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 )پیامدهای جهان اجتماعی(   درس ششم

 فردی را با مثال توضیح دهید.انواع هویت -1

هویت فردی جسمانی که شامل مواردی از قبیل وزن ، قد ، گروه خونی ، سال تولد ، رنگ چشم ، رنگ مو ، تیپ و هیکل زنگ بدن 

 ، نوع مو می شود.

اخالص ،  هویت فردی غیرجسمانی که شامل صفات اخالقی و روانی به طور کلی نفس آدمی است مانند : پشت کار ، دل گرمی ،

ایمان ، شاکر بودن ، تقوی ، بی دینی ، مهربانی ، ترش رویی و عبوس ، خیاالتی ، عصبی ، افسرده ، مجنون ، عاب ، پرهیزکار ، 

 سخاوتمند.

 منظور از هویت اجتماعی چیست؟با ذکر مثال توضیح دهید.-2

ریف می کند.صفاتی که ریشه در جامعه و فرهنگ شناخت و هویتی که با حضور دیگران شکل می گیرد و جامعه و قواعد آن را تع

دارد و در جهان اجتماعی شکل می گیرد.مثالٌ پدرخانواده ، پسر ارشد خانواده ، دختر کوچک خانواده ، مادربزرگ ، زن عمو ، دایی ، 

 عمه

 چند نقش خانوادگی خود را نام برده و برای هریک وظیفه ای )تکالیف( و حقوقی بنویسید.-3

دختر خانواده ، پسر خانواده ، برادر ، خواهر تکالیف : کمک به والدین ، کمک به خواهر و برادران ، احترام به گذاشتن فرزند ، 

اطاعت کردن ، همدلی با اعضای خانواده ، حقوق نقش :تامین هزینه های زندگی توسط والدین ، تربیت صحیح ، نام نیکو داشتن ، 

 مورد مشورت قرار گرفتن.

 ز جهان های سه گانه چیست؟منظور ا-4

 جهان طبیعی )طبیعت و بدن انسان( جهان اجتماعی ، جهان نفسانی )روان انسان(

 آیا بخش های فردی و اجتماعی هویت با یکدیگر ارتباط دارند و بر هم اثر می گذارند؟-5

نش نشان می دهدو آن را تایید یا رد می بله هر یک از این دو بر یکدیگر اثر می گذارند.جامعه در برابر ویژگی های فردی ما واک

 کند.هویت فردی افراد هم در جامعه در روابط اجتماعی مردم تاثیرگذار است.

 بین ویژگی های جسمانی افراد و خصوصیات روانی افراد چه رابطه ای وجود دارد؟در این رابطه مثال بزنید.-6

ل وجود دارد و هر یک بر دیگران اثر می گذارد.بسیاری از بیماری های بین ویژگی های جسمانی و ویژگی های روانی رابطه ی متقاب

جسمانی سالمت روانی انسنان را به خطر می اندازد مثالٌ زیادی غده ی تیروئید موجب عصبانی شدن انسان و کم کاری غه تیروئید 

ویت روحیه ی روانی می توان برخی موجب تنبلی فرد می شود و یا اضطراب ها ریشه در عوامل جسمانی دارند. همچنین با تق

 بیماری ها را کاهش داد.
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درباره ی ارتباط قوای روحی با قوای جسمانی توضیح  -علیه السالم-با اشاره به حدیثی از حضرت امام صادق -7

 دهید.

-ی با قوا -معلیه السال-بدن نسبت به آنچه که نیت و عزم آدمی برآن قوی شده باشد احساس ضعف نمی کند.مثالٌ حضرت علی 

 روحی خود در قلعه ی خیبر را جدا می سازد.

 .دهید توضیح مثال  تاثیر متقابل جهان اجتماعی و طبیعت )بدن انسان( را با ذکر-8

محیط طبیعی و جغرافیایی بر مناسبات و روابط اجتکاعی اثر می گذارد.شزایط طبیعی و خصوصیات بدنی انسان فرهنگ های 

ثالٌ آب و هوای مرطوب و گرم جنوب کشور در هنر موسیقی ، شیوه ی زندگی ، معماری ، شیوه ی غذا مختلفی را شکل می دهد م

 پختن و فعالیت های اقتصادی مردم اثر گذاشته است.

فعالیت ها و کنش های اجتماعی انسان ها هم موجب بهبود محیط زیست یا نابودی آن می شود مثالٌ با فعالیت های کارخانه آب و 

 ده می شود.هوا آلو

 دانشمندانی را نام ببرید که به تاثیرات جغرافیا و طبیعت بر زندگی اجتماعی انسان پرداخته اند.-9

 ابن خلدون تونسی-منتسکیو اندیشمند فرانسوی -اخوان الصفا درقرن چهارم هجری 

 کنید.تاثیر متقابل جهان اجتماعی و ویژگی های انسانی و روانی افراد جامعه را تحلیل -11

این دو با یکدیگر تعامل و تاثیر متقابل دارند. خصوصیات روحی روانی افراد مسیر زندگی اجتماعی و تحوالت فرهنگی تاریخی انسان 

را دگرگون می سازد مثل انسان های باتقوایی که جهان را تغییر می دهند یا انسان های با شقاوتی که جهانی را نابود می 

ر خصوصیات روحی افراد اثر می گذارد و امکان رشد برخی فضایل یا رذائل را از بین می برد یا افزایش کنند.جهان اجتماعی هم د

 می دهد.

 آیا هر نوع هویت اجتماعی با هر نوع هویت فردی سازگار است؟-11

 خیر هر جهان اجتماعی براساس عقاید و آرمان ها و ارزش های خود هماهنگ باشد سازگار است.

 تماعی بر چه اساسی شکل می گیرد؟هر جهان اج-12

 و چگونه سازمان می یابد؟

هر جهان اجتماعی براساس عقاید ، آرمان ها و ارزش های کالن خود شکل می گیرد و براساس آن ها قواعد ، هنجارها نهادها و 

 سازمان های جامعه سازمان می یابد.

 هویت اجتماعی هر فرد چگونه شکل می گیرد؟-13
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 ر فرد براساس عقاید و ارزش های جهان اجتماعی که در آن زندگی می کند شکل می گیرد.هویت اجتماعی ه

 در جامعه ی قبیله ای هویت جمعی افراد بر چه مبنایی مشخص می شود؟-14

 بر مبنای جایگاه قبیله ی آن ها

 در جامعه ی سرمایه داری هویت اشخاص بر چه مبنایی شناخته می شود؟-15

 توان اقتصادی آن هابر مبنای ثروت و 

 در جامعه ی دینی هویت جمعی افراد بر چه مبنایی قرار دارد؟-16

بر مدار ارزش هایی است که آن دین مقدم می شمارد.مثالٌ اسالم در فرهنگ آرمانی خود هویت افراد را با علم ریال تقوی ، و عدالت 

 ارزیلبی می کند.

 معنوی مقایسه کنید. نگاه جهان متجدد به طبیعت را با نگاه جهان-17

جهان متجدد به طبیعت به عنوان یک ماده ی بی جان برای تصرف و خدمت گرفتن نگاه می شود و به دنبال بهره وری بیشتر از 

طبیعت است در جهان معنوی اسالم طبیعت موجودی زنده نشانه ی خداست و انسان به عنوان خلیفه ی خدا بر اساس اراده خدا 

 د و حق ندارد مخالف اراده ی الهی در طