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جامعه شناسی کنکور سراسری 98
2162 نوع هر یک از ویژگی های هویتی ذکر شده را به ترتیب، مشخص کنید:1

»روستایی، منضبط، کارمند«
1( فردی، متغیر و اکتسابی ـ انتسابی، اجتماعی و ثابت ـ فردی، اکتسابی و ثابت

2( انتسابی، متغیر و اجتماعی ـ اخالقی، فردی و ثابت ـ شخصی، متغیر و فرهنگی
3( اکتسابی، ثابت و فردی ـ ثابت، اجتماعی و انتسابی ـ اجتماعی، متغیر و اکتسابی
4( انتسابی، اجتماعی و ثابت ـ فردی، اکتسابی و متغیر ـ متغیر، اکتسابی و اجتماعی

  جامعه شناسی دهم- درس هشتم: درسنامه صفحۀ 60/ تست های 261 و 263

2172 پروسءه دگرگونی فرهنگ، چگونه صورت می گیرد؟1
1( از دست رفتن ثبات و استقرار مبادی هویت ساز فرهنگ ← تزلزل فرهنگی ← ناتوانی جامعه در حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی ← بحران هویت ← 

فراتر رفتن تغییرات اجتماعی از محدودءه تغییرات درون یک فرهنگ
2( تداوم شیوءه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی ← تعارض فرهنگی ← ناتوانی جامعه در دفاع از هنجارها و نمادهای اجتماعی ←  بحران هویت ← تزلزل فرهنگی
3( ناتوانی جامعه در حفظ عقاید و ارزش های اجتماعی ← تعارض فرهنگی ← تداوم شیوءه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی ←  تزلزل فرهنگی ← بحران هویت

4( عدم استقرار مبادی هویت ساز فرهنگ ← تزلزل فرهنگی ← تداوم شیوءه ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی ← بحران هویت ←  تحول هویتی فرهنگ
  جامعه شناسی دهم- درس یازدهم: درسنامه صفحۀ 83 و 84 / تست 204 

2182 کدام یک در رابطه با اقتصاد وابسته به نفت، درست نیست؟1
1( در بلند مدت، احساس رفاه بیشتر برای مردم به ارمغان می آوردـ  وضعیت شکننده ای را به وجود می آورد که می تواند مورد سوء استفادءه طمع ورزان بین المللی قرار گیرد.

2( هزینه های آموزش و بهداشت را به کمک درآمدهای نفتی تأمین می کند ـ دولت بزرگی ایجاد می کند که می کوشد رفاه اقتصادی را به مدد نفت، نه رواج کسب و 
کار افزایش دهد.

3( به کمک درآمدهای نفتی، هزینه های آموزش و بهداشت را تأمین می کندـ  تولید ملی ضعیف و شکننده ای شکل می گیرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است.
4( تولید ملی ضعیف و شکننده ای شکل می گیرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است. ـ دولت بزرگی ایجاد می کند که می کوشد رفاه اقتصادی را به 

مدد نفت افزایش دهد.
 جامعه شناسی دهم- درس چهاردهم: درسنامه صفحۀ 107 / تست 485

2192 به ترتیب، هریک از این وقایع با کدام دوران تاریخی ارتباط دارند؟1
- شکل گیری حقوق طبیعی بشر 

- توجیه دینی رفتارهای دنیوی نظام فئودالی  
- قطع روابط تجاری ژاپن با کشورهای غربی

2( رنسانس ـ قرون وسطی ـ قرن هفدهم و بعد از نفوذ مسیحیت 1( قرون وسطی ـ قبل از انقالب فرانسه ـ شرایط نیمه استعماری  
4( مدرن ـ قبل از تشکیل دولت  ملت ها ـ قرن نوزدهم و بعد از نفوذ مسیحیت 3( انقالب فرانسه ـ حاکمیت لیبرالیسم ـ نفوذ گروه های فراماسونری 

   قسمـت اول: جامعه شناسی یازدهم- درس ششم: درسنامه صفحۀ 158/ تست های 736 و 737
 قسمت دوم: جامعه شناسی یازدهم- درس ششم: درسنامه صفحۀ 158

 قسمت سوم: جامعه شناسی یازدهم- درس هفتم: درسنامه صفحۀ 166 )بخوانیم و بدانیم( / تست 772
2202 به ترتیب این موارد عملکرد چه کسانی و چه جریاناتی بود؟1

