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بسمه تعالی

ارزشیابی هویت اجتماعی دوازدهم رشته های غیر انسانی

نوبت اول سال تحصیلی97 - 98 :

وزارت آموزش و پرورش استان اردبیل

تاریخ امتحان97 /01 / :

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک

زمان پاسخگویی 01 :دقیقه

هنرستان هیات امنائی حضرت فاطمه (س)

نام دبیر :سیده زینب احدزاده
ردیف

1

تعداد سواالت –01 :تعداد صفحات2 :

بارم

صحیح یا غلط بودن گزینه های زیر را مشخص نمائید .

ج -کنش اجتماعی فقط در حضور دیگران صورت می گیرد .

ص
ص
ص

غ
غ
غ

د -جامعه و فرهنگ فقط یک شکل دارند .

ص

غ

هـ  -هویت اخالقی و روانی افراد نمی تواند بر جامعه اثر بگذارد .

ص

غ

ب -جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد .

2/5

در جاهای خالی کلمات مناسب را بنویسید .
الف -انسان ها در انجام کنش به

....................................................

ب -پیامدهای جامعه و فرهنگ به صورت

آن توجه دارند .

.........................................

و

ج -مرز و محدوده فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی بر اساس
د -هویت فردی و اجتماعی انسان ها بعدی
3

نام کالس :

"امام حسین (ع) :از نشانه های عالم ،نقد سخن و اندیشه ی خود و آگاهی از نظرات مختلف است" .

الف -کنش اجتماعی خردترین پدیده اجتماعی است .

2

نام و نام خانوادگی:

................................................

ظاهر می شوند .

............................................

2

تغییر می کند .

.......................................................

دارد که نباید مورد غفلت و فراموشی قرار گیرد .

از بین گزینه های داده شده گزینه مناسب را انتخاب نمائید .
الف -کدام یک از موارد زیر"کنش" محسوب نمی شود؟

-1درس خواندن

 -2پاسخ دادن به سوال

 -4گردش خون

 -3نمره دادن به دانش آموز

ب -عقاید ،ارزشها و هنجارها از چه طریقی به افراد منتقل می شوند؟

-1پدیده اجتماعی

 -3جامعه پذیری

 -2کنترل اجتماعی

ج -شیوه انجام کنش اجتماعی که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است ،را

-1ارزش اجتماعی

 -2هنجار اجتماعی

 -4گزینه های  2و 3

.................................

 -3نقش اجتماعی

می گویند .

 -4جامعه پذیری

د -آن بخش از فرهنگ که همه مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند ،چه نام دارد؟

-1فرهنگ عمومی

 -2خرده فرهنگ

 -3خرده فرهنگ موافق

 -4فرهنگ واقعی

ر -آرمانی یا واقعی بودن یک پدیده بر اساس چه عواملی تعیین می شود؟

 -1نوع نگاه افراد جامعه

 – 3نوع نگاه و رفتار افراد و جوامع

 -2ارزش ها و هنجارهای جامعه

 - 4نوع نگاه و نگرش افراد جامعه

ز -کدام گزینه در مورد نسبت و ارتباط ابعاد هویتی ما صحیح نیست؟

-1ابعاد هویتی ما از یکدیگر جدا نیستند
 -2امکان خطا و اشتباه در ارتباط ابعاد هویت وجود دارد

 – 3ارتباط متقابل و دو سویه با هم دارند 
 – 4بر یکدیگر اثر می گذارند
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نام و نام خانوادگی :

ادامه سواالت هویت اجتماعی دوازدهم غیر انسانی

4

ویژگی های کنش انسانی را نام ببرید و هر یک را با مثال توضیح دهید ؟

5

تفاوت پیامدهای ارادی و غیر ارادی کنش انسانی را بنویسید ؟

6

کنش اجتماعی را تعریف کنید .

7

آیا پیامدهای اجتماعی و طبیعی معنادار هستند؟

8

مفهوم فرهنگ چیست؟  2نمونه از مصادیق فرهنگ را ذکر کنید .

9

آیا ما مجبور به پذیرش جهان اجتماعی گذشتگان هستیم ؟

11

منظور از فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی چیست ؟

11

در چه صورت حقیقت به حوزه فرهنگ واقعی جوامع راه می یابد ؟

12

ابعاد و تقسیم بندی هویت را بنویسید .

13

ارتباط و تاثیر هر یک از ابعاد هویتی زیر را بنویسید:

صفحه 2

2
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1
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1 /5

1

الف -در هر کاری که اراده آدمی برای انجام آن قوی باشد ،بدن دچار ضعف و ناتوانی نمی شود (.امام صادق ع )
ب -شرافت و وقار و سلحشوری از ویژگی های صحرانشینان است.

