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  خاصی محدود و منحصر است؟آیا اسالم به قرون -1

دوران  و قرون به آن بخشیدن حیات تا نیست خاصی مکان و زمان دین اسالم است. حیات و زندگی دین اسالم

                                  است زنده همچنان فرودهایش و فراز همة با اسالم جهان .باشد منحصر و محدود خاصی

 با توأم عمل  و عمل همراه آگاهی دو ویژگی اساسی که یک جهان اجتماعی را زنده نگاه می دارد، چیست؟ -2

 آگاهی

 همچون ها نشانه سایر اساسی، ویژگی دو اینچیست ؟  آگاهی با توأم عمل  و عمل همراه یهپیامد آگا -3  

 به را متناسب واکنش نیز و آن برای ریزی برنامه و آینده به توجه اطمینان، و امید همکاری، و همبستگی، تعاون

  .آورد می دنبال

 داشته و به تناسب علمی دانش از که با توجه به تعریفی ؟علوم و دانش جهان اسالم بر چه مبنایی شکل گرفت-4

 خود درون اجتماعی و فکری های جریان

نآ اجتماعی نیازهای و مسائل به ناظر علوم اجتماعی در جهان اسالم، همواره ناظر به چه چیزی بود؟ -5  

  فقه چیست؟ ضوع علممو -6

 جامعة و مسلمانان اجتماعی رفتار چگونگی دربارة اما کند نمی تبیین توصیف یا را اجتماعی مسائل:   الف

  .می کند مطرح را قواعدی و احکام اسالمی،

  .می کند داوری آنها دربارة و نماید می نقد و را ارزیابی اجتماعی هنجارهای و رفتارها:   ب

 می کند.  مشخص را آرمانی و مطلوب جامعة های ویژگی :  ج

  .کند می تجویز را مطلوب وضعیت سوی به موجود وضعیت از رفت های برون راه :د

 های شیوه با مواجهه در ؟اند  اموری فعال بوده باچه در مواجهه و مذاهب فقهی سالم، مکاتبا در جهان-7

 موجود  اجتماعی های قدرت ویژه به و های اجتماعی نظام زندگی

  دارد؟ فقه اسالمی و شکل گیری امت اسالمی چه ارتباطی وجود بین -8 

 برای به فرصتی را ها تفاوت این فقهی، و زبانی نژادی، قومی، های تفاوت شناختن رسمیت به با اسالمی فقه

  .کرد تبدیل اسالمی امت گیری شکل

 چند نمونه آرمان اجتماعی که فقه اسالمی عهده دار بیان آن است، نام ببرید.    -9

 آمیزند.  صلح زندگی دنبال به که کسانیه هم و مسلمانان با اجتماعی مدارایالف:

 متجاوزان  تهاجم برابر در مرزهای اسالمی از دفاعب: 

عدالت  گسترش و تحقق برای تالشپ:   

 دیدگاهی دارد ؟چه  یکدیگر و دیگر جوامع با مسلمانان  ارتباطاسالمی در مورد  فقه-10

 به نام خدا 

، رشته علوم انسا نی  پایه دوازدهم  3سواالت درس دهم جامعه شناسی  
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  می کند. یکدیگر با مدارا به موظف را مسلمانانالف: 

 نباید مسلمانان یعنی داند؛ دارند، می آمیز صلح زندگی که جهان مردم تمام با دارام به موظف را مسلمانانب : 

 . شوند درگیر دنیا مردم با

 . داند می اسالم جهان مرزهای به برابر تهاجم در مقاومت به موظف را مسلمانانج : 

 دیدگان ستم و از مظلومان دفاع همچنین و خود جوامع در گسترش عدالت و تحقق به موظف را مسلمانانس: 

  .کنند دفاع مظلوم از مذهب، و زبان و گرفتن نژاد درنظر بدون باید مسلمانان یعنی داند؛ می جهان

 داشته وخارجی داخلی های قدرت با مردم رابطة نوع تعیین در مهمی نقش همواره ایران در کدام  عامل -11

 شیعه  فقهاست؟

 فقه شیعه  فقه، نظریات الزم برای انقالب مشروطه و انقالب اسالمی را فراهم آورد؟دام ک-12