- باز شدن راه استثمار برای صاحبان ثروت   
- موفق شدن در مقابله با استعمار قدیم

- مخدوش ساختن استقالل سیاسی و اقتصادی جوامع اسالمی
2( لیبرالیسم ـ انقالب های آزادی بخش ـ منورالفکران غرب  گرا 1( نظام سلطه ـ انقالب اسالمی ایران ـ روشنفکران چپ  

4( بازارهای مشترک منطقه ای ـ بیدارگران اسالمی ـ کشورهای استعمارگر 3( امپریالیسم ـ کشورهای زیر نفوذ بلوک شرق ـ کانون های ثروت و قدرت 
  قسمت اول: جامعه شناسی یازدهم- درس نهم: درسنامه صفحۀ 182/ تست های 829، 831 و 835

قسمت دوم: جامعه شناسی یازدهم- درس چهاردهم: درسنامه صفحۀ 218 - جدول )تفاوت چهارم( / تست 1003
قسمت سوم: جامعه شناسی یازدهم- درس سیزدهم: درسنامه صفحۀ 207

از 20 سؤال 
کنکــور ســراسـری  98

18 سؤال در کتاب جامعه شنایس
 مشـاوران آمـوزش

 وجود داشته است.

90 

و تشابه آن با سؤال ها و درسنامۀ کتاب 
جامعه شناسی مشاوران آموزش

و تشابه آن با سؤال ها و درسنامۀ کتاب 
جامعه شناسی مشاوران آموزش
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2212 به ترتیب هر یک از موارد زیر، نتیجءه کدام بحران است؟1
- وارد شدن آسیب  به تمامی جامعه  

- چالش در حوزه های مختلف روابط انسان ها و جوامع با یکدیگر  
- پسامدرنیسم

2( سیاسی ـ اقتصادی ـ علمی  1( معرفتی ـ سیاسی ـ هویتی   
4( اقتصادی ـ زیست محیطی ـ معرفتی علمی 3( فقر و غنا ـ معرفتی ـ معنوی  

  قسمت اول: جامعه شناسی یازدهم- درس یازدهم: درسنامه صفحۀ 196/ تست های 892 و 895
قسمت دوم: جامعه شناسی یازدهم- درس یازدهم: درسنامه صفحۀ 197/ تست  903

قسمت سوم: جامعه شناسی یازدهم- درس دوازدهم: درسنامه صفحۀ 202 از )بخوانیم و بدانیم( / تست های 926، 929، 935

2222 کدام یک در رابطه با روشنفکران چپ کشورهای اسالمی درست است؟1
1( مورد حمایت بلوک شرق ـ عدم اعتراض به نسل اول به دلیل اسالم ستیزی ـ تداوم جاذبه پس از فروپاشی بلوک شرق

2( حرکت اجتماعی برخی از آنان به صورت مکاتب غیر توحیدی ـ مورد حمایت بلوک غرب ـ تداوم جاذبه تا حفظ جاذبه های روشنفکری چپ در سطح جهانی
3( خودداری برخی از آنان از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردمـ  سازمان دادن حرکت های خود در چارچوب اندیشه های لیبرالیستیـ  مورد حمایت بلوک غرب و شرق

4( سازمان دادن حرکت های خود در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستیـ  تداوم جاذبه تا هنگام فروپاشی بلوک شرقـ  اعتراض به نسل اول 
روشنفکران نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های سرمایه داری و لیبرالیستی

  جامعه شناسی یازدهم- درس سیزدهم: درسنامه صفحه های 208 و 209/ تست های 968، 969 و 973

2232 جدول زیر را کامل کنید:1

نمونة تاریخیویژگی  فعالیت اجتماعی سیاسی

همکاری با حاکم نامشروع در حّد واجبات نظامیه

ب

تغییر ساختار سیاسی

ج

جنبش تنباکو

الف

1( انقالب مشروطه ـ اصالح رفتار حاکمان ـ تدوین رسالءه جهادیه
2( جنبش تنباکو ـ اصالح ساختار حکومت ـ حکم میرزای شیرازی

