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 *غلط يا صحيح بودن عبارات زير را مشخص كنيد . ) بدون خط خوردگي (

( جهان های اجتماعي مختلف بر اساس هويت فرهنگي خود ، تعاريف مختلفي از دانش حاصل از زندگي دارند. لف (الف  

 .اند اجتماعي علوم از ای نمونه شناسي جامعه و انساني علوم از ای نمونه شناسي روانب  ( 

. وجود دارد ، يکسان انگاری موضوع ، روش و تشابه ی هدف  طبيعي علومو  شناسي جامعهدر رويکرد تبييني بين ج (

قابل توضيح نبودن بسياری از كنش های عاطفي و اخالقي                             ( اخالق گريزی                 انکار ارزشد 

 حاكميت روش های تجربي

 تبييني ناميد.  –هـ (ماكس وبر جامعه شناسي خود را تفهمي 

 .شود مي شناخته رسميت به اجتماعي و انساني علوم ويژۀ روش  عنوان به تفسير ،تفسيری رويکرد غلبۀ با و (
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جاهای خالي را با واژه های مناسب تکميل نمائيد. 

؛ كه انسان به   است شده ممکن آدمي برای تنها دنيا، موجودات مياندر   ....................................از طريق  شناخت  (الف

مي رسد.  آدم و عالم از تری عميق و تر گسترده آگاهي به و  كند مي درک را خود اطراف های پديدهكمک آن ...............

از و  .دارند را آنها ...................... و اجتماعي هنجارهای و ها ارزش درباره .......................  ظرفيت اجتماعي، علوم (  ب

 .آورند مي فراهم دانشمندان برای را صحيح و مناسب اجتماعي گيری موضع فرصت طريق اين

 كه در ......................... بهتر قابل مشاهده است . شود مي ناميده........................ اجتماعي، های پديده ميان ارتباط ج  (

مي مطالعه ........................و .................... بر تاكيد با را اجتماعي زندگي اجتماعي، كنش پردازان نظريهد  ( 

 .كنند

كنش، ......................فهميدن برای  يابيم و راه كنشگر ذهن به بايد كنش، .................... به بردن پي برای هـ(

كنيم.  مراجعه كند، مي  عمل آن در كنشگر كه فرهنگي زمينه به بايد
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 به سواالت زير پاسخ مختصر بدهيد. 

 نمره ( 5/0)   چيست؟ علمي دانش( الف

 نمره( 5/0) است؟ كدام  ما دانشي ذخيره  بخش ترين گسترده( ب

نمره(   5/0) كند؟ نمي مطالعه را ها انسان غيرارادی های فعاليت انساني، علوم چرا( ج

 نمره (  1) است؟ طبيعي علوم از تر پيچيده اجتماعي علوم در بيني پيش چرا( د

 نمره (   1) شود؟ مي  برقرار چگونه اجتماعي نظم ؟   است معنا چه به « نظم »( ه

 نمره (   1) نمايند؟ ايجاد تری  مهم تغييرات ها انسان شوند مي موجب عواملي چه( و

 نمره ( 5/0)   ؟ چيست تفسيری  رويکرد هدف (ز
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   .كنيد  مشخص را گزينه ترين مناسبت

 دانشي  ....................... ذخيره الف(

 .است عمومي دانش همان يا زندگي راهنمای ( 1

 .هستيم غافل آن ،  از اغلب  كه است دميآ روزانه های كنشدانش نهفته در پس  ( 2

 .شويم مي شريک در آن  سهيم و ديگران با اجتماعي  جهان به ورود با و تولد بدو در كه است  دانشي ( 3

، مي آموزند مي   ...و دانشگاهي ای، مدرسه مطالعات خود، اجتماعي و فردی های تجربه از افراد هرآنچهشامل  ( 4

 باشد.

