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بارمردیف

1

.عبارت هاي درست و نادرست را مشخص کنید
ص        غ.شودمقبولیت قدرت به این معنی است که قدرت مطابق یک نظام عقیدتی و ارزشی اعمال می) 1-1
ص          غ.توان دیدبهتر می،هارسمی مانند سازمانغیرهاي ساختار اجتماعی را در گروه) 1-2
ص        غ.مربوط به دوره پسامدرن است،سیاست هویت) 1-3
تفسیري بر توانایی و خالقیت افراد در ساختن جهان شناسان تفهمی وشناسان انتقادي همانند جامعهجامعه) 1-4

ص        غ. کنندمیتاکیداجتماعی 

1

2

.کلمات مناسب کامل کنیدباجاهاي خالی را
.است...........................آید، داراي قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می) 1- 2
.کندهاي اجتماعی استفاده میبینی و کنترل پدیدهبراي پیش ............................ شناسی پوزیتویستی ازجامعه) 2- 2

.است.................................. خشت بناي جامعه ) 2-3
.اثبات شود وگرنه ارزش علمی ندارد.........................گویند، باید با روششناسان میوبر معتقد بود؛ آنچه جامعه) 2-4
.است............................................................... تقادي شناسی انترین هدف جامعهمهم) 2-5

5/2

3

.پاسخ درست را مشخص کنید
حکومت پاپ بر واتیکان و کلیساي جهان کاتولیک چه نوعی از حکومت هستند؟)3-1
آریستوکراسی) استبدادي             د) جالیگارشی                     ) مونارشی                            ب) الف

شود؟رهاسازي مطلق و کنترل مطلق در کدام رویکردها مطرح می) 3-2
رویکرد اول                                                    -رویکرد سوم) رویکرد اول                                     ب- رویکرد دوم) الف

رویکرد دوم-رویکرد سوم) رویکرد دوم                                         د-اولرویکرد ) ج

یابد؟شرط دوم جامعه مطلوب به وسیله کدام گزینه تحقق می) 3-3
گانه قواي سه) مجلس خبرگان           د) رهبر                     ج) مجلس شوراي اسالمی              ب) الف

شود؟ویژگی کنش باعث خالقیت زدایی میکدام) 3-4
هدفدار بودن ) آگاهانه بودن               د) معنادار بودن              ج) ارادي بودن                          ب) الف

1

4
.دهیدببه سواالت زیر پاسخ کوتاه 

چه نام دارد؟،کنندجامعه حکومت میهایشان بر نظام سیاسی که اقلیت بر مدار خواسته) 4-1
5/2شود؟ها مینابرابري افراد در ثروت و تحصیالت، مربوط به کدام دسته از نابرابري) 4-2
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کند؟اسالم مسلمانان را به آموختن کدام نوع علم تشویق می) 4-3
.اجتماعی مسلمانان را بنویسیدهاي علومترین شاخهیکی از مهم) 4-4
دیدند؟شناسی تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کمی میدر جامعهکدام رویکرد) 4-5

یک از مفاهیم سمت چپ اشاره دارد؟هریک از عبارات سمت راست به کدام5

مفاهیم عبارات 
مدینه فاضله )1(.آیدي است که در اثر انحراف عملی از مدینه فاضله به وجود میاجامعه) الف
مدینه فاسقه)2(.شوندتحریف می،در این جامعه نظرات علمی پذیرفته شده در مدینه فاضله) ب
مدینه جاهله)3(.اندبهرهجوامعی که از علوم عقلی بی) ج
مدینه ضاله )4(. اي است که بر محور علم سازمان یافته باشدجامعه)د

1

6

5/1.هاي اجتماعی را بنویسیدارزششناسی انتقادي در مورد داوري علمیدیدگاه جامعه

7

2.را نسبت به مالکیت خصوصی با هم مقایسه کنید» رویکرد کمونیستی« و » رویکرد عادالنه«دو 

8

5/1تباطات چه تاثیري بر مساله هویت گذاشته است؟رامروزه جهانی شدن و توسعه صنعت ا

9

25/1.چگونه بود؟ توضیح دهید» ها سازي هویتهمانند«برخورد دوران پسامدرن با سیاست 

1شوند؟در چه شرایطی علم نافع محسوب می) علوم اجتماعی(علم به جامعه و تاریخ10
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11

ذکر دو مورد کافی (هایی است؟علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد داراي چه ویژگی

)است

5/1

12

دانند سرایت اگر رویکرد دنیوي جهان متجدد به جوامعی که عالوه بر علم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می
کند، چه پیامدي دارد؟ 

5/1

13

1.باور رویکرد تفهمی و تفسیري در فهم زندگی اجتماعی را بیان کنید

14

75/0.اند؟ بنویسیدکدامهاي جامعه مطلوب از نظر فقه شیعه ویژگی

20موفق باشید
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بارم راهنماي تصحیح ردیف
1 ص)1-4ص                                 ) 1-3غ                                            ) 1-2غ                               )1-1 1

