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، ارزش ها و هنجارهاي يك جامعه را تغيير دهند و در فرهنگ آن جامعه تغيير و عوامل مختلفي مي توانند نمادها  -22
 .بر فرهنگ گفت و گو كنيد و مثال هايي بياوريد در باره اين عوامل و چگونگي تأثير آنها  . دگرگوني پديد آورند 

 تغيير در نمادها ، ارزش ها و هنجارها مصداق عوامل
 زندگي آپارتمان نشيني پيشرفت هاي صنعتي و فناوري

 پيشرفت وسايل حمل و نقل و افزايش مسافرت
خانه هاي چند طبقه ، فضاي كمتر براي 

 .........بازي بچه ها و 
 و صله ي ارحام- ديد و بازدي كم شدن  ماهواره  اينترنت - روزنامه- –راديو  -تلويزيون- رسانه هاي جمعي

 كم شدن ارتباطات فاميليگسترش فردگرايي-
 نوع معماري  –تغيير نوع پوشش  –مدگرايي  اينترنت ماهواره - نفوذ فرهنگي بيگانگان و كشورهاي سلطه گر

 

 )زندگي آن جامعه (                                                                                               . است ........................................... فرهنگ جامعه شيوه ي *-

 ) آموختني(                                           .ي رسد است ، يعني از طريق زن به ارث نم........................ فرهنگ پديده اي   *-

 ) آموزش و تربيت(                                         .از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود ..............................  فرهنگ از راه  *-

 )اجتماعي شدن(   .                                                       آموخته مي شود ) ........................ فرايند(فرهنگ در جريان  *-

 ) خانواده(                                                           .رخ مي دهد .......................... فرايند اجتماعي شدن ، نخست در  *- 

 )خانواده(                                                       . است .......................... اولين و مهم ترين كانون اجتماعي شدن فرد   *- 

 )روابط اجتماعي( .                                                                    به وجود مي آيد  ...............................نماد در جريان  *-
 )روابط اجتماعي( .                                                                          سامان مي بخشد ........................... هنجارها به  *-

 

 )بائو باب (    .                                               از گونه هاي گياهي مشهور ساوان هستند ................................. درختان  *-

 
.  هويت عبارت است از احساس و آگاهي و شناخت از خود   چه تفاوتي بين انسان و ساير موجودات زنده است؟ ؟ هويت چيست -1

ا آگاهي انسان از وجود و شخصيت و ويژگي هاي خود  از جمله تفاوت هاي او با ساير موجودات زنده است و خداوند اين امتياز را به انسان عط
 . كرده است 

 .دو بخش ويژگي هاي جسماني و رواني  ؟  هويت فردي چند بخش دارد  -2

)        چه ويژگي هايي هويت جسماني و هويت رواني را تشكيل مي دهد؟( ؟ براي هويت جسماني و رواني مثال بزنيد -3
اين ويژگي ها مربوط به بدن و خلقت طبيعي . هويت جسماني را تشكيل مي دهد ...... ويژگي هايي مانند جنسيت ، قد وزن، سن ، گروه خوني و 

ويژگي هاي اخالقي و رواني همان ويژگي هاي غير جسماني هستند ، مانند صبور بودن ، زودرنج بودن ، داشتن پشتكار و اراده ، . ما هستند 
 .....اميدوار بودن ، لجوج بودن ف به هنر عالقه داشتن و 

. ويژگي هاي جسماني افراد بر خصوصيت رواني انسان ها اثر مي گذارد    )مثال(؟نسان داردويژگي هاي جسماني چه تأثيراتي بر ا -4
 .براي مثال بيماري ها يا اختال الت جسمي تأثيرات نامطلوبي بر سالمتي رواني انسان دارند 

 

ي مي توانند بر جسم ما تأثير ويژگي هاي اخالقي و روان؟  ويژگي هاي اخالقي چه تأثيراتي بر انسان مي گذارد با ذكر مثال  -5
 . براي مثال افراد خوش بين و اميدوار و پر تالش نسبت به ادم هاي بدبين و منفي باف يا تنبل سالمت جسماني بيشتري دارند . بگذارند 

 

