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الر توحیدی وحتی اساطیری نیست. بلکه هویتی سکو هویتی :هویت فرهنگی جوامع اسالمی درتصویر غرب زده و خودباخته چگونه است؟ جواب -10

عناوین قوم گرایانه وناسیونالیستی امت اسالمی را با اقوام مختلف مانند ترک و فارس وعرب  ودنیوی است که به ابعاد تاریخی وجغرافیایی محدوداست ودرقالب

 .و... تقسیم می کند

به فرهنگ غرب وهویت های کاذب پدید  آثاری رادرنقد تقلیدی :واکنش متفکرین ایرانی نسبت به رویارویی بافرهنگ غرب چگونه بود؟ جواب -11

(خدمات متقابل اسالم وایران ) شهیدمطهری(و فطرت ) شهید مطهری( دکترشریعتی (آوردند. مانند غرب زدگی ) جال آل احمد( ، بازگشت به خویشتن 

 انقالب هامهم ترین نتیجه تحوالت درجهان اجتماعی چیست؟  -12

 تحوالت هویتیانقالب ها چه نوع پیامدهایی به دنبال دارند؟  -13

تاریخ وجغرافیای هویت 2-هویت اسالمی  احیای اندیشه بازگشت به1-انقالب اسالمی چه آثار هویتی درایران وجهان به دنبال داشت؟  -14

اسالم رابه عنوان یک قطب فرهنگی 4-بیداری اسالمی شد.اسالمی قلب تپنده  هویت3-راذیل آسمان معنوی توحیدقرارداد).امت به جای ملت( اسالمی 

 .دراندیشه های اندیشمندان غربی درخصوص اینکه سکوالریسم سرنوشت حتمی بشریت است،شد منجربه بازبینی وتامل5-جدیدظاهرساخت. 

دربرابر هجوم سیاسی واقتصادی غرب بود  معهانقالب اسالمی ایران حاصل مقاومت هویت اسالمی جا :انقالب اسالمی ایران چگونه حاصل شد؟ جواب -15

 داشت که به سبب خودباختگی فرهنگی نخبگان ورجال سیاسی به مدت یک سده ادامه

انقالب اسالمی مقاومتی دربرابر  :است ؟ جواب انقالب اسالمی ایران چه ارتباطی باهویت ایرانی دارد وچه تاثیری دراحیای جهان اسالم داشته -16

.اسالمی ، الهی وتوحیدی بود نه خویشتن صرفا تاریخی وجغرافیایی دنیوی غربی فرهنگی نخبگان بود که موجب بازگشت به خویشتنخودباختگی 

ع( بابازگشت به هویت اسالمی ، تاریخ ) ایشان بااستفاده از آموزه های قرآن واهل بیت :نقش امام خمینی درهویت جامعه ایرانی چگونه بود؟ جواب -17

 .خود دربرابرجهان مقابل دفاع کردند وجغرافیای خودرا درذیل آسمان معنوی توحیدی قرارداد وازمرزهای جامعه ایرانی

به هویت اسالمی خود به صورت قلب تپنده  جامعه ایران بابازگشت :انقالب اسالمی چه تاثیری دراحیای هویت جهان اسالم داشته است ؟ جواب -18

 .عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر می گردد جهان اسالم ازتصویر القاشده ی غرب خارج شده وبهبیداری اسالمی درآمد و 

حیات معنوی اسالم ، افق های جدیدی برروی  :انقالب اسالمی وحیات معنوی اسالم چه تاثیری براندیشمندان جهان غرب داشته است ؟ جواب -19

 .سرنوشت مشترک وحتمی بشریت می دانستند رابه تامل وبازبینی فرخوانده است نیوی شدن رابه عنواناندیشمندان غرب گسترده ونظریه پردازان غربی که د

حجاب رانوعی نماد هویت دینی واسالمی می دانند  جواب: چونچراموضوع حجاب دردرون کشورهای اروپایی به صورت یک مسئله درآمده است؟  -20

 .های اسالمی درآن جوامع رواج نیابند می ستیزکنندتا ارزشکه درحال گسترش است وبایدبامصادیق فرهنگ اسال

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

درس نهم 
 .توانایی انجام کاری با آگاهی واراده قدرت است :قدرت چیست؟ جواب  -1

اجتماعی: وقتی بتوانیم اراده دیگران را تحت  درتق -2قدرت) فردی(: انجام کارهای فردی با آگاهی واراده  -1 :جواب :انواع قدرت انسان راتوضیح دهید -2

