
 به نام خداوند بخشنده مهربان 

 هویت اجتماعی

1صفحه      قاجانی                      نگارش: فاطمه آ                                    دهم: ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایراندرسنامه درس   

 ر،یجوان و پ ت،یآنها مانند تعداد جمع یتیجمع یها یژگیجوامع به و یدر معرف (چند مورد از ویژگی های جمعیتی یک جامعه را نام ببرید.1

 شهری و روستایی، بیکار و شاغل بودن جمعیت و... اشاره می کنند. چراکه جمعیت هر جامعه بخشی از هویت آن  محسوب می شود.

2(اولین شرط بقای هر جامعه چیست؟چرا؟ اولین شرط بقای هر جامعه، جمعیت آن است. اگر اعضای یک جامعه از بین بروند، آن جامعه نابود 

ی بر زمین می ماند.و فرهنگ یجتماعا ،یاسیس ،یاقتصاد یها تیاز فعال یاریبس ت،یکمبود جمع ایشود. در صورت نبود  یم  

نکته: به مجموعه آگاهی ها و معانی مشترکی که جامعه براساس آن ساخته می شود، فرهنگ می گویند و هویت هر جامعه براساس فرهنگ آن 

.ردیگ یو ارزش ها( شکل م دیعقا)  

 3(بسط و گسترش یک جامعه از چه طریقی صورت می گیرد؟ بسط و گسترش یک جامعه از طریق گسترش فرهنگِ آن صورت می گیرد.

(، دنیشی)انداه گسترش هر فرهنگ، شناختن ر (راه گسترش هر فرهنگ چیست؟ فرهنگ در چه شرایطی بیشتر گسترش می یابد؟4

 جامعه، حاملِ ی. اعضادیآ یجامعه برم یافراد و اعضا ۀعهداز  اًو عمل به آن صرف رشیو عمل کردن به آن است. شناخت فرهنگ، پذ رفتنیپذ

ابدی یگسترش م شتریباشند، آن فرهنگ ب شتریآن ب یو معان نگفره کیحامالن و عامالن  فرهنگ و عامل به آن هستند. هر چه  

 5( افزایش جمعیت یک جامعه زمینه ساز چیست؟ افزایش جمعیت یک جامعه زمینه ساز گسترش فرهنگ آن است.

فرهنگ آن  ۀجامعه به محدود شدن گستر کی تیکاهش جمع ؟است یتیهو یجامعه، مسئله ا کی یمناسب برا تیجمع نیتأم(چرا 6

جامعه، مسئله  کی یمناسب برا تیجمع نیرو تأم نیآورد. از ا یبر آن جامعه را فراهم م گرید یشود و امکان تسلط جوامع و فرهنگ ها یمنجر م

.است یتیهو یا  

77نمودار ص(جاهای خالی نمودار را کامل کنید. جواب: 7  

8( هدف اسالم گسترش فرهنگ اسالمی و توحیدی است. الزمة تحقق این هدف چیست؟ توضیح دهید. الزمة تحقق این هدف:                      

داشتن جمعیت مناسب است. اگر فرهنگی که با افزایش جمعیت بسط می یابد، فرهنگ حق باشد نه فرهنگ باطل و همچنین، افراد و اعضای آن 

 تیفی( و هم کی)تعداد الزم و کاف تیجمع تیهم کم بیترت نیدب .است یضرور تیجمع شیفرهنگ حامالن و عامالن فرهنگ حق باشند، افزا

 یخود مباهات م روانیاسالم ، روز محشر به کثرت پ امبریجامعه مؤثرند. پ کی یفرهنگ تی)حامل و عامل فرهنگ( در بسط و تداوم هو تیجمع

.کند  

اختالل در خانواده،  ،یممکن است که در مواقع یمهم خانواده است. ول یاز کارکردها تیجمع نیتأمانسان ها و  یفطر ازین یفرزندآورنکته: 

.مواجه کند تیجامعه را با کاهش جمع  

 ،یثبات یب شیمانند باالرفتن سن ازدواج، افزا یلیبه دال یامروزه جوامع غرب چرا امروزه جوامع غربی با مسئلة کاهش جمعیت مواجه اند؟(9

ی و سالمند یریچون پ یو عوارض تیپنداشتن فرزندان، با مسئلة کاهش جمع نهیو هز ییمصرف گرا ،یخانواده ها و طالق، رفاه زدگ یفروپاش

 جمعیت مواجه اند.

