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 صفحه 1 عداد برگ سئوال : ت           دقيقه               75مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 جمله غلط و درست را مشخص کنید و در صورت غلط بودن ، درست آن را بنویسید. الف

 ( کنش انسان برخالف فعالیت سایر مخلوقات معنادار است.1

 انسانی، یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته است.( برخی از پیامدهای کنش، به اراده افراد 2

 ( راه رفتن و نشستن کنش درونی هستند.3

 ( به کنش اجتماعی و پیامدها ، آن پدیده اجتماعی می گویند.4

2 

 عبارات زیر را کامل کنید. ب

 دامنه از یکدیگر تفکیک کرد.توان آنها را بر اساس اندازه و ( .................. اجزای جهان اجتماعی هستند و می5

کنند و تأثیر تعیین کننده در جهان اجتماعی دارند، .................. جهان هایی که به آسانی تغییر نمی( به بخش6

 گویند.اجتماعی می

 ( .................. رویکرد دنیوی و این جهانی دارد.7

 اند.به روی یکدیگر گشوده ( قلمرو .................. و آرمانی جهان اجتماعی8

2 

 ( مفاهیم زیر را به تعاریف و جمالت مناسب آنها وصل کنید.9 ج

 الف( بعداجتماعی هویت

 ب( جهان اجتماعی

 داریج( جامعه سرمایه

 د( پیامبران اولیاء الهی

 اندها بحث کرده( درباره ابعاد الهی و فطری هویت انسان1

 وتوان اقتصادی آنها وابسته است( هویت افراد بیشتر به ثروت 2

 ( مانع شکوفایی برخی از اخالقیات می شود.3

  ( نقش و عضویت فرد در جهان اجتماعی4

2 

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. د

 

 

 5/1 ( الف( تحرک اجتماعی نزولی را تعریف کنید؟              ب( تعارض فرهنگی را تعریف کنید؟10

 1 برچه اساسی تغییرات هویتی را تشویق یا منع می کند؟ ( جوامع مختلف11

 1 ( تحرک اجتماعی افقی را با ذکر مثال توضیح دهید؟12

 1 مراحل تحول فرهنگی جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر )دوم( به صورت کوتاه ذکر کنید یا رسم کنید؟( 13

 1 ها و خألهای معنوی چیست؟کاستی( راهکار دانشمندان و متفکران اجتماعی برای 14

  به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید؟ هـ

 

 

 1 ( خودباختگی فرهنگی را توضیح دهید؟15

 ( الف( خودبیگانگی تاریخی را توضیح دهید؟                         16

 رسد؟ب( ازنظر قرآن انسان در چه زمانی به حقیقت خود و جهان می     
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 2 ایرانی قبل از ظهور اسالم چگونه بود؟ ( هویت17

 5/1 ( انواع حکومت را از نظر ارسطو توضیح دهید؟18

 5/1 ( کنش اقتصادی را تعریف کنید؟19

 


