
  :فصل سوم 

 اول درس 

 

 مراراست دارند، چیست؟ مشابه و همتا ندرت به دیگر ملل بین در که ایرانیان ما فرهنگی مهم های ویژگی از یکی 

 .است تاریخ طول در آن فرهنگی پیوستگی و تداوم یا فرهنگی

 .است تاریخ طول در آن فرهنگی پیوستگی و تداوم یا فرهنگی چیست؟ استمرار دهنده نشان فرهنگی پیوستگی 

 فضای در تحول و تغییر عدم معنای به فرهنگی پیوستگی و نیست؟ تداوم معنا چه به فرهنگی پیوستگی و تداوم- 

 .نیست ایران جامعه اجتماعی و سیاسی

 جدید،  *دوران اسالمی،*دوران اسالم،*دوران از پیش مورد : * دوراندو .ببرید نام را ایران فرهنگی تاریخ مهم مراحل 

 اسالمی انقالب

 تداوم فرهنگی وانتقال آن به آیندگان نیازمند چه مواردی است؟ خودباوری فرهنگی و مسئولیت اجتماعی   

 تنها نه ایرانیان فرهنگی اسالم،پیوستگی پذیرش با یافت؟ تغییراتی چه ایرانیان فرهنگی پیوستگی الماس پذیرش با 

 .شد متعالی و بالنده ایرانی فرهنگ بلکه نشد تضعیف

 

 مدو درس 

 مفهوم موزائیک فرهنگی در ایران را شرح دهید؟ ملت ایران واقعیتی است مرکب از همه این تنوع ها و تکثرها که تاریخ 

مشترک، منافع مشترک، رنج ها و شادی های مشترک و اعتقادات و آرمان های مشترک، آنان را به هم پیوند زده و 

 موزائیک فرهنگی اقوام را در ایران تشکیل داده است.

 متفاوت رسوم و وآداب ها فرهنگ با مختلف وایالت اقوام وزندگی عبور محل ،همواره تاریخ درطول شده باعث دالیلی چه 

 زیستی و هوایی و آب سیاسی،شرایط و جغرافیایی موقعیت دلیل است؟به بوده ومتنوع

 ها آن تداوم امکان که جامعه در محسوس غیر و محسوس فرهنگی مشترکات از ای چیست؟مجموعه فرهنگی انسجام 

 .دارد وجود

 – جغرافیایی *عوامل-تاریخی ه* پیشین.است رد  کافیومواند؟د کدام ایران درجامعه موجود وتکثرفرهنگی تنوع دالیل 

 اجتماعی و اقتصادی *شرایط

 ورسوم ومذهبی،آداب دینی ای،اعتقادات ولهجه زبانی های درتفاوت می یابد؟  نمود هایی تفاوت درچه فرهنگی تنوع 

 .می یابد نمود...و زندگی وسبک

 

 سوم درس 

 

 و ارزش یک دوستی، خانواده ایرانی، فرهنگ در  یکی از ویژگی های فرهنگی ایرانیان خانواده گرایی است توضیح دهید؟ 

 داشته توجه آن، در حاکم اخالقی واصول خانواده به دیگر، اقوام از برخی مانند ایرانیان، .ست ا شده می محسوب فضیلت

 اند. داشته اهتمام فرزندان وتربیت تعلیم مسئله به و

 ایرانی، زن .است بوده اجتماع نهاد اصلی ترین عنوان به انی،ایر خانواده ماندگاری ایرانی، هویت و فرهنگ ماندگاری رمز 

 .است شمارمی آمده به ایرانی خانواده اساس و محور و بوده مادری نقش شایسته و پاکدامنی و عفت مظهر همواره

 می شده تکمیل ازدواج با را خود زندگی ایرانی، پسران و است، دختران پوشیدگی و عفاف مظهر زن، ایرانی، فرهنگ

 دانند



نوع برخورد با اسرا در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق مربوط به کدامیک از ویژگی های فرهنگ ایرانی است؟      

           دوستی

 فتوتروش زندگی و روحیه شهید حججی بیانگر کدام ویژگی از فرهنگ ایرانیان است.    

 

 -گرایی* معنویت و *توحید   .موردکافیست 4 اند؟ کدام ایرانیان فرهنگی هویت محوری عناصر و ها ویژگی از برخی 

 وحدت و سازگاری-دیگران*  با آمیز مسالمت زندگی و دوستی نوع *-ایشان  بیت اهل و پیامبر به احترام و محبت

 گرایی

 زگاررو در که ماست ایرانی – اسالمی فرهنگ از بهایی گران ،میراث انمردی جو معنای به معناست؟  فتوت چه به فتوت 

 ما ملت انسجام و قوام به جامعه بحرانی

 *-شاهنامه در سیاوش-کمانگیر* آرش دارد؟ مانند* وجود ایرانیان ما بین در جوانمردی روحیات بیانگر که ی موارد 

 حججی شهید-همت ** شهید -ولی * ی پوریا

 تفاوت این رغم وعلی است متکثرو متنوع ای ایران،جامعه وفرهنگ است؟ جامعه ای جامعه چگونه ایران وفرهنگ جامعه 

 .اند داشته هم با گرا ووحدت آمیز مسالمت زندگی دراز سالیان درطول ایرانی اقوام ها وتمایز ها

 ومحور بوده مادری نفش وشایسته وپاکدامنی عفت مظهر همواره ایرانی است؟ زن بوده صفاتی مظهرچه همواره ایرانی زن 

 .است مدهآ می شمار به ایرانی خانواده واساس

یکی از ویژگی های فرهنگی ما ایرانیان که در طول تاریخ؛ بین ملل دیگر بندرت همتا و مشابه دارد؟  تداوم و پیوستگی  

 ما ایرانیان است

 .است فرهنگی خودباوری و فرهنگی های ارزش چیست؟ اصالت فرهنگی وپیوستگی رمزتداوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


