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1 کنید مشخص را زیر عبارات بودن غلط یا .صحیح

عم .دهدمیتشکیلراماعلمیدانشازبخشیومیالف(دانش

.نداردرااجتماعیهنجارهایوهاارزشدربارهداوریظرفیتاجتماعیعلومب(

.دیدتوانمیرسمیهایگروهدررااجتماعیساختارهایج(

پدیدهد( همانند اجتماعی های پدیده تبیینی شناسی جامعه هستنددر طبیعی  .های

1

5/1 کنیدج پر مناسب عبارات با را خالی .اهای

تبیینیالف( شناسی جامعه است...................هدف اجتماعی های .پدیده

استب(......................... جامعه بنای .خشت

هستندلدوبا.................و....................ج( ها انسان .موفقیت

نشانهد( متفاوت نظرات است................و..................وجود اجتماعی های  .پدیده

2

2 کنیدگزینه انتخاب را .صحیح

میالف( چه را آزمایشگاهی تحقیقات در آزمایش مورد افراد رفتار ؟نامندتغییر

قومد(مطالعهج(هوثرناثرب(زیمباردوالف( نگاریموردی

روانی بیمارستان در گافمن بودنوعچهازآزمایشات ؟مطالعاتی

مشارکتیالف( محتواد(پیمایش(جآزمایشب(مشاهده تحلیل

رشتهب( از یک علکدام مجموعه جزو زیر اجتماعیهای ؟نیستوم

سیاسیالف( انسانیب(علوم اقتصادد(حقوقج(جغرافیای

داردج( نام چه اجتماعی های پدیده میان ؟ارتباط

اجتماعیالف( اجتماعیب(نهاد اجتماعیج(ساختار اجتماعید(نظام قواعد

3

5/2 عبارت به را کنمفاهیم متصل مرتبط است.)دیهای اضافی مفهوم .(یک

مفاهیم تعاریف

تبیین.1

زدایی.2 آشنایی

کالن.3 شناسی جامعه

خرد.4 شناسی  جامعه

علمی.5 دانش

تفسیر.6

نامأنوسالف( و آشنا امور از نظم شناختن

چراییب( پدیدهبیان یک

اجتماعیج( ساختار مطالعه

اجتماعید( کنش مطالعه

دقیقه( و عمیق دانش

4

2 دهید کوتاه پاسخ زیر سواالت .به

کیستالف( از آهنین قفس /نمره(25)؟تعبیر

ببریدب( نام را کیفی تحقیق روشهای /نمره(5)؟انواع

جامعهج( چیستروش تبیینی /نمره(5)؟شناسی

ویژگید( گرفتن نادیده بنویسیدپیامدهای را اجتماعی کنش /نمره(55)؟های

5

بعدادامه صفحه در سواالت
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تشریحی سواالت

شودالف( می حل چگونه اجتماعی جهان یک علمی دانش و عمومی دانش میان نمره(5/1)؟تعارضات

استب( چیست اجتماعی نظام و اجتماعی ساختار دهید؟تفاوت نمره(5/1).توضیح

میجامعهج( توضیح چگونه را اجتماعی نظم و جامعه تبیینی نمره(5/1)؟دهدشناسی

چیستازد( شناس جامعه وظیفه وبر نمره(1)؟نظر

برشماریده( را اجتماعی علوم نمره(1)؟فواید

تفسیرو( شناسی جامعه به آوردن روی و تبیینی شناسی جامعه از عبور دهیدیچگونگی شرح نمره(5/1)؟را

6

3

کنید کامل را زیر  .جدول

جامعهپارادایم رویکرد و

شناسی
هدفروشموضوع

تبیینی

تفسیری

6

22 نمرات: مجموع
باشید اعلمي-موفق


