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ته است کنش با تشویق معلم نمراتش باالتر رف _دانش آموزی که1 الف

 ص           غ        انجام نداده است     

    _در کنش اجتماعی حضور فیزیکی دیگران الزامی می باشد                                   2

 ص           غ

_وابستگی بین فرصت ها و محدودیت مانند دو روی یک سکه می 3

 ص           غ              باشد          

ی _مفهوم حقیقت از لحاظ  وارد شدن به فرهنگ آرمانی و واقع4

 ص           غثابت می باشد                 
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 جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پر کنید. ب

 _نتیجه طبیعی کنش انسان جز پیامد های............می باشد1

یک پدیده بر اساس نوع نگاه _آرمانی یا واقعی بودن 2

 و.........افراد و جوامع تعیین می شود

_دو ابزار مهم شناخت عقاید و ارزش ها..........ووحی می 3

 باشد

_جوامع مختلف با ایمان به حق حقیقت را به فرهنگ 4

............وارد می کنند و با عمل به حق آنرا به فرهنگ 

 ........وارد می کنند
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یم مرتبط در ستون سمت راست را تعاریف به سمت چپ وصل مفاه ج

 کنید)یک مورد اضافی است(

شیوه انجام کنش که -_پدیده اجتماعی                  الف1

 مورد قبول افراد جامعه می باشد

گروهی از انسان ها که -_هنجار                           ب2

 قحاری یا یکدیگر زندگی می کنندسالیان 

کنش اجتماعب و پیامد های -ج                   _خرده فرهنگ3

 آن

فرهنگ یک قوم.قشرویک -د                            _جامعه4

 گروه

      ارزش _5
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید د

 _کدامیک از فعالیت های زیر کنش نمی باشد1

 -قلب      دضربان -ارسال پیامک     ج -راه رفتن     ب -الف

 سخن گفتن

 _کدامیک جز عقاید و ارزش های حق می باشد 2

 -ظلم       د -بی عدالتی       ج -وفای به عهد    ب -الف

 دنیا پرستی

 _ از مصادیق فرهنگ عمومی ما ایرانیان می باشد 3

 دفاع از حق و حقیقت-جه خاص استان ها            بله-الف
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نیکو شمردن ظلم و  -د         لباس محلی اقوام           -ج

 بی عدالتی

_نقش ها و عضویت فرد در جامعه به کدام بعد هویت فرد اشاره 4

 دارد

-اجتماعی       د-نفسانی        ج-جسمانی        ب -الف

 روحی

_مهمان نوازی از ویژگی های مردم گیالن است بیانگر رابطه 5

 کدام ابعاد هویت بر یکدیگر است؟

فردی بر -بر اجتماعی                     بجسمانی -الف

 جسمانی

نفسانی بر -اجتماعی بر نفسانی                         د-چ

 اجتماعی

 _تفاوت ملحوس کنش انسان با سایر موجودات در چیست؟6

ارادی        -معناداربودن           ج -آگاهی         ب-الف

 غریزی بودن-د

 (0/ 55تعریف کنید.)هرموردمفاهیم زیر را  پ

 _کنش1

 _فرهنگ حق2

 _خرده فرهنگ موافق3
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 صورت کوتاه و پاسخ دهیده به سواالت زیر ب ث

_بعنوان یک شهروند یک کنش که بدلیل پیامد نامطلوب از 1

 انجام آن خودداری می کنید)مثال بنویسد(

_دو نمونه آرمان که با انقالب اسالمی وارد محدوده فرهنگ 2

 واقعی جامعه ایران شده بنویسد.

 _اسالم هویت افراد را باچه معیارهایی ارزیابی می کند؟3

 

2/0 

2/0 

52/0 

 .یه سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید ت

 _پدیده های اجتماعی چگونه معنا می یابند؟1

_ارتباط بین آگاهی وانجام کنش را با ذکر یک مثال شرح 2

 دهید.

 ارتباطی با کنش اجتماعی دارند؟ _هنجارها و ارزش ها چه3

_یک مصداق فرهنگی مربوط به نقش های   زیر را برای خود 4

 بنویسید.

دانش آموز -دختر بودن:                           ب-الف

 پایه دوازدهم:

 _تفاوت فرهنگ آرمانی وفرهنگ واقعی چیست؟5

 آیا انسان همیشه ویزگی های هویتی خود را بدرستی می شناسد_6

 چرا؟

_نگاه فرهنگ غرب اسالم را نسبت به بعد جسمانی هویت انسان 5

 با یکدیگر مقایسه کنید
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