    ؟ دارد مغايرت وبر ماكس عقايد به گزينه كدام ب(

 . كرد مطالعه حواس از استفاده با  توان نمي را دار معنا های پديده (1

 . شود مي محدود  تجربي علم  به علم  و است انساني علوم ويژه روش  تفهمي روش  (2

 . ندارد علمي ارزش وگرنه ، شود اثبات علمي  روش به  بايد گويد مي شناس جامعه ( آنچه3

 علمي داوری آنهامورد در تواند نمي اما ؛ كند توصيف را اجتماعي ارزشهای و آرمانها تواند مي فقط شناس جامعه (4

 .كند

 است؟ آمده درستي به گزينه كدام در تبييني ديدگاه اساس بر روستايي و شهری جامعه تفاوت (ج

 جهان  شناسايي روشهای در تفاوت (  2                             پيرامون جهان فهم نوع در تفاوت  (  1

 پيچيدگي  و كميت  در تفاوت (  4                          اجتماعي های كنش نوع در تفاوت  (  3

 با كدام گزينه مرتبط اند؟    حاصل كنش اجتماعي    ب ( خشت بنای جامعه  الف (   ( هر يک از عبارات  د

 كنش اجتماعي   –(ساختار اجتماعي 2كنش اجتماعي                      –( پديده های طبيعي 1

 ساختار اجتماعي  –( پدبده های طبيعي  4نظم  اجتماعي                   –( قواعد اجتماعي   3

   رست بودن موارد را به ترتيب ذكر شده مشخص كنيد.( درست يا ناده 

 فعال و خالق بودن انسانها                         توليد معاني گوناگون                         خرده فرهنگ ها و گروههای مختلف✓

جهان های اجتماعي مختلف                    پيدايش فرهنگ ها و  در توليد معاني                 فعال و خالق بودن انسانها   ✓

 معاني ذهني و فرهنگي متفاوت

 ص   –( غ  4            ص  –( ص 3               غ  –(غ 2                غ  –( ص1
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 مورد( 3) ؟دارد  بيان  علمي و عمومي دانش رابطه مورد در ديدگاهي چه روبرو  تصوير 5
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 5/1 يک مورد از فوايد علوم طبيعي را بيان كنيد.  برخوردارند؟ طبيعي علوم به نسبت بيشتری اهميت  از اجتماعي علوم چرا 6

 5/1 چيست؟  تبييني شناسي جامعه هدف و روش موضوع، 7

 2 آنرا شرح دهيد. دارد؟ ارتباط  كنش ويژگي كدام گرفتن ناديده با زدايي خالقيت مفهوم 8

در كدام رويکرد جامعه شناسي مورد استفاده قرار مي گيرند ؟روش مطالعه موردی را همراه  با ذكر مثال توضيح   كيفي روشهای 9

 دهيد.

2 

مع
ج
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 دانش عمومی  دانش علمی 

 صفحه : دوم 
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 بارم پاسخنامه  رديف

 (       دارند دانش علمي ، تعاريف مختلفي از هويت فرهنگي خودجهان های اجتماعي مختلف بر اساس غلط)الف (  1

 ب ( صحيح                ج ( صحيح              د( غلط      

                           قابل توضيح نبودن بسياری از كنش های عاطفي و اخالقي                         حاكميت روش های تجربي

 نمره  25/0هر مورد    اخالق گريزی (                 ه  ( صحيح                   و ( صحيح            انکار ارزش                          
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 سازمانهای رسمي     –نقد )اصالح(      ج ( ساختار اجتماعي  –معاني       ب (داوری  –الف (تفکر و تعقل   2

 نمره 5/0داللت                                                            هر مورد  –معناداری               ه  ( هدف  –د ( آگاهي 
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   . است تر دقيق و تر عميق آن از و آيد مي دست به عمومي  دانش در انديشه و تامل با كه دانشي الف (  3

 ب ( دانش عمومي 

 .نيستند  كنش ،غيرارادی انسان  های فعاليت زيرا ج (

 پديده های اجتماعي  تنوعاجتماعي   ب ( های پديده معنا دار بودن (بودن) ارادی و آگاهانهالف (  دليل :  به د (

