
 

 89-89 انسانی علوم و ادبیات رشته دوازدهم پایه شناسی جامعه اول درس ای چهارگزینه سواالت نمونه*

 (آذرخش اردشیر دکتر گردآورنده)

 

 کنند؟ می برقرار ارتباط اطراف جهان با چگونه بگویند سخن اینکه از قبل تا ها انسان-1

 عقل و غریزه نیروی طریق از -ب                                         ...(                                 و دیدن،شنیدن)حس طریق از -الف       

 شخصی تجربه و عقل -د                                                          ذهنی سازی تصویر و اجتماعی تجربه طریق از -ج       

 رسند؟ می عالم از تری عمیق و تر گسترده آگاهی به  چگونه ها انسان-2

 زبان کمک به ها شنیده و دیدهها روی بر تعقل و تفکر با -ب                                              دیگران تجارب و اعمال شنیدن و دیدن -الف

 تجربی حس همراه به تعقل و تفکر با-د                                        جمعی و شخصی تجارب و ها دانسته کمک به-ج

 شود؟ می محسوب بشر دانش ذخیره یا آگاهی ذخیره جزو زیر های گزینه از  کدامیک-3

 ای مدرسه مطالعات-ب                                                                                  خود اجتماعی و فردی های تجربه-الف

 موارد همه-د                                                                                                    دانشگاهی مطالعات -ج

 .هستند صحیح................گزینه جز به ها گزینه همه آدمی کنش مورد در-4

 شود نمی انجام آگاهی بدون و است آگاهی به وابسته آدمی کنش -الف

 داریم،غافلیم خود های کنش دربارۀ که دانشی و آگاهی از اغلب ما -ب

 ندارد چندانی اهمیت داریم، کارها این دادن انجام برای که دانشی -ج

 است روزمره های کنش جزو احوالپرسی زدن، تلفن رفتن، راه -د

 .کنید انتخاب را تر صحیح گزینه «عمومی دانش» مورد در -5

 آورند می دست به خود زندگی طول در ها انسان را دانش این -الف

 است زندگی حاصل دانش، این -ب

 شود می حاصل جامعه از جدای و شخصی صورت به دانش این-ج

 ب و الف موارد-د

 گیرد؟ می قرار افراد اختیار در چگونه عمومی دانش همان یا زندگی برای الزم دانش -6

 جمعی فعالیت طریق از -ب                             شخصی تجارب طریق از -الف

 فرهنگی نظام طریق از -د                               اجتماعی جهان طریق از -ج

 .است.....................بشر دانشی ذخیرۀ بخش ترین گسترده -7

   عمومی دانش -ب                                                  علمی دانش -الف

 عرفانی و شخصی تجربه -د                                      عمومی -علمی دانش -ج

 یابد؟ می ادامه زمانی چه تا و شود می شروع انسان زندگی مرحلۀ کدام از عمومی دانش یادگیری شما نظر به -9

 بزرگسالی تا کودگی دوران از -ب                             مرگ زمان تا عقلی قوای رشد زمان از -الف

 آدمی عمر پایان تا نوجوانی دوره از -د                                                          آدمی مرگ تا تولد از -ج



 

 .کنید انتخاب را تر صحیح گزینه «علمی دانش» مورد در -11

 آورند می دست به خود زندگی طول در ها انسان را دانش این -الف

 آید می دست به عمومی دانش در اندیشه و تأمل با -ب

 گویند می«  علمی دانش» تر، دقیق و تر عمیق دانش به -ج

            ج و ب موارد -د

 است؟ تر صحیح گزینه کدام جامعه یک در علمی دانش گیری شکل دالیل زمینه در-11

 گیرد می شکل زندگی، مشکالت و مسائل حل برای تالش با علمی دانش -الف

 گیرد می شکل علمی دانش زمینه شود، می مطرح خاصی مسئلۀ جامعه، یک در وقت هر -ب

 هستند علمی دانش زمینه... و آب بحران هوا، آلودگی اعتیاد، ناامنی،ترافیک، مانند مسائلی -ج

         موارد همه-د

 برد؟ می بهره راهکاری چه از «علمی دانش» و «عمومی دانش» بین تعارض رفع برای جامعه-12

 عمومی دانش نفع به علمی دانش حذف-الف

  علمی نفع به دانشی ذخیرۀ از بخشی از برداشتن دست با گاه -ب

 جدید های ایده طرح با گاه -ج

              ج و ب موارد -د

 .دارند علمی دانش از متفاوتی تعاریف خود،............اساس بر مختلف اجتماعی های جهان -13

 فردی هویت-د                سیاسی هویت -ج          اجتماعی هویت -ب              فرهنگی هویت الف

 آورد؟ می حساب به علمی دانش را علمی چه خود، دنیوی هویت براساس متجدد، جهان -41

 وحیانی علوم و عقالنی علوم -د             وحیانی علوم -ج              عقالنی علوم -ب      تجربی علوم -الف

 97-99 انسانی علوم و ادبیات رشته دوازدهم پایه شناسی جامعه دوم درس ای چهارگزینه سواالت نمونه*

 

 است؟ تر صحیح گزینه کدام اجتماعی علوم بررسی موضوع زمینه در -1

 انسانی های کنش بر انسانی اجتماعات تاثیر مطالعه -ب                           انسانی اجتماعات علمی مطالعۀ-الف

 موارد همه -د               انسانی های کنش از انسانی اجتماعات اثرپذیری مطالعه -ج

 .کنید مشخص را غلط گزینه اجتماعی علوم و طبیعی علوم فواید زمینه در-2

 است اجتماعی های پدیده شناخت اجتماعی علوم موضوع اما است طبیعی های پدیده طبیعی علوم موضوع -الف

 کند می بینی پیش اجتماعی های پدیده پیامدهای و آثار اجتماعی علوم اما کند می میسر را طبیعی حوادث بینی پیش طبیعی علوم-ب

 است اجتماعی های محدودیت بر غلبه عامل اجتماعی علوم فناوری اما است طببیعت های محدودیت بر غلبه برای عاملی طبیعی علوم از حاصل فناوری-ج

 است طبیعی علوم از تر پیچیده اجتماعی علوم در بینی پیش ، ها کنش بودن ارادی و آگاهانه دلیل به-د

 .کنند کشف را اجتماعی جهان..........  کنند می تالش اجتماعی علوم دانشمندان-3

 اجتماعی هنجارهای و ارزشها-د       اجتماعی ساختارهای -ج      اجتماعی های پدیده-ب    قواعد و نظم-الف



 

 درچیست؟ کشور و کالس،محله،شهر خانواده، در زندگی قواعد شاخت فواید-4

 مانیم می امان در اجتماعات تهدیدهای و مشکالت از -ب                 بریم می بهره اجتماعات های فرصت از-الف

 ب و الف موارد -د          بریم می بهره اجتماعات در زندگی قانونمدی از -ج

 دارد؟ موضعی چه اجتماعی های پدیده و ارزشها از داوری زمینه در اجتماعی علوم-5

 دهد نمی انجام را ارزشها اصالح و نقد داوری،-ب                 دهد می انجام را ارزشها اصالح و نقد داوری،-الف

     وج الف موارد -د  دارد  مناسب اجتماعی گیری موضع آنها، از انتقاد و اجتماعی های پدیده داوری با -ج

 . کنند می مطالعه را ……………یعنی آن؛ پیامدهای و اجتماعی های کنش اجتماعی، علوم  -6

 اجتماعی الگوهای -د           اجتماعی های پدیده -ج      اجتماعی های نقش -ب        اجتماعی ساختارهای -الف

 .هستند...........و..............،.........کنند می مطالعه را اجتماعی های پدیده که هایی رشته جمله از-7

 انسانی جغرافیای و شناسی جامعه شیمی، -ب                                                        فیزیک و اقتصاد حقوق،-الف

 مدیریت و شناسی مردم شناسی، باستان-د                                     شناسی زیست و شناسی زبان تاریخ، -ج

 است؟ تر صحیح گزینه کدام شناسی جامعه دانش زمینه در-9

 است اجتماعی کنش شناخت علم شناسی جامعه-الف

   است اجتماعی ساختار شناخت علم شناسی جامعه -ب

 است اجتماعی علوم های شاخه از یکی شناسی جامعه -ج

 موارد همه -د

 نیست؟ صحیح گزینه کدام کالن و خرد شناسی جامعه زمینه در-9

 کند می مطالعه را خرد اجتماعی های پدیده و اجتماعی کنش خرد شناسی جامعه-الف

 کند می مطالعه را کالن اجتماعی های پدیده و اجتماعی ساختار کالن شناسی جامعه-ب

 همدیدگرند مکمل و نیازمند کالن و خرد شناسی جامعه -ج

 نیستند همدیدگر مکمل و نیازمند کالن و خرد شناسی جامعه -د

 .شود نزدیک....... علم ویژه به.....  علوم به کرد سعی میالدی...... قرن در خود گیری شکل آغاز در شناسی جامعه-11

 فیزیک-اجتماعی-بیستم-ب                        فیزیک-طبیعی-نوزدهم -الف

 شیمی-اجتماعی-بیستم-د                   شناسی زیست-طبیعی-نوزدهم-ج

 .کنید انتخاب تر صحیح گزینه شناسی جامعه در پوزیتویستی رویکرد مورد در-11

 دهد می قرار ابزاری های دانش ی زمره در را شناسی جامعه رویکرد این -الف

 داشت پوزیتیویستی رویکرد شناسی جامعه بنیانگذار کنت آگوست-ب

 داند می  طبیعی های پدیده مانند  را اجتماعی های پدیده پوزیتیویستی، شناسی جامعه -ج

 موارد همه-د



 

 .دهد می را........  و پیشگیری بینی، پیش قدرت ها انسان به ،...... شناخت با شناسی جامعه-12

 جامعه کنترل-اجتماعی نظم-ب                             جامعه کنترل-قوانین و قواعد-الف

 اجتماعی نظم-اجتماعی های پدیده -د                       اجتماعی نظم -اجتماعی ساختارهای -ج

