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  بحص 8 :ساعت شروع  ادبیات و علوم انسانی:  رشته  :نام و نام خانوادگی       10/6/1400 :تاریخ امتحان
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف

  

  ١

  .عبارت هاي صحیح وغلط را مشخص کنید 1
  .دانش عمومی براي زندگی اجتماعی، مانند هوا براي انسان است) الف

  .و جامعه همانند طبیعت در نظر گرفته می شود،در رویکرد تبیینی پدیده هاي اجتماعی همانند پدیده هاي طبیعی ) ب
  .منظر خودشان و تایید آنهاست زا همراهی همدالنه به معناي نگاه کردن به مسائل کنش گران) ج
  .باره کل زندگی انسان و در مورد تمام پدیده هاي اجتماعی از جمله کنش ها مطرح است مسئله معنا در) د

1  

2  
  

  .جاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید
حیط نیازهاي خود را تامین کند و تالش می کند با تغییر در خود و م........................ نظام اجتماعی همانند یک ) الف 

  .خود را در بلند مدت حفظ نماید
تعبیر می ..................... ماکس وبر از سلطه نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیاز هاي واقعی آنها دارد به  )ب 

  .کند
این روش . ی آنها را در نظر بگیردبراي فهم کنش انسان ها باید به سراغ روش هایی رفت که تفاوت ها و تنوع معان) ج

  .قرار می گیرند که در جامعه شناسی تبیینی به کار می روند........ ..........ها در مقابل 
  .آنهاست..............و به خدمت گرفتن فعالیت ارادي ایشان تنها راه تاثیر گذاردن بر اراده دیگران) د
  .نامیده می شود......... ......ثروت و تحصیالت برخی تفاوت ها مانند تفاوت در قد، هوش، )ه 
  .مورد نقد قرار گرفت....................... در دوره پسامدرن همه آنچه در دوره مدرن پدید آمده بود از جمله سیاست ) و
  .ورد نظر اوستمی نامد که جامعه آرمانی م.... ............فارابی جامعه اي را که بر محور علم سازمان یافته باشد ) ز

است که مسائل اجتماعی را توصیف یا تبیین نمی .... ..........یکی از مهم ترین شاخه هاي علوم اجتماعی مسلمانان ) ط
  .کند، اما در باره چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعه اسالمی احکام و قواعدي را مطرح می کند

4  

  .پاسخ صحیح را مشخص کنید  3
م رویکرد  نابرابري اجتماعی، چنین می پندارند که نابرابري اجتماعی نتیجه تفاوت ها یا نابرابري هاي در کدا) 3-1 

  طبیعی است و عادالنه اند؟
  مدل کمونیستی) د      مخالفان قشربندي) ج           طرفداران قشربندي ) ب               مدل عدالت اجتماعی ) الف

  م از قرن سوم و چهارم هجري به دلیل پیروي از کدام الگو بود؟رشد و شکوفایی جهان اسال) 3-2
       الگوي همانند سازي) الف

             الگوي تنازع هویت ها) ب
          الگوي تعارف هویت ها) ج
  الگوي تکثرگرا)د
  شود؟ در کدام یک از انواع عقل در معناي عام اصل انقباض و انبساط فلزات در علوم طبیعی درك می) 3-3

  عقل ابزاري )ب                                                  عقل انتقادي) الف
       عقل عملی) د                                                   عقل تفسیري) ج

5/1  

  ادامه در صفحه دوم  
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف

  

  ٢

  .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید  4
  یینی تفاوت میان جوامع چگونه است؟در رویکرد جامعه شناسی تب) الف

  کنش اجتماعی چیست؟هاي  دیدگاه نظریه پردازان کنش اجتماعی، مهم ترین ویژگی در )  ب
  جامعه شناسان از کدام نوع سلطه به هژمونی تعبیر می کنند؟)  ج
  جامعه شناسان در مطالعه نابرابري هاي اجتماعی به کدام عامل توجه دارند؟)  د
  تقادي نمی خواهد که داوري علم بیرون از دایره علم صورت گیرد؟نعه شناسی اچرا جام ) ه 
  روش مطالعه پدیده هاي اجتماعی از دیدگاه ابن خلدون چگونه بود؟ ) و
  .یک مورد از کارکرد هاي علوم اجتماعی جهان اسالم را بنویسید) ز
  

5/3  

5  
  
  