 انقالب مشروطه و انقالب اسالمی  انقالب ها را فراهم کردند؟ کدامفقه شیعه، نظریات الزم برای  -13  

انقالب مشروطه و انقالب اسالمی .دو انقالب اجتماعی ایران در قرن بیستم را نام ببرید -14  

 جه به واقعیت های جامعه ایران و فقهبا تو رد؟ک مشروطه را تبیین نظام ناییه مبنایینی، بر چ میرزای -15

 امام خمینیه کسی مساله والیت فقیه و انقالب اسالمی را مطرح کرد؟ چ-16

با توجه به شرایط پایانی امام خمینی بر چه مبنایی، مساله والیت فقیه و انقالب اسالمی را مطرح کرد؟ -17 

 قرن بیستم 

فقیه و انقالب  مساله والیتامام خمینی با توجه به شرایط پایانی قرن بیستم، چه موضوعی را مطرح کرد؟ -18

 اسالمی

 فقه علم مرجعیت و مقبولیت چه عاملی باعث شد که دو انقالب اجتماعی در یک قرن در ایران شکل گیرد؟  -19

 انقالب دو ،میرزای نایینی و امام خمینی فقهی نظریة اساس بر ایران موجب شد که جامعة فرهنگ عمومی در

  .بگیرد شکل ایران جامعة در قرن یک در اجتماعی

 ؟ فقه شیعه چگونه جامعه ای را مطلوب می داند -20

 با آن ساختارهای و روابط اینکه اول است: ویژگی دو دارای که داند می مطلوب را ای جامعه شیعه فقه

عمل  و عدالت عالم به نیز جامعه کارگزاران و حاکمان اینکه دوم باشد؛ عادالنه مردم، همراهی و مشارکت

  .باشند عادل و عالم یعنی باشند؛ آن به کننده

 آغاز در نائینی میرزایمیرزای نایینی در مورد شرایط تحقق جامعه مطلوب شیعه چه دیدگاهی داشت؟ -21

 که  را مطلوب جامعة دوم توانیم ویژگی نمی ما که بود معتقد خود، هجامع روز آن شرایط در و بیستم قرن

 تا کنیم محقق را ای جامعه چنین اول ویژگی توانیم ولی می ببخشیم تحقق  است پادشاهی نظام تغییر مستلزم

  .دهند شکل عادالنه ای گونه به را اجتماعی رهایاو ساخت ها سازمان مجلس، طریق از مردم

 ویژگینبود؟ تحقق قابل ویژگی جامعه مطلوب فقه شیعه بیستم کدام نایینی، در آغاز قرنی از نظر میرزا-22

 .است پادشاهی نظام تغییر مستلزم که  ار مطلوب جامعة دوم

 مطابق نظریه میرزای نایینی، بهترین نظام ممکن در شرایط موجود ایران چه بود؟  -23

 امام معصوم غیبت زمان در مطلوب نظام گرچه سازد، می برقرار را مجلس که مشروطه نظریه، این مطابق

 است روزگار آن موجود شرایط در ممکن نظام بهترین ولی نیست،

https://konkur.info



3 
 

  میرزای نایینی کدام فقیه بر حمایت مردم از تشکیل مجلس در نظام مشروطه تاکید می کند؟-24

 و حاکمان مشروط کردن معنای به مشروطه او نظر ازمعنای مشروطه را از نظر میرزای نایینی بنویسید. -25

 شورا، مجلس کمک با مشروطه در مردم یعنی کند؛ عمل مجلس عادالنة چارچوب مقررات در که است حکومتی

  .کنند محقق را اسالمی اول نظام ویژگی

 مجلس شورا  کنند؟ محقق را اسالمی نظام اول ویژگیعامل، کمک کدام مردم  در مشروطه به-26

 امام خمینی در مورد شرایط تحقق جامعه مطلوب شیعه چه دیدگاهی داشت؟   -27

 که رسید نتیجه این مطلوب به جامعة تشکیل برای مبارزه و تالش ادامة در پایان قرن بیستم، امام خمینی در

 مطلوب جامعة ویژگی دو هر که ایجاد کنند ای جامعه خود، فعال حضور و مشارکت با توانند می ایران مردم

