
 بسمه تعالی

 هویت اجتماعی 1پرسش و پاسخ درس 

 -کنشگر  -و به انجاام دهدادآ  ن    -کنش-دهد می در علم انسانی،به فعالیتی که انسان انجام .1

 گویدد.می

 ارد؟ کدش انسان ها چه ویژگی هایی د  .2

 .کدش هدف دار است -ج    . کدش ارادی است-. بکدش  گاهانه است-الف

  یعدی چه؟انسان  دار بودن کدش معدا  .3

 ن را  ( گاهانه،ارادی،هادف دار  ن)هاای  ژگای یعدی انسان ها با توجه به معدای کدش خاود و وی 

 دهدد.می انجام

 کدش انسان چه  ثار و پیامد هایی دارد؟  .4

 غیر ارادی-ب ارادی-الف 

 ارادی چیست؟با ذکر مثال:های پیامد  .5

به همین  بسته است.د کدشگر یا افراد دیگر واآ انسان ها یعدی خوکدش به ارادهای خی از پیامدبر

کدد در نتیجه می گویدد. مثال : دانشجویی کتاب درسی خود را مطالعهمی سبب به  نها پیامدهای ارادی

دهد. پاساخ دادن  می نمرآدهد  ثانیاً استاد متداسب با تالش او می ی  ن اوال به سواالت امتحانی پاسخ

گر نمرآ دادن استاد پیامدهای ارادی کدش مطالعه کردن است که اولی به ارادآ خود کدشا به سواالت و 

 و دومی به ارادآ دیگری وابسته است.

 پیامدهای غیر ارادی چیست؟ با ذکر مثال .6

ادآ انساانها بساتگی   ارقع بعضی از پیامادها باه   اما همه ی پیامدهای کدش این گونه نیستدد در وا

وای کدیاد ها  می یدد مثال: وقتی شما پدجرآ ها را بازگومی ندارند به این پیامدها ، پیامدهای غیر ارادی

  شود.می کالس عوض

 عی هستدد یعدی چه؟طپیامدهای غیرارادی ق  .7

 .وندشمی یعدی حتماً انجام

 .عدی ممکن است انجام شود یا نشودیی اند یعدی چه؟پیامدهای ارادی کدش احتمال .8

خود را با توجه به پیامدهای ارادی و غیار ارادی  نهاا   های ش: معموال انسانها کدیجه کلی درسنت

 کددد.می داریبه دلیل پیامدهای نامطلوبشان خودا ام برخی کدش هدهدد و از انجمی جامان
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                                        ریاضی، دوازدهمدبیرستان هدایتی؛ 

 کدش اجتماعی چیست؟  .1

هی کدشگر ماعی ارادآ و  گاشوند در کدش اجتمی به دیگران انجام توجهکه با  نوعی کدش است 

 .، ویژگی ها و اعمال  نهاستناظر به دیگران

 ی ؟مثال پدیدآ اجتماعی؟و رابطه  ن با کدش اجتماعاعی چیست؟ اجتم پدیدآ  .2

مااعی خارد تارین پدیادآ     گویدد . کادش اجت می اعیدهای  ن پدیدآ اجتمپیاماعی وبه کدش اجتم

، مساجد،  . مثاال: بانا   ،  ثار و پیامادهای  ن هساتدد  یاجتماعهای اجتماعی است و سایر پدیدآ

 .، گروآ دوستان، خانوادآس، مدرسهپلی

 ی دارند؟ اعی چه ارتباطی با کدش اجتماعاجتمهای هدجارها و ارزش  .3

اجتمااعی  هاای  د ، هیچ هدجاری شکل نمی گیرد، و هایچ یا  از ارزش  اعی نباشاگر کدش اجتم

 مدیت، سعادت و  زادی محقق نمی شود.د عدالت ، اماند

 ست؟مفهوم هدجار اجتماعی چی  .4

 یوآ انجام کدش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است.هدجار اجتماعی ، ش 

 چیست؟ اجتماعی های مفهوم ارزش  .5

 مطلوب و خواستدی هستدد که مورد توجه و پاییرش های اعی  ن دسته از پدیدآاجتمهای شارز

 گرایش و تمایل دارند.به  نها ی  جامعه اند و افراد 

 گیرند؟می شکلاعی چگونه اجتمهای پدیدآ  .6

ن افراد باا  گااهی ،   و چو ورند می اجتماعی را انسانها در ارتباط با یکدیگر به وجودهای آپدید 

 دارند.ی معدا ارادآ و هدف عمل می کددد ، پدیدآ های اجتماع

 پایان
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 دوازدهم ریاضی       / رس هویت اجتماعی سخ دپرسش و پا  

 ؟جامعه چیست .1
 ی می کنند.کدیگر زندگجامعه به گروهی گفته می شود که برای سالیان متمادی با ی 

 ؟ فرهنگ چیست .2
کدیگر زندگی می کنند مثال: خوراکی ها، نسیییاناا اسیییت که با یشیییوز زندگی گروهی از ا

 ، گویش ها، آداب و رسوم و ....ها شپوش
 ؟ رابطه ای وجود دارد نسبت و  امعه و فرهنگ چهبین ج .3

جامعه و فرهنگ را ن فرهنگ وجود ندارد فرهنگ هم بدون جامعه پدید نمی آید، جامعه بدو
. جامعه مانند جسم و کالبد و فرهنگ همانند جان  تشبیه کردانسان می توان به جسم و جان 

 و روح است.
 ؟ دارندتفاوت جوامع مختلف فرهنگ های مچرا  .4

 ندگی با یکدیگر دارند.وز های متفاوتی برای زوامع مختلف شیزیرا مردم در ج
 ؟کسان استآیا در یک جامعه شیوز زندگی مردم در همه مناطق ی .5

اا قی و رفتاری ویژز ای دارند و هر صنف دارای ارزشمردم هر شار خصوصیات اخال /خیر  
 ، دانشاا و ماارت های خاصی است.، مقررات 

 ؟عمومی را بنویسیدمفاوم فرهنگ  .6
 جامعه در آن اشتراک دارند فرهنگ عمومی می گویند.آن بخش از فرهنگ که همه مردم یک  

 ؟مفاوم خردز فرهنگ را بنویسید .7
 ی شود.نامیدز م خردز فرهنگبخش هایی که مربوط به یک قوم، قشر ، صنف یا گروز است  

 ؟اغلب با فرهنگ عمومی سازگارندها دسته از خردز فرهنگکدام  .8
 خردز فرهنگ هایی که درون یک فرهنگ عمومی قرار دارند. 

 ؟ نگ موافق چیستخردز فره .9
 می گویند. فرهنگ موافقخردز ا فرهنگ عمومی، به خردز فرهنگ هایی سازگار ب

 ؟ ضد فرهنگ را تعریف کنید .10
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ها، هنجارها و ماارتاای پذیرفته شییدز در یک  سییت اگر عقاید ، ارز در مواردی ممکن ا
سازگار و مخالف با فرهنگ خ شدردز فرهنگ نا صورت این خردز فرهنگ ، دعمومی با ر این 

  نامیدز می شود. ضد فرهنگ
 هید. ؟ توضیح دادز خداوند استامعه و فرهنگ صرفًا تابع خدا و ارآیا ج .11

گاهی و ارادز انسیییارهنگ با جامعه و ف آنکه با کنش پس از ها ناا پدید می آید اما این پدیدزآ
اا تحقق پیئدا کردند، پیامدهایی را بدنبال می آورند، که وابسییته به ارادز تک تک های انسییان

 ظاهر می شوند.ها محدودیت، ها افراد نیستند این پیامدها به صورت فرصت
ساختن جامعه بیشتر از سام زندگان ان در معه شناسان معتقد است که سام مردگی از جایک .12

 ؟ ، یعنی چهاست
 شتر از ما بودز است.عنی سام پیشینیان ما در ساختن جامعه بیی

 ؟ر جامعه و فرهنگ باقی استتا چه زمانی پیامدهای  ه .13
جتماعی افراد پابرجاسییت، پیامدهای آن یق مشییارکت اتا زمانی که جامعه و فرهنگی از طر 

 باقی است.
 ؟ های مختلف را بر چه اساسی می توان ارزیابی کردنگو فرهجوامع  .14

و ارز  هایشیییان و هم چنین ها و فرهنگ های مختلف را می توان بر اسیییاس آرمانجوامع 
 هایی که بدنبال می آورند ارزیابی کرد. و محدودیتها صتفر
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 23و فرهنگ واقعی چیست؟ ص .منظور از فرهنگ آرمانی 1

ماا  ، اننددامی کنند و رعایت آن را الزممی آن جانب داریبخشی از فرهنگ که مردم یک جامعه از 

فرهناگ کاه   شاود. آن بخشای از   می نامیده رمانیفرهنگ آ بگیرنددر عمل ممکن است آن را نا دیده 

 ارد.نام د فرهنگ واقعیکنند می مردم به آن عمل

 23شود؟ ص می اقعی تبدیل.در چه صورت فرهنگ آرمانی به فرهنگ و2

بق آرمانها و ارزش ها عمل کنند به همان اندازه آرمان هاا باه فرهناگ واقعای     هر اندازه مردم مطا

 شود.می تبدیل

هنگ آرمانی به فرهناگ واقعای   ود فر.در یک جامعه توسط چه کسانی و از چه طریق شرایط ور3

 24گردد؟ ص می فراهم

 ریق تعلیم و تربیتطسط برنامه ریزان فرهنگی و از تو

 25.منظور از فرهنگ حق و فرهنگ باطل چیست؟ ص 4

 خاش ، و ب فرهنگ حقیح و مطابق فطرت انسان باشد لمی صحبخش هایی از فرهنگ که از نظر ع

 است. فرهنگ باطلل گرفته باشد، ر اساس خرافات شکاع نباشد و بعلمی قابل دفهایی که از نظر 

 26شود؟ ص می ش از فرهنگ با چه عاملی شناختهاطل بودن هر بخ.حق یا ب5

 شود.می تناسب با همان بخش شناختهق یا باطل بودن هر بخش فرهنگ با علم مح

 26؟ س ه حق یا باطل بودن فرهنگ های مختلف داوری کنندتواند دربارمی ام دسته از علوم.کد6

 29.چه تفاوتی میان فرهنگ آرمانی و فرهنگ حق وجود دارد؟ص 7

ر باشاد اماا فرهناگ حاق     ت تغییر ناپایی سشوند و ممکن امی نتخابتوسط مردم افرهنگ آرمانی 

 نیست.توسط مردم انتخاب نشده و ثابت بوده و قابل تغییر 

 درس:نکات 

 23کند.ص می ر اساس عمل مردم تغییرو محدوده ی فرهنگ آریائی و فرهنگ واقعی ب (مرز1

 .26نوار مهم شناخت عقاید و ارزشها هستند.ص وحی دو اقل و (ع2
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  ؟ هویت چیست  -1

فررد   «هویت»افراد دیگر متمایز می گردد  از شخصهر آن تی گفته می شود و با آنچه در پاسخ به پرسش کیس

 را تشکیل می دهد.

 انواع هویت را نام برده و توضیح دهید؟ -2

 دختر یا پسر بودن/زمان و مکان تولد/قد./مثل  ری آن نقشی نداردهویت فردی:هویتی که فرد در شکل گی

ژگی مثل موقعیت شغلی و وی هویت اجتماعی:هویتی که فرد با عضویت در گروه های اجتماعی کسب می کند

 های اخالقی.

 هویت فردی و اجتماعی چه نسبتی با هم دارند؟ -3

و بر  سویه دارند ارتباط متقابل و دو تعامل یا نیستند بلکه با هماز هم جدا تماعی ما سه بعد هویت فردی و اج

 ان می شوند.ثر می گذارند.مثل:برخی بیماری های جسمانی به کمک قوای روانی درمیکدیگر ا

 ان را نام ببرید؟ابعاد هویت انس -4

نقش هرا و عضرویت فررد در    بعرد اجتمراعی)  -(ویژگی های اخالقی و روانیبعد نفسانی)-(نبدبعد جسمانی)

 (جامعه

 نکات: -5

ریش )شرخص مری شرود   در جامعه قبیله ای،اغلب هویت اجتماعی افراد با توجه بره جایگراه آن را در قبیلره م    

بیل )صرادی آن را وابسرته اسرت    یشرتر بره دارایری و تروان اقت    .در جامعه سرمایه داری هویت اجتماعی افراد ب(سفید

حتررم مری   یی تعیین می شود که آن دین معقاید و ارزش ها.در جامعه دینی،هویت اجتماعی افراد بر اساس (گیتس

 .(مرجع تقلید)مثال اسالم هویت افراد را با تقوا،عدالت و علم ارزیابی می کند شمارد.

 ال:فردی و اجتماعی با هویت جامعه چه رابطه ای وجود دارد؟مثبین هویت  -6

هایش با نوع خاصری از هویرت اخالقری و روانری افرراد      ید و ارزش عقاهر جامعه و فرهنگی با توجه به نوع 

را  یش دیگرر انرواع  شرد و پیردا  و امکران ر  یش و رشد همان هویت را فراهم می آوردسازگار است.پس، زمینه پیدا

غنیمرت شماری،فرصرت   ژگری هرای اخالقری مثرل دم     ب برا وی ال جامعره و فرهنرغ غرر   تضعیف می کند.برای مث

 جمل گرایی،تبرج،رفاه طلبی و مال اندوزی سازگار است.ضباط،ت،انطلبی

 ؟فرهنغ اسالمی در بعد جسمانی هویت انسانی را بنویسیدوامع غربی با تفاوت فرهنغ ج -7

غرب بر بعد جسمانی و زیبایی های بدنی تأکید و تمرکز می کند و هر نروع تصررفی را در طبیعرت و    فرهنغ 

د ه ال ی در بدن خرو حق ندارد خالف اراده حکیمانانسان  المیبر اساس فرهنغ اس بدن مجاز می داند،در حالی که

 خل و تصرف کند.د

 چگونه می توان به هویت خود آگاهی پیدا کرد؟ -8

 مثل من ایرانی ام. از طریق خود: شناخت

 ن:من خوش اخالقمشناخت از طریق دیگرا
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 38. وفهَم باس تَلیذ هَیت اجتهاعی را بیاى کًیذ. ظ1

، بوه  هز فزد آگاهاٌه وَقعیت اجتهاعی خَد، یعًی جایگاه خَد را در جاوعه بضًاسذ، حقَق ٍ تکالیف خوَد را یواد بگیوزد ٍ بوا عهوآ بوه آٌهوا            
 هَیت اجتهاعی خَد طکآ دهذ.

 39اجتهاعی چگٌَه تذاٍم وی یابذ؟ ظ. هَیت 2

هز جاوعه ای بزای بقا ٍ تذاٍم خَد عقایذ ٍ ارسش ها ٍ هًجار هایص را به فزد آوَسش دهذ. فزد ٌیش بزای وضکارت در جاوعه ایي عقایذ ٍ       
جاوعوه ٍ حقوَق ٍ تکوالیفی کوه بوه عهوذه       ارسش ها ٍ هًجار ها را وی آوَسد،طیَه سٌذگی در جاوعه را فزا وی گیزد ٍ به تذریج با وَقعیتص در 

 دارد آطًا وی طَد.

 . اٍلیي ٍ وهن تزیي عاوآ آطًایی با جاوعه تَسط کذام گزٍه یا ٌهاد صَرت ویگیزد؟3

 .خاٌَاده      

 39. عاوآ آطًایی افزاد با جاوعه را ٌام ببزیذ. ظ4

 .ه،وذرسه،وسجذ ٍ رساٌه های جهعیخاٌَاد      

 39بًَیسیذ. ظ . وفهَم جاوعه پذیزی را5

به فزآیًذی که هز فزد بزای وضارکت در سٌذگی اجتهاعی دٌبال وی کًذٍ وسیزی که بزای طکآ دادى به هَیت اجتهاعی افزاد طوی ووی        
 .طَد،))جاوعه پذیزی(( وی گَیًذ

  44. وفهَم کجزٍی اجتهاعی چیست؟ ظ6

 .جاوعه هستًذ))کجزٍی اجتهاعی(( وی گَیًذبه کًص هایی که بز خالف عقایذ،ارسش ها ٍ هًجار های       

 44. رٍش های کًتزل ٍ پیضگیزی اس کجزٍی اجتهاعی را بًَیسیذ. ظ7

 .رٍش های ))تبلیغ ٍ اقًاع((،))تضَیق ٍ پاداش(( ٍ ))تًبیه ٍ وجاسات((    

  44. جاوعه چگٌَه اس طزیق)رٍش( تبلیغ،اوتًاع،اس کجزٍی اجتهاعی جلَگیزی وی کًذ؟ ظ8

 عه وی کَطذ تا اس طزیق آوَسش،افزاد را قاٌع کًذ که عقایذ ٍ ارسش های جاوعه را بپذیزد.جاو      

 

 

(1) 



 44کًتزل اجتهاعی را تعزیف کًیذ.ظ .9

به وجهَعه فعالیت هایی که بزای پذیزش فزهًگ جاوعه ٍ اٌطباق افوزاد بوا اٌتروارات جاوعوه اٌجوام ووی گیزد،))کًتوزل اجتهواعی(( ووی               
 گَیًذ.

 44ٌکته: ظ

 اوز به وعزٍف ٍ ٌهی اس وًکز اس جهله راهکار های اسالم بزای جاوعه پذیزی ٍ کًتزل اجتهاعی است.      

 41. هَیت اجتهاعی چگٌَه تغییز وی کًذ؟ ظ 14

 سب هَیت های اجتهاعی جذیذ وی تَاًٌذ جایگاه خَد یا گزٍه اجتهاعی خَد را تغییز دهًذ.ک افزاد اس طزیق       

 41تحزک اجتهاعی چیست؟ اٌَاع آى را تعزیف کزده ٍ بزای هزکذام وثال بشٌیذ. ظ. 11

 به جا به جایی افزاد اس یک وَقعیت اجتهاعی به وَقعیت اجتهاعی دیگز ))تحزک اجتهاعی(( وی گَیًذ.      

 تحزک اجتهاعی اٌَاعی دارد: صعَدی،ٌشٍلی ٍ افقی

 وَقعیت اجتهاعی پاییي به وَقعیت اجتهاعی باال را تحزک اجتهاعی صعَدی وی گَیًذ.تحزک  اجتهاعی صعَدی: به جابه جایی افزاد اس 

 تحزک  اجتهاعی ٌشٍلی: به جابه جایی افزاد اس وَقعیت اجتهاعی باال به وَقعیت اجتهاعی پاییي را تحزک اجتهاعی ٌشٍلی وی گَیًذ.

به وَقعیت اجتهاعی دیگز در یوک طبقوه را تحوزک اجتهواعی افقوی ووی        تحزک  اجتهاعی افقی: به جابه جایی افزاد اس وَقعیت اجتهاعی باال
 گَیًذ.

 42وفهَم تحزک اجتهاعی درٍى ٌسلی چیست؟ ظ  .12

 به جابه جایی اس یک وَقعیت اجتهاعی به وَقعیت اجتهاعی دیگز بزای یک فزد در طَل سٌذگی خَدش گفته وی طَد.    

 42بًَیسیذ؟ ظ . وفهَم تحزک اجتهاعی ویاى ٌسلی را 13

 به جابه جایی اس یک وَقعیت اجتهاعی به وَقعیت اجتهاعی دیگز بزای یک فزد ٌسبت به ٍالذیًص گفته وی طَد.        

 42. وَقعیت اجتهاعی افزاد، تابع چه عَاولی است؟ ظ 14

 .وضاغآ،علن،ایهاى،تقَا،هًز،وهارت ٍ احتزام        

ع هَیت اجتهاعی را کسب کًًذ؟ یا،ههه جَاوع فزصوت هوای یکسواٌی بوزای تحوزک اجتهواعی در       . آیا اعضای یک جاوعه وی تَاًٌذ هز 15ٌَ
 42ظ  اختیار افزاد قزار وی دهًذ؟ یا،ههه اعضای یک جاوعه،فزصت های بزابز بزای تحزک اجتهاعی دارٌذ؟

تضَیق ٍ بزخی دیگوز را وًوع ووی کًوذیبزخی     هزجاوعه به تًاسب عقایذ ٍ ارسش های خَد،بزخی تحزک های اجتهاعی ٍ تغییزات هَیتی را      
 هَیت هارا وی پذیزد ٍ بزخی دیگز را ٌهی پذیزد. 
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 45( ظ1ىکته 

 .هًیت اجتماعی افراد محصًل عضًیت گريهی آىهاست   

 45(ظ 2ىکته 

 .هر جامعه ای هم هًیت خاصی دارد که از آن با عوًان هًیت فرهوگی آن جامعه یاد می طًد   

  45( ظ 3ىکته 

 .هًیت فرهوگی هر جامعه بر اساس عقایذ ي ارزش های اجتماعی آن طکل می گیرد   

 45( ظ 4ىکته 

پتتتت یرش اعضتتتتای   هًیتتتتت فرهوگتتتتی جامعتتتته متتتتا زمتتتتاىی ديا  متتتتی آيرد کتتتته عقایتتتتذ ي ارزش هتتتتای مربتتتتً  بتتتته آن متتتتًرد           
  جامعه ي برای آىها مهم باطذ.

 45معه با چالص مًاجه می طًد؟ ظ. در چه صًرت مذاي  ي باز مًلیذ هًیت فرهوگی یک جا1

هتتتتر گتتتتاو عقایتتتتذ ي ارزش هاباهمیتتتتت ي اعتعتتتتار ختتتتًد را ىتتتتسد اعضتتتتای یتتتتک جامعتتتته از دستتتتت بذهوذبمتتتتذاي  ي بتتتتاز مًلیتتتتذ              
 هًیت فرهوگی آن جامعه با چالص هایی مًاجه می طًد.