3( جنبش عدالتخانه ـ مقاومت منفی ـ اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی
4( اصالحات امیرکبیر ـ اصالح ساختار حکومت ـ حضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیه تزاری

  جامعه شناسی یازدهم- درس چهاردهم: درسنامه جدول صفحۀ 218 / تست  993

2242 به ترتیب، پاسخ هر یک از سؤال های زیر کدام است؟1
- هدف از حذف پوشش دینی در دورۀ رنسانس چه بود؟   

- رفتار متناسب با منافع آیندگان بیان کنندۀ چیست؟ 
- جنبش عدم تعهد در برابر کدام سیاست شکل گرفته است؟

1( بازگشت به فرهنگ اساطیری - هنجار اجتماعی - کاهش اهمیت مرزهای سیاسی
2( عبور از مسیحیت و تداوم فرهنگ یونان – جامعه پذیری - عدم حمایت از جنبش های اسالمی

3( بسط ابعاد دنیوی و این جهانی خود - کنش اجتماعی – جهانی سازی اقتصادی قدرت های برتر اروپایی و آمریکایی
4( بازگشت به فرهنگ یونان و رم باستان - پدیدءه اجتماعی - نادیده گرفتن ملت های مسلمان در جریان جهانی سازی  

  قسمت اول: جامعه شناسی یازدهم- درس ششم: درسنامه صفحۀ 156/ تست  724
قسمت دوم: جامعه شناسی دهم- درس دوم: درسنامه صفحۀ 14 

قسمت سوم: جامعه شناسی یازدهم- درس هشتم: درسنامه صفحۀ 173/ تست  818

2252  به ترتیب، هر یک از موارد زیر به چه علت پدید آمده اند؟1
- حاکمیت کنت ها و لردها  

- تحوالت فرهنگی )علل درونی(  
- جهان های مختلف

1( افول حاکمیت فئودال ها - ابداعات مثبت و منفی اعضای جامعه - تنوع آموزش و تربیت انسان ها 
2( نادیده گرفتن خصوصیات نژادی و قومی - پذیرش ارزش ها و عقاید فرهنگ های دیگر - تغییر نسل ها

3( زوال تدریجی قدرت کلیسا - کاستی ها و بن بست های موجود در هویت فرهنگی جهان اجتماعی - تنوع معرفت، اراده و اختیار انسان ها 
4( شکل گیری انقالب فرانسه - اخذ عناصری از هنجارها و شیوه های زندگی فرهنگ های دیگر - تغییر سبک و شیوءه زندگی انسان ها

  قسمت اول: جامعه شناسی یازدهم- درس هفتم: درسنامه صفحۀ 164/ تست 777
قسمت دوم: جامعه شناسی دهم- درس یازدهم: درسنامه صفحۀ 84/ تست 392

قسمت سوم: جامعه شناسی دهم- درس پنجم: درسنامه صفحۀ 38 / تست  های 151، 152 و 154
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2262 به ترتیب موارد زیر با چه موضوعی ارتباط دارند؟1
 - به وجود آمدن پدیده های اجتماعی از طریق کنش اجتماعی  

- حس گرایی، نفی عقل و وحی  
- جهان وطنی 

1( جامعه پذیری - رواج اندیشه های پست مدرنیستی - آرمان سیاسی لیبرالیسم 
2( برونی سازی - ویژگی روشنگری قرن 1۹ و 2۰- آرمان سیاسی فراماسونرها 

3( کنترل اجتماعی - افول اعتبار آرمان های پس از رنسانس - نفی ناسیونالیسم 
4( درونی سازی - ویژگی روشنگری قرن 1۷ و 1۸ - ارزش های اجتماعی فراماسونرها

  قسمت اول: جامعه شناسی دهم- درس دوم: درسنامه صفحۀ 16 )بخوانیم و بدانیم( / تست های 66 و 67
قسمت دوم: جامعه شناسی یازدهم- درس پنجم: درسنامه صفحۀ 150/ تست 705

2272  به ترتیب، درست یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص نمائید؟1
 - آرمان اجتماعی، تحقق وضعیت مطلوب فرهنگ، سیاست، اقتصاد و ... است. 

- در دامان کشورهای سوسیالیستی، طبقءه جدیدی شکل گرفت که نه براساس قدرت بلکه بر مدار ثروت سازمان می یافت. 
- جنگ، یک پدیدۀ اجتماعی است. 

