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نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

 .عبارت هاي صحیح وغلط را مشخص کنید 1
 ما دارد این آگاهی، در زندگی ی کهنش هاي خود داریم و اهمیت و نقشبارة کما اغلب از آگاهی و دانشی که در) الف

  .غافلیم
در جامعه شناسی تبیینی برخی جوامع از برخی دیگر، پیچیده ترند و در رفع نیازهاي خود تواناترند و به همین ) ب

  .پیشرفته ترنددلیل 
حس و تجربه از ابزارهاي مهم شناخت علمی هستند و روش تجربی، توان فهم و تحلیل معانی کنش انسان ها را نیز ) ج

  .دارد
بررسی  و مطالعه پدیده هاي انسانی و اجتماعی، بدون توجه به عمق آن ها به نتیجه گیري هاي غلط و اشتباه منجر ) د

  .می شود

1 

2  
  

  .ا کلمات مناسب کامل کنیدجاي خالی را ب
.... .............اگر قدرت مطابق قانون و حکم الهی باشد و تبعیت از آن نیز با رضایت و میل همراه باشد، قدرت هم ) الف 

 .اجتماعی.................  دارد و هم
................  و.................  نیجامعه شناسان می گویند علت نابربري هاي اجتماعی، این است که مزایاي اجتماعی، یع )ب 

  .و دانش به صورت نابرابر میان افراد توزیع شده اند
است و .................  پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه هاي جامعه، به معناي سیاست) ج

  .می باشد.................  مربوط به دوره
  .می نامد................  م بر تداوم و تغییر جوامع و امت هاي مختلف راقوانین حاک ،قرآن کریم) د
  .رت هاي داخلی و خارجی داشته استدهمواره نقش مهمی در تعیین نوع رابطه مردم با ق................. در ایران ) ه

5/2 

 .پاسخ صحیح را مشخص کنید  3
.اندیشیم و بیشتر استفاده کنیممی آن کمتر ة دانشی است که دربار ةگسترده ترین بخش ذخیر) 1-3

 علم تجربی) د             دانش عمومی) ج           ذخیره آگاهی) ب               دانش علمی ) الف
مالك هاي دسته بندي نظام هاي سیاسی از دیدگاه فارابی کدامند؟) 2-3

       تبعیت با رضایت –تبعیت با کراهت ) الف
           نیا مداريد -دین مداري) ب
         عدالت  –فضیلت ) ج
 روش تصیم گیري –تعداد افراد تاثیر گذار و تصمیم گیرنده )د
و حذف در کدام رویکرد نابرابري اجتماعی، عدالت اقتصادي را مهم می دانند و معتقدند که با توزیع برابر ثروت) 3-3

  ، عدالت برقرار خواهد شد؟مالکیت خصوصی 
  مدل لیبرالی )ب                                   عدالت اجتماعیمدل ) الف

مخالفین قشربندي اجتماعی ) قشربندي اجتماعی                           د طرفداران) ج

3 
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  ٢

یت ها موضوعی براي نزاع و ، محصول دوران پسامدرن است و هو................ اندیشمندان اجتماعی معتقدند که ) 4-3  
  .درگیري می شوند

  سازي همسان) د                      تعارف هویت ها )ج                یکسان سازي) ب           سیاست هویت) الف
  در معناي عام، معناي برخاستن یک فرد در جمع فهمیده می شود؟ عقل در کدام یک از انواع  ) 5-3

  ربیجعقل ت) د                      عقل تفسیري) ج                    عقل انتقادي) ب               عقل ابزاري ) الف
جامعه اسالمی با استفاده از کدام شاخه علوم اجتماعی، رفتارها و هنجارهاي اجتماعی را ارزیابی و نقد می کند و ) 3- 6

  ؟درباره ي آن ها داوري می کند
  لسفهم فعل) د               علم جامعه شناسی) ج                          علم فقه) ب                  علم تاریخ ) الف

  

  .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید  4
  .را بنویسید) اسالمی و ایرانی(یک مورد از ویژگی هاي علوم انسانی و اجتماعی بومی ) الف 

  جامعه شناسان براي شناختن نظم چه می کنند؟) ب 
  براي فهم کنش انسان ها باید به سراغ کدام روش ها رفت؟) ج 
  )ذکر یک مورد(؟در رویکرد عادالنه دولت چگونه تالش می کند نابرابري هاي اجتماعی را کاهش دهد) د 
  الگوي تعارف در مقابل کدام الگو قرار دارد؟) ه 
  )یک مورد(کدام علوم از نافع ترین علوم شمرده می شوند؟  )و  

  مردم در جامعه اسالمی چگونه می توانند در تحقق بخشیدن به نظام مطلوب در عصر غیبت مشارکت کنند؟) ز 
  

5/3  

5  
  
  

  :جدول مقابل را کامل کنید
  ویژگی ها انواع قدرت اجتماعی

 .................. - الف  قدرت سخت

  .با کمک ابزارهایی مانند رسانه اعمال می شود  .................... - ب
  .مطابق یک نظام عقیدتی و ارزشی صحیح اعمال می شود  .................... - ج
    .و اراده کسانی هست که قدرت بر آن ها اعمال می شودواست بر مدار خ  .................... -د