 بــا بــرای انسانها ما كه  قواعد اجتماعي درنتيجۀ اجتماعي نظم //. خود جای در پديده هر گرفتن قرار يعني نظم ه (

 برقرار مي شود.  ايم پذيرفته كردن زندگي هم

 به بخشيدن تحقق برای افراد نگيزها   قوی تر بودنب  (      ها ارزش و ها آرمان الف ( واالتر و با اهميت تر بودن  و (

 آرمانها و ارزش ها

 اجتماعي. زندگي به بخشي انسجام و معنابخشي ز ( 
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 5/2 نمر  5/0 مورد هر                                      3(  ه                    2(  د               4(  ج                   2(  ب                4(  الف  4

 مند نظام صورت به  و تجربه و حس راه از تنها  علمي دانش .آنهاست  روش در عمومي دانش با علمي دانش تفاوت✓ 5

 .آيد مي دست به پذيری فرهنگ و پذيری جامعه راه از عمومي، دانشاما  .آيد مي دست به

 .است معتبر  دانش تنها و واقعيت كشف راه )تجربي( علمي دانش✓

 از بايد خود هويت حفظ برای علمي دانشو   است برخوردار ناچيزی ارزش از علمي دانش مقابل در عمومي دانش✓

 . كند جلوگيری علم قلمرو به  عمومي دانش ورود
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     كنند . داوری  آن از حاصل فناوری و طبيعي علوم وجود دارد كه دربارۀ اجتماعي علوماين توانايي در    اوالً زيرا:  6

 از كنند،تا  مي كمک او به  فناوری های محدوديت و ها فرصت دربارۀبه انسانها  آگاهي دادنبا  اجتماعي، علوم ثانياً 

 بــه ،آن قــوانين و طبيعــت شناخت با علوم الف ( اين   ////    .كنند استفاده صحيح شيوۀ به طبيعي علوم و طبيعت

 ،آنهــا از حاصل فنّاوری و طبيعي علومب  ( . دهند مي را آنها از پيشگيری و طبيعي حوادث بيني پيش قدرت انسان

 ) يک مورد كافي است. (.اند طبيعي های محدوديت بر او غلبه وسيله همچنين و طبيعت از انسان مندی بهره ابزار
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 (بيرون از نگاه) تجربه و حس روش :            .هستند طبيعي های پديده همانند  اجتماعي های پديده موضوع: 7

 اجتماعي  های پديده كنترل و  بيني پيش هدف : 
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 بيش   تأكيد با تبييني شناسان جامعه.  دارد ارتباط كنش  بودن ارادیويژگي  گرفتن ناديده با زدايي خالقيت مفهوم 8

 ارادهمنجر به ناديده گرفتن  ،طبيعي نظم و اجتماعي نظم  دانستن يکسان و     اجتماعي نظمرعايت  بر اندازه از

 افرادو  . شود مي انديشه  و ارتباط ،هنر مانند ها عرصه بسياری در ها انسان خالق روحيۀ سركوب انسان و در نتيجه 

             .كنندمي  رعايت را آن صرفا است، هايي ارزش و  ها آرمان چه تحقق برای نظم اين بدانند آنکه بدون

2 

 نهاد يک فرد، يک مثال  خاص اجتماعي پديدۀ يک ابعاد تمامي بخواهد محققي جامعه شناسي تفسيری /  اگر 9

 استفاده روش اين از دهد، نشان را آن بودن فرد به منحصر و پنهان عمق و كند مطالعه را فرهنگ يک يا اجتماعي

 طور به و فرهنگي اجتماعي، اقتصادی، جمعيتي، اوضاع جغرافيايي، موقعيت ده، يک موردی مطالعه در مثال . كند مي

 شود. مي بررسي ده مردم زندگي جزئيات كلي

2 
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