تفاوت هاي هویتی گروههاي مختلف و یكسان سازي گروهها .

1

 -11حكومت می تواند زمينه سازي براي شناخت مردم از یكدیگر را در سطح محلی  ،ملی و منطقه اي فراهم كند و امكان

1

همدلی مردم را با یكدیگر فراهم كند.
 -11به نقد و ارزیابی جوامع می پردازد – جوامع را توصيف و تبيين می كند – جامعه آرمانی خود را ترسيم می كند – رفتار و
فرهنگ گذشتگان را مورد ارزیابی انقادي قرار می دهد – رفتار عالقانه آنها را تایيد می كند – از رفتار حاهالنه و سفيهانه آنها
انتقاد می كند.
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1

سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :صادقيان

پاسخ نامه
-1 -12به توصيف و فهم كنش ها و ساختارهاي جوامع مختلف می پردازد .

نمره
1

-2به تبيين یعنی علت یابی واقعيت هاي اجتماعی و بررسی تغييرات و تحوالت آنها می پردازد .
-3درباره هنجارها  ،ارزش ها و آرمان هاي جوامع مختلف  ،داوري علمی می كند و رویكرد انتقادي به جامعه خود و
دیگر جوامع دارد .
-5درباره هنجار ها  ،نحوه رفتار و سبك زندگی كنش گران سخن می گوید و باید ها و نبایدهایی براي زندگی
اجتماعی تجویز می كند .
6

 -1 -13روابط و ساختارها آن با مشاركت و همراهی مردم عادالنه باشد .

./4

 -2حاكمان و كارگزاران جامعه نيز عالم و عادل باشند.
 -15ویژگی دوم جامعه مطلوب مستلزم تغيير نظام پادشاهی است كه تحقق پيدا نمی كند .
 -1 -14قدرت فهم  ،تفسير وو توصيف پدیده هاي اجتماعی را دارد .
 -2توات تبيين و شناخت علل شكل گيري و به وجود آمدن پدیده ها را دارد .
 -3درباره ارزش ها  ،هنجارها و آرمان هاي درون فرهنگ هاي مختلف می تواند داوري كند.
 -5درباره ي جامعه آرمانی سخن می گوید.
 -4با توصيف و تبيين وضعيت موجود راه هاي برون رفت از آن را به سوي جامعه مطلوب شناسایی می كند.
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
1

2

طراح سوال  :صادقیان

پاسخ نامه
الف) درست

ب) غلط

ج) درست

نمره
د) غلط

الف)ذخيره دانشی

ب) پوزیتویستی

ج) همراهی همدالنه

د) نافع

و) آغاز رقابت  -پایان رقابت

هـ) فضيلت هاي انسانی  -سعادت همگان

3

-1گزینه ج

5

الف ) اسمی

 -2گزینه الف

 -3گزینه ب

1

2

 -5گزینه د

1
./5

ب) رتبه اي

 .9قفس آهنين
 .8در حوزه فرهنگ با ابزار رسانه
 .11طبيعی و اجتماعی
4

375

 .11مشاركت اجتماعی
 .12شناسنامه
 .13هویت
 .15انقالب مشروطه و انقالب اسالمی
 -1دانش علمی به تدریج بر ذخيره دانش علمی می افزاید  ./24دانش علمی را غنی تر می كند ./24دانش علمی با تالش

./74

براي حل مسائل و مشكال شكل می گيرد و پيشرفتت می كند ./24 .
 -2به دليل آگاهانه  ./24و ارادي بودن كنش ها و پدیده هاي اجتماعی  ./24و تنوع آنها ./24
 -3بخش هاي مختلف آن بر هم تاثير می گذارند و از یكدیگر تاثير می پذیرمد نظام اجتماعی هم می تواند تغييراتی در خود

./74
1

به وجود آورد و هم تغييراتی در محيط ایجاد كند.
 -5شباهت  :دست شستن از جان و استقبال از مرگ

تفاوت  :در معناي متفاوت آنها

 -4مدار مشروعيت خواست و ارداه كسانی هست كه قدرت بر آنها اعمال می شود .

./4
1

مدار مشروعيت حق و باطل بودن است.
6

 -6سه دسته – مونارشی – آریستوكراسی – جمهوري

1

 -7از نظر آنها مالكيت خصوصص موجب برقراري روابط ظالمانه ميان افراد می شود –براي اجاد برابري باید مالكيت

1

خصوصی از ميان برداشته شود .
 -9همه مردم ایران از هر قوم و مذهبی داراي حقوق و مسئوليت هاي برابرند –همه شناسنامه یك شكل و یك رنگ دارند –

1

همه در این هویت ملی مشترک هستند .
 -8دولتها براي از بين بردن تفاوت هاي هویتی گروههاي مختلف و یكسان سازي گروهها .

1

 -11حكومت می تواند زمينه سازي براي شناخت مردم از یكدیگر را در سطح محلی  ،ملی و منطقه اي فراهم كند و امكان

1

همدلی مردم را با یكدیگر فراهم كند.
 -11به نقد و ارزیابی جوامع می پردازد – جوامع را توصيف و تبيين می كند – جامعه آرمانی خود را ترسيم می كند – رفتار و
فرهنگ گذشتگان را مورد ارزیابی انقادي قرار می دهد – رفتار عالقانه آنها را تایيد می كند – از رفتار حاهالنه و سفيهانه آنها
انتقاد می كند
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1

سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :صادقيان

پاسخ نامه
-1 -12به توصيف و فهم كنش ها و ساختارهاي جوامع مختلف می پردازد .

نمره
1

-2به تبيين یعنی علت یابی واقعيت هاي اجتماعی و بررسی تغييرات و تحوالت آنها می پردازد .
-3درباره هنجارها  ،ارزش ها و آرمان هاي جوامع مختلف  ،داوري علمی می كند و رویكرد انتقادي به جامعه خود و
دیگر جوامع دارد .
-5درباره هنجار ها  ،نحوه رفتار و سبك زندگی كنش گران سخن می گوید و باید ها و نبایدهایی براي زندگی
اجتماعی تجویز می كند .
6

 -1 -13روابط و ساختارها آن با مشاركت و همراهی مردم عادالنه باشد .

./4

 -2حاكمان و كارگزاران جامعه نيز عالم و عادل باشند.
 -15ویژگی دوم جامعه مطلوب مستلزم تغيير نظام پادشاهی است كه تحقق پيدا نمی كند .
 -1 -14قدرت فهم  ،تفسير وو توصيف پدیده هاي اجتماعی را دارد .
 -2توات تبيين و شناخت علل شكل گيري و به وجود آمدن پدیده ها را دارد .
 -3درباره ارزش ها  ،هنجارها و آرمان هاي درون فرهنگ هاي مختلف می تواند داوري كند.
 -5درباره ي جامعه آرمانی سخن می گوید.
 -4با توصيف و تبيين وضعيت موجود راه هاي برون رفت از آن را به سوي جامعه مطلوب شناسایی می كند.
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه:

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
1
2
3

طراح سوال  :زهرا رضا نژاد
نمره

پاسخ نامه
سواالت صحيح-غلط:
 -2غ

 -1غ

 -5غ

 -3ص

سواالت چهار گزینه اي:
 -2ج

 -1الف

 -5ج

 -3الف

كامل كردنی:
 -2سياست

 -1آشنایی زدایی

-5سيبوي

 -3همانند سازي

1
2
2

هریك از موارد مصادیق (سمت راست) مربوط به كدام نظام سياسی حكومت (سمت چپ)از نظر ارسطو مربوط می باشد.
اضافه دارد.
مصادیق و حكومت
5

مصادیق و حكومت

( )1حكومت نخبگان كه از امتيازات طبقاتی

) (3حكومت پاپ بر واتيكان (س)مونارشی

برخوردار بودند (ب)اریستو كراسی
( )2حكومت اقليتی از سرمایه داران كه قدرت

1/25

) (5مشروطه سلطنتی انگلستان

را در جهت منافع خود به پيش می برند.