 46. فرآیوذ محًالت هًیتی جامعه چگًىه است؟ ظ2

گتتتتاهی ماییتتتترات هتتتتًیتی افتتتتراد طتتتتیًو هتتتتایی از زىتتتتذگی را بتتتته دىعتتتتال متتتتی آيرد کتتتته بتتتتا عقایتتتتذ ي ارزش هتتتتای جامعتتتته             
اگر ایتتتتته ياتتتتتتعیت ادامتتتتتته پیتتتتتذا کوذبعقایتتتتتتذ ي ارزش هتتتتتایی کتتتتتته هًیتتتتتتت فرهوگتتتتتی جامعتتتتتته را متتتتتتی     ىاستتتتتازگار استتتتتتت. 

ه متتتتذاي  چوتتتتیه  ج تتتت.در ىتیستتتتازىذبمًرد مردیتتتتذ گتتتترار متتتتی گیرىتتتتذ ي  عتتتتات ختتتتًد را در زىتتتتذگی متتتترد  از دستتتتت متتتتی دهوتتتتذ       
ياتتتتعیتیبجامعه دیگتتتتر ىمتتتتی مًاىتتتتذ از عقایتتتتذ ي ارزش هتتتتایص دفتتتتا  کوتتتتذ ي آىهتتتتا را   تتتت  ىمایتتتتذ.در ایتتتته صتتتتًرتبراو بتتتترای    

 محًل هًیت فرهوگی جامعه باز می طًد ي جامعه به جامعه ای دیگر معذیل می گردد.

 46. محًل فرهوگی مثعت است یا مو ی؟ ظ 3

ىوتتتذ مثعتتتت یتتتا مو تتتی باطتتتوذ.اگر فرهوگتتتی کتتته دچتتتار محتتتًل متتتی طتتتًدبفرهوگی با تتتل باطتتتذ ي             محتتتًالت فرهوگتتتی متتتی مًا     
ماییتتتترات بتتته ستتتتًی فرهوتتت   تتتت  باطتتتذبمحًل فرهوگتتتتی مثعتتتت استتتتتباما اگتتتر فرهوگتتتتی کتتته اعتعتتتتار اجتمتتتاعی ختتتتًد را        جهتتتت  

 از دست می دهذبفرهو     باطذ ي جهت ماییرات به سًی فرهو  با ل باطذبمحًل فرهوگی مو ی است.
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 47. چرا محًالت فرهوگی رخ می دهوذ؟یا علل بريز محًالت فرهوگی را بوًیسیذ. ظ 4

 علل محًالت فرهوگی به دي دسته  دريىی ي بیريىی مقسیم می طًىذ.   

علتتتل دريىتتتی یتتتا بتتته ابتتتذاعات ي ىتتتًآيری هتتتای مثعتتتت ي مو تتتی  افتتتراد جامعتتته مربتتتً  متتتی طتتتًدبیا بتتته کاستتتتی هتتتا ي بتتته               _
 درفرهو ِ جامعه باز می گردد.بست های مًجًد 

 علت بیريىی محًالت فرهوگیبري به ري طذن ي ارمعا  جًامع با یکذیگر است. _

 47. ارمعا  جًامع مختلف با یکذیگر به چه طکل هایی است؟ ظ 5

گتتتتتاهی ريابتتتتته در محتتتتتذيدو ىمتتتتتاد هتتتتتاب هوجتتتتتار هتتتتتا ي ستتتتتعک هتتتتتای زىتتتتتذگی ي گتتتتتاهی در ستتتتت   عقایتتتتتذ ي ارزش هتتتتتای     
اجتمتتتتاعی استتتتت.گاهی ارمعتتتتا  میتتتتان جًامعبزمیوتتتته گستتتتترش ي پیضتتتترفت یتتتتک جامعتتتته را فتتتتراهم متتتتی آيرد ي گتتتتاهی بتتتته            

 محًالت فرهوگی موجر می طًد.

