
 

 

 سوال

 به نام خدا

 نمونه سوال درس هویت اجتماعی

 : هویت فردی و اجتماعیپنجمدرس 

 (www.hoonarjo.ir برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به سایت هنرجو مراجعه کنید )
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 درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.

 شود و ما در بدست آوردن آن نقشی نداریم.الف( موقعیت اجتماعی ویژگی است که از طریق خانواده به ما داده می

 گیرد.ب( هویت اجتماعی هر فرد، درون یک جامعه شکل می

2 

 جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

گردد، . . . . . . . . .  شود و با آن هر شخص از افراد دیگر متمایز میآنچه در پاسخ به پرسش کیستی گفته میالف( 

 دهد.فرد را تشکیل می

 کند.از توجه و تمرکز فرهنگ غرب بر بعد . . . . . . . . حکایت میهای مد، ب( برگزاری نمایشگاه

 ابعاد هویت انسانی را نام ببرید. 3

 آیا ما از همه ابعاد هویت خود آگاهیم؟ 4

 کنید.داری را با هم مقایسه ای و جامعه سرمایههویت اجتماعی افراد در جامعه قبیله 5

 

 پاسخنامه  سوال

1 
 درستناالف( 

 درستب( 

2 
 هویت الف(

 جسمانیب( 

3 
ها و عضویت فرد در بعد اجتماعی )نقش -3های اخالقی و روانی(، بعد نفسانی )ویژگی -2، بعد جسمانی )بدن( -1

 جامعه(

4 

برند و آن را برایمان بازگو شناسیم یا دیگران به آن پی میبخشی از هویت آگاهانه است، یعنی خود ما آن را می

های خود که شناسیم. به همین سبب، گاهی درباه ویژگیبرای ما پنهان است و آن را نمیکنند اما بخش دیگر می

-اندیشیم. گاهی برای شناخت بیشتر و بهتر خود از دیگران کمک میکنیم و میبه آنها واقف نیستیم، تامل می

 گیریم.
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گیرد. در جامعه هویت اجتماعی هر فرد، درون یک جامعه و بر اساس آنچه برای آن جامعه اهمیت دارد، شکل می

هویت داری، شود. در جامعه سرمایهای، هویت اجتمماعی افراد بر اساس جایگاه آنها در قبیله مشخص میقبیله

 ته است.اجتماعی افراد بیشتر به دارایی و توان اقتصادی آنها وابس
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