
 )تغییرات هویت اجتماعی(سواالت درس دهم                                    

                          

 در عبارات زیر موارد صحیح وغلط را مشخص کنید.-1

 الف (هویت اجتماعی،جایگاهی است که فرد در جامعه یا در گروه اجتماعی دارد.

 ب(کسب هویت اجتماعی جدید ،با تغییراتی در موقعیت اجتماعی افراد همراه است

 ت اجتماعی را کسب کنندپ(اعضای جهان اجتماعی می توانند هر نوع هوی

 ت(موقعیت اجتماعی افراد صرفا تا بع مشاغل آن ها است.

 ث(در جامعه آپارتاید هویت اجتماعی افراد بر اساس نژاد خاص مشخص می شود.

 گزینه صحیح را انتخاب کنید -2

انواده می الف(افراد در بدو تولد،هویت اجتماعی ...............خود را به صورت ...........در محیط خ

 پذیرند.

 انفعالی –انتسابی -2انفعالی                           -اکتسابی-1

 فعال –انتسابی  -4فعال                            –اکتسابی -3

ب(اگر موقعیت محمد رضا شاه را در هنگام سلطنت در ایران با موقعیت پدرش )رضا شاه(به هنگام تبعید از 

 .شاهد چه نوع تحرک اجتماعی هستیم؟ ایرا ن مقایسه کنیم

 میان نسلی صعودی -2میان نسلی نزولی                      -1

 درون نسلی افقی-4درون نسلی نزولی                    -3

پ(در جهان اجتماعی ،چه عاملی فرصت های افراد را برای تحرک اجتماعی وکسب هویت های جدید 

 تعیین می کند؟

 تعلق به یک نژاد خاص -2نجار های اجتماعی                 نماد هاو ه -1



 میزان قدرت وثروت -4عقاید وارزش های اجتماعی                     -3

 ت(اضطراب و نگرانی های اجتماعی چه زما نی به وجود می آید؟

 با تغییرات هویتی درون یک جهان اجتماعی -1

 خارج از مرز های مورد قبول جهان اجتماعی  تعارض فرهنگی ناشی از تغییرات هویتی -2

 هویت اجتماعی افراد در چار چوب عقاید و ارزش های جامعه شکل بگیرد -3

 گسترش وتوسعه ی فرهنگ درون یک جهان اجتماعی -4

 ث(کدام گزینه از عوامل درونی تعارض فرهنگی محسوب می شود؟

 پذیری از جهان های اجتماعی دیگر تاثیر -2مواجهات وارتباطات بین فرهنگی           -1

 نو آوری وفعالیت های اعضای جهان اجتماعی-3

 عدم توانایی فرهنگ در پاسخ به نیاز های معنوی افراد-4

 جا های خا  لی را با عبارات مناسب تکمیل کنید. -3

 به جایگاهی که فرد در جامعه یا در گروه اجتماعی دارد .............گفته می شود.-1

 عضای جهان اجتماعی ابتدا با هویت ................ خود آشنا می شوند.ا -2

 در جوامع فئودالی غربی، موقعیت اجتماعی افراد به رابطه آن ها با ..............بستگی دارد.-3

در جامعه ای که قواعد آن بر اساس ارزش اقتصادی است ،تحرک اجتماعی  صعودی تنها برای کسانی  -4

 بع .................... را در اختیار دارند. است که منا

 در جوامع ................هویت دینی ومعنوی افراد نمی تواند ظهور اجتماعی داشته باشد.-5

 علل تعارضات فرهنگی  عبارتند از ................و............................... -6

ی گیرد ،صرفا برای یک نژاد خاص امکان ........... جامعه ای که بر اساس ارزش های نژادی شکل م -7

 فراهم می آورد.



شخصی که شغل خود را تغییر می دهد ،در صورتی که شغل جدید موقعیت اجتماعی او را تغییر ندهد  -8

 تحرک اجتماعی ................ داشته است.

 ..نوع تحرک اجتماعی را در موارد زیر مشخص کنید4

 ز یک بخش اداره به بخش دیگر منتقل می شود. کارمندی که ا–الف 

 پدری کارمند ساده و فرزندش در اداره دیگر به عنوان رییس اداره مشغول به کار است. -ب

 چهار برادر نانوا که یکی از آنها با ادامه تحصیل مهندس صنایع می شود . 

 پدری که جواهر فروش است اما فرزندش به شغل رانندگی روی می آورد.

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.-5

 به جابجایی افراد از یک موقعت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر چه می گویند؟

 کدام دسته از علل تعارض فرهنگی به نوع آوری وفعالیت های اعضای جهان اجتماعی باز می گردد؟

؟ در جهان سکوالر چه در یک جهان دینی و معنوی چه نوع هویت هایی به رسمیت شناخته  نمی شود 

 هویت هایی نمی توانند بروز و ظهور داشته باشند؟

 .برای هر یک از تحرک های اجتماعی زیر یک مثال بنویسید-6

 تحرک افقی                                             تحرک نزولی میان نسلی 

 تحرک نزولی درون نسلی

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.-7

 اجتماعی را تعریف کرده انواع آن را نام ببرید.تحرک -1

 تعارض فرهنگی چگونه به وجود می اید؟ -2

 چه زمانی هویت اجتماعی افراد مورد تشویق وتایید جامعه قرار می گیرد؟-3



اگر تغییرات هویتی مطابق عقاید وارزش های جامعه نباشد و  فراتر از فرصت هایی باشد که در یک -4

 ود دارد چه اتفاقی رخ می دهد؟جهان اجتماعی وج

 علل تعارضات فرهنگی را توضیح دهید.-5

 اضطراب ونگرانی های اجتماعی چه زمانی به وجود می اید؟-6

 آیا اعضای جهان اجتماعی می توانند هر نوع هویت اجتماعی را کسب کنند؟-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