 یاسیشود، نظام س یمواجه م تیجمع شیافزا ایجامعه با کاهش  کی یوقت سیاست های جمعیتی را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.(10

 یها استیس»آورد که  یرا به اجرا در م ییو راه حل ها ریمردم تداب یو همکار یکند و با همراه یم یشیچاره اند تیحل مشکل جمع یآن برا

)سیاست های جمعیتی دو نوع است:  .باشد تیجمع شکاه ای شیتواند در جهت افزا یم یتیجمع یها استیشود. س یم دهینام «یتیجمع

سیاست کاهش جمعیت( –سیاست افزایش جمعیت   

 

 



2صفحه  

اسالمی که از سال از انقالب  شیبار پ کی . آنها را بنویسید.را اجرا کرد تیکاهش جمع یها استیس ،یما، در دو برهة زمان کشور (11

تا  1368درصد در سال کاهش یافت. و دیگر بار، از سال  7/2به  1/3حدود  از تیرشد جمع زانیو م دیانقالب به طول انجام یروزیتا زمان پ 1345

درصد کاهش یافت. 3/1به  9/3جمعیت اتخاذ و اجرا شد که در نتیجة آن میزان رشد ساالنة جمعیت از  سیاست کاهش 1390  

12( در سال های اخیر، چه عاملی تغییر و بازنگری در سیاست کاهش جمعیت را ضروری ساخت؟                                        

 کاهش بیش از حد و کم سابقة رشد ساالنة جمعیت در سال های اخیر، تغییر و بازنگری در سیاست کاهش جمعیت را ضروری ساخت.

 ، به چه ضرورت هایی توجه شده است؟ نام ببرید.               تصویب شد 1393(در اصول کلی سیاست های جمعیتی که در سال 13

 تیحما ت،یجمع یجوان ت،یجمع شیاز جمله افزا ییشد که در آن به ضرورت ها بیکشور تصو یتیجمعاصول کلی سیاست های  1393در سال 

ـ  یرانیا یسبک زندگ یساز نهیادو نه جینسل صالح و کارآمد، ترو تیو ترب یزندگ یها نهیهز نیآنان در تأم یجوان و توانمندساز یاز زوج ها

در  تیمتعادل جمع عیتوز یبرا یزیبرنامه ر شان،یا یها یاز تجارب و توانمند یسالمندان و بهره مند میاحترام و تکر یبرا یفرهنگ ساز ،یاسالم

.نقاط مختلف کشور و... توجه شده است  

 یها یژگیجوامع، به و یرو در معرف نیاز ا .دارند یاقتصاد تیهو زیجوامع ن را نام ببرید. مورد از ویژگی های اقتصادی جوامع (چند14

 هیسرما ؛یردستوریغ /ی(؛ مقاوم/ شکننده؛ دستوری)مانند اقتصاد نفت یتک محصول ،انیبندانش از اقتصادهای  مثال  . کنند یآنها اشاره م یاقتصاد

کنند.  یم ادیو...  ؛یاسالم/یستیالیسوس/یدار  

15(اقتصاد ایران چه دستاوردهایی داشته است؟ اقتصاد امروز ما نتیجة رویدادهای گذشته و عملکرد کنونی ماست. دستاوردها: گسترش بهره 

بهداشت و  یشاخص ها یارتقا ،یدیتول تیها، توسعة ظرف روگاهیهمچون سدها و ن ییها رساختیز جادیمردم از آب، برق، گاز، ارتباطات و ا یمند

ها،  میمقابله با تحر ،یخیتار یها یعقب ماندگ یاز جنگ، جبران برخ یناش یخسارت ها یو نانو، بازساز یهسته ا عیدر صنا شرفتیدرمان، پ

.داشته است یانفاق و توجه به مستضعفان و محرومان را در پ ةیگسترش روح  

 16(اقتصاد ایران چه معضالتی دارد؟ معضالت: تورم، بیکاری، وابستگی به نفت، توزیع نابرابر درآمد و امکانات، تجمل گرایی و مصرف گرایی.

اقتصاد در طول  نیا یریاز جمله عوامل شکل گ چیست؟ ران،یمعاصر ا خیدر طول تار وابسته اقتصاد یریاز جمله عوامل شکل گ (17

تاریخ معاصر ایران، کشف نفت و سرمایه های حاصل از فروش نفت به خارجیان بوده است. اگرچه سرمایه های نفتی می تواند به انواع دارایی ها و 

کند که  جادیوابسته ا یتواند اقتصاد ینشود، م ادهآن استف ا اگر به درستی ازشود ام لیمختلف تبد یدیو کارخانجات تول عیثروت ها مانند صنا

.و درآمد نفت وابسته است متیرشد و افول آن، به ق  

کند،  یم جادیهنگفت و بدون زحمت ا یآنکه درآمد لیبه دل یاقتصاد نیچن (اقتصاد نفتی چه ویژگی هایی )یا چه پیامدهایی( دارد؟18

 یکه م دیآ یبه وجود م یوابسته به نفت است. دولت بزرگ میمستق ریو غ میشود که مستق یم یو شکننده ا فیضع یمل دیتول یریباعث شکل گ