 48ار محًل فرهوگی می طًد؟ ظ . در چه صًرت یک جامعه در معامل با جًامع دیگر دچ6

اگتتتر جامعتتتته ای در معامتتتتل بتتتتا جًامتتتتع دیگتتتر بتتتتر عقایتتتتذ ي ارزش هتتتتای ختتتتًد پافضتتتاری ىکوتتتتذ ي بتتتته متتتترير زمانببتتتته عقایتتتتذ ي       
 ارزش های خًد پضت کوذبدچار محًل فرهوگی می طًد.

 49. در چه صًرت یک جامعه دچار خًد باختگی فرهوگی می طًد؟ ظ 7

بمعهًت ي مقهتتتتتًر جامعتتتتته دیگتتتتتر طتتتتتًىذ ي در ىتیجتتتتتهب الت فعتتتتتال ي ختتتتت   ختتتتتًد را در گتتتتتسیوص  اگتتتتتر اعضتتتتتای یتتتتتک جامعتتتتته   
 عواصر فرهوگی آن جامعه از دست بذهوذبجامعه آىها دچار خًدباختگی فرهوگی می طًد.

 55( ظ 5ىکته 

 خًد باختگی جًامع غیر غربی در برابر جهان غرب را غرب زدگی می ىاموذ.   

 55( ظ 6ىکته 

 جامعهبفرهو  ماریخی خًد را فرامًش کوذبدچار از خًدبیگاىگی ماریخی طذو است.اگر یک    

 55( ظ 7ىکته 

اگتتتتر عقایتتتتذ ي ارزش هتتتتای یتتتتک جامعتتتته متتتتاىع آطتتتتوایی اعضتتتتای آن بتتتتا  قیقتتتتت اىستتتتان ي جهتتتتان طتتتتًدبآن جامعتتتته دچتتتتار از       
 خًدبیگامگی  قیقی )ف ری( طذو است.

 51قیقت خًد ي جهان را بضواسذ؟ ظ .از ىظر گرآن کریمبچگًىه اىسان می مًاىذ  8

از ىظتتتتر گتتتترآن کریمباىستتتتان هوگتتتتامی متتتتی مًاىتتتتذ  قیقتتتتت ختتتتًد ي جهتتتتان را بضواستتتتذ کتتتته بتتتته اىستتتتان ي جهتتتتان ىگتتتتاهی                
 مً یذی داطته باطذ.

   (2) 
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 54.هَیت اجتهاؼی زض گصض ظواى چه تحَالتی به رَز زیسه است؟ ظ1

هَیت ایطاٌی قبل اظ ظهَض اسالم،هَیتی تَحیسی،زیًی ٍ زض وَاضزی آویذته با اساطیط بَز. ایطاٌیاى پس اظ آطًایی با اسالم ٍ     
پصیطفتي آى،ؼًاصط اساطیطی فطهًگ ایطاٌی ضا کًاض گصاطتًس، به تفسیط تَحیسی ؼهیق تطی اظ هَیت رَیص زست یافتًس ٍ جاوػه ای 

س اظ آٌکه ایطاٌیاى ؼقایس ٍ اضظش های اسالوی ضا پصیطفتًس،ایطاى به جهاى اسالم ولحق گطزیس ٍ هَیت ایطاٌی اسالوی ضا بًا ٌهازٌس.پ
 بذضی اظ هَیت جهاى اسالم طس.

 55ٍ  54. چگٌَه ظباى فاضسی زضی به ظباى زٍم جهاى اسالم تبسیل طس؟ ظ2

سهی وضتطک اقَام وذتلفی بَز که زض سطظویي پهًاٍض ایطاى ظٌسگی فاضسی زضی اظ زیطباظ به ؼًَاى ظباى سیاسی زضباض ایطاى،ظباى ض    
حیات فکطی جهاى اسالم،اظ وحسٍزه ظباى سیاسی وضتطک اقَام ایطاٌی فطاتط وی کطزٌس.ایي ظباى به زلیل وضاضکت فػال ایطاٌیاى زض 

 ضفت ٍ به ظباى زٍم جهاى اسالم تبسیل طس.

 55؟ ظ. ظباى فاضسی زضی زض چه وًاطقی گستطش یافت3

 اظ ایطاى ٍ وطظ های اوپطاتَضی های گَضکاٌی ٍ ؼثهاٌی،هًسٍستاى ٍ تبّت تا آسیای صغیط ٍ طبه جعیطه بالکاى.    

 55. کسام طاؼطاى ایطاى زض گستطش ظباى فاضسی زض جهاى اسالم ٌقص زاطتًس؟ ظ4

فطزٍسی،وَلَی،سػسی،حافظ ٍ زیگط حکیهاى ٍ طاؼطاى ایطاٌی رسوات بی ٌظیطی اٌجام زازٌس که وَجب گستطش ظباى فاضسی زض     
 جهاى اسالم طس.

