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١

کنید1 مشخص را وغلط صحیح هاي .عبارت
میشود)الف مختلف اجتماعی هاي جهان و ها فرهنگ پیدایش موجب معانی تولید در ها انسان بودن فعال و .خلّاق
زندگی)ب ابعاد از برخی بارة در معنا استانمسئلۀ مطرح ها کنش جمله از .سان
خلدون)ج توجهابن عقلی روش به خود مطالعات نداشتدر .چندانی
در)د بیرونی ماللهندابوریحان تحقیق انتقاديکتاب ارزیابی به تجربی روش با هندتوانست جامعه فرهنگ .بپردازداز

1

کنید2 کامل مناسب کلمات با را خالی .جاي
وابسته)الف آدمی شود...................بهکنش نمی انجام آن بدون و .است

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

5/3

کنید3 مشخص را صحیح .پاسخ
نمایدچگونگی)1-3 پذیرمی امکان مفهوم کدام را آنها با همکاري و دیگران رفتار بینی ؟پیش

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

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

جامعه)الف و طبیعت دانستن ست)بیکسان ها انسان هاي کنش محصول جامعه
جامعه)ج بر انسان طبیعیتسلط هاي هاي)دوپدیده طبیعیتفاوت موجودات با ها انسان بنیادي

بخواهد)4-3 محقق رااگر فرهنگ یک یا اجتماعی نهاد کند؟یک می استفاده روش کدام از کند مطالعه
نگاري)الف آزمایش)بقوم موردي)جروش کم)دمطالعه یمطالعه

داننداندیشم)5-3 می مهم را عامل کدام هستند اجتماعی قشربندي مخالف که اجتماعی ؟ندان
اقتصادي)الف اجتماعی)بعدالت رقابت تثبیت
اجتماعی)ج بندي قشر دانستن انسانیف)دطبیعی طرت

که)6-3 را اي جامعه نامدفارابی می چه باشد یافته سازمان علم محور ؟بر
جاهله)الف فاسقه)بمدینۀ ضاله)دفاضلهمدینۀ)جمدینۀ مدینۀ

3
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٢

دهید4 کوتاه پاسخ زیر سواالت .به
متجدد)1-4 خودجهان دنیوي رویکرد اساس عفقط،بر دانسترالمکدام می علمی ؟دانش
است)2-4 طبیعی علوم از تر پیچیده اجتماعی علوم در بینی پیش ؟چرا
اجتماعی)3-4 بندي قشر طرفدار شناسان جامعه چیستازدیدگاه نتیجه اجتماعی هاي ؟نابرابري
علمیِ)4-4 انتقاد ضرورت بر انتقادي شناسان کنندجامعه می تأکید اجتماعی هاي پدیده ؟،کدام
خلدون)5-4 جوامعابن گیري شکل دانستعامل می چه ؟را
معناست)6-4 چه به تعارف ؟الگوي
نظر)7-4 خمینیاز درامام توانند می چگونه ؟تحققمردم کنند مشارکت غیبت عصر در مطلوب نظام به  بخشیدن

5/3

ارسطون5 نظر از سیاسی نظام کنیدراوع .مشخص
کنند)الف حکومت خود میل و خواست اساس بر که .اقلیتی

کند)ب حکومت فضیلت اساس بر که .اکثریتی

5/0

ها6 تفاوت نوع زیر هاي مثال کنیددر مشخص .را
مر)الف و جنسیتزن نظر از د

ثروت)ب و تحصیالت

5/0

کنید7 کامل را زیر .جدول

قدرت ابزارمثالنوع
سخت اولقدرت جهانی ؟)الفجنگ

ها؟)ب اجتماعیسلبریتی هاي شبکه

5/0

م8 از زیرهریک هاي ازاکداماستفادةثال عامعانویک معناي در دهدعقل می نشان ؟را
مهاجرتدرك)الف  عوامل
انسانی)ب روابط در عدالت وضعیت  ارزیابی

 

5/0
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٣

ا9 یک کدام به راست سمت عبارات از ؟هریک دارد اشاره چپ سمت مفاهیم است(ز اضافی مورد )یک

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

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

آرمانی)1 نآقرجامعه
مدنی)2 علم
ضالهمدینۀ)3
نافع)4 علم
فاسقه)5 مدینۀ

1

10
دهید کامل پاسخ زیر سواالت .به
پوزیتیویستی شناسی کند؟،چراجامعه می مطالعه معنا فاقد و خنثی پدیده یک عنوان به را 1قدرت

رویکر11 اجتماعیددر عدالت ؟طرفداران دارد وظایفی چه جامعه از نمایندگی به دولت ،
1

مدرنمدل12 پسا و مدرن دوره در هویتی گذاري سیاست کنیدرایج مقایسه .را
1

به13 هجري چهارم و سوم قرن از اسالم جهان شکوفایی و ؟رشد بود دلیل کدام
1

تعدو14 هاي پیامد از مدرنمورد اجتماعی علوم با مسلمان عالمان کنیدراامل .ذکر
1

نیست15 پوزیتیویستی شناسی جامعه نوع از مسلمان متفکران اجتماعی علوم 1؟چرا

باشید" کل"موفق 20جمع
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١

)94ص(غلط)د)95ص(صحیح)ج)44ص(غلط)ب)49ص(صحیح)الف1
)25/0هرمورد(

1

تفهمی)ب)3ص(آگاهی)الف2 شناسی همدالنه)ج)16ص(جامعه )40ص(همراهی
اراده)ه)57ص(اقتدار)د هویت)و)65ص(بحران )83ص(سیاست
مطلوب)ز )5/0هرمورد()101ص(وضعیت

5/3

آهنین–د)3-2)20ص(اجتماعینظم–ج)31-3 )38ص(قفس
جامعهدانستنیکسان-الف)3-3 و موردي-ج)3-4)29ص(طبیعت )50ص(مطالعۀ
اقتصادي-الف)5-3 مورد()93ص(فاضلهمدینۀ–ج)3-6)72ص(عدالت )5/0هر

3

تجربی)41-4 بودن)4-2)6ص(علوم ارادي و هااگاهانه )10ص(کنش

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

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

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

5/3

5/0)25/0هرمورد()61ص(جمهوري)ب)61ص(الیگارشی)الف5

اسمی)الف6 اي)ب)68ص(تفاوت رتبه اجتماعی(تفاوت 5/0)25/0هرمورد()68ص()نابرابري

نرم)ب)58و59ص(نظامی)الف7 5/0)25/0هرمورد()59و58ص(قدرت

ابزاري)الف8 5/0)25/0هرمورد()97و96ص( انتقاديعقل)ب)97و96ص(عقل
نافع-4)الف9 قرآن–1)ب)90ص(علم آرمانی )92ص(جامعۀ

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

تجربیبا10 علوم به علم کردن داند)25/0(منحصر نمی علمی مطالعۀ قابل را انسانی هاي )25/0(.ارزش

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

دوم« ي صفحه در »ادامه
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٢

کند11 تأمین را مسکن و پوشاك ، خوراك مانند افراد همۀ ضروري براي)5/0(نیازهاي آن از و بگیرد مالیات ثروتمندان از

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

1

سیاستگذاري12 رایج سازيمدل همانند مدرن دوره گروههايدر هویتی هاي تفاوت بردن بین از براي ها دولت که بود

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

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

تشد گرددوحتی می )83ص()5/0.(ید

1

تعارف13 الگوي از پیروي دلیل قا)5/0(به دیگر یک براي اسالم جهان در مختلف اقوام که بودنداحترامی )5/0.(ئل

)86ص(
1

مدرن)141 اجتماعی علوم با تعامل آورداین فراهم را جدید نظریات طرح زمینۀ تواند .می
م)2 دهدبه گسترش را اسالم جهان اجتماعی علوم دهد می امکان مسلمان .تفکران
تبی)3 و توصیف بر وه کنندعال تحلیل هم را جهانی جامعۀ مسائل اسالم جهان مسائل .ین
و)4 آگاهی بحران مانند هایی بحران از رفت برون دهندبراي ارائه حل راه معنا .بحران
است( کافی مورد دو (ذکر )105ص()5/0هرمورد)

1

تکوینی15 هاي پدیده و اعتباري هاي پدیده تفاوت شناخت با مسلمان متفکران علوم)5/0(زیرا شبیه را اجتماعی علوم
اجتماعی علوم سبب همین به ، دانند نمی نیستآنانطبیعی پوزیتیویستی شناسی جامعه نوع )107ص()5/0.(از

1

ست" ا ئب صا محترم همکاران نظر "درنهایت،
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١