(الف)استبدادي

(ج) اليگارشی

با توجه به عبارات زیر (سمت راست )با كدام رویكرد،مفاهيم یا ویژگی (سمت چپ) هماهنگی دارند؟ یك مورد اضافی است
(( :)1ب)موافقان قشربندي اجتماعی

(( :)5ش)تفاوت رتبه اي

(( :)2د)تفاوت اسمی

(( :)4ج)طرفداران عدالت اجتماعی

4

1/25

(( :)3الف)مخالفان قشربندي اجتماعی
سواالت كوتاه پاسخ:

6

 -1نقد وضعيت موجود جامعه براي رسيدن به یك وضعيت مطلوب تر

./7

 -2مطالعه موردي،قوم نگاري(هر قسمت )./24

./7

 -3علمی كه به كار كشور بياید و براي حل مشكالت كشور مفيد باشد(هر قسمت )./24

./7

 -5كتاب «تجارب االمم» نوشته ي ابوریحان بيرونی و«تحقيق ماللهند»نوشته ي ابوعلی مسكویه(هر قسمت )./24

./7

 -4مداراي اجتماعی با مسلمانان و طرفداران صلح،دفاع از مرزهاي اسالمی در برابر متجاوزان،تالش براي تحقق و

./57

گسترش عدالت (هر قسمت )./24
 -6مقبوليت و مرجعيت علم فقه در فرهنگ عمومی جامعۀ ایران
 -7الف) همانندسازي
 -9الف) جامعه شناسی تفهمی

ب) تكثرگرایی

.

ج) مطلوب قرآنی تعارف

ب) جامعه شناسی پوزیتيویستی

ج) نظم اجتماعی

 -8تنوع و تكثر معانی
 -11به معناي نگاه كردن به مسائل از منظر خودشان و تالش براي فهم آنهاست.
7

-1گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخيرۀ دانشی به نفع بخشی دیگر -2گاه با طرح ایده هاي جدید انجام می شود.
(هر قسمت )./4
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه:

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :زهرا رضا نژاد

پاسخ نامه

نمره

این جامعه شـناسـان بر ضرورت انتقاد علمی از سـاختارهاي سركوبگر ،تأكيد می كنند تا از سـلطۀ چنين ساختارهایی بر
9

8

انسان ها پيشگيري شود و همچنين زمينۀ شكل گيري ساختارهاي اجتماعی انسانی تر و اخالقی تر فراهم آید.
اگر قدرت مطابق قانون و حكم الهی باشد ،مشروعيت حقيقی دارد ،اما اگر موافق با ایدئولوژي هاي ساختگی بشري باشد،
مشروعيت دروغين دارد.

1

1

شباهت) :جوامعی هستند كه در نتيجۀ انحراف از مدینۀ فاضله ،شكل گرفته اند()./4
تفاوت -)1مدینۀ فاسقه جامعه اي است كه در اثر انحراف عملی از مدینۀ فاضله شكل گرفته ولی مدینۀ ضالّه جامعه اي است
كه در اثر انحراف نظري از مدینۀ فاضله شكل می گيرد)./4(.
11

تفاوت -)2در مدینه ي فاسقه با آنكه مردم علوم وحيانی و عقالنی را می شناسند ،امّا از آنها بهره نمی گيرند ،یعنی با آنكه

1/ 7

مردم حقيقت و عدالت را می شناسند یا امكان شناخت آن را دارند ،بر اساس آن عمل نمی كنند ولی در مدینۀ ضاله ،نظرات
علمی پذیرفته شده در مدینۀ فاضله هم تحریف می گردند و آرمان ها ،ارزش ها و امور غيرعقالنی ،آرمان ها و ارزش هاي
عقالنی معرفی می شوند()./4(.تفاوت  2مختصر توضيح داده شود)
تَعارف به معناي شـناخت متقابل است الگوي تَعارف در مقابل «الگوي تنازع» قرار گرفته است و همان الگویی كه قرآن ارائه
11

می كند« :انا خَلَقْناكم مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنثَی و جَعَلْناكم شعوباً و قبائِلَ لِتَعارَفوا»و شما را به تيره ها و قبيله ها قرار دادیم تا یكدیگر را
بشناسيد وسپس تأكيد می كند كه هيچ كدام از این ویژگی ها ،مالک برتر دانستن خود از دیگري نيست و فقط زندگی بر

1

اساس تقوا معيار برتري ،بزرگی و بزرگواري است(.توضيح مختصر)
 -1این دانش بر اساس تعریفی از علم خواهد بود كه مناسب با معناي علم در جهان اسالم است.
- 2علم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزارهاي تجربی براي توصيف و تبيين مسائل اجتماعی استفاده خواهد كرد ،ولی تبيين
هاي علمی جهان اسالم به شناخت تجربی محدود نمی شود و از منابع عقالنی و وحيانی نيز استفاده می كند.
 -3عقالنيت مورد استفاده در جهان اسالم عالوه بر تعامل با داده هاي حسی و تجربی و تعامل فعال با ارزش ها ،هنجارها و
آرمان هاي فرهنگی و اجتماعی و تاریخی پيرامون خود ،آنها را مورد ارزیابی انتقادي قرار می دهد.
- 5عقالنيت در جهان اسالم به رغم تعامل با فرهنگ و سنت هاي تاریخی محيط خود ،ارزش ها و اعتبار روشنگرانه خود را از
متن فرهنگ و كنش هاي عامالن نمی گيرد بلكه عامالن با استفاده از این عقالنيت به گونه اي مستقل به ارزیابی فرهنگ و
12

تاریخ مربوط به خود می پردازند.

1/ 7

- 4عقالنيت جهان اسالم در توليد دانش علمی نسبت به محيط فرهنگی و اجتماعی نقش محوري دارد ولی همه عرصه هاي
علمی را به تنهایی سامان نمی دهد .بخشی از آن را به كمك حس و تجربه زیسته و بخشی دیگر را با استفاده از وحی سامان
می بخشد.
- 6علم اجتماعی جهان اسالم ،عالوه بر تبيين وضعيت موجود جهان اسالم ،دربارۀ وضعيت مطلوب و آرمانی جامعه اسالمی و
همچنين جامعه جهانی نيز داوري خواهد كرد و راه هاي برون رفت از وضعيت موجود به سـوي وضعيت مطلوب را شناسایی
می كند.
(سه مورد كافيست هر مورد  ./4نمره)
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تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
1

طراح سوال  :محمودرضا ارشد
نمره

پاسخ نامه
عبارت هاي صحيح وغلط رامشخص كنيد.
)1ص

)3ص

 )2غ

)5غ

1

جاهاي خالی را باكلمات مناسب كامل كنيد.
 ) 1ذخيره دانشی یاذخيره آگاهی
 ) 2ساختاراجتماعی
2

 ) 3نظم اجتماعی

3/5

 )5حق وباطل بودن
 ) 4دنيامدار
 ) 6ناسيوناليسم
 ) 7فقه
پاسخ صحيح رامشخص كنيد.

3

)1ج

 ) 2الف

 )3ج

 )5د

)4ج

)6ج

3

كلمات ستون اول را به ستون دوم وصل كنيد.
 -1روش تجربی وتفهمی (ج)
5

 -2روش عقلی(د)

1

 -3توصيف وتبين(الف)
 -5نقدوارزیابی (گزینه اضافی)
-4علم نافع(ب)
به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.

3/5

 - 1براساس هویت فرهنگی خود
 – 2فيزیك
4

 -3تفاوت هاي اسمی
 -5فقر و غنا
 -4علم
 -6پسامدرن
 -7نظام مشروطه

6
7
9
8

-1تبعيت باكراهت -2تبعيت بارضایت

0/5

نوع نابرابري هاي زیر رامشخص كنيد.
الف) نابرابري طبيعی

ب) نابرابري اجتماعی

به دليل اینكه كارهاي خود را باآگاهی و اراده انجام می دهد.