- در نیمءه دوم قرن بیستم، آشکار شد که علم تجربی غربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعت نیست.
3( غ - غ - غ – د  4( د - غ - د – غ 2( غ - د - غ - د    1( غ - غ - د - د  

  قسمت اول: جامعه شناسی دهم- درس هفتم: درسنامه صفحۀ 51 / تست  209
قسمت دوم: جامعه شناسی یازدهم- درس نهم: درسنامه صفحۀ 183/ تست 844

قسمت سوم: جامعه شناسی یازدهم- درس دهم: درسنامه صفحۀ  189
قسمت چهارم: جامعه شناسی یازدهم- درس دوازدهم: درسنامه صفحۀ 202/ تست  922

2282 در تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی، چه اقداماتی صورت می گیرد؟ 1
1( کسانی که دانش علمی دارند با درک عمیقی که از شناخت عمومی دارند، آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده شناسایی و راه حل ارائه می دهند.

2( همءه کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادی که دربارءه این مسائل شناخت دقیق تری دارند، می توانند راه حل های صحیح 
ارائه کنند.

3( اعضای جامعه برای حل این تعارض ها تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرءه دانشی به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایده های 
جدید انجام می شود.

4( در چنین شرایطی، ارتباط دوسویه میان دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش علمی از رشد و رونق باز می ماند و دغدغه و توان الزم برای حل مسائل 
دانش عمومی را از دست می دهد.

  جامعه شناسی دوازدهم- درس اول: درسنامه صفحۀ 9/ تست  16

 در ارتباط با یک پدیدۀ اجتماعی )مانند اعتیاد(، به ترتیب هر یک از رویکردهای سه گانءه جامعه شناسی، »پوزیتیویسم، تفهمی و انتقادی« چگونه به مطالعءه 22921
آن می پردازند؟

1( پرداختن به علت رواج اعتیاد در جامعه و یافتن راه هایی برای کنترل آن - ورود به جمع معتادان و ارزیابی این پدیده با مالک های ارزشی خوب یا بد - توصیف و 
تبیین پدیدءه اعتیاد در جامعه و تقبیح رواج آن

2( مطالعءه اعتیاد به منظور پیش بینی روند و چگونگی کنترل آن در جامعه - ورود به جمع معتادان و تالش در جهت توصیف عقاید و رفتارهای آن ها - فهم این پدیده 
و داوری دربارءه ارزش ها و هنجارهای آن 

3( نشان دادن علت ایجاد آن و چگونگی افزایش اعتیاد در جامعه - مطالعءه اعتیاد با روش غیرتجربی و نقد وضعیت موجود جامعه - توصیف و فهم پدیدءه اعتیاد به عنوان 
یک کنش اجتماعی و ارائءه راهکار برای کاهش آن 

4( مطالعءه اعتیاد به روش حسی و تجربی و یافتن راه حل هایی برای کنترل آن - فهم و تفسیر پدیدءه اعتیاد با توجه به فرهنگ جامعه - مطالعءه پدیدءه اعتیاد به منظور 
داوری ارزشی و هنجاری در مورد آن، بدون استفاده از روش تجربی 

  جامعه شناسی دوازدهم- درس دوم: درسنامه صفحه های 15 و 16/ تست های 41، 46، 49، 51 و 55

2302 مطالعءه کنش اجتماعی فقط به روش تجربی چه پیامدهایی دارد؟1
1( نادیده گرفتن اراده و خالقیت - اخالق گریزی - معنازدایی

2( قابل مشاهده بودن همءه اهداف کنشگران - معنازدایی - خالقیت زدایی
3( داوری رفتارهای قابل مشاهده - سرکوب خالقیت انسان ها – اخالق گریزی

4( عدم توجه به انگیزه و هدف - داوری رفتارهای قابل مشاهده - نادیده گرفتن معنای کنش
  جامعه شناسی دوازدهم- درس چهارم: درسنامه صفحۀ 31/ تست  های 119، 126 و 129

2312  در رویکرد تفهمی ـ تفسیری: 1
1( امکان مقایسءه ارزش ها برای تشخیص ارزش های صحیح از ارزش های غلط، به وجود می آید.