 نیست؟ صحیح گزینه کدام شناسی جامعه در تفسیری– تفهمی رویکرد زمینه در-13

 بودند معتقد شناسی جامعه رویکرد این به که بودند آلمانی متفکر دو وبر ماکس و دیلتای ویلهلم-الف

 نیستند طبیعی موجودات مانند ها انسان امّا دارد خاصی قواعد و نظم طبیعی، جهان همانند اجتماعی جهان -ب

 دانست طبیعی های پدیده همانند توان نمی را معنادار های پدیده و معنادار اجتماعی کنش بود معتقد وبر -ج

 بودند معتقد شناسی جامعه رویکرد این به که بودند آلمانی متفکر دو وبر ماکس و کنت آگوست -د

 است؟ تر صحیح گزینه کدام تفسیری-تفهمی شناسان جامعه نظر درک برای -14

   است طبیعی و انسانی کنش یک زدن بوق -الف

 رساند می را زدن بوق معنای فرکانس، و موج طول مانند بوق، مشاهدۀ قابل و بیرونی های ویژگی -ب 

 ندارند متفاوتی معانی مختلف، های موقعیت در یکسان، ظاهر رغم علی ها بوق -ج

 بفهمید را معنایش که بدهید مناسب پاسخ آن به و کنید درک را دیگری زدن بوق توانید می زمانی شما -د

 .بود.............وبر ماکس دیدگاه از اجتماعی علوم در ویژه روش-15

 طبیعی علوم روش-د          انتقادی روش -ج           تفهمی روش -ب        پوزیتیویستی روش-الف

 تجربی روش با باید گویند، می شناسان جامعه آنچه بود، معتقد و دانست می محدود تجربی علم به را علم»اجتماعی؛ متفکر این -16

 .«ندارد علمی ارزش وگرنه شود، اثبات

 دیلتای ویلهلم -د          وبر ماکس -ج           مارکس-ب      کنت آگوست -الف

 کنید؟ مشخص را تر صحیح گزینه انتقادی شناسی جامعه رویکرد مورد در -17

 گرفت فاصله طبیعی علوم از تفهمی شناسی جامعه از کمتر انتقادی شناسی جامعه -الف

 شناسند می رسمیت به دیگری های روش تفهمی، و تجربی های روش بر عالوه انتقادی شناسان جامعه -ب

 گیرد نمی صورت ارزشی داوری مطلوب وضعیت به موجود وضعیت از عبور برای رویکرد این در -ج

 داند می کار محافظه ارزشی، داوری دلیل به را تفهمی و پوزیتیویستی رویکرد دو انتقادی شناسی جامعه-د

 89-89 انسانی علوم و ادبیات رشته دوازدهم پایه شناسی جامعهسوم  درس ای چهارگزینه سواالت نمونه*

 

 نیست؟ صحیح گزینه کدام نظمی بی و نظم مفاهیم مورد در-1

 است پذیر  مشاهده کمتر نظم-ب                                         بینیم می بیشتر را نظمی بی ما-الف

 هیچکدام-د                                                  ایم کرده عادت نظم به ما-ج

 ..................آنکه دلیل به کنیم مشاهده را نظم توانیم نمی ما-2

   وج ب موارد-د    دانیم نمی اجتماعی پدیده را نظم -ج       داریم عادت نظم به -ب        نداریم عادت نظم به-الف



 

 ..........کنند؛یعنی می «آشنازدایی» مانوس و آشنا امور از نظم شناسایی برای شناسان جامعه-3

 نگرند می آشنا امور به آشنا  فرد یک دید از -ب    نگرند می آشنا امور به غریبه فرد یک دید از -الف

       ج و الف موارد-د                  شناسند می را نظم نظمی، بی کنار در -ج

              

 شود؟ می ایجاد انسانها ما اجتماعی زندگی در چیزی چه نتیجه در اجتماعی نظم -4

 اجتماعی های نقش-د       اجتماعی ساختارهای -ج          اجتماعی نهادهای -ب           اجتماعی قواعد -الف

 .......که؛ کنند می توجه پرسش این به اجتماعی، نظم شناختن در شناسان جامعه -5

 آیند؟ می بوجود چگونه کردن زندگی هم با هنجارهای و قواعد -الف

 یابند؟ می دوام چگونه کردن زندگی هم با هنجارهای و قواعد -ب

 کنند؟ می تغییر چگونه کردن زندگی هم با هنجارهای و قواعد -ج

 موارد همه -د

 نیست؟ صحیح گزینه کدام اجتماعی قواعد زمینه در-6

   دهند می سامان و سازند می پذیر امکان را یکدیگر با ما ارتباط -الف

 کنند می بینی پیش قابل یکدیگر برای را ما های کنش -ب

 کنند می فراهم را اجتماعی زندگی در ما مشارکت امکان -ج

 کنند می فراهم را اجتماعی های پدیده میان پیوند و رابطه چگونگی -د

 .کنید انتخاب را تر صحیح گزینه «ساختاراجتماعی» مفهوم مورد در -7

 کنند می فراهم را اجتماعی های پدیده میان پیوند و رابطه چگونگی -الف

 دید توان می بهتر ها سازمان مانند رسمی های گروه در -ب

 کند می مشخص را اعضا میان رابطه و پیوند چگونگی نقش تکالیف و حقوق -ج

 موارد همه-د

 .کنید انتخاب را غلط گزینه «اجتماعی نظام» مفهوم مورد در -9

 .دارد ارتباط نظم با -الف

 پویاست اجتماعی ساختار یک -ب

 است اجتماعی نظام حرکت حال در کنیم،خودرو تشبیه خودرویی به اجتماعی ساختار اگر -ج

 هیچکدام-د

 که؛ است این اجتماعی نظام بودن پویا از منظور -9

 پذیرند می اثر هم از آن بخشهای -ب              دارند اثر هم بر آن بخشهای -الف

 ب و الف موارد -د        خود بر نه دارد تاثیر اطراف محیط بر فقط-ج

 است؟ اجتماعی نظام تغییرات نوع چه «تجدیدناپذیر منابع از رویه بی برداشت و جمعیت رشد» ترتیب به -11



 

 خود-خود-د               محیط-محیط -ج             محیط-خود -ب               خود-محیط-الف

 چیست؟ پوزیتیویستی شناسی جامعه اصلی هدف-11

 اجتماعی نظم برقراری-ب                             جامعه کنترل و شناخت -الف

 مطلوب وضعیت به موجود وضعیت تغییر -د              اجتماعی های کنش کنترل و شناخت -ج

 شود؟ می حاصل نتایجی ندانیم،چه انسانی دستاوردی را آن و کنیم تصور طبیعت همچون را جامعه اگر -12

 کنیم استفاده خود ابزاری های دانش از توانیم می فقط ما -الف

 آوریم وجود به جامعه در بنیادین تغییری بود، خواهیم قادر -ب

 .کنیم تطبیق آن با را خود باید فقط ماست از مستقل و بیرون اجتماعی نظم -ج

 ج و الف موارد-د

 89-89 انسانی علوم و ادبیات رشته دوازدهم پایه شناسی جامعه چهارم درس ای چهارگزینه سواالت نمونه*

 

 است؟ کسانی چه اجتماعی کنش محصول ما اداری نظام-1

  مراجعان و کارکنان،مدیران -ب                                                                                      کارکنان و مدیران-الف

      موارد همه-د                                                                          کارکنان و قانونگذاران،مراجعان -ج

 نیست؟ صحیح گزینه کدام اجتماعی ساختارهای از ما تاثیرپذیری و ریتاثیرگذا مورد در-2

 .گذارند می تاثیر ساختارها  بر مدیران، و مسئوالن مثل خاصی، افراد فقط -الف

 نداریم چندانی تاثیر آن تغییر یا موجود وضع حفظ در خود، اجتماعی های کنش با ما همه  -ب

 دارند بیشتر تاثیر مشاغل برخی صاحبان و نیست یکسان جامعه اعضای همۀ تأثیرگذاری میزان-ج

 ب و الف موارد-د

 حفظ کنند؟  تغییر و یا را اجتماعی انسانها با تکیه به چه عواملی می توانند نظم-3

 همه موارد -د              اراده و نیازهای خود   -ج          خود          های ارزش و ها آرمان-ب          هنجارها و آداب و رسوم خود       -الف

 می سبب را نشیک پیامد چه طبیعی نظم و اجتماعی نظم دانستن یکسان و اجتماعی نظم بر تأکید با پوزیتیویستی شناسان جامعه-4

 شوند؟

            گیرند نمی نظر در را ها انسان خالقیت و اراده -ب                                                     گیرند می نظر در را ها انسان خالقیت و اراده-الف

 کنند می زدایی ارزش انسانی کنش از را ارزشها-د                                                      کنند می معنازدایی را انسانی کنش معناداری -ج

 است؟ دلیلی چه به  اندیشه و ارتباط هنر، مانند ها عرصه بسیاری در ها انسان خلّاق روحیۀ سرکوب -4

 اجتماعی نظم به توجهی بی -ب                                                                     اجتماعی نظم بر افراطی تأکید -الف

 اجتماعی ساختارهای گرفتن نادیده -د                                                               اجتماعی های کنش بر افراطی تاکید -ج

 افتند؟ می اتفاق موقع چه بزرگ اختراعات و هنری شاهکارهای جدید، های اندیشه اجتماعی، های انقالب -5

 شوند می توجه بی فردی های خالقیت به ها انسان -ب                                                              کند می دفاع موجود نظم از انسان -الف



 

 شوند می همسو جمعی ارزشهای و آرمانها با انسانها -د                                                       گذارد می فراتر گامی موجود نظم از انسان -ج

 .....که؛ است شده سبب کنش، معنای گرفتن نادیده -6

 شود محدود انسانها مشاهده قابل غیر خصوصیات توصیف به پوزیتیویستی مطالعات -الف

 شود محدود ما مشاهدۀ قابل رفتارهای و خصوصیات توصیف به پوزیتیویستی مطالعات -ب

 شود محدود اجتماعی کنش از نوجوانان و جوانان صرف تفسیرهای به -ج

 ج و الف موارد-د

 ساخت؟ هموار تفهمی شناسی جامعه به پوزیتیویستی شناسی جامعه از عبور برای را مسیر نگاهی چه -7