به عبارت ديگر ، هويت اجتماعي ما از . افراد با عضويت در گروه هاي مختلف اجتماعي هويت به دست مي آورند؟ هويت اجتماعي چيست -6
ما عضور گروه هاي متفاوتي ماننند خانواده ، دوستان ، هم كالسي ها ، همسايه ها و همكاران  هستيم و در . طريق ارتباط با جامعه شكل مي گيرد 

 . ه مي گيريم هر گروه نقش هايي را بر عهد

جامعه زمينه ي پيدايش برخي ويژگي هاي رواني و اخالقي را در فرد به وجود مي آورد و ؟ رابطه ي جامعه و هويت افراد را بيان كنيد  -7
 .از بروز برخي هويت ها نيز جلوگيري مي كند 
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 ويژگي هاي جسماني – ويژگي هاي رواني و اخالقي –ويژگي هاي اجتماعي ؟ ابعاد مختلف هويت را بنويسيد -8

.  تأثير مي گذارد ) جسماني و رواني(هويت اجتماعي بر هويت فردي ؟ با ذكر مثال تأثير هويت اجتماعي برهويت فردي را بيان كنيد -9
ي از براي مثال وقتي فردي در گروه دوستان و همساالن قرار مي گيرد از سليقه ها و عاليق آنها تأثير مي پذيرد و به تدريج ، همان عاليق بخش

 . هويت فردي او مي شوند 

ل وجود افراد سالم و پر براي مثا  –هويت افراد بر هويت جامعه تأثير مي گذارد   ؟ تأثير هويت افراد بر هويت جامعه چگونه است -10
 . و منظم به پيشرفت جامعه كمك مي كند و وجود افراد پايبند به اخالق موجب مي شود كه جامعه به سمت فضايل اخالقي پيش برود  شتال

برخي از ويژگي هاي هويتي تغيير نمي كنند و هميشه ؟ آيا ويژگي هاي هويتي ما تغيير مي كند؟ با ذكر مثال توضيح دهيد -11
اما برخي از ويژگي هاي هويتي همواره در حال . براي مثال ما نمي توانيم سن و تاريخ تولديا مكان تولد خود را تغيير دهيم . ثابت اند 
ي با سواد و تحصيل كرده مبدل شود يا فردي كه براي مثال ، يك فرد فقير ممكن است به فردي پردرآمد ، و يك فرد بي سواد به آدم. تغييرند 

 . چندان به اخالق ديني پايبند نيست با تالش و كوشش به فردي با تقوا تبديل گردد 
 

به ويژگي هاي هويتي كه ما در پيدايش و شكل گيري آنها نقشي نداريم ويژگي   ؟ويژگي هاي انتسابي را با مثال توضيح دهيد  -12
 ...براي مثال ، جنسيت ، مكان تولد پدر و مادر و شكل و قيافه ي خود و . گويند هاي انتسابي مي 

ويژگي هاي هويتي كه ما  در به دست آوردن آنها نقش داريم ويژگي هاي اكتسابي  ؟ ويژگي هاي اكتسابي را با مثال توضيح دهيد -13
 .خود انتخاب مي كنيم و به آنها شكل مي دهيم براي مثال برخي صفات اخالقي يا ويژگي هاي اجتماعي را . مي گويند 

از كيفيت زندگي  –انسان مي تواند استعدادهاي خود را كشف كند   ؟گي هاي آن اهميت دارد ژچرا شناخت هويت خود و وي -14
 . با توجه به شناخت ويژگي هاي خود  در زمان مناسب تصميم گيري دقيق تري داريم  –بهتري بهره مند مي شويم 

زيرا ما در  –خير  به نظر شما آيا صحيح است كه خود يا ديگران را به دليل ويژگي هاي انتسابي سرزنش كنيم؟ چرا؟ -15
 .پيدايش ، انتخاب و شكل گيري ويژگي هاي انتسابي خود مانند جنسيت ، شكل و قيافه خود و مواردي از اين قبيل نقشي نداريم 

از نوع اكتسابي ، زيرا ما در پيدايش ، انتخاب و شگل گيري بسياري از  –بله م؟ چگونه؟  آيا ما در تغيير هويت خود نقش داري -16
 . ويژگي هاي هويتي خود مانند نظم ، نحوه ارتباط خود نقش داشته و به آنها شكل مي دهيم 

