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《َوال َتکونو کَالَذیَن َنسوا� َفانساُهم َانُفُسُهم》
همچون کسانی نباشید که خداوند را فراموش کردند،سپس خداوند نیز آنها را از یاد خودشان برد.

)۱۹(حشر،
                                                                                                                                                                                     

الف)لطفا گزینه مناسب را عالمت بزنید.
-جهان غرب هویت خود را بر چه اساسی شکل می دهد؟۱

الف-اقتصاد○     ب-سیاست○     ج-اقتصاد و سیاست○     د-فرهنگ○
-در این نظام سیاسی هیچ حقیقت و فضیلت فطری و جهان شمولی به رسمیت شناخته نمی شود؟۲

الف-جمهوری اسالمی○     ب-لیبرال دموکراسی○     ج-حزب کمونیست○     د- مشروطه سلطنتی○
-کدام یک از جهان های اجتماعی است که درهای آسمان و زمین را بر روی انسان می گشاید و او را با حقیقت خود وجهان۳

هستی آشنا می کند؟

الف-جهان اجتماعی سکوالر○     ب-جهان اجتماعی اساطیری○     ج-جهان اجتماعی توحیدی○     د-جهان اجتماعی
دنیوی○

-درکدام جوامع امکان رأی دادن به قوانین الهی وجود ندارد؟۴

الف-سکوالر○     ب-دینی و معنوی○     ج-دنیوی○     د-الف و ب○
                                                                                                                                                                                     

ب)لطفا جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
-هویت اجتماعی هر فرد،درون جهان اجتماعی و بر اساس.....آن شکل می گیرد.۱
-در جهان اجتماعی بعد.....پدیده ها اهمیت بسیاری دارد .۲
-جهان اجتماعی با انتقال.....تداوم می  یابد.۳
-.....خرد  ترین پدیده اجتماعی است و سایر پدیده های اجتماعی آثار و پیامد های آن میباشد.۴

                                                                                                                                                                                     
ج)لطفا به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

-انواع کنش را نام ببرید؟۱
-موجود زنده و جهان اجتماعی چه تفاوت هایی باهم دارند؟۲
-عمیق ترین الیه های جهان های اجتماعی کدام اند؟۳
-مهم ترین نهاد های اجتماعی را نام ببرید؟۴
-دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزش ها کدام اند؟۵
-آرمان اجتماعی را توضیح دهید؟۶
-سه بعد متمایز هویت انسان را فقط نام ببرید؟۷
-در یک جامعه دینی هویت اجتماعی افراد بر اساس چه چیزی ارزیابی می شود؟۸

                                                                                                                                                                                     



د)لطفا به سواالت زیر به طور کامل و مناسب پاسخ دهید.
-وجود نظریات متفاوت درباره هویت نشانه چیست؟۱
-تحرک اجتماعی را تعریف کنید و انواع تحرک اجتماعی را نام ببرید؟۲
-تحرک اجتماعی صعودی در جامعه ای که قواعد و روابط آن بر اساس ارزش های اقتصادی است چگونه شکل می گیرد؟۳
-عوامل به وجود آمدن تعارض فرهنگی را نام ببرید؟۴
-هویت فرهنگی جهان اجتماعی چگونه پدید می آید؟۵
-جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ یونان و روم با چگونه تحول فرهنگی رو به رو شد؟۶
-غرب زدگی به چه معناست؟۷
-از خود بیگانگی حقیقی (فطری)را تعریف کنید؟۸
-در دیدگاه مستشرقان هویت فرهنگی جوامع اسالمی چگونه هویتی است؟۹
-از ویژگی های انقالب اسالمی سه مورد را نام ببرید؟۱۰
-اقتدار غیر مشروع چگونه شکل می گیرد؟۱۱
-ارسطو چگونه حکومتی را پولیتی می خواند؟۱۲
-منظور از سیاست های جمعیتی چیست؟۱۳
-جمهوری اسالمی ایران هویت اقتصادی خود را چگونه تعقیب می کند؟۱۴

                                                                                                                                                                                     
ح)لطفا از بین سواالت زیر فقط به یک سوال پاسخ دهید.

-هویت جهان متجدد و تعامل آن با طبیعت و بدن آدمی چگونه است؟۱
-از نظر قرآن انسان چگونه به شناخت حقیقت خود و جهان می رسد؟۲

                                                                                                                                                                                     
ر)لطفا درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

-هویت فرهنگی جهان اجتماعی پدیده یی گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است.     درست○     نادرست○۱

-مدار مشروعیت خواست و اراده ی کسانی است که قدرت بر آنها اعمال می شود.     درست○     نادرست○۲
-پیامد های غیر ارادی کنش انسان قطعی است ولی پیامد هایی که به اراده ی انسان وابسته است احتمالی است .۳

درست○     نادرست○

-ورود پدیده های طبیعی به جهان اجتماعی باعث گسترش آن می شود.     درست○     نادرست○۴
                                                                                                                                                                                     


