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 )جهان های اجتماعی( پنجمدرس 

 

 

 تی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید : درس

  غلط  هر تغییری که در زندگی اجتماعی رخ می دهد از نوع تغییر در جهان اجتماعی است . صحیح 

هر تغییری که درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد نمی تواند آن را به جهان اجتماعی دیگری تبدیل 

 غلط  کند . صحیح 

 غلط  خطی به تاریخ جهان اجتماعی در طول هم قرار دارند . صحیح در نگاه تک 

 انسان در قبال فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود کنشگری منفعل و تاثیر گذار است . صحیح 

 غلط 

 غلط  فرهنگها می توانند با حفظ هویت خود مسیر سایر فرهنگها را طی کنند . صحیح 

 کامل کنید . عبارات زیر 

فرهنگ ها و تمدن ها بر اساس .............................. و ارزش های خود تحوالتی را دنبال می کنند و مسیرهای 

 مختلفی را می پیمایند . 

 جهان اجتماعی را انسان ............................و ............................ پدید می آورد . 

 یق ................................................ به نسل های بعد منتقل می شود . فرهنگ از طر

تفاوتی که مربوط به الیه های .............................. جهان اجتماعی باشد از نوع تفاوت هایی است که درون یک 

 جهان اجتماعی واحد رخ می دهد . 
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 .......................... همه جوامع برای پیشرفت مجبورند مسر واحدی را طی کنند . در نگاه ......................

 جهان اجتماعی زنده و سالم ...........................................  با جهان اطراف خود ارتباط برقرار می کند . 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید . 

 ست ؟ در عبارات زیر کدام گزینه صحیح ا

 الف : جهان اجتماعی بر دوش انسان آگاه و منفعل است . 

 ب : جهان طبیعی بر دوش موجودات زنده با رفتاری آگاهانه و غریزی است . 

 ج : واکنش انسان در قبال فرهنگی که به او منتقل می شود پذیرنده است . 

 گوناگون یکسان است .  د : همکاری و تعامل اعضای بدن انسان ها در زمان ها و مکان های

 تفاوت جوامع از نظر افول یا رشد اقتصادی مربوط به کدام مورد است ؟ 

ج: عناصر بنیادین   ب : درون جهان اجتماعی   الف : میان جهان اجتماعی 

 د : ارزشهای کالن 

 تغییرات در هنجارها و نمادهای باعث می شود که : 

  ماعی دیگری تبدیل شود. الف : جهان اجتماعی به جهان اجت

  ب: در صورتی که در عقاید و ارزشها تغییری ایجاد نشود ماهیت خود را حفظ کند.

 ج: جهان اجتماعی هویت خود را از دست دهد . 

 د : کل جهان اجتماعی دگرگون می شود . 

 تند ؟ عناصری که جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می کنند چه عناصری هس

 ب : نمادها و عقاید ها    الف : عناصر بنیادین )هنجارها و نمادها ( 

 د : همه پدیده های اجتماعی      ج : عقاید کالن 
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 کدام گزینه در ارتباط با تغییر جهان اجتماعی صحیح می باشد ؟ 

های جهان های اجتماعی الف : تفاوتهایی که در الیه های سطحی جهان اجتماعی رخ می دهد از نوع تفاوت 

 با حفظ هویت خود دگرگون می شود . « جهان اجتماعی»مختلف محسوب می گردد 

ب : رشد و افول اقتصاد ، کاهش و افزایش جمعیت ، تغییر زبان و لهجه از جمله دگرگونی هایی است که منجر 

 .  به تغییر جهان اجتماعی شده و گاه به ظهور جهان اجتماعی جدید منجر می شود

ج : یک جهان اجتماعی واحد تحوالت وصورتهای مختلفی را درون خود می پذیرد و تفاوت هایی که به ارزش 

 ها و آرمان ها مربوط میشود از نوع تفاوت های میان جهان اجتماعی مختلف است . 

ه به حوزه ی د : هر نوع تغییر در زندگی اجتماعی را می توان از نوع تغییر جهان دانست و تفاوت هایی ک

 ارزش ها ، هنجارها و نمادها مربوط می شود از نوع تفاوت های میان جهان اجتماعی است . 

 کوتاه پاسخ دهید . 

 طی نسل های مختلف یکسان و واحد است . « به جز انسان»چرا رفتار سایر موجودات زنده 

 ت متنوعی ندارد ؟ چه زمانی انسان فکر می کند جهان اجتماعی دارای شکل واحدی و صور

 در یک جهان اجتماعی چه نوع تغییری منجر به تبدیل آن جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگر می شود ؟ 

 تفاوت بین جهان اسالم و جاهلیت از چه نوع تفاوت هایی است ؟ 

 تنوع جهان های اجتماعی به کدام ویژگی انسان ها مربوط می شود ؟ 

 گی که از طریق تربیت به آنها منتقل می شود چگونه واکنش نشان می دهند ؟ انسان ها درمقابل فرهن

 سبب پیدایش جهان های اجتماعی متفاوت چیست ؟ 
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 در نگاه تک خطی جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند برای پیشرفت چه وظیفه ای دارند ؟

 چه وضعیت هایی شوند ؟ در نگاه جهان های اجتماعی در عرض هم جوامع ممکن است دچار 

 چند مورد از فرهنگ هایی رانام ببرید که در عرض هم هستند ؟ 

بر اساس کدام دیدگاه از تقسیم جهان های اجتماعی هر جهان اجتماعی فرهنگ و تمدن مناسب خود را به 

 وجود می آورد ؟ 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید . 

 اجتماعی می برد ؟  انسان چه زمانی پی به تنوع جهان های

 چرا همکاری اعضای جهان اجتماعی و همکاری اعضای موجودات زنده تفاوت وجود دارد ؟ 

 آیا هر تغییری که در زندگی اجتماعی رخ می دهد از نوع تغییر جهان اجتماعی است ؟ چرا ؟ 

 تفاوت هاست ؟  تفاوت مربوط به الیه های سطحی و الیه های عمیق جهان اجتماعی هر کدام جزء کدام

 چه زمانی تفاوت در حوزه نمادها و هنجارها درون یک جهان اجتماعی واحد باقی خواهد ماند ؟ 

 چرا زبان و نژاد نمی توانند از عناصر اصلی و بنیادین جهان اسالم باشند ؟ 
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 چرا زبان عربی حامل کالم و بیان پیام الهی شد ؟ 

 ا در طول هم می بینند تفاوت جوامع بشری را چگونه می دانند ؟جمعه شناسانی که جهان های اجتماعی ر

 در تلقی جهان های اجتماعی در طول هم جوامع در چه وضعیتی نسبت به یکدیگر به سر می برند ؟ 

 نگاه تک خطی به تاریخ چگونه است ؟ 

 دیگر چگونه است ؟ از نظر معتقدان به جهان های اجتماعی در عرض هم ، روابط فرهنگ ها و جوامع با هم

 ویژگی های فرهنگ سالم و فعال در برخورد با سایر فرهنگ ها چیست ؟ 

 را بر اساس نگاه تک خطی به تاریخ تفسیر کنید . « استعمار»نظریه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://konkur.info



https://konkur.info

www.konkur.info

