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 جاهای خای را با کلمات مناسب پر کنید:

 میدهد را..........وانجام دهنده را............می گویند. 5الف( به فعالیتی که انسان انجام

 ب( به کنش اجتماعی و پیامد آن ..........می گویند و کنش اجتماعی خردترین.........اجتماعی است.

 شناخت عقاید و ارزشها ........و .........هستند. ج( دو ابزار مهم

 د(هویت فردی دارای دو بعد ........و........است.

1 
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 صحیح یا غلط جمالت زیر را مشخص کنید:

 الف(کنش اجتماعی فقط در حضور دیگران صورت می گیرد.                               ص     غ

 آگاهی کنشگر ناظر بر دیگران واعمال آنهاست.                   ص       غ ب( در کنش اجتماعی

 ج(آن بخش از فرهنگ که همه مردم در آن اشتراک دارند را خرده فرهنگ گویند.    ص      غ

 د( محدوده فرهنگ آرمانی از  جامعه ای به جامعه دیگر یکسان است.                   ص     غ

 که از نظر علمی  صحیح است فرهنگ آرمانی است.                 ص    غه(بخشی از فرهنگ 

 و( بخشی از هویت آگاهانه است.                                                                      ص    غ
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 3 کنش اجتماعی نوعی کنش است که:.......................  5.

 4 کنید؟ جامعه وفرهنگ را تعریف 2

1.5 
 پیامدهای ارادی و غیر ارادی کنش چگونه هستند؟
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 6 ارزشها و هنجارهای اجتماعی چگونه کنترل اجتماعی را ضروری می سازند؟ 1.5

 7 کنش ها چه پیامد و آثاری دارند؟ نام برده توضیح دهید. 1.5

 8 منظور از فرهنگ موافق و ضد فرهنگ چیست؟ 1.5

 9 هویت انسان چند بعد دارد؟ نام ببرید 1.5
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 11 منظور از فرهنگ واقعی وآرمانی چیست؟ 2
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 (5-1راهنمای تصحیح هویت اجتماعی )دروس                                          

 جوابها :

 



                                             (1ب( پدیده اجتماعی ، پدیده اجتماعی )                         (1الف(کنش  ، کنشگر )   -1جواب 

 (1د( جسمانی ، نفسانی )                                 (1ج(    عقل ، وحی  )          

     

 (5د(غ).                     (5ج( غ ).                       (5ب(ص).                         (5الف( غ ).   -2جواب 

 (5و( ص).                               (5ه(  غ ).                 

 

 (5ی که باتوجه به دیگران انجام می شود.).کنش   -3جواب 

 (5که برای سالیان متمادی با هم زندگی می کنند.).(5جامعه:گروهی از انسانها گفته می شود).   -4جواب 

 (1فرهنگ: شیوه زندگی کروهی از انسانهاست که با همدیگر زندگی می کنند.)

ولی پبامدهای ارادی کنش احتمالی اند (75انجام می شود). پبامدهای غیر ارادی کنش قطعی هستند یعنی حتما   -5جواب 

 (75ممکن است انجام شود یا نشود.).

شکل گیری (5ارزشها وهنجارهای اجتماعی بعد از اینکه از طریق کنش های اجتماعی تحقق پیدا کردنند).   -6جواب

تا ارزش ها وهنجارها از این طریق به (5پدیدهای اجتماعی دیگر یعنی کنترل اجتماعی و جامعه پذیری را ضروری ساخته).

 (5افراد منتقل شوند.).

برخی پیامدهای کنش به اراده انسان یعنی کنشگر یا افراد وابسته اند پیامد ارادی  (5ارادی وغیر ارادی).   -7جواب

ی که غیر اراد بعضی به اراده انسان بستگی ندارند یعنی کنشگر آنرا انجام نمی دهد.نتیجه آن طبیعی است (5گویند).

 (5اند).

خرده فرهنگ ها یی که درون یک فرهنگ عمومی قرار دارند که با فرهنگ عمومی سازگارند فرهنگ موافق    -8جواب 

در مواردی عقاید و ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده در یک خرده فرهنگ مخالف با فرهنگ عمومی می باشد  (75گویند).

 (75.ضد فرهنگ گویند).

 

 (5بعد اجتماعی نقش وعضویت در جامعه). (5بعد نفسانی)اخالقی روانی(). (5بعد جسمانی)بدن( ).   -9جواب 

 

 (1درون یک جامعه بر اساس  آنچه که اهمبت دارد شکل می گیرد.)   -10جواب 

 

لزام می رعایت را ا (5بخشی از فرهنگ که مردم یک جامعه از آن جانبداری می کنند  و رعایت می کنند).   -11جواب 

آن بخش که مردم به آن عمل می کنند فرهنگ واقعی گفته  (5دانند اما در عمل ممکن است نادیده بگیرند. فرهنگ آرمانی).

 (1می شود )
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