
 

 

 

 

 

 

 بسته کامل سواالت

مبانی جامعه شناسیاستخدامی 

1400سوال استخدامی قوه قضاییه در  10شامل 

 مشخصات این بسته:

اصل سواالت برگزار شده •

با قابلیت پرینت •

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 
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 مبانی جامعه شناسی 

گیری شهر، جمعیت و  صورت تاریخی روند شکل   خواهد درباره ترافیک پژوهش کند. او بنا دارد ابتدا بهپژوهشگری می  -1

. سپس وضع موجود را با کشورهای دیگر مقایسه کرده و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که  الگوی حرکت را بررسی کند

   هایی مطرح کرده است؟برای تبیین ترافیک چه عواملی را باید لحاظ کنیم. این محقق به ترتیب چه پرسش 

 نظری   –تکوینی    - ( تطبیقی  2    نظری   –تطبیقی    -( تکوینی  1

 تطبیقی   –تکوینی    -( نظری  4    تطبیقی  –نظری    -( تکوینی  3

اند؛ در آنجا وارد مشاغلی با  ای را تصور کنید که در نتیجه جنگ داخلی مجبور به مهاجرت به کشوری دیگر شده خانواده   -2

اند. فرزند این  نشان ناتوان اند؛ در نتیجه از صرف وقت و هزینه برای آموزش مناسب فرزنداساعت کار باال و درآمد پایین شده

بختی موجب بزهکاری و زندانی شدن  خانواده به خاطر بزهکاری به زندان افتاده است. به ترتیب کدام یک از منابع تیره 

 ( www.iranarze.ir) این خانواده شده است؟ فرزند

 شرایط از  خود بیگانگی    -ی شدن  اجتماع  -( تضاد ویرانگر  2 اجتماعی شدن   -تضاد ویرانگر    -( شرایط از خود بیگانگی  1

 تضاد ویرانگر    -اجتماعی شدن    -( شرایط از خودبیگانگی  4 اجتماعی شدن   -  شرایط از  خود بیگانگی  -تضاد ویرانگر  (  3

  ( صادق است؟sociological imaginationشناسی ) کدام گزاره در مورد نگرش یا تخیل جامعه  -3

 های اجتماعی است. های زندگی روزمره برای فهم پدیده گیری ما از روال مستلزم فاصلهشناسی  ( تخیل جامعه1

 آید. دست نمیشناسی یک خصیصه ذاتی است و لزوماً از طریق تحقیق و مطالعه به( تخیل جامعه2

 توان الگوی مطلوب زندگی کردن را برای جامعه ترسیم کرد.شناسی می ( با تخیل جامعه3

 ها، باورها و اخالقیات یک جامعه است. شناسی تشکیل شده از ارزش ( تخیل جامعه4

 مبانی جامعه شناسی سواالت استخدامی
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 »کجروی حاصل کژی و کاستی در فرد است« کدام رویکرد در تبیین رفتارهای مجرمانه بر این گزاره تاکید دارد؟ -4

 2و    1(  4 ( کنش متقابل نمادین 3  شناسی ( روان 2  شناسی ( زیست1

 ( www.iranarze.ir)  ؟نیستدام گزاره در مورد منزلت صادق در چارچوب نظریه ماکس وبر، ک  -5

 ( منزلت حاصل خودشناسی و الگوهای معنادهی به خود است 1

 دهندها نسبت می ( منزلت به معنای تفاوت در میزان احترامی است که دیگران به افراد و گروه 2

 کندهای زندگی مردم نمود پیدا می ( منزلت از طریق سبک 3

 آورند منزلت یکسان و مشابهی دارند یک اجتماع را به وجود می   ( کسانی که4

 ( www.iranarze.ir) کند؟کدام گزاره در مورد فرآیند شهری شدن صدق می  -6

 ( رشد جمعیت از رشد شهرنشینی باالتر است 1

 های زیست محیطی است های ناشی از بحران ( گسترش شهرنشینی حاصل مهاجرت2

 اند ( همه ی جوامع صنعتی مدرن کامالً شهری شده 3

 گیر نیستای جهان ( فرآیند شهری شدن لزوماً پدیده 4

کند با توجه به این نکته کدام یک از موارد  های علمی استفاده می های خود از روش شناسی برای پاسخ به پرسش جامعه -7

 ( rwww.iranarze.i)  ؟نیستهای علمی زیر از شروط الزم روش 

 طرفی ارزشی( بی2     پذیری ( آزمون 1

 گرایی( مطلق 4      ( عینیت3

 ( www.iranarze.ir)  کدام گزاره در مورد خرده فرهنگ صحیح است؟  -8

 تر است های خاص درون یک فرهنگ وسیع ( خرده فرهنگ شیوه زندگی گروه 1

 پذیرند د را میهای پیرامون خوهای زندگی فرهنگ ها بسیاری از شیوه ( خرده فرهنگ 2

 های باستانی دارند ای عمیق در سنتها همواره ریشه ( خرده فرهنگ 3

 های منحرف از جمله بزهکاران دارای خرده فرهنگ هستندتوان گفت که گروه ( می4

 ( www.iranarze.ir) شود؟کدام یک از موارد زیر یک پایگاه اکتسابی محسوب می   -9

 ( شغل4   ( دین3 ( معیارهای اجتماعی 2   ( ثروت1

 ( www.iranarze.ir)  ؟نیستاز منظر کارکردگرایانه کدام گزاره د مورد بیماری همچون یک نقش اجتماعی صادق  - 01

 ( بیماری شکلی از رفتار انحرافی است . مانند جرم نیاز به یک پاسخ اجتماعی دارد 1

 ( نقش بیمار حاصل سازگاری او با بیماری است 2

 نهادی شدن نقش بیمار در جامعه است   ( رفتار بیمار حاصل3

 ی ماهیت اجتماعی بیماری است دهندهگیرد نشان ( وجود نقش بیمار و ارتباطاتی که پیرامون آن شکل می 4
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 برای مشاهده سایر محصوالت استخدامی  

 کلیک نمایید.اینجا ایران عرضه 

 
 

 :سایر محصوالت استخدامی

 تست های دروس عمومی و تخصصی  •

 با پاسخنامه های تستی و تشریحی •

 جزوات آموزشی   •

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

 

Www.IranArze.Ir 


