((سواالت هویت اجتماعی کالس دوازدهم))

درس اول
-1در زبان فارسی برای فعالیت های انسانی اسم های گوناگون مانند  .../.../.../.../...دارند و انجام دهندگان این فعالیت ها نیز
دارای اسامی مختلف مانند  .../.../.../...میباشند .جواب:کار-عمل-فعل-رفتار-کردار و کنش وجود دارد انجام دهندگان کارگر-
کارمند-کارگزار-کارفرما و عامل
-2از نظرعلوم انسانی ((کنش)) و ((کنشگر)) را تعریف کنید.
در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد ((کنش)) و به انجام دهنده آن ((کنشگر)) میگویند.
-3ویژگی های کنش را نام ببرید .جواب – آگاهانه – ارادی – هدف دار
____________________________________________________________________________

درس دوم
-4انواع را نام ببرید.

فردی-اجتماعی

-5پدیده اجتماعی را تعریف کنید و چهار نمونه ذکر کنید .به کنش اجتماعی و پیامدهای آن ((پدیده اجتماعی)) میگویند.
مثال :بانک – مدرسه – مسجد – پلیس
-6ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق کنش های اجتماعی تحقق میابند و پدیده های اجتماعی ((جامعه پذیری)) و((کنترل
اجتماعی)) ضروری می سازند.
____________________________________________________________________________

درس سوم
 -7جامعه و فرهنگ را تعریف کنید .جامعه به گروهی ازا نسان ها گفته میشود که برای سالیان متمادی با یکدیگر زندگی میکنند.
فرهنگ نیز شیوه زندگی گروهی از انسان ها است که با یکدیگر زندگی میکنند.
 -8فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ را تعریف کنید .آن بخش از فرهنگ که همه مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند ((فرهنگ
عمومی)) و بخش هایی که مربوط به یک قوم – قشر – صنف یا گروه میباشد ((خرده فرهنگ)) نامیده میشود.

____________________________________________________________________________درس
چهارم
-9فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی را تعریف کنید .ارزش هایی که مردم یک جامعه از آن جانب داری میکنند و رعایت آن را الزم
میدانند اما در عمل ممکن است آن بخش از فرهنگ که مردم به آن عمل میکنند ((فرهنگ واقعی)) نام دارد و جهان اجتماعی
میسازد.
____________________________________________________________________________

درس پنجم
 -11افراد در موقعیت های گوناگون با پرسش ((کیستی)) مواجه میشوند یا از خودشان میپرسند به راستی ((من کیستم))
 -11هویت را تعریف کنید .آنچه در پاسخ به پرسش کیستی گفته میشود و با آن هر شخصی از افراد دیگر متمایز میگردد
((هویت)) خود را تشکیل میدهد.

 -12هویت دارای چند بعد است و هویت فردی چند بعد دارد و انسان دارای چند بعد است؟ دو بعد فردی – اجتماعی
فردی شامل جسمانی و نفسانی میباشد و انسانی نیز جسمانی – نفسانی و اجتماعی

________________________________________________________________ درس ششم
 -13کجروی اجتماعی را بیان کنید .به کنش هایی که بر خالف عقاید – ارزش ها و هنجارهای جامعه هستند کجروی های اجتماعی
میگویند.
 -14تحرک اجتماعی را تعریف کنید .به جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر تحرک اجتماعی
میگویند.
 -15انواع تحریک اجتماعی را بنویسید.
صعودی – نزولی – افقی