1

الزامی)الف بخش
سواالت به عزیز آموز کسب(51تا1دانش دهید16جهت پاسخ .)نمره

کنید مشخص را وغلط صحیح هاي .عبارت
کند)الف می تر غنی را عمومی دانش و افزاید می جامعه علمی دانش ذخیره بر تدریج به علمی هاي .تالش

ک)ب معانی فهم به اینکه دلیل به انسانی شودعلوم می نامیده تفهمی علوم پردازند می ها انسان هاي .نش
شناسان)ج بهنییتبیجامعه وابسته آن نبود و بود و هاست انسان هاي کنش مخلوق و محصول جامعه معتقدندکه

است .انسان
منظر)د از آنها مسائل به کردن نگاه معناي به بلکه نیست کنشگران تایید معناي به همدالنه وهمراهی خودشان

آنهاست فهم براي .تالش

1

کنید2 کامل مناسب کلمات با را خالی .جاي
،)الف اجتماعی هاي پدیده وقوع چرایی بارة در بینی پیش قابل کامالً هاي پاسخ به دستیابی براي ها رویکرد برخی

ازآنها و گیرند می نادیده را ها پدیده این کنند...........................پیچیدگی .می
ایشان)ب ارادي فعالیت گرفتن خدمت به و دیگران اراده بر گذاري تأثیر راه .است.......................تنها
یا)ج تفاوتها نتیجه اجتماعی برابریهاي نا که پندارند می چنین اجتماعی بندي قشر .هستند......................طرفداران
ها)د سیاستمدرنيدولت آنها سازي یکسان و مختلف گروههاي هویتی تفاوتهاي بردن بین از .....................براي

گرفتند پیش در .را

2

3
3-1

3-2

3-3

3-4

کنید مشخص را صحیح .پاسخ
محقق ، پژوهش روش کدام ،در اقتصادي ، جمعیتی اوضاع ، جغرافیایی کلییفرهنگ،اجتماعیموقعیت بطور و

مردم زندگی یاجزئیات ده بررسیروستایکیک ؟را کند می
ب)الف کمی موردي)روش آماري)جمطالعه هاي نگاري)دروش قوم

هاي سیاسیمالك هاي نظام بندي کدامنددسته ارسطو ؟ازدیدگاه
مداري)الف مداري–دین مشروعیت-مقبولیت)بدنیا
گیرنده)ج تصمیم و گذار تأثیر افراد گیري–تعداد تصمیم کراهت)دروش با رضایت–تبعیت با تبعیت

مانند تها تفاو هوشبرخی ، قد در تحصیالتتفاوت و ثروت شو.........................، می .دننامیده
اجتماعی)الف هاي طبیعی)ب نابرابریی هاي نابرابري

د)ج اسمی هاي اي)تفاوت رتبه هاي تفاوت
مدلها از کدامیک تشدیددر حتی و حفظ زبانی و قومی هاي گروه میان موجود هاي تفاوت ، هویتی گذاري سیاست ي

؟ گردد می
گرا)الف تکثر یکسان)بمدل تعارف)جسازيمدل متقابل)دمدل شناخت مدل

2

دوم« صفحه در سواالت »ادامه

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش 
پای

و ش
سنج

مرکز



تعالی باسمه
امتحان شناسی:درس نهاییسؤاالت انسانی:رشته3جامعه علوم و شروعادبیات امتحانصبح8:ساعت دقیقه80:مدت

متوسطهدوازدهمپایه دوم صفحهدورة امتحان3:تعداد خانوادگی9/4/1399:تاریخ نام و :نام

آموزان سالخردادنوبتدرسراسرکشورروزانهدانش سنجش1399ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش و
http://aee.medu.ir

دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٢

4

1-4
2-4
3-4
4-4

دهیدب کوتاه پاسخ زیر سواالت .ه

چیست نیازمند کنش هر ؟فهم
؟ کنند می تعبیر هژمونی به اي سلطه نوع چه از شناسان جامعه

است دانشی نوع چه انتقادي مورد(؟دانش یک )ذکر
؟ بنویسید را یکدیگر از جوامع و افراد متقابل شناخت فواید از مورد دو

2

کنید5 کامل را زیر .جدول

اجت قدرت هاماعیانواع ویژگی
مقبولیت

نرم قدرت
............................)ج

مشروعیت

.............................)الف
...............................)ب

نظامی هاي نهاد
............................)د

1

ج6 و دانش نوع کدام به عبارت ؟هانهر دارد اشاره
اجتماعی)الف زندگی استدر انسان براي هوا )مانند ..................................).

میدانست)ب علم را تجربی علوم فقط خود دنیوي هویت اساس )بر .....................................).

5/0

کدام7 به عبارت ؟هر کند می اشاره علوم
انسان)الف تسلط اندبرابزار طبیعی هاي محدودیت از سازي رها و (.........................................)طبیعت

ازبه)ب هايانتقاد پردازندناپسندکنش می ها )(.انسان .............................

5/0

م8 اشاره تبیینی شناسی جامعه ویژگی کدام به عبارت کندهر ؟ ی
اجتماعی)الف هاي پدیده کنترل و بینی )پیش ........................................).

طبیعی)ب هاي پدیده همانند اجتماعی هاي )پدیده .................................).

5/0

ا9 از کدامیک به عبارت دنوهر اشاره اجتماعی کنش گرفتن نادیده هاي پیامد ؟ ارداع
نیست)الف مشاهده قابل توزي کینه بودن ارزش ضد و فداکاري و مهربانی بودن (...........................)ارزش .

گیردبا)ب می نادیده را ها انسان اراده طبیعی نظم و اجتماعی نظم دانستن (...........................)یکسان .
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٣

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

مفاهیمعبارات
نامند-1 می را دانشی ذخیره بخش ترین .گسترده
ارادي-2 غیر هاي فعالیت بحثاز ها کندنانسان می
گویند-3 می را اجتماعی هاي پدیده میان .ارتباط
شکل-4 آن با وکالن خرد اجتماعی هاي پدیده گیرتمامی .ندمی

اجتماعیساختار)الف
اجتماعیکنش)ب
عموم)ج یدانش
انسانی)د علوم
علمی)ه دانش

1

11
دهید کامل پاسخ زیر سواالت .به

کارند محافظه تفسیري و تبیینی هاي رویکرد که معتقدند انتقادي شناسان جامعه 1؟چرا

؟12 کند می تالش نابرابریها کاهش براي چگونه دولت اجتماعی عدالت رویکرد 1در
سیاست13 متفاوت هاي بنویسیدچهره را 1.هویت
؟14 دانند می چه را اجتماعی هاي نابرابري علت شناسان 1جامعه
قرآ15 مطلوب الگوي ؟،نیدیدگاه است چگونه قومی و نژادي ، زبانی تنوع و تکثر 1به

انتخابی بخش
کسب جهت عزیز آموز سواالت4دانش از انتخاب4فقط23تا16نمره دلخواه به را دهیدکردهسوال پاسخ .و

برخوردارند16 بیشتري اهمیت از طبیعی علوم به نسبت اجتماعی علوم 1؟چرا

؟17 دانست نمی انسانی علوم براي مستقلی روش را تفهم وبر ماکس 1چرا

؟18 شود می حل چگونه اجتماعی جهان یک در علمی دانش و عمومی دانش میان هاي 1تعارض

جامعه19 شوندچرا می گریزي اخالق دچار تبیینی 1؟شناسان

بنویسید20 را فارابی فاضله مدینۀ 1.ویژگیهاي

؟21 نگفت سخن آرمانی جامعه از خلدون ابن 1چرا

بنویسید22 را ایران در شیعه فقه مهم 1.نقش

آو23 می پدید را اجتماعی علوم و انسانی ،علوم خاص معناي در عقل نوع دهیدکدام توضیح 1.رد

باشید" کل"موفق 24جمع
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١

)40ص(ص)د)29ص(غ)ج)14ص(ص)ب)5ص(ص)الف1
)25/0هرمورد(

1

زدایی)الف2 تبعیت)ب)47ص(هویت )57ص(جلب
طبیعی)ج هاي سازي)د)72ص(نابرابري مورد()84ص(همانند )5/0هر

2

موردي-ب)31-3 )51ص(مطالعه
گیرنده-ج)2-3 تصمیم و گذار تأثیر افراد گیري–تعداد تصمیم )61ص(روش
اي-د)3-3 رتبه هاي گراالف)3-4)69ص(تفاوت تکثر مورد()86(مدل )5/0هر

2

فرهنگی)41-4 معناي و ذهنی معناي به دسترسی )50ص(.استنیازمند
شیو)2-4 به که اي شودةسلطه اعمال )59ص.(فرهنگی
3-4(، کند انتقاد موجود وضعیت از خواهد می که است برايدانشی خواهد می وضعیتوضعیتازعبورو و موجود

کندمطلوب ارائه حل است(.راه کافی مورد (یک )75ص)
کند)4-4 می ایجاد را اشتراکاتی هم و گذارند می احترام آنها به کنند می درك را دیگر یک هاي شدنوتفاوت بهتر به

شود می منجر (روابطشان )5/0هرمورد()87ص.

