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 صحیح و غلط را مشخص کنید.   هایعبارت   1

در  ، کنندمیبا تولد و ورود به جهان اجتماعی با دیگرانی که در همان جهان اجتماعی زندگی  هاانسانما الف( 

 . شویممیسهیم و شریک    هادانشو    هاآگاهیاز   ایمجموعه

 و کندمییک نظام اجتماعی در محیط ایجاد  هتغییراتی است ک ازجملهناپذیر، از منابع تجدید روزافزونب( برداشت 

  .  کندمیتغییراتی است که یک نظام در خود ایجاد  ازجملهرشد جمعیت نیز  

ست بلکه با استفاده از او فهم  مشاهده قابلارزش بودن مهربانی و فداکاری  تنهانهتبیینی  شناسیجامعهدر ج(

 یک رذیلت اخالقی است.  توزیکینهاخالقی و   تگفت که مهربانی یک فضیل  توانمیتجربی    هایروش

و بسیاری از اندیشمندان را به خود  هاانسانها پرسش دیگر مرتبط با آن، همواره ذهن پرسش از معنای زندگی و دهد( 

 وده است.بعلوم اجتماعی نیز مطرح   نظرانصاحبدر جهان متجدد و در میان    هاپرسشمشغول کرده است، این 

1

ی را با کلمات مناسب کامل کنید.  لاجای خ  2

 .  دهدمیتقلیل    ....................  هایمهرهیچ و  پرا به    هاانسانیکسان دانستن طبیعت و جامعه، الف(  

 را ندارد.  هاانسان  ....................حس و تجربه از ابزارهای مهم شناخت علمی هستند اما روش تجربی توان فهم  ب(  

 در جوامع توجه دارند.   ....................اجتماعی به    هاینابرابریدر مطالعه    ناجامعه شناسج(  

موضوعی برای نزاع  هاهویت است که  ....................اندیشمندان اجتماعی معتقدند که سیاست هویت متعلق به دوره د( 

 .  شوندمیو درگیری 

نداشته باشد  ایفایدهو از یادگیری علمی که  اندشدهتشویق  ....................در فرهنگ اسالم، مسلمانان به آموختن ( ه

 . اندگردیدهمنع  

را به فرصتی برای  هاتفاوتی، این قومی، نژادی، زبانی و فقه هایتفاوتفقه اسالمی با به رسمیت شناختن و( 

 . کندمیتبدیل    ....................  گیریشکل 

3

.  یدکنپاسخ صحیح را مشخص  3

.کندمیو پیشرفت   گیردمیبرای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل    الشبا ت  (1-3

بخش ذخیره دانشی   ترینگستردهد(          ج( دانش علمی         آگاهی حاصل از زندگی  ب(          الف( دانش عمومی 

یا هاتفاوتاجتماعی نتیجه  ایهنابرابری" که  پندارندمیدر کدام رویکرد به نابرابری اجتماعی، چنین ( 2-3

 ."اندعادالنهطبیعی هستند، بنابراین    هاینابرابری

 بندی اجتماعی  شرق  مخالفانب(                                      الف( طرفداران عدالت اجتماعی  

عی اجتما  قشربندیطرفداران  د(                                            ج( مخالفان مالکیت خصوصی

5/2

ادامه در صفحه دوم

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



 یالتعباسمه  

 دقيقه 80  مدت امتحان:  3تعداد صفحه:   دورۀ دوم متوسطه دوازدهم هپای 3 یشناسجامعه:  نهایی درس  امتحان  سؤاالت  

  صبح 8  ساعت شروع: 06/1401/ 10 :تاريخ امتحان نام و نام خانوادگی :     ادبیات و علوم انسانی رشته:  

 پایش کیفیت آموزشیو  مرکز سنجش 1401سال  شهریور ماه  نوبتر در  شونه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کزادانش آموزان رو
http://aee.medu.ir 

   
 نمره دارد(  نامهپاسخ)سؤاالت   ردیف 

 

 

، این عبارت به کدام الگوی هویتی اشاره "شناسندمردم دشمن چیزی هستند که نمی " :دیفرمامی (عامام علی )( 3-3 

   دارد؟

  هاهویتالگوی تنازع  د(                   تکثرگرا ج( الگوی             هاهویتب( الگوی تعارف             همانندسازیالف( الگوی  

 ، از کدام نوعکنیممیانه استفاده ملدر سخن گفتن با دیگری از زبان خود برای اصالح یک رابطۀ ظا کههنگامی( 4-3

 ؟ کنیممیاستفاده    عقل

 عقل ابزاری د(                     ج( عقل انتقادی                                تجربیب( عقل                     الف( عقل تفسیری    

 هاآنو درباره  نمایدمی، رفتارها و هنجارهای اجتماعی را ارزیابی و نقد ....................ه از استفاد بای ه اسالم معجا( 5-3

 . کندمیداوری  

  د( علوم ابزاری                       ج( علم جامعه                   ب( علم تاریخ                      الف( علم فقه             

 

 زیر پاسخ کوتاه دهید.  تالابه سؤ 4

 تعارض در ذخیره دانشی جوامع را بنویسید.   پیامدهایالف( یک مورد از 

 جامعه شناسی خرد چیست؟  ۀموضوع مورد مطالعب(  

 ج( نظم اجتماعی نتیجۀ چیست؟  

 د( تأثیر نادیده گرفتن معنای کنش بر مطالعات تبیینی را بنویسید.  