1  

  ؟به کدام یک از انواع تفاوت و نابرابري اشاره داردهر عبارت   6
  (....................................) تتفاوت در رنگ پوست و جنسی) الف 

  (...................................) نابرابري در قدرت سیاسی و ثروت ) ب 

5/0  

  ؟هویت را نشان می دهد نوع ، کدام رویکرد جامعه شناسی وهر عبارت  7
  ......................)(.. به دنبال مالك هایی براي داوري علمی در باره ي ارزش ها و هنجارهاست) الف 
  (.................................) .ملی گرایی و وطن دوستی، مشخصه اصلی آن است) ب 
  

5/0  
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کیفیت آموزشى
و پایش 

 مرکز سنجش 
 

کیفیت آموزشى
و پایش 

 مرکز سنجش 
 

کیفیت آموزشى
و پایش 

 مرکز سنجش 
 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



  باسمه تعالی 
  دقیقه 80 :مدت امتحان  3:  تعداد صفحه  ادبیات و علوم انسانی:  رشته  3جامعه شناسی : درس  نهاییان سؤاالت  امتح 

  صبح 8 :ساعت شروع  دورة دوم متوسطه دوازدهم پایه  :نام و نام خانوادگی     4/3/1400 :تاریخ امتحان
 و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش   1400سال  ماه خرداد نوبت درسراسرکشور  بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، دانش آموزان

   http://aee.medu.ir     
  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف

  

  ٣

  ؟انواع مدینه هاي فارابی اشاره داردکدام یک از  به هر عبارت  8
ها و آرمان ها و حقیقـت زنـدگی سـخن بگویـد،      علم ابزاري می تواند وجود داشته باشد، اما علمی که از ارزش) الف  

  (..................................) .وجود ندارد
 .، امـا بـر اسـاس آن عمـل نمـی کننـد      دارنـد مردم حقیقت و عدالت را می شناسند یـا امکـان شـناخت آن را    ) ب 

(..................................)  
  

5/0  

  ؟ل در معناي خاص را نشان می دهد  یک از انواع عقکدام  ،هر عبارت  9
  (...................................) .قانون علیت در فلسفه با این عقل شناخته می شود) الف
  (...................................) .علوم انسانی و علوم اجتماعی را پدید می آورد) ب 

5/0  

  )مورد  اضافی استیک ( ؟ارتباط داردهر عبارت با کدام مفهوم   10
  عبارات مفاهیم

 تعاریف متفاوت جهان اجتماعی از دانش علمیعلت  - الف  تبیین  -1

  بیان چرایی یک پدیده - ب  همراهی همدالنه -2
  نگاه کردن به مسائل جوانان از منظر خودشان و تالش براي فهم آن ها - ج  تفسیر -3
  )اینجایی و اکنونی(دانش محلی  -د  هویت فرهنگی -4
      قواعد اجتماعی -5

1  

  .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید  11
  نظریه پردازان کنش اجتماعی، زندگی اجتماعی انسان را چگونه مطالعه می کنند؟

  
1  

  1  براي رسیدن به کدام اهداف استفاده می شود؟و  ییابزارها چه از   کهژمونی ۀسلط در  12
  

  1  کشاند؟می  پدیده هاي اجتماعی و انتقاد از آن ها ةبارعاملی جامعه شناسی را به داوري درچه   13
  

  1  نی به تکثر و تنوع نژادي، زبانی و قومی چیست؟آررویکرد الگوي مطلوب ق  14
  1  .را بنویسید از ویژگی هاي آنرد از همه ظرفیت هاي علوم اجتماعی برخوردار است، دو مو علم مدنی فارابی  15
  1  .عالمان مسلمان با علوم اجتماعی مدرن را بنویسیدنتایج تعامل دو مورد از    16

  20  جمع کل                                                                                "موفق باشید"                                                               
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  ١

  1  )25/0هرمورد ()44صفحه (-ص )د )     37صفحه (  -غ )ج )    30صفحه ( -ص ) ب)     3صفحه ( -ص ) الف  1
صفحه (مدرن  –همانند سازي ) ج )              69صفحه (قدرت  -ثروت  ) ب )         57صفحه ( مقبولیت -مشروعیت ) الف  2

  )5/0هرمورد ()108صفحه (فقه شیعه)ه)     96صفحه ( سنت هاي الهی)د)            84
5/2  

  )4صفحه (دانش عمومی -ج) 1-3  3
  )61صفحه ( دنیامداري -دین مداري –ب ) 2-3
  )72صفحه (مخالفین قشربندي اجتماعی      –د) 3-3
  )85صفحه ( هویتسیاست  -الف) 4-3
  )103صفحه ( عقل تفسیري – ج) 5-3
)                                                                                                                            5/0هر مورد ()106صفحه (علم فقه  –ب) 6-3

3  

4  
  
  
  
  
  

  .ائل جامعه ما باشدت فرهنگی خودمان و ناظر به حل مسهویهمسو با )الف
  ذکر یک مورد )7صفحه (.دغدغه کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط را داشته باشد

  )20صفحه . ( جامعه شناسان براي شناخت نظم از امور آشنا و مانوس آشنایی زدایی می کنند) ب 
  )50صفحه . ( روش هاي کیفی) ج 
 یا از ثروتمندان مالیـات بگیـرد و از آن   ،روري همه افراد مانند خوراك، پوشاك و مسکن را تامین کنددولت نیازهاي ض) د

  )ذکر یک مورد() 73صفحه . (براي رفع فقر در جامعه استفاده کند
  )87صفحه . (الگوي تعارف در مقابل الگوي تنازع قرار دارد) ه 
  )یک موردذکر( )95صفحه .(. .از نافع ترین علوم هستندعلم به مبدا و معاد  -علم توحید  -علم به نفس) و 
در تحقق بخشیدن بـه نظـام مطلـوب در عصـر      مردم در این جامعه از طریق مجلس شوراي اسالمی و مجلس خبرگان) ز 

  )110صفحه .(غیبت مشارکت می کنند
  )          5/0هر مورد (

5/3  

  .ذکر یک مورد کافی است .اعمال می شود )خشن،با زور،آشکار(با کمک ابزار نظامی -الف  5
  )58صفحه (قدرت نرم -ب
  )57صفحه(مشروعیت قدرت -ج
 )57صفحه( مقبولیت -د
  )  25/0هر مورد (

1  

  ) 68صفحه (تفاوت هاي اسمی ) الف   6
  )25/0هرمورد ( ) 68صفحه (نابرابري اجتماعی ) ب 

5/0  

  ) 89صفحه ( جامعه شناسی انتقادي ) الف    7
  )25/0هرمورد () 83صفحه ( ناسیونالیسم) ب  

5/0  

  ) 98صفحه ( مدینه جاهله) الف   8
  )25/0هرمورد () 98صفحه (  مدینه فاسقه) ب 

  

5/0  

  ادامه در صفحه دوم
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  ٢

  ) 114صفحه ( عقل نظري) الف    9
  )25/0هرمورد ( ) 114صفحه ( عقل عملی ب 

5/0  

  1  )25/0هرمورد ()49صفحه ( 3 -د             )39صفحه ( 2 -ج    )25صفحه ( 1 -ب     )6صفحه (  4 -الف  10
نظریه پردازان کنش اجتماعی ، آگاهی و معناداري را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند و زندگی اجتماعی انسـان    11

یعنی اراده و ارزش را مهم مـی داننـد ولـی آنهـا را      ،ویژگی هاي دیگر کنش.مطالعه می کنند،را با تاکید بر آگاهی و معنا 
  ) 40صفحه (.دنبرخاسته از آگاهی و تابع آن می بین

1  

استفاده می  براي  مهندسی رضایت عمومی و توجیه برتري جویی خود  از شیوه ها و ابزارهاي فرهنگی مانند هنر و رسانه  12
  ) 59و  58صفحه (.کند

1  

13  
ارزش ها و انتقاد از آن ها مـی  ة وضع مطلوب جهان اجتماعی جامعه شناسی را به داوري در بارفاصله میان وضع موجود و 

  ) 77صفحه (. کشاند
1  

رویکرد الگوي مطلوب قرآنی تکثر و تنوع نژادي، زبانی و قومی را مانع وحدت و همدلی نمی داند، بلکه انسـان هـا را بـه      14
  ) 88صفحه (. منشا وحدت رهنمون می سازد

1  

  .به توصیف و فهم کنش ها و ساختارهاي جوامع مختلف می پردازد  -1  15
  .به تبیین، یعنی علت یابی واقعیت هاي اجتماعی و بررسی تغییرات و تحوالت آن ها می پردازد -2
گر در باره هنجارها، ارزش ها و آرمان هاي جوامع مختلف داوري علمی می کند و رویکرد انتقادي به جامعه خود و دی -3

  .جوامع دارد
کنش گران سخن می گوید و بایدها و نباید هایی براي زندگی اجتماعی  دگیِهنجارها، نحوه رفتار و سبک زندر باره  -4

  ) 98صفحه ()هار موردچذکر دو مورد از (. تجویز می کند

1  

فـراهم آورد و در عـین حـال بـه     تعامل عالمان مسلمان با علوم اجتماعی مدرن می تواند زمینه طرح نظریـات جدیـد را     16
متفکران مسلمان امکان می دهد که علوم اجتماعی جهان اسالم را گسترش دهند و عالوه بـر توصـیف و تبیـین مسـائل     
جهان اسالم، مسائل جامعه جهانی را هم تحلیل کنند و براي برون رفت از بحران هایی مانند بحران آگاهی و بحران معنـا،  

  )ذکر دو مورد)   (112صفحه (.  راه حل ارائه دهند

1  

  20  جمع نمره "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
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	سوالات  جامعه شناسي دوازدهم خرداد ماه 1400
	راهنماي تصحیح  جامعه شناسی  3 دوازدهم خرداد 1400



