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 : (درس هشتم )هویت

 

 هویت چیست؟ -1

 آیا هویتمان را خودمان می سازیم؟ -2

 چه هویتی را خودمان می سازیم؟ -3

 یی ثابت اند؟چه هویت هایی قابل تغییرند و چه هویت ها -4

 آیا هویت فقط فردی است؟ -5

 ابعاد هویت انسان را بنویسید. -6

 برای هر یک از ابعاد هویتی انسان مثالی بزنید. -7

 هویت جهان اجتماعی چگونه تشکیل می شود؟-8

 هویت اجتماعی هر فرد بر چه اساسی شکل می گیرد؟ -9

 شود؟هویت اجتماعی جامعه قبیله ای چگونه تشکیل می  -11

 در جامعه سرمایه داری هویت اجتماعی بر چه اساسی شکل می گیرد؟ -11

 در جامعه دینی هویت اجتماعی چگونه شکل می گیرد؟ -12

 .................. آدمی تعامل می کند....... خود را با طبیعت و هر جهان اجتماعی بر اساس......... -13

 ونه است؟در دیدگاه دنیوی جهان متعدد طبیعت چگ -14

 طبیعت چگونه است؟نسبت به دیدگاه اسالم   -15

 خود را فراهم می کتد؟ هر جهان اجتماعی چگونه زمینه رشد -16

 هویت اجتماعی جهان متعدد با چگونه هویتی ناسازگار است؟ -17

 منظور از هویت آگاهانه و پنهان چیست؟ -18
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 گیریم؟برای شناخت هویت فردی خود از چه کسانی مشاوره می -19

 پیامبران و اولیای الهی از کدام بخش دولت سخن گفته اند؟ -21
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 : درس نهم )بازتولید هویت اجتماعی(

 

 انسان چگونه هویت اجتماعی خود را شکل می دهد؟ -1

 جهان اجتماعی چگونه موجبات تداوم و بقاء خود را فراهم می کند؟ -2

 اولین آشنایی فرد با جهان اجتماعی کجاست؟ -3

 که موجب آشنایی فرد با جهان اجتماعی است کدامند؟عواملی به جزء خانواده  -4

 جامعه پذیری چیست؟ -5

 کجروی اجتماعی چیست؟ -6

 روش های کنترل کجروی اجتماعی را نام ببرید و هر یک را توضیح دهید؟ -7

 اقناع چیست و چه تأثیری در کنش افراد دارد؟ -8

 اعی بیشتری برخوردارند؟کدام فرهنگ ها از قدرت اقن -9

 تشویق وتنبیه به چتد شکل است و برای هر کدام یک مثال بزنید؟ -11

 کنترل اجتماعی را تعریف کنید. -11

 چرا جهان اجتماعی دچار آسیب و تهدید می شود؟ -12

 در جهان اجتماعی اسالم چه ارزش هایی در فرایند کنترل اجتماعی موثر اند؟ -13

 نهی از منکر دارای چه روش ها و سطوحی است؟ امر به معروف و -14
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 دهم )تغییرات هویت اجتماعی( : سدر

 

 منظور از موقعیت اجتماعی چیست؟ -1

 شناخت موقعیت اجتماعی فرد چه فایده هایی دارد؟ -2

 کسب هویت های اجتماعی جدید با تغییراتی در .......................... افراد همراه است. -3

 تولد ، هویت اجتماعی افراد چگونه است؟در بدو  -4

 چگونه افراد از هویت اجتماعی اکتسابی بر خوردار می شوند؟ -5

 تحرک اجتماعی چیست؟ -6

 انواع تحرک اجتماعی افراد را نام ببرید. -7

 آیا در همه کشورها معیار موقعیت اجتماعی ، رتبه بندی شغلی است؟ -8

 بزنید.برای هر یک از انواع تحرک مثلی  -9

 اعضای جهان اجتماعی ابتدا با چه هویتی آشنا می شوند؟ -11

 رات هویتی را می پذیرند؟یآیا جهان های اجتماعی همه تغی -11

 را فراهم می سازد؟ یمکان تحرک صعودادر جامعه سرمایه داری چه ارزشی  -12

 در جهان سکوالر چه هویتی بروز نخواهد یافت؟ -13

 ویتی به رسمیت شناخته نمی شود؟در جهان معنوی چه ه -14

 تعارض فرهنگی چیست؟ -15

 علل تعارض فرهنگی چند نوع اند؟ -16
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 یازدهم )تحوالت هویتی جهان اجتماعی( : سدر

 

 از هویت اجتماعی به چه عنوانی یاد می کنند؟ -1

 هویت فرهنگی جهان اجتماعی چگونه تشکیل می گیرد؟ -2

 هویت اجتماعی وجود دارد؟چه رابطه ای بین هویت فرهنگی و  -3

 چه موقع هویت فرهنگی اهمیت خود را از دست می دهد؟ -4

 منظور از تحوالت هویتی چیست؟ -5

 زل فرهنگی چیست؟لتز -6

 در جهان اجتماعی رخ می دهد؟زل فرهنگی لچه موقع تز -7

 زل فرهنگی به بحران هویت منجر می شود؟لچرا تز -8

 نگی تبدیل می شود؟هفرچگونه بحران هویت به تحوالت  -9

 تحوالت فرهنگی چند نوع هستند؟ -11

 منظور از تحوالت فرهنگی مثبت چیست؟ -11

 منظور از تحوالت فرهنگی منفی چیست؟ -12

 رهنگی کدامند؟فعلل درونی تحوالت  -13

 چه موقع جهان اجتماعی گرفتار مرگ طبیعی می شود؟ توضیح دهید. -14

 یجی به دنبال دارد؟اهای معنوی افراد پاسخ ندهد چه نتاگر جهان اجتماعی به نیاز -15

 چرا دانشمندان به عبور از مرزهای فرهنگی تشویق می شوند؟ -16
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 : درس دوازدهم ) تحوالت هویتی جهان اجتماعی (