 . )مكان(، سرزمين )  زمان(فرهنگ ،  تاريخ عناصر هويت يك ملت را نام ببريد؟  -17

ما در سرزمين ايران زندگي مي  ويژگي هاي مشترك جامعه ي ايراني را كه با آنها شناخته مي شويم نام ببريد؟مهم ترين  -18
انقالب اسالمي نمايانگر آرمان هاي واالي  –زبام مشترك ما فارسي است  –ما تاريخ طوالني و ميراث فرهنگي غني داريم  ما مسلمانيم- –كنيم 

 .جامعه ي ماست 

به . زيرا سرزمين باعث ادامه ي حيات يك ملت مي شود   از مهم ترين عناصر شكل دهنده ي هويت ملي است؟ چرا سرزمين -19
براي مردمي كه در يك سرزمين زندگي مي كنند سرزمين يا وطن ارزشي متفاوت با ساير مكان ها دارد و احساس خاصي در آنها به  همين دليل

 . ود مي دانند كه از آن تا پاي جان دفاع كنند وجود مي آورد ، به گونه اي كه وظيفه ي خ

فرهنگ ما بر اساس دين اسالم است و عقايد و ارزش ها و حتي نظام سياسي و  چرا دين از اركان مهم هويت ما ايرانيان است؟  -20
م همچنين موجب پيوند ما با جهان دين اسال. زندگي ما ايرانيان با دين اسالم عجين شده است . قوانين امروز از دين اسالم نشئت مي گيرد 

 . اسالم يعني مسلماناني است كه در ساير نقاط جهان زندگي مي كنند 

ايران جايگاه تمدن هاي كهن باستاني بوده است كه بيش از پنج هزار سال  تاريخ ايران چه تأثيري بر فرهنگ ايرانيان گذاشت؟  -21 
پذيرش اسالم ، ايران را . و ارزش هاي اسالمي ، دگرگوني بزرگي در فرهنگ ايرانيان پديد آورد  پس از ورود اسالم به ايران عقايد. قدمت دارد 

 . به جهان اسالم پيوند زد و ايرانيان با بهره گيري از تعاليم اسالم در شكوفايي و گسترش تمدن اسالمي نقش مهمي را ايفا كردند 

 زيرا زبان مشترك است كه ميراث فرهنگي با آن آموخته مي شود و انتقال مي يابد درتكوين هويت ملي دارد؟ چرا زبان نقش مهمي -22 

زبان فارسي ريشه در   زبان فارسي به عنوان يكي از ويژگي هاي مشترك جامعه ي ايراني ، چه نقشي در هويت ملي دارد؟ -23
دانشمندان و بزرگان دوره ي . شي و اداري به كار رفت ن زبان آموزتداوم يافت و به عنوااما در دوران پس از اسالم نيز تمدن ايران باستان دارد 



 

14 
 

زبان . تا جايي كه مي توان زبان فارسي را زبان دوم جهان اسالم دانست . صدها اثر علمي و ادبي و هنري به اين زبان پديد آورده اند  اسالمي 
 .فارسي همچنين همواره عامل وحدت اقوام ايراني بوده است 

اسالمي چه تأثيري بر هويت ملي ايرانيان داشته است؟  در اين انقالب ، مردم ايران به جاي دنباله روياز فرهنگ بيگانگان به فرهنگ و  انقالب -24
امروزه آرمان هاي . هويت اسالمي خود بازگشتند و با بهره گيري از ارزش هاي ديني خود ، خواستار استقالل ، ازادي و جامعه ي اسالمي شدند 

  . ب اسالمي الهام بخش مسلمانان جهان قرار گرفته است انقال

           )كيستي( .                                                   است ............................... موضوع هويت در واقع همان پاسخ به پرسش   *-
 )اجتماعي فردي - (                                                 .  هستيم ........................... و هويت ......................... ما داري هويت  *-
   )هويت اجتماعي (                    .  به دست مي آورند ..................................... افراد با عضويت در گروه هاي مختلف اجتماهي  *-