 تاثیرخودقراردهیم قدرت اجتماعی داریم

ها بی نیاز از دیگران نمی توانند به  قدرت فردی محدودترازقدرت اجتماعی است وانسان1- :قدرت اجتماعی چه تفاوتی دارد؟ جوابقدرت فردی با  -3

درقدرت فردی نیازی به جلب رضایت دیگران نیست. ولی 3- .دیگران موثرند درقدرت فردی دیگران نقشی ندارند ودرقدرت اجتماعی -2زندگی خودادامه دهند

.هستیم اجتماعی نیازمند توافق وتبعیت دیگراندرقدرت 

.دیگران دارند کسانی که درزندگی توان تاثیرگذاری بیشتری براراده ی :چه کسانی ازقدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند؟جواب -4

 بامیل درونی رضایت نسبت به قدرت دیگران وپذیرش وتبعیت از آن :مقبولیت درقدرت اجتماعی به چه معنایی است؟ جواب -5

تبعیت ناشی ازترس،تهدید وزور که برای  تبعیت باکرهت یعنی1- :تبعیت اراده ی یک انسان از انسان دیگر به چند صورت انجام می پذیرد؟ جواب -6 

استفاده از زور )که دارای  به اراده ی دیگران ازروی میل درونی، بدون تبعیت بارضایت یعنی عمل2-گریزاز تنبیه انجام می شود)به دلیل قدرت طرف مقابل(

 .مقبولیت است

شود. برمبنای قوانین و احکام الهی  قدرت براساس شریعتی که موافق حگم خداونداعمال می :مشروعیت قدرت چیست؟ برچه مبنایی می باشد؟ جواب -7

می باشد
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قدرت رضایت وخواست مردم باشد قدرت  به اعمالدرصورتی که نسبت  : درچه صورتی قدرت مقبول ودرچه صورتی قدرت مقبولیت ندارد؟ جواب -8

 .قدرت مقبولیت ندارد مقبولیت دارد واگر اعمال قدرت بااکراه وبدون رضایت وخواست مردم باشد

شریعت وموافق حکم خداوندباشد مشروع  درصورتی که قدرت براساس :جوابودرچه صورتی مشروعیت ندارد؟ درچه صورتی قدرت مشروعیت دارد؟  -9

 .ودر غیراین صورت مشروعیت ندارداست 

ولی مدار مشروعیت حق وباطل بودن است  مدارمقبولیت قدرت، خواست واراده مردم بارضایت است :جوابمدارمقبولیت بامدارمشروعیت چه تفاوتی دارد؟  -10

 .براساس حکم و اراده ی تشریعی خداوند

.مطابق با حکم الهی واراده ی تشریعی خداوندباشد درصورتی که خواست وارده ی مردم :درچه صورتی قدرت هم مقبولیت وهم مشروعیت دارد؟ جواب -11

خیرچون مردم به حکم  : داشته باشد ؟ جواب آیا درجامعه ای که فرهنگ عمومی مردم فرهنگ دینی باشد قدرت نامشروع می تواند مقبولیت -12

 .ورضایت مردم بی بهره می شود مقبولیتالهی اعتقاددارند اگرقدرتی نامشروع وضداحکام الهی باشداز 

 .چگونگی اعمال قدرت سازمان یافته برای هدفی معین سیاست است:جواب :سیاست راتعریف کنید -13

 .مجموعه عواملی که سیاست های کل جامعه راپیش می برند :جواب :حکومت راتعریف کنید -14

هرنوع سازماندهی قدرت درجامعه ونظام اجتماعی کل سیاست درمعنای عام است و :جواب:سیاست درمعنای عام ودرمعنای خاص راتوضیح دهید -15

 .، سیاست به معنای خاص است سازماندهی قدرت درنظام سیاسی

سیاست سازوکاراعمال قدرت است که بدون حکومت امکان تحقق ندارد. تاحکومتی برقرارنشود  :جواب حکومت وسیاست چه ارتباطی بایکدیگردارند؟ -16

 .شود سیاستی اجرانمی

حکومت 1- براساس الف( تعدادافرادتاثیرگذاروتصمیم گیردرحکومت  :جواب براساس چه مالک هایی می توان نظام های سیاسی راطبقه بندی کرد؟ -17

 هاوتصمیمات شخصی براساس اغراض،خواسته -1ب( روش تصمیم گیری وتاثیرگذاری )اکثریت مردم حکومت  -اقلیت(چندنفرمحدود) کومتح -2یک نفر 