 است کنش در اراده و ارزش تابع معنا و آگاهی -ب                                           دانند می کنش در معنا و آگاهی تابع اراده و ارزش-الف

    هستند کنش اصلی مبنای معنا و ارزش،اراده،آگاهی-د                                          هستند کنش اصلی مبنای معنا و ارزش،اراده،آگاهی -ج

 89-89 انسانی علوم و ادبیات رشته دوازدهم پایه شناسی جامعه پنجم درس ای چهارگزینه سواالت نمونه*

 

 به چه دالیلی است؟آنها  معانی انسانی و تنوع های کنش پیچیدگی -1

 جسمانی عاطفی، ذهنی، های مانند توانایی فردی، های ویژگی به ها کنش این وابستگی سبب به -الف
  ها فرهنگ خرده ها و تنوع فرهنگ مانند فرهنگی  اجتماعی های به سبب وابستگی به ویژگی -ب
  مشابهی غریزی و طبیعی به سبب وابستگی به نیازهای -ج
 الف و بموارد -د

 چه عاملی هستند؟ برآیند و نتیجه اجتماعی، های پدیده تمامی -2

 قانونمندی های بشری-ساختارهای اجتماعی              د -کنش های اجتماعی              ج -نقشهای اجتماعی           ب-الف

 می آیند؟ خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف در درون هر جهان اجتماعی به چه علتی بوجود-3

 به دلیل تسلط و تعیین کنندگی ساختارهای اجتماعی -کنشگران               ب خلّاقیت و به دلیل فعّالیت -الف
 موارد ب و ج -به دلیل نیازها و نابرابری های اجتماعی             د -ج

 آن فرهنگی شرایط در را خود کند؛ زندگی می دارد، را آنها دربارۀ تحقیق قصد که قومی با مدتی برای پژوهشگر »روش، این در-4

 «بشناسد. را بهتر آنها تا کند می تجربه را هایشان کنش و دهد می قرار قوم

 مطالعه موردی -مطالعه قوم مداری              د-مطالعه کمی                ج -مطالعه کتابخانه ای            ب -الف

عمق  و کند مطالعه را فرهنگ یک یا اجتماعی نهاد یک فرد، یک مثالً خاص اجتماعی پدیدۀیک  ابعاد تمامی بخواهد محققی اگر-5

 دهد، بهتر است از چه روشی استفاده کند؟ نشان را آن بودن فرد به منحصر و پنهان

 موردیمطالعه  -مطالعه قوم مداری            د-مطالعه کمی             ج -مطالعه کتابخانه ای            ب -الف
 

 89-89 انسانی علوم و ادبیات رشته دوازدهم پایه شناسی جامعه ششم درس ای چهارگزینه سواالت نمونه*

 

                          قدرت فردی و قدرت اجتماعی به ترتیب چه معانی دارند؟                                                                            -1

انجام  -توانایی انجام کار با اراده شخصی   ج-توانایی اعمال قدرت بر دیگران-توانایی کنش فردی اجتماعی             ب -تونایی انجام کار با اراده شخص–الف

 تاثیر پذیرد شخصی که از دیگران -موجودی که کاری انجام دهد -تاثیر بر اراده دیگران همسو با اهداف خود        د -کارها با اراده خود

 .                                                                                 است........... دارای دهد، انجام خود ارادۀ و آگاهی با را کاری بتواند که موجودی-2

 اختیار -تعقل                                        د -ج          قدرت                                      -سیاست                           ب -الف



 

 در میان مردم مصر چرا به محبوبیت دست یافته است؟                                                                     مصری، فوتبالیست محمّدصالح،-3

 به دلیل قدرت ورزشی -به دلیل قدرت دینی             د -قدرت اجتماعی                  جبه دلیل  -به دلیل قدرت فردی            ب -الف

                                                   در همه گزینه ها به جز گزینه...............ذکر شده است.                                                                        اجتماعی قدرت-4

 جوامع-حیوانات                                         د -نهادها                                         ج -افراد                                ب -الف

  چه نتیجه ای می توان حاصل کرد؟                                                                                                «دهنی ساز سینمایی فیلم»از  -5

-ج              .آنهاست تبعیّت جلب ، دیگران ارادۀ بر گذاردن تأثیر راه تنها   -ب             .آید می پدید هم دیگران توافق و پذیرش بدون اجتماعی قدرت-الف

 جلب تبعیت دیگران کامال آزادانه و اختیاری است              -افراد به دلیل مرتبط بودن به بعضی اشیاء صاحب قدرت اجتماعی می شوند         د

                                                       چند صورت حادث می شود؟                                                         به دیگران تبعیت جلب-6

یت با تبع -تبعیت با ترس و تبعیت با تهدید     ج -رضایت                                                                             ب با تبعیت و کراهت با تبعیت -الف

 تبعیت با مقبولیت و تبعیت با کراهت -د                                                             رضایت و تبعیت با موافقت                

                                                                                                .باشد  .........و........... از ناشی که است تبعیتی رضایت؛ با تبعیت-7

 رضایت و میل درونی-ترس و میل درونی              د -رضایت و مقبولیت                                 ج -ترس و تهدید                    ب-الف

-الف                                                                                             .است همراه .............. ..........و با که است تبعیتی کراهت؛ با تبعیت-9

 میل درونی و ترس -تهدید و رضایت                     د -ترس و تهدید                               ج -ترس                          ب -رضایت

 چه نام دارد؟                                                                    آید، می دست به مقابل طرف رضایت با و تهدید از هاستفاد بدون که قدرتی-9

 اقتدار-د       مقبولیت                                -محبوبیت                                ج -مشروعیت                                   ب-الف

                                                          .دارد نام «.............» باشد، شده پذیرفته رسمی صورت به و باشد همراه مقبولیت با که قدرتی-11

 مشروعیت-محبوبیت                                د -ج      مقبولیت                                   -اقتدار                                    ب-الف

                                        تبعیت از شخصیت هایی نظیر استالین و هیتلر به ترتیب تبعیت همراه با..............و.............بود.                             -11

 رضایت         -رضایت-کراهت                     د-رضایت-رضایت                            ج-کراهت-ب      کراهت               -کراهت-الف

                       چیست؟                                                                                                                         مقبولیت، مدار-12

خواست و -خواست و اراده کسانی که قدرت بر آنها اعمال می شود   ج-خواست و اراده کسانی که قدرت اعمال می کنند                                      ب-الف

 ی که جویای قدرت و سیادت اندخواست  و اراده کسان -اراده کسانی که مقبولیت را قبول ندارند                                      ج

                             مشروعیت، چیست؟                                                                                                                مدار-13

حق و  -می کنند            ج اعمال قدرت که کسانی اراده و خواست -ج                               شود می اعمال آنها بر قدرت که کسانی اراده و خواست -الف

 عدم اعتقاد به وجود حق و باطلی -باطل بودن است                                                                        د

 ی چه تشخصی است؟                                                                                        دارا باشد، الهی حکم و قانون مطابق قدرتی که -14

 مقبولیت اجتماعی -مشروعیت حقیقی                         د -مقبولیت                              ج -مشروعیت                     ب -الف

                                                                                        .دارد .................. باشد، بشری ساختگی های ایدئولوژی با موافق قدرت اگر-15

 موارد ب وج-د               مشروعیت دروغین      -مشروعیت کاذب                            ج -مشروعیت اجتماعی                         ب-الف



 

                                         چه رابطه ای بین مشروعیت و مقبولیت نظام های سیاسی وجود دارد؟                                                                  -16

هر  -برخی نظام های سیاسی مشروعیت همراه با مقبولیت اجتماعی دارند       ج-ب            هر نظام مشروعی مقبولیت اجتماعی دارد                    -الف

 مشروعیت و مقبولیت برای اکثر نظام ها الزم و ملزوم یکدیگر است-نظام سیاسی که مقبولیت اجتماعی داشته باشد مشروعیت دارد      د

 و میل درونی است.                                         رضایت روی از آن، از تبعیت افراد اما عمل می کند الهی قانون و حکم به ترتیب برخالف  قدرت این نوع-17

         مقبولیت اجتماعی                        -مشروعیت کاذب-مقبولیت اجتماعی                                                               ب -مشروعیت حقیقی -الف

 مشروعیت حقیقی-مشروعیت حقیقی                                                                  مقبولیت اجتماعی -مشروعیت دروغین-ج

                  چه نوع قدرت هایی بودند؟                     دارای دهواری به ترتیب  علی رئیس و کین لوتر مارتین گاندی، نظیر هایی شخصیت -19

 -مشروعیت حقیقی     ج-مشروعیت حقیقی-مشروعیت حقیقی -مقبولیت اجتماعی                              ب -مقبولیت اجتماعی-مقبولیت اجتماعی-الف

 موارد الف و ب-مشروعیت اجتماعی                  د-مقبولیت اجتماعی-مقبولیت اجتماعی

کدام بخش از این جمله «.شود می اعمال نظامی نهادهای توسط آشکار، طور به و زور با خشن، بزارهایا طریق از» نرم، قدرت-19

 ؟    صحیح نیست

 به طور آشکار-توسط نهاد های نظامی                    د -ابزار خشن، با زور                          ج -قدرت نرم                      ب -الف

                                 .شود می اِعمال آموزشی نهادهای و ها رسانه مانند ابزارهایی کمک با فرهنگی، نفوذ طریق از و پنهان شکل به ...............-21

 کودتای نظامی-د            انقالب رنگین                    -قدرت نرم                            ج -قدرت سخت                       ب-الف

 شد؟                                                                            می کشورها برای سایر موجب چه پیامدهایی کشور یک سخت قدرت درگذشته -21

 همه موارد-اقتصادی                د و سیاسی سلطۀ -جفرهنگی                     -سلطه نظامی-اجتماعی                    ب -سلطه سیاسی-الف

 ؟                                                                                              .شود می کشورها دیگر چه پیامدی بر سبب نرم قدرت امروزه -22

