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 بارم  سواالت  ردیف 
 غلط    صحیح                    ید.        را در جای خالی با عالمت× مشخص کن غلطیا  صحیحموارد  1

 □          □ بینند.نظریه پردازان کنش اراده و ارزش را مهم می دانند ولی آنها را برخاسته از آگاهی و تابع آن می  الف(

 □          □                   فاصله گرفت.                 یعیاز علوم طب یتبیین   یکمتر از جامعه شناس  تفسیر ی ی( جامعه شناسب

 □          □                                                                          .کند یانسان بحث نم  یرارادیغ یها  تیاز فعال یعلوم انسان( ج

 □          □              دهد .                                                یم رییرا تغ نیقوان نیا عت یطب نیشناخت قوان ی( تالش ما براد

1 

 مناسب کامل کنید. عبارات زیر راباکلمات  2

 دارند.  یاز دانش علم یمتفاوت فی.....خود، تعار...................مختلف بر اساس....... یاجتماع یجهان هاالف(

 کنند.  ی......را مطالعه م......................... یعنیآن؛  یامدهایو پ یاجتماع یکنش ها ،یعلوم اجتماعب(

 او را..........................ساختند.  ی......... مسلط کنند، ول...خواستند انسان را بر........  یم  تبیینیشناسان  جامعهج(

 کند.  یم جادی..........ا....است که نظام در......... یراتیی از جمله تغ ر،یناپذ دیبرداشت روزافزون از منابع تجدد(

2 

 گزینه درست را با عالمت× مشخص کنید. 3

 درست است؟  یو عموم یدر مورد دانش علم ریز یها نهیاز گز کیکدام  -1

 □ است یدانش علمتراز قیدق ی(دانش عموم ب □دیآ یبدست م یدر دانش علم شهیبا تامل و اند ی(دانش عمومالف

 □ است یحاصل از زندگ ید(دانش علم     □است  یتر از دانش عموم قیعم یج(دانش علم

 : یعیعلوم طب-2

           □کند  یانسانها کمک م یو همراه  یهمدل شیافزا(به الف

              □دهد یم ینیب ش یآن به انسان قدرت پ نی و قوان عتیب(با شناخت طب

         □دهد یم یآن به انسان قدرت داور  نی و قوان عتیج(با شناخت طب

 □ سازد  یرا فراهم م گریکدیفهم متقابل انسانها و جوامع مختلف از  نهید(زم

 از نظر وبر ، جامعه شناس :-3

  □کند فیرا توص یاجتماع یتواند آرمانها و ارزشها ی(مب □کند فیرا توص  یاجتماع یتواند آرمانها و ارزشها ی(نمالف

 □ و ارزشها بپردازد  دیاصالح عقا ایتواند به نقد  ی(مد    □کند  یعلم یتواند درباره آرمانها و ارزشها داور ی(مج

 :  ینظام اجتماع -4

 □ ندارد  یبا ساختار اجتماع یب(ارتباط                               □است ستای ا یساختار اجتماع کی(الف

   □است ایپو یساختار اجتماع کید(                □است یاجتماع یها دهیپد انیارتباط م ی(چگونگج

 .ندیآ یم دیخرد و کالن با .................. پد یاجتماع  یها دهیپد یتمام -5

    □ ید( نظم اجتماع              □یج(کنش اجتماع                 □ی ب(نظام اجتماع        □ی (ساختار اجتماعالف
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 بارم    سواالت ادامه صفحه دوم  ردیف 
 .دیپاسخ کوتاه ده ریبه سواالت ز 4

 گسترده ترین بخش ذخیره دانشی ما چه نام دارد؟ الف(

 که بود؟  یان گذار جامعه شناسی تبیینیبنب(

 همانند نظم میان اعضای بدن یا اجزاء ماشین بدانند؟ چه عاملی باعث شد تا برخی جامعه شناسان نظم جامعه را ج(
 

 تقلیل انسانها به پیچ و مهره های نظم اجتماعی چگونه ایجاد می شود؟ د(
 

 نظریه پردازان کنش اجتماعی مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی را چه می دانند؟ ه(
 

 و(وجود نظریات متفاوت درباره پدیده های اجتماعی نشانه چیست؟ 
 

3 

 1 جامعه شناسی تبیینی در مورد پیشرفت جوامع چه دیدگاهی دارد؟  5

 1 چرا رویکرد جامعه شناسی تبیینی در مورد انسان قابل نقد است؟ 6

 75/0 پیامدهای نادیده گرفتن کنش در زندگی اجتماعی چیست؟ 7

داند؛  ینم یرا قابل مطالعة علم یانسان  یارزش ها،یبا منحصر کردن علم به علوم تجرب یتبیین یجامعه شناس 8

 چرا؟

1 

را  ی و دانش علم یدانش عموم انیم یچگونه تعارض هاجامعه  کی یکه اعضا دیده حیبا ذکر دو مورد توض 9

 کنند؟ یحل م

1 

 1 رسم شکل شرح دهید. دیدگاه سوم درباره رابطه دانش عمومی و دانش علمی را با  10



 بارم  سواالت صفحه سوم ادامه  ردیف 
کنند   یم دنیکشور مسلمان د کیبار از  نی نخست یبرا یگردشگران غرب یکه چرا وقت دیده  حیخط توض کیدر  11

 شوند؟  یاذان از مناره ها شگفت زده م یصدا دنیاز شن

1 

 دهند؟  یم رییرا تغ یکه انسانها چگونه نظم اجتماع دیده حیپاراگراف توض کیدر  12

 

1 

 75/0 شوند؟  یم یزیدانند دچار اخالق گر یرا معتبر م یتجرب یکه فقط روش ها یکه چرا کسان دیده  حیخط توض کیدر  13

 75/0 موضوع،روش و هدف رویکرد تبیینی را بنویسید.  14

 1 ند؟یآ یم دیچگونه پد  یدرون هر جهان اجتماع مختلف یخرده فرهنگ ها معانی گوناگون و 15

 1 استفاده کرد ؟ یفیک یاز روشها دیفهم کنش انسان ها با یکه چرا برا دی ده حی پاراگراف توض کیدر  16

 1 بر اساس کدام مالک شکل گرفته اند. دییوبگو دیرا نام ببر یجامعه شناس یاصل کردیسه رو 17

 5/0 بنویسید.)دو مورد(فواید علوم اجتماعی را  18

 برای انسانهای موفق در هفته هفت امروز وجود داردوبرای انسانهای ناموفق هفت فردا  

 »تفاوت های کوچک نتیجه های بزرگ به بار می آورد« 

20 

 


