
 .دارم تو چون خوبی آموز دانش که خوشحالم من                                          ..... ها فصل خدای نام به

 یازدهم امتحان درس اول جامعه                                  : خانوادگی نام و نام                         

 

 شده دایجا ها سوال کدام به پاسخ در( ترتیب به) شناسانه معرفت و شناسانه انسان شناسانه، هستی های پرسش -1

 1است؟

 رتفک واقعیت، شناخت راه تنها آیا ـ است؟ فعال و مختار موجودی انسان آیا ـ شود؟ می محدود مادی جهان همین به هستی جهان آیا(1
 است؟ اندیشه و
 حس واقعیت، شناخت راه تنها آیا ـ است؟ فعال و مختار موجودی انسان آیا ـ شود؟ می محدود مادی جهان همین به هستی جهان آیا(2
 است؟ تجربه و
  است؟ دنیوی اهداف و ها آرمان متوجه صرفا انسان وجودی های ظرفیت آیا ـ شود؟ می محدود مادی جهان همین به هستی جهان آیا(3
 است؟ تجربه و حس واقعیت شناخت راه تنها آیا
 ـ است؟ فعال و مختار موجودی انسان آیا ـ است؟ جهانی این و دنیوی اهداف و ها آرمان متوجه صرفا انسان وجودی های ظرفیت آیا(4
 شود؟ می محدود مادی جهان همین به هستی جهان آیا
 می مربوط جهان این...............  بخش به ها انسان روانی و اخالقی ابعاد و است...............  محصول انسانی جهان -2

 1.شود

 شخصیـ  جامعه فرهنگ( 4  فرد ـ انسان زندگی( 3  فرهنگی ـ جامعه فرهنگ( 2   اجتماعی ـ انسان زندگی( 1
 فردی یوقت» ،.« شود می بیان نوشتار و گفتار صورت به اندیشه وقتی» ،.« آید می پدید فرد عمل و اندیشه با چه هر»   -3

 1دارند؟ اشاره موارد کدام به ترتیب به.«بیندیشد خاص ای مسئله ی درباره

 انسانی جهان ـ روانی و ذهنی جهان ـ اجتماعی جهان(2  ذهنی و فردی جهان ـ فرهنگی و اجتماعی جهان ـ انسانی جهان( 1

 ذهنی و فردی زندگی ـ شخصی زندگی ـ اجتماعی جهان(4     اجتماعی زندگی ـ فرهنگی و اجتماعی زندگی ـ انسانی جهان( 3

 توضیح دهید  1؟ چیست انسانی جهان فردی بخش -4

 

 نام ببرید1 گویند؟ می سخن جهان چند از کنند می تعبیر تکوینی جهان به را طبیعت که کسانی -5

 

 1چیست؟ تکوینی جهان مسلمان متفکران نظر از -6

 

 

 1کنند؟ می یاد عناوینی چه به تکوینی جهان بخش دو از قرآنی تعابیر در -7

 

 1دهید شرح ؟ است چگونه گانه سه های جهان رابطه  اول دیدگاه -8

 

 

 /.5.نیستند.........................محصول  هستی جهان های پدیده تمامی -9

 1؟ شود می وارد اجتماعی و فردی های جهان به انسان موقع چه دهید توضیح مثال یک با -11

 

 

 1 دهید؟ شرح را گانه سه های جهان تعامل مورد در  سوم دیدگاه-11

 

 

 1چیست؟ گانه سه های جهان عاملت مورد در قرآن دیدگاه -12

 



 

 پردازد؟ می مفهومی چه معرفی به زیر عبارت -13

 ناسبمت فرهنگی جویای نیز اخالقی نوع هر و آورد می پدید افراد در را ذهنی خصوصیات و عقاید از خاصی نوع فرهنگی هر »

 ذهن جهان دو میان هماهنگی و تناسب( 2    ذهنی و فرهنگی جهان دو تعارض و تقابل( 1   /.5.«است خود با

 فرهنگ و
 فرهنگ و تکوین جهان دو میان هماهنگی و تناسب( 4    اجتماعی و تکوینی جهان دو تعارض و تقابل( 3

 یککدام و دانند می تکوینی جهان و ذهنی جهان از تر مهم را فرهنگ جهان که است کسانی نظر یککدام ترتیب به -14

 1 کنند؟می محدود طبیعت جهان به را تکوینی جهان که است گروهی دیدگاه
 .دارند مادی و طبیعی هویتی جامعه فرهنگ و افراد ذهن ـ. ندارد وجود واقعی تفاوت اجتماعی و انسانی طبیعی، علوم بین( 1
 .دانند می جامعه فرهنگ تابع را افراد فردی و ذهنی جهان ـ. است طبیعی علوم نظیر جامعه فرهنگ و افراد ذهن به مربوط علوم( 2
 معلو نظیر ها آن به مربوط علوم و دارند مادی و طبیعی هویتی جامعه، فرهنگ و افراد ذهن ـ. است جامعه فرهنگ تابع افراد فردی و ذهنی جهان( 3

 .است طبیعی
 گیفرهن مختلف تصرفات و ها برداشت معرض در كه دانند می خامی ی ماده را  تکوینی جهان ـ. دارند طبیعی هویتی جامعه فرهنگ و افراد ذهن( 4
 .گیرد می قرار ها انسان اجتماعی و

 /.5است؟ نادرست «فرهنگ» با ارتباط در گزینه کدام -15
 .است آدمیان مشترک عمل و آگاهی حاصل و دهد می شکل را ها انسان اجتماعی زندگی ی شیوه( 1
 .نامند می نیز فرهنگی جهان را اجتماعی جهان دلیل همین به و دارد فرهنگی هویت انسان اجتماعی زندگی( 2
 .دارند قرار آن غیربنیادین های الیه در عقاید و ها ارزش و هستند فرهنگ بنیادین و عمیق های الیه به مربوط رفتارها و هنجارها( 3
 .دهد می ظهور و بروز ی اجازه نوع همان به و آورد می پدید افراد در را ذهنی خصوصیات و عقاید از خاص نوعی فرهنگی هر( 4

 /.5پردازد؟ می مفهومی چه معرفی به زیر عبارت -16

 ناسبمت فرهنگی جویای نیز اخالقی نوع هر و آورد می پدید افراد در را ذهنی خصوصیات و عقاید از خاصی نوع فرهنگی هر »

 .«است خود با
 فرهنگ و ذهن جهان دو میان هماهنگی و تناسب( 2    ذهنی و فرهنگی جهان دو تعارض و تقابل( 1
 فرهنگ و تکوین جهان دو میان هماهنگی و تناسب( 4    اجتماعی و تکوینی جهان دو تعارض و تقابل( 3
 

 1فرهنگ چه نقشی در هویت یابی افراد و جهان اجتماعی دارد ؟ -17
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