5/2 حسی و تجربی            )2-4کنش اجتماعی )2-3عقل ابزاري                              )2-2مقبولیت                  ) 1-2
تر  جود جامعه براي رسیدن به یک وضعیت مطلوبنقد وضعیت مو) 5-2

2

1 الف)3-4ج                                 )3-3ج                                             ) 3-2الف                            ) 1-3 3

5/2 علم فقه                         )4-4علم نافع                       )4-3نابرابري اجتماعی                   ) 4-2یگارشی                ال) 1-4
رویکرد پوزیتویستی)5-4

4

1 ب)4ج                                        ) 3الف                                               ) 2د                                 )  1 5

5/1 چیهر دو محافظه کارند و نه تنها هيریـ تفسیو تفهمیستیتویپوزيکردهایمعتقدند که رويشناسان انتقادجامعه
موجود منفعل و مجبور تیموجود ندارند بلکه انسان ها را در برابر وضعتیبهتر ساختن وضعيبرايراهکار

ۀدر عرصژهیبه ویاجتماعيهاارزشةدرباریعلميداوريبرایراهافتنیيشناسان انتقادجامعه/.)75(. ازندسیم
/.)75.(کنندیمیانسان معرفیآرمان بزرگ را بن بست زندگنیدانند و دست  شستن از ایميقدرت را ضرور

6

2 همگان فراهم کند و وظیفه دارد امکان رقابت را برايا جامعه شود امیلغو نمیخصوصتیعادالنه، مالککردیدر رو
روابط يموجب برقراریخصوصتیمالکدر رویکرد کمونیستی معتقدند/.)75.(دینماکسانیشروع رقابت را ۀنقط

را از یخصوصتیمالکدیبايبرابرجادیايبرانیشده است، بنابرایاجتماعينابرابرجه،یافراد و در نتانیظالمانه م
داشت مینخواهنییپاۀطبقگریبرود، دنیاز بیخصوصتیکنند، اگر مالکیگمان ميبرداشت، مخالفان قشربندنایم

)25/1.(خواهند داشتکسانییطیشراهمگانبیترتنیو بد

7

5/1 شودیها موجب مفرهنگختنیبدون مرز را فراهم کرده است که در آن، در هم آمیجهانريیگشکلۀنیزمییاز سو
از ياریبس، گریدياز سو/.)75(.شوندرییها به شدت دستخوش تغتیکامال و ثابت نباشند و هوگریها دکه فرهنگ

ش،یخویواقعتیبازگشت به هوایخود يخاص برایتیهواختناند و با سها، به دفاع از خود برخاستهجوامع و گروه
تیهونیاز اییکنند و خواهان رهایکند، مقاومت میملیشدن به آنها تحمیجهانندیکه فرایتیدر برابر هو

/.)75.(هستندیلیتحم

8

25/1 و توجه دیمورد تأکيو فردیخرد، محليهاتیآن، هويمورد نقد قرار گرفت و به جاتیهويهمانندسازاستیس
/.)5.( دانسته شدا، مطلوبهتیمداوم هوراتییو تغیثباتیبیدوره، تکثر، تنوع و حتنیدر ا/.)75(.قرار گرفت

9

1 ندهیدر حال و آنیاستفاده از آن قوانيبرا،یاجتماعنیاگر به قصد درس آموختن از رفتار گذشتگان و شناخت قوان
.آموخته شوند، علم نافع هستند

10

5/1 نییـ تب2/.)75.(علم در جهان اسالم استياز علم خواهد بود که مناسب با معنایفیدانش بر اساس تعرنیـ ا1
/.)                            75.(کندیاستفاده مزینیانیو وحیعقالنبعشود و از منایمحدود نمیجهان اسالم به شناخت تجربیعلميها

کتاب درسی105یا هر مورد ص 

11
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5/1 و یدانش عمومۀیدوسوارتباط،یطیشرانیدر چن/.)25(.آوردیمدیپدیآن جوامع، تعارضاتیدانشةریدر ذخ
حل يو دغدغه و توان الزم برا/.)5(ماندیاز رشد و رونق الزم باز میدانش علم/.)25(شود،یقطع میدانش علم

./.)5.(دهدیرا از دست میمسائل و مشکالت دانش عموم

12

1 که در ییگران بر اساس معناباور است که کنشنیبر ا،یستیویتیپوزکردیدر تقابل با رويریـ تفسیتفهمکردیرو
عبور یاجتماعيهادهیاز ظاهر پددیبایاجتماعیفهم زندگيبرانیبنابرا/.)5(.زنندیذهن دارند، دست به عمل م

./.)5.(افتیها راه نهفته در کنشیکرد و به معان

13

75./ آن با مشارکت و يابط و ساختارهارونکهیاول ا: استیژگیدو ويداند که دارایرا مطلوب مياجامعهعهیفقه ش
/.)25.(حاکمان و کارگزاران جامعه عالم و عادل باشندنکهیدوم ا/.)5(مردم، عادالنه باشد؛ یهمراه

14
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