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2 جامعه شناسی 

درس اول:جهان فرهنگی

سواالالت تکمیلی:

جهان انسانی محصول زندگی انسان است وهرچه با ..............و................انسان پدید می آیدمربوط به  –  1
این جهان است.

جهان انسانی به دو بخش ............... و  ................ تقسیم می شود.  –  2

بخش ................ جهان انسانی مربوط می شود. ابعاد اخالالقی ،ذهنی وروانی انسان ها به   –  3

بخش فردی جهان انسانی به زندگی ...................... وبخش اجتماعی جهان انسانی به زندگی  –  باز می گردد. 4 

....................... انسان ها

ن است. ای  .................. شیوه زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد وحاصل آگاهی وعمل مشترک آدم   -  5

از بخش اجتماعی جهان انسانی با عنوان ........................... واز بخش فردی آ با عنوان  –  6
..........................تعبیر می کنند.

عقاید وارزش ها مربوط به الالیه های ................وهنجارها ورفتار ها مربوط به الالیه های .................  –  7
اند. فرهنگ 

هر فرد براساس .................. و ..................... خود، مسائل روزمره خود را تفسیر می کند ودرباره آنها  8
تصمیم می گیرد.

جهان  ................ پیش ازانسان وجود داشته است ومستقل ازخواست واعتبار انسانی وجود دارد.  –  9

متفکران مسلمان جهان عینی را جهان .................. نیز می نامند وآن را به جهان ................. محدود  –  10

نمی دانند.

درتعابیر قرانی ،از عوالم ................... با عناوینی مانند دنیا وآخرت،شهادت وغیب ،ملک وملکوت یاد می  -  1
شود.
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جهان ..........وجهان برخی جهان عینی را به جهان طبیعت محدود می کنندواین جهان را مهم تر از  – 12

  ................... می دانند.

از منظر قران هر کاه انسان ،اخالقی الهی داشته باشد  وجامعه نیز ازفرهنگی توحیدی برخوردار باشد ،  – 13

خود را به روی انسان ها می گشاید.  جهان ................... درهای برکات  

مفاهیم:تعریف        

جهان فرهنگی –د                       جهان ذهنی  –ج              جهان عینی –ب   جهان انسان     -الف   

 

 سواالت کوتاه پاسخ:

ند از چند جهان سخن می گویند؟کسانی که جهان عینی را به طبیعت محدود می کن – 1  

د؟نکدام یک از مثال های زیر مربوط به جهان فردی وکدام یک مربوط به جهان اجتماعی می باش – 2  

اندیشه خود را به صورت گفتار ونوشتار بیان کردن        –فکر کردن در مورد مسئله خاص            ب   -الف   

بر اساس اندیشه خود با دیگران رفتار کردن –ج        

یم می شود آنها را نام ببرید.دو بخش تقسجهان انسانی به  – 3  

 سواالت تشریحی:

می شود آنها راتعریف نمایید. جهان انسانی به دو بخش،فردی واجتماعی  تقسیم  – 1  

چرا جهان اجتماعی را جهان فرهنگی نیز می نامند؟ – 2  

چه رابطه ای بین جهان انسانی وجهان فرهنگی وجود دارد؟ - 3  

بین فرهنگ فردی واجتماعی چه رابطه ای وجود دارد؟ – 4  

رای هر کدام نمومه ای بیاوریدانواع الیه های فرهنگ را نام برده ب – 5  

در مورد جهان عینی چه دیدگاه هایی وجود دارد؟ – 6  

متفکران مسلمان در مورد جهان عینی چه دید گاهی دارند؟ – 7  

  در مورد رابطه جهان عینی وجهان فرهنگی چه نظراتی وجود دارد؟آنهاراشرح دهید.  -8

اعتقاد کسانی که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان طبیعی وذهنی می دانند راشرح دهید. – 9  

  اعتقاد کسانی که جهان طبیعی را مهم تر از جهان ذهنی وفرهنگی می دانند راشرح دهید. - 10

  از نگاه قرآن چه رابطه ای بین جهان انسانی وجهان عینی وجود دارد؟توضیح دهید. – 11
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