2

تهدید)الف5 از استفاده بدون که آید-قدرتی می بدست مقابل طرف رضایت مورد.(با یک )58ص()ذکر
پنهان)ب شکل فرهنگی–به نفوذ طریق مورد(از یک )59ص()ذکر
سخت)ج )59ص(قدرت
الهی)د حکم و قانون ارزشی–مطابق و عقیدتی نظام یک مورد(مطابق یک )58ص()ذکر
)25/0هرمورد(

1

عمومی-الف6 متجدد)ب)4ص(دانش 5/0)25/0هرمورد()6ص(جهان

ابزاري–الف7 5/0)25/0هرمورد()14ص(انتقاديعلوم)ب)14ص(علوم

تبیینی-الف8 شناسی جامعه تبیینی)ب)27ص(هدف شناسی جامعه 5/0)25/0هرمورد()27ص(موضوع
زدایی-الف9 زدایی)ب)٣٩ص(ارزش 5/0)25/0هرمورد()38ص(خالقیت

(ج-101 1)25/0هرمورد()34ص)(ب-4)23ص)(الف-3)11ص)(د-2)4ص)

دوم« ي صفحه در »ادامه
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٢

تبیینی11 شناسی سیاسیباجامعه هاي ارزش جمله از انسانی هاي ارزش ، تجربی علم به علم کردن مطالعۀمنحصر قابل را
دان نمی .دعلمی

ارزش توصیف به صرفأ تفسیري شناسی جامعه کنو می بسنده سیاسی هاي نظام و ارزیابیها براي معیاري و مالك و د
دهد نمی ئه ارا آنها قسمتذکر.(علمی هر از مورد (یک )66ص)

1

ثروتتدابیر12 از مثالً اندیشد می کندبیشتري استفاده جامعه در فقر رفع براي آن از و بگیرد مالیات 1)74ص(.مندان

میشود)131 جوامع درون فرهنگی و سیاسی پارگی چند سبب و کند می تاکید ها وگوناگونی ها تفاوت بر افراطی صورت به
کند)2 می حمایت آنان از و شناسد می رسمیت به را شده رانده حاشیه به )87ص(گروههاي

1

باالي14 در افراد برخی رو ازاین است شده توزیع افراد میان نابرابر صورت به دانش و ،قدرت ثروت یعنی اجتماعی مزایاي
آن پایین در افراد برخی و گیرند می قرار اجتماعی مراتب )70ص(.سلسله

1

15

16

قرآنالگوي وحدتمطلوب مانع را قومی و نژادي ، زبانی تنوع و تکثر نمیی همدلی منشأو به را ها انسان بلکه داند
شود می رهنمون (وحدت )88ص.

انتخابی بخش
ظرفی اجتماعی فناعلوم و طبیعی علوم بارة در داوري آنت از حاصل دارندراوري بارة.نیز در اجتماعی علوم

فنا هاي محدودیت و ها میفرصت کمک آنها به و دهند می آگاهی ها انسان به بهوري طبیعی علوم و طبیعت از که کنند
کنند استفاده صحیح (شیوه مورد. دو )13ص()ذکر

1

1

با17 باید فهمند می ها ه پدید مطالعۀ از شناسان جامعه آنچه بود معتقد و دانست می محدود تجربی علم به را علم هنوز وبر
ندارد علمی ارزش گرنه و شود اثبات تجربی )49ص.(روش

1

جدید18 هاي ایده طرح با گاه و دیگر بخش نفع به دانشی ذخیره از بخشی از برداشتن دست با 1)6ص(گاهی
می19 معتبر را تجربی هاي روش ،اخالقی،فقط عاطفی هاي ارزش انکار با و شونددانند می گریزي اخالق دچار .مذهبی

)39ص(
1

باشد20 یافته سازمان علم محور است–بر فارابی نظر مورد آرمانی و–جامعه شود نمی محدود تجربی علم به آن در علم
گیرد می بر در نیز را وحیانی و عقالنی (علوم )98ص.

1

این21 بنابر و کرد می استفاده تجربی و حسی روش از بیشتر و نداشت چندانی توجه عقلی روش به خود مطالعات در او
سخنی آرمانی جامعه (نگفتاز )100ص.

1

بیستم22 قرن در و داشته خارجی و داخلی هاي قدرت با مردم رابطۀ نوع تعیین در مهمی نقش همواره ایران در شیعه فقه
آورد پدید را اجتماعی انقالب دو براي الزم نظریات است (توانسته اسالمی. انقالب و مشروطه 1)108ص)(انقالب

هایی23 واقعیت عملی وجودعقل به انسان ارادة و آگاهی با که آرمانرا و ها ارزش مانند ، آیند کندمی می هاشناسایی
آورد می پدید را اجتماعی و انسانی ،علوم عقل این شناسد، می را ظلم بدي و عدالت خوبی (مثالً 1)114ص.

ست" ا ئب صا محترم همکاران نظر 24"درنهایت،
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١

کنید1 مشخص را وغلط صحیح هاي .عبارت
کرد)الف بندي رتبه آنها اساس بر را افراد توان نمی و شود می نامیده اسمی هاي تفاوت افراد میان ها تفاوت .برخی

هاي)ب تفاوت گرا، تکثر مدل گردددر می تشدید حتی و حفظ زبانی و قومی هاي گروه میان .موجود
ا)ج خلدون ابن نداردرویکرد تفاوتی فارابی شناسی جامعه با او شناسی جامعه و است .نتقادي
ایران)د در اجتماعی انقالب دو براي الزم نظریات است توانسته بیستم قرن در شیعه آوردرافقه .پدید

1

کنید2 کامل مناسب کلمات با را خالی .جاي

از)الف عمیقی درك به دارد علمی دانش که رسد.....................................کسی می اجتماعی .جهان
م)ب جوامع و ها انسان متقابل فهم زمینۀ اجتماعی افزایشعلوم به کندو می فراهم را یکدیگر از ....................ختلف
کند...................و می کمک ها .انسان

اجتماعی)ج هاي پدیده میان شود...........................ارتباط می .نامیده
اجتماعی)د کنش پردازان دانرا................................و.............................نظریه می اجتماعی کنش ویژگی .دنمهمترین
معانی)ه مختلف اجتماعی هاي آورند.....................و............................جهان می پدید را .متفاوتی
قدرت)و که اماهنگامی باشد الهی قانون و حکم خالف قدرتیبر ، باشد رضایت روي از آن از تبعیت

گیرد........................و........................... می .شکل
علمی)ز انتقاد ضرورت بر انتقادي شناسان کنند.............................ازجامعه می .تأکید
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کنید3 مشخص را صحیح .پاسخ
3-1(، دارد اشاره مفهوم کدام به مقابل نظمی"عبارت بی کنار در نظم شناختن براي شناسان جامعه "هنر

زدایی)الف ج)بهویت زدایی زدایی)ارزش یی زدایی)دآشنا معنا
جامعه)3-2 بناي خشت از .است..........................،منظور

ب)الف اجتماعی ج)نظام اجتماعی د)کنش اجتماعی اجتماعی)ساختار نطم
سازي)3-3 رها با نه ، نابرابري به رویکرد مطلقکدام کنترل با نه و است موافق ؟مطلق

ب)الف اجتماعی بندي قشر ج)مخالفان اجتماعی قشربندي دانستن اجتماعی)طبیعی قشربندي طرفداران
اجتماعی)د عدالت طرفداران
سوم)3-4 قرن از اسالم جهان شکوفایی و الگويورشد از پیروي بدلیل .بود................................چهارم

بتکثر)الف ج)گرا د)تعارف سازي تنازع)همانند
آن)3-5 و دانست می انسانی علوم مجموعه زیر را اجتماعی علوم ؟فارابی نامید می چه را

ب)الف عمران مد)علم علم ابزاري دعلم طبیعی)نی علم
اسالم)3-6 جهان هاي............................در راه بلکه کند می مشخص را آرمانی و مطلوب جامعه ویژگیهاي تنها نه

کند می تجویز نیز را مطلوب وضعیت سوي به موجود وضعیت از رفت .برون
ب)الف فقه جعلوم)علم د)انسانی اجتماعی عمران)علوم علم

3

دوم« صفحه در سواالت »ادامه
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٢

دهید4 کوتاه پاسخ زیر سواالت .به
اجت)الف جهان یک ذخدر از بخشی از برداشتن دست دیگرةیرماعی بخش نفع به ؟،دانشی چیست نتیجه

دانشمندان)ب براي را صحیح و مناسب گیري موضع فرصت اجتماعی علوم ؟اجتماعیچگونه آورد فراهم
هم)ج معناییهمراهی چه به ؟ نیستدالنه
ببرید)د نام ؟ شود می استفاده هایی روش چه از ها انسان کنش فهم .براي
؟)ه چیست نتیجۀ قدرت مقبولیت
کدام)و با بیرونی ؟ابوریحان کرد توصیف را هند جامعۀ فرهنگ روش
؟)ز بنویسید را آنهاست بیان دار عهده اسالمی فقه که اجتماعی هاي آرمان از مورد دو

5/3

؟5 دارد اشاره مفهوم کدام به عبارت هر
مت)الف کجهان نمی محسوب علم را علوم این )ندجدد ......................................).

