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 ( نمونه سواالت درس هشتم) 

 

 تعریف کنید. ـ هویت را1

 احساس مثبت و منفی ایجاد می کنند. دـ برخی از ویژگی های هویتی را نام ببرید که در افرا2

 ـ موقعیت هایی را بنویسید که افراد در آنها به سوال کیستی پاسخ می دهند.3

 ـ آیا هویتمان را خودمان می سازیم؟4

 ـ هویت انتسابی و اکتسابی را تعریف کنید و مثال بزنید.۵

 ـ آیا هویتمان تغییر می کند؟۶

 ـ جایگاه افراد در جهان اجتماعی تابع چیست؟۷

 ؟سر گذاشته اند پشت ـ چرا افراد در طول زمان خود را همان شخصی می دانند که تغییراتی را۸

 ـ آیا هویت انسانها صرفا اجتماعی است؟۹

 ـمنظور از هویت اجتماعی چیست مثال بزنید.1۰

 فردی چیست مثال بزنید. ـ منظور از هویت11

 ـ سه بعد متمایز هویت انسان را نام ببرید.12

 خش تقسیم می شود نام ببرید  و مثال بزنید. ویت فردی به چندبه ـ13

 ـ کانال ارتباط ما با جهان طبیعی چیست؟14

 ـ کانال ارتباط ما با جهان اجتماعی چیست؟1۵

 ـ منظور از هویت جسمانی فرد چیست؟ مثال بزنید.1۶

 ـ منظور از هویت نفسانی فرد چیست؟ مثال بزنید.1۷

 ـ در شرایط اقلیمی متفاوت شیوه زندگی اجتماعی مردم متفاوت است زیرا جهان .......... بر جهان  .............. تاثیر می گذارد.1۸

 ـ هویت هر جهان اجتماعی بر چه اساسی شکل می گیرد؟1۹

 چه اساسی شکل می گیرند؟اجتماعی بر  در جهانو نمادها هنجارها ،  قواعد ـ2۰

 ـ هویت اجتماعی افراد درون جهان اجتماعی بر چه اساسی شکل می گیرد؟21

 ی افراد بر چه اساسی مشخص می شود؟عـ در جامعه قبیله ای هویت اجتما22

 ـ در جامعه سرمایه داری هویت اجتماعی افراد بر چه اساسی شناخته می شود؟23

 افراد بر چه اساسی مشخص می شود؟ ـ در جامعه دینی هویت اجتماعی24

 ـ در دین اسالم هویت اجتماعی بر چه اساسی ارزیابی می گردد؟2۵

 ـ آیا هرنوع هویت اجتماعی با هرنوع هویت فردی سازگار است؟2۶

 می کند. تعاملو بدن آدمی  طبیعت هر جهان اجتماعی بر اساس ......... خود با -2۷

 چگونه است؟به طبیعت  متعددـ نگاه دنیوی جهان 2۸

 چگونه است؟ طبیعتبه ـ نگاه معنوی جهان اسالم 2۹

 ........... خود با نوع خاصی از هویت اخالقی و روانی افراد سازگار است. بنا بهـ هر جهان اجتماعی 3۰

 با چه نوع از هویت اخالقی و روانی افراد تناسب دارد؟ ددجمتغرب ـ جهان اجتماعی 31

 ی معنوی  با چه نوع از هویت اخالقی و روانی افراد تناسب دارد؟ـ جهان اجتماع32
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 ؟ها شناخت نداریم آگاهی پیدا کنیمـ ما چگونه می توانیم درباره ویژگی هایی از خود که به آن33

 ـ وجود نظریات مختلف درباره هویت نشانه چیست؟34

 ـ چه کسانی درباره هویت انسان ها سخن گفته اند؟3۵

 و اولیاء الهی درباره چه ابعادی از هویت انسان سخن گفته اند؟ـ پیامبران 3۶

 

 