هاونظام های سیاسی   کومتح -2رمداراحکام وقوانین الهی هستند. ب حکومت هایی که1-ج ( دینی یادنیوی  براساس فضیلت وموازین عقلی برمدارحقیقت -2

 سکوالرودنیوی

نظام سیاسی مونارشی که حکومت یک   -1 :براساس دیدگاه ارسطو نظام های سیاسی که یک نفردرآنهاحاکمیت دارندچنددسته اند؟ جواب -18

 .حکومت یک نفربراساس خواست ومیل شخصی خوداست استبدادی) تیرانی (یا دیکتاتوری که -2 . نفربراساس فضیلت ومدارحقیقت است

باشددموکراسی نامیده می حاکمیت اکثریت مردم درصورتی که برمدارخواسته های آنها  :جواب .دموکراسی وجمهوری ازدیدگاه ارسطوراتعریف کنید -19

 .مردم آن براساس حقیقت وفضیلت درنظام سیاسی حضورداشته باشندحکومت جمهوری است شود.حکومتی که اکثریت

جمهوری حاکمیت اکثریت براساس فضیلت وحقیقت است ولی  :جواب ازنظرارسطوچه تفاوتی بین نظام سیاسی دموکراسی وجمهوری وجوددارد؟ -20

 .دورازحقیقت است واست ومیل اکثرافراد بهدموکراسی براساس خ

مدینه فاضله جامعه الهی براساس سنت وقانون الهی بانظربه حقیقت واراده  :جواب جوامع فاضله وجاهله ازدیدگاه فارابی چگونه جوامعی هستند؟ -21

 .زشهای دنیوی می باشدارزش هایش عقالنی، الهی و وحیانی نیست.ارزش هایش ار الهی باکمک عقل ووحی است.مدینه جاهلی

.اباحیت ومباح دانستن همه امور برای انسان .آزادی انسانها مرجع تمام ارزش ها وآرمان های اجتماعی است :جواب لیبرالیسم یعنی چه ؟ -22

 ارزشهای اجتماعیفرهنگ غرب ورویکرد دنیوی به عالم هستی وانکارشناخت علمی  :جواب لیبرالیسم باکدام فرهنگ ورویکرد سازگاراست؟ -23

چون ازیک سو معتقدندکسی که ازحدودنظام سیاسی لیبرالیسم : جواب چرا پیروان لیبرال دموکراسی دچار تناقض )پارادوکس دموکراسی(هستند؟ -24

ت ی شوند).باکسانی که عدالفرد لیبرال آزاداست که هرنوع عقیده ای راداراباشدواین دوبایکدیگر جمع نم خارج شود شایسته دریافت رای نیست وازسوی دیگر

 .کنند دانند راحت برخورد نمی کنند وآنهارا طردمی رابرتراز آزادی می

جمهوری به معنای رسمیت داشتن حضورمردم درنظام سیاسی .اسالمی یعنی فعالیت اجتماعی سیاسی مردم  :جواب مفهوم جمهوری اسالمی چیست؟ -25

 .عقاید وارزش های اسالمی است برمبنای

بااراده ومشیت خداوند نه مردم وانبیا واولیا، با دووسیله عقل ووحی مسولیت  :جواب درعقایداسالمی مقررات چگونه تعیین میشوند وشکل می گیرند؟ -26

 است ما درایجادمقررات اسالمی اراده واختیاری نداریم ما انسانها فقط شناخت احکام واجرای آن

عدالت،آزادی،استقالل،امنیت ، تامین اجتماعی، نفی وابستگی ، عقالنیت ، مشورت، :جواب : رانام ببرید تعدادی از ارزش های اجتماعی اسالمی -27

.والیت براساس موازین اسالمی هوشمند خودداری ازپذیرش طاغوت وقدرت های غیرالهی و فعالیت درشکل گیری امامت ووظیفه امت اسالمی چیست ؟  -28
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پاسخ: معنای آزادی اسالمی متفاوت باشد. چرا؟  های اجتماعی بنویسید که درجامعه لیبرال دموکراسی با جمهورینمونه ای ازارزش ها وآرمان  -29

ودینی دارندو وسیله ای برای نزدیک شدن به خداهستندولی درنگاه لیبرال دموکراسی این  دراین دو جامعه متفاوت است.درنگاه اسالمی ارزش ها اهمیت الهی

 .گونه نیست

.تقرب)نزدیک شدن (به خداونداست پاسخ : ارزش ها اهمیت الهی ودینی دارند و وظیفه ارزش هایگاه اسالمی جایگاه ارزش ها چگونه است؟ درن -30

