
شکل گیری هویت فرهنگی وهویت اجتماعی افرادجامعه مشخص نمی شود.نمی توانیم دالیل ایجاد،تغییروتحول 

 یک فرهنگ راشناسایی کنیم.

 سواالت و فعالیت های درس هفتم

روابط میان جوامع مختلف درهردوره تاریخی ،جامعه جهانی شبکه  جواب : ؟  جامعه جهانی چگونه شکل می گیرد -1

  رامی سازد.

ویژگی های فرهنگ  -1جواب :؟ وحالت های متفاوتی به وجودمی آورد موثراست چه عواملی درجامعه جهانی -2

 قدرت تاثیرگذاری جوامع -2جوامع 

 وتضادهای درونی می شود؟درچه صورت نظام جهانی ازانسجام برخورداراست؟ ودرچه صورتی دچارچالش  -3

اگرفرهنگی که درسطح جهانی غالب شده ویژگی های مطلوب فرهنگ جهانی راداشته باشد نظام جهانی  جواب :

انسجام  خواهدداشت درصورتی که فرهنگ غالب ویژگی های مطلوب فرهنگ جهانی رانداشته باشد نظام جهانی 

 دچارچالش وتضادهای درونی می شود. 

پیرامون   –تقسیم جامعه ی جهانی  به دوبخش مرکز  -1جواب : طه درنظام جهانی چگونه است؟ سلتاثیر فرهنگ  -4

 پیرامون -ایجادزمینه ی ستیز وچالش بین کشورهای مرکز   -3پیرامون  –ایجادوابستگی بین  کشورهای مرکز  -2

 درصورتی که جامعه ی جهانی جواب : درچه صورتی نظام جهانی صحنه تعامالت یابرخوردهای فرهنگی می شود؟ -5

 عرصه ی حضورفعال فرهنگ های متفاوت باشد. 

 مواجهه فرهنگ غرب با فرهنگ اسالمجواب: نمونه ای ازچالش بین فرهنگ ها درسطح جهان بنویسید: -9

دن های مختلف هریک مفرهنگ ها وت -1 جواب : جامعه جهانی درگذشته  دارای چه ویژگی هایی بوده است؟ -9

روابط اقتصادی ، سیاسی ، نظامی وفرهنگی بین الملل  -2دربخشی ازجهان حاکمیت وقدرت سیاسی داشتند. 

 -4تعامالت فرهنگی  تابع روابط سیاسی ، نظامی  یا اقتصادی نبود. -3باحاکمیت های مختلف درجهان وجوداشت. 

گ برتربرخورداربود فرهنگ جامعه ی مهاجم اگر درعرصه نظامی جامعه ای مغلوب می شدولی ازفرهن

امکان عبورفرهنگ ها ازمرزهای جغرافیایی ازطریق تجارت وتعامل علمی  -5رادرخودهضم وجذب می کرد. 

 فراهم بود. 

  اشد؟ بهضم وجذب شده  فرهنگ جامعه ی مهاجم درفرهنگ جامعه ی مغلوب نمونه هایی ذکرکنیدکه نشان دهد  -8

تحمیل فرهنگ چین شکست خورده  -2انیان  درمقابل حاکمیت یونانیان سلوکی حفظ هویت ایر -1 جواب :

 غلبه فرهنگی  ا سالم بر مغوالن  -3برمغوالن 

گسترش فرهنگ ا سالمی مرهون قوت وقدرت  فرهنگی اش  جواب : ونه فرهنگ ا سالم نشروگسترش یافت ؟ گچ -7

 بود که به تدریج  پذیرفته شد ودرمناطق جنوب شرقی آسیاازطریق تجارت  منتشروگسترش یافت. 

آسیب  -2پیرامون  –روابط مرکز  شکل گیری  -1جواب :  شکل روابط بین الملل دردوقرن اخیر چگونه است؟  -11

  غربی  که درحاشیه  روابط  سیاسی واقتصادی بین الملل قرارگرفت.پذیری موقعیت فرهنگی کشورهای غیر

پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر)  -1 جواب : شد؟ نوین جهانی  چه عواملی ومراحلی موجب شکل گیری نظام  -11

مبلغان مسیحی وفراماسونری  به خدمت  -3قدرت باتجارت، سرمایه وصنعت پیوندخورد.  -2ملت ها(  –دولت 

 جوامع درنظام جهانی استعماری ادغام شدند.  -4گرفته شد. 