 ید کرد؟ باه  های کنش چ( برای فهمیدن داللته

 و( هدف از سلطۀ هژمونی چیست؟  

 ز( رویکرد ابن خلدون در مقایسه با فارابی چگونه است؟

 پذیر است؟  و بدی ظلم چگونه امکان  ( شناسایی خوبی عدالتح

4 

   ضافی است(اشاره دارد.)یک مفهوم ا سمت چپ   مفاهیم کدامیک از به سمت راست  عباراتک از هر ی 5

  مفاهیم تاعبار

   آگاهی موجود در احوال پرسی از دیگران (1

 . آیدمی ( در زندگی روزمره بیشتر به چشم 2

 . به معنای تأیید کنشگران نیست( 3

 ( نادیده گرفتن پیچیدگی و عمق پدیده اجتماعی 4

 

 نظمی بی الف(   

 ب( همراهی همدالنه 

 ج( دانش عمومی 

 د( هویت زدایی 

 هی ( ذخیره آگاه
 

1 

  اشاره دارد؟  شناسیجامعهنوع  و    ویکردر  مکداهر عبارت به   6

  .....(............)... گشت دعاوی تجویزی به علوم اجتماعی باز شد  ازرویکرد تبیینی به حاشیه رفت و راه ب  ، با غلبۀ آنالف(  

 .........(..).........  کندمیآن انتقاد  بلکه آن را تقبیح و از    پردازدنمینژادی    ضیتبعبه توصیف و تبیین  اً  صرفب(  
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 هر عبارت به کدام نوع روش پژوهش کیفی اشاره دارد؟  7

اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند و  نهاد یکالف( اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک پدیده خاص مثالً یک فرد، 

 (....................)  .را نشان دهدبودن آن    فرد منحصربه  و  عمق پنهان

، خود را در شرایط کندمیرا دارد زندگی  هاآنرای مدتی با قومی که قصد تحقیق درباره بب( در این روش پژوهشگر 

 (....................)را بهتر بشناسد.    هاآنتا   کندمیتجربه    را  هایشانشکنو    دهدمیفرهنگی آن قوم قرار 

5/0 

 ره دارد؟هویتی اشای  الگو ل ورت به کدام مدهر عبا 8

 گردد. )...................(های قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید میهای موجود میان گروهالف( تفاوت

ها را به منشأ وحدت رهنمون  داند بلکه انساندت و همدلی نمیب( تکثر و تنوع زبانی، نژادی و قومی را مانع وح

  (..............)........  .سازدمی

5/0 

9 

 

 

 

 

 زیر را کامل کنید. جدول  

 هایویژگ نوع قدرت 

 قدرت مطابق قانون و حکم الهی باشد تبعیت از آن نیز با رضایت و میل همراه باشد  الف

  ب قدرت سخت 

1 

  پاسخ کامل دهید. به سؤاالت زیر  

 1 برخوردارند؟ ری چرا علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشت 10

 1 ؟کندمیرا چگونه مطالعه    امور سیاسیو   هاارزشیری، تفس  شناسیهجامع 11

 1 چیست؟  هاآنبه ساختارهای اجتماعی و نادیده گرفتن    توجهیبینتایج    ، یاز دیدگاه جامعه شناسان انتقاد 12

 1 ؟ندکمیبیرون علم جستجو  ا  ر، راه رهایی انسان  گیردمیچرا رویکردی که از درون رویکرد تفسیری شکل   13

 1 آن را بنویسید.  هایویژگی؟  فارابی چه نام دارد  نظر  موردامعه آرمانی  ج 14

 1 تفسیری نیست؟  جامعه شناسی  چرا علوم اجتماعی اندیشمندان مسلمان از نوع 15

 20 جمع نمره                                                                      "موفق باشید" 
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    مرهن راهنمای تصحیح  فردي

 

 1 43( صفحه  صد( )             38( صفحه  غج( )             24ب( )ص( صفحه              3الف( )ص( صفحه  1

 (69)صفحه  قشربندی اجتماعی (            ج(  37)صفحه   معانی کنشب(     (      29)صفحه    )نظم اجتماعی(الف(   2

  (107)صفحه    امت اسالمیو(                     (  94)صفحه    علم نافع(  ه          (           85)صفحه  پسامدرن  د(  

3 

 (    88)صفحه    ب  (3-3(                71د )صفحه    (2-3(               5)صفحه   ج  (1-3 3