 سلطه سیاسی -سلطه رسانه ای                             د -ج                   سلطه آموزشی      -فرهنگی                  ب سلطۀ -الف

                               .است ................ نوعی خود، اغراض و منافع مطابق کشورها دیگر ساز آینده های نسل بینی جهان و فرهنگ تغییر -23

 جنگ سخت -جنگ نرم                                د -سلطه سیاسی                           ج -سلطه فرهنگی                 ب-الف

 چه رویدادی است؟                                                                                          ادامۀ در بیفتد اتفاق اگر نظامی درگیری امروزه -24

 سلطه اقتصادی  -سلطه رسانه ای                          ذ -سلطه فرهنگی                             ج -ب                     جنگ نرم -الف

  گزینه صحیح تر را انتخاب کنید.                                                                 ... و ورزشی و هنری های ستاره ها در مورد سلبریتی -25

  -ب                                                                 .است گذار تاثیر اجتماعی کنشگران جزو سیا، سری اطالعات افشای با  «اسنودن ادوارد» -الف

 -ج                                                                                     .شوند ساز جریان توانند می موارد برخی در که هستند فردی ها کنشگرانسلبریتی 

 ها سلبریتی-د                                                                            .اندازند می راه به هایی جنبش و هستند ساز جریان کشورها همه در ها سلبریتی

 شوند. می ها رسانه شدن مشهور موجب

                         در مورد رابطه بین سلبریتی ها و رسانه ها گزینه صحیح تر انتخاب کنید.                                                           -26

سلبریتی ها سبب درآمدزایی رسانه ها می شوند                                            -رسانه ها موجب مشهور شدن سلبریتی ها می شوند                                          ب -الف

 موارد الف و ب -ج                           سلبریتی ها موجب مشهور شدن رسانه ها می شوند                 -ج

                     .گرفتند ...................نام برآمدند، غرب مخالف های حکومت براندازی درصدد ها رسانه نرم قدرت از استفاده با که هایی انقالب -27



 

 انقالب سیاسی-انقالب فرهنگی                      د -ج                     انقالب اجتماعی      -رنگین                       ب های انقالب -الف

           .اند فتهگر شکل .............. ی پایه بر رنگین های انقالب از هایی نمونه «گرجستان سرخ گل»  انقالب و «اوکراین نارنجی» انقالب-29

 قدرت نرم -قدرت داخلی                          د -قدرت خارجی                              ج -قدرت سخت                             ب -الف

           گزینه صحیح تر را انتخاب کنید.                                                                                                « سیاست»در مورد مفهوم -29

                                                                                                                                                                                               است هدف به دستیابی برای یافته سازمان قدرت اعِمال -یابد                              ب سازمان معینی هدف به رسیدن برای قدرت هرگاه -الف

 ب                                                                       و الف موارد-سیاست، اعمال قدرت اجتماعی بر قدرت فردی است.                                  د-ج

 دارد، چه می گویند؟                                                        وجود اجتماعی جهان های سیاست اعمال برای که سازوکارهایی مجموعۀ به -31

 نظام فرهنگی-د                   نظام سیاسی             -قدرت                                     ج -اقتدار                                   ب-الف

                                .است .................. تاثیر.................بر از ای نمونه شوروی، جماهیر اتحاد در «اشتراکی داری مزرعه و دولتی داری مزرعه» -31

 نظام اقتصادی-نظام سیاسی-نظام خانواده     د-نظام اقتصادی -نظام اقتصادی        ج-نظام فرهنگی-نظامی سیاسی     ب –نظام اقتصادی -الف

 ................ بر ........... تاثیر از ای نمونه سیاست از دین جدایی بر مبنی1915 سال اساسی قانون از پس فرانسه جمهوری شعار-32

                  .است

 اقتصادی           نظام-سیاسی نظام-د       خانواده نظام-اقتصادی نظام -ج      اقتصادی نظام-فرهنگی نظام-ب    فرهنگی نظامی – سیاسی نظام-الف

 آید، که عبارتند از: ...............                                 می پدید نظام ............ گیرنده؛ تصمیم و تأثیرگذار افراد تعداد مالک به ترتیب براساس -33

 هیچکدام                                                      -اکثریت،اقلیت،یک فرد         د –نوع 1-یک فرد،اقلیت،اکثریت           ج -نوع 3-یک فرد،اقلیت،اکثریت            ب -نوع  6-الف

                                                                                       .است .........بر.......... یک حکومت از ای نمونه چین در کمونیست زبح -34

 اکثریت -یک فرد-د                   اقلیت         -اکثریت-اکثریت                            ج -اقلیت-یک فرد                    ب -اقلیت -الف

                                                                                                 .است ............بر............... یک حکومت از ای نمونه هند پارلمان -35

 اکثریت  -فرد یک-د                           اقلیت -اکثریت-ج                            اکثریت -اقلیت-ب                    فرد یک -اقلیت -الف

                                                                                  .است ..........بر.............. حکومت نمونه انگلستان سلطنتی مشروطه حکومت -36

 اکثریت  -فرد یک-د                           اقلیت -اکثریت-ج                            اکثریت -اقلیت-ب                    فرد یک -اقلیت -الف

 شوند که عبارتند از:                                                                       می تقسیم دسته دو به گیری تصمیم مالک اساس بر ها حکومت -37

-غیر حقیقی       ج اهداف و فردی اهداف اساس بر حکومت -عقلی                                ب و حقیقی اهداف و فردی اغراض اساس بر حکومت -الف

                              حکومت بر اساس حاکمیت اکثریت یا حاکمیت اقلیت -داف غیر واقعی                                        دحکومت بر اساس اهداف واقعی و اه

                                                                                  .کند می بندی تقسیم را سیاسی های مالک.....................نظام براساس ارسطو-39

    تصمیم پذیر  -افراد تاثیر پذیر                     د -تصمیم گیری                           ج  -تعداد افراد تاثیر گذار                        ب -الف

                                         .است برده نام حکومت نوع ........... از و کرده استفاده سیاسی های نظام بندی دسته برای ارسطو از........مالک-39

 چهار -شش-شش                             د -دو -چهار                              ج -دو -دو                                     ب -شش-الف

                         .است و............. ............ ترتیب؛ به ارسطو دیدگاه از حاکم میل و خواست یا  فضیلت اساس بر اکثریت بر فرد یک حکومت -41

 استبدادی -اولیگارشی-د           استبدادی    -مونارشی -مونارشی                       ج -استبدادی -الیگارشی                    ب-مونارشی-الف



 

 حکومت ترتیب؛ به ارسطو دیدگاه از حاکم میل و  خواست یا  فضیلت اساس بر اکثریت بر اقلیت حکومت -41

             ..............و..................است

 استبدادی-آریستوکراسی -استبدادی               د -مونارشی -ج               الیگارشی-مونارشی -اولیگارشی             ب - آریستوکراسی -الف

                            .............و..................است ترتیب؛ به ارسطو دیدگاه از حاکم میل و خواست یا فضیلت اساس بر  اقلیت بر اکثریت حکومت-42

 دموکراسی-جمهوری -دموکراسی              د -آریستوکراسی -جمهوری                   ج -الیگارشی-جمهوری                ب و دموکراسی -الف

                                                    .است شده ...........دانسته های حکومت جمله از «کاتولیک جهانی کلیسای و واتیکان بر پاپ حکومت» -43

 استبدادی   -آریستوکراسی                               د -الیگارشی                                      ج -ب              مونارشی                 -الف

                                                                               .برخوردارهستند ............. امتیازات از اما ............است حکومت آریستوکراسی -44

 طبقاتی    -اکثریت -اجتماعی                  د -طبقاتی                         اکثریت -نخبگان -اجتماعی                             ب -نخبگان-الف

 می رکا به خود منافع جهت در را قدرت و نیستند مسئول مردم اکثریت برابر در دار که سرمایه اقلیتی» در این نوع حکومت؛  -45

 «                .گیرند

 دموکراسی -الیگارشی                                د -آریستوکراسی                             ج -مونارشی                               ب -الف

 گرفت؟                                                                                           نظر چه مالکی در سیاسی، های نظام بندی تقسیم در رابیفا -46

 موارد الف و ب-د     فضیلت ساالری             -دنیامداری                                ج -ب                        مداری دین -الف

          چه اهدافی صورتی می گیرد؟                                                                                                      با سیاسی های کنش -47

 همه موارد-اصالح وضع موجود                د -ج         تغییر بنیادی وضع مطلوب      -ب                  موجود وضع بهترساختن یا حفظ -الف

 گزینه صحیح تر را انتخاب کنید.                                                                                 سیاسی های ارزش ارزیابی در مورد امکان -49

داوری و ارزیابی ارزش های سیاسی امکان دارد                             -ب                                   داوری و ارزیابی ارزش های سیاسی علمی نیست      -الف

 در رویکرد انتقادی داوری ارزش های سیاسی جایی ندارد-با روش تفهمی می توان داوری ارزش های سیاسی انجام داد                           د -ج

                                              گزینه صحیح کدامست؟« الجزایر استقالل سالگرد برگزاری» و «هند استقالل بزرگداشت روز»در رابطه با  -49

رند                   ارزشهای سیاسی هستند که نیاز به داوری علمی دا -ارزشهای سیاسی هستند که نیاز به داوری علمی ندارند                              ب -الف

 وارد الف وج -ارزشهای تاریخی هستند که نیاز به داوری علمی ندارند                                د -ج

 این تعریف چگونه قابل تعمیم می.کند می تعریف...  و مستقل دادگاه بازار، بارو، و برج و قلعه دارای که زیستگاهی را شهر وبر -51

 شود؟               

شهرها  -شهرها در کشورهای غیر غربی شبیه شهرهای غربی باشند      ج -شهرها در کشورهای غربی متفاوت از شهرهای غیر غربی باشند          ب –الف 

 ر غربی از سبک معماری خاصی تبعیت کنندشهرها در کشورهای غی -در کشورهای غربی از یک سبک معماری خاصی تبعیت کنند د

                                                          .است .............. رویکرد نوعی خودشان فرهنگی معنای دید از جوامع و ها فرهنگ دیگر بررسی -51