شناسی)ب جامعه در مختلف هاي رویکرد گیري شکل (.........................................)دلیل
دادن)ج اجتماعیتقلیل نظم هاي مهره و پیچ به ها )انسان .........................................)
گوناگون)د معانی با مختلف هاي گروه و ها فرهنگ خرده پیدایش .......................................)(....علت
است)ه ارزشی و عقیدتی نظام یک مطابق که )قدرتی ..............................................)
شود)و می تعریف آنها توسط و مختلف اجتماعی هاي گروه منظر از هویت که اي (..................................)دوره

3

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

اسمی)1 هاي تفاوت مسلمانانآقر)لفا کریم کردندران تشویق آن آموختن .به
هویت)2 سیاست هوش)ب ، قد در تحصیالتوتفاوت
ي)3 ا رتبه هاي تفاوت خاص))ج هاي هویت و ها تفاوت بر محلیونأکید
نافع)4 علم مشروطه)د نظام تبـیین
نائینی)5 میرزاي

1

7
دهید کامل پاسخ زیر سواالت .به

هاي ؟مالك برد می نام حکومت نوع چند از و ؟ نظرارسطوچیست از سیاسی هاي نظام بندي 1دسته
نابرابر8 ؟علت چیست شناسان جامعه دیدگاه در اجتماعی هاي 1ي
؟9 چیست معناي به سازي همانند 1مدل
هاي10 بنویسیدهلّاضمدینهویژگی را فارابی دیدگاه 1.در
براي11 مبارزه و تالش ادامۀ در خمینی امام بیستم قرن پایان کدامشکتدر به مطلوب جامعۀ ؟نتیجهیل 1رسید

باشید" کل"موفق 20جمع
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تصحیحردیف نمرهراهنماي
  

(ص1 (ص69الف-صحیح ب-صحیح (ص86) ج-غلط (ص100) د-صحیح 1)25/0(هرمورد)108)
(ص2 عمومی شناخت (ص5الف) همراهی و همدلی ب) (ص13) اجتماعی ساختار ج) (23(

(ص داري معنا و آگاهی (ص41د) فرهنگی و ذهنی ه) د (ص51) مشروع غیر و مقبول و) (58(
سرکوبگر(ص هاي ساختار )5/0(هرمورد)77ز)

5/3

(ص33-1 (ج) زدایی (ص2-3)20)آشنایی (ب) اجتماعی کنش (د)(ص3-3)34) اجتماعی عدالت طرفداران (74(
(ص3-4 (ب) تعارف (ص3-5)88) (ج) مدنی علم (الف)(ص3-6)97) فقه علم مورد)107) )5/0(هر

3

(صفحۀ4 علمی دانش و عمومی دانش میان هاي تعارض )6الف)
(ص آنها از انتقاد و اجتماعی هاي پدیده بارة در داوري با )13ب)

.(ص نیست کنشگران تأیید معناي به )40ج)
(ص موردي مطالعۀ ، نگاري قوم روش )51د)

آید.(ص می دست به مقابل طرف رضایت با و تهدید از استفاده بدون که قدرتی نتیجه )58ه)
(ص تفهمی و تجربی )99و)روش

(ص ( است کافی مورد (دو عدالت و مقاومت ، )5/0(هرمورد)106ز)مدارا

5/3

(ص5 وحیانی و عقالنی علوم (ص6الف) طبیعی علوم به نزدیکی و دوري ب) و16) طبیعت دانستن یکسان ج) (

(ص (ص29جامعه کنشگران خالقیت و فعالیت د) قدرت(ص50) مشروعیت ه) (ص58) مدرن پسا دورة و) (87

)5/0(هرمورد            

3

ب)94(ص4الف)6 ج)69(ص3) د)85(ص2) 1)25/0(هرمورد)109(ص5)
7
     

: است کرده استفاده سیاسی هاي نظام بندي دسته براي مالك دو گیرنده1ارسطو تصمیم و گذار تاثیر افراد -تعداد

.(ص2 است برده نام حکومت نوع شش از و گیري تصمیم )60و59-روش

1

8
به دانش و قدرت ، ثروت یعنی اجتماعی مزایاي : که است این شناسان جامعه گاه دید در اجتماعی هاي نابرابري علت

.(ص اند شده توزیع افراد میان نابرابر )70صورت
1

همسان9 ها گروه همۀ که اي گونه ،به بود جامعه هاي گروه سایر توسط گروه یک زندگی سبک و ها ارزش پذیرش معناي به

(ص )84شوند
1

اثر10 در که است اي نظريجامعه همانحراف فاضله مدینۀ در شده پذیرفته علمی نظرات و گیرد می شکل مدینۀفاضله از
گردد می امورتحریف و ها ارزش و آرمانها عقالنیو ارزشغیر و ها آرمان (صعقالنی، . شود می )109معرفی

1

ویژگی11 دو هر که کنند ایجاد اي ،جامعه خود فعال حضور و مشارکت با توانند می ایران مردم که رسید نتیجه این به
(ص . باشد داشته را مطلوب )109جامعۀ

1

ست" ا ئب صا محترم همکاران نظر "درنهایت،
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 ١

کنید1 مشخص را وغلط صحیح هاي .عبارت
نیز)الف آن درباره علمی دانش رشد و پیدایش براي زمینه شود می مطرح خاصی مسئله جامعه یک در وقت هر

گردد می .فراهم
است)ب طبیعی علوم از تر پیچیده اجتماعی هاي کنش بودن ارادي و آگاهانه سبب به اجتماعی علوم در بینی .پیش
هايا)ج تاریخ و تواندجوامع می و دارد بنیادي هاي تفاوت طبیعی موجودات سایر با تبیینی دیدگاه در نسان

آورد پدید را گونی .گونا
رضایت)د ،جلب اخالقی هاي فضیلت کسب مانند هایی ارزش و اهداف تحقق بدنبال هایشان کنش در اغلب ها انسان

ر آنها توانند نمی دیگران که هستند کنندالهی مشاهده .ا

1

کنید2 کامل مناسب کلمات با را خالی .جاي
کنیم)الف می زندگی آن در که فرهنگی و جامعه یعنی اجتماعی همان،جهان یا زندگی براي الزم در...........دانش را

دهد می قرار ما اختیار
به)ب نزدیکی و دوري اساس بر شناسی جامعه است..................در گرفته شکل مختلفی .رویکردهاي
اجتماعی،)ج هاي پدیده میان پیوند و رابطه شود...................چگونگی می .نامیده
توان)د تجربی روش اما هستند، علمی شناخت مهم ابزارهاي از تجربه و ندارد...........حس را ها انسان .کنش
مر)ه که باور این نتایج بیستم قرن ودر تجربه را علم غیر و علم گرفت....................ز قرار تردید مورد کند می .تعیین

5/2

کنید3 مشخص را صحیح .پاسخ
از)1- 3 دیگر یکی موردي ده،محققیاگراست،........مطالعه یک مثال خاص اجتماعی پدیده یک ابعاد تمامی بخواهد

جغرافیایی، اقتصادي، اجتماعی، کند،موقعیت بررسی را ده مردم زندگی جزئیات کلی طور به و روشفرهنگی این از
کند می .استفاده

ب)الف آماري هاي ج)روش کمی هاي د)روش تبیینی هاي کیفی)روش هاي روش
دارد؟)2- 3 نام چه معین هدف به دستیابی براي یافته سازمان قدرت اعمال

ج)بمشروعیت)الف د)سیاست حکومت)تبعیت
نبوده)3- 3 قشربندي بدون اي جامعه هیچ حال به تا گذشته از که معتقدند اجتماعی نابرابري به رویکرد کدام در

؟ است طبیعی اي پدیده قشربندي و است
ب)الف اجتماعی بندي قشر خصو)طرفداران مالکیت صیمخالفین