 ربرخودا عدالت و علم شرط دو از نین قوا این هم مجریان و باشند عادالنه آن قوانین هم یعنی باشد؛ داشته را

  .باشند

نتیجه رسید که مردم می توانند جامعه ای ایجاد کنند که هر دو  بیستم، به اینن چه کسی در پایان قر-28 

 امام خمینی  باشد؟ داشته  ار مطلوب شیعه ویژگی

 مشارکت می کنند؟  مطلوب اداره جامعه  عصرغیبت  ، دردرچگونه در دیدگاه امام خمینی، مردم -29

 در مطلوب به نظام بخشیدن تحقق در خبرگان مجلس و اسالمی شورای مجلس طریق از جامعه این در مردم

  .میکنند مشارکت غیبت عصر

 در دیدگاه امام خمینی، چگونه شروط جامعه مطلوب فقه شیعه اجرایی می شود؟  -30

 نیز خبرگان مجلس .کند محقق را اول شرط است موظف مردم نمایندگان مشارکت با اسالمی شورای مجلس

  است موظف

 عملکرد بر و کند معرفی و ساییاشن اسالمی اساس معیارهای بر را جامعه رهبر یعنی بخشد؛ تحقق را دوم شرط

  .نماید نظارت او

 اسالمی  شورای مجلسشود؟  محقق می مجلس کدام جامعه مطلوب فقه شیعه توسط ولا شرط -31

  نخبرگا مجلس؟ شود محقق می مجلس کدام شیعه توسط مطلوب فقه جامعهوم د شرط-32  

 بود؟ خواهد های ویژگی چه دارای اسالم جهان اجتماعی علوم-33

 . است اسالم جهان در علم معنای با متناسب دانش اینالف :

 خواهد اجتماعی استفاده مسائل تبیین و توصیف برای تجربی ابزارهای و منابع از اسالم جهان اجتماعی علومب :

 نیز وحیانی ومنابع عقالنی  و از شود نمی محدود تجربی شناخت به اسالم جهان علمی های تبیین ولی کرد،

 . کند می استفاده

 و هنجارها همچنین با و تجربی و حسی های داده با آنکه بر عالوه اسالم جهان در استفاده مورد عقالنیتپ:

 ارزیابی مورد را دارد آنها فعال تعامل خود پیرامون تاریخی و اجتماعی فرهنگی، های آرمان و ها ارزش

 . دهد می قرار انتقادی
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 اعتبار ها و ارزش خود، محیط تاریخی های سنت و فرهنگ با تعامل وجود با اسالم جهان در نیتج: عقال

 گونه به عقالنیت این استفاده از با عامالن بلکه گیرد نمی عامالن های کنش و فرهنگ متن از را خود روشنگرانه

 . پردازند می خود به مربوط تاریخ و فرهنگ ارزیابی به مستقل ای

 همه ولی دارد نقش محوری اجتماعی و فرهنگی محیط به نسبت علمی دانش تولید در اسالم جهان عقالنیتد :

 را دیگر بخشی و زیسته تجربه و کمک حس به را آن از دهد. بخشی نمی سامان تنهایی به را علمی های عرصه

 . بخشد می سامان وحی از استفاده با

 آرمانی و وضعیت مطلوب دربارة اسالم، جهان موجود وضعیت تبیینبر عالوه اسالم، جهان اجتماعی علمس : 

 سوی به موجود وضعیت از رفت های برون راه و کرد خواهد داوری نیز جهانی جامعه همچنین و اسالمی جامعه

  .کند می شناسایی را مطلوب وضعیت

 علم اجتماعی در جهان اسالم دارای چه کارکردهایی است؟  -34

 . دارد را اجتماعی های پدیده توصیف و تفسیر فهم، قدرتالف :   

  .دارد را اجتماعی های پدیده پیدایش به و گیری شکل علل شناخت و تبیین توان ب :  

 . کند داوری تواند می مختلف های فرهنگ درون های آرمان و هنجارها ها، ارزش ربارةد ت :   

 . گوید می سخن آرمانی جامعه دربارةس :   

 می مطلوب شناسایی جامعه سوی به را آن از رفت برون های راه موجود وضعیت تبیین و توصیف با   ش :    

  .کند

 114  نمونه بیاورید صفحه 

قواعد  و حقایق آن کمک به انسان که است ای قوه خاص، معنای در عقل عقل در معنای خاص چیست؟-35 

 شناسد.  را می جهان

وعقل عملی       نظری عقلشود؟ عقل درمعنای خاص به چند نوع تقسیم می-36  

 از مستقل که را هایی واقعیتچیست؟  عقل نظری-37

 می کند و شناسایی دارند، وجود انسان ارادة و آگاهی

 می پدید را ات طبیعی و ریاضیات فلسفه، مانند علومی

 جاذبة قانون فلسفه یا در علیت قانون مثال برای آورد.

