به نام خدا
اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان
معاونت آموزش متوسطه
اداره تکنولوژی وگروههای آموزشی متوسطه

پایه دوازدهم ادبیات علوم انسانی
تاریخ امتحان 89/2/51:
مدت امتحان 51:دقیقه

نام ونام خانوادگی :
نام پدر:
سواالت شبه نهایی :جامعه شناسی 3
ردیف
 5گزینه صحیح را انتخاب کنید.
ابوریحان بیرونی با استفاده ازکدام روش به ارزیابی انتقادی ازفرهنگ هند پرداخت.
 )4تجربی
 )3توصیفی
 )2تفهمی
)5عقلی
فارابی جامعه ای راکه از علوم عقلی بی بهره است چه می نامد؟
 )4فاضله
 )3ضاله
 )2مدینه جاهله
)5مدینه فاسقه
نظریه قفس آهنین ازکیست وبه چه موضوعی می پردازد؟
 )2ماکس وبر  ،سلطه نظم اجتماعی برانسان
)5ماکس وبر  ،نیازهای انسان
 )4مارکس  ،سلطه نظم اجتماعی برانسان
 )3مارکس  ،نیازهای انسان
قرآن بارها درباره این جامعه سخن گفته وآنرا جامعه ای معرفی می کند که درآن به عدالت وقسط رفتار می شود.
 )4جامعه عقالنی
 )3جامعه مدنی
)2مدینه فاضله
)5جامعه آرمانی
 2جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید:
جهان اجتماعی براساس ...............................خود تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند.
درقرآن کریم از  ........................به عنوان هدف آفرینش یادشده است .
یکی از مهمترین شاخه های علوم اجتماعی مسلمانان ..........................است .
اصطالح جنگ های نامنظم را ...............................به کاربرد.
هرگاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان یابد...............................................پدید می آید.
نادیده گرفتن پیچیدگی وعمق پدیده های اجتماعی باعث ..........................................از پدیده های اجتماعی وانسانی می شود.
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جمالت صحیح وغلط را مشخص کنید.
 قدرت فردی انسانها محدود است . باشکل گیری دولت – ملت ها ،سوسیالیسم پدیدارشد. نظریه پردازان کنش اجتماعی  ،اراده وآگاهی را مهمترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند. سیاست هویت  ،محصول دوران مدرن است .هریک از تعاریف ستون سمت راست به کدام یک از مفاهیم ستون سمت چپ شاره دارد ( .یک مورد اضافی است)
تعاریف
-5جامعه ای که برمحور علم سازمان یافته باشد
الف – سنت های الهی
 -2خشت بنای جامعه
ب -علم نافع
پ  -خودکشی
 – 3قرآن کریم قوانین حاکم برتداوم وتغییرجوامع وامت مختلف را می نامد.
 -4پس از انقالب صنعتی درجوامع صنعتی رواج پیدا کرد.
ج – کنش اجتماعی
د – مدینه فاضله
به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
تفاوت دو پدیده « شهادت طلبی» و «خودکشی » درچیست ؟
درکدام رویکرد نقطه پایان رقابت ،عادالنه نیست ؟
بنیان گذار جامعه شناسی  ،آگوست کنت  ،ابتدا چه نامی برای این رشته برگزید؟
کدام الگو درمقابل الگوی تنازع قرار دارد؟
چرا جامعه شناسی انتقادی  ،دورویکرد پوزیتویستی وتفهمی را محافظه کار می داند؟
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چرا کنش انسان را نمی توان بارروش تجربی تحلیل کرد؟
چه تفاوتی بین نبرد دولت ها درگذشته وامروزه وجوددارد؟
چرا پیش بینی درعلوم اجتماعی پیچیده تر از علوم طبیعی است ؟
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منظور از تفاوت اسمی چیست ؟
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هویت را تعریف کنید.
دو نمونه از روش های خشونت آمیز همانندسازی را رابیان کنید  .اساس این روش ها برچه چیزی بنا شده است ؟
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قرآن کریم جامعه آرمانی را چگونه معرفی می کند؟
ویژگیهای جامعه مطلوب ازنظر فقه شیعه را نام ببرید.
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فضیلت مادرفکرماست بکوشیم تاخوب فکرکنیم.
موفق باشید.

www.teachland.me
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