 ) ارتباط با جامعه(                                                       .شكل مي گيرد ................................... هويت اجتماعي ما از طريق  *-

  ) يك ملت –ملي (                 . مربوط مي شود ...................... است كه به ..................... يكي از مراتب هويت اجتماعي  هويت  *-

 ) كنيا(    .                 است كه در آن شكار گسترده ي فيل ها صورت مي گيرد ................... از جمله كشورهاي آفريقايي  *-

 ) تايلند  –چين (                  . وارد مي كنند .................. و ..................... بيشترين ميزان عاج قاچاق را در جهان كشورهاي  *-

 
ازدواج پيماني است كه به موجب آن يكي زن و مرد در زندگي با  ؟چيست؟ و بنويسيد براي رفه كدام نياز انسان است) نكاح(ازدواج -1

 و تشكيل تمايل به تشكيل خانواده و داشتن فرزند در نهاد انسان گذاشته شده. هم شريك و متحد مي شوند و خانواده اي را تشكيل مي دهند 
 . زندگي خانوادگي ، امري طبيعي و فطري و بر اساس نظام خلقت است 

 . هيچ بنيادي در نزد خدا ، پسنديده تر از بنياد ازدواج و خانواده نيست؟حديثي از پيامبر را درباره اهميت تشكيل خانواده بنويسيد -2

  و تربيت اعضا ي خانواده- جامعه پذيري  –مراقبت  و محبتحمايت و  –فرزندآوري و تجديد نسل  ؟كاركردهاي خانواده را نام ببريد -3
 . حمايت اقتصادي يا رفع نيازهاي مادي 

 فرزند آوري . يكي از مهم ترين كاركردهاي خانواده در طول تاريخ ، فرزند آوري بوده است   ؟اهميت فرزند آوري در  خانوداده چيست -4
 با تولد فرزندان ، خانواده توسعه و استحكام . عالوه بر تقويت بنيان خانواده موجب مي شود كه نسل انسان باقي بماند و تداوم پيدا كند 

ي تولد فرزند ، بركت ها و فوايد زياد. به دنيا آمدن فرزندان ، موجب نشاط و سرزندگي اعضاي خانواده و دلگرمي پدر و مادر مي شود . مي يابد 
 . براي اعضاي خانواده و خويشاوندان به ارمغان مي آورد 

زيرا بدون وجود جمعيت كافي در يك جامعه ، فعاليت هاي آن دچار اختالل   ؟چرا اولين شرط بقاي هر جامعه اي ، جمعيت آن است -5
 . ود در صورتي كه جمعيت يك جامعه منقرض گردد ، آن جامعه نابود مي شود و از بين مي ر. مي شود 

مهر و محبت والدين به يكديگر  و والدين به ( يكي از كاركردهاي خانواده مهر و محبت است؟ مختصر توضيح دهيد؟ -6
كودكان از نخستين .مهر و محبت والدين به يكديگر و  والدين به كودكان موجب آرامش در كانون خانواده مي شود   كودكان چه اثراتي دارد؟

غوش گرم پدر و مادر با مهرباني و محبت آشنا مي شوند و با پرورش يافتن در دامان آنها ، مهرباني و از خود گذشتگي و سالهاي زندگي خود در آ
 .نيكوكاري را مي آموزند 

 .در شرايط مختلف مانند بيماري يا حوادث   –سالمندي  –نوزادي   ؟در چه دوره هايي انسان ها به مراقبت نياز دارند -7
كودك براي ادامه ي زندگي خود به  ؟  اعضاي خانواده يكي از كاركردهاي خانواده است در اين باره توضيح دهيدمراقبت از  -8

از سوي ديگر ، انسان ها در دوره ي سالمندي نيز دچار ضعف و ناتواني مي شوند و بدون مراقبت ، قادر نيستند خود را به . مراقبت نياز دارد 
و سالمندي ، در ميانه ي اين دو دوره نيز اعضاي خانواده در شرايط مختلف مانند بيماري يا حوادث به  دوره كودكي عالوه  بر. خوبي اداره كنند 

 . مراقبت از يكديگر نياز  پيدا مي كنند 
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