
 

  تاریخ امتحان:  1399/9/19
  ساعت امتحان:  8:00

  مدت امتحان:  45 دقیقه
  نام دبیر:  آقای عباسی مقدم

    بسمه تعالی

h 
  وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران

 دبیرستان عالمه امینی(ره)خضری

  نام و نام خانوادگی:
  نام درس:  درس۶جامعه شناسی(3)

  پایه تحصیلی:  دوازدهم/علوم انسانی

نمره سواالت ردیف

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

0.5   1 قدرتی که با مشروعیت همراه باشد و بصورت رسمی پذیرفته شده باشد،اقتدار نامیده میشود.      صحیح ~     غلط ~

0.5   2 امور سیاسی خنثی هستند و از انسان ها اطاعت و وفاداری و تصمیم میخواهند.      صحیح ~     غلط ~

0.5   3 هرگاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان یابد،نظام سیاسی شکل میگیرد.      صحیح ~     غلط ~

0.5   4 حکومت یک اقلیت براساس حقیقت و فضیلت،آریستوکراسی نام دارد.      صحیح ~     غلط ~

جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1   5 انسان به دلیل اینکه کارهای خود را با..........و..........انجام میدهد،کنشگری قدرتمند است.

1   6 ارسطو برای تقسیم بندی نظام های سیاسی از دو مالک..........و..........استفاده می کند.

به پرسش های چهارگزینه ای پاسخ دهید.

1  در گذشته وقتی انسان عملکرد مزایای اجتماعی را در دستیابی به سعادت با یکدیگر مقایسه میکرد،معموال..........را کامال
مثبت..........را خاکستری و..........را بیشتر منفی ارزیابی میکرد.

 الف) دانش-ثروت-قدرت   ب) دانش-قدرت-ثروت   ج) ثروت-دانش-قدرت   د) ثروت-قدرت-دانش

7  

1  ماکس وبر در مطالعه جوامع غربی این جوامع را دچار چه بحرانی میداند؟
 الف) بحران اقتصادی و سیاسی   ب) بحران معنویت و معرفت   ج) بحران زیست محیطی و اقتصادی   د) بحران اراده و

بحران معنا

8  

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

0.5   9 مدار مقبولیت چیست؟

0.5   10 مدار مشروعیت چیست؟

0.5   11 سیاست به چه معناست؟

0.5   12 قدرت مطابق قانون و حکم الهی چه نوع قدرتی است؟

0.5   13 چه کسانی از قدرت اجتماعی برخوردارند؟

0.5   14 مالک های دسته بندی نظام های سیاسی کدام اند؟آنها را نام ببرید.

0.5   15 فارابی براساس چه مالکی،نظام های سیاسی را تقسیم بندی می کند؟

0.5   16 قدرت نرم از طریق چه ابزاری هایی و توسط چه نهادهایی اعمال می شود؟

به سوال های زیر پاسخ کامل دهید.



1.5 .جدول زیر را کامل کنید  17  

1   18 چه نسبتی میان مقبولیت و اقتدار وجود دارد؟

1   19 نظام لیبرال سیاسی چه ویژگی هایی دارد؟

1.5   20 براساس مالک تعداد افراد تصمیم گیرنده،نظام های سیاسی به چند دسته تقسیم می شوند؟نام ببرید.

1   21 درباره نقش نظام آموزشی در اعمال قدرت نرم توضیح دهید.

1   22 مهم ترین هدف ما در زندگی چیست؟چگونه حاصل میشود؟

1   23 لیبرالیسم و دموکراسی چه معنایی دارند؟

1   24 دو ویژگی نظام جمهوری اسالمی را ذکر کنید.

1   25 قدرت اجتماعی چگونه شکل میگیرد؟

موفق باشید  