 

 روابط جهان های اجتماعی در چه سطحی است ؟ -1

 چگونه جهان اجتماعی زمینه ی پیشرفت خود را فراهم می آورد ؟ -2

 مل جهان اسالم در سده های نخستین با جهان های دیگر چگونه بود ؟عات -3

 چرا جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ یونان و روم عناصر اساطیری را نپذیرفت ؟ -4

 در چه شرایطی جهان اجتماعی دچار تحوالت هویتی می شود ؟ -5

 را به دنبال داشت ؟جهان اسالم در رویارویی با فرهنگ های دیگر چه پیامدهایی  -6

 جدید تبدیل می شود ؟جهان اجتماعی چگونه به جهان اجتماعی  -7

 در برخورد با اسالم چه تغییری پیدا کرد ؟ یون وسطرجهان غرب در ق -8

 خودباختگی فرهنگی چیست ؟ -9

 ویژگی های جوامع خودباخته را بنویسید . -11

 غرب زدگی را تعریف کنید . -11

 بیگانگی در زبان فارسی چیست ؟ طالح ازخودصا -12

 انواع از خود بیگانگی را نام ببرید وهر یک را تعریف کنید . -13

 چرا در جهان های اجتماعی انسان دچار عصیان می شود ؟ -14

 دیدگاه قرآن درمورد از خود بیگانگی انسان را بنویسید . -15

 در کدام جهان اجتماعی انسان به خویشتن الهی می رسد ؟ -16

 جهان های اجتماعی اساطیری و سکوالر چه تأثیری بر انسان دارند ؟ -17
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 درس سیزدهم ) هویت ایرانی ( :

 

 هویت افراد با چه ویژگی هایی شناسایی می شود ؟ -1

 هویت ملت ها با چه ویژگی هایی معرفی )شناخته ( می شوند ؟ -2

 بود ؟هویت ایرانی قبل از اسالم چگونه  -3

 فردوسی هویت ایرانی چگونه مطرح شده است ؟در شاهنامه  -4

 هویت فرهنگی ایران پس از اسالم چگونه بود ؟ -5

 چرا زبان فارسی به عنوان زبان دوم جهان اسالم درآمد ؟ -6

 لیبی و حمله مغوالن چگونه مقابله کرد ؟صجهان اسالم با جنگ ها  -7

 م داشت ؟برخورد جهان غرب چه تأثیری در جهان اسال -8

 دیدگاه تاریخ نگاران غربی درمورد هویت فرهنگی جوامع اسالمی چیست ؟ -9

 درمورد فرهنگ غرب چه بوده و چه آثاری از خود داشته اند ؟ 31دیدگاه متفکران ایرانی در دهه  -11

 انقالب اسالمی ایران حاصل چیست ؟ -11

 انقالب اسالمی ایران به رهبری چه کسی شکل گرفت ؟ -12

 می چه تأثیری بر هویت ایرانی دارد ؟انقالب اسال -13

 تأثیر انقالب اسالمی ایران بر جوامع غربی را بنویسید . -14
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 معیتی و اقتصادی( :ج) هویت ایرانی؛ابعاد  مدرس چهارده

 

 ابعاد هویتی جمعیت هر جامعه را بنویسید . -1

نی مشترک که جهان اجتماعی بر جهان اجتماعی پدیده ای .................... است و به آگاهی ها ومعا -2

 اساس آن ساخته می شود ..................... می گویند .

 هویت فرهنگی چیست ؟ -3

 گسترش جهان اجتماعی چگونه صورت می گیرد ؟ -4

 هر فرهنگ چیست ؟ شرراه گست -5

 عامالن و حامالن فرهنگ کدامند ؟ -6

 افزایش جمعیت چه تأثیری در فرهنگ دارد ؟ یاکاهش  -7 

 اسالم چیست؟ هدف -8

 چرا افزایش جمعیت در جهان اسالم ضروری است ؟  -9

 سخن پیامبر درمورد جمعیت چیست ؟ -11

 کارکرد مهم خانواده چیست ؟  -11

 جمعیت همراه اند ؟چرا جوامع غربی با سالمندی  -12

 سیاست های جمعیتی را تعریف کنید . -13

 در چه زمانی ایران سیاست های کاهش جمعیت را اجرا کرد ؟ -14

 کنش اقتصادی چیست ؟ -15

 نش های اقتصادی برخی از کنش های .................... هستند .ک -16

 نهاد اقتصاد را تعریف کنید . -17

 دستاورد های مثبت ومنفی اقتصاد امروزی ما کدامند ؟ -18
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 معاصر ایران چیستند ؟ عوامل شکل گیری اقتصاد -19

 ابزار های فشار بر اقتصاد جامعه کدامند ؟ -21

 هجوم اجتماعی دولت های غربی در زمان قاجار پهلوی را بنویسید . -21

 ویژگی های هویت جهان غرب را بنویسید . -22

 ویژگی های اقتصاد مقاومتی را بنویسید . -23

 ؟ وظیفه مردم ایران در اقتصاد مقاومتی چیست -24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشید  سربلند  !همکاران خوبم 


