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رفتار  جامعه بوده، مبنای تالش و است که مورد توافق افراد یک گروه یا هایی هنجار فرهنگ کار مجموعه باور ها ،ارزش ها،نگرش ها و -14
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 سواالت درس دوم فصل چهارم

 مسائل اخالقی جامعه ما محسوب نمیشود؟ کدام مورد از آسیب ها و-1

 هیچکدام(فضاهای مجازی      د اخالق در(اعتماد اجتماعی    ج کاهش صداقت و(بآسیب های اخالق شهروندی     (الف

 اخالق به چه معناست؟-2

 .آن استوار است بنابراین هیچ جامعه ای نیست که فاقد ارزش های اخالقی باشد......و......جامعه برپایه  فرهنگ هر-3

 فرهنگ های غیر دینی ضمانت اجرای اخالق چیست؟ در-4

رعایت اخالق در هر شرایطی الزم است ،به چند گروه تقسیم می  هدف قرب الهی صورت می گیرد و مجموعه هستی با بات انسان که بامناس-5

 .شوند؟نام ببرید
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 .فضای مجازی می باشد را نام ببرید ارزش های اخالقی در مورد از رفتارهای غیر اخالقی که نشانگر عدم رعایت اصول و دو-11

د و در تمام فرهنگ ها مشترک و متغیر بوده و ثابت هستند برخی اصول و ارزش های اخالقی که ریشه در فطرت انسانی و عقالنیت دارن-11

 کدام اند؟

 .چند مورد از ویژگی های اخالقی ما ایرانیان را نام ببرید-12

 منظور از اخالق شهروندی چیست؟-13

 .در عبارات زیر درست و نادرست را مشخص کنید--14

 .های مهم فرهنگ دانست که دارای امور ثابت و متغیر است اخالق را نمیتوان یکی از مولفه(الف

 .فضای مجازی نوع و شکل جدیدی از روابط سیاسی و فضای فرهنگی است(ب

 مورد کافیست4متناسب با شرایط جامعه ایران برخی از راهکارهای اصالح اخالقی شهروندی کدام اند؟ – 15

 فرهنگی است؟آسیب های  چه چیز هایی بیانگر مسائل اخالقی و-16

 هویت مجازی چیست؟ -17

 سوره علق در زندگی واقعی و14به آیه شریفه ......و......یکی از راهبرد های موثر برای حضور فعال و موثر در فضای مجازی پایبندی  -18

 .دنیای مجازی می باشد
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 گزینه د -1

کنش های خوب  موجب بروز رفتارها و ملکه نفسانی درآمده و خوی انسان است که در وجود او به صورت پایدار و واخالق به معنای خلق  -2

 .یابد میشود

 ارزش ها باورها و -3

آن را از انسان می  اعتبار دینی قرارداد های اجتماعی ضمانت اجرایی اخالق است که بین انسان های توافق شده ور فرهنگ های غی در -4

 .گیرد

( خلق)تعهد انسان نسبت به دیگران  تکالیف و –( خالق)انسان نسبت به خداوند تعهد تکالیف و –( خود)تعهد انسان نسبت به خودش تکالیف و -5

 (خلقت)تعهد انسان نسبت به طبیعت تکالیف و –

 .راست گویی استوار است جامعه اخالقی بر صداقت،راستی و بنیان اخالق و -6

 .آن دروغ است پلیدی ها دریک خانه است که کلید پاکی ها و تمام نا -7

مقررات اجتماعی،احساس مسئولیت نسبت به همنوعان،ادای  اجتماعی،پیروی از قوانین و اخالق شهروندی باعث رعایت حقوق فردی و -8

 .منافع فردی میشود ملی بر تکلیف نسبت به دیگران و ترجیح منافع جمعی و

آرامش فرد  سالمت و شکوفایی استعدادهای انسانی و روند توسعه عمومی کشور تاثیر منفی بگذارد و هروندی می تواند برآسیب های اخالق ش -9

 .جامعه را به خطر بیندازد و

تهمت  رفتارهای غیر اخالقی نظیر ورود به حریم خصوصی افراد ،هرزه نگاری سایبری ،عدم رعایت مالکیت معنوی،نشر مطالب دروغ و -11

 .فضای مجازی می باشد ارزش های اخالقی در رایم سایبری ،نشان گر عدم رعایت اصول وج و

 راستگویی،آزادی،عدالت خواهی  -11

 ،عدالت خواهی،فداکاری در راه عقیده،تساهل و مدارا سخاوت نوع دوستی، نجابت، -12

 .مناسبات اجتماعی شهروندان حاکم است رفتار،روابط و بر هایی است که اخالق شهروندی مجموعه ای از مبانی،معیارها ،ارزش ها،هنجار -13

 نادرست(نادرست      ب(الف - 14

حاکم ساختن ارزش های  –نظام های آموزشی برای تربیت شهروندان متخلق به اخالق اسالمی  خانواده و گسترش آموزش های اخالقی در -15

نهادینه سازی ارزش  سیاسی برای ترویج و نقش آفرینی نهادهای اجتماعی ،فرهنگی و –گروهی  تمام مناسبات فردی و جامعه و در اخالقی در

استفاده بهینه از ظرفیت  –فرهنگی  اجرای برنامه های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و طراحی و اخالقی و رعایت اصول ارزشی و –های اخالقی 

 توانمند –التزام عملی به رعایت آنها  شهروندان با حقوق و تکالیف خود وهنری برای آشنایی بیشتر  ابزارهای آموزشی،فرهنگی و رسانه ها و

مدارا،شناخت خود،نوع دوستی، مسئولیت پذیری اجتماعی برای مواجهه با  ویژگی هایی مانند روحیه صبر،تحمل و سازی اخالقی شهروندان با

 پرشتاب جامعه تالطم و محیط پر

بیانگر  اهمیت این موضوع دارد و اخالق شبکه ای داللت کند گستردگی و ه ای،اخالق اینترنتی واصطالحاتی نظیر اخالق رایانپیدایش  -16

 .آسیب های فرهنگی است که جامعه بشری با آن روبه رو شده است مسائل اخالقی و

ی از افراد با پنهان کردن هویت سبب شده تا برخ ارتباطی،دنیای جدیدی را فرا روی انسان قرار داده است و –فناوری های نوین اطالعاتی  -17

اصول اخالقی،کنش های غیر اخالقی  بدون رعایت آداب و غریبه بودن و به دلیل ناشناس و واقعی خویش هویت مجازی برای خود خلق کنند و

  .بروز دهند

 عملی –نظری  -18

 

 

 

 



 سواالت درس سوم فصل چهارم

 .منتهی شود.......تغییر در سطح عمیق فرهنگ می تواند به تحول در  -1

 هیچ کدام(الیه های بیرونی فرهنگ    د(الیه های سطحی فرهنگ   ج(الیه های عمیق فرهنگ     ب(الف

 .همه جوامع آن را تجربه می کنند یک واقعیت اجتماعی است و یک امر طبیعی و........و......... -2

 است؟در زمان های گذشته دگرگونی های فرهنگی به چه صورت بوده  -3

 .مورد نام ببرید4از پدیده های جدید و نوظهور که هریک به طریقی در زندگی ما خودنمایی می کنند، -4

 تحوالت در الیه های زیرین چگونه است؟ مشهود فرهنگ و الیه های سطحی و واکنش افراد در برابر تغییرات در -5

 است؟ واکنش انسان ها در برابر دگرگونی های فرهنگی به چند گونه -6

 تعامل آگاهانه به چه چیزی معتقدند؟ افراد با پذیرش و -7

 .مورد نام ببرید4ندادن ،قبول یا رد آن ها،تصمیم بگیریم ، باید درباره انجام دادن یا از اقداماتی که هر روز با آن ها روبه رو میشویم و -8

 .آن هاست......و.......تفاوت سبک زندگی افراد ،در نوع  -9

 اوری فرهنگی به چه معناست؟خودب -11

 مقاومت می نمایند؟ برابر آن ها ایستادگی و در طرد می کنند و چه زمانی افراد دگرگونی های فرهنگی را انکار و -11

 مت غیر عقالنی در برابر تغییرات چیست؟مقاو علل عدم پذیرش دگرگونی های فرهنگی و -12

 چه اعتقادی داشتند؟ ترویج میشد؟و ایر کشورها از سوی چه کسانی تبلیغ ومواجهه تمدن غرب با س قرن نوزدهم و در در -13

 معیارهای انتخاب باید چه چیزی را تشخیص دهند؟ -14

 قدمت یک اندیشه یا پدیده دلیل بر چیست؟ -15

 مورد کافیست4.تعامل آگاهانه را نام ببرید معیارهای پذیرش و -16

 .تعامل آگاهانه،توضیح دهید عیارهای پذیرش وآخرت گرایی از م باوری و درمورد خدا -17

 تداوم فرهنگی ما ایرانیان وابسته به چیست؟ پیوستگی و  -18

 علم به معنای عام خود به چه معناست؟ -19

 .در مورد خانواده گرایی از معیار های پذیرش و تعامل آگاهانه ،توضیح دهید -21

 .کنیددرست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص  -21

 .اقتضائات زمان است  پاسخ صحیح به نیاز های متغیر و پویا یکی از راه های موثر دینی برای گزینش آگاهانه و اجتهاد پیوسته و( الف

 .رسانه ای قرار داریم امپریالیسم فرهنگی و مواجهه برابر با نظام سلطه و ما ایرانیان در(ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاسخ سواالت درس سوم فصل چهارم

 گزینه ج -1

 تحوالت فرهنگی  تغییرات و -2

 .کند،انجام می شده است به صورت آرام و -3

روش های نوین برگزاری مراسم  –قومی  تحوالت هویتی و –سبک جدید زندگی  –فناوری های نوین ارتباطی  –بازی های جدید رایانه ای  -4

ده ها پدیده نوظهور دیگر در زندگی روزانه ما  معنوی و مکاتب فکری و –ای  ماهواره برنامه های جدید تلویزیونی و –جشن ها یا عزاداری ها 

 .وجود دارند

آن را سخت تر می  را می پذیرند،اما در برابر تحوالت در الیه های زیرین مقاومت کرده و کمتر مقاومت کرده و راحت تر و سریع تر ان ها -5

 .پذیرند

 تعامل آگاهانه پذیرش و(3رش کامل  پذی(2عدم پذیرش   (1: به سه گونه است  -6

پویایی  اقوام مختلف هریک به سهم خویش در پیدایش و ملت ها و تمدن محصول تالش جمعی آدمیان است و این گروه معتقدند ،فرهنگ و -7

 .آگاهانه از آن بهره برد لذا می توان با این میراث بشری تعامل داشته و.تمدن ایفای نقش کرده اند فرهنگ و

به اشتراک گذاری پیام در فضای  انتشار و –وبگردی  -کوه پیمایی –شرکت در یک مهمانی  –انتخاب مدل جدید لباس  -دوستی با یک فرد -8

 نماز جماعت شرکت در –خرید مواد غذایی  –خواندن یک کتاب داستان یا رمان  –تماشای فیلم سینمایی  –مجازی 

 گزینش انتخاب و -9

 مولفه های آن ،به دور از خود بزرگ بینی ، تعصب و ارزشمند دانستن عناصر و به معنای شناخت فرهنگ خودی وخودباوری فرهنگی  -11

توانمندی های خودی را فراهم می  زمینه بهره مندی از شایستگی ها،ظرفیت ها و این باور موجب اعتماد به نفس شده و. غرور گمراه کننده است 

 .آورد

 آداب و تغییر و تحوالت متناسب با آنها ضمن پافشاری بر فرهنگ و شرایط جدید محیطی و د با نادیده گرفتن نیازها وزمانیکه برخی از افرا -11

 .مقاومت می نمایند برابر آن ها ایستادگی و طرد می کنند و در رسوم ناکارامد گذشته خود دگرگونی های فرهنگی را انکار و

 ناکارامد،عادت به وضع موجود و رسوم غلط و چگونگی آن ،تبعیت از آداب و ضرورت تغییر وعدم درک .متنوع است این علل متعدد و -12

 .امکانات فعلی از جمله این دالیل است از دست دادن شرایط و ترس از تغییر و

ترویج  رانی تبلیغ وها وروشنفکران ای الفکر در مواجهه تمدن غرب با سایر کشورها این روش از سوی برخی از منور قرن نوزدهم و در -13

 کرد آنان با نگاه منفی به میراث فرهنگی خویش و توسعه دست پیدا نوک پا باید غربی شد تابه پیشرفت و تا آنان معتقد بودند از فرق سر.میشد

 .تمدن غرب شده بودند مرعوب فرهنگ و تحقیر آن ،شیفته و

 .جدید را تشخیص دهند بودن پدیده های قدیم ومفید  صحیح و معیارهای انتخاب باید بتوانند کارآمدی و -14

 .نه موجب صحت و درستی آن قدمت یک اندیشه یا پدیده ،نه دلیل غلط بودن آن است و -15

 خانواده گرایی –عقالنیت  –علم محوری  –اخالق مداری  –وحدت ملی  –آخرت گرایی  باوری و خدا -16

 کسب اجتماعی خود به خداوند و مردم همواره در فعالیت های فردی و جایگاه مهمی داشته و سبک زندگی ما ایرانیان اعتقاد به خداوند در -17

 همین باور منشا ارزش ها ،رفتارها و عمیق درونی افراد استوار است و اعتقاد بنای جامعه اسالمی ما برپایه این باور و.رضایت او توجه دارند

یکتاپرستی،معاد  گزینش پدیده های فرهنگی ،رابطه پدیده با توحید و هنگام بررسی و ن است که درمهم ترین پیام این باور آ. نماد های جامعه است

 .صورت هماهنگی ،گزینش شود در آخرت گرایی مشخص شود و درصورت مخالفت با توحید طرد شود و و

قبول و رد می  وحدت ملی قابل بررسی و با محوریت  ظهور تمام پدیده های نو تداوم حیات اجتماعی وابسته است و به حفظ وحدت و -18

مجموعه باورها  ارزش های ملی و رفتارهای تفرقه انگیز ،قوم گرایی افراطی ،تشدید اختالفات مذهبی،انحصاری کردن نماد ها و سخنان و.باشند

 .و رفتار هایی که به وحدت ملی آسیب می رسانند، پذیرفتنی نیستند

 .می تواند مالکی برای قبول یا رد پدیده های جدید باشد(ساینتیسم عنای محدود علوم تجربی ونه به م)علم به معنای عام خود -19

اقتباس عناصر فرهنگی از  فرهنگ پذیری افراد است،لذا کسب و عامل تربیت و انسجام بخش جامعه و خانواده یک نهاد اصیل، بنیادین و -21

سبک های زندگی که .نهاد موثر فرهنگی را داشته باشند و نباید باعث تضعیف آن شودجوامع دیگر باید سازگاری الزم با ارزش های این 

 .آسیب پذیر می نمایند،قابل پذیرش نیستند هنجارهای اصیل آن را ناکارامد و ش ها وزروابط خانوادگی و ار مناسبات و

 نادرست(درست       ب(الف -21

 