زوال تدریجی  قدرت کلیسا  جواب :  ملت ( راتوضیح دهید .  –چگونگی پیدایش قدرت های سکوالر ) دولت  -12

  ا شد وبا انقالب فرانسه دولت هایی شکل گرفت که هویت  منجربه حاکمیت فئودال ه

 خودرادرابعادجغرافیایی،تاریخی،نژادی وقومی  تعریف می کرد نه  دینی ومعنوی 

رشدتجارت دردوران  -1 جواب :به چه دالیلی  سرمایه داران جایگاه برتری نسبت به زمین  داران پیدا کردن؟   -13

 انتقال ثروت به اروپا -3بردگی سیاه پوستان آفریقایی  وانتقال آنها به مزارع آمریکایی  -2جدید

ری :  سرمایه داران جایگاه برتجواب چگونه درنظام جهانی نوین قدرت با سرمایه ، تجارت و صنعت پیوند خورد ؟  -14

رمایه ی آنهابودند وسرمایه داران نیز برای تجارت وسود نیازمند یافتند ودولت ها برای تقویت قدرت خود نیازمندس

 حمایت نظامی دولت هابودند.صنعت  نیزبرانباشت ثروت  وموقعیت سرمایه داران افزود.

  به چه دلیلی کشورهای غربی درنظام نوین جهانی ازمبلغان مذهبی وسازمان های فراماسونری استفاده می کردند؟  -15

ن منافع اقتصادی  نیازمند درهم شکستن مقاومت های فرهنگی  اقوامی بودند که سلطه ونفوذ برای تامی -1جواب :

برنخبگان  -3باتبلیغ مسیحیت  فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی رادچاراختالل کنند.  -2آنهاراتحمل نمی کردند.

 سیاسی کشورهای دیگرتاثیرگذارند.

  ادغام جوامع درنظام جهانی استعمار چندگونه بوده است ؟ ) کشورهای استعمارزده به چندنوع تقسیم می شوند؟ (   -19

جوامعی که ازقدرت بیشتری  -2جوامعی که مستقیما به تصرف کشورهای استعمارگردرمی آمدند.  -1 جواب :

نیمه  اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی ) شرایط برخورداربودند وامکان غلبه مستقیم نظامی برآنهانبود ازطریق نفوذ

 استعماری ( تحت سلطه درمی آمدند.)بااستعمارنو وفرانو (

چالش ها وستیز های درون یک فرهنگ باچالش ها وستیز های بین دوفرهنگ  چه تفاوت هایی دارد؟ نمونه  -19

درحالی  گر دچارچالش می شونددوفرهنگ در عقاید بنیادین والیه های  عمیق فرهنگی بایکدی  جواب :  بیاورید . 

که  ممکن است درون یک فرهنگ بین اجرای رفتارها وهنجارها) الیه های سطحی فرهنگ ( تفاوت  وجودداشته 

باشد .  مثال چالش جهان ا سالم با جهان غرب از نوع چالش های بین دوفرهنگ ا ست و چالش لیبرالیسم 

 . وسوسیالیسم درون یک فرهنگ ) فرهنگ غرب ( است 

  موقعیت فرهنگی جوامع غیرغربی را در مراحل سه گانه استعمار)قدیم (، استعمارنو واستعمار فرانو توصیف کنید .  -18

دراستعمارقدیم چون اصالت با  استعمارنظامی وسیاسی همراه بود فرهنگ کمترتحت تاثیربود وتاحدودی   جواب :

 وفرهنگ  بومی  تحت تاثیر استعمارگران قرارمی  فرهنگ بومی حفظ می شد. دراستعمار نواصالت بااقتصادبود

گرفت ولی فرهنگ به طورویژه  موردتوجه  استعمارگران نبود.دراستعمارفرانو اصالت با فرهنگ است  ومهم ترین 

 ابزار  استعماری قرار می گیرد . 

   امل کنید .می شود تدرباره هویتی که کشورهای تازه تاسیس پیدا می کنند وتاریخی که برای هویت آنها تدوین  -17

کشورهای تازه استقالل یافته وجداشده از پیکره جهان قدیم  ازهویت فرهنگی  منسجمی برخوردار   جواب :

نیستند . مرزهای  جغرافیایی  آنها نیز سیاسی وتحت امر استعمارگران شکل گرفته است  وتنها درقالب  مزیت نسبی  

 تک محصولی در می ایند وخودراازاین طریق به دیگران می شناسانند. درتولید برخی کاال ها به صورت کشورهای 

 سواالت درس هشتم 


