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 موارد زیر را از نظر صحیح وغلط بودن با ص وغ مشخص کنید. 3

 *تفکر وتخیل از کنش های درونی می باشد)     (

 *پدیده های مطلوب وخواستنی را هنجار می گویند)     (

 *جهان اجتماعی واژه ای است که برای اشاره به مجموعه های بزرگ به کار می رود)     (

 *هر بخش از جهان اجتماعی که بر اساس خرافات شکل گرفته باشد باطل است)     (    
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 2

 جهان های اجتماعی را براساس فرهنگ آنها به دو نوع ............و.............تقسیم می کنند.-

مجموعه ای از عقاید و ارزش ها وهنجار ها و نماد ها که برای رفع نیاز های معینی از افراد و جهان اجتماعی -

 .............. نام دارد.اختصاص پیدا میکند.......

 خانواده امنیت و صلح حاصل ................ انسان ها هستند.-

 جهان اجتماعی با انتقال ..............خود به نسل های بعد تداوم می یابد.-

 جهان اجتماعی و نظم آن ............. نیست بلکه اعتباری است.-

1 

 رامشخص کنید. در هر کدام از سواالت زیر گزینه صحیح 1

 کدام گزینه پیامد غیر ارادی ورزش کردن است؟#

 الف(پیروز شدن )    (       ب(سالمتی)    (       ج(صرف انرژی)    (           د(تندرستی)    (                  

 کدام گزینه صحیح می باشد؟#

 الف(کنش اجتماعی تنها در حضور دیگران صورت می گیرد)    (

 اجتماعی و پیامد های آن جامعه پذیری می گویند)    ( ب(به کنش

 ج(گردش خون و ضربان قلب کنش انسانی محسوب می شوند)    (

 د(از طریق تعلیم وتربیت و تشویق و تنبیه ارزش ها و هنجار ها به افراد منتقل می شود)    (

 کدام گزینه ذهنی و کالن می باشد؟ #

 ر ها و تقوا)   (ج( گروه ها و هنجار ها)   ( د (کنش های بیرونی )  (الف(عدالت و ارزش ها )   ( ب(کشو
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 پاسخ کوتاه دهید. 4

 *وقتی از کسی می پرسیم چرا به مدرسه می روی؟ کدام ویژگی کنش را مدنظر داریم؟

 *ما انسان ها در جهانی دیده می گشاییم که توسط چه کسانی پدید آمده اند؟

 چگونه وارد جهان اجتماعی می شوند؟*زلزله و خشک سالی 

 

 *عمیق ترین الیه ی جهان اجتماعی کدام است؟

 *منظور از فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی چیست؟

 

 *جهان متجدد فقط کدام علوم را علم می داند؟

 *یکی از ویژگی های فرهنگ اساطیری را بنویسید.
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 3 قم یک فرصت ویک محدودیت بنویسید. –برای بزرگراه تهران  9



 9/3 دیدگاه تک خطی به جوامع را از نظر جامعه شناسان توضیح دهید. 0
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 هرکدام از مفاهیم زیر را تعریف کنید.

 الف( الیه های سطحی جهان اجتماعی :

 

 ب(کنش اجتماعی :

  

2 

 کنش آگاهانه است را توضیح دهید و مثال بزنید. 8
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 3 خداوند فرشتگان و جهان ماورای طبیعی چگونه درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟شناخت  5

 3 چهار مورد از ویژگی های جهان متجدد را از نظر ماکس وبر بنویسید. 31

 9/3 فرهنگ آرمانی راتعریف کنید و مثال بزنید. 33

 9/3 انواع تغییرات جهان اجتماعی را نام ببرید و توضیح دهید. 32

 موفق باشید  

 59دی  جهانشاهی

21 

 


