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بسمه تعالی
اداره آموزش وپرورش منطقه مرحمت آباد
دوره دوم متوسطه شهید مصطفی خمینی

صحیح وغلط بودن عبارات زیر رامشخص کنید.

2

الف)هنجارها ازجنس وسیله وروش رسیدن به ارزش ها هستند.
ب ) ب ه فرهنگ اساطیری فرهنگ سکوالرنیز می گویندومنظور ازآن فرهنگی است که عقاید وارزش های آن مربوط به جهان دیگر
است.
ج )رشد علوم تجربی وفناوری حاصل ازآن برای تسلط برطبیعت وجامعه را گسترش عقالنیت ابزاری می گویند.
د)حدود قلمرو واقعی وآرمانی هر جهان اجتماعی ثابت است ودر همه جوامع یکسان می باشد .
 2جاهای خالی را با عبارت های مناسب کامل کنید.
الف)ارزش ها وهنجار های از طریق ......................تحقق می یابد.
ب) واقعیت های هرجهان اجتماعی را می توان در پرتو .....................آن ارزیابی کرد.
ج) به مجموعه آگاهی های مشترک ....................می گویند.
د)حق وباطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی با...............با همان الیه شناخته می شود.
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پاسخ صحیح را در سواالت زیر مشخص کنید.
3

درکدام یک ازانواع کنش آگاهی واراده کنشگرناظر به دیگران واعمال آنهاست؟
ج)بیرونی
ب)اجتماعی
الف)فردی
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به ترتیب هریک از موارد زیرمربوط به کدام ابعاد واندازه ودامنه پدیده های اجتماعی است
 عقاید وارزش های اجتماعی ساختمان های مسکونی واداری کنش های اجتماعی افراد فرهنگ وجامعهب) ذهنی -ذهنی -میانه – کالن
الف) ذهنی-عینی-کالن-خرد
د) ذهنی – عینی – خرد – کالن
ج) عینی – عینی – خرد – کالن
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درچه شرایطی جهان اجتماعی به نسل های بعد تداوم می یابد؟
ب)انتقال فرهنگی
الف)کنترل اجتماعی
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کدام یک ازگزینه های زیر محصول انحراف بشر ازفرهنگ توحیدی است؟
ج)فرهنگ اساطیری
ب)فرهنگ معنوی
الف)فرهنگ سکوالر
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کدام گزینه ازعمیق ترین پدیده های اجتماعی به حساب می آیند؟
ب)هنجارها ونمادها
الف) عقاید وارزش ها
د) نهاد های اجتماعی
ج) باور واعتقاد نسبت به اصل جهان
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ارزش ها وهنجارها از چه طریقی تحقق می یابند؟
الف) کنش های اجتماعی
ج) تعلیم وتربیت
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نهاد اجتماعی راتعریف کنید؟
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علت تفاوت وتنوع جهان اجتماعی انسان ها چیست ؟

1
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د)درونی

ج)جامعه پذیری

د)وراثت
د)فرهنگ دنیوی

ب) جامعه پذیری وکنترل اجتماعی
ج)پدیده های اجتماعی
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ویژگی های جهان متجدد ازدیدگاه ماکس وبر را نام ببرید؟
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برنامه ریزان فرهنگی جامعه در چه جهتی تالش می کنند؟
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هویت جهان های اجتماعی برچه اساسی شکل می گیرد؟
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14

تفاوت الیه های سطحی وعمیق جهان اجتماعی را بنویسید؟
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15

تفاوت پیامدهای ارادی باغیرارادی کنش چیست؟
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 16برای هریک ازکنش های زیر یک پیامد غیر ارادی بنویسید؟
الف) سیگار کشیدن
ب) ورزش کردن
17

1

هنجار الزم برای تحقق هریک از ارزش های زیر را بنویسید؟
الف) نظم
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ب) عفت
18

برای هردسته از پدیده های جهان اجتماعی دو مثال ذکر کنید؟
-2
الف)پدیده های اعتباری-1:
-2
ب)پدیده تکوینی-1:
سربلند وپیروز باشید
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جمع بارم
باقری