  .شوند می شناخته عقل این با فیزیک در زمین

 در زمین جاذبة قانون فلسفه یا در علیت نونقاشوند؟  شناخته می نظری کمک عقلکدام پدیده ها به -38

  .شوند می شناخته عقل این با فیزیک

 و آرمان ها ارزش مانند آیند، می وجود به انسان ارادة و آگاهیا ب که را هایی واقعیتعقل عملی چیست؟-39

 پدید را اجتماعی انسانی و علوم عقل، این سد شنا می را ظلم بدی و عدالت خوبی مثال کند؛ می شناسایی ها،

  .آورد می

 عقلاین  را به کمک ظلم بدی و عدالت خوبی مثال شوند؟ کدام پدیده ها به کمک عقل عملی شناخته می-40

شناسند می  
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 عقل عملی  عقل، علوم انسانی و اجتماعی را پدید می آورد؟ کدام نوع-41 

 گفتگو کنید صفحه 115-114مقایسه علوم اجتماعی جهان متجدد باعلو م اجتماعی جهان اسالم

هان  ماعی ج علوم اجت

 متجدد 

 علوم اجتماعی جهان اسالم

ستفاده عقل مختلف سطوح از تبیینی  تبیین و کند می ا

 داند نمی محدود تجربی به تبیین را

سیر تفسیری ستدالل و تبیین نوعی را تف  می عقالنی ا

سیر دلیل همین به شمارد و  تقابل در تبیین و تف

 گیرند قرار نمی هم با

 عملی عقل نظری، عقل شمول جهان ظرفیت از اتتقادی

 .کند می استفاده ها ارزش داوری برای و وحی

 

شمندانیا علوم آ-42 سلمان اجتماعی اندی ضیحی از نوع تبیین م ست؟ تو شمنداندهید.  ا سلمان خیر. اندی  با م

 به دانند؛ نمی طبیعی علوم شبیه را اجتماعی تکوینی،علوم های پدیده و اعتباری های پدیده تفاوت شناخت

     .نیستدلیل علوم اجتماعی آنان از نوع تبیینی   همین

 و حسی دانش به را علمی دانش . آنانخیرمسلمان، تفسیر را در تقابل با تبیین می دانند؟  آیا اندیشمندان-43

 هر بلکه دانند نمی تبیین با تقابل در را تفسیر تفسیری، برخالف رویکرد رو، این نمی کنند. محدود تجربی

  .دانند می استدالل نیازمند هم را تفسیر زیرا آورند؛ می شمار به نوعی تبیین را تفسیری

 معیار به ها ارزش دربارة داوری برای انتقادی رویکردمساله رویکرد انتقادی در داوری ارزش هاچیست؟-44

 ندارد.  دسترسی باشد ها انسان تاریخی و اجتماعی از محصوالت فراتر که شمولی جهان

 دربارة داوری برایمسلمان  اندیشمندانازند؟ پر اندیشمندان مسلمان چگونه به داوری ارزش ها می-45

 استدالل تجویز، و تفسیر تبیین، آنان نظر از .برند می بهره وحی و عملی عقل نظری، عقل ظرفیت از ها ارزش

  .است حقایق و ها واقعیت کشف دنبال به اجتماعی پژوهشگر سه سطح، هر در و دارند را خوده ویژ های

 114 نمونه بیاورید صفحه 

 شود گردد، بلکه همواره از صورتی به صورت دیگر تبدیل می میشود و نه نابود میانرژی نه تولید عقل نظری: 

  .قانون بقای انرژی

 قانون گریزی، پدیده ای نامطلوب است و مانع پیشرفت جامعه می شود.  عقل عملی: 

 

 ان 
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