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 ردیف سؤاالت  بارم

 صحیح و غلط بودن گزینه های زیر را مشخص کنید. 1

 دانش علمی گسترده ترین بخش ذخیره دانشی است. الف(

 .نمی آیدزبان پدیده ای اجتماعی به شمار ب(

 قوم نگاری به عنوان یکی از روش های کمی شناخته می شود.ج(

 و دشواری فهمیدن معانی آنها می شود. تنوع و تکثر معانی،موجب پیچیدگی کنش های انسانید(

1 

5/3  جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 

 .الف. جهان های اجتماعی مختلف براساس.........................خود،تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند

 ......را مطالعه می کند؛یعنی..........................ب.علوم اجتماعی،کنش های اجتماعی و پیامدهای آن

 ج.آگوست کنت،بنیان گذار جامعه شناسی،ابتدا نام .............................برای این رشته برگزید

 ا نادیده می گیردمی گذرد ر انسان د.رویکرد.........................برآنچه مشاهده می شود تمرکز می کند و اغلب معنای کنش و آن چه درون

ز روش ان دهد قی بخواهد تمام ابعاد یک پدیده خاص را مطالعه کندو عمق پنهان ومنحصر به فرد بودن آن را نشااگر محق(ه

 .....................استفاده می کند.

 ..........................اعمال قدرت سازمان یافته برای دست یابی به هدف است.و(

 .اسی شدکش طبقاتی.....................محور اصلی مباحث فکری و سیدر اواخر قرن بیستم به جای قشربندی و کشمز(
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 گزینه درست را انتخاب کنید. 1

جامعه شناسان طرفدار قشربندی معتقداند که:(1-3  

قشربندی فقط در گذشته وجود داشته است                     (الف  

نبوده است تا ابتدای قرن بیستم هیچ جامعه ای بدون قشربندی اجتماعیب(  

نابرابری های اجتماعی نتیجه تفاوت ها و نابرابری های طبیعی هستندبنابراین عادالنه اند       ج(   

رقابت باید از عرصه زندگی اجتماعی حذف شودد(  

ی داند؟مفارابی انحراف نظری و انحراف عملی از مدنیه فاضله را به ترتیب،عامل شکل گیری چه جوامعی (2-3  

مدینه ضاله -همدینه فاسقب( مدنیه فاسقه         -الهمدینه ض الف(  

مدینه جاهله -مدینه تغلب( دمدینه تغلب          -مدینه جاهلهج(   

ابوعلی مسکویه و ابوریحان بیرونی هرکدام به ترتیب با استفاده از چه نگاه و روشی کتاب های تجارب االمم و تحقیق ماللهند را (3-3

 تالیف کرده اند؟

وش تجربی و تفهمی ر -نگاه تبیینیب(ی و تفهمی             روش تجرب -اه توصیفینگالف(  

روش تفهمی –نگاه توصیفی ( د                                 روش تفهمی -نگاه تبیینیج(   
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....استفقه به عنوان مهم ترین شاخه علوم اجتماعی مسلمانان معرفتی.......................( 4-3   

هیچکدام(د                تبیینی      -توصیفی ج(تبیینی                       ب(          توصیفی                الف(   

 

5/3  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 

شود؟رند چه نامیده می ظامی اجتماعی که بخش های مختلف آن بر یکدیگر اثرمی گذارند و از یکدیگر اثر می پذی(ن 1-4  

فهم کنش همدالنه افراد به چه معنا می باشد؟( 2-4  

قدرتی که با مقبولیت همراه باشدو به صورت رسمی پذیرفته شده باشد چه نامیده می شود؟(3-4  

الگوی تعارف در مقابل کدام الگو قرار می گیرد؟(4-4  

از دیدگاه ابن خلدون عامل شکل گیری جوامع مختلف کدام است؟ (5-4  

را چه نامیده است؟ (علم اجتماعی)به عنوان زیر مجموعه علوم انسانی فارابی(6-4  

از دیدگاه نائینی بهترین نظام سیاسی ممکن در روزگار او برای جامعه ایران چه بود؟(7-4  
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 در مثال های زیر نوع تفاوت ها را مشخص کنید. 1

هوش -الف. قد  

بودن ب. زن یا مرد  

5 

ر جدا باشند؟و مشروعیت درچه صورت می توانند با هم باشند و چه هنگام می توانند از یکدیگدر یک نظام سیاسی مقبولیت  2  6 

 7 چرا از دیدگاه رویکرد عدالت اجتماعی هیچ کدام از دو رویکرد لیبرال و کمونیستی عادالنه نیستند؟ 2

 8 تفاوت مدل سیاستگذاری همانند سازی و تکثرگرا در چه چیزی است؟ 1

ویت می تواند چه چهره های پیدا کند؟سیاست ه 2  9 

 10 علم به جامعه و تاریخ )علوم اجتماعی(در چه صورتی در زمره علم نافع در می آید؟ 1

مورد( 2علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد دارای چه ویژگی های است؟) 2  11 

وفق باشید.م 20  
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