د)ج اجتماعی قشربندي اجتماعی)مخالفین عدالت طرفداران
جمله)4- 3 بوداز آمده پدید مدرن دوره در آنچه همه پسامدرن بر............دردوره آن جاي به و گرفت قرار نقد مورد

خرد هاي فرد،هویت و شديمحلی .تاکید
ج)بتکثرگرایی)الف هویت د)سیاست ها هویت سازي)تعارف همانند سیاست

می)5- 3 معرفی عقالنی هاي ارزش و ها آرمان عقالنی، غیر امور و ها ارزش ، ها آرمان فارابی، جوامع از یک کدام در
شوند؟

ب)الف جاهله ضا)مدینه جلّمدینه ف)ه دمدینه فاسقه)اضله مدینه
است؟)6- 3 داشته خارجی و داخلی هاي قدرت با مردم رابطه نوع تعیین در مهمی نقش ایران در عامل کدام

ب)الف اجتماعی ج)علوم ابزاري د)علوم شیعه فقه انسانی)علم علوم

3
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 ٢

دهید4 کوتاه پاسخ زیر سواالت .به
شود؟)الف می رها دیگر بخش نفع به دانشی ذخیره از بخشی گاهی چرا
آورد؟)ب فراهم دانشمندان براي را صحیح و مناسب اجتماعی گیري موضع فرصت تواند می اجتماعی علوم چگونه
شگفت)ج و پنهان هاي نظم توانیم می کنیم؟چگونه کشف داردرا وجود ما زندگی در که انگیزي
کند؟)د می تعبیر آهنین قفس به نظمی نوع چه سلطه از وبر ماکس
ببرید)ه نام است؟ ممکن شکل چند به دیگران تبعیت .جلب
چیست؟)و  شناسان جامعه دیدگاه در اجتماعی هاي نابرابري علت
بنویسید)ز را یکدیگر از جوامع افرادو متقابل شناخت فواید از مورد .یک

است؟)ح کرده منع علمی نوع چه گیري یاد از و تشویق علم کدام آموختن به را مسلمانان کریم قرآن
کرد؟)ط تبیین را مشروطه نظام چگونه نائینی میرزاي بیستم قرن درآغاز

5/4

رو5 کدام به عبارت داردهر اشاره شناسی جامعه ؟یکرد
باشند)الف می طبیعی هاي پدیده همانند اجتماعی هاي )پدیده ................................) .

کرد)ب عبور اجتماعی هاي پدیده ظاهر از باید اجتماعی زندگی فهم )براي ..............................) .

5/0

نوع6 کدام نشانه عبارت باشد؟هر می قدرت
است)الف آن ابزارهاي از آموزشی )نظام ...................................) .
سیاسی)ب سلطه شود–موجب می کشورها سایر بر )اقتصادي ..................................) .

5/0

انواع7 از یک کدام عبارت دهدوتفاوتهر می نشان را ؟نابرابري
پوستتف)الف رنگ و لهجه زبان، در )اوت ......................) .

تحصیالت)ب و ثروت در )نابرابري ................................)

5/0

است؟8 هویتی الگوي نوع کدام نشانه عبارت هر
قراردارد)الف تنازع الگو مقابل )در .................................) .

گرددتفاوت)ب می تشدید حتی و حفظ زبانی و قومی هاي گروه میان موجود )هاي .................................) .

5/0

مفهوم9 کدام به عبارت دارد؟و هر اشاره علم
خلدون)الف ابن دیدگاه در جوامع گیري شکل )عامل ..................................)
اجتماعی)ب آنفارابکهعلم دانستی می انسانی علوم مجموعه زیر )را ..................................) .

5/0

باشد؟10 می خاص معناي در عقل انواع از یک کدام نشانه عبارت هر
آورد)الف پدید را طبیعت و ریاضیات فلسفه، مانند )علومی ...................................) .
و)ب عدالت شناسدخوبی می را ظلم )بدي ..................................) .

5/0
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 ٣

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

تفهمی-1 علوم دارد-الف را آن امتی و جامعه قوم، گروه، فرد هر
گریزي-2 اخالق گویند-ب می انسان هاي کنش معانی فهم دلیل به انسانی علوم .به
دانشی-3 ذخیره مذهبی-ج و اخالقی عاطفی، هاي ارزش انکار
نظمی-4 بی آید-د می چشم به بیشتر روزمره زندگی .در
ها-5 اراده رکود

1

12
دهید کامل پاسخ زیر سواالت .به

جام داند؟چرا نمی مطالعه قابل را سیاسی هاي ارزش تبیینی شناسان 1عه
چیست؟13 انتقادي شناسی جامعه هدف 1مهمترین

بود؟14 چه هجري چهارم و سوم قرن از اسالم جهان فایی شکو و رشد 1دلیل
آرمانیچرا15 جامعه از خلدون نگفتابن 1؟سخن
ا16 علوم کارکردهاي از مورد بنویسیددو را اسالم جهان .جتماعی

1

باشید" کل"موفق ت آموزشى20جمع
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 ١

1)25/0هرمورد()38صفحه(-ص)د)30و29صفحه(-غ)ج)13صفحه(-ص)ب)5صفحه(-ص)الف1
عمومی)الف2 طبیعی)ب)4صفحه(شناخت اجتماعی)ج)16صفحه(علوم )23صفحه(ساختار

معانی)د تجربی)ه)37صفحه(فهم )5/0هرمورد()49صفحه(تبیین
5/2

کیفی-د)31-3 هاي )52صفحه(روش
)59صفحه(سیاست-ب)2-3
اجتماعی-الف)3-3 قشربندي )70صفحه(طرفداران
سازي-د)4-3 همانند )88صفحه(سیاست
ضالّ–ب)5-3 )99صفحه(همدینه
شیعه–ج)6-3 فقه مورد()108صفحه(علم 5/0هر (

3

مـی زیرا)الف4 پدید هایی تعارض اجتماعی، جهان یک علمی دانش و عمومی دانش میان جهـان   آیـد گاهی اعضـاي کـه
کند می رها دیگر بخش نفع به را دانشی ذخیره از بخشی )6صفحه.(اجتماعی

آنها)ب از انتقاد و اجتماعی هنجارهاي و ها ارزش درباره داوري (با )13صفحه.
مانوس)ج امر از زدایی آشنایی هنر (با )21صفحه.
وبر)د انسانازماکس از جدا هدفی که نظمی داردسلطه آنها واقعی نیازهاي و می،ها تعبیر آهنین قفس صـفحه .(کنـد به

37(
رضایت)ه با تبعیت و کراهت با تبعیت صورت دو (به )56صفحه.
اند)و شده توزیع افراد میان نابرابر صورت به دانش و قدرت ثروت، یعنی اجتماعی مزایاي که است (این )69صفحه.
و)ز افراد به شناخت بگذارنداین احترام ها تفاوت این به و کنند درك را همدیگر هاي تفاوت که کند می کمک .جوامع

شود می منجر شان روابط شدن بهتر به که کند می ایجاد را اشتراکاتی مورد.(وهم یک )87صفحه()ذکر
اند)ح شده منع جادو و سحر مانند علومی از اندو شده تشویق نافع علم آموختن )94صفحه.(به
کرد)ط تبیین را مشروطه نظام فقه از استفاده با و ایران اجتماعی هاي واقعیت به توجه )109صفحه.(با

5/4

)48صفحه(تبیینی)الف5
)25/0هرمورد(  )49صفحه(تفسیري)ب

5/0

نرم)الف6 )58صفحه(قدرت
سخت)ب )25/0هرمورد(  )58صفحه(قدرت

5/0

اسمی)الف7 هاي )68صفحه(تفاوت
اجتماعی)ب )25/0هرمورد()68صفحه(نابرابري

5/0

تعارف)الف8 )87صفحه(الگوي
تکثرگرا)ب )25/0هرمورد( )86صفحه(الگوي

5/0

)100صفحه(عصبیت)الف9
مدنی)ب )25/0هرمورد( )97صفحه(علم

5/0

نظري)الف10 )114صفحه(عقل
عملی)ب )25/0هرمورد(  )114صفحه(عقل

5/0

دوم( صفحه در راهنما ي )ادامه
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 ٢

1)25/0هرمورد()20صفحه(4-د)38صفحه(2-ج)15صفحه(1-ب)3صفحه(3–الف11
شناس12 انسانییجامعه هاي ارزش تجربی علوم به علم کردن منحصر با مطالعـه تبیینی قابل را سیاسی هاي ارزش جمله از

داند نمی مطالعـه     .علمی معنـا فاقـد و خنثـی پدیـده یک عنوان به را آن قدرت از زدایی معنا و زدایی ارزش با رو این از
کند (می )65صفحه.

