
خالصه هویت اجتماعی دوازدهم

4

درس اول کنش های ما

تعریفکنش:درعلومانسانیبهفعالیتیکهانسانانجاممیدهد،»ُکنش«وبهانجامدهندهآن»کنشگر«میگویند.

ویژگی های کنش

کنش،آگاهانهاستوبدونآگاهیانجامنمیشود.

کنش،ارادیاستیعنیممکناستفردیازکاریآگاهباشداماتصمیمبهانجامآننگیرد.

کنش،هدفداراستاگرچهممکناستهمیشهبهآنهدفنرسد.

کنشانسانبرخالففعالیتسایرمخلوقاتمعناداراست.

آثاروپیامدهایکنش

وابستهاند. دیگر، افراد یا کنشگر خوِد یعنی انسانها، ارادة به کنش پیامدهای از برخی : ارادی -1

کنشهستند. پیامدهاخودشان از دسته این میگویند. » ارادی »پیامدهای آنها به همینسبب به

پیامدهایارادیکنشاحتمالیاند.

2-غیرارادی:بعضیازپیامدهابهارادةانسانهابستگیندارند.بهاینپیامدها»پیامدهایغیرارادی«

میگویند.ایندستهازپیامدها،کنشنیستندکهالزمباشدکنشگریآنهاراانجامدهدبلکهنتیجةطبیعی

کنشاند.پیامدهایغیرارادیکنشقطعیهستند؛یعنیحتماًانجاممیشوند.






بهدلیل انجامبرخیکنشها، از و انجاممیدهند آنها ارادی ارادیوغیر پیامدهای به باتوجه را انسانهاکنشهایخود معموالً

پیامدهاینامطلوبشان،خودداریمیکنند.

سرمایه اجتماعی
امروزه در کنار سرمایه های اقتصادی و انسانی ، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی )social capital( نیز 
مورد توجه قرار گرفته است . سرمایه اجتماعی ، یا بعد معنوی یک اجتماع ، از طریق تشویق افراد به »همکاری« 
، فائق  اجتماع  آن  در  موجود  از معضالت  بیشتری  میزان  به حل  است  قادر   ، اجتماعی  تعامالت  در  و »مشارکت« 
آید. سرمایه اجتماعی از مفاهیمی همچون مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی، روابط اجتماعی، تعهد 
اجتماعی، نشاط اجتماعی، همدلی اجتماعی، امنیت اجتماعی و ... تشکیل شده است. در این کتاب سعی بر این است که 
با تاکید بر مولفه های سرمایه اجتماعی، با ذکر مثال هایی برای تقویت این سرمایه گرانبها گامی در جهت حل مشکالت 

اجتماعی برداشته شود. 

برای مطالعه بیشتر
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درس :  هویت اجتماعی

رشته : ریاضی - تجربی
تاریخامتحان:97/10

مدتامتحان:60دقیقه
سؤاالتامتحانکالسهايدوازدهم

دبیرستانشاهدحضرتزینب)س()دیماه97(

آزمونشماره

1
الف( در عبارات زیر موارد درست و نادرست را مشخص کنید :   1

1-سهبعدهویتازیکدیگرجدانیستند،بلکهباهمتعاملیاارتباطمتقابلودوسویهدارند.

2-حقیاباطلبودنعقایدوارزشهاوهنجارها،براساسآگاهییاجهلوتوجهوبیتوجهیمردمجوامعمختلفتعیین

میشود.

3-آنبخشازفرهنگکهمردمبهآنعملمیکنند،فرهنگواقعینامدارد.

4-بهبخشهاییکهمربوطبهقوم،قشر،صنفیاگروهاست،خردهفرهنگموافقمیگویند.


ب( در جاهای خالی کلمات مناسب بگذارید :   1

5-خردترینپدیدهاجتماعیراکهسایرپدیدههایاجتماعیآثاروپیامدهایآنهستند،.......................مینامند.

6-هویتدارایدوبعدفردیو.......................است.

7-برنامهریزانفرهنگیازطریق.......................زمینهتحققهرچهبیشترفرهنگآرمانیوورودآنبهقلمروفرهنگواقعی

رافراهممیکنند.

8-بهگروهیازانسانهاکهبرایسالهایمتمادیبایکدیگرزندگیمیکنند،.......................گفتهمیشود.


