
 اسمه تعالیب  

  دقیقه80:مدت امتحان  صبح10:ساعت شروع  ادبیات و علوم انسانی:رشته  3جامعه شناسی :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

  10/1400/ 27 :تاریخ امتحان   پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه
 و پايش كيفيت آموزشي  مركز سنجش   1400سالماهدي درکشورسراسربزرگسال و داوطلبان آزادروزانه ،دانش آموزان 

http://aee.medu.ir  
  نمره  راهنماي تصحیح  فردی

 

  ١

  1  )25/0هرمورد ()48صفحه (- غ)د )     35صفحه (  - ص)ج )    24صفحه ( -ص ) ب)     3صفحه ( -ص ) الف  1
  )          46صفحه (هویت زدایی) ج )              37صفحه (فهم معانی) ب )         23صفحه ( اجتماعیساختار ) الف  2

  )87صفحه (شناخت متقابل ) و                 )68صفحه (تفاوت هاي اسمی)ه)     55صفحه ( قدرت اجتماعی)د  
  )5/0هرمورد ()108صفحه (فقه شیعه )ح)                               98صفحه (مدینه جاهله)  ز
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  )21صفحه (آشنایی زدایی -ب) 1-3  3
  )33صفحه (اجتماعیکنش   - ج) 2-3
)                                                                                                                            5/0هر مورد ()50صفحه ( روش هاي کیفی –د) 3-3
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آسیب ها و اشکاالت را به دانش عمومی راه پیدا کرده اند،  -به درك عمیقی از دانش عمومی جهان اجتماعی می رسد)الف
  .ذکر یک مورد کافی است)5صفحه .(قدرت پیدا می کند که از حقایق موجود در دانش عمومی دفاع کند –شناسایی می کند 

  )40صفحه . ( آگاهی و معناداري ) ب 
  )57صفحه ( حق و باطل) ج 
  )69صفحه .(قشربندي اجتماعی) د
  )88صفحه ( وي از الگوي تعارفرپی) ه 
به توصیف و فهم کنش ها و ساختارهاي جوامع مختلف می پردازد، به تبیین یعنی علت یابی واقعیت هاي اجتمـاعی و  ) و 

  .استکافی  98از صفحه ذکر یک مورد )98صفحه (بررسی تغییرات و تحوالت آن ها می پردازد
  )109صفحه (مقبولیت و مرجعیت علم فقه ) ز 
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  قدرت نرم) الف  5
  )25/0هرمورد )( 58صفحه ()زور(نهادهاي نظامی یا ابزارهاي خشن ) ب
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  ) 27صفحه ( روش جامعه شناسی تبیینی) الف   6
  )25/0هرمورد ( ) 27صفحه ( هدف جامعه شناسی تبیینی) ب 

5/0  

  ) 72صفحه ( رویکرد مخالفان قشربندي اجتماعی ) الف    7
  )25/0هرمورد () 70صفحه (رویکرد طرفداران قشربندي اجتماعی ) ب  

5/0  

  ) 86صفحه (الگوي تکثرگرا  ) الف   8
  )25/0هرمورد () 84صفحه (مدل همانند سازي) ب 
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  ) 98صفحه ( فارابی) الف    9
  )25/0هرمورد ( ) 100صفحه ( ابن خلدون) ب 
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  ) 109صفحه ( علم فقه) الف    10
  )25/0هرمورد ( ) 112صفحه (  ی جهان اسالمععلوم اجتما) ب
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  1  )25/0هرمورد )      (قوم نگاري(د     -4)    اخالق گریزي(الف   -3     )اجتماعینظم (ج     -2)     دانش عمومی(ه   –1  11
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  . دانشی که همسو با هویت فرهنگی خودمان و ناظر به حل مسائل جامعه ما باشد
  )7صفحه (.همچنین دغدغه کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط داشته باشد
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    )ادامه ي راهنما در صفحه دوم  (   
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تبعیتی است کـه بـا رضـایت و میـل     تبعیت با کراهت ، تبعیتی است که ناشی از تهدید و ترس باشد و تبعیت با رضایت ، 

  )56صفحه ( .درونی همراه است 
1  

دولت تالش می کند براي کاهش نابرابري هاي اجتماعی تدابیري بیاندیشد، مثال از ثروتمندان مالیات بگیرد و از آن بـراي    14
  )73صفحه ( .رفع فقر استفاده کند

1  

آنها کمک می کند که تفاوت هاي همدیگر  را درك کنند و به این تفاوت شناخت متقابل افراد و جوامع از یکدیگر، هم به   15
  )87صفحه ( .ها احترام بگذارند و هم اشتراکاتی را ایجاد می کند که به بهتر شدن روابط شان کمک می کند

1  

جامعه آرمانی قرآن، فرهنگ حق دارد و در آن به کسی ظلم نمی شود و در برابر ظلم دیگران مقاومت می شود، این جامعه   16
که بتواند به ستم دیدگان و را هم نمی پذیرد، به عالوه، تا آنجاقصد ظلم به دیگر جوامع را ندارد، اما ظلم دیگران 

  )97صفحه فی است،ذکر دو مورد کا. (مستضعفان جهان یاري می دهد

1  

  .قدرت فهم، تفسیر و توصیف پدیده هاي اجتماعی را دارد) 1  17
  )112صفحه ذکر دو مورد کافی است،.   (توان تبیین و شناخت علل شکل گیري و پیدایش پدیده هاي اجتماعی را دارد) 2

1  

  20  جمع نمره "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
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