
 

 

 

 

 

 بارم سؤاالت ردیف

 ص/غ(( : صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید 1

جامعه شناسان برای پاسخ به این پرسش که نظم اجتماعی چگونه بوجود می آیند از ساختار اجتماعی  -الف

 سخن می گویند .

  اگر نظام اجتماعی را به خودرویی تشبیه کنیم ، ساختار اجتماعی همان خودروی در حال حرکت است .-ب

رویکرد پوزیتیویستی به معنی وحدت روش علوم است یعنی در همه دانش های علمی موضوع مطالعه -پ

 یکسان است .

 هدف جامعه شناسی تبیینی ، پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی است .-ت
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 جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید : 2

.................... انسانی و چگونگی اثرگذاری آنها بر کنش ها و شیوه علوم اجتماعی دانش هایی است که -الف

 زندگی ما و اثرپذیری آنها از کنش های و شیوه زندگی ما را به روش علمی مطالعه می کند .

 ....................................... درباره کنش های انسانی و آثار و پیامدهای آن بحث می کند . -ب

 بینی در علوم اجتماعی به دلیل ................................ و آگاهانه بودن کنش ها پیچیده تر است .پیش -پ

به دلیل ..................................... دانشمندان علوم طبیعی ، جامعه شناسان عالقمند شدند تا شباهت های  -ت

 جامعه و ماشین و بدن را برجسته کنند .
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 پاسخ دهید : ذخیره دانشیدر رابطه با  3

 منظور از ذخیره دانشی چیست ؟  -الف

 چه تفاوتی بین کسانی که دارای شناخت عمومی هستند در مواجه با مسایل و مشکالت جامعه وجود دارد ؟ -ب

 و عقل نیز توجه دارند بیان کنید . دو پیامد سرایت تعریف جهان متجدد از علم را در جوامعی که به وحی -پ

  را درباره رابطه دانش علمی و عمومی را بنویسید .سوم دیدگاه -ت
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 در مورد فواید علوم اجتماعی پاسخ دهید : 4

 علوم اجتماعی چگونه به افزایش همدلی انسان ها کمک می کنند ؟ -الف

 داوری و انتقاد چه امکانی را به دانشمندان می دهد ؟علوم اجتماعی با داوری درباره ارزشها و هنجارها و  -ب

 چرا علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی اهمیت بیشتری دارد ؟ -پ

 علوم اجتماعی با شناخت پدیده های اجتماعی به انسان ها چه امکانی را می دهد ؟ -ت
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 در رابطه با علوم اجتماعی و انسانی پاسخ دهید : 5

 اجتماعی شاخه های متعدد پدید آمده است ؟چرا در علوم  -الف

 در رابطه با تفاوت های علوم اجتماعی و انسانی سه دیدگاه را بنویسید .-ب
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 در رابطه با جامعه شناسی تبیینی پاسخ دهید : 6

 چرا در این دیدگاه انسان به پیچ و مهره های نظم اجتماعی تقلیل می یابد ؟ -الف

بیرونی بدانیم که با قوانینی به استحکام قوانین طبیعت ادراه می شود در آن صورت اگر جامعه را واقعیتی  -ب

 چه می شود ؟
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 پاسخ کوتاه دهید :

 تغییراتی است که یک نظام در چه ایجاد می کند ؟  برداشت روزافزون از منابع تجدیدناپذیر-الف

 تغییراتی بوجود آورد ؟چرا نظام اجتماعی تالش می کند در خود و در محیط اطراف -ب

 جامعه شناسان تبیینی درباره مسیری که جوامع طی می کند چه نظری دارند ؟-پ

 هدف جامعه شناسی تبیینی چه یود ؟-ت
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 پاسخ دهید : سقوط ارزش ها در رابطه با  8

 کدام ویژگی کنش سبب سقوط ارزشها می شود ؟نادیده گرفتن  -الف

 ارزش بودن مهربانی قابل فهم نیست ؟ چرا در جامعه شناسی تبیینی -ب

 اخالق گریزی از نتایج چیست ؟ -پ

 اخالق گریزی سبب چه وقایعی در دنیا شده است ؟ -ت
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 1 تاکید بیش اندازه رویکرد تبیینی بر نظم و ساختار اجتماعی به حذف جه اموری از زندگی اجتماعی انجامید ؟ 9

 با بررسی پدیده های اجتماعی پاسخ دهید : در رابطه 10

 ایراد برخی رویکردها در برخورد با پدبده های اجتماعی چیست ؟ -الف

 وجود نظریات مختلف درباره پدیده های اجتماعی مثل خودکشی نشانه چیست ؟ -ب

1 

 1  فعالیت و خالقیت کنشگران موجب پیدایش چه اموری شده است ؟ 11

 1 تفاوت تبیین و تفسیر را بنویسید  12

 1 چه روشی است ؟ توضیح دهید . مطالعه موردی  13

 20 موفق باشید                                                                                                                                                          

 

 

 

  