2( جوامع و فرهنگ ها باید از منظر خودشان مطالعه شوند و امکان داوری و مقایسءه فرهنگ ها وجود ندارد.
3( یافتن راهی برای داوری علمی دربارءه ارزش های اجتماعی به ویژه در عرصءه قدرت، ضروری دانسته می شود.

4( ارزش های انسانی را قابل مطالعه نمی داند، از این رو با ارزش زدایی از قدرت، آن را به عنوان پدیده ای خنثی مطالعه می کند. 
  جامعه شناسی دوازدهم- درس ششم: درسنامه صفحۀ 46/ تست  199
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2322 به ترتیب این اعتقادات، متعلق به کدام رویکرد به نابرابری اجتماعی است؟1
- باید مالكیت خصوصی را از میان برداشت.  

 - از ثروتمندان مالیات گرفته شود.
- قشربندی اجتماعی توسط انسان ها پدید آمده و تغییر یا تداوم آن نیز به دست آن هاست.

1( مخالفان قشربندی اجتماعی - طرفداران قشربندی اجتماعی - طرفداران عدالت اجتماعی 
2( طرفداران عدالت اجتماعی - طرفداران قشربندی اجتماعی - مخالفان قشربندی اجتماعی 

3( مخالفان قشربندی اجتماعی - طرفداران عدالت اجتماعی - مخالفان قشربندی اجتماعی
4( طرفداران قشربندی اجتماعی - عادالنه - مخالفان قشربندی اجتماعی

  جامعه شناسی دوازدهم- درس هفتم: درسنامه صفحۀ 54/ تست های 210، 212، 219 و 232

2332   به ترتیب ویژگی مدل »همانندسازی« و »تکثرگرایی« کدام است؟1
1( مدل رایج سیاست گذاری در دورءه پسامدرن بود ـ در دوران مدرن مورد توجه و تأکید قرار گرفت. 

2( وجود یک ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی ضروری دانسته می شود ـ سیاست دولت ها برای از بین بردن تفاوت های هویتی گروه های مختلف است. 
3( ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه پذیرفته می شود - تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید می گردد. 

4( ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه پذیرفته می شود ـ برای از بین بردن تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی سعی می کنند.
  جامعه شناسی دوازدهم- درس هشتم: درسنامه صفحۀ 61/ تست های 252 و 263

2342 در دسته بندی فارابی از جوامع، به ترتیب مدینءه جاهله، فاسقه و ضاّله چه ویژگی هایی دارند؟1
1( وجود علوم ابزاری - انحراف عملی از مدینءه فاضله - عمل نکردن به علوم وحیانی و عقالنی 

2( شناخت حقیقت و عدالت – بی بهره بودن از علوم عقلی - تحریف نظرات علمی مدینءه فاضله 
3( انحراف نظری از مدینءه فاضله - عدم بهره گیری از علوم وحیانی و عقالنی - وجود علوم ابزاری

4( بی بهره بودن از علوم عقلی - شناخت حقیقت و عدالت - تحریف نظرات علمی پذیرفته شده در مدینءه فاضله 
  جامعه شناسی دوازدهم- درس نهم: درسنامه صفحۀ 67/ تست های 285، 287، 288 و 290

2352 میرزای نائینی، در مورد مشروطه چه نظری داشت و کدام ویژگی جامعءه مطلوب فقه شیعه را قابل تحقق می دانست؟1
1( مجلس شورا، با مشارکت مردم تشکیل می شود - مجلس خبرگان موظف به روی کار آوردن حاکمان عالم و عادل می باشد. 

2( آن را نظام مطلوب در زمان غیبت امام معصوم می دانست - حاکمان در مشروطه با کمک مجلس شورا، نظام اسالمی را محقق کنند. 
3( مشروط کردن حاکمان و حکومتی است که در چارچوب مقررات عادالنءه مجلس عمل کند - حاکمان و کارگزاران جامعه عالم و عادل باشند. 

4( گرچه نظام مطلوب در زمان غیبت امام معصوم نیست، ولی بهترین نظام ممکن در شرایط موجود آن روزگار است - روابط و ساختارهای آن با مشارکت و همراهی 
مردم عادالنه باشد.

  جامعه شناسی دوازدهم- درس دهم: درسنامه صفحۀ 74/ تست های 203، 321 و 322
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