0/5
0/5

هریك از موارد زیر مربوط به كدام متفكراجتماعی می باشد؟
الف) ابوعلی مسكویه

0/5

ب) ابن خلدون
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تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :محمودرضا ارشد

پاسخ نامه

نمره

 -1تعدد وتنوع فرهنگ ها و جوامع معاصر و قدیمی علوم اجتماعی را درگير مطالعات پایان ناپذیر وتمام نشدنی می كند.
11

 -2وقتی براي مطالعه هر فرهنگ مجبور باشيم آن فرهنگ را از منظر مردمی كه آن را پذیرفته اند  ،ببينند و بررسی كنند امكان

1

مقایسه وداوري فرهنگ ها و ارزش ها ازدست می رود.
-1باطبيعی دانستن قشربندي اجتماعی  ،نقش انسانها و جوامع را در پدیدآمدن و ادامه یافتن آن را نادیده می گيرند و تغيير
در آن را چندان امكان پذیر نمی دانند.
11

-2بعضی وقت ها یك نابرابري اجتماعی مقدمه نابرابري اجتماعی دیگر می شود نه یك تفاوت یا نابرابري طبيعی (مثال وقتی

1

افراددرطبقات باال وپایين متولد می شوند).
الگویی كه به شناخت متقابل هویت ها،افراد،گروه هاوجوامع ازیكدیگر توجه دارد و به آنهاكمك می كندكه تفاوت هاي همدیگر
12
13

را بهتر درک كنند و به این تفاوت ها احترام بگذارند و اشتراكاتی ایجادكنند كه به بهترشدن روابطشان منجرشود.
پسامدرن— برتفاوت ها و هویت هاي خاص ومحلی تاكيد می كند  ---هویت هاموضوعی براي نزاع ودرگيري می شود--
-

1
1

-1این دانش براساس تعریفی ازعلم خواهدبود كه مناسب بامعناي علم درجهان اسالم است.
15

 -2علم اجتماعی جهان اسالم ازمنابع وابزارهاي تجربی براي توصيف وتبين مسایل اجتماعی استفاده خواهد كرد ولی درتبين
علمی ازمنابع عقالنی ووحيانی نيز استفاده می كند.

1

مجلس شوراي اسالمی بامشاركت نمایندگان مردم ویژگی وشرط اول (روابط وساختارهاي آن بامشاركت مردم عادالنه
14

باشد)رامحقق می كنند مجلس خبرگان شرط وویژگی دوم یعنی رهبرجامعه رابراساس معيارهاي اسالمی شناسایی ومعرفی
می كندوبرعملكرداونظارت می كند(ویژگی وشرط دوم حاكمان باید عالم وعادل باشند)
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نام و نام خانوادگی :
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تعداد صفحه1 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :حسین دهقان
نمره

پاسخنامه

1

الف :غ

ب :ص

ج :غ

د :ص

ه :ص

2 /4

2

الف :فرهنگی

ب :مدنی

ج :داوري

د :سياست

ه :ذهن

2 /4

3

 -1د

 -2الف

 -3ب

2

 -5الف

-1هرآنچه افراد از تجربه هاي فردي و اجتماعی خود ،مطالعات مدرسهاي ،دانشگاهی و ...می آموزند ،ذخيرۀ آگاهی یا ذخيرۀ
دانشی آنها را شكل ميدهد.
 -2به سبب آگاهانه و ارادي بودن كنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آنها ،پيش بينی در علوم اجتماعی پيچيده تر
از علوم طبيعی است.
 -3ارتباط ميان پدیده هاي اجتماعی ساختار اجتماعی ناميده می شود .ساختار اجتماعی چگونگی رابطه و پيوند ميان پدیده
هاي اجتماعی مختلف است.
5

 -5تنوع و تكثر معانی

5

 -4وجود نظریات متفاوت ،نشانۀ پيچيدگی و عمق پدیده هاي اجتماعی و البته دشواري فهم آنهاست.
 -6زمانی كه براي مطالعه هر فرهنگ كه مجبور باشد فقط از منظر مردمی كه آن را پذیرفته اند ،ببيند و بررسی كند.
 -7الف -روابط و ساختارهاي آن با مشاركت مردم عادالنه باشد.
ب -حاكمان وكارگزاران به عدالت و عمل كننده به آن باشد.
 -9الف -تفاوت هاي موجود ميان گروه هاي قومی و زبانی حفظ می شود.
ب -یك ساختار مشترک سياسی و اقتصادي ضروري دانسته می شود.
4

6

7
9

 )2اجتماعی

 )1اسمی

 )5اسمی

 ) 3طبيعی

تعداد حاكمان -روش

بر اساس فضيلت

بر اساس خواست حاكم

فرد

مونارشی

استبدادي

اقليت

اریستوكراسی

اليگارشی

اكثریت

جمهوري

دموكراسی

-1قدرت فهم ،تفسير و توصيف پدیده ها

 -2توان تبيين و شناخت علل شكل گيري پدیده ها

-3داوري ارزشی

 -5جامعه آرمانی

الف -توصيف وتبييين زندگی اجتماعی انسان ها

ب -تاكيد بر عدالت د رفرهنگ اسالمی

1

1

1
1

 تقوا و بزرگی و بزرگواري برتر است.8

 -انسان ها به منشاء وحدت رهنمون می شوند

1

 امكان همدلی فراهم می شود. -حكومت زمينه شناخت مردم را درون محله ،ملی و منطقه براي حل مشكالت فراهم می كند.
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تعداد صفحه1 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87

طراح سوال  :حسين دهقان

در مدل ليبرال:

11

11
12

-

طرفدار قشربندي اجتماعی هستند؛

-

نابرابري را نتيجه تفاوت ها یا نابرابري هاي طبيعی می دانند.

-

رقابت در زندگی ضرورت دارد؛

-

نقطه شروع رقابت ميان افراد یكسان نيست.

1

در مدل كمونيست:
-

عدالت اقتصادي مهم تر است از سایر بخش هاي عدالت؛

-

نابرابري اجتماعی نتيجه روابط سلطه جویانه ميان انسانهاست؛

-

با توزیع ثروت موافق اند؛

-

مالكيت خصوصی محكوم است.

همان پذیرش ارزش ها و سبك زندگی یك گروه توسط سایر گروه هاي جامعه بود به گونه اي كه همه گروه هاي همسان
شوند .و مربوط به دوران مدرن می باشد.
الف -انقالب مشروطه به رهبري آیت ا ..نایينی

1
1

ب -انقالب شكوهمند اسالمی به رهبري امام خمينی( ره)
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رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه
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تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
1
2
3
5
4

طراح سوال  :سعید جامی
نمره

پاسخنامه
الف)ص

ب )غ

پ)غ

ت)غ

الف) غير عادي

ب) ذخيره دانشی

پ) كنش اجتماعی

ت) ساختار اجتماعی

ث)قدرت

ج)همانندسازي

چ)جامعه جاهله

ح) نابرابري اجتماعی

الف ) 2

ب) 3

پ) 2

ت) 3

الف) جلب تبعيت آنهاست

ب)قدرت سخت

پ)شناسنامه

ث)سنت هاي الهی

ج)علم مدنی

چ)علم فقه

الف) مونارشی

ب) اليگارشی

1
4
2
ت)سينوهه

3/5
1

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
6

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

1

جامعه به دست آوردیم به همه جوامع دیگر تعميم بدهيم .
این جامعه شناسان معتقدند كه از گذشته تا حال ،هيچ جامعه اي بدون قشربندي اجتماعی نبوده است یعنی قشربندي پدیده
7

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

1/ 5

یا نابرابر هاي طبيعی هسنتد بنابراین عادالنه اند.
9
8
11
11
12

زیرا این امر سبب می شود ،تالش و شایستگی بيشتر افراد كوشا و توانمند نادیده گرفته شود.
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.
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 .
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.
 -1این دانش براساس تعریفی از علم خواهد بود كه مناسب با معناي علم در جهان اسالم است.
-2علم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزارهاي تجربی براي توصيف و تبيين مسایل اجتماعی خواهد كرد.
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
1
2
3
5

طراح سوال  :محمود همایون مهر
نمره

پاسخنامه
الف)درست ب)نادرست ج)درست د)نادرست ه)درست و)درست

هرمورد1/24

جاي خالی را پر كنيد.هرمورد1/24
الف)مسئله یا پرسش

ب) انتقادي چ)قدرت اجتماعی

د)قدرت نرم

ه)باورهاي دینی هندوان و) تجارب االمم

سواالت تستی:هرمورد 1/24
الف)2

ب) 3

ج)1

د)3

و)5

ه)1

پرسش هاي كوتاه پاسخ:

1/ 5
1/ 5
1/ 5
0/5

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

4

هر گاه قدرت براي رسيدن به هدف معينی سازمان یابد سياست پدید می آید.