 تجربی  -انتقادی                               د -تفسیری                              ج-تفهمی -پوزیتیویستی                            ب -الف

                            چه پیامدهایی را سبب شده است؟                            تجربی، علوم به علم کردن منحصر با پوزیتیویستی شناسی جامعه -52

-تبدیل کرده     ج معنا فاقد پدیده به را آن قدرت، از معنازدایی و زدایی ارزش با -جهان شده                     ب از معنازدایی و زدایی ارزش باعث -الف

 موارد الف و ج-خالقیت زدایی را در مبادالت فرهنگی حاکم نموده اند                د



 

 

 چیست؟                                                                     سیاسی های نظام و ها ارزش در مورد تفسیری - تفهمی شناسان موضع جامعه -53

در  -ی می پردازند       جبه توصیف صرف ارزشهای سیاسی بدون داوری علم -به تفسیر و داوری علمی ارزشهای سیاسی می پردازند                   ب -الف

       واردالف و ج -هم صورت می دهند    د علمی داوری سیاسی ارزشهای کنار توصیف

                                                         .ندک می تفسیر «معنا بحران» و «اراده بحران» را دارای  غربی جوامع این اندیشمند اجتماعی -54

 ویلهلم دیلتای -ماکس وبر                                   د -مارکس                                         ج -ب                      کنت  –الف 

 چیست؟                                                                                          انتقادی، شناسان جامعه دیدگاه از زندگی بست بن بزرگترین -55

      داشتن دیدی انتقادی به وضع موجود                                        -داشتن دیدی محافظه کاران به وضع موجود                                               ب -الف

 اجتماعی ارزشهای و آرمانها علمی داشتن داوری -د                                              اجتماعی ارزشهای و آرمانها علمی عدم داوری  -ج

 89-89 انسانی علوم و ادبیات رشته دوازدهم پایه شناسی جامعه هفتم درس ای چهارگزینه سواالت نمونه*

 

 شوند؟ می محسوب هایی تفاوت چه جرو ترتیب به افراد در تحصیالت و ثروت ، هوش و قد ، مرد و زن جنسیت در ها تفاوت-1

 طبیعی -طبیعی -اسمی -الف

 اجتماعی -طبیعی -اسمی -ب

 اجتماعی -اسمی -طبیعی-ج

 اسمی -اجتماعی -طبیعی-د

 مانند ها تفاوت برخی : » گردد؟ می تفسیر چگونه تحصیالت، و ثروت ، هوش و قد در تفاوت-2

 ای رتبه -اجتماعی – اسمی -الف

 ای رتبه -اجتماعی – طبیعی -ب

 ای رتبه -اجتماعی -اجتماعی -ج

 ای رتبه -اسمی -طبیعی -د

 : از عبارتند که نوعند سه افراد اجتماعی نابرابری و ها تفاوت-3

 اجتماعی نابرابری – طبیعی نابرابری – اسمی تفاوت -الف

 اسمی نابرابری – طبیعی غیر نابرابری – طبیعی تفاوت -ب

 ای رتبه تفاوت – طبیعی تفاوت – اسمی تفاوت -ج

 ای رتبه تفاوت – طبیعی تفاوت – اجتماعی تفاوت -د

 بود؟ افراد در هایی تفاوت چه جزو ترتیب به آپارتاید، نظام در نژادی تفکیک قانون و چین در دختران، پای بستن رسم-4

 طبیعی تفاوت – طبیعی تفاوت -الف

 اجتماعی تفاوت -اجتماعی تفاوت-ب

 اسمی تفاوت -اسمی تفاوت -ج



 

 اجتماعی تفاوت -طبیعی تفاوت -د

 کردند؟ ایجاد را اجتماعی های نابرابری ای بهانه چه به جوامع، از بسیاری تاریخ، طول در-5

 جامعه های رسوم و آداب و فرهنگ کردن رعایت بهانه به -الف

 اجتماعی های موقعیت مراتب سلسله در افراد جایگاه دانستن متفاوت بهانه به -ب

 ...و هوش جنسیت، نظیر افراد طبیعی های نابرابری و اسمی های تفاوت بهانه به -ج

 ...و هوش جنسیت، نظیر افراد طبیعی غیر های نابرابری و اسمی های تفاوت بهانه به -د

 پدیده به شناسان جامعه دیدگاه مورد در » اجتماعی نابرابری « .کنید انتخاب را تر صحیح گزینه-6

 دانند نمی طبیعی را آن اما دارند توجه جوامع در اجتماعی قشربندی به اجتماعی، های نابرابری مطالعۀ در شناسان جامعه -الف

 .است تر عادالنه و تر طبیعی نابرابر، جامعه و دارد، ضرورت جامعه بقای برای اجتماعی نابرابری که معتقدند شناسان جامعه .-ب

 .اند شده توزیع افراد میان نابرابر دانش، و قدرت ثروت، یعنی اجتماعی مزایای که است این اجتماعی های نابرابری علّت :معتقدند -ج

 .است شناسان جامعه توجه مورد شود، منجر اجتماعی های نابرابری به که صورتی در غیرطبیعی های نابرابری و اسمی های تفاوت -د

 رویکردی چنین با زیر گزینه کدام  » دارد ضرورت جامعه بقای برای اجتماعی نابرابری »معتقدند که: شناسان جامعه برخی -7

 ؟دارد هماهنگی

 .دهد می گسترش را آن جامعه اما .خیزد برمی طبیعی های نابرابری یا ها تفاوت از اجتماعی نابرابری آنان نظر از -الف

 .است نبوده قشربندی بدون ای جامعه هیچ حال، تا گذشته از که معتقدند و بوده، اجتماعی قشربندی دار طرف شناسان جامعه این -ب

 .نیست طبیعی قشربندی پس آنهاست، دست به نیز آن تغییر یا تداوم و آمده پدید ها انسان توسط اجتماعی قشربندی آنان نظر از -ج

 .است طبیعی غیر قشربندی پس نیست، آنها اراده به نیز آن تغییر یا تداوم اما آمده پدید ها انسان توسط اجتماعی قشربندی آنان نظر از -د

بازداشت و جریمه رزا پارکس؛ زن سیاه پوست امریکایی به خاطر ممانعت از »و « وضعیت دهقانان در نظام فئودالی»به ترتیب؛ -9

 دهد؟ می نشان را اجتماعی نابرابری به اجتماعی رویکردی چه «پوستدادن صندلی در اتوبوس به یک مرد سفید 

 کمونیستی رویکرد -لیبرال رویکرد -الف

 لیبرال رویکرد -کمونیستی رویکرد -ب

 لیبرال رویکرد – لیبرال رویکرد -ج

 کمونیستی رویکرد -عادالنه رویکرد -د

 .کنید انتخاب تر صحیح گزینه اجتماعی های نابرابری به )کمونیستی( دوم رویکرد زمینه در-9

 .کنند می تصور بیرون کامال بشر اراده از و طبیعی را قشربندی اما هستند، قشربندی مخالف اندیشمندان این -الف

 .نیست ها انسان میان جویانه سلطه روابط نتیجه و نیست، طبیعی نابرابری و ها تفاوت از ناشی اجتماعی های نابرابری که معتقدند -ب

 .هستند نابرابری به دولت رویکرد اصالح خواستار و دارند، مخالفت خصوصی مالکیت با معتقدند، اجتماعی عدالت به اینان-ج

 .گردد می مسدود مادی پیشرفت راه رود،نتیجتا می بین از رقابت انگیزۀ امّا است، یکسان ها رقابت شروع نقطۀ رویکرد، این در -د

 

 شده ذکر تر صحیح گزینه کدام در ترتیب به » برزیل در درآمد کم اقشار برای عمومی سازی خانه طرح»و « فیلم نیاز»روایت -11

 است؟



 

 )عادالنه ( سوم رویکرد-)لیبرال(دوم رویکرد -الف

 )لیبرال ( سوم رویکرد-)کمونیستی ( اول رویکرد -ب

 )عادالنه ( سوم رویکرد-)کمونیستی ( دوم رویکرد -ج

 )کمونیستی ( اول رویکرد-)عادالنه ( سوم رویکرد -د

 .کنید مشخص ها گزینه بین از ترتیب به را اجتماعی نابرابری به رویکرد نوع زیر موارد در-11

 «کند. می تقویت را خواهی خود روحیۀ شود، انجام رقابتی نگاه با صرفا اگر که است گروهی بازی یک بازی صندلی -«

 .» داشتند آنها با تر پست نژادی ها، چینی نظر از که دارد وجود اقوامی دربارۀ هایی نوشته چین، قدیمی منابع در -«

 .» باشند می تر قدرتمند باشند، تر سالخورده چه هر که است میانسالی مردان اختیار در امریکا سنای مجلس های کرسی تمام -«

 )عادالنه( سوم رویکرد-)کمونیستی( دوم رویکرد-)لیبرالی( اول رویکرد -الف

 )کمونیستی( دوم رویکرد-)کمونیستی( دوم رویکرد-)کمونیستی( دوم رویکرد -ب

 )ایبرالی( اول رویکرد)-لیبرالی( اول رویکرد-)لیبرالی( اول رویکرد -ج

 )لیبرالی( اول رویکرد-)کمونیستی( دوم رویکرد-)عادالنه( سوم رویکرد -د

 عدالت مدل و کمونیستی لیبرالی، مدل سه نظر از رقابت، پایان و ادامه انگیزه و افراد میان رقابت شروع نقطۀ ای جامعه هر در-12

 .کنید انتخاب را تر صحیح گزینه و مقایسه، هم با را اجتماعی

 هم اجتماعی عدالت مدل در و ناعادالنه پایان اما و عادالنه شروع نقطه کمونیستی مدل در عادالنه، پایان نقطه و ناعادالنه شروع نقطه لیبرالی مدل در -الف

 ندارد نقشی هیج ودولت عادالنه پایان هم و شروع نقطه

 نقطه هم اجتماعی عدالت مدل در و عادالنه پایان اما و ناعادالنه شروع نقطه کمونیستی مدل در ناعادالنه، پایان نقطه و عادالنه شروع نقطه لیبرالی مدل در -ب