 55. جَاوغ اسالوی اظ جهله ایطاى زض وقابله با وهاجهاى چگٌَه ؼهل کطزٌس؟ ظ5

،وهاجهاى ضا زفغ کطزٌس ٍ یا س آٌچه زض جًگ های صلیبی گصطتجَاوغ اسالوی، اظ جهله ایطاى، زض سسه های وذتلف،یا واًٌ    
 واًٌس آٌچه زض حهله وغَل ضخ زاز،وهاجهاى ضا زضٍى فطهًگ رَز جصب ٍ هضن کطزٌس.

 55. وَاجهه فطهًگ جسیس غطب ٍ وستضطقاى با جَاوغ ٍ فطهًگ اسالوی چگٌَه بَز؟ ظ6

غطبی،جَاوغ اسالوی ضا به رَزبارتگی فطهًگی زچاض سارت ٍ ایي اوط زض ٌذستیي ضٍیاضٍیی ها،قسضت سیاسی ٍ ٌظاوی جَاوغ      
سبب طس،تا وستضطقاى،فطهًگ اصیل اسالوی ضا به ؼًَاى ؼًصطی هَیت بذص بطای جَاوغ اسالوی،ٌازیسه گطفتًس؛هَیت فطهًگی 

تلف،ٌظیط تطک ٍ ؼطب ٍ ایي جَاوغ ضا به ابػاز تاضیذی ٍ جغطافیایی وحسٍز سارتًس ٍ اوت ٍ ولت اسالوی ضا به اقَام وذ
 فاضس،تقسین کطزٌس.

(1) 



 56. وتفکطاى ایطاٌی اظ زهه سی طهسی به بػس،زض ٌقس ضٍیکطزتقلیسی به فطهًگ غطب چه اقساواتی اٌجام زازٌس؟ ظ7

 کتاب های وتػسزی تسٍیي کطزٌس که غطب ظزگی )جالل آل احهس(،باظگضت به رَیضتي)زکتط ؼلی ططیػتی(،رسوات وتقابل اسالم    
 ٍ ایطاى ٍ ههچًیي فططت )استاز طهیس وطهطی(، اظ جهله آٌهاست.

 58ٍ59ظ . اٌقالب اسالوی چه تاثیطی بط هَیت ایطاٌی زاطته است؟8

جاوػه ایطاى به ضهبطی اوام رهیًی)ضه( ٍ با تکیه بط آوَظه های قطآى ٍ اهل بیت)ع( به هَیت اسالوی رَز باظگضت؛تاضید ٍ     
هاى وػًَی تَحیس قطاض زاز ٍ به ایي تطتیب اظ وطظ های جاوػه ایهاٌی رَز ٍ ٌه فقط جاوػه ایطاى،زض بطابط جغطافیای رَز ضا شیل آس

جهاٌی که زض وقابل اٍ صف کضیسه بَز،به وست هضت سال زفاع کطز.ایي وقاٍوت،زض ؼطصه های وذتلف تا اوطٍظ ازاوه یافته 
 است.

 59جَاوغ اسالوی بًَیسیس. ظ. چگٌَگی تاثیط اٌقالب اسالوی ضا بط زیگط 9

جَاوغ اسالوی زیگط با الهام گطفتي اظ اٌقالب اسالوی ایطاى،هَیت رَز ضا بیطٍى اظ تصاٍیطی که فطهًگ غطبی القا ویکًس،جست ٍ     
 جَ وی کًًس ٍ به ایي تطتیب،اسالم به ؼًَاى یک قطب فطهًگی جسیس زض جهاى ظاهط وی طَز.

 59تاثیطی بط اٌسیضهًساى جهاى غطب گصاطته است؟ ظ. اٌقالب اسالوی ایطاى چه 11

اٌقالب اسالوی ایطاى افق های جسیسی ضا به ضٍی اٌسیضهًساى جهاى غطب گضَزه ٍ ٌظطیه پطزاظاى غطبی ضا که طی قطى     
ًی آٌها بیستن،غطبی طسى ههه فطهًگ هاضا سطٌَطت وضتطک ٍ حتهی بضطیت وی زاٌستًس،به تاول زض ٌظطیات پیضیي رَز ٍ باظبی

 فطارَاٌسه است.
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