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 سواالت درس سوم 

 جهان اجتماعی

 

 

 سواالت صحیح و غلط را مشخص کنید :-1

 غ  ص                         هد.  را شکل می د "جهان اجتماعی "مجموعه پدیده های اجتماعی  (1

ص              رود.  جهان اجتماعی واژه ای است که برای اشاره به مجموعه های بزرگ به کار می  (2

 غ

شناخت خداوند و جهان ماوراء طبیعی ، آرمان و ارزش های آدمیان را تغییر می دهد و کنش  (3

 غ              های اجتماعی آن ها را دگرگون میسازد.      ص   

احترام به قانون یک کنش اجتماعی است و خانواده حاصل کنش های اجتماعی انسان ها است.      (4

 ص                    غ

 جای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید:-2

 می دهد. مناسبی را انجام..........را منع می کند ..........انسان ها برای مقابله با زلزله و خشکسالی   -

 به کار می رود. .................است که معموال برای اشاره به جهان واژه ای  -

 از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی شود. ..............ز طریقفرهنگ ا -

 ( سال دهم علوم انسانی1سواالت چند شکلی کتاب جامعه شناسی )

 محمد حسین سلطانیتهیه کننده : 

 شهرستان کاشمر–استان خراسان رضوی 



می توانند در .........که با ..........به واسطه ی  موجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی حضور دارند -

 ماعی قرار گیرند.گستره ی جهان اجت

                              به مجموعه پدیده هایی که در گستره زندگی اجتماعی انسان قرار می گیرند  -

 می گویند...................

 گزینه صحیح را انتخاب کنید:-3

 در ارتباط با جهان اجتماعی درست است؟ یککدام  -1

ی اعضای مختلفی است که از نوعی نظم برخودار الف( جهان اجتماعی مانند موجودات زنده دارا

 بوده و پدیده ای تکوینی و اعتباری است.

 ب( جهان اجتماعی و نظم آن پدیده ای طبیعی و تکوینی است 

وعی آگاهی و شناخت ت( آگاهی و شناختی که جهان اجتماعی بر اساس آن شکل میگیرد ن

 است. مشترک و عمومی

تماعی بر اساس آن شکل میگیرد نوعی آگاهی و شناخت فردی پ( آگاهی و شناختی که جهان اج

 و خصوصی است .

 وضع قواعد خاص و اتخاذ کنش های مناسب توسط انسان ها در برابر زلزله بیان گر:-2

 (تاثیر پدیده های طبیعی در کنش های اجتماعی انسان است.1       

 یعی است.(تاثیر کنش های اجتماعی انسان بر پدید ه های طب2       

 (رابطه ی متضاد و مقابله ی انسان با پدید ه های طبیعی است.3       

 (رابطه ی تعاملی و متقابل بین جهان طبیعی و جهان اجتماعی است.4       

 باز تولید جهان طبیعی و جهان اجتماعی به ترتیب به وسیله کدام مورد ایجاد می گردد.-3

 (فرهنگ و وراثت3                                 وراثت و فرهنگ            -وراثت   (1

 فرهنگ –( وراثت 4             وراثت و فرهنگ –وراثت و فرهنگ   (2

 کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های موجودات زنده نیست؟-4      

 نظم مناسب -4          عمل با یکدیگر         -3 وابستگی                 -2غیر تکوینی                  -1

  پاسخ کوتاه دهید: -4

 الف( آلودگی طبیعت و محیط زیست نتیجه چه عملکردی است؟

 ب( در مصرع بنی آدم  اعضا یک پیکرند چه نوع تشابهی صورت گرفته؟ 

 پ( آگاهی و شناختی که جهان اجتماعی بر اساس آن شکل می گیرد فردی است یا عمومی ؟

 طریقی تداوم پیدا می کند؟ ت( جهان اجتماعی از چه



 د( دو مورد از پدید ها یی را که با کنش اجتماعی انسان ها به وجود می آیند بنویسید.

 سواالت تشریحی : 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید با مثال: -1

 الف (  جهان:

 ب( جهان اجتماعی:

 فرهنگ با چه روشی از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد؟ -2

 اجتماعی یک جامعه فرو می ریزد؟ در چه صورتی جهان -3

 مهم ترین تفاوت بین جهان اجتماعی با موجودات زنده چیست؟ توضیح دهید. -4

 چه شبا هت هایی بین جهان اجتماعی با موجودات زنده وجود دارد؟ -5

 ویژگی های مشترک موجودات زنده ) اندام واره یا ارگانیک ( را بنویسد. -6

لزله یا خشکسالی را درون جهان اجتماعی قرار داد؟ توضیح آیا می توان پدیده  های طبیعی چون ز -7

 دهید.

 سنت های الهی چگونه در گستره جهان اجتماعی قرار می گیرند؟ -8

شناخت خداوند و اعتقاد به جهان ماورای طبیعی چگونه در کنش های اجتماعی انسانها تاثیر می  -9

 گذارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