1

13
شناسی جامعه هدف ترین یـک  امهم بـه رسیدن براي هایی حل راه تجویز و اجتماعی جهان موجود وضعیت نقد نتقادي

است بهتر (وضعیت )77صفحه.
1

الگو14 این از پیروي دلیل به هجري چهارم و سوم قرن از اسالم جهان شکوفایی و تعارف(رشد کـه   )الگوي بـود احترامـی و
بودند قائل یکدیگر براي اسالم جهان در مختلف (اقوام )88صفحه.

1

بود15 جامعه در الهی هاي سنت شناخت دنبال به قرآن از تاثیرپذیري با خلدون توجه.ابن عقلی روش به خود مطالعات در او
کرد می استفاده تجربی و حسی هاي روش از بیشتر و نداشت آرما،چندانی جامعه از نگفتبنابراین سخن (نی )100صفحه.

1

دارد-161 را اجتماعی هاي پدیده توصیف و تفسیر فهم، .قدرت
دارد-2 را اجتماعی هاي پدیده پیدایش و گیري شکل علل شناخت و تبیین .توان
گوید-3 می سخن آرمانی جامعه است(.درباره قبول قابل مورد پنج از مورد دو به )113و 112صفحه()اشاره

1

ست" ا ئب صا محترم همکاران نظر نمره"درنهایت، 20جمع
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١

کنید1 مشخص را وغلط صحیح هاي .عبارت
دارند)الف علمی دانش از متفاوتی تعاریف خود فرهنگی هویت اساس بر مختلف اجتماعی هاي .جهان

اجت)ب کنش خرد شناسی خرجامعه اجتماعی هاي پدیده سایر و کندماعی می مطالعه و بررسی را .د
نو)ج و جوانان انگیزه فهم فهمیدابایدجوانانبراي را آنها آرزوهاي و زندگی مسائل تا کرد استفاده تجربی هاي روش ز

کرد یاري را آنان .و
اجتماعی)د ها،ساختار پدیده میان پیوند و رابطه و استيچگونگی مختلف .اجتماعی

1

کنید2 کامل مناسب کلمات با را خالی .جاي

دانشی)الف ذخیره بخش ترین باشد....................گسترده .می
تمامی)ب بخواهد محققی مثالاگر خاص اجتماعی پدیده یک کندًابعاد مطالعه را فرهنگ یک یا اجتماعی نهاد ازیک

کند..........................روش می .استفاده
هم)ج مقبولیت با که باشدراهقدرتی شده پذیرفته رسمی صورت به و شود........................باشد می .نامیده
شداولین)د ظاهر متجدد جهان در که کرد................،چالشی تبدیل متخاصم گروه دو به را ثروتمندان و فقرا که .بود
قرآنی)ه مطلوب داند..................الگوي نمی همدلی و وحدت مانع را قومی و نژادي و زبانی تنوع و تکثر که .است
،ف)و اند بهره بی عقلی علوم از که را جوامعی است.....................ارابی .نامیده
مسلمانان)ز اجتماعی علوم هاي شاخه مهمترین از که...........................یکی آناست از استفاده با اسالمی جامعه

در تواند هنجارمی رفتاربارة و اجتماعی داوريهاي .کندها

5/3

کنید3 مشخص را صحیح .پاسخ
بنام)1-3 رود می بکار پوزیتیویستی شناسی جامعه در که شوند....................روشهایی می .شناخته

ب)الف نگاري ج)قوم کمی هاي د)روش مشارکتی کیفی)مشاهدة هاي روش
قدرتی)2-3 باشد رضایت روي از آن از تبعیت ،اما باشد الهی قانون و حکم خالف بر که .است...........و...........قدرتی

مشروع–مقبول)الف حقیقی)بغیر مشروعیت مقبولیت–داراي
مقبولیت)ج اجتماعی)دمشروع–فاقد مقبولیت حق–داراي مدار بر
دانش)3-3 و قدرت ، ثروت در باشد..........................نابرابري .می

ب)الف ج)اسمی طبیعی)داجتماعی)فطري
دورة)4-3 در گذاري سیاست رایج بود......................مدل سازي .همانند

ب)الف ج)پسامدرن گرایی د)تکثر تجدد از مدرن)بعد
خ)5-3 ابن با مقایسه در فارابی .است....................لدونرویکرد

ب)الف ج)انتقادي کارانه د)محافظه توصیف)تفهمی یصرفاً
را)٣-6 اسالمی انقالب و مشروطه انقالب یعنی ایران بیستم قرن اجتماعی انقالب دو براي الزم ..................نظریات

آورد .پدید
ب)الف مدرن اجتماعی ج)علوم شیعه د)فقه انتقادي شناسی عمومی)جامعه شناخت

3

دوم« صفحه در سواالت »ادامه

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج
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٢

دهید4 کوتاه پاسخ زیر سواالت .به
تعارض)1-4 علمی دانش و عمومی دانش میان جامعه در حلییهاگاهی ، آید می انجامپدید چگونه ها تعارض این

شود؟ مورد(می یک )ذکر
؟)2-4 چیست انتقادي شناسان جامعه هدف مهمترین
جوامع)3-4 پیشرفت و رشد پوزیتیویستمسیر شناسان جامعه ؟استچگونهازدیدگاه
نتیج)4-4 جدید هاي اندیشه و اجتماعی هاي ؟ۀانقالب چیست
؟پید)5-4 چیست نتیجه مختلف هاي فرهنگ ایش
بنویسیدصور)6-4 را تبعیت جلب متفاوت هاي .ت
در)7-4 خصوصی مالکیت حذف اجتماعیبا بندي قشر مخالفان شدنتیجه،دیدگاه ؟چه
هویت")8-4 ؟"سیاست چیست بر آن تأکید و ؟ است دوران کدام محصول
نا)9-4 میرزاي نظر معئاز چه به مشروطه ؟ینی بود نایی

5/4

؟5 دارد اشاره شناس جامعه کدام به عبارت هر
برگزید)الف شناسی جامعه براي را اجتماعی فیزیک نام )ابتدا )

معنا)ب اجتماعی کنش بود امعتقد )ستدار )

5/0

؟6 دارد اشاره مفهوم کدام به عبارت هر
نظمی)لفا بی مقابل در نظم )(شناخت

کنتر)ب و سازدشناخت می پذیر امکان را طبیعت )ل )

5/0

؟7 دارد اشاره کنش گرفتن نادیده پیامد کدام به عبارت هر
م)الف قابل هاي رفتار و خصوصیات توصیف به شناسی جامعه مطالعات شدن )شاهدهمحدود )

مهربانی)ب بودن فداکاريارزش نیستو فهم )قابل )

5/0

کدام 8 به عبارت ؟نوعهر دارد اشاره علم
تاریخ)الف و جامعه به )علم )

علوم)ب ترین )(نافع

 

5/0

صفحه« در سواالت »ومسادامه
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امتحان شناسی:درس نهاییسؤاالت انسانی:رشته3جامعه علوم و خانوادگیادبیات نام و شروع:نام حصب8:ساعت
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٣

سمت9 عبارات از سمتچپهریک مفاهیم از یک کدام ؟راستبه دارد استمفهومیک(اشاره )اضافی

عبارات مفاهیم
دانست)1 می کار محافظه را تفهمی و پوزیتیویستی رویکرد .دو اجتماعی)الف  کنش
جامعه)2 بناي خشت ابزاري)ب علوم
دانست)3 نمی علم را علوم این متجدد .جهان انتقادي)ج شناسی جامعه
است)4 حرکت در و شده روشن خودرو .مانند اجتماعی)د نظام

وحیانی)ه و عقالنی علوم

1

10

کام پاسخ زیر سواالت دهیدبه .ل

هاي دیدمالك در سیاسی هاي نظام بندي بنویسیددسته را فارابی .گاه

1

شود؟11 می فراهم اجتماعی عدالت طرفداران رویکرد در همگان براي رقابت امکان چگونه
1

دارد؟تکثرمدل12 هایی ویژگی چه مورد(گرا دو )ذکر
1

قرآن13 آرمانی جامعه ویژگیهاي از مورد بنویسیددو .را
1

می14 چگونه خبرگان مجلس و اسالمی شوراي مشارکتمجلس غیبت عصر در مطلوب نظام به بخشیدن تحقق در توانند
کنند؟

1

باشید" کل"موفق 20جمع

ت آموزشى
کیفی
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 پای

ش و
 مرکز سنج

 
ت آموزشى
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 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج
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١

1)25/0هرمورد()23ص(صحیح-د)40ص(غلط-ج)14ص(صحیح-ب)6ص(صحیح-الف1

عمومی–الف2 موردي-ب)4ص(دانش )57ص(اقتدار-ج)50ص(مطالعۀ
وغنا-د تعارف-ه)74ص(فقر جاهله-و)86ص(الگوي فقه-ز)93ص(مدینۀ )100ص(علم

