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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ١

  .عبارت هاي صحیح وغلط را مشخص کنید 1
  .جهان هاي اجتماعی مختلف بر اساس هویت فرهنگی خود تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند ) الف 

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

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

  

1  

2  
  

  .جاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید
  

  .می باشد ........... ...........گسترده ترین بخش ذخیره دانشی ) الف 
از یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند ًابعاد یک پدیده اجتماعی خاص مثال اگر محققی بخواهد تمامی) ب

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

5/3  

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

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

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

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

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

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

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

  

3  

    » ادامه سواالت در صفحه دوم«   
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ٢

  .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید  4
  این تعارض ها چگونه انجام پدید می آید ، حل  ییها گاهی در جامعه میان دانش عمومی و دانش علمی تعارض) 1-4

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

5/4  

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

  (                       )ست دار امعتقد بود کنش اجتماعی معنا ) ب
  

5/0  

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

  (                       )ل طبیعت را امکان پذیر می سازد شناخت و کنتر) ب
  

5/0  

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

  (                      )قابل فهم  نیست و فداکاري ارزش بودن مهربانی ) ب
  

5/0  
  

  

  علم اشاره دارد ؟  نوع  هر عبارت به کدام    8
  (                             )علم به جامعه و تاریخ )الف

  )         (                     نافع ترین علوم ) ب
  

                                            

5/0  

    » ومسادامه سواالت در صفحه «   
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ٣

9  
  

  
  
  

  )اضافی است مفهومیک (اشاره دارد ؟ راستبه کدام یک از مفاهیم سمت  چپهریک از عبارات سمت 
  

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

   علوم عقالنی و وحیانی ) ه   

1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

10  

  .ل دهیدبه سواالت زیر پاسخ کام
  

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

  

1  

  

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

1  
  

    )ذکر دو مورد (گرا چه ویژگی هایی دارد؟ تکثرمدل   12

1  
    .را بنویسید دو مورد از ویژگیهاي جامعه آرمانی قرآن   13

1  
توانند در تحقق بخشیدن به نظام مطلوب در عصر غیبت مشارکت  مجلس شوراي اسالمی و مجلس خبرگان چگونه می  14

  کنند؟
1  

  20  جمع کل                                                                               "موفق باشید"                                                           
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     نمره  راهنماي تصحیح  فردی

  ١

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

  )57ص(اقتدار    -ج)                  50ص(مطالعۀ موردي - ب)                   4ص(دانش عمومی   –الف   2
  ) 100ص(علم فقه  -ز)         93ص(مدینۀ جاهله  -و)       86ص(الگوي تعارف   -ه)                        74ص(فقر وغنا  -د
  )5/0هرمورد (                                                                                                                                                             

5/3  

3    1 -3 (ی   ب  روش هاي کم)69-68ص(ج  اجتماعی ) 3-3)        57ص(غیر مشروع    –الف مقبول ) 3-2  )      49ص     (
  )101(ب فقه شیعه   ص) 3-6)                  95ص(الف  انتقادي  )3-5)         81ص(د مدرن   ) 4-3
)                                                                                         5/0هر مورد (                                                                                                                                                           

3  

4  
  
  
  
  
  

        .به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایده هاي جدید انجام می شود  برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی گاه با دست) 1-4 
  )6ص) (ذکر یک مورد (  
 )16ص(رسیدن به وضعیت مطلوب  نقد وضعیت موجود براي) 2-4 

  )29ص.(همۀ جوامع مسیر یکسانی بسوي پیشرفت طی می کنند واز جوامع ساده به پیچیده تبدیل می شوند ) 3-4
  )38ص. (انسان از نظم موجود فراتر رود  هکپدید می آیند هنگامی ) 4-4

  .  اجتماعی مختلف می شود ا و جهان هايخالق و فعال بودن انسان ها در تولید معانی موجب پیدایش فرهنگ ه) 5-4  
  )49ص(    

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

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

                                                                                        ) 5/0هرمورد (                                                                                                                                                           

5/4  

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

  )27ص(علوم طبیعی  ) ب)                   20ص(آشنایی زدایی ) الف    6
  )25/0هرمورد (                                                                                                                                                        

5/0  

  )38ص(ارزش زدایی ) ب)                                39ص(معنازدایی ) لفا    7
  )25/0هرمورد (                                                                                                                                                        

5/0  

هر یک از موارد علم به نفس ، علم توحید ، علم به مبدأ و معاد ( علم توحید ) ب)                 91ص(علوم اجتماعی ) الف   8
  )25/0هرمورد ( )                                                91ص ) (از نافع ترین علوم دانسته شده اند ، نوشته شود صحیح است 

5/0  

  )24ص(د -4)             6ص(ه -3)          34ص(الف  -2          ) 16ص(ج -1  9
)                                                                                                                            25/0هرمورد (                                                  ادامه صفحۀ دوم                                                                                  

1  
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     نمره  راهنماي تصحیح  فردی

  ٢

 10  
  
  

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

  )۶٢ص) (5/0.(سازمان می یابد  ارزش ها و آرمان هاي دنیوي نظام سیاسی دنیا مدار بر اساس فقط  
  

1  

  

11  

افراد مانند خوراك ، پوشاك  ومسکن را نیازهاي ضروري همۀ به نمایندگی از جامعه موظف است  دولت بدین منظور

می شوند و می توانند بر اساس براي پیشرفت بهره مند از امکانات اولیه  همۀ کودکانبدین ترتیب ) 5/0(تأمین کند 

  )73ص)  (5/0(رقابت نمایند با دیگران توانایی خود

1  

  )5/0(تفاوت هاي موجود میان گروه هاي قومی و زبانی فقط حفظ و حتی تشدید می گردد    12
یا ذکر دو مورد از بخوانیم            )   ( 83ص)  (5/0(همچنان وجود یک ساختار مشترك سیاسی و اقتصادي دانسته می شود 

  )84بدانیم صفحۀ 
  

1  

  به کسی ظلم نمی شود و در برابر ظلم دیگران مقاومت   - فرهنگ حق دارد  –در آن به عدالت و قسط رفتار می شود    13
    )92ص) (ذکر دو مورد . (می شود تا آنجا که بتواند به ستم دیدگان و مستضعفان جهان یاري می دهد   
  

1  

) قوانین عادالنه باشند  یعنی(د ردم موظف است شرط اول را محقق کنمجلس شوراي اسالمی با مشارکت نمایندگان م    14
)5/0(  
یعنی رهبر جامعه را بر اساس معیار هاي اسالمی شناسایی و (شرط دوم را تحقق بخشد  موظف است  مجلس خبرگان  

  )103ص)     (5/0)   (معرفی کند و بر عملکرد او نظارت نماید 

1  

    "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
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