  (107الف )صفحه   (5-3(           103ج )صفحه   (4-3

5/2 

نش عمومی به طور همه جانبه از دانش دا :زشود و یا یک مورد االف( ارتباط دو سویه دانش عمومی و دانش علمی قطع می 4

ماند و دغدغه و توان الزم برای حل مسائل و مشکالت کند، دانش علمی از رشد و رونق الزم باز میعلمی حمایت نمی

 .(7)ص  دهددانش عمومی را از دست می

 (16.)صکندیهای اجتماعی خرد را بررسی و مطالعه م جامعه شناسی خرد کنش اجتماعی و سایر پدیده  ب(

 (21)صایم.ها برای با هم زندگی کردن پذیرفتهشود که ما انسانج( نظم اجتماعی در نتیجۀ قواعدی برقرار می

خصوصیات و رفتارهای قابل   فد( نادیده گرفتن معنای کنش سبب شده است که بیشتر مطالعات تبیینی به توصی

 (39) ص شوند.محدود  مشاهدۀ ما 

   (50)ص  .مراجعه کنیم ،کندای که کنشگر در آن عمل میکنش باید به زمینه فرهنگی  های( برای فهمیدن داللته

 ( 59)ص    ت عمومی و توجیه برتری جویی خودو( مهندسی رضای

ز( رویکرد ابن خلدون، انتقادی نیست و جامعه شناسی او در مقایسه با جامعه شناسی فارابی محافظه کارانه است. 

 (100)ص

 (114)ص    کندشناسایی می؛  آیندا آگاهی و اراده انسان به وجود میکه بهایی را  قعیت( عقل عملی، واح

4 

     (20نظمی )صفحه  ( الف( بی2            (                        4( )ج( دانش عمومی  )صفحه 1 5

 (46)صفحه    ( )د( هویت زدایی4                          (39)صفحه    ( همراهی همدالنهب( )3
1 

5/0 (77و    76)ص     جامعه شناسی انتقادی  (ب                                       تفسیری  رویکرد  (الف 6  

5/0 (51و    50)ص    قوم نگاریب(                                 مطالعه موردیالف(   7  

5/0 (88ص  )  ها(ویتالگوی تعارف هب( الگوی مطلوب قرآنی )                             (86)ص الف( مدل تکثرگرا 8  

 (57)ص  و مقبول  مشروعیا قدرت    الف( قدرت هم مشروعیت دارد و هم مقبولیت اجتماعی 9

 (58شود.)ص  های خشن با زور و به طور آشکار توسط نهادهای نظامی اعمال میب( قدرت سخت از طریق ابزار

1 

  ادامه در صفحه دوم 
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    مرهن راهنمای تصحیح  فردي

 

کنند که از ها کمک مید و به آنندهیها آگاهی م به انسان طبیعی و فناوری حاصل از آنعلوم  ۀعلوم اجتماعی دربار   10

 (13)ص  صحیح استفاده کنند. ۀطبیعت و علوم طبیعی به شیو
1 

های  و نظام هاشداند اما صرفا به توصیف ارزدار و ارزشی میهایی معناجامعه شناسی تفسیری، امور سیاسی را پدیده 11

 (65)ص  دهد.  ها ارائه نمییابی علمی آنکند و مالک و معیاری برای ارزی بسنده مییاسس
1 

پوشی از آثار ها به معنای چشمتوجهی به ساختارهای اجتماعی و نادیده گرفتن آن، بیاست جامعه شناسی انتقادی معتقد 12

خرب سازد و در نتیجه امکان کنترل آثار م ن میممکاجتماعی را ناانتقاد از ساختارهای  اهاست زیرو پیامدهای مخرب آن

 (78)ص  رود.  ها از دست میآن

1 

کند زیرا خوب را به معنای گری میبا درست و غلط دانستن و خوب و بد کردن امور سلطه علم ها معتقدند که خودآن 13

ند، از این منظر علم چراغی نیست که کینان قلمداد م بودن برخی دیگر از آ دها و بد را بخوب بودن برخی افراد و گروه

   (89) ص  ها را روشن کند و موانع را از پیش پای انسان بردارد.  یتاریک

1 

نامد، مدینه فاضله جامعه آرمانی مورد نظر اوست  ای را که بر محور علم سازمان یافته باشد، مدینه فاضله میفارابی جامعه 14

 (98)ص  گیرد.بر می  ی و وحیانی را نیز درشود و علوم عقلد نمیدوم تجربی محلععلم در مدینه فاضله به  
1 

کنند، از این رو برخالف رویکرد تفسیری، آنان )متفکران مسلمان( دانش علمی را به دانش حسی و تجربی محدود نمی 15

تفسیر را هم نیازمند  ارآورند، زیدانند بلکه هر تفسیری را نوعی تبیین به شمار میتفسیر را در تقابل با تبیین نمی

 (115ص  )  دانند.استدالل می
1 

 20 جمع نمره                                              "نظر همکاران محترم، صائب است"                                                                   
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