 .کند می بازی جانبه همه کنترل نقش دولت و عادالنه پایان هم و شروع

 نقطه هم اجتماعی عدالت مدل در و عادالنه پایان و عادالنه شروع نقطه کمونیستی مدل در عادالنه، پایان نقطه و ناعادالنه شروع نقطه لیبرالی مدل در -ج

 .ندارد نقشی هیج ودولت عادالنه پایان هم و شروع

 نقطه هم اجتماعی عدالت مدل در و ناعادالنه پایان اما و عادالنه شروع نقطه کمونیستی مدل در عادالنه، پایان نقطه و ناعادالنه شروع نقطه لیبرالی مدل در -د

 .پذیرد می را دولت جانبۀ همه دخالت نه و عادالنه پایان هم و شروع

 آنهاست دست به نیز آن تغییر یا تداوم و آمده پدید ها انسان توسط اجتماعی قشربندی»معتقدند که: رویکرد کدام داران طرف -13

 ؟.«دارند قشربندی معایب بر تاکیدو 

 اجتماعی عدالت رویکرد – الف

 کمونیستی و اجتماعی عدالت رویکرد – ب

 لیبرالی رویکرد -ج

 کمونیستی رویکرد -د

 

  نیست؟ صحیح گزینه کدام« عدالت اجتماعی»در مورد رویکرد -14

 .نماید یکسان را رقابت شروع نقطۀ و فراهم همگان برای رقابت امکان دارد وظیفه جامعه امّا شود نمی لغو خصوصی مالکیت -الف

 . گیرد می پیش در فقرا به یارانه دادن و ثروتمندان از مالیات نظیر تدابیری نابرابری کاهش برای دولت رویکرد این در -ب



 

 .کند می محکوم را دولت جانبۀ همه دخالت نه و سپارد می بازار به را عدالت اجرای نه و موافق مطلق کنترل با نه و مطلق رهاسازی با نه رویکرد این -ج

 .پذیرد می را دولت جانبۀ همه دخالت نه و سپارد می بازار به را عدالت اجرای نه .مطلق کنترل با نه و است موافق مطلق رهاسازی با نه رویکرد این -د

 است؟ تر صحیح گزینه کدام اجتماعی های نابرابری به انتقادی شناسی جامعه دیدگاه مورد در-15

 .دارند تاکید تر اخالقی و تر انسانی اجتماعی ساختارهای گیری شکل و سرکوبگر، ساختارهای از علمی انتقاد ضرورت بر انتقادی شناسان جامعه -الف

 نمی درست را اجتماعی های کنش به تفهمی رویکرد توجهی کم امّا تأکید اجتماعی جهان ساختن در افراد خلّقیت و توانایی بر تفهمی شناسان جامعه همانند -ب

 .دانند

 .نیست آنها مخرب پیامدهای و آثار از پوشی چشم معنای به آنها، گرفتن نادیده و اجتماعی ساختارهای به توجهی بی -ج

 .کنند ارزیابی را مطلوب وضعیت معیارها، آن اساس بر تا دارند نیاز علمی معیارهای به انتقاد و داوری برای انتقادی شناسان جامعه -د

 کدام در اجتماعی های ارزش داوری و اجتماعی ساختارهای اجتماعی، های کنش علم، زمینه در انتقادی شناسی جامعه دیدگاه-16

 است؟ شده ذکر تر صحیح گزینه

 کند می داوری اجتماعی ارزشهای مورد در نتیجه در .داند نمی محدود آن تجربی و حسی معنای به را علم انتقادی، شناسی جامعه -الف

 .کنند می تأکید اجتماعی جهان ساختن در افراد خلّاقیت و توانایی تفهمی شناسان جامعه همانند انتقادی شناسان جامعه -ب

 .کشاند می ارزشها از انتقاد و داوری به را شناسی جامعه اجتماعی، جهان مطلوبِ وضعیت و موجود وضعیت میان فاصلۀ -ج

 موارد همه-د

 89-89 انسانی علوم و ادبیات رشته دوازدهم پایه شناسی جامعه هشتم درس ای چهارگزینه سواالت نمونه*

 

 انبی اسالمی جمهوری ؛«ایران»نام به سرزمینی قلمرو در»...................«  بنیاد بر»...................«  سیاسی نظام با دولتی تبعه-1

 .است...............................  و ها آرمان اساس ؛بر مردم ارادۀ حاکمیت

 اسالمی ارزشهای -جمهوری -اسالمی -الف

 اسالمی ارزشهای -شریعت -جمهوری -ب

 اسالمی ارزشهای -اسالمی -جمهوری-ج

 انقالبی ارزشهای -ایرانی -اسالمی-د

 اندازه یک و شکل یک رنگ، یک ای شناسنامه همه ؛...............های مسئولیت و حقوق دارای مذهبی و قوم هر از ایران مردم همۀ-2

 . اند مشترک................  در سواد، با و سواد بی غنی، و فقیر بزرگسال، و خردسال مرد، و زن از اعم همه، بنابراین و دارند،

 ملی هویت -متفاوتند -الف

 دینی هویت –برابرند -ب

 دینی هویت -متفاوتند -ج

 ملی هویت -برابرند -د

 .شود می محسوب..........  سند............ جنبه نشانگر که است شده ثبت فرد رقمی........  ملی شماره شناسنامه، نخست صفحه در-3

 هویت – اختصاصی – ده -الف 

 هویت – عمومی – یازده -ب



 

 شخصی – اختصاصی – ده -ج

 شخصی – عمومی – یازده -د

 نیست؟ صحیح گزینه کدام غرب در تجدد دوران ظهور با هویتی تنازعات زمینه در-4

 .شناختند نمی مسیحی دینی هویت با را خود دیگر که گرفتند شکل هایی دولت -الف

 گرفت شکل بود، آن اصلی مشخصۀ دوستی وطن و گرایی ملیّ که هویت از جدیدی نوع -ب

 .شد تعریف آنها توسط و ها ملتّ  دولت منظر از هویت و شد پیدا ناسیونالیسم ها، ملتّ  دولت گیری شکل با -ج

 .بود «هویتی تکثرگرایی» دوران این در هویتی گذاری سیاست رایج مدل -د

 و اجاخر» ،«کمونیست حزب سرخ خِمِرهای توسط کامبوج در کشی نسل» ،«نوسازی دوران در ژاپنی های بوراکومین» ؛ ترتیب به-5

 هویتی ایه سیاست از هایی نمونه چه جزو «سابق یوگوسالوی در قومی پاکسازی» و ،«روهینگیا به موسوم میانمار مسلمانان کشتار

 .شوند می محسوب

 آمیز خشونت همانندسازی -تکثرگرایی -تکثرگرایی -همانندسازی -الف

 آمیز خشونت همانندسازی -آمیز خشونت همانندسازی -آمیز خشونت همانندسازی-همانندسازی  -ب

 آمیز خشونت همانندسازی -آمیز خشونت همانندسازی -آمیز خشونت همانندسازی -تکثرگرایی  -ج

 آمیز خشونت همانندسازی - همانندسازی -آمیز خشونت همانندسازی -تکثرگرایی -د

 .شود می موارد دیگر شامل.............. گزینه جز به همانندسازی-6

 جامعه های گروه سایر توسط گروه یک زندگی سبک و ها ارزش پذیرش -الف

 .شوند همسان ها گروه همۀ که ای گونه به. -ب

 . گردد می تشدید حتّی و حفظ زبانی و قومی های گروه میان موجود های تفاوت  -ج

 .گرفتند پیش در آنها سازی یکسان و مختلف های گروه هویتی های تفاوت بردن بین از برای ها دولت که بود سیاستی -د

 .کنید انتخاب را تر صحیح گزینه سازی همانند آمیز خشونت های روش زمینه در-7

 .است یکسان آن اعمال شیوه تقریبا و است متفاوت دیگریِ طرد و نفی ها، روش این اساس -الف

 .کند می مجبور مسلط گروه سکونت محل از جدا مناطقی در زیستن به را دیگر مذهبی قومی، نژادی، های گروه مسلط گروه جداسازی، در -ب

 .شود می معوق آینده به او اصالح امکان است شر اگرچه دیگری ها، روش سایر در اما شود نابود باید که است شرّی دیگری، کشی، نسل در -ج

 .هستند سازی همانند های روش جمله از اجتماعی سخت فشارهای و جداسازی جمعیت، کنترل اجباری، جایی به جا کشی، نسل -د

 آن، جای به و گرفت قرار نقد مورد همانندسازی سیاست جمله از  بود آمده پدید........... دورۀ در آنچه همۀ ،................ دورۀ در -9

 ها، تهوی مداوم تغییرات و ثباتی بی حتی و تنوع تکثر، دوره، این در. گرفت قرار توجه و تأکید مورد فردی و محلی خرد، های هویت

 .شد پنداشته..............آن، با همراه استمرار و ثبات و وحدت و ملّی هویت و شد دانسته............. 

