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 صفحه   1عداد برگ سئوال :ت         دقيقه                60 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 جمله درست و غلط را مشخص کنید و در صورت غلط بودن ، درست آن را بنویسید. 1
 الف( در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد کنش می گویند.

اراده افراد انسانی ، یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته است. به همین ب( برخی از پیامدهای واکنش، به 
 می گویند.« پیامدهای ارادی»دلیل به آنها 

 ج( کنش اجتماعی، نوعی کنش است که با توجه به شخصیت خود فرد انجام می شود.
 د( کنش اجتماعی خردترین پدیده اجتماعی است.
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 عبارات زیر را کامل کنید. 2
 ( اگر .................... نباشد، هیچ هنجاری شکل نمی گیرد.الف

 ب( پدیده های اجتماعی را ................ در ارتباط با یکدیگر به وجود می آورند.
 ج( ارزشها و هنجارهای اجتماعی از طریق .............. تحقق می یابند.

 .............. است.د( عضویت اعضا در بدن موجودات زنده و نظم آنها ......
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 مفاهیم را به تعاریف مناسب آنها وصل کنید.
 الف( از دست رفتن دانش اهداف و ارزش ها گسترش عقالنیت ابزاری -1

 ب( اسیر نظام پیچیده اجتماعی شدن باقی ماندن جهان اجتماعی -2

 ج( مشارکت افراد اجتماع زوال عقالنیت ذاتی -3

 علوم تجربی و فناورید( رشد  قفس آهنین -4
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 5/1 ویژگی ارادی بودن کنش انسانی را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 4
 1 چگونه جهان اجتماعی فرو می ریزد یا دگرگون می شود؟ 5
 1 جهان ماوراء طبیعت چگونه وارد جهان اجتماعی می شود؟ 6
 5/1 الیه های عمیق جهان اجتماعی را تعریف کنید؟ 7
 1 مختلف جهان اجتماعی را بر اساس ذهنی و عینی بودن ترسیم کنید؟طیف های  8
 5/1 ویژگی های نگاه خطی نسبت به جوامع و فرهنگ ها را توضیح دهید؟ 9
 1 مطابق دیدگاه عرضی، ارتباط بین جهان های اجتماعی چگونه تفسیر می شود؟ 10
 5/0 خیلی مختصر( آیا ما در جهان اجتماعی منفعل هستیم یا فعال؟ )به صورت 11
 5/1 جهان اجتماعی را تعریف کنید؟ بخش حق و باطل 12
 1 قلمرو آرمانی جهان اجتماعی را تعریف کنید؟ 13
 5/1 آیا هویت ما تغییر می کند؟ 14
 1 هویت فرد را چه چیزی تشکیل می دهد؟ 15

  الفرج لولیک عجل اللهم 

 