 مسئولیت متقابل مردم ونظام سیاسی پاسخ: هنگامی که بعداجتماعی وسیع تری پیدا کنند. احساسعبادات درچه صورتی ارزش بیشتری می یابند؟  -31

 .عبادت محسوب می شودنوعی 

 ؟حضورمردم دریک حکومت لیبرال دموکراسی چه تفاوتی با حضور مردم درجمهوری اسالمی دارد -32

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 درس دهم
جامعه افزایش می یابد وباافزایش  چون باافزایش تعدادجمعیت یک جامعه ، میزان هویت اجتماعی آنچراجمعیت یکی ازویژگی های هویت ملی است؟ -1

 چارتزلزل وتعارض وبحران فرهنگیدرصورتی صحیح است که جامعه د هویت اجتماعی درواقع هویت فرهنگی گستره بیشتری خواهدداشت.)البته این پیش فرض

 نباشد

فرهنگ آن جامعه  گسترش دهندگان () هرچه تعدادجمیت یک جامعه بیشترباشد انتشاردهندگانچه رابطه ای میان جمعیت وهویت جوامع وجوددارد؟  -2

 .هستند بیشترخواهدبود.زیرااعضای جهان اجتماعی،حامل وعامل یک فرهنگ ومعانی آن

 جمعیت جامعههرجامعه چیست؟اولین شرط بقای  -3

می تواند برمیزان ثروت ،امنیت،قدرت  جمعیت یک جامعهجمعیت هرجامعه،برثروت،امنیت،قدرت ومنزلت آن درمیان سایرجوامع چه تاثیری دارد؟  -4

اشدوانسجام وهماهنگی اجتماعی متناسب باامکانات آن ورشدمتعادل ب ومنزلت آن تاثیرمثبت ویا منفی داشته باشد.درصورتی که میزان جمعیت یک جامعه

های فوق می انجامدودرغیراین صورت افزایش جمعیت موجب کاهش شاخص های اقتصادی،سیاسی  درحدمناسبی باشدافزایش جمعیت به افزایش شاخص

 .واجتماعی خواهدشد

 .به سیاست های جمعیتی روی می آورندجوامع مختلف برای تامین جمعیت مطلوب خود،چه می کنند؟  -5

 جمعیت واقتصاد آن جامعهعینی ترین ابعاد هویت یک جامعه چیست؟  -6

وعقایدآن فرهنگ با حامالن  شناختن ،اندیشیدن،پذیرفتن وعمل کردن به آرمان ها،ارزش هاراه گسترش وبسط هرفرهنگ دریک جامعه چیست؟  -7

 وعامالن بیشتر)جمعیت بیشتر

پدربزرگ،خاله،دایی،عمه،دخترعمو،پسردایی و...نظام خویشاوندی  خانواده ها وایجادنسبت هایی چونباگسترش نظام خویشاوندی چگونه شکل می گیرد؟ -8

 شکل می گیرد

محدودشدن گستره آن است که می تواندزمینه یعنی کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی چه تاثیرات هویتی دارد؟  -9

 یگرباشدساز بسط وتسلط جهان های اجتماعی د

به علت هایی مانند: باال آوردند؟ چراامروزه جوامع غربی با مسئله کاهش جمعیت وپیری جمعیت روبه روهستند؟ وبه چه سیاست هایی روی -10

ت های ان .سیاسومصرف گرایی وبه دنبال آن ،هزینه پنداشتن فرزند رفتن سن ازدواج ،افزایش بی ثباتی،فروپاشی خانواده ها وطالق،رفاه زدگی ،عافیت طلبی

 تشویق فرزندآوری وپذیرش مهاجران خارجی

باهمراهی وهمکاری مردم وبا  مجموعه تدابیروراه حل هایی که نهادسیاستمنظورازسیاست های جمعیتی چیست ومسولیت آن برعهده کیست؟  -11

 هماهنگی بین سایرنهادها جهت حل مشکالت جمعیت چاره اندیشی می کند

 سیاست های جمعیتی افزایش دهنده یاکاهش دهنده جمعیتمعیتی رانام ببرید؟ انواع سیاست های ج -12

تازمان پیروزی انقالب طول 1345 پیش ازانقالب اسالمی که ازسال1-ایران درچه دوره هایی سیاست های کاهش جمعیتی رادنبال کرده است؟  -13

درصدکاهش یافت1/3به 3/9که رشدجمعیت از1391تا 1368ازسال 2-کاهش یافت.درصددرسال 2/7به 3/1کشیدوطی آن میزان رشد ساالنه جمعیت ،از حدود