 نامطلوب -مطلوب-مدرن -پسامدرن -الف

 مطلوب-نامطلوب-مدرن-پسامدرن -ب

 نامطلوب-مطلوب-پسامدرن-مدرن -ج

 مطلوب-نامطلوب-پسامدرن-مدرن -د



 

. کند می تأکید............ و............. و ها تفاوت بر و است..............  دوران محصول هویت، سیاستِ معتقدند اجتماعی اندیشمندان-9

 .کنند می یاد..................شدن باز به هویت سیاستِ پیدایش از برخی رو، این از

 باندورا جعبه -محلی و خاص هویت -مدرن -الف

 باندورا جعبه -جهانشمول و دینی های هویت -تجدد ظهور -ب

 باندورا جعبه -محلی و خاص هویت -پسامدرن-ج

 باندورا جعبه -وطنی جهان و قومی های هویت -پسامدرن -د

 افتاد؟ اتفاق تحوالتی چه هویتی های سیاست زمینه در بیستم قرن اواخر در-11

 .شد سیاسی و فکری مباحثات اصلی محور هویت، جای به طبقاتی، کشمکش و قشربندی  -الف

 . شود می تعریف آنها، توسط و مختلف اجتماعی های گروه منظر از هویت مدرن، پسا دورۀ در -ب

 .بودند بدور کشمکش و نزاع کانون از دانش و هویت قدرت، و ثروت از جدای -ج

 .بود شدن جهانی هویت با همسو های هویت.... و تبارها، آسیایی ها، آمریکایی  آفریقایی زنان، زندگی، سبک های جنبش -د

 .را انتخاب کنید غلط گزینه «هویتی تکثرگرای» مدل مورد در-11

 گردد می تشدید حتّی و حفظ زبانی و قومی های گروه میان موجود های تفاوت -الف

 .آمد بوجود قومی و نژادی های بندی تقسیم صنعتی، جوامع از بسیاری درون -ب

 بودند... و مذهبی و زبانی قومی،نژادی، تنوع دارای کشورها بیشتر امّا شد تعریف آنها توسط و ها ملتّ  دولت منظر از هویت -ج

 .دهد پیوند کیدیگر به را مختلف های گروه که شود؛ می دانسته ضروری اقتصادی و سیاسی مشترک ساختار یک الگو، این در -د

 است؟ گردیده تشریح صحیح گزینه کدام در فرهنگی چند شناسی جامعه-12

 .دارند تقابل فرهنگی چند شناسی جامعه با... و بومی آمریکایی نظریه تبار، آفریقایی نظریۀ معاصر، فمینیستی شناسی جامعه نظریۀ -الف

 .کند تولید را خود با متناسب شناسی جامعه های نظریه تواند می هویتی و فرهنگ هر و شود می تولید خود تاریخ و فرهنگ درون ای نظریه هر -ب

 .دارد وجود غلط از درست اجتماعیِ شناخت تشخیص و داوری برای مالکی که دارد اذعان و شود نمی گرایی نسبی دچار شناسی جامعه نوع این -ج

 .باشد گرفته شکل دیگری تاریخی و فرهنگی زمینۀ در که نباشد هایی نظریه موضوع که پسندد نمی هویتی و فرهنگ هیچ -د 

 .کنید انتخاب را متعارف الگوی زمینه در تر صحیح گزینه-13

 گیرد نمی قرار تکثرگرا و همانندسازی الگوی دو مقابل در تَعارف الگوی – الف

 گیرد می قرار نزاع الگوی مقابل در تَعارف الگوی. است متقابل شناخت معنای به تَعارف – ب

 .داند می همدلی و وحدت مانع را، قومی و نژادی و زبانی تنوع و تکثر قرآنی، مطلوب الگوی -ج

 .دهند توسعه را اشتراکات و نکنند درک را همدیگر های تفاوت شود می سبب یکدیگر از جوامع و افراد متقابل شناخت -د

 89-89 انسانی علوم و ادبیات رشته دوازدهم پایه شناسی جامعه نهم درس ای چهارگزینه سواالت نمونه*

 شده است. یاد ...................... عنوان به علم از کریم قرآن در. .................هاست ترین مهم از علم اسالم، در-1

 مقصد آفرینش -ارزش -الف

 هدف آفرینش -ارزش -ب
 مقصد آفرینش -معارف-ج
 هدف آفرینش -معارف-د



 

 رییادگی و دارد انواعی و علم مراتب. اند شده مبعوث آدمیان .............و............. برای نیز پیامبران. است ........ کتاب کریم قرآن-2

 دارند .................... ارزش علوم همۀ

 متفاوتی -تعلیم و تربیت -علم -الف
 یکسانی -تربیت و تعلیم -علم -ب
 یکسانی -تربیت و تعلیم -دین -ج
 متفاوتی -هدایت و راهنمایی -دین -د

 نیست؟در مورد علوم نافع کدام گزینه صحیح -3

 هستند نافع علم نیز کنند می صحبت انسان های آرمان و ها ارزش اهداف، و ابزاری علوم استفاده از چگونگی دربارۀ که علومی -الف 
 اجتماعی علم نافعند و علوم فنی و پزشکی علم مانند کنند، می برطرف را اسالمی جامعۀ روزمرۀ نیازهای که ابزاری علوم -ب
 کند. ایجاد حرکت روحیه ما در ببرد، پیش ما را کند، آسان را ما حرکت کند، نزدکی اهدافمان به را ما که است علمی -ج
 اجتماعی باشد علم نافع است. قوانین شناخت و گذشتگان رفتار آموختن از درس قصد به اگر اجتماعی( )علوم تاریخ و جامعه به علم -د

 آرمان و ها ارزش یا زندگی انسان انجام و آغاز دربارۀ که علومی امّا کنند می استفاده .................و................ روش از ابزاری علوم-4

  .برند می بهره های .................و.................... روش از گویند، می سخن آزادگی، و مسئولیت عدالت، مانند او، های
 حسی و تجربی -عقلی و وحیانی -الف
 تجربی و وحیانی -حسی و عقلی -ب
 عقلی و وحیانی -حسی و تجربی -ج
 تچربی و انتقادی -عقلی و وحیانی -د

وسیقی م داد نشان او. بود شده ناشنوا که کامالً ساخت زمانی را شاهکار های از سمفونی بعضی برجسته، دان موسیقی بتهوون» -5

 از این روایت چه نتیجه ای می گیرید؟« .محدود گردد شنیدن به که است چیزی آن از فراتر

 همه سمفونی های شاهکار بشریت از طریق حس و تجربه به مرحله دریافت رسیده است. -الف
 روش حس و تجربه در علوم ابزاری مقدمات دریافت های شاهکار هنری را فراهم می کند.  -ب
 هنری و علمی بی نیاز از حس و تجربه است. همه روش های عقلی و وحیانی برای خلق شاهکارهای  -ج
 برخی سمفونی های شاهکار هنری در موقعی دریافت می شود که فرد از طریق روش عقلی و شهودی به آن نائل می شود. -د

ری بشقرآن مجید در بررسی زندگی اجتماعی جوامع و فرهنگ ها از چه روش هایی بهره می برد؟ و قوانین حاکم بر زندگی جوامع -6

 را ..........................می نامد.

 سنت های بشری -توصیف، تبیین،نقد و ارزیابی -الف
 الهی های سنت -ارزیابی و تبیین،نقد توصیف، .-ب
 سنت های بشری  -توصیف، تفسیر، نقد و ارزیابی  -ج
 سنت های الهی -تبیین، تفسیر، نقد و ارزیابی -د

 قرآن، جامعه بر چه اساسی رفتار می کند؟ و فرهنگ این جامعه به چه نامی شهرت دارد؟به ترتیب در جامعه آرمانی -7
 حق -قسط و عدالت -الف
 عادالنه -حق -ب
 حق -ارزشهای دنیوی و الهی -ج
 عادالنه -ارزشهای دنیوی و الهی -د

 جهان در مسلمان اند، کدامند؟ متفکران گذاشته جا به خود از مهمی آثار اجتماعی، علوم در حوزۀ که اندیشمندانی جملۀ از-9 

 .اند آورده پدید را با ....................... متناسب و نافع اجتماعی علم ..............، های آموزه به توجه با اسالم

 فرهنگ خود -دینی -خلدون ابن و بیرونی ابوریحان فارابی، -الف
 فرهنگ خود-قرآنی -زکریای رازی و بیرونی ابوریحان فارابی، -ب
 جهان اجتماعی خود -دینی -رازی  زکریای و بیرونی ابوریحان فارابی، -ج

 جهان اجتماعی خود -قرآنی –خلدون  ابن و بیرونی ابوریحان فارابی، -د

 زمان جوامع به توجه با است. اونامیده »....................« را  آن و دانسته می ...................... زیرمجموعۀ را اجتماعی علم فارابی-9

 به دارند، که رفتاری و فرهنگ اندیشه، علم، نوع اساس بر مختلف را جوامع ..........................، با همچنین و گذشته جوامع و خود

 .است کرده تقسیم انواعی
 استدالل عقلی -علم مدنی -علوم انسانی -الف

 استدالل عقلی –علم عمران  –علوم انسانی  -ب

 استدالل نقلی –علم مدنی  -علوم ابزاری-ج

 استدالل نقلی –علم عمران  -علوم ایزاری -د



 

 به ترتیب در مورد مدینه فاضله، مدینه فاسقه و مدینه ضاله فارابی گزینه صحیح تر را انتخاب کنید.-11

 انحراف عملی از جامعه فاضله –انحراف نظری از جامعه فاضله  –بر محور علم سازمان یافته   -الف

 انحراف نظری از جامعه فاضله  –انحراف عملی از جامعه فاضله  –بر محور عدالت سازمان یافته  -ب

 انحراف نظری از جامعه فاضله –انحراف عملی از جامعه فاضله  –بر محور علم سازمان یافته  -ج

 انحراف عملی از جامعه فاضله –فاضله انحراف نظری از جامعه  –بر محور عدالت سازمان یافته  -د

 برخوردارد است، گزینه غلط را انتخاب کنید.اجتماعی  علوم های ظرفیت همۀ که از فارابی؛ «مدنی علم»در مورد -11
 .پردازد می مختلف جوامع ساختارهای و ها کنش فهم و توصیف به -الف
 .کند می تجویز اجتماعی زندگی نبایدهایی برای و بایدها -ب
 پردازد. می آنها تحوالت و تغییرات بررسی و اجتماعی های واقعیت یابی علّت یعنی تبیین به -ج
 دارد. علمی بدون رویکرد انقادی داوری مختلف، جوامع های آرمان و ها ارزش هنجارها، دربارۀ -د

 گزینه صحیح تر را انتخاب کنید.« تحقیق ماللهند»و « تجارب االمم»در زمینه کتب -12
 .تتجارب االمم از ابوعلی مسکویه با رویکردی تبیینی نوشته شده اما تحقیق ماللهند از ابوریحان بیرونی با روش تجربی تفهمی نوشته شده اس -الف
 .است دهش نوشته تفهمی تجربی روش با ابوعلی مسکویه از ماللهند تحقیق اما شده نوشته تبیینی رویکردی ابوریحان بیرونی با از االمم تجارب -ب
 .است شده شتهنو ، تفهمی و عقلی تجربی روش با ابوعلی مسکویه از ماللهند تحقیق اما شده نوشته انتقادی رویکردی با ابوریحان بیرونی از االمم تجارب -ج
 ..است شده وشتهن تفهمی و عقلی تجربی، روش با بیرونی ابوریحان از ماللهند تحقیق اما شده نوشته تبیینی رویکردی با مسکویه ابوعلی از االمم تجارب -د 

 امعۀج در ها کاست وجود را سبب چه پیامدی معرفی کرده ؟ و علت  هندی خط و زبان پیچیدگی به ترتیب ابوریحان بیرونی،-13

 هند  را با چه موضوعی مرتبط می داند؟
 باورهای خرافی و دنیوی هندوها –به نظم در آوردن متون علمی  –الف 

 باورهای دینی هندوها –به نظم درآوردن متون علمی  –ب 

 به نظم درآوردن متون علمی –باورهای دینی هندوها  -ج

  طبقه بندی جهان بر اساس مصالح بشری –باورهای دینی هنودها  -د

 او. ودب جامعه در ...........شناخت ......... دنبال به قرآن، از تأثیرپذیری با که است مسلمان اندیشمندان از دیگر یکی خلدون ابن-14

 از جامعۀ بنابراین و کرد می استفاده ...................... روش بیشتر از و نداشت چندانی توجه .......... به روش خود مطالعات در

 .نگفت .................سخنی

 آرمانی –روش عقلی  –حسی و تجربی  -سنت های بشری -الف

 انسانی – عقلی روش – تجربی و حسی -الهی های سنت -ب

 آرمانی - حسی و تجربی – عقلی روش -الهی های سنت -ج

 آرمانی - حسی تجربی – روش عقلی -بشری های سنت -د

 این و کند می یاد گیری جوامع شکل عامل عنوان به ................. از خود جوامع پیرامون ...................... از استفاده با خلدون ابن-15

 .دهد می ............. همه جوامع به را خود دریافت

 تعمیم – همبستگی اجماعی -تجربه تاریخی -الف

 تعمیم – عصبیت -تجربه تاریخی -ب

 تعمیم – همبستگی اجتماعی -تجربه اجتماعی -ج

 تعمیم – عصبیت -تجربه تاریخی -د

 ابن. .......................... است فارابی شناسی جامعه با مقایسه در شناسی او جامعه و نیست خلدون،.................... ابن رویکرد-16

 .نامد ......................... می را خود اجتماعی علم خلدون

 علم عمران – انتقادی -عقلی -الف

 علم عمران – محافظه کارانه -انتقادی -ب

 علم مدنی – انتقادی -حسی تجربی -ج

 علم مدنی –محافظه کارانه -انتقادی -د

 چه نام دارد؟ عوامل مهاجرت، گفتار و متن، آزادی و عدالتبه ترتیب عقل بررسی کننده -17
 انتقادی – تفسیری -ابزاری)تفهمی( -الف

 انتقادی – تفسیری -ابزاری)تجربی( -ب

 ابزاری)تجربی( – انتقادی -تفسیری -ج

 تفسیری –ابزاری)تجربی(  -انتقادی -د



 

 وان ت و ظرفیت که گردد می دیگری عقالنیت دنبال به و رود می فراتر و .................... عقل................. از انتقادی شناسی جامعه-19

 .کند می جو و جست« عقل..................»در  را توان و ظرفیت این و باشد داشته ارزشی و انتقادی داوری

 انتقادی – تفسیری ابزاری)تجربی( و -الف

 تفسیری – انتقادی -(تجربی)ابزاری -ب

 تجربی – تفسیری و ابزاری -ج

 انتقادی – تفسیری و تجویزی -د

 

 89-89 انسانی علوم و ادبیات رشته دوازدهم پایه شناسی جامعه دهم درس ای چهارگزینه سواالت نمونه*

 .است زنده آگاهی، با توأم.....................و............................. همراه آگاهیِ ویژگی دو خاطر به اسالم  اجتماعی جهان-1
 عمل و عمل -الف

 معرفت و معرفت -ب
 معرفت و عمل-ج
 علم و علم-د

 ؟است بودهبر چه جیزی   ناظر همواره اسالم جهان اجتماعی علوم-2
 آن اجتماعی نیازهای و مسائل -الف
 آن پدیده های اجتماعی و مسائل -ب
 مسائل مربوط به حکومت و حاکمیت آن -ج
 موارد ب و ج -د

 گزینه غلط را انتخاب کنید.« فقه»در زمینه -3

 .است فقه علم مسلمانان، اجتماعی علوم های شاخه ترین مهم -الف 
 .کرد یلتبد اسالمی امت گیری شکل برای فرصتی به را ها تفاوت این ، و... نژادی قومی، های تفاوت شناختن رسمیت به با اسالمی فقه -ب
 می کند. داوری آنها دربارۀ و نماید می نقد و ارزیابی را اجتماعی هنجارهای و رفتارها، اجتماعی علم شاخۀ این از استفاده با -ج
 ند.نمی ک مطرح را قواعدی و احکام اسالمی، جامعۀ اجتماعی رفتار چگونگی دربارۀ اما کند می تبیین یا توصیف را اجتماعی مسائل فقه -د

 آن است عبارتند از: دار عهده اسالمی فقه که اجتماعی های آرمان جمله از-4
 تحقق آزادی -دفاع از مسلمان در برابر دشمنان -مدارای اجتماعی -الف 

 عدالت تحقق -دشمنان برابر در مسلمان از دفاع -اجتماعی دارایم -ب
 آزادی تحقق -دشمنان برابر در مسلمان از دفاع -برابری اجتماعی -ج
 عدالت تحقق -دشمنان برابر در مسلمان از دفاع -برابری اجتماعی -د

 و دکر تبیین را .................... فقه، از استفاده با ایران اجتماعی های واقعیت به توجه با ........................ بیستم، قرن آغاز در »-5 

 نمود طرح را اسالمی انقالب و ..................... مسئلۀ بیستم، قرن پایان اجتماعی شرایط به توجه با .........................

 نظام مشروطه -امام خمینی -والیت فقیه -میرزای نائینی -الف
 والیت فقیه -میرزای نائینی -نظام مشروطه -امام خمینی  -ب
 والیت فقیه -امام خمینی -نظام مشروطه -میرزای نائینی  -ج

 والیت فقیه مطلقه -امام خمینی -نظام پادشاهی –میرزای نائینی  -د

 ی چه بود؟ایران جامعۀ در قرن یک در اجتماعی انقالب دومهترین عامل بوجود آورنده -6 

 ایران جامعۀ عمومی فرهنگ در فقه علم مشروعیت و مقبولیت -الف 
 ایران جامعۀ عمومی فرهنگ در فقه علم مرجعیت و مقبولیت .-ب
 ایران جامعۀ طبقه مسلط فرهنگ در فقه علم مرجعیت و مقبولیت  -ج
 ایران جامعۀطبقه مسلط  فرهنگ در فقه علم مطلوبیت و مقبولیت -د

  :است ویژگی دو دارای که داند می مطلوب را ای جامعه شیعه فقه-7

 .باشد عادالنه مردم، همراهی و مشارکت با آن ساختارهای و روابط اینکه -الف
 .باشند آن به کننده عمل و عدالت به عالم نیز جامعه کارگزاران و حاکمان اینکه -ب
 .باشند عادل و عالمحاکمان  -ج
 همه موارد. -د

 ردنک مشروط معنای به مشروطه او نظر از. کند می تأکید مشروطه، نظام در مجلس تشکیل از مردم حمایت بر ،......................... -9

 مجلس کمک با مشروطه در مردم یعنی کند؛ عمل مجلس عادالنۀ مقررات چارچوب در که است ..................و............................

 .کنند محقق را اسالمی نظام...............................  شورا،



 

 ویژگی اول -حاکمان و حکومتی -امام خمینی -الف
 ویژگی دوم -حاکمان و حکومتی -میرزای نائینی -ب
 ویژگی اول -حاکمان و حکومتی -ئینیمیرزای نا -ج
 دوم ویژگی -حکومتی و حاکمان -خمینی امام -د

 کتابو . بود .......................گفته سخن اسالمی دولت در اساسی قانون لزوم از که اندیشمندانی نخستین از-9

  .اوست آثار از.................و.......................
 المله تنزیه و االمه تنبیه -امام خمینی -الف

 المله تنزیه و االمه تنبیه –میرزای نائینی  -ب
 المله تنزیه و االمه تنبیه -آیت اله مطهری-ج
 المله تنزیه و االمه تنبیه -آیت اله بروجردی -د

 دارد که عبارتند از: های ویژگی متجدد جهان اجتماعی علوم با مقایسه در اسالم جهان اجتماعی علوم-11

 .است اسالم جهان در علم معنای با مناسب که بود خواهد علم از تعریفی اساس بر دانش  -الف
 .دارد محوری نقش اجتماعی و فرهنگی محیط به نسبت علمی دانش تولید در اسالم جهان عقالنیت -ب
 .کرد خواهد داوری اسالمی جامعه فقط آرمانی و مطلوب وضعیت دربارۀ اسالم، جهان موجود وضعیت تبیین بر عالوه -ج
 موارد الف و ب -د

 در ارتباط با عقل نظری و عقل عملی گزینه صحیح تر انتخاب کنید.-11
 کند. می شناسایی دارند، وجود انسان ارادۀ و آگاهی از مستقل که را هایی واقعیت: عملی عقل -الف
 کند. می شناسایی ها، و آرمان ها ارزش مانند آیند، می وجود به انسان ارادۀ و آگاهی با که را هایی واقعیت: نظری عقل -ب

 .آورد می پدید را اجتماعی انسانی و علوم عقل، این .شناسد می را ظلم بدی و عدالت عقل عملی : خوبی -ج
 .شوند می شناخته عقل این با فیزیک در زمین جاذبۀ قانون یا عقل نظری: قانون علیت در فلسفه -د

 