0/5

6

نقد وضعيت موجود جامعه براي رسيدن به یك وضعيت مطلوب تر

0/5

7

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

0/5

9

-1روابط و ساختار هاي ان با مشاركت وهمراهی مردم وعادالنه باشد(.)1/24
-2حاكمان وكارگزاران نيز عالم به عدالت و عمل كننده به آن باشند یعنی عالم وعادل باشند)1/24(.

0/5

8

در صورتی كه به نابرابري اجتماعی منجر شود.

0/5

11

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

0/5

پرسش هاي تشریحی:
 -1پيش بينی آثار و پيامد هاي پدیده هاي اجتماعی
11

 -2نظم وقواعد جهان اجتماعی را كشف می كند.
 -3با شناخت قواعد اجتماعی از فرصت هاي آن برخوردار می شویم و اسيب هاي احتمالی در امان می مانيم.

2

 -5زمينه فهم متقابل انسان ها را فراهم می كند وبه افزایش همدلی و همراهی می انجامد .
 -4علوم اجتماعی ظرفيت داوري درباره علوم طبيعی را دارا می باشد(.چهارموردذكرشودهركدام )1/4
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

الف)در قرن بيستم نوع جدیدي از جامعه شناسی به نام جامعه شناسی انتقادي پدید آمد.
ب)جامعه شناسی انتقادي بيشتر از جامعه شناسی تفهمی از علوم طبيعی فاصله گرفت .
13

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

2

د)این جامعه شناسی جامعه شناسی پوزیتویستی و تفهمی را محافظه كار می داند زیرا این دو رویكرد نمی توانند درباره
ارزشها و هنجارها داوري كنند و به شرایط موجود تن می دهند5(.مورد ذكر شود هر كدام  1/4نمره)
 -1رویكرد موافقان قشربندي اجتماعی
 -2رویكرد مخالفان قشربندي اجتماعی
 -3رویكرد طرفداران عدالت اجتماعی (1/4نمره)
15

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.
ج) در رویكرد عادالنه مالكيت خصوصی لغو نمی شود اما جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند1/4(.نمره)
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ردیف

طراح سوال  :محمود همایون مهر

پاسخنامه

نمره

الف)شناخت متقابل هویت ها یا الگوي تعارف در مقابل دو الگوي همانند سازي و تكثر گرا قرار می گيرد.
14

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

2

ج) تعارف به معنی شناخت متقابل است .د)الگوي تعارف در مقابل الگوي تنازع قرار دارد2(.نمره)
الف)قران به توصيف وتبين زندگی اجتماعی انسان می پردازد.
ب) قران به نقد وارزیابی جوامع و فرهنگ هاي بشري می پردازد ،
16

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.

2

و)پيامبران بر اساس عدالت و قسط مبعوث شده اند.
( 5مورد ذكر شود هر كدام  1/4نمره)
در آغاز قرن بيستم ميرزاي نائينی با توجه به واقعيت هاي اجتماعی ایران با استفاده ازدانش فقه نظام مشروطه را تبيين كرد
17

( 1/4نمره)وامام خمينی با توجه به شرایط اجتماعی پایان قرن بيستم مسئله والیت فقيه و انقالب اسالمی را طرح نمود
.مقبوليت ومرجعيت علم فقه در فرهنگ عمومی جامعه ایران موجب آن شد كه بر اساس این دو نظریه فقهی  ،دو انقالب
اجتماعی در یك قرن در جامعه ایران شكل بگيرد1/4 (.نمره)
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ردیف

پاسخنامه

1

 -1غلط

 -2درست

2

 -1هویت زدایی

 -2اقتدار

 -1گزینه ب  -تنازع
3

طراح سوال  :زهرا سادات جعفری
نمره
 -5غلط

 -3درست
 -3علم فقه

1
1/ 5

 -2گزینه ج  -رویكرد موافقان قشربندي اجتماعی – رویكرد عدالت اجتماعی

 -3گزینه ب  -به سبب آگاهانه و ارادي بودن پدیده هاي اجتماعی و تنوع آنها پيش بينی در علوم اجتماعی آسان تر از

1/ 5

علوم طبيعی است.
5
4

الف ) اليگارشی

ب )دموكراسی

د ) جمهوري

ج ) مونارشی

1

 )1هنگامی كه انسان از نظم موجود گامی فراتر می گذارد .

 ) 2رسانه ها و نظام آموزشی

 ) 3نتيجه روابط سلطه جویانه ميان انسانهاست.

 ) 5علم عمران

 ) 4چهار دسته  -1 :مدینه فاضله  -2مدینه فاسقه

 -3مدینه جاهله

3

 -5مدینه ضاله (  1نمره )

 -1جامعه شناسان پوزیتویست  ،جامعه را صرفاً یك پدیده طبيعی پيچيده می دانستند و تفاوت ميان جوامع مختلف را تنها
تفاوت كمی می دیدند از نظر آنها برخی جوامع از برخی دیگر پيچيده ترند  ،در رفع نيازهاي خود تواناترند و به همين دليل
پيشرفته ترند .
 -2اگر قدرت مطابق قانو ن و حكم الهی باشد و تبعيت از آن نيز بارضایت و ميل همراه باشد قدرت هم مشروعيت حقيقی و
هم مقبوليت اجتماعی دارد .
ال یك فرد  ،یك نهاد اجتماعی یا یك فرهنگ را مطالعه كند
 -3اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یك پدیده اجتماعی خاص مث ً
6

و عمق پنهان و منحصر به فرد بودن آن را نشان دهد  ،از این روش استفاده می كند.
 -5نشان دهنده تصميم دولت براي ثبت احوال و افعال مهم شهروندان ایرانی همچون تولد  ،ازدواج  ،تولد فرزندان و وفات
است.
 -1 -4به توصيف و فهم كنش ها و ساختارهاي جوامع مختلف می پردازد -2 .به تبيين یعنی علت یابی واعقيت هاي اجتماعی
و بررسی تغييرات و تحوالت آنها می پردازد .

1
1
1
1
1
1

 -6اول اینكه روابط و ساختارهاي آن با مشاركت و همراهی مردم  ،عادالنه باشد .دوم اینكه حاكمان و كارگزاران جامعه نيز

7

9

8

11

عالم به عدالت و عمل كننده به آن باشند یعنی عالم و عادل باشند.
 -1این دانش بر اساس تعریفی از علم خواهد بود كه مناسب با معناي علم در جهان اسالم است  -2علم اجتماعی جهان
اسالم از منابع و ابزارهاي تجربی براي توصيف و تببين مسائل اجتماعی استفاده خواهد كرد ولی تبيين هاي علمی جهان اسالم
به شناخت تجربی محدود نمی شود و از منابع عقالنی و وحيانی نيز استفاده می كند.
در ذخيره دانشی آن جوامع  ،تعارضاتی پدید می آورد .در چنين شرایطی  ،ارتباط دو سویه دانش عمومی و دانش علمی قطع
می شود دانش علمی از رشد و رونق الزم باز می ماند و دغدغه و توان الزم براي حل مسائل و مشكالت دانش عمومی را از
دست می دهد .
همانند سازي به معناي پذیرش ارزش ها و سبك زندگی یك گروه توسط سایر گروههاي جامعه  ،به گونه اي كه همه گروهها
همسان شوند به عبارت دیگر همانند سازي سياستی بود كه دولت ها براي از بين بردن تفاوت هاي هویتی گروههاي مختلف
و یكسان سازي آنها در پيش گرفتند در حالی كه در مدل تكثرگرا در دوره پسامدرن  ،تفاوت هاي موجود ميان گروههاي قومی
و زبانی حقظ و حتی تشدید می گردد البته در این الگو همچنان وجود یك ساختار مشترک سياسی و اقتصادي كه گروههاي
مختلف را به یكدیگر پيوند دهد  ،ضروري داشته می شود.
در این رویكرد  ،مالكيت خصوصی لغو نمی شود اما جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند و نقطه شروع
رقابت را یكسان نماید .دولت باید نيازهاي ضروري همه افراد مانند خوراک  ،پوشاک و مسكن را تامين نماید .كودكان از
امكانات اوليه براي پيشرفت بهره مند می شوند .دولت تالش می كند براي كاهش نابرابري هاي اجتماعی از ثروتمندان ماليات
بگيرد .این رویكرد نه با رهاسازي مطلق به دست بازار و نه كنترل مطلق دولت موافق است.
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ردیف

