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نمره :
بارم

پاسخ های درست از قسمت (ب) را انتخاب کرده و در قسمت (الف) در پرانتز بنویسید.
(ب)

(الف)
-1خردترین پدیده اجتماعی چه نام دارد؟(
1

ضد فرهنگ

)

کنش اجتماعی

 -2آنچه در پاسخ به پرسش کیستی گفته
می شود و با آن افراد از هم متمایز می شوند،چه نام دارد؟(
 -3خرده فرهنگ بزهکار و اوباش چه نام دارد؟(

)

فرهنگ واقعی

)

 -4کدام عوامل از ابزار مهم شناخت عقاید و ارزش ها مب باشد(.

2

هویت
عقل و وحی

)

جواب درست را با عالمت  xمشخص کنید.
-1آن بخش از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند چه نام دارد؟
الف)فرهنگ آرمانی

ب)ضد فرهنگ

د)فرهنگ مادی

ج)فرهنگ واقعی

 -2کدام گزینه پدیده های اجتماعی را معنادار می کند؟
هدفمند بودن

ج)نسبی بودن

ب)آرمانی بودن

د)درونی بودن

2

2

 -3در جامعه مدرن سرمایه داری هویت اجتماعی افراد به  .....................وابسته است؟
الف)ت وان اقتصادی

ب)هویت انتسابی

ج)ویژگی های قومی

د)عقاید و ارزشها

 -4کدام گزینه در مورد کنش درست می باشد؟
الف)هدف دار بودن

ب)آگاهانه بودن

ج)ارادی بودن

د)همه موارد

در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.
-1در فرهنگ غرب ،بر بعد  ................تاکید می کنند.
3

 -2به گروهی از انسان ها که برای سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند  ...............نام دارد.
 -3انسان ها در انجام کنش به  ................آن توجه دارند.
 -4ارزش و هنجار از طریق  ...................به افراد منتقل می شود.
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به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
-1ویژگی مهم پیامدهای غیر ارادی کنش ها چه می باشد؟
4

 -2کدام فرهنگ،معیار ارزیابی همه فرهنگ ها است؟

4

 -3دو مورد از پدیده های اجتماعی را نام ببرید.
 -4این سخن از کیست؟(یک انسان باتقوا ،جهانی را تغییر می دهد).
 -1پیامدهای ارادی کنش را شرح دهید2.نمره
-2هنجار را تعریف کنید؟2نمره
5

-3تفاوت فرهنگ عمومی از خرده فرهنگ را بنویسید2.نمره

10

-4تفاوت فرهنگ آرمانی از فرهنگ واقعی را بنویسید2 .نمره
 -5هویت افراد در جامعه سرمایه داری را با جامعه قبیله ای مقایسه کنید2.نمره
جمع نمرات
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