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1   دجمالت زیر را مشخص کنیصحیح یا غلط بودن:  

  .(      )با کمک دانش علمی می توان از حقایق موجود در شناخت عمومی دفاع کرد -الف

  .(      )را کشف کردزندگی  شده درهاي پنهان  ینظمبی  می توان » یزدای آشنایی«با استفاده از هنر  -ب

 رویکردنش اجتماعی ، از نظریه پردازان کنش اجتماعی،با درنظر گرفتن اراده به عنوان تنها ویژگی ک- پ         

    )  (   .به جامعه شناسی تفسیري روي آوردند و تبیینی عبور کردند

ها  خرده فرهنگ فعالیت و خّالقیت کنشگران،موجب پیدایش معانی گوناگون ودر نتیجۀ آن، پدیدآمدن -ت

    (         )  .شود هاي مختلف، درون هر جهان اجتماعی می و گروه

1  

  

2  را عالمت گزینه صحیحبزنید:  

 ؟بر اساس کدام معیار، رویکردهاي مختلفی در جامعه شناسی شکل گرفته است  

    خرد وکالن بودن موضوع جامعه شناسی -ب               ارتباط علوم انسانی و علوم اجتماعی-الف

  اجتماعیپدیده هاي  پیجیده بودن ساده و -د                          نزدیکی به علوم طبیعی دوري و - ج

  اینکه انسان ها در شرایط گوناگون، رفتار هاي متفاوتی از خود بروز می دهند،نشانگر چیست؟  

    کنش انسان را می توان با روش تجربی تحلیل کرد-الف

  انسان ها اگاهانه عمل می کنند وعملشان معنا دار است –ب

     سریع پیش ببرند انسان ها تمایل دارند که کارخود را ساده و  –ج 

 معانی از پیش تعیین شده دارد ،زندگی انسان ها  -د 

 منطبق است؟» اهنینقفس  «کدام یک از تعابیر زیر با اصطالح 

    در اثر تکیه بر روش تجربی عدم رعایت ارزش هاي انسانی –الف

         زیست محیطی با رویکرد تبیینی گسترش فجایع انسانی و  –ب

     تمایل به وضع موجود گیري از تغییر وپیش –ج  

  افراطی بر نظم داز دست رفتن اراده به خاطر تاکی –د  

را براي مطالعات اجتماعی در نظر گرفته است؟ روشی رویکرد تفسیري چه  

                               پدیده هاي اجتماعینگاه از بیرون به -الف

    ه هاي اجتماعیپدیدتوجه به معانی نهفته در  –ب

                 ارزیابی علمی پدیده هاي اجتماعی  –ج

  حاکم بر اجتماعسازگاري با نظم  تطبیق و -د 

2  
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3  عبارت مناسب پرکنیدبا کلمه یا جاهاي خالی را:  

  .ف متفاوتی از دانش علمی دارندیتعار. . . . . . .  . . . . .    جهان هاي اجتماعی مختلف براساس  -الف

   . را براي این رشته برگزید. . . . . . . . . . . .  اگوست کنت، بنیان گذار جامعه شناسی ابتدا  نام     -ب 

1  

4  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:  

  می یابد؟ رفتی شگبا کسب کدام توانایی، روند آگاه شدن انسان از جهان اطرافش، سرع -الف

  ؟از چه نظر علوم انتقادي می گویند انسانیبه علوم  -ب

وجود » روان شناسی اجتماعی«و » روان شناسی«چه تفاوتی میان ،قلمرو حوزه و از لحاظ  -پ

  ؟دارد

5/1  

بحران هاي اجتماعی،  مزیت کسانی که از دانش علمی برخوردارند در مقایسه  با مسائل و مواجههدر   5

  انی که  فقط دانش عمومی دارند، چیست؟با کس

  

1  

  .پیامدهاي چهارگانۀ  پدیدآمدن تعارض در ذخیرة دانشی جوامع،رابنویسید  6

  