طراح سوال  :فاطمه حسن نژاد

پاسخنامه
الف) صحيح ص5

نمره
1/25

ب) صحيح ص6
1

ج) صحيح ص11
د) غلط ص96
ه) غلط ص85
الف) هویت اجتماعی ص6

2/ 5

ب) كنش اجتماعی ص35
2

ج) زمينه فرهنگی ص59
د) حق و باطل بودن ص47
ه) فقه ص111

3
5

 -1ب ص14

 -2الف ص39

 -3الف ص76

 -5ج ص72

 -4ب ص85

 -6ج ص 113

الف=جامعه شناسی خردص 13

ب= ساختار اجتماعی ص23

ج=قدرت اجتماعی ص 44

د= سياست ص 48

3

1

فرد بر اساس فضيلت= مونارشی ص61
4

اقليت بر اساس فضيلت = آرستيو كراسی ص61

1

فرد بر اساس ميل و خواست = استبدادي ص61

6

اكثریت بر اساس خواست و ميل حاكم= دموكراسی ص61
الف) از دید یك فرد غریبه به موضوعات آشنا و روزمره اطراف خود نگاه می كنند.ص21
ب) آگاهی فرد از كيستی خود و احساس تعلق اجتماعی به یك جهان اجتماعی و قلمرو جغرافيایی می باشد .ص78
ج) قرآن كریم ،قوانين حاكم بر تداوم و تغيير جوامع و امت هاي مختلف را سنت هاي الهی می نامند .ص82
مسير یكسانی به سوي پيشرفت طی می كنند و از جوامع ساده به جوامع پيچيده است .ص28

0/5

9

نشانه پيچيدگی و عمق پدیده هاي اجتماعی و البته دشواري فهم آن هاست.ص57

0/5

8

درصورتی كه به نابرابري هاي اجتماعی منجر شود.ص68

0/5

11

به ساختارهاي اجتماعی وتاثير آن ساختارها بر زندگی افرادص74

0/5

11

الگوي تعارف ص96

0/5

12

محصول دوره پسامدرن است و بر تفاوت ها و هویت هاي خاص و محلی تأكيد می كندص93

0/5

7

13
15

14

جامعه شناسی تفهمی :تفسيري صرفاً به توصيف ارزش ها و تظام هاي سياسی بسنده می كند و مالک و معياري براي ارزیابی
آنها ارائه نمی دهد.ص64
رویكرد اول ناعادالنه است چون این واقعيت را نادیده می گيرد كه افرادي كه در طبقه اجتماعی پایين متولد می شوند حتی با
داشتن شایستگی و تالش برابر با افرادي كه در طبقه اجتماعی باال متولد می شوند به سادگی امكان رقابت با آن ها را ندارند.ص
73
-1هویت به جاي قشربندي و كشمكش طبقاتی  ،محور اصلی مباحثات فكري و سياسی شود.
-2در دوره سپامرون  ،هویت از منظر گروه هاي اجتماعی محتلف وتوسط آن ها  ،تعریف می شود.
-3در این دوره  ،افراد مسائل سياسی ،اقتصادي و اجتماعی را بر اساس عالقه اي فرهنگی و هویتی خود پی می گيرند.
-5عالوه بر ثروت و قدرت ،هویت و دانش نيز كانون نزاع وكشمكش می شوند و تنازع و درگيري را افزایش می دهند.ص93
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1

سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
16
17
19

طراح سوال  :فاطمه حسن نژاد

پاسخنامه
-1به عدالت و قسط رفتار می شود .2 .فرهنگ حق دارد.
-2در آن به كسی ظلم نمی شود و در برابر ظلم دیگران مقاومت می شود.ص82
رویكرد ابن خلدون انتقادي نيست و جامعه شناسی او در مقایسه با جامعخ شناسی فارابی محافظه كارانه است – علم عمران
ص84
-1روابط و ساختارهاي آن با مشاركت و همراهی مردم ،عادالنه باشد.
-2حاكمان و كارگزاران جامعه نيز عالم به عدالت و عمل كننده به آن باشند یعنی عالم و عادل باشند.ص112

نمره
0/55
1
1

 -1این دانش بر اساس تمرینی از علم خواهد بود كه مناسب با معناي علم در جهان اسالم است.
18

 -2علم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزارهاي تجربی براي توصيف و تبيين مسـائل اجتماعی استفاده خواهد كرد ولی
تبيين هاي علمی جهان اسالم به شناخت تجربی محدود نمی شود و از منابع عقودتی و وحيانی نيز استفاده می كند.ص114
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1

باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه1 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
1
2

طراح سوال  :صدیقه مهاجر کالتی

پاسخنامه
الف) غ

ب) غ

د) غ

هـ) ص

الف) ساختار اجتماعی

ب) انتقادي

ج) علمی ـ عمومی

نمره

ج) ص

1/25
2

د) فقر و غنا

 )1فلسفه
3

 )2طرح ایده ي جدید

2

 )3حكومت سرمایه داران
 )5سياست هویت ـ همانندسازي
 )1مدینه ي جاهله

5

 )2جنبه ي اختصاصی سند هویت فرد

2

 )3تقسيم نابرابر مزایاي اجتماعی قدرت ـ ثروت ـ دانش
 )5آگاهی و معنا

4

در قدرت نرم رسانه ها ابزار تسلط و تغيير در نظام فرهنگی هستند اما در قدرت سخت فقط منتشر كننده ي خبرقدرت اند .

1

6

یكسان انگاري نظام جامعه و طبيعت و تعميم آن به همه جوامع ـ عدم توجه به معناي كنشگران و فرهنگ هاي متنوع

1

7

 )1قابليت تركيب عناصر مختلف سایر تمدن ها

1

 )2اساس آن ارزش هاي جهانی و انسانهاست .

9

انقالب مشروط توسط ميرزاي نائينی و انقالب اسالمی توسط امام خمينی ره

1

8

تفاوت هاي موجود ميان گروه هاي قومی و زبانی را حفظ و حتی تشدید می كند .

1

11

با وجود نقطه ي شروع رقابت یكسان اما انگيزه رقابت از بين می رود و راه پيشرفت مادي مسدود می گردد .

1

11
12

شباهت  :هر دو در ردیف تفاوت هاي رتبه اي است.

1

تفاوت  :ضریب هوشی طبيعی و تحصيالت اجتماعی است .
تعارف در مقابل تنازع

1

قدرت فهم ؛ ،تفسير و توصيف پدیده هاي اجتماعی را دارد  ،توان تبيين و شناخت علل شكل گيري پدیده هاي اجتماعی را دارد
13

ـ توان داوري ارزش درباره هنجارها ،آرمان فرهنگ هاي مختلف را دارد ـ درباره جامعه آرمانی سخن می گوید  ،را ه برون رفت

1

از وضعيت موجود براي رسيدن به وضعيت مطلوب را ارائه می كند ( دو مورد كافی است )
15
14
16

خير هر فردي به عنوان كنشگر اجتماعی می تواند بر حل مشكالت یا ایجاد آن تأثير بگذارد اما توان تأثير گذاري همه افراد
به یك اندازه نيست و ما با تغيير كنشها می توان موجب تغيير ساختار اجتماعی شد .
علمی است كه ما را به اهدافمان نزدیك كند ـ حركت ما را آسان سازد ـ روحيه حركت در ما ایجاد كرده و ظرفيت ها ما را
شكوفا و به فعليت برساند ( علمی كه به كار كشور بياید و مشكالت كشور را حل نماید )
الف)(- 3تجارب االمم)

ب) (-2سنت الهی)