)5/0هرمورد(

5/3

31-3(کم هاي روش مقبول)3-2)49ص(یب مشروع–الف اجتماعی)3-3)57ص(غیر )69-68ص(ج
مدرن)4-3 انتقادي)3-5)81ص(د ص)3-6)95ص(الف شیعه فقه )101(ب

مورد( )5/0هر

3

دست)41-4 با دانشیگاه ذخیرة از بخشی از شودبرداشتن می انجام جدید هاي ایده طرح با گاه و دیگر بخشی نفع .به
مورد( یک (ذکر )6ص)
براي)2-4 موجود وضعیت مطلوبنقد وضعیت به )16ص(رسیدن

شوند)3-4 می تبدیل پیچیده به ساده جوامع واز کنند می طی پیشرفت بسوي یکسانی مسیر جوامع )29ص.(همۀ
آیندهنگامی)4-4 می رودهکپدید فراتر موجود نظم از (انسان )38ص.
ه)5-4 فرهنگ پیدایش موجب معانی تولید در ها انسان بودن فعال و هايخالق جهان و شودا می مختلف .اجتماعی

)49ص(
رضایت)6-4 با کراهت–تبعیت با )56ص(تبعیت
شود)7-4 می گرفته نادیده توانمند افراد بیشتر کوشش و تالش و رود می بین از رقابت )72ص(انگیزه

مدرن)8-4 ها–پسا یاتفاوت هویتی محلی(ي و خاص هاي (هویت )83ص)
کرد)9-4 مشروط معناي چاربه در که است حکومتی و حاکمان کندن عمل مجلس عادالنه مقررات )102ص(چوب

)5/0هرمورد(

5/4

5/0)25/0هرمورد()15ص(وبر)ب)14ص(کنت)الف5

زدایی)الف6 طبیعی)ب)20ص(آشنایی )27ص(علوم
)25/0هرمورد(

5/0

زدایی)ب)39ص(معنازدایی)لفا7 )38ص(ارزش
)25/0هرمورد(

5/0

اجتماعی)الف8 توحید)ب)91ص(علوم معاد(علم و مبدأ به علم ، توحید علم ، نفس به علم موارد از یک هر
است صحیح شود نوشته ، اند شده دانسته علوم ترین نافع (از )25/0هرمورد()91ص)

5/0

)24ص(د-4)6ص(ه-3)34ص(الف-2)16ص(ج-91
دوم صفحۀ )25/0هرمورد(ادامه

1
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٢

مداري10 دین مالك مداري)25/0(فارابی دنیا گرفت)25/0(و نظر در را سیاسی .نظام
اساس بر مدار دین سیاسی الهینظام قوانین و یابداحکام می )25/0(سازمان

فقط اساس بر مدار دنیا سیاسی دنیوينظام هاي آرمان و ها یابدارزش می (5/0.(سازمان )۶٢ص)

1

11

منظور استدولتبدین موظف جامعه از نمایندگی همۀبه ضروري رانیازهاي ومسکن پوشاك ، خوراك مانند افراد

کند ترتیب)5/0(تأمین کودکانبدین اولیههمۀ امکانات منداز بهره پیشرفت اساسبراي بر توانند می و شوند می

خود دیگرانتوانایی نمایندبا (5/0(رقابت )73ص)

1

گردد12 می تشدید حتی و حفظ فقط زبانی و قومی هاي گروه میان موجود هاي )5/0(تفاوت
شود می دانسته اقتصادي و سیاسی مشترك ساختار یک وجود (5/0(همچنان (83ص) بخوانیم) از مورد دو ذکر یا

صفحۀ )84بدانیم

1

شود13 می رفتار قسط و عدالت به آن دارد–در حق مقاومت-فرهنگ دیگران ظلم برابر در و شود نمی ظلم کسی به
دهد می یاري جهان مستضعفان و دیدگان ستم به بتواند که آنجا تا شود (می مورد. دو (ذکر )92ص)

1

م14 نمایندگان مشارکت با اسالمی شوراي کنمجلس محقق را اول شرط است موظف باشندیعنی(دردم عادالنه )قوانین
)5/0(

خبرگان استمجلس بخشدموظف تحقق را دوم و(شرط شناسایی اسالمی هاي معیار اساس بر را جامعه رهبر یعنی
نماید نظارت او عملکرد بر و کند (معرفی (5/0) )103ص)

1

ست" ا ئب صا محترم همکاران نظر "درنهایت،
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١

1

الزامی)الف بخش
سواالت به عزیز آموز کسب(51تا1دانش دهید16جهت پاسخ .)نمره

کنید مشخص را وغلط صحیح هاي .عبارت
در)الف عما میبارةدانش استفاده ازآن وبیشتر اندیشیم می کمتر .کنیملمی

خ)ب اجتماعی علوم و است اجتماعی علوم موضوع از تر عام انسانی علوم انسانیموضوع علوم از بخشی ود
شوند می .محسوب

کند)ج تأمین را خود نیازهاي محیط و خود در تغییر با کند می تالش زنده موجود یک همانند اجتماعی .نظام
نظ)د بر افراطی روحیهمتاکید سرکوب موجب واقلّخاجتماعی ارتباط ، هنر هامانند عرصه بسیاري در ها انسان

شود می .اندیشه

1

کنید2 کامل مناسب کلمات با را خالی .جاي
فعخلّ)الف و دراق ها انسان بودن شود............ال می مختلف اجتماعی هاي جهان و ها فرهنگ پیدایش .موجب

وج)ب اجتماعی جهان هاي سیاست اعمال براي که هایی کار و ساز بهومجموعه دارد د........................د می .هدشکل

جامعه)ج مطالعه در تبیینی شناسان جامعه .است......................و.....................روش
یعنی)د ، آن پیامدهاي و اجتماعی هاي کنش ، اجتماعی کند............................علوم می .مطالعه

2

کنید3 مشخص را صحیح .پاسخ
مو)3-1 مطالعۀ و نگاري مقابلقوم در میروند..................ردي بکار تبیینی شناسی جامعه در که گیرد می .قرار
ب)الف تفسیري جهايروش)روش تفهم)کمی کیفی)دیروش هاي روش

با)3-2 و سرزمینی قلمرو در ها دولت بین نبرد گذشته گرفت.......................در می .صورت
رسانه)الف آموزشی)بابزار نظامی)جنظام فرهنگی)دابزار نفوذ

؟)3-3 کند می اشاره اي رتبه هاي تفاوت به گزینه کدام
هوشی)الف لهجه)بوقدضریب و پوست د)جرنگ جنسیت و سکونت)ثروت محل و زبان

ب))3-4 هویتی الگوي ؟کدام دارد توجه یکدیگر از جوامع و افراد متقابل شناخت ه
تکثرگرا)الف سازي)بالگوي همانند تنازع)جالگوي تعارفا)دالگوي لگوي

2
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کنید4 وصل چپ سمت مفاهیم به را راست سمت است(.عبارات اضافی مورد )یک

مفاهیم عبارات

انتقادي–الف علوم

اجتماعی-ب نظم

فرهنگی-ج هویت

تفهمی-د علوم

آهنین-ه قفس

اساس-1 بر مختلف اجتماعی هاي متفاآنجهان دارندتعاریف علم از .وتی

ب-2 انسانی علوم شودهبه می گفته نیز آدمیان ناپسند هاي کنش انتقاداز .دلیل

قواعدي-3 نتیجۀ کردندر زندگی هم با براي ها انسان ما که شود می قرار بر

ایم .پذیرفته

جدا-4 هدفی گویا که نظمی از وبر نیازهايازتعبیر و ها داردانسان آنها .واقعی

1

کدام5 به عبارت دانشهر و جهان کنداشارهنوع ؟می
اخت)الف در را عمومی دهدیدانش می قرار ما )ار ..................................).

رشد)ب و پیدایش زمینۀ تواند می جامعه یک در مشکالت و مسائل کندنآبروز فراهم ..............).(.......................را

5/0

کند؟6 می اشاره علوم انواع از کدامیک به عبارت هر
دهد)الف می آگاهی ها انسان به فناوري هاي محدویت و ها فرصت بارة (.........................................).در

طبیعت)ب بر تسلط و پیشگیري براي طبیعی حوادث بینی )................(.................پیش

5/0

عبارت7 استهر مفهومی چه ؟بیانگر

اجتماعی)الف هاي پدیده میان )ارتباط .................................).

کنند)ب می نگاه خود اطراف روزمره موضوعات به غریبه فرد ازدیدیک شناسان )جامعه .......................).

