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در موارد زیر  ،کلمات غلط را خط زده و درستش را بنویسید.
1

الف) مرز و محدوده ی فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی بر اساس تفکر مردم تغییر می کند .
ب) حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها را می توان با علوم تجربی شناخت .
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ج) همه ی بخش های هویت آگاهانه است.
هر یک از موارد زیر ارتباط متقابل بین کدام ابعاد هویتی با یکدیگر است ؟

2

(

) شرافت و وقار و سلحشوری از ویژگیهای صحرانشینان است.

(

) ترشح بیش از اندازة غدة تیروئید موجب عصبانی شدن انسانها می شود.

(

) جوان ِ مؤمن ِ امیدوار ِ پرتالش پرانگیزة دانش دوست ،موفق خواهد شد.

(

) برخی بیماریهای جسمانی به کمک قوای روانی درمان می شوند

2

در موارد زیر گزینه ی درست را انتخاب کنید.
الف) در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد چه نامیده می شود
3

-9رفتار 

ب) خردترین پدیده ی اجتماعی چیست ؟
-9ارزش ها 

4

-2کنش 

 -3عمل 

 -4کردار

-2هنجارها

 -4کنش اجتماعی 

1

 -4فرهنگ 

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید .

2

-9دو نمونه پدیده ی اجماعی مثال بزنید.
 -2آن بخش از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند چه نامیده می شود ؟
 -3یک نمونه از ویژگی های اخالقی هویت غرب را بنویسید .
-4هر جامعه و فرهنگی با توجه به چه عاملی با نوع خاصی از هویت اخالقی و روانی افراد سازگار است؟
5

6

مفهوم " پدیده ی اجتماعی را تعریف کنید.
مهوم خرده فرهنگ " ضد فرهنگ " را تعریف کنید.

1

1
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مفهوم "هویت " را تعریف کنید .
1

7
8

ویژگی های کنش را بنویسید .
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برای هرکدام از پیامد های ارادی و پیامد های غیر ارادی دو ویژگی بنویسید.
9

11

2

چرا پدیده های اجتماعی معنا دارند ؟

1

هنجارها و ارزش های اجتماعی چه ارتباطی با کنش اجتماعی دارند ؟
1

11

جامعه و فرهنگ چه رابطه ای با هم دارند ؟
1

12

13

14

سه مورد از مصداق های فرهنگ عموی ایرانی ها را بنویسید.

1/5

فرهنگ حق را با یک مثال توضیح دهید.

1/5

جوامع مختلف چگونه حقیقت را وارد فرهنگ آرمانی و واقعی خود می کنند ؟
1

15

جمع نمرات
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ریز بارم درس هویت اجتماعی
الف) عمل ./5

برخی از بخش های هویت ./5

ب) نمی توان شناخت ./5

جواب سوال : 2
الف) تاثیر ابعاد جسمانی بر بعد روانی و اخالقی  ./5ب) تاثیر بعد جسمانی بر بعد روانی و اخالقی ./5
د) تاثیر بعد روانی اخالقی بر بعد جسمانی ./5
اجاماعی ./5

 -3الف) کنش ./5

 -1 -4بانک  ،مسجد ..

ج) تاثیر بعد روانی و اخالقی بر بعد

ب) کنش ها اجتماعی ./5

./5

 -2فرهنگ واقعی ./5

 -3تجملگرایی ./5 ..،

 -4عقاید و ارزش ها

 -5به کنش های اجتماعی و پیامد های آ گفته می شود1 .نمره
 -6درمواردی ممکن است عقاید ،ارزشها ،هنجارها و مهارتهای پذیرفته شده در یک خرده
فرهنگ ،ناسازگار و مخالف با فرهنگ عمومی باشد .در این صورت ،این خرده فرهنگ« ،ضد فرهنگ »نامیده میشود
./25

./55

 -5آنچه در پاسخ به پرسش کیستی گفته میشود و با آن هر شخص از افراد دیگر متمایز میگردد« ،هویت »فرد را تشکیل میدهد
./5

5/.
هدف دار بودن ./5

-8آگاهانه بودن ./5

 -9پیام دهای ارادی احتمالی است ./5

ارادی بودن ./5

پیامد های غیر ارادی قطعی ./5

 -11پدیده های اجتماعی را انسانها در ارتباط با یکدیگر به وجود می آورند و چون افراد با آگاهی ،اراده و هدف عمل می کنند ،پدیده های اجتماعی معنا
./55
./25
دارند
 -11اگر کنش اجتماعی نباشد ،هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک از ارزشهای اجتماعی ،مانند عدالت ،امنیت ،سعادت و آزادی ،محقق نمیشوند
./5

./5

 -11جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد .فرهنگ نیز بدون جامعه پدید نمیآید .جامعه و فرهنگ را می توان به جسم و جان انسان تشبیه کرد .جامعه مانند
./5
جسم و کالبد ،و فرهنگ همانند جان و روح است.
./5
 -12ما ایرانیها ایران را کشور خود میدانیم؛ از حق و حقیقت دفاع میکنیم ،راستگویی را ارج می نهیم ،ظلم و بی عدالتی را بد می شماریم ،احترام به
بزرگترها را الزم می دانیم و انسانهای فداکار را تحسین می کنیم هرکدام گفته شد  ./5سه مورد  1/5نمره.
 -13بخش هایی از فرهنگ که از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان باشد« ،فرهنگ حق» 1نمره مثال  :عدالت  ،صلح ./5
 -14هر اندازه مردم مطابق آرمانها و ارزشها عمل کنند ./5 ،به همان اندازه ،آرمانها وارد فرهنگ واقعی می شوند اما اگر مردم به آرمانها و رزشهایی
که عایت آنها در فرهنگ آرمانی الزم دانسته می شود عمل نکنند ،فرهنگ واقعی از فرهنگ آرمانی فاصله می گیرد
./5

