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سواالت درس هویت اجتماعی از درس  9تا 5

بارم

به سواالت زیر با بله یا خیر جواب دهید.
الف) آیا کنش وابسته به آگاهی آدمی است؟
ب) آیا به پدیده های مطلوب و خواستنی که مورد توجه و پذیرش افراد جامعه باشد ،هنجار اجتماعی می گویند؟
1

ج) آیا از نظر جامعه شناسان سهم آیندگان در ساختن جامعه بیشتر از سهم زندگان است؟
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د) آیا محدوده فرهنگ آرمانی و واقعی در هر جامعه ای دستخوش تغییر است؟
هـ) آیا ویژگی های اخالقی و روانی جزء بُعد اجتماعی هویت است؟
ی) آیا کنش هایی که در حضور دیگران ولی بدون توجه به آنها صورت می گیرد ،کنش اجتماعی است؟
هر یک از مصادیق ستون اول با کدامیک از مفاهیم ستون دوم اشاره دارد؟
2

)1ناپسند شمردن دروغ و رشوه

الف) فرهنگ حق

)2خرده فرهنگ معلمان

ب) فرهنگ باطل

)3شرک و بت پرستی

ج) خرده فرهنگ موافق

)4توحید و یکتاپرستی

د) فرهنگ آرمانی

1

در سوال های زیر ،بهترین و درست ترین گزینه را انتخاب کنید.
)1کدام گزینه بیانگر رابطه بین جامعه و فرهنگ است؟
الف) جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ بدون جامعه هم وجود ندارد.
ب) جامعه و فرهنگ را می توان به جسم و جان انسان تشبیه کرد.
ج) جامعه مانند جسم و فرهنگ مانند روح است.
3

د) جامعه و فرهنگ بدون هم وجود ندارد و جامعه را به کالبد و فرهنگ را به جان می توان تشبیه کرد.

1

)2کدام گزینه نشان دهنده ارتباط میان سه بُعد هویت است؟
الف) سه بُعد هویت از یکدیگر جدا نیستند.
ب) سه بُعد هویت از یکدیگر جدا نیستند و با هم ارتباط متقابل دارند.
ج) سه بُعد هویت همیشه در تعامل با هم هستند.
د) بین سه بُعد هویت رابطه وجود دارد.
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
4

)1در علوم انسانی به مناسبتی که انسان انجام می دهد  ....................می گویند.
)2به کنش اجتماعی و پیامدهای آن  ....................می گویند.
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)3شیوه های یاددهی و یادگیری از مصادیق  ....................است.
)4حق یا باطل بودن عقاید و ارزشها را نمی توان با  ....................شناخت.
)5دو ابزار مهم شناخت عقاید و ارزشها  ....................و  ....................است.
)6رنگ چشم و وزن از ویژگی های بُعد  ....................هویت است.
)7خُردترین پدیده اجتماعی  ....................است.
هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.
الف) کنش اجتماعی را تعریف کنید 1( .نمره)
5

ب) ضدفرهنگ را تعریف کنید 1(.نمره)
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ج) فرهنگ واقعی را تعریف کنید 0/5( .نمره)
د) هویت را تعریف کنید 1( .نمره)
به سواالت زیر پاسخ دهید.
)1در دو خط توضیح دهید که چه تفاوتی میان پیامد ارادی و غیرارادی وجود دارد؟ ( 1/5نمره)
)2با ذکر مثال توضیح دهید که معنادار بودن کنش یعنی چه؟ (در سه خط توضیح دهید)( 2نمره)
)3در سه خط توضیح دهید که افراد جامعه چگونه موجب تداوم ارزشها و هنجارها می شوند؟ ( 2نمره)
6

)4در یک خط توضیح دهید که چرا مردم در جوامع مختلف شیوه های متفاوتی برای زندگی با یکدیگر دارند؟( 1نمره)

11

)5در یک خط توضیح دهید که الزام ها و پیامدهای جهان اجتماعی تا چه زمانی باقی می ماند؟ ( 0/5نمره)
)6توضیح دهید که جوامع مختلف چگونه حقیقت را به فرهنگ آرمانی خود وارد می کنند؟ (در سه خط توضیح دهید) ( 2نمره)
)7منظور از هویت آگاهانه و پنهان یعنی چه؟ (در دو خط توضیح دهید) ( 1نمره)
)8وجود نظرات متفاوت درباره هویت نشانه چیست؟ (در نیم خط جواب دهید) ( 1نمره)
جمع نمرات
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