ج) (-4علم عمران)
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :خانم برنا

پاسخنامه

نمره

درست یا نادرستبودن عبارات زیر را مشخص كنيد.
 )1ص ( 1/24نمره) صفحه  16درس 2
1

 )2غ (  1/24نمره) صفحه  93درس 9

1

 )3غ ( 1/24نمره) صفحه  91درس 9
 )5غ ( 1/24نمره) صفحه  85درس 8
عبارات زیر را كامل كنيد.
 )1آشناییزدایی ( 1/4نمره) صفحه  21درس 3
 )2نظم موجود ( 1/4نمره) صفحه  39درس 5
 )3مطالعه موردي ( 1/4نمره) صفحه  41درس 4
2

 )5قدرت ( 1/4نمره) صفحه  64درس 6

4

 )4چالش فقر و غنا ( 1/4نمره) صفحه  75درس 7
 )6تنازع ( 1/4نمره) صفحه  96درس 9
 )7عمل توأم با آگاهی ( 1/4نمره) صفحه  111درس 11
 )9جعبه پاندورا ( 1/4نمره) صفحه  93درس 9
گزینه مناسب را انتخاب كنيد.
 )13د ( 1/24نمره) صفحه  3درس 1

0/5

 )2الف ( 1/24نمره) صفحه  81درس 8
هر یك از عبارات ستون سمت راست مربوط به كدام یك از جوامع مورد نظر فارابی در سمت چپ است؟ در ستون اول یكی
از موارد اضافی است.
5

 )1ج ( 1/24نمره)

1

 )2ب ( 1/24نمره)
)3

د ( 1/24نمره)

)5

الف ( 1/24نمره) صفحه  83و  85درس 8

به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.
 )1اقتصاد ،حقوق ،مدیریت ،سياست ،تاریخ  ،باستانشناسی ،ارتباطات ،مردم شناسی ،جامعهشناسی  ،جمعيتشناسی،
زبانشناسی ،روانشناسی اجتماعی ،جغرافياي انسانی( .ذكر دو مورد كافی است ،هر مورد  1/24نمره) .صفحه  12درس2
4

 )2پزشكی ،فنی و مهندسی ،علوم پایه ،علم به نفس ،علم به توحيد و علم به مبدأ و معاد ،علوم اجتماعی( ذكر چهار مورد
كافی است ،هر مورد  1/24نمره) صفحه  81و  81درس 8

2/ 5

 )3علم عمران ( 1/24نمره) ،بيشتر از روش حسی و تجربی استفاده كرد ( 1/24نمره) صفحه  84درس 8
 )5مداراي اجتماعی با مسلمانان ،مدارا با همه كسانی كه به دنبال زندگی صلح آميزند ،دفاع از مرزهاي اسالمی در برابر تهاجم
متجاوزان ،تالش براي تحقق و گسترش عدالت (ذكر دو مورد كافی است ،هر مورد  1/24نمره) صفحه  111درس 11
تعریف كنيد.
 )1جامعه شناسی  :برخی جامعهشناسان ،جامعهشناسی را علم شناخت «كنش اجتماعی» و بعضی آن را علم شناخت
6

«ساختار اجتماعی» دانستهاند( 1/4نمره) .صفحه  13درس 2
 )2نظام سياسی :مجموعه سازوكارهایی كه براي اعمال سياستهاي جهان اجتماعی وجود دارد ( 1/4نمره) .صفحه 61
درس 6
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1

سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه
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تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
7
9
8
11

طراح سوال  :خانم برنا

پاسخنامه
زیرا كنش اجتماعی ،آگاهانه و معنادار است .نادیده گرفتن معناي كنش ،سبب شده است كه ،بيشتر مطالعات پوزیتيویستی به
توصيف خصوصيات و رفتارهاي قابل مشاهده ما محدود شوند .صفحه  38درس 5
شباهت :دست شستن از جان و زندگی در دنيا و استقبال از مرگ( 1/4نمره)
تفاوت :در معناي متفاوتشان است و دقيقا همين معانی متفاوت ،هویت آنها را تعيين میكند ( 1/4نمره) صفحه  56درس 4
زیرا بسياري از كنشگران فردي با استفاده از شبكههاي اجتماعی ،ارتباطات اجتماعی گستردهاي در فضاي مجازي دارند و به
همين دليل گاهی در مقایسه با دولتها تأثيرگذاري اجتماعی و فرهنگی بيشتري دارند (1نمره)  .صفحه  49درس 6
كنش سياسی و استفاده از قدرت ،یا به قصد تغيير وضع موجود انجام می شود( 1/4نمره) یا با هدف حفظ آن(  1/4نمره )
صفحه  62درس 6

نمره
1
1
1
1

جامعهشناسان در مطالعه نابرابريهاي اجتماعی ،به قشربندي اجتماعی در جوامع توجه دارند ( 1/4نمره) و میگویند علت
11

نابرابريهاي اجتماعی این است كه مزایاي اجتماعی یعنی قدرت ،ثروت و دانش به صورت نابرابر ميان افراد توزیع شدهاند،

1/ 5

از این رو برخی افراد در باالي سلسله مراتب اجتماعی قرار میگيرند و برخی افراد در پایين آن (1نمره)  .صفحه  68درس 7
12

زیرا این واقعيت نادیده گرفته میشود كه افرادي كه در طبقه اجتماعی پایين متولد میشوند حتی با داشتن شایستگی و تالش
برابر با افرادي كه در طبقه اجتماعی باال متولد میشوند  ،به سادگی امكان رقابت با آنها را ندارند صفحه  73درس 7

1

در مدل همانندسازي ،ارزشها و سبك زندگی یك گروه بایستی توسط سایر گروههاي جامعه پذیرفته میشد ( 1/4نمره) اما
13

در مدل تكثرگرا ،هویت از منظر گروههاي اجتماعی مختلف و توسط آنها ،تعریف میشود( 1/4نمره) .در این دوره ،افراد ،مسائل

1/ 5

سياسی ،اقتصادي و اجتماعی را بر اساس عالقههاي فرهنگی و هویتی خود پی میگيرند ( 1/4نمره) صفحه  93درس 9
فقه شيعه جامعهاي را مطلوب میداند كه داراي دو ویژگی است؛ اول اینكه ،روابط و ساختارهاي آن با مشاركت و همراهی
مردم ،عادالنه باشد ( 1/4نمره)؛ دوم اینكه ،حاكمان و كارگزاران جامعه نيز عالم به عدالت و عمل كننده به آن باشند ،یعنی
15

عالم و عادل باشند ( 1/4نمره) .مجلس شوراي اسالمی با مشاركت نمایندگان مردم موظف است شرط اول را محقق كند (1/4
نمره)  .مجلس خبرگان نيز موظف است شرط دوم را تحقق بخشد ،یعنی رهبري جامعه را بر اساس معيارهاي اسالمی شناسایی
و معرفی كند ( 1/24نمره) و بر عملكرد او نظارت نماید ( 1/24نمره) صفحه  112درس 11
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تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
1
2
3
5
4

طراح سوال  :ابوالقاسم کالته عربی
نمره

پاسخنامه
هر مورد  1,24نمره
الف) نادرست

ب) درست

د) درست

ج) درست

هر مورد  1,4نمره
 -2-2ج

 -1-2ج

 -5-2الف

 -3-2د

هر مورد  1,24نمره
ب()2

الف ( ) 5
الف) اقتدار ( 1,4نمره)

د()3

ج()1
ب) ضاله -فاسقه (هر مورد  1,24نمره)

ج) عقل ابزاري /عقل تجربی (به هر كدام از دو واژه ابزاري یا تجربی ،اشاره شود ،درست است و  1,4نمره تعلق می گيرد).
الف) خالقيت زدایی ( 1,4نمره)

ب) ارزش زدایی ( 1,4نمره)

1
2
1
175
1

الف) شناسنامه -زادنامه (هر مورد  1,24نمره)
6

ب) جعبه پاندورا -دوران پسامدرن (هر مورد  1,24نمره)
ج) جامعه شناسان انتقادي -رویكرد تفهمی (هر مورد  1,24نمره)

2

د) مطالعه ي موردي -كيفی (هر مورد  1,24نمره)
اشاره به سه مورد از موارد زیر ،درست بوده و نمره تعلق می گيرد( .هر مورد  1,4نمره)
 در آن جامعه ،به عدالت و قسط رفتار می شود. آن جامعه ،فرهنگ حق دارد.7

 -در آن جامعه ،به كسی ظلم نمی شود.

