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 )جهان های اجتماعی(درس پنجم 

 هویت چیست؟-1

 به مجموعه ویژگی ها و خصوصیات هر فرد هویت او گفته می شود.

 های مختلف خود را چگونه معرفی می کنند؟ افراد در موقعیت-2

 باهوش ؛ زرنگ ، تنبل ، بی نظم ، فهمیده ، بی مباالت ، کارمند ، سریع ، پزشک ، معلم و...

 انواع ویژگی های هویت را نام ببرید.-3

 اکتسابی ، انتسابی ، ثابت ، متغیر ، فردی ، اجتماعی 

 اکتسابی ، فردی ، اجتماعی ،ثابت و متغیر را با ذکر مثال توضیح دهید.هر یک از ویژگی های هویتی ، انتسابی ، -4

ویژگی هایی که در ایجاد ان موثر نبوده ایم پس از آن هم نمی توانیم در آن موثر باشیم ، ویژگی های انتسابی اند مانند پسر بودن ، 

، زشت بودن ، زیبا بودن ، آفریقایی تبار ، چینی تبار دختر بودن ، پسردایی ، دخترعمه ، متولد تهران ، سفید پوست ، سایه پوست 

 ایرانی ، برره ای ، نوحوان ، کودک 

ویژگی هایی که در ایجاد آن ها موثر هستیم ویژگی های اکتسابی اند ، مانند: پدر ، مادر خوش اخالق ، مهندس معلم ، کشاورز ، 

 راح ، بی نظم ، وقت شناسبخشنده ، خون گرم ، تنبل ، سر به هوا ، امین ، فهمیده ، و

ویژگی هایی که شخصی و متلق به یک فرد است، ویژگی های فردی هستند.مانند: مرد ، زن ، پسر ، بچه ، قدبلند ، تپل ، کله پوک 

 ، پزشک ، قصاب ، راست گو ، چلمنگ ، باشخصیت ، شیرفرهاد

ماعی اند مانند: ایرانی ، روستایی ، شهری ، رئیس ویژگی هایی که بدون حضور در اجتماع به دست نمی آید ، ویژگی های اجت

 جمهور ، فوتبالیست.

ویژگی هایی که قابل تغییر نیستند را ویژگی های ثابت گویند مانند: پسر ، دختر ، زن ، مرد ، ایرانی االصل ، آمریکایی تبار ، متولد 

 تیرماه ، سیاه پوست

را دارند ویژگی های متغیر هستند مانند: دانشجو ، دانش آموز ، زرنگ ، ویژگی هایی که قابلیت تغییر در موقعیت های مختلف 

 کشاورز ، معلم ، مهربان ، نماینده مجلس ، رئیس جمهور ، تاجر ، معلم

 نسبت هوی فرهنگی و هویت اجتماعی را تحلیل کنید.-5
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ی کند اگر اجتماع نبود افراد نمی هر فردی با زندگی اجتماعی به تدریج نسبت به توانایی های خود شناخت و هویت پیدا م

توانستند هویت خود را شناسایی کنند.برخی ابعاد هویت ما در جامعه به وجود می آید مانند ایرانی بودن ، مهربان بودن ، متمدن 

 بودن.

 خودتان را از ابعاد مختلف هویتی معرفی کنید.-6

 ، شوخ، خوش اخالق با مرام ، ایرانی ، نوجوان ، شهری ، پولدار ساله ، شهرضایی زرنگ ، چاق ، قد متوسط ، درس خوان 11پسر ، 

 در چه صورتی هویتی استمرار نخواهد داشت؟-7

 در صورتی که همه ی ابعاد هویت انسان تغییر پیدا کند.

