
 )پیامد های جهان اجتماعی( درس ششم

 

  عبارتهای صحیح و غلط را در گزینه های زیر مشخص کنید :  الف

وبر جامعه شناسی فرانسوی یکی ازمتفکرانی است که درباره ویژگی های جهان متجدد ماکس  1

 غلط اندیشیده است. صحیح

 

فرهنگ اساطیری محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است و مانع شکوفایی فطرت آدمی می  2

 غلط  شود . صحیح 

 

لوم تجربی تعقیب می کنند به شدت در جهان متجدد کنش هایی که اهداف دنیوی را به وسیله ع 3

 غلط کند می شود.صحیح

 

  جاهای خالی را کامل کنید :  ب

  جهان اجتماعی با ............................... و ................................ افراد انسانی پدید می آید .  1

  ..................... است . عاملی که از بسط و گسترش جهان اجتماعی جلوگیری می کند . 2

  به فرهنگ دنیوی ............................................. نیز می گویند .  3

  جهان معنوی به دونوع توحیدی و ............................ تقسیم می شود .  4

  گزینه صحیح را انتخاب کنید .  پ

 پیامدهای آن پایدار باقی می ماند ؟ در هر جهان اجتماعی تا چه زمانی  1

 الف : زمانی که  محدودیت های جهان وجود نداشته باشد 

 ب : زمانی که مشارکت اجتماعی پابرجا باشد 

 پ : زمانی که مانع حکومتی وجود نداشته باشد 

 ت : زمانی که جهان پابرجا باشد 

 



 راهم می کند ؟ جهان اجتماعی چگونه ظرفیت های جدیدی برای انسان ف 2

 ب : بر اساس هنجار و نمادها    الف : با ایجاد فرصت ها 

 ت : بر اساس عقاید و ارزش ها   پ : بر اساس محدود کردن 

 

 کدام گزینه جهان معنوی توحیدی را مشخص می کند .  3

  الف : فرهنگ تمدن مصر و فراعنه 

  ب : فرهنگ اسالم و انبیای الهی  

 تکثیر یونان و قدرت های فوق طبیعی پ : فرهنگ 

 ت : فرهنگ خرافه پرستی تمدن هند 

 

  پاسخ کوتاه دهید .  ت

  جهان اجتماعی پس از تحقق چه پیامدهایی را به دنبال می آورد ؟  1

  ساختن جهان اجتماعی جدید نیازمند چه عاملی است ؟  2

  جهان اجتماعی جدید چگونه شکل می گیرد ؟  3

  صت ها و محدودیت های جهان اجتماعی نسبت به هم چگونه اند ؟ فر 4

  کدام جهان اجتماعی از توانمندی های آدمی برای آباد کردن این جهان استفاده نمی کنند ؟  5

  منظور از جهان متجدد غرب بعد از رنسانس چیست ؟  6

  پاسخ کامل دهید ؟  ث

  ن در چیست ؟ مهمترین تفاوت خانه سازی انسان و حیوا 1

  مقررات راهنمایی و رانندگی با توجه به محدودیت های آن چه فرصت هایی را به دنبال داد ؟  2

  جهان های اجتماعی مختلف را چگونه می توان ارزیابی کرد ؟  3

  منظور از فرهنگ سکوالر چیست ؟  4

  در جهان معنوی فرهنگ معنوی چه ویژگی هایی دارد ؟  5