  

  

2  

  .)تعریف کنید(علوم اجتماعی به چه دانش هایی گفته می شود؟  7

  

1  

8  لوم اجتماعی را ازنظر  ظرفیت داوري در موارد زیرشرح دهیدعبرتري  اهمیت و:  

  هنجارها زش ها وار: الف

  

  فناوري علوم طبیعی و: ب

  

2  

  در زندگی اجتماعی انسان دارد؟ و فوایدي نظم اجتماعی چگونه برقرار می شود؟چه کاربرد   9

  

  

2  
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  .پویا بودن نظام اجتماعی را همراه با مثال توضیح دهید  10

  

  

  

5/1  

11    بنویسیدتبیینی  جامعه شناسیرویکرد با توجه به موارد زیر را شرح:  

  )5/0(تفاوت انسان با سایر موجودات طبیعی) الف

  

  )1(شباهت جوامع با یکدیگر تفاوت و) ب

  

  

5/1  

با توجه به رویکرد تبیینی، تاکید افراطی بر نظم و ساختار هاي اجتماعی، چه پیامدهایی به همراه     12

  )دو مورد( دارد؟

  

  

1  

13  موارد استقبال از مرگ، دو معناي نهفته، مثال بزنیدبراي هریک از:  

  معناي نهفته  نوع مرگ

  )                                                 -2                                                 -1(  شهادت طلبی

  )                                                 -2                                                 -1(  فداي جان در راه وطن

  )                                                 -2                                                 -1(  خودکشی
  

5/1  

  در روش قوم نگاري عملکرد پژوهشگر چگونه است ؟  14

  

1  

    

به امید فردایی بهتر  
  

 20= جمع نمره



  

  *پاسخ نامه * 

   50صصحیح ) ت              40صغلط )پ              20صغلط ) ب            5صصحیح )الف  - 1
  

انسان ها اگاهانه عمل می کنند وعملشان  –ب )2       16ص دوري و نزدیکی به علوم طبیعی - ج )1     - 2

  37صرفتن اراده به خاطر تاکید افراطی بر نظم از دست –د )3      34ص معنا دار است

  51ص توجه به معانی نهفته در پدیده هاي اجتماعی –ب) 4
  

            26ص فبزیک اجتماعی) ب    6ص خود فرهنگی هویت) الف  - 3
  

  15صاز این نظر که به انتقاد از کنش هاي ناپسند انسان می پردازد ) ب      2صسخن گفتن ) الف  -4

  11صن شناسی جزءعلوم انسانی  و روان شناسی اجتماعی جزءعلوم انسانی   روا)پ 
  

 شناسند و براي همۀ کسانی که از دانش عمومی برخوردارند، این مشکالت را می -5

 این مسائل شناخت علمیۀ اما افرادي که دربار. حل برخی از آنها راهکارهایی پیشنهاد می دهند

      6ص .هاي صحیح پیدا کنند حل توانند براي آنها راه رند و میدارند، از شناختی دقیق برخوردا
  

 شود؛ دانش عمومی به دوسویه دانش عمومی و دانش علمی قطع می در چنین شرایطی، ارتباط - 6

ماند و دغدغه  کند، دانش علمی از رشد و رونق الزم باز می علمی حمایت نمی جانبه از دانش طور همه

  7ص دهد سائل و مشکالت دانش عمومی را از دست میحل م و توان الزم براي
  

شود که اجتماعات انسانی و چگونگی اثرگذاري  می هایی گفته در واقع علوم اجتماعی به دانش -7

زندگی ما را به روش  ٔەها و شیو کنش زندگی ما و همچنین اثرپذیري آنها از ۀها و شیو آنها بر کنش

  10ص .کنند علمی مطالعه می
  

علوم . دارند قد و اصالح آنها راها و هنجارهاي اجتماعی و ن ارزش ٔەوم اجتماعی، ظرفیت داوري دربارعل -8