21
نمره به عدد :

نمره به حروف :

ص
موفقیت حا ل تالش شماست .تالشتان روزافزون باد.

احدزاده  :امضا

@davazdahom
ردیف
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کلـیـــــد ســــواالت هـــــویـت اجـتـــــمـاعــــــی

0

گزینه الف .صحیح

2

الف .معنای

گزینه ب .2صحیح
ب .فرصتها و محدودیت ها

گزینه ج .غلط

نام دبیر :احدزاده

گزینه د .غلط

ج .عمل مردم

گزینه هـ  .غلط

بارم
2/5
2

د .الهی

1

الف .گزینه 4

ز  .گزینه 2

1

4

.1آگاهانه بودن:کنش وابسته به آگاهی آدمی است و بدون آگاهی انجام نمی شود مانند سخن گفتن  .2 ...ارادی بودن:تا اراده و

2

ب .گزینه4

ج  .گزینه 2

د .گزینه 1

ر .گزینه 3

خواست انسان نباشد کنش انجام نمی شود ممکن است فردی از کاری آگاه باشد اما تصمیم به انجام آن نگیرد مانند فردی که از
خطر می گریزد .3 ...هدفدار بودن:پرسش چرا چنین کاری را کردی؟انسان فعالیت خود را با قصد و هدف خاصی انجام می
دهد ،اگرچه ممکن است همیشه به آن هدف نرسد .4.معنادار بودن :انسان ها با توجه به معنای کنش خود آن را انجام می دهند
باال بردن دست دانش آموز در کالس که آگاهانه،ارادی و هدفدار بوده و معنای آن اجازه خواستن از معلم است....
5

پیامدهای ارادی:خودشان کنش هستند و باید کنشگری آنها را انجام دهد -احتمالی اند،ممکن است انجام بشوند یا

0

نشوند.پیامدهای غیر ارادی:خودشان کنش نیستند که الزم باشد کنشگری آنها را انجام دهد بلکه نتیجه طبیعی کنش اند -قطعی
هستند،یعنی حتما انجام می شوند.
0

کنش اجتماعی نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می شود .در کنش اجتماعی ،آگاهی و اراده کنشگر ناظر به دیگران،

0

ویژگی ها و اعمال آنهاست.
7

پدیده های اجتماعی را انسانها در ارتباط با یکدیگر بوجود می آورند و چون افراد با آگاهی ،اراده و هدف عمل می کنند معنا دارند

0

مانند ساخنمان اداری .ولی پدیده های طبیعی را نسان ها خلق نکرده اند و خود به خود معنایی ندارند مانند کوه و جنگل .
8

فرهنگ شیوه زندگی گروهی از انسان هاست که با یکدیگر زندگی می کنند.خوراکی ها ،پوشش ها ،گویش ها ،بازیهای محلی و..

0

9

ما انسانها در جامعه ای چشم به جهان می گشاییم که توسط گذشتگانمان پدید آمده .باورها ،ارزشها  ،هنجارها و نمادهای آن

0

شکل گرفته اند .اما هر کدام از ما صرفا کنشگری منفعل نیستیم ،بلکه می توانیم برای تداوم و پیشرفت این جامعه تالش کنیم یا
به سوی جامعه و فرهنگ دیگری گام برداریم.
01

فرهنگ آرمانی :بخشی از فرهنگ که مردم یک جامعه از آن جانبداری می کنند و رعایت آن را الزم می دانند اما در عمل آن را

0

نادیده بگیرند .فرهنگ واقعی :آن بخش از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند.
00

جوامع مختلف با ایمان به حق ،حقیقت را به فرهنگ آرمانی خود وارد کرده و با عمل به حق،آن را به فرهنگ واقعی شان وارد می

0

نمایند.
02

01

ابعاد هویت :فردی و اجتماعی هویت فردی :جسمانی و نفسانی = هویت انسان سه بعد دارد .1* :بعد جسمانی(بدن)
* .2بعد نفسانی ( ویژگی های اخالقی و روانی

* . 3بعد اجتماعی( نقشها و عضویت فرد در جامعه)

الف-تاثیر بعد نفسانی بر بعد جسمانی هویت

ب -تاثیر بعد اجتماعی بر بعد نفسانی هویت

خدایا چنان کن سرانجام کار

که تو خشنود باشی و ما رستگار
با آرزوی موفقیت روز افزون .احدزاده
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0
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