
2پاسخ سواالت جامعه شناسی   

: الف   

      غ: 2               غ    : 1

: ب  

معنوی:  4                 هویت اکتسابی   : 3                  فرهنگ موافق   : 2                   نهاد اجتماعی    : ا  

:پ   

د: 4                  ج     : 3                     الف  :  2              ج    : 1  

:ت  

جامعه پذیری: 3                مدینه فاضله    : 2                      فرهنگ واقعی    : 1   

: ث  

کنش های اجتماعی انسان ها وپیاندهای آن . هرپدیده ای که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد: 1  

کردن راه ها دربیانها ودریاها را فراهم می کنند وسفرها ومهاجرت های انسانی ستارگان به دلیل این که امکان پیدا : 2

.را گسترش می دهند در درون جهان اجتماعی راه پیدا می کنند  

وچینش پدیده های اجتماعی را ساختار اجتماعی می گویند درحالی که نظام اجتماعی به  پیوند،  نوع ارتباط: 3

.حاظ ساختار وارتباط میان آن ها گفته می شودمجموعه پدیده های اجتماعی از ل  

.به خرده نظام های تعیین کننده وبرطرف کننده نیاز های اساسی نظام اجتماعی کل نهاد اجتماعی گفته می شود: 4  

آن بخش از فرهنگ که مردم یک جامعه درآن اشتراک دارند فرهنگ عمومی وبخش هایی که مربوط به گروه ، قوم : 5

. ، خرده فرهنگ گفته می شود وصنف خاص است  

ربا از قواعد وهنجارهای . درنظام سرمایه داری ارزش هایی مانند افزایش ثروت وانباشت سرمایه هدف اصلی است :6

.همچنین ربا ممنوع است. درنهاداقتصادی اسالمی عدالت وقسط ارزش های اصلی اقتصادی است.پذیرفته شده است   

علمی قابل دفاع نباشد وبر ساس خرافات شکل گرفته باشد فرهنگ باطل و بخش  آن بخش از فرهنگ که از نظر: 7

.هایی که از نظر علمی صحیح ومطابق فطرت انسان باشد فرهنگ حق گفته می شود  



بخشی ازفرهنگ واقعی می تواند درحوزه فرهنگ آرمانی باشد یعنی مردم مطابق با ارزشها وهنجارهایی عمل می : 8

ها را الزم ومهم می دانند ، بخشی دیگر از فرهنگ می تواند درسطح آرمان ها نباشد وخارج از آن  کنند که رعایت  آن

  .خارج از فرهنگ آرمانی وبخش هایی آرمانی بیرون فرهنگ واقعی قرار دارند بخش هایی ازفرهنگ واقعی یا . باشد 

وم آن اثر گذار هستند و ویژگی های انتسابی ویژگی هایی اکتسابی ویژگی هایی هستند که انسانها در پیدایش وتدا: 9

.برعکس آن هستند  

آگاهانه وبخش دیگر بخشی از هویت ما که آن را می شناسیم یا دیگران درمورد آن به ما کمک می کنند بشناسیم : 11

.که نمی شناسیم وبرای ما آشکار نیست هویت پنهان گفته می شود  

ویژگی هایی مانند گروه خونی ، تاریخ تولد که به بدن انسان باز می گردد  جسمانی که: هویت فردی به دو نوع الف :11

غیر جسمانی یا جهان نفس که صفات اخالقی وروانی انسان ها است مانند پشتکار، : ومربوط به جهان طبیعت است  ب 

.تنبل یا امید ویاس تقسیم می شوند  

ی خود مسیر زندگی اجتماعی انسان ها را دگرگون می برخی از انسان ها به دلیل شایستگی های روحی وروان:  12

.سازند وبرخی دیگر به دلیل شقاوت باطنی خود جامعه وتارخی را به نابودی می کشانند  

.به رفتارهایی که برخالف عقاید ، ارزش ها وقواعد وهنجارهای جامعه باشد : 13  

شود هرچه قدرت اقناع بیشتر باشد رفتارهای اقناع روشی است که به واسطه آن فرهنگ درافراد درونی می :14

درفرهنگ هایی که زمینه منطقی وعقالیی بیشتری دارند وبا فطرت انسان . ناسب باآن بهتر انجام می شودتم

  .هاسازگارترند