اجتماعی مناسب و صحیح پدیده هاي اجتماعی و انتقاد از آنها، فرصت موضع گیري  ٔەاجتماعی با داوري دربار

علوم طبیعی و فناوري حاصل از آن  ٔەعلوم اجتماعی ظرفیت داوري دربار.آورند را براي دانشمندان فراهم می

 فرصتها و محدودیت هاي فناوري به انسان ها آگاهی می دهند و به آنها ٔەعلوم اجتماعی، دربار.را نیز دارند

اجتماعی نسبت  از این رو، علوم. صحیح استفاده کنند ٔەکنند که از طبیعت و علوم طبیعی به شیو کمک می

  13ص خوردارندبه علوم طبیعی از اهمیت بیشتري بر
  

نظم /ایم ها براي با هم زندگی کردن پذیرفته شود که ما انسان نظم اجتماعی درنتیجۀ قواعدي برقرار می -9

 شود نماید؛ باعث می پذیر می بینی رفتار دیگران و همکاري با آنها را امکان اجتماعی پیش

 باشید و اتفاقات غیرمنتظره، توانید از دیگران داشته شما بدانید که چه توقعات و انتظاراتی می

  21ص شما را از همکاري با دیگران باز ندارند

  



 گذارند هاي مختلف آن بر یکدیگر اثر می منظور از پویا بودن نظام اجتماعی این است که بخش-10

 وجود آورد، و هم تواند در خود تغییراتی به نظام اجتماعی هم می. پذیرند و از یکدیگر اثر می

 برداشت روزافزون از منابع تجدیدناپذیر، از جمله. ر محیط خود تغییراتی ایجاد کندتواند د می

 رشد جمعیت نیز از جمله تغییراتی. کند تغییراتی است که یک نظام اجتماعی در محیط ایجاد می

  24ص .کند است که یک نظام در خود ایجاد می

  

تر از سایر موجودات طبیعی دانسته  پیچیدهیک موجود طبیعی   انسان در این دیدگاه، صرفاً )الف -11

  29ص هاي بنیادي دارند ها با سایر موجودات طبیعی، تفاوت که انسان در حالی.شود می

 داند وتفاوت میان طبیعی پیچیده می ٔەشناسی تبیینی، جامعه را نیز صرفاً یک پدید جامعه )ب

 ی جوامع از برخی دیگراز این منظر برخ. بیند جوامع مختلف را تنها تفاوتی کمی می

 .ترند ترند، در رفع نیازهاي خود تواناترند و به همین دلیل پیشرفته پیچیده

 سوي پیشرفت طی کنند که همۀ جوامع، مسیر یکسانی به طرفداران این دیدگاه گمان می

 که واقعیت این است که شوند، در حالی کنند و از جوامع ساده به جوامع پیچیده تبدیل می می

  30ص.هاي گوناگونی را پدید آورند توانند جوامع و تاریخ ها می نانسا

  40و 37صصحذف اراده وخالقیت ، حذف ارزش واخالق           و حذف آگاهی ومعنا  -12

 شوق به حیات جاودانه، عشق به دیدار محبوب، دفاع از دین، مبارزه با ظلم، اقامۀ حق، مبارزه -13

 ...«دوستی، غلبه بر دشمن، کشورگشایی، هیجان و، ر ملی، میهندفاع از غرو«... »با باطل و،

  46ص «هاي اجتماعی، بحران معنویت و گریزي، احساس پوچی، فشارهاي اقتصادي، بحران رنج»

کند؛  آنها را دارد، زندگی می ٔەتحقیق دربار در این روش، پژوهشگر براي مدتی با قومی که قصد-14

کند تا آنها را بهتر  هایشان را تجربه می کنش دهد و م قرار میخود را در شرایط فرهنگی آن قو

  50ص بشناسد

 