175

 در آن جامعه ،در برابر ظلم دیگران مقاومت می شود. آن جامعه ،قصد ظلم به دیگر جوامع را ندارد امّا ظلم دیگران را هم نمی پذیرد. آن جامعه ،تا آنجاكه بتواند به ستم دیدگان و مستضعفان جهان یاري می دهد.بيان دو مورد از موارد زیر ،درست بوده و نمره تعلق می گيرد( .هر مورد  1نمره)
-

این دانش بر اساس تعریفی از علم خواهد بود كه مناسب با معناي علم در جهان اسالم است.

-

علم اجتماعی جهان اسالم ،از منابع و ابزارهاي تجربی براي توصيف و تبيين مسائل اجتماعی استفاده خواهد كرد،
ولی تبيين هاي علمی جهان اسالم ،به شناخت تجربی محدود نمی شود و از منابع عقالنی و وحيانی نيز استفاده می
كند.

-

عقالنيت مورد استفاده در جهان اسالم ،عالوه بر تعامل با داده هاي حسی و تجربی و تعامل فعال با ارزش ها ،هنجارها
و آرمان هاي فرهنگی و اجتماعی و تاریخی پيرامون خود ،آنها را مورد ارزیابی انتقادي قرار می دهد.

9

-

عقالنيت در جهان اسالم به رغم تعامل با فرهنگ و سنت هاي تاریخی محيط خود ،ارزش ها و اعتبار روشنگرانه خود
را از متن فرهنگ و كنش هاي عامالن نمی گيرد؛ بلكه عامالن با استفاده از این عقالنيت به گونه اي مستقل به ارزیابی
فرهنگ و تاریخ مربوط به خود می پردازند.

-

عقالنيت جهان اسالم در توليد دانش علمی نسبت به محيط فرهنگی و اجتماعی نقش محوري دارد ولی همه عرصه
هاي علمی را به تنهایی سامان نمی دهد .بخشی از آن را به كمك حس و تجربه زیسته و بخشی دیگر را با استفاده
از وحی سامان می بخشد.

-

علم اجتماعی جهان اسالم ،عالوه بر تبيين وضعيت موجود جهان اسالم ،دربارۀ وضعيت مطلوب و آرمانی جامعه
اسالمی و همچنين جامعه جهانی نيز داوري خواهد كرد و راه هاي برون رفت از وضعيت موجود به سوي وضعيت
مطلوب را شناسایی می كند.

139

2

سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
8
11
11
12

طراح سوال  :ابوالقاسم كالته عربی

پاسخنامه
یعنی از دید یك فرد غریبه به موضوعات آشنا و روزمرۀ اطراف خود نگاه می كنند ( 1,4نمره) و در كنار بی نظمی ،نظم را
می شناسند 1,4( .نمره)
انقالب مشروطه ( 1,4نمره) - ،

انقالب اسالمی ( 1,4نمره)

هنگامی كه قدرت برخالف حكم و قانون الهی باشد اما تبعيت از آن ،از روي رضایت باشد ،قدرت ،مقبول ولی غيرمشروع است.
( 1نمره)
الف) عادالنه ( 1,4نمره)

ب) مخالفان قشربندي اجتماعی ( 1,4نمره)

ج) طرفداران قشربندي اجتماعی ( 1,4نمره)

د) عادالنه ( 1,4نمره)

نمره
1
1
1
2

هر مورد  1,24نمره
13

 -1مونارشی

 -2استبدادي

 -3آریستوكراسی

 -5اليگارشی

 -4جمهوري

 -6دموكراسی

175

هر مورد  1,24نمره
15

الف) تعارف

ب) همانندسازي

ج) تعارف

د) تعارف

ه) تكثرگرا

و) تعارف

175
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رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه1 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

پاسخنامه

1

الف –درست

2

الف -كنش اجتماعی ب –آشنایی زدایی

3

5

طراح سوال  :مرضیه هاشمی

ب-نادرست

نمره

پ -نادرست

ت -نادرست

ث -درست

1/25

پ -هویت

ت -علم

ث -نظام مشروطه

2/ 5

الف – موضوع ج ش تفسيري  :كنش اجتماعی

روش ج ش پوزیتيویستی :تجربی

روش ج ش انتقادي  :تجربی و تفهمی

روش ج ش تفسيري :فهم معانی كنش اجتماعی

ب – بر اساس تعداد افراد تاثير گذار و بر اساس روش تصميم گيري
پ 1 -تفاوت اسمی

 2نابرابري طبيعی

ت – مدرن :همانند سازي

پسا مدرن :تكثرگرا

الف 1-

ب 2-

3

 3نابرابري اجتماعی

پ2-

اسالمی :الگوي تعارف
ت5-

1

-1ما فقط ميتوانيم از دانش ابزاري خود استفاده كنيموجامعه را بشناسيم .
4

-2اما قادر نخواهيم بود تغييري بنيادین در جامعه ایجاد كنيم.

( 3مورد كافی است )

 3نظم اجتماعی بيرون از ماست و فقط باید خود را با آن تطبيق دهيم.

1/ 5

 -5یكسان دانستن جامعه و طبيعت انسانها را به پيچ و مهره هاي نظم اجتماعی تقليل ميدهد .
6
7
9

جامعه شناسی پوزیتيویستی با منحصر كردن علم به علوم تجربی،ارزش هاي انسانی را قابل مطالعه نمی داند از این رو با
ارزش زدایی و معنا زدایی از قدرت آن را به عنوان یك پدیده خنثی و فاقد معنا مطالعه ميكند.
مقبوليت  :بدون استفاده از تهدیدوبا رضایت

مشروعيت :قدرت مطابق یك نظام عقيدتی و ارزشی

-1به صورت افراطی بر تفاوت ها تاكيد كندو سبب چند پارگی سياسی وفرهنگی درون جامعه شود.
-2گروه هاي به حاشيه رانده شده را به رسميت ميشناسد.

1
1
1

فاسقه  :در نتيجه انحراف عملی از مدینه فاضله به وجود آمده ولی ضاله در اثر انحراف نظري
8

ویا  :در فاسقه مردم علوم وحيانی وعقالنی وحقيقت را می شناسند ولی عمل نمی كنند اما در ضاله ارمان ها و ارزشه اي غير

1

عقالنی به جاي ارزشهاي عقالنی معرفی شده است.
11
11
12

 -1از روش تجربی استفاده می كرد  -2عصبيت به عنوان عامل شكل گيري جوامه یاد ميكرد  3رویكرد محافظه كارانه دارد نه
انتقادي-5علم اجتماعی خود را علم عمران می نامد 3 (.مورد كافی است )
علم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزار ها ي تجربی براي توصيف و تبين استفاده می كند ولی تبين هاي علمی جهان اسالم
به شناخت تجربی محدود نميشودو از منابع عقالنی و وحيانی نيز استفاده می كند .
 -1روابط و ساختارهاي ان با مشاركت مذدمعادالنه باشد.
-2حاكمان و كار گزاران جامعه نيزعالم به عدالت باشندو عمل كننده به آن باشند .

