
Sosiologiya YEKUN IMT Sualları( AZ) 
 

1. Sosialogiya müstəqil elm kimi neçənci əsrdə formalaşmışdır:   
2. Sosiologiyanın formalaşmasına başlıca səbəb nə olmuşdur? 
3. “Sintetik fəlsəfə sistemi”, “Əsas mənbələr”, “Elmi, siyasi və fəlsəfi təcrübələr” 
əsərlərinin müəllifi kimdir?  

 
4. Fərdin intihar etməsinin sosial normaların fərdlərə zəifləməsi ilə bağlı olan motivi 

necə adlandırır:  
 

5. E. Dürkheymin “Özünəqəsd” əsərində intiharın hansl üç sosial səbəbi göstərilir?  
6. XX əsrin 70-ci illərində D.Bell, U.Rostou və R.Aron tərəfindən yaradılmış nəzəriyyə 

necə adlandırılmışdır?  
7. Cəmiyyətin formalaşması prosesi nə vaxt başa çatıb?  
8. O.Konta görə insanların industrial cəmiyyətə keçməsinə səbəb hansı amildir?  

 
9. Dürkheymə görə cəmiyyətin təkamülünün əsasında hansı amil dayanır?  
10. Sosioloji tədqiqat proqramı hansı bölmələrə malikdir?  
11. Sosial obyekt hansı aspektlərdən nəzərdən keçirilir?  
12. Təsviri fərziyyələr hansı gümanlardan ibarətdir 
13. İctimai rəy nəzəriyyəsində obyekt dedikdə bu başa düşülür   
14. İctimai rəyin formalaşması prosesi necə baş verir   

 
15. Kütləvi şüur aşağıdakı aspektlər üzrə nəzərdən keçirilir  
16. M. Ayverə görə sosialogiya elminin başlıca məqsədi nədir:  
17. D.Bell ,U.Roston və R.Arona görə əsasını intellektual,informasiya-kompüter 

texnologiyalarının təşkil etdiyi cəmiyyət necə adlanır  
18. Sosioloji tədqiqatlarda elmi problem nəyi əks etdirməlidir?  
19. İctimai Rəy İnstitut nə vaxt və kim tərəfindən yaradılmışdır?  

 
20. KİV-in strukturunun təhlili zamanı bunlar əsasdır  
21. Sosial təbəqə anlayışının mahiyyəti 
22. Şəxsiyyətin mənəvi sərvətlər yönümündən asılı olan tipləri 
23. Sosial stratifikasiya və onun tarixi tipləri 
24. İdarəetmənin funksiyaları 
25. Şəhər sosioloji tədqiqatların obyektidir 
26. Sosial mobillik və onun növləri 
27. Sosial idarəetmənin tipləri 
28. Sosial mobillik prosesinin mahiyyəti 
29. Modal, ideal və bazis şəxsiyyət tiplərini fərqləndirin 
30. Sosial institutların funksiyaları 
31. “Sosial institut” anlayışının mahiyyəti 
32. Sosial kibernetikada sosial sistemlərin idarəolunmasının dörd əsas aspektlərini 

göstərin. 
33. Şəxsiyyətin sosial xarakterinin müəyyən edən cəhətlər 
34. Sosial institut kimi təhsilin funksiyaları 
35. Müasir sosioloq Yan Sepanskiy sosial institutların hansı struktur elementlərini 

göstərir 
36. Sosioloji proqnozlaşdırmanın əsas tipləri 



37. Sosial ekologiyanın funksiyaları 
38. Məşhur antropoloq U.Qudenauya göre mədəniyyət 4 əsas elementdən ibarətdir: 
39. Sosial ekolgiyanın predmeti 
40. Sosial proqnozlaşma nədir? 
41. Gənclərin submədəni fəallıqları hansı amillərdən asılıdır? 
42. Kütləvi və submədəniyyətin dialektikası 
43. Ailə sosial institutdur 
44. Dinin sosial funksiyaları (ideoloji, mənəvi, təsəlliverici, tənzimedici və dünyagörüşü) 
45. Əks mədəniyyətləri səciyyələndirən əlamətləri göstərin 
46. Müasir dinlər (Buddizm, Xristianlıq, İslam) 
47. Ekoloji böhran qlobal problem kimi. 
48. Ailənin funksiyaları hansılardır? 
49. Ekoloji bohranın əsas əlaməltəri 
50. Mədəniyyətin sosial inkişaf qanunauyğunluqları 

 


