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  ١

  .عبارت هاي صحیح وغلط را مشخص کنید 1
  .برخی تفاوت ها میان افراد تفاوت هاي اسمی نامیده می شود و نمی توان افراد را بر اساس آنها رتبه بندي کرد ) الف

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

  

1  

2  
  

  .جاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید
  

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

  .انسان ها کمک می کند....................  و
  . نامیده می شود ............................ ارتباط میان پدیده هاي اجتماعی ) ج
  . د نمهمترین ویژگی کنش اجتماعی می دانرا  ................................و ..............................نظریه پردازان کنش اجتماعی ) د
  . متفاوتی را پدید می آورند ......................و............................جهان هاي اجتماعی مختلف معانی )ه
تبعیت از آن از روي رضایت باشد ، قدرتی  بر خالف حکم و قانون الهی باشد اما  هنگامی که قدرت) و

  . شکل می گیرد ........................ و............................
  . تأکید می کنند ............................... از جامعه شناسان انتقادي بر ضرورت انتقاد علمی) ز
  

5/3  

  .پاسخ صحیح را مشخص کنید  3
   "هنر جامعه شناسان براي شناختن نظم در کنار بی نظمی  "عبارت مقابل به کدام مفهوم اشاره دارد ،) 3-1 

  معنا زدایی) د   آشنا یی زدایی                 ) ارزش زدایی        ج) ب         هویت زدایی             ) الف
  .است ........................... ،منظور از خشت بناي جامعه ) 3-2

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

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

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

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

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

  

3  

    » ادامه سواالت در صفحه دوم«   
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  ٢

  .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید  4
  نتیجه چیست ؟ ،دانشی به نفع بخش دیگر ةیرماعی  دست برداشتن از بخشی از ذخدر یک جهان اجت)الف

  فراهم آورد ؟  اجتماعی چگونه علوم اجتماعی فرصت موضع گیري مناسب و صحیح را براي دانشمندان) ب
  ؟  نیستدالنه به چه معنایی همراهی هم) ج
  . براي فهم کنش انسان ها از چه روش هایی استفاده می شود ؟ نام ببرید ) د
  مقبولیت قدرت نتیجۀ چیست ؟ ) ه
  روش فرهنگ جامعۀ هند را توصیف کرد ؟  ابوریحان بیرونی با کدام ) و

  دو مورد از آرمان هاي اجتماعی که فقه اسالمی عهده دار بیان آنهاست را بنویسید ؟ ) ز 
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  هر عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد ؟  5  
  .(.......................................)ند جدد این علوم را علم محسوب نمی کجهان مت) الف

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

3  

6  
  
  
  

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

.               به آموختن آن تشویق کردند را ن کریم مسلمانان آقر) لفا  تفاوت هاي اسمی) 1  
                               تحصیالت                     وتفاوت در قد ، هوش )ب   سیاست هویت) 2 
محلی                                                                                                             و نأکید بر تفاوت ها و هویت هاي خاص) ) ج   تفاوت هاي رتبه ا ي) 3 
                                                                                      تبـیین نظام مشروطه        ) د   علم نافع )4 
      میرزاي نائینی) 5 

1  

  
  
  
  
  

  
  

  
7  

  .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید
  دسته بندي نظام هاي سیاسی از نظرارسطوچیست ؟ و از چند نوع حکومت نام می برد ؟مالك هاي 

  
1  

  

  1  ي هاي اجتماعی در دیدگاه جامعه شناسان چیست ؟علت نابرابر  8
  

  1  مدل همانند سازي به معناي چیست ؟  9
  1  .در دیدگاه فارابی را بنویسید  هلّاضمدینه ویژگی هاي   10
  1  رسید ؟نتیجه  یل جامعۀ مطلوب به کدام شکتدر پایان قرن بیستم امام خمینی در ادامۀ تالش و مبارزه براي   11

  20  جمع کل                                                                               "موفق باشید"                                                               

  

 

 

 

 

 