1
1
1

نظر طرفداران قشربندي عادالنه نيست چون این واقعيت را نادیده می گيرند كه افرادي كه در طبفه پایين متولد می شوند
13

حتی با داشتن شایستگی و تالش برابربا افرادي كه در طبقه اجتماعی باال متولد ميشوندبه سادگی امكان رقابت ندارند.
نظر مخالفان قشربندي همم عادالنه نيست چون در آن افرد كوشا به به اندازه استحقاقی كه دارنداز مزایاي اجتماعی برخوردار
نيستند .
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :جامعه شناسی

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه1 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

پاسخنامه
صفحه )1-1( 61گزینه د (جمهوري )

1

2

صفحه62

( )1-2گزینه ج ( فارابی )

صفحه49

()1-3گزینه ج (سخت –نرم)

5

4
6
7
9

( ) 1/4صفحه )1-5( 51گزینه ج (آگاهی و معناداري) ()1/4
( )1/4صفحه )1-4( 47گزینه ب(مقبوليت)
()1/4

صفحه)1-6( 112گزینه ب(پایان قرن بيستم)

صفحه15

الف)پوزیتيویستی

( ) 1/4

صفحه4

د)دانش علمی

صفحه 25

ب) پویا بودن

( ) 1/4

صفحه69

ر)رتبه اي

( )1/4

صفحه68

ج)قشربندي اجتماعی

( ) 1/4

صفحه111

ز) فقه

( )1/4

الف) صحيح ()1/4

صفحه74

د) غلط

()1/4

()1/4

صفحه76

ر)صحيح

()1/4

صفحه  74ز)صحيح

()1/4

صفحه 28ب) غلط
صفحه74

ج) صحيح ()1/4

()1/4

3

()1/4
3

3

صفحه35

( )5-1كنش اجتماعی ()1/4

صفحه81

( )5-5علم

صفحه14

( )5-2روش تفهمی

()1/4

صفحه83

( )5-4علم مدنی ()1/4

صفحه96

( )5-3الگوي تنازع

()1/4

صفحه )5-6( 84عصبيت

()1/4
3

()1/4

صفحه - 58قوم نگاري :دراین روش پژوهشگر براي مدتی با قومی كه قصد تحقيق درباره آنها را دارد زندگی می كندخود را
در شرایط فرهنگی آن قوم قرار می دهد و كنش هایشان را تجربه می كند تا آنها را بهتر بشناسد.
صفحه -92همانند سازي به معناي پذیرش ارزش ها و سبك زندگی یك گروه توسط سایر گروه هاي جامعه بود به گونه اي
كه همه گروه ها همسان شوند.
صفحه -48سياست :اعمال قدرت سازمان یافته براي دستيابی به هدف است.
صفحه-95یا به صورت افراطی برتفاوت ها و گوناگونی ها تاكيد می كندو سبب چنـد پارگی سياسی و فرهنگی درون جوامع
می شود و یا گروه هاي به حاشيه رانده شده را به رسميت می شناسد و از آنان حمایت می كند.
صفحه 114

8

نمره

( )1/4

صفحه5
3

طراح سوال  :منیر مزاری

1
0/5
1
2

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

 -2عقالنيت مورد استفاده درجهان اسالم عالوه برتعامل با داده هاي حسی و تجربی و تعامل فعال با ارزش ها  ،هنجارهاو
آرمان هاي فرهنگی و اجتماعی و تاریخی پيرامون خود آنها را مورد ارزیابی انتقادي قرار می دهد.

2

(ذكر سایر موارد صفحه  114بال مانع است)
11

صفحه  85مدینه فاسقه جامعه اي است كه در اثر انحراف عملی از مدینه فاضله به وجود می اید اما مدینه ضاله جامعه اي
است كه در اثر انحراف نظري از مدینه فاضله شكل می گيرد.
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تعداد صفحه1 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :محمد فراستی
نمره

پاسخنامه

1

الف :ص (ص)5

ب :ص (ص)6

پ:غ (ص)37

ت :غ (ص )51هرمورد )1/24

1

2

الف( 2 :ص)14

ب( 3 :ص)21

پ( 2 :ص)39

ت( 1 :ص( )56هر مورد )1/4

2

3
5
4
6
7

الف2 :

ب1 :

پ5 :

الف :پوزیتيویستی (ص)27
ث :پسامدرن (ص)93
الف :مدل ليبرالی

ت4 :

(مورد  3اضافه است) (ص )16هرمورد )1/24

ب :مطالعه موردي (ص)41

پ :حق و باطل بودن (ص)47

ج :عصبيت (ص)84
پ :مدل عدالت اجتماعی

چ :والیت فقيه (ص)112
(ص)75

1

ت :رویكرد اول (ص)71
(هر مورد  1/4نمره)

هرمورد  1/4نمره)

یك كشور می تواند از طریق نفوذ در نظام آموزشی كشور دیگر،در آن كشور اعمال قدرت كند( 1/4نمره) و فرهنگ و جهان
بينی نسل هاي آینده ساز آن كشور را( 1/4نمره) مطابق منافع و اغراض خود تغيير دهد 1/4( .نمره) (ص)49
امور سياسی ،مورد تأیيد یا رد ،انتخاب یا طرد ،ستایش یا نكوهش انسان ها قرار می گيرند؛ یعنی امور سياسی خنثی نيستند.
( 1نمره) (ص)63

3/5
1

1/ 5
1

علّت نابرابري هاي اجتماعی این است كه مزایاي اجتماعی یعنی ثروت ،قدرت و دانش(1/4نمره) به صورت نابرابر ميان افراد
9

توزیع شده اند1/4(،نمره) از این رو برخی افراد در باالي سلسله مراتب اجتماعی قرار می گيرند و برخی افراد در پایين آن.

1/ 5

(1/4نمره) (ص)68
در مدل تكثرگرا ،تفاوت هاي موجود ميان گروه هاي قومی و زبانی حفظ و حتّی تشدید می گردد  1/4(.نمره)البته در این الگو،
8

همچنان وجود یك ساختار مشترک سياسی و اقتصادي ضروري دانسته می شود؛(1/4نمره) كه گروه هاي مختلف را به

1/ 5

یكدیگر پيوند دهد1/4( .نمره) (ص)93
11

الگوي مطلوب قرآنی ،تكثر و تنوع زبانی و نژادي و قومی را ،مانع وحدت و همدلی نمی داند 1/4(.نمره)
بلكه انسان ها را به منشأ وحدت رهنمون می شود1/4( .نمره) (ص)96

1

در جامعۀ آرمانی قرآن -1:به عدالت و قسط رفتار می شود  -2 .فرهنگ حق دارد -3 .در آن به كسی ظلم نمی شود -5در
11

12

13

15

برابر ظلم دیگران مقاومت می شود-4 .قصد ظلم به دیگر جوامع را ندارد.

 -6ظلم دیگران را هم نمیپذیرد .

-7تاآنجاكه بتواند به ستمدیدگان و مستضعفان جهان یاري میدهد( .سه مورد  ،هر مورد  1/4نمره) (ص)82
بنابراین علم مدنی فارابی از همۀ ظرفيت هاي علوم اجتماعی برخوردار است:
-1به توصيف و فهم كنش ها و ساختارهاي جوامع مختلف می پردازد.
-2به تبيين یعنی علّت یابی واقعيت هاي اجتماعی و بررسی تغييرات و تحوالت آنها می پردازد.
-3دربارۀ هنجارها ،ارزش ها و آرمان هاي جوامع مختلف ،داوري علمی می كند و رویكرد انتقادي به جامعۀ خود و دیگر جوامع
دارد.
ی كنش گران سخن می گوید و بایدها و نبایدهایی براي زندگی اجتماعی تجویز
-5دربارۀ هنجارها ،نحوۀ رفتار و سبك زندگ ِ
می كند ( .دو مورد از موارد ذكر شده ،هر مورد  1/4نمره) (ص)85
یكی از مهم ترین شاخه هاي علوم اجتماعی مسلمانان ،علم فقه است1/4( .نمره) فقه مسائل اجتماعی را توصيف یا تبيين
نمی كند1/4( .نمره) اما دربارۀ چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعۀ اسالمی ،احكام و قواعدي را مطرح میكند.
(1/4نمره) (ص)111
این تعامل با علوم اجتماعی مدرن می تواند( :اشاره به دو مورد كافی است .هر مورد  -/4نمره) (ص)114
-1زمينۀ طرح نظریات جدید را فراهم آورد .
 -2به متفكران مسلمان امكان می دهد كه علوم اجتماعی جهان اسالم را گسترش دهند.
-3عالوه بر توصيف و تبيين مسائل جهان اسالم ،مسائل جامعۀ جهانی را هم تحليل كنند.
-5براي برون رفت از بحران هایی مانند بحران آگاهی و بحران معنا راه حل ارائه دهند.
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