  ؟به کدام مفهوم اشاره داردهر عبارت 
  (....................................)گی هر فرد، گروه، قوم و جامعه که راهنماي زندگی آنهاستراهنماي زند) الف

  (....................................)دانش الزم براي زندگی را در اختیار ما قرار می دهد ) ب

5/0  

  ؟اشاره داردویژگی جامعه شناسان تبیینی به کدام هر عبارت   6
  (....................................) حس و تجربه) الف 

  (...................................)  پیش بینی و کنترل پدیده هاي اجتماعی) ب 

5/0  

   کدام یک از پیامدهاي نادیده گرفتن کنش اجتماعی را نشان می دهد؟، هر عبارت  7
سبب می شود افراد بدون آن که بدانند این نظم براي تحقق چه تاکید افراطی بر ساختارهاي اجتماعی به تدریج ) الف 

  (.......................) .آرمان ها و ارزش هایی است ، صرفا آن را رعایت کنند
بیشتر مطالعات تبیینی به توصیف خصوصیات و رفتارهاي قابل مشاهد محدود می شوند و براي فهم انگیزه جوانان ) ب 

  (.................................) .ز روش هاي تجربی استفاده کردو نوجوانان نمی توان ا
  

5/0  

  ؟اشاره داردرویکرد و روش پژوهش کدام  به هر عبارت  8
  (..................................) .کنش گران براساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می زنند) الف  

نگی قوم قرار می دهد و کـنش هایشـان را تجربـه مـی کنـد تـا آنهـا را بهتـر         پژوهشگر خود را در شرایط فره) ب 
  (..................................).بشناسد

  

5/0  

  ؟  نوع قدرت و نظام سیاسی اشاره می کندکدام  ،هر عبارت  9
  ....)(............................... .موجب سلطه سیاسی و اقتصادي بر سایر کشورها می شود) الف
  (...................................) .اقلیتی که بر مدار خواسته ها و تمایالتشان بر جامعه حکومت می کنند) ب 

  
  

  ادامه در صفحه سوم
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  ٣

  ؟به کدام یک از انواع معانی عقل در معناي خاص اشاره می کند   ،هر عبارت  10
  .............................)(...... .خوبی عدالت و بدي ظلم را می شناسد) الف

  (...................................)شناسایی قانون علیت در فلسفه )ب

5/0  

  )یک مورد  اضافی است( :ارتباط داردهر عبارت با کدام مفهوم   11
  عبارات مفاهیم

تعارض میان دانش علمی و  - الف
  دانش عمومی یک جهان اجتماعی 

 .شکل گیري به آن نزدیک شد جامعه شناسی درآغاز -1

مطالعه تمامی ابعاد یک پدیده اجتماعی خاص مثال یک فرد یا  -2  علوم طبیعی - ب
  یک نهاد اجتماعی

  رها کردن بخشی از ذخیره دانشی به نفع بخشی دیگر  -3  کنش اجتماعی- ج
  .تمامی پدیده هاي اجتماعی خرد و کالن با آن پدید می آیند -4  مطالعه موردي -د
      نظم اجتماعی - ه

1  

   به سواالت زیر پاسخ کامل دهید  12
  دانش علمی چگونه شکل می گیرد؟

  
1  

  1  تفسیري ارزش هاي اجتماعی و سیاسی را چگونه مطالعه می کند؟ یجامعه شناس  13

  1  .زندگی انسان دو وجه دارد آنها را بنویسید  14
  

  1  .چهره هاي متفاوت سیاست هویت را بنویسید  15
  

  1  .گی هاي جامعه آرمانی از دیدگاه قرآن کریم را بنویسیدویژ  16
  1  چرا علوم اجتماعی اندیشمندان مسلمان از نوع تبیینی نیست؟  17

  20  جمع کل                                                                                "موفق باشید"                                                               

  

 
 

 
 

 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 اسمه تعالیب
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  نمره  راهنماي تصحیح  فردی

 

  ١

  1  )25/0هرمورد ()43صفحه (-ص )د )     39صفحه (  -غ )ج )    26صفحه ( -ص ) ب)     4 صفحه( -ص ) الف  1
  )         50صفحه (یروش هاي کم) ج )              37صفحه ( قفس آهنین ) ب )         24صفحه ( موجود زنده ) الف  2

  )68صفحه (تفاوت هاي رتبه اي )ه)     56صفحه ( جلب تبعیت )د   
  )106صفحه (علم فقه   )ط                          )98صفحه (مدینه فاضله   )ز                       )85صفحه (همانند سازي   )و
  )5/0هرمورد (

4  

  )70صفحه (طرفداران قشربندي  -ب) 1-3  3
  )88صفحه (الگوي تعارف هویت ها–ج)2-3
  )102صفحه (عقل ابزاري –ب) 3-3
                                        )                                                                                                                            5/0هر مورد (

5/1  

4  
  
  
  
  
  

  )30صفحه . ( یتفاوت کم) الف
  )40صفحه . ( آگاهی و معنا داري ) ب
  ) 58صفحه . (سلطه به شیوه فرهنگی) ج
  )69صفحه . (قشربندي اجتماعی) د 
  )89 صفحه.(زیرا  در آن صورت ارزشهاي غالب در زندگی اجتماعی،ارزش هاي ثروتمندان و قدرتمندان خواهد بود) ه 
  )100صفحه .(استفاده می کرد بیشتر عقلی توجه چندانی نداشت و از روش حسی و تجربیاودر مطالعات خود به روش ) و 
توان تبیـین و   -3در باره جامعه آرمانی سخن می گوید  -2.قدرت فهم ،تفسیر و توصیف پدیده اي اجتماعی را دارد -1 )ز

  )112فحه ص.( )ذکر یک مورد. ( شناخت علل شکل گیري و پیدایش پدیده هاي اجتماعی را دارد
  )          5/0هر مورد (

5/3  

  ) 3صفحه ( ذخیره دانشی) الف  5
  )25/0هرمورد ) ( 4صفحه ( جهان اجتماعی) ب 

5/0  

  ) 27صفحه ( روش جامعه شناسی تبیینی) الف   6
  )25/0هرمورد ( ) 27صفحه (جامعه شناسی تبیینی  هدف) ب 

5/0  

  ) 37صفحه ( رکود اراده ها) الف    7
  )25/0هرمورد () 38صفحه ( افول معانی ) ب  

5/0  

  )49صفحه ( رویکرد تفسیري ) الف   8
  )25/0هرمورد () 50صفحه (  قوم نگاري) ب 

5/0  

  )58صفحه ( قدرت سخت ) الف    9
  )25/0هرمورد ( )60صفحه ( الیگارشی  )ب

5/0  

  )114صفحه ( عقل عملی )الف   10
  )25/0هرمورد (عقل نظري)ب 

5/0  

  )25/0هرمورد (  )33صفحه (ج  -4             )6صفحه (الف  -3      )51و  50صفحه(د   -2     )26صفحه (ب  -1  11
  

1  

    
  ادامه در صفحه دوم
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  نمره  راهنماي تصحیح  فردی

 

  ٢

دانش علمی با تالش براي حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد یعنی هر وقت در یک جامعه مسئله خاصی مطرح   12
  )5صفحه (.دانش علمی در باره آن نیز فراهم می گرددمی شود زمینه براي پیدایش و رشد 

  

1  

جامعه شناسی تفسیري اگرچه امور سیاسی راپدیده هایی معنا دار و ارزشی می داند، ، اما صرفا به توصیف ارزش ها و نظام   13
  )65صفحه (. هاي سیاسی بسنده می کندو مالك و معیاري براي ارزیابی علمی آنها ارائه نمی دهد

1  

14  
از سویی افراد در زندگی گروهی خود با یکدیگر ،جهان اجتماعی و ساختارهاي آن را : زندگی اجتماعی انسان دو وجه دارد 

  )77صفحه ( .از سوي دیگر هر جهان اجتماعی الزام ها و پیامدهایی دارد که زندگی انسان ها را متاثر می سازد. می سازند
1  

یا به صورت افراطی بر تفاوت ها و گونا گونی ها تاکید می کنـدو سـبب چنـد    : پیدا کند سیاست هویت می تواند دوچهره   15
پارگی سیاسی و فرهنگی درون جوامع می شود و یا گروه هاي به حاشیه رانده شده را به رسمیت مـی شناسـد و از آنـان    

  ) 78صفحه (.حمایت 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
  ) 97صفحه (. قصد ظلم به دیگرجوامع را ندارد اما ظلم دیگران را هم نمی پذیرد

1  

،علوم اجتماعی را شبیه علوم طبیعی اندیشمندان مسلمان با شناخت تفاوت پدیده هاي اعتباري و پدیده هاي تکوینی   17
  ) 115صفحه (.نمی دانند، به همین دلیل علوم اجتماعی آنان از نوع تبیینی نیست

1  

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