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 سواالت جور کردنی

 (.یک مورد اضافی است) هریک از تعاریف  ستون اول به کدام یک  از مفاهیم ستون دوم  مربوط می شود

 مفاهیم عبارات

  هویت-1 3  هویت جهان اجتماعی را گویند -الف 

 معناداری-2 4 آگاهی ها و معانی مشترگ را گویند -ب

 هویت فرهنگی -3 2 درتفاوت جهان اجتماعی با جهان طبیعی گفته می شود-ج 

 فرهنگ-4 
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 . نمودار را تکمیل کنید

 

 

  

 

 

،پذیرفتن و عمل کردن (اندیشیدن)راه گسترش هر فرهنگ،شناختن.راه گسترش فرهنگ یک جامعه را بیان کنید 7

 .که از طریق افراد و اعضای جهان اجتماعی صورت می گیرد تبه آن اس

 

شناختن،پذیرفتن و عمل راه  گسترش فرهنگ از طریق -.ابطه گسترش فرهنگ را با جمعیت توضیح دهیدر 8

الن و عامالن فرهنگ و معانی امح -یک جامعه انجام می شودد  کردن صورت می گیرد که این فرآیند توسط افرا

 .وهرچه اعضا بیشتر باشدآن فرهنگ بسط و گسترش بیشتری می یابد هستندجهان اجتماعی  اعضای  ،آن 

 

افزایش جمعیت به منزله گسترش فرهنگ و -هویتی است؟چرا تامین جمعیت برای جهان های اجتماعی یک امر  3

کاهش جمعیت به منزله محدود شدن گستره یک فرهنگ است که می تواند زمینه ساز بسط و  -.معانی آن است

تسلط جهان های اجتماعی دیگرباشد؛لذا تامین جمعیت مناسب برای جهان های اجتماعی یک مسئله هویتی 

 .است

 
 

فرهنگ و معنایی که   -وگسترش آن شود؟ جمعیت می تواند موجب تحقق جهان اجتماعی توحیدیدر چه صورتی  11

افراد و اعضای این فرهنگ نیز حامالن و عامالن فرهنگ --با گسترش جمعیت،بسط می یابد فرهنگ حق باشد،

 .حق باشند

 

تدابیری که نهاد سیاست در هماهنگی با مردم ، در مواقع افزایش یا  منظور از سیاست های جمعیتی چیست؟ 11
 .،  اتخاذ کرده و به اجرا در می آوردجمعیتکاهش جمعیت، برای حل مشکل 

 

 

اقتصاد وابسته  که   -.بر اقتصاد و جامعه ایران را بنویسید( که نتیجه مدیریت نادرست است) آثار زیانبار نفت  12
شکل گیری اقتصاد ملی ضعیف و شکننده که بدون زحمت درآمد زیادی -.نفت بستگی داردرشد و افول آن به 

بوجود آمدن دولت بزرگ  که بدون توجه به کسب و کار، ازطریق نفت  -.ایجاد می کند و وابسته به نفت است
معه فشار وارد ایجاد وضعیتی که در آن کشورهای بیگانه براحتی می توانند بر جا -.هزینه ها را تامین می کند

 .کنندو اقتصاد را دچار بحران کنند
 
 

 

سیاست جمعیتی ایران  

 فرهنگی بعد از انقالب
 افزایش جمعیت

 کاهش جمعیت
1631-1631 

 به بعد1631
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 بارم سوال ریف

بر اساس  جهان غرب ،هویت خود را -.شکل گیری هویت  در جهان غرب  بر چه اساسی است؟توضیح دهید  13

در غرب، هویت افراد -اقصاد شکل می دهدوسرمایه داری ،عامل اصلی هویت یابی افراد وجوامع غربی است،

جوامع تابع غرب نیز هویت سرمایه داری پیدا -هرچیز به دارایی و توان اقتصادی افراد بستگی دارد، بیش از

 .می کنند

 

 

-کشورهای سلطه گر غرب که اقتصاد را همه چیز می دانند  -چرا غرب اقتصاد ایران را هدف قرار داده است؟ 

پاشنه آشیل ایران را اقتصاد می  -می دانند ، واز سویی دیگر،تمامی شیوه های غیر سرمایه داری را نابود شده

 .دانندو لذا جنگ اقتصادی علیه ایران براه انداخته اند

 

، (باشد 44شاید منظور اصل)اجرای قانون اساسی- راه نجات اقتصاد ایران در زمان فعلی  از نظر کتاب چیست؟ 15

 اقتصاد مقاومتی -

 

باوربه تعالیم اسالم واتکاء به ظرفیت --:موارد از قبیل (چهار مورد)بنویسیدویژگی های اقتصاد مقاومتی را  16

الگویی -حضور فعال درتعامالت جهانی،-امید و همبستگی،-خالقیت و نو آوری،-روحیه جهادی، –های مردم 

 درون زایی و برون گرایی -تاکید بر خود کفایی، -رفاه  و امنیت و عدالت، -ایرانی واسالمی،

 

17 

 

 

 

 

 ایران بر چه اساس می خواهد هویت اقتصادی نوینی را ایجاد کند؟

براساس عدالت،با اتکاء به دانش و فناوری و با تاکیدبر استقالل،خودکفایی،منع خام فروشی ثروت های 

طبیعی،حفظ اقتدار و عزت ملی،درون زایی درعین برون گرایی هویت اقتصادی نوینی را در این سرزمیت پایه 

 .ریزی کنند

 

 

 


