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 بارم  ردیف

 جمله غلط و درست را مشخص کنید و در صورت غلط بودن ، درست آن را بنویسید. 1
است. علم منطقآگاهانه است یعنی کنش وابسته به کنش ) الف  

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

 ج) کنش اجتماعی خردترین پدیده اجتماعی است.
 د) هنجار اجتماعی شیوه انجام کنش اجتماعی است.

2 

 عبارات زیر را کامل کنید. 2
هنجاري شکل نمی گیرد.هیچ نباشد الف) اگر ................   

 ب) ................... از جنس هدف و مقصود هستند.
 ج) ................. نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می شود.

 د) ............... بیشتر شبیه به یک بازي گروهی است.
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 مفاهیم زیر را به تعاریف مناسب آنها وصل کنید. 3
ذاتی زوال عقالنیت) 1  
بسط و توسعه عقالنیت ابزاري) 2  
قفس آهنین) 3  
تقدس زدایی) 4  

طرد عناصر معنوي و مقدس) الف  
اسیر نظام پیچیده اجتماعی شدن) ب  
آدمیان متوجه اهداف دنیوي هستند واز علوم تجربی استفاده می کنند.) ج  
امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان هاي بشري از دست می رود.) د   
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5/1 ویژگی معناداري کنش انسانی را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 4  
 1 اینکه جهان اجتماعی ، امري اعتباري است به چه معنایی است؟ 5
 1 پدیده هاي طبیعی چگونه می توانند به جهان اجتماعی راه پیدا کنند؟ 6
کامل) تقسیم بندي پدیده هاي اجتماعی به خرد و کالن چه فایده اي دارد؟ (توضیح 7  5/1  

 1 طیف هاي مختلف جهان اجتماعی را براساس ذهنی و عینی بودن ترسیم کنید؟ 8
متفاوت؟ (توضیح کامل) یا جهان هاي اجتماعی یکسان اند 9  5/1  
 1 نگاه تک خطی به تاریخ بشر را توضیح دهید؟ 10
اجتماعی را توضیح دهید؟با ذکر یک مثال، منظور از فرصت ها و محدودیت هاي پیامدهاي جهان  11  1 
 1 قلمرو آرمانی جهان اجتماعی چگونه شکل می گیرد؟ 12
 1 رابطه بین قلمرو واقعی و قلمرو آرمانی چگونه است؟ (توضیح کامل) 13
5/1 آیا ما هویت خویش را، به دست خویش می سازیم؟ 14  
 1 هویت فرد را چه چیزي تشکیل می دهد؟ 15

   

 