پ( به سؤاالت چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید :   1/5

9-عقایدوارزشهایوهنجارهاازچهطریقیبهافرادمنتقلمیشوند:

ب(جامعهپذیریوکنترلاجتماعی  الف(فرهنگوجامعه

ت(فرهنگعمومیوخردهفرهنگ  پ(جامعهپذیریوفرهنگ

10-کدامیکازمواردزیرکنشانسانیمحسوبنمیشود:

ت(گردشخون پ(نقاشیکردن ب(پیادهروی الف(مسواکزدن

11-فرهنگچهپدیدهایاست:

ت(انتسابی پ(آموختنی ب(فطری الف(غریزی



ت( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید :     3
12-دوموردازمصادیقفرهنگرانامببرید.

13-ابزارشناساییحقوباطلهربخشازفرهنگچیست؟

14-دوموردازعقایدوارزشهایباطلرانامببرید.

15-دوابزارشناساییعقایدوارزشهارانامببرید.

16-بهبخشیازفرهنگکهمردمیکجامعهازآنجانبداریمیکنندورعایتآنراالزممیدانند،امادرعملآنرانادیده

میگیرندچهمیگویند؟

17-آیاجوامعیرامیشناسیدکهبرخیازنیازهایانسانرانادیدهگرفتهباشد؟
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مؤلف : سیده مریم امامی زاده  كالس هاي دوازدهم
درس :  هویت اجتماعی

دبیرستانشاهدحضرتزینب)س()دیماه97(
 1پاسخآزمونشماره

4-نادرست 3-درست 2-نادرست 1-درست

8-جامعه 7-تعلیموتربیت 6-اجتماعی 5-کنشاجتماعی

11-)پ(آموختنی 10-)ت(گردشخون 9-)ب(جامعهپذیریوکنترلاجتماعی

12-خوراکیها-پوششها-گویشها-آدابورسوم-ارزشهاوباورهایاخالقی-نوعنگرشانسانبهعالموآدم
13-مطابقتبافطرتانسان

14-شرک-ظلم-تجاوزبهحقوقدیگران-دنیاپرستی
15-عقلووحی

16-فرهنگآرمانی
17-بله،جوامعغربی)نیازهایمعنوی(

ت(1 پ(2 ب(3 18-الف(4

19-الف(بهبخشهاییازفرهنگکهازنظرعلمیقابلدفاعنباشندوبراساسخرافاتشکلگرفتهباشد،فرهنگباطلمیگویند.
ب(عقاید،ارزشها،هنجارهاومهارتهایپذیرفتهشدهدریکخردهفرهنگناسازگاربافرهنگعمومی

پ(پاسخبهپرسشکیستی؟وباآنهرشخصازافراددیگرمتمایزمیگردد.
ت(شیوهزندگیگروهیانسانها

20-ثابت-اجتماعی

21-آگاهانه-ارادی-هدفدار-معنادار
22-بانک-مسجد-خانواده-مدرسه-پلیس-هنجارها-ارزشها-نمادها-باورها

23-بهارادهانسانبستگیندارد-کنشنیستند-نتیجهطبیعیکنشهستند-کنشگریآنهاراانجامنمیدهد.
24-فرهنگغرب:بربعدجسمانیوزیباییهایبدنتمرکزمیکندوهرنوعتصرفیرادرطبیعتوبدنمجازمیداند.

فرهنگاسالمی:انسانحقنداردخالفارادهحکیمانهالهیدرطبیعتوبدنخوددخلوتصرفکند.
25-قبیلهای:براساسجایگاهافراددرقبیله

سرمایهداری:داراییوتواناقتصادیافراد
دینی:براساسعقایدوارزشها)اسالمهویتافرادراباتقوا،عدالتوعلمارزیابیمیکند.(
26-زیراآرمانییاواقعیبودنیکپدیدهبراساسنوعنگاهورفتارافرادوجوامعتعیینمیشود.

ب(احترامبهپدرومادر 27-الف(سادهزیستی
28-زیراعقلووحیدوابزارمهمشناختعقایدوارزشهااستوعلومیمانندعلومتجربیازایندوابزاربرایداوریاستفاده

نمیکند.پسحقوباطلبودنعقایدوارزشهارانمیتوانباعلومتجربیشناخت.
ادامه دارد ...