.ندک نیرا تأم یرفاه اقتصاد ،و نه رواج کسب و کار ینفت یکوشد به کمک درآمدها  

 یبرا ادیرا آن هم با نوسانات ز یشتریتواند در کوتاه مدت احساس رفاه ب یم تیوضع نیا چرا رفاه حاصل از اقتصاد نفتی پایدار نیست؟(19

آورد. انواع  یرا فراهم م یجهان یقدرت ها ۀسوءاستفاد نةیآورد که زم یرا به وجود م یشکننده ا تی. وضعستین داریمردم به ارمغان آورد؛ اما پا

ز انتقال آن به ، ثانیاً اکشور را محدود کنند یدرآمد نفت ما اتخاذ شده است تا اوالً کشور هیعل کردیرو نیبا هم یو مال ینفت یاقتصاد یها میتحر

.کشور ممانعت ورزند  

 هیسرمادهد و  یشکل م اقتصادخود را براساس  تیغرب، هو( دربارۀ هویت جوامع غربی و ارتباط آن با سرمایه داری توضیح دهید. 20

آنها وابسته است.  یو توان اقتصاد ییبه دارا زیاز هر چ شیانسان ها و جوامع ب تیاست. هو یافراد و جوامع غرب یابی تیهو یعامل اصل یدار

 یرا در سراسر جهان نابود م یدار هیبا اقتصاد سرما اسازگارن یاقتصاد یها وهیتابند و ش یرا بر سر راه اقتصاد خود برنم یمانع چیآنها ه نیهمچن

.کنند  

 



3صفحه  

 ییسلطه گر غرب که از سو یاز کشورها یبرخ کشورهای غربی، جنگ اقتصادی تمام عیاری علیه کشور ما به راه انداخته اند؟ (چرا21

 رانیا لیپاشنة آش نند،یب یرا نابود  شده م سرمایه داری ریغ یاقتصاد یها وهیش یتمام گر،ید یپندارند و از سو یم زیاقتصاد را اساس همه چ

.کشور ما به راه انداخته اند هیرا عل یاریتمام ع یرو جنگ اقتصاد نیاز ا .دانند یرا اقتصاد م یاسالم  

ة آسیب یا نقطه ضعف است. این اصطالح برگرفته از آشیل قهرمان افسانه ای یونان باستان است پاشنة آشیل کنایه از نقط توضیح یک اصطالح: ) 

شود تا رویین تن شود. اما پاشنه او که در دستان مادرش بود، در آب مقدس خیس نشده و همین  که در هنگام تولد در آب مقدس غلطانده می

 نقطه از بدن، عامل مرگ او در جنگ می شود.(

22( راه نجات اقتصاد ایران و احیای هویت آن چیست؟ ایران اسالمی، آرمان بازسازی هویت اقتصادی خود را با اجرای قانون اساسی و 

 سیاست های اقتصاد مقاومتی تعقیب می کند.

بخش اسالم و  اتیح میمستقل و مستحکم است که با اعتقاد به تعال شرفته،یاز اقتصاد پ ییالگو یقتصاد مقاومتا (اقتصاد مقاومتی چیست؟23

و حضور فعال و مؤثر در تعامالت  یهمبستگ د،یام ،ینوآور ت،یخالق ،یجهاد ةیروح ،یو دولت یمولد مردم یها تیو ظرف یبر دانش و فناور هیتک

را به  ییاز رشد و شکوفا یاسالم -یی ایرانیالگو تیجهان اسالم و بشر یهمراه با عدالت؛ و برا شرفتیو پ رفاه ت،یامن رانیمردم ا یبرا ،یجهان

.آورد یارمغان م  

برای مردم ایران: امنیت، رفاه و ان می آورد؟ (اقتصاد مقاومتی برای مردم ایران و برای جهان اسالم و بشریت چه چیزی را به ارمغ24

!!اسالمی از رشد و شکوفایی -برای جهان اسالم و بشریت: الگویی ایرانی  !!پیشرفت همراه با عدالت  

 25(یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟ حمایت از تولید ملی یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مناسب.  متیو ق تیفیبا ک ییکاال دیتول یکمک به صنعت کشور برا یعنی تولید ملی از تیحما تولید ملی به چه معناست؟(حمایت از 26  

27(در زمینة حمایت از تولید ملی، دولت و تولیدکنندگان هر کدام چه وظایفی دارند؟ دولت می تواند با ارائة تسهیالت به تولید کننده، 

 دیبا کننده دیتولکند.  تیحما یمل دیو... از تول یواردات یهابر کاال یگمرک یتعرفه ها شیدارند، افزا یکه مشابه داخل ییهاواردات کاال تیممنوع

.مهم بداند یبه مردم و جامعه را هدف را کنار بگذارد و خدمت یو فرصت طلب ییسودجو  

 

 پایان

14/1/1399         


