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پیامبر اکرم(ص) « :نیکوکاری کامل آن است که در نهان همان را انجام دهی که در آشکارا انجام می دهی»

الف :صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید(.هر مورد  0/5نمره دارد)
. 1پیامد های ارادی کنش انسان قطعی است ،یعنی حتما انجام می شوند.
.2کنش فردی نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می شود.
.3مجموعه آگاهی های مشترک فرهنگ نامیده می شود.
 .4به بخش هایی که امکان تغییر بیشتری دارند و نقش حیاتی ندارند ،الیه های سطحی جهان اجتماعی می گویند.
گزینه درست را انتخاب کنید(..هر مورد  0/5نمره دارد)
ب.1 :جهان اجتماعی را چه کسی پدید می آورد؟
الف :انسان آگاه و خالق ب :روابط متقابل انسان و محیط ج :روابط پیچیده انسانها ج :ذهن انسان آگاه
.2منظور از جهان متجدد چیست؟
د :غرب بعد از قرون وسطی
الف :غرب قرون وسطی ب :غرب دوران رنسانس ج :غرب بعد از رنسانس
.3برنامه ریزان فرهنگی هر جامعه تالش میکنند تا از چه طریقی زمینه تحقق بیشتر آرمان ها و ورود آنها به قلمرو
واقعی جهان اجتماعی را فراهم کنند؟
ب :از طریق فرهنگ
الف :از طریق تعلیم و تربیت
.4وجود نظریات متفاوت در باره هویت نشانه چیست؟
الف :پیچیدگی در هویت ب :گسترده بودن هویت
ج:

ج :از طریق هنجارها

د :از طریق آموزش

ج :امکان خطا و اشتباه در هویت

د :فطری بودن هویت

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید(..هر مورد  0/5نمره دارد)
.1ویژگی های کنش انسان را بنویسید (.سه مورد)
.2ارزش ها و هنجار های اجتماعی از چه طریق تحقق می یابند؟
.3فرهنگ از چه طریقی از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود؟
.4عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی کدامند؟
. 5تفاوت هایی که مربوط به الیه های سطحی جهان اجتماعی باشند از چه نوع تفاوت هایی اند؟
.6جهان اجتماعی چگونه پدید می آید؟
.7دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزشها را بنویسید.
.8بخشی از هویت ما آگاهانه است ،یعنی چه؟

بارم

د:

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید(..هر مورد 1/5نمره دارد)
.1پیامدهای ارادی و غیر ارادی کنش را تعریف کنید.

.2ارزش های اجتماعی را تعریف کنید.

. 3پدیده هایی مثل زلزله یا خشکسالی چگونه به جهان اجتماعی راه می ابند؟ توضیح دهید.

.4نهاد اجتماعی را تعریف کنید.

.5دیدگاه نگاه خطی به تاریخ بشر را توضیح دهید.

.6فرصت ها و محدودیت های جهان متجدد را از نگاه وبر بنویسید.

.7کدام بخش از جهان اجتماعی باطل و کدام بخش حق است؟

.8آیا هویت ما تغییر می کند؟ توضیح دهید.

موفق و پیروز باشید.
«موریان زاده»

