
 

                                                                      Set-I 

DRAVIDIAN        UNIV ERSITY 

Directorate of Distance Education (DDE) 

KUPPAM – 517 426:: A.P. 

COURSE:  M.A (SOCIOLOGY)  

PAPER-:I SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

QUESTION PAPER FOR ASSIGNMENT  

FIRST YEAR 

 

Answer any THREE  of the following FIVE Questions. 

                     3x10=30 

 

1. Discuss Define sociology and discuss its Nature and Scope. 

సామా క ాస్్తరముని నిర్ చించ ాని స్త ర్ూపిం మరియు పరి ిని వివరిించుము 
 

2. Discuss the types of social groups with examples. 

సామా క స్తమూషముల ర్కాలను సో ాహర్ణముగా చరిచించుము. 
 

3. Define culture and discuss it’s components. 

స్తింస్తకృ ని నిర్ చించుము మరియు ాని మూలకాలను వివరిించుము 
 

 

4. Write about the agencies of social control. 

సామా క నియింత్రణ యొకక  ాహకాలను గూరిచ చరిచించుము. 
 

 

5. Explain the factors of social change. 

సామా క మార్పు యొకక కార్కాలను వివరిింపుము 
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1. Explain the types of sociological Theory. 

 

సామా క ాస్్తర సి ాధ ింత్ ర్కాలను వివరిించుము. 
2. Explain Pitrine Sorokin’s views on Socio-cultural dynamics. 

సామా క –సాింస్తకృ క గుర్ప ాలను గూరిచన పిట్రరమ్ సొ రొకిన్ అభిప్రా యాలను 
వివరిించుము. 

     

3. Explain the Karl Marx’s theory of class. 

 

కార్్ల మార్లక్ యొకక వర్గ  సి ాధ ింాానిని  వివరిించుము. 
4. Discuss Durkheini’s Elementary forces of Religious Life. 

డరకకమ్ ాెలిపిన మత్పూరిత్ వనింలోని ప్రా థ క ర్ూప్ాలను ాెలుపుము. 
 

5. State the views of Weber on status and power. 

హొ ా, అ ికార్ములను గూరిచన ెబర్ల ఆలోచనలను వివరిించుము. 
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1. Explain the importance of Scientific Method in studying sociology. 

స్తమాజ ాస్్తర అధ్యయనింలో ాస్్ రయ పద్ధ  యొకక ప్రా ానయత్ను వివరిించిండి. 
 

2. Explain different Kinds of Sampling Techniques. 

వివిధ్ స్తింభావయత్ పర చయన ర్కాలు వివరిించుము. 
3. Explain the application of correlation and Regression in social science Research. 

సామా క ాస్్తర పరి లధ్నలో స్తహస్తింబింధ్ము, పర గమ ాల వరి్ింపులు ాెలుపుము. 
 

4. Explain different Kinds of Research design. 

వివిధ్ ర్కాల పరి లధ్న ర్ూపకలునలు వివరిించుము. 
 

5. Explain the forces of Data Presentation. 

ద్ాా్ ింశము పరద్రి ించు వి ా ాలను వివరిింపుము. 
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1. Explain the different approaches to the study of Indian Society. 

భార్ య స్తమాజానిని  అధ్యయనిం చేయడానికి గల వివిధ్ మారాగ లను వివరిించుము. 
 

2. Write about the Theories of Origin of Caste System. 

కులవయవస్తధ ఆవిరాా ానికి స్తింబిం ిించన వివిధ్  సి ాధ ింాాలను రా యుము. 
 

3. Explain the types of Kinship relations. 

బింధ్ుత్  స్తింబిం ాల ర్కాలను వివరిించుము. 
 

4. Explain the processes of social change in India. 

భార్త్ ేశింలో సామా క మార్పు పరకియిలను వివరిించుము. 
 

5. Describe the nature and feature of Indian family. 

భార్ య కుట్ ింబిం యొకక స్త ర్ూపము, లక్షణాలు వివరిించుము. 
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1. Explain the nature and scope of Rural sociology. 

గాి ణ సామ క ాస్్తరము యొకక స్త భావము, పరి ిలను వివరిించుము. 
 

2. Explain the Demographic features and ecological forces of Villages in India. 

భార్త్ ేశింలోని గాిమాల జనస్తింఖ్య స్తింబిం ిత్ లక్షణాలు మరియు ఎకలా కల్ ప్ొ రసెస్  
యొకక ర్ూప్ాలను వివరిించుము. 

 

3. Write about Slums in Urban India. 

భార్త్ ేశపు పట్టణాలలోని మురికి ాడలను గూరిచ వివరిించుము. 
 

4. Discuss the impact of IRDP on Rural India. 

గాి ణ భార్త్ ేశిం ప ై IRDP  యొకక పరభా ానిని  వివరిించిండి. 
 

5. Write about the changing agrarian relations. 

మారిత్ునని   వయవసాయక స్తింబిం ాలను గూరిచ వివరిించుము. 
 

 

     