5/0

کدامی8 به عبارت داردهر اشاره شناسی جامعه هاي رویکرد از .ک

کنند)الف می تمرکز شود می مشاهده )برآنچه .............................)

دانند)ب می اجتماعی کنش ویژگی ترین مهم را ومعناداري )آگاهی ...............................).

5/0
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یکبه9 دهیدهر کوتاه پاسخ زیر سواالت .از

؟)الف است مطرح ها پدیده کدام مورد معنادر مسئله

؟)ب شود می استفاده ها شیوه و ابزارها نوع کدام از هژمونیک سلطه در

بنویسید)ج را مورد یک ، یابد می دست ها توانمندي کدام به دارد علمی دانش که .کسی

جو)د اعتیاد انگیزة فهم ؟براي کرد باید چه اي رایانه هاي بازي و اینترنت به نوجوانان و انان

2

10
دهید کامل پاسخ زیر سواالت .به

؟ کنند می مطالعه چگونه را سیاسی امور تفسیري شناسی 1جامعه

قدرت11 نوع بااجتماعیکدام ؟همراه است مشروعیت و اجتماعی 1مقبولیت

جامعممه12 هدف ؟ترین چیست انتقادي شناسان 1ه

ا13 انسان نقش بر اجتماعی قشربندي دانستن ؟زنتیجۀطبیعی بود چه قشربندي طرفداران 1سوي

بنویسید14 هویت بر را ارتباطات توسعه و شدن جهانی مورد(.نتایج دو 1)ذکر
؟15 کند فراهم یکدیگر با را مردم همدلی امکان تواند می حکومت 1چگونه

انتخابی بخش
کسبدا جهت عزیز آموز سواالت4نش از دهید4فقط23تا16نمره پاسخ و کرده انتخاب دلخواه به را .سوال

دانشی16 ذخیره در تعارض هاي پیامد از مورد بنویسیدجوامعدو 1.را
؟17 است تر پیچیده طبیعی علوم به نسبت اجتماعی علوم در بینی پیش 1چرا
مخال18 دیدگاه بنویسیداز را خصوصی مالکیت رفتن بین از نتایج اجتماعی قشربندي 1.فان
؟19 کنند می زدایی هویت اجتماعی هاي رویکرد برخی 1چرا
بنویسید20 را فارابی مدنی علم هاي ویژگی از 1.دومورد
تاریخچگونه21 و جامعه به اجتماعی(علم باشند)علوم نافع علوم درگروه توانند 1؟می
؟22 گرفت شکل ایران جامعه در بیستم قرن در اجتماعی انقالب دو 1چگونه

؟23 نیست تفسیري نوع از مسلمان اندیشمندان اجتماعی علوم 1چرا

باشید" کل"موفق 24جمع
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)38ص(ص)د)24ص(ص)ج)12ص(ص)ب)4ص(غ)لفا1
)25/0هرمورد(

1

معانی)الف2 سیاسی)ب)51ص(تولید تجربه)ج)60ص(نظام و بیرون(حس از )27ص()نگاه

اجتماعی)د هاي مورد()15ص(پدیده )5/0هر
2

نظامی-ج)3-2)51ص(کمیهايروش-ب)31-3 )59ص(ابزار

وقد-الف)3-3 هوشی تعارف-د)3-4)69ص(ضریب مورد()87ص(الگوي )5/0هر
2

مورد()38ص(ه-4)21ص(ب-3)14ص(الف-2)6ص(ج-41 1)25/0هر

اجتماعی)الف5 علمی)ب)4ص(جهان 5/0)25/0هرمورد()5ص(دانش

اجتماعی)الف6 ابزاري)ب)13ص(علوم 5/0)25/0هرمورد()14ص(علوم

5/0)25/0هرمورد()21ص(زداییییآشنا)ب)23ص(اجتماعیساختار)الف7

5/0)25/0هرمورد()41ص(تفسیري)ب)38ص(تبیینی)لفا8
اجتماعی)الف9 هاي فرهنگی)ب)44ص(پدیده رسانهیاابزارهاي و )60ص(هنر

موارد)ج از مورد عمومی:یک شناخت به راکه اشکاالتی و وآسیبها رسد می خود اجتماعی جهان عمومی شناخت از عمیقی درك به

حقایق از که کند می پیدا قدرت و کند می شناسایی اند کرده پیدا کندراه دفاع عمومی شناخت در )5ص(.موجود

داد)د یاري را آنها و فهمید را آنها آرزوهاي و زندکی مسائل تا شد همراه جوانان با همدالنه )40ص(.باید

2

براي10 معیاري و مالك و کند می بسنده سیاسی هاي ونظام ها ارزش توصیف به ارصرفأ آنها علمی ئهارزیابی  ا
دهد )66ص.(نمی

1

است11 همراه میل و رضایت با نیز آن از تبعیت و باشد الهی حکم و قانون مطابق 1)58ص.(قدرت

بهتر12 وضعیت یک به رسیدن براي هایی حل راه تجویز و اجتماعی جهان موجود وضعیت 1)76ص(.نقد

یافتن13 ادامه و آمدن پدید در جوامع و ها انسان اجتماعینقش امکانقشربندي چندان را آن در تغییر و گیرند می نادیده را
دانندپذیر )73ص.(نمی

دوم« ي صفحه در »ادامه
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14
که شود می موجب ها فرهنگ آمیختن هم در آن در که است کرده فراهم را مرز بدون جهانی گیري شکل زمینه سوي از
و جوامع از بسیاري دیگر سوي از ، شود تغییر دستخوش شدت به ها هویت و نباشند ثابت و کامالًخالص دیگر ها فرهنگ

هویتی ساختن وبا اند برخاسته خود از دفاع به ها خویشگروه واقعی هویت به بازگشت یا خود براي هویتیخاص برابر در
هستند تحلیلی هویت این از رهایی خواهان و کنند می مقاومت کند می تحمیل آنها به شدن فرایندجهانی .که

فوق( موارد از مورد دو )86ص)(ذکر

1

براي15 سازي زمینه محلیبا سطح در یکدیگر از مردم امکانشناخت و کند حل مشکالت از بسیاري ، اي منطقه و ،ملی
آورد فراهم را یکدیگر با مردم (همدلی )88ص.

1

انتخابی بخش
از بیش به آموز دانش اگر گرامی فقط4مصحح ، باشد داده پاسخ انتخابی نمایید4سوال تصحیح را اول .سوال

شود16 می قطع علمی دانش و عمومی دانش سویه دو ارتباط شرایطی چنین دانش–در از جانبه همه طور به عمومی دانش
کند نمی حمایت عمومی–علمی دانش مشکالت حل براي الزم توان و دغدغه و ماند می باز الزم رونق و رشد از علمی دانش

دهد می دست از مورد.(را دو )6ص)(ذکر

1

آنهابه17 تنوع و اجتماعی هاي پدیده سایر و ها کنش بودن ارادي و آگاهانه 1)13ص.(سبب

برود18 بین از خصوصی مالکیت نخو:اگر پایین طبقه داشتاهدیگر خواهند یکسان شرایطی همگان ترتیب بدین و داشت .یم
)73ص(

1

پاسخبرخی19 به دستیابی براي ها کامالًرویکرد و ساده بارةهاي در بینی پیش اجتماعیقابل هاي پدیده وقوع چرایی
ع و کنند،پیچیدگی می زدایی هویت انسانی و اجتماعی هاي پدیده از گیرندو می نادیده را پدیده این )47ص(.مق

1

پردازد-201 می مختلف جوامع ساختارهاي و ها کنش فهم و توصیف هاي-2.به واقعیت یابی علت یعنی تبیین وبه اجتماعی
پردازد می آنها تحوالت و تغییرات (بررسی ص. از مورد )98ذکردو

1

آموخته21 آینده و حال در قوانین آن از استفاده براي اجتماعی، قوانین شناخت و گذشتگان رفتار از آموختن درس قصد به اگر
)95ص.(شوند

1

جامعه22 عمومی فرهنگ در فقه علم مرجعیت و فقهیمقبولیت نظریه دو اساس بر که شد موجب مشروطۀن(ایران ظریه
خمینی امام اسالمی انقالب و فقیه والیت نظریه و نایینی شکل)میرزاي ایران جامعه در قرن یک در اجتماعی انقالب دو

(بگیرد )109ص.
1

با23 تقابل در را تفسیر تفسیري رویکرد خالف بر رو این از کنند نمی محدود تجربی و حسی دانش به را علمی دانش آنان
آورند می شمار به تبیین نوعی را تفسیري هر بلکه دانند نمی دانندزتبیین می استدالل نیازمند راهم تفسیر (یرا 1)115ص.

ست" ا ئب صا محترم همکاران نظر 24"درنهایت،