 آیا هویت افراد ابعاد تقریباٌ ثابتی دارد؟-8

ت سر می گذارد می داند همان شخصی است که همه ی آن هر رد با آن که در طول زندگی خود تحوالت و تغییرات بسیاری را پش

تغییرات را پذیرفته است مثالٌ با وجودی که دوران کودکی و نوجوانی را پشت سر گذاشته ایم می دانیم همان فردی هستیم که 

 ساله شده ایم.  44االن 

 چرا هویت همواره ابعاد ثابتی دارد؟-9

گی های ثابت ما تغییر نمی کنند.مثالٌ مرد بودن ، پسر حاج حسین بودن ، ایرانی بودن ، چون با وود تغییرات و تحوالت زندگی ویژ

 بودن. 1341متولد 

 بخش آگاه )آشکار( و ناآگاه )پنهان( هویت را با ذکر مثال توضیح دهید.-11

که دروس حفظ کردنی قوی تر  بخشی از هویت ویژگی های ما که آ ها را می شناسیم یا دیگران به آن پی می برند. مثالٌ می دانیم

 از دروس محاسباتی و حل کردنی هستیم.

بخشی از هویت و ویژگی هایمان که از آن ها بی اطالع هستیم هویت پنهان و ناشناخته ماست.مثالٌ تا امروز نمی دانستم که سریع 

 در مسابقه شرکت نمی کردم هرگز به اینترین دونده ی کالسم ولی با شرکت در مسابقه ی جمعی به این نکته پی بردم .شاید اگر 

 موضوع پی نمی بردم.

 ما درباره ی ویژگی هایمان که از وجودشان آگاه )واقف( نیستیم چگونه عمل می کنیم؟-11

تامل می کنیم )فکر می کنیم( و گاهی از دیگران برای شناخت بهتر از خودمان کمک می گیریم و درباره ی نقاط قوت و ضعفمان 

 ویم.مثالٌ نزد مشاوره ، روان کاو ، جامعه شناس ، پزشک ، روان شناس می رویم.آگاه می ش

 جامعه شناسان و انسان شناسان درباره ی کدام ابعاد انسان بحث می کنند؟-12
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 درباره ی ابعاد اجتماعی و فرهنگی هویت انسان ها.

 وجود نظریات مختلف درباره هویت افراد نشان گر چیست؟-13

 ی خود و دیگران دچار خطا و اشتباه شده ایم.در شناخت هویت

 پیامبران و اولیای الهی درباره ی کدام ابعاد هویتی انسان ها سخن گفته اند؟-14

 ابعاد الهی ، فردی و اجتماعی انسان ها و غفلت و فراموشی از هویت حقیقی انسان ها

سوفان ، روان شناسان ، انسان شناسان و جامعه مطالبی بیان کنید که نشان دهنده ی نظریات پیامبران الهی ، فیل-15

 شناسان درباره ی غفلت و فراموشی انسان ها از هویت واقعی شان باشد.

 نظر جامعه شناسان: غفلت از هویت ملی می تواند باعث تزلزل نظام اجتماعی شود.

 گی تهدیدی جدی برای جامعه است.نظر انسان شناسان : هویت فرهنگی کلید فهم نظام اجتماعی است و غفلت از هویت فرهن

 نظر پیامبران: مردم خوابند وقتی می میرند بیدار می شوند )حضرت محمد صل اهلل علیه و آله(

در دعای عرفه : کسی که تو را یافت چه چیزی را گم کرد و کسی که تو را گم کرد چه چیزی را  -علیه السالم-حضرت امام حسین

 یافت.

 و انسان می تواند خلیفه ی الهی در زمین باشد.انسان ظرفیت زیادی دارد 

 نظر روان شناسان : فراموشی توانایی ها و شناخت انسان ها را کاهش می دهد و موجب بیگانگی از خود می شود.

 نظر فیلسوفان : فراموشی و یکنواختی موجب بیگانگی از خود و بیگانگی از جامعه می شود به نحوی که فرد هویت جمعی و جایگاه

 اجتماعی خود را گم می کند.

 در مراسم خواستگاری خانواده ی دختر و پسر در پی شناخت چی مواردی هستند؟-16

 موقعیت خانوادگی ، ویژگی های ظاهری و اخالقی دیگری هستند. -شناخت شغل 

 

 

 طراح سواالت:محمدحسین سلطانی
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