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 :  )کنش های ما(درس اول 

 

 . نمونه هایی از فعالیت های انسان را نام ببرید -1

 در زبان فارسی برای فعالیت های انسان از چه عناوینی به کار می رود ؟ -2

 کنش چیست ؟ -3

 ویژگی های کنش انسان را نام ببرید و هر یک را توضیح دهید . -4

 پیامد های ارادی کنش انسانی را تعریف کنید . -5

 پیامد های غیر ارادی کنش انسانی را تعریف کنید. -6

 . های ارادی و غیر ارادی کنش انسانی را بنویسیدتفاوت پیامد  -7
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 : )پدیده های اجتماعی(درس دوم 

 

 انواع کنش ها را نام ببرید . -1

 کنش اجتماعی را تعریف کنید و ویژگی های آن را نام ببرید . -2

 در حضور دیگران انجام می گیرد ؟ مثال بزنید.فقط آیا کنش اجتماعی  -3

 های اجتماعی را نام ببرید .نمونه هایی از پدیده  -4

 پدیده های اجتماعی را تعریف کنید . -5

 رین پدیده اجتماعی کدام است؟خرد ت -6

 هنجار چیست؟ مثال بزنید . -7

 ارزش های اجتماعی را تعریف کنید. -8

 اگر کنش های اجتماعی در جامعه نباشد ، چه پیامد هایی در جامعه  به دنبال دارد؟ -9

 ر ها و ارزش های اجتماعی تداوم می یابند؟چگونه هنجا -11

 ؟چیستپدیده های اجتماعی معنادار  منظوراز -11

 پدیده های طبیعی هستند؟ چرا پدیده های اجتماعی همانند -12
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 : سوم )جهان اجتماعی(رس د

 

 جهان چیست؟ -1

 جهان اجتماعی چیست؟ -2

 شباهت های جهان اجتماعی با موجود زنده چیست؟ -3

 های جهان اجتماعی با موجود زنده چیست؟تفاوت  -4

 ایا جهان اجتماعی پدیده ای تکوینی است؟ -5

 گاهی و شناخت جهان اجتماعی بر چه اساسی است؟آ -6

 جهان اجتماعی چگونه تداوم می یابد؟ -7

 جهان اجتماعی چگونه دگرگون می شود؟ -8

 وجود دارند را نام ببرید. تماعی چند نمونه پدیده اجتماعی که در جهان اج -9

 چگونه زلزله و خشکسالی وارد جهان اجتماعی می شوند؟ -11

 کدام پدیده ها موجب دگرگونی جهان اجتماعی می شوند؟ -11

 آیا سنت ها وقوانین الهی برای همه انسان ها و جوامع یکسان می باشند؟ -12

 ن اجتماعی چگونه گسترش می یابد؟هاج -13
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 : جهان اجتماعی( درس چهارم )تشریح

 

 ی دسته بندی می کنند؟هایچه معیار را براساس دانشمندان اجتماعی جهان اجتماعی -1

 اساس اندازه و دامنه چگونه دسته بندی می شوند؟بر ،پدیده های اجتماعی -2

 پدیده های اجتماعی از نظر ذهنی و عینی بودن چگونه دسته بندی می شوند؟ -3

 اجتماعی هویت یکسانی دارند؟آیا اجزای جهان  -4

 اجتماعی را تعریف کنید.الیه های سطحی و الیه های عمیق جهان  -5

 تفاوت الیه های سطحی و الیه های عمیق جهان اجتماعی چیست؟ -6

 ویژگی نهادها در جامعه را بنویسید. -7

 عمیق ترین الیه های اجتماعی کدامند؟ -8

 ند؟می گیر لنهادهای اجتماعی چگونه شک -9

 نهاد اجتماعی چیست؟ -11

 می کند؟ برطرفچه نیازی از جهان اجتماعی را نهاد اقتصاد  -11

 ترین نهادهای اجتماعی کدامند؟ مهم -12
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 : درس پنجم )جهان های اجتماعی(

 

 میان اعضای موجود زنده یکسان است؟ درچه چیزی  -1

 تفاوت رفتار حیوانات با انسان چیست؟ -2

 های اجتماعی چست؟علت پیدایش جهان  -3

 وت های درون جهان اجتماعی از چه نوعی است؟اتف -4

 چه تفاوت هایی موجب تغییر جهان اجتماعی جدید می شود؟ -5

 تفاوت در ارزش ها چه تأثیری در جهان های اجتماعی دارد؟ -6

 تفاوت در هنجارها و نمادها چه تأثیری در جهان اجتماعی دارد؟ -7

 ...................... و .......................... خود متنوع است.جهان های اجتماعی براساس  -8

 دیدگاه تک خطی جوامع چه ویژگی هایی دارد؟ -9

 مردم شناسان از چه جهان های اجتماعی یاد می کنند؟ -11

 جهان اجتماعی سالم چگونه است؟ -11
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 : درس ششم )پیامدهای جهان اجتماعی(

 

 چرا زندگی انسان کوچ نشین و یکجا نشین متفاوت است؟ -1

 ساختن جهان اجتماعی جدید مستلزم چیست؟ -2

 ست؟اه زمانی پیامدهای جهان اجتماعی باقی چتا  -3

 د؟نمی شومحسوب چرا قوانین راهنمایی و رانندگی فرصت  -4

 تماعی وجود دارد؟اجه ای بین محدودیت ها و فرصت های چه رابط -5

 جهان های اجتماعی مختلف را بر چه اساسی ارزیابی می کنند؟ -6

 منظور از جهان متجدد چیست؟ -7

 جهان های اجتماعی را براساس نوع فرهنگ به چند دسته تقسیم می کنند؟ -8

 فرهنگ سکوالر چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ -9

 جهان معنوی به چند دسته تقسیم می شود ؟ آن ها را شرح دهید. -11

 ر در مورد جهان متجدد مطالعه نموده است؟کدام متفک -11

 دیدگاه ماکس وبر درمورد جهان متجدد را توضیح دهید. -12

 چرا در جهان متجدد جهان هیچگونه قداست ومعنا وجود ندارد؟ -13
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 درس هفتم )ارزیابی جهان های اجتماعی( :

 

 اهداف مشترک جهان های اجتماعی را نام ببرید. -1

 راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی ......................... است. -2

 نه ارزش ها به واقعیت تبدیل می شوند؟چگو -3

 آرمان اجتماعی چیست؟ -4

 آرمان اجتماعی تصوری از .......................... است. -5

 آرمان اجتماعی در چه چیزی تبلور یافته است؟ مثال بزنید. -6

 قلمرو آرمانی و واقعی جهان اجتماعی چیست؟ -7

 را بنویسید. مانی و واقعی آر فرهنگرابطه  -8

 ه جهان واقعی وارد می شوند؟چگونه آرمان ها ب -9

 قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی را بر چه اساس ارزیابی می کنند؟ -11

 منظور از حق و باطل چیست؟ -11

 دو ابزار مهم شناخت ارزش ها و عقاید کدامند؟ -12

 حق و با طل بودن جهان اجتماعی بر چه اساس است؟ -13

 چرا از نظر دیدگاه تجربی عقاید و ارزش ها صرفا پدیده های تاریخی اند؟ -14

 داوری کند؟ علوم اجتماعی چگونه می توانند در مورد حق و با طل بودن -15

 آرمانی یا واقعی بودن پدیده ها وابسته به چیست؟ -16

 چرا ارزش ها در همه جهان های اجتماعی تغییر نمی یابند؟ -17

 چگونه جوامع به سوی باطل گام بر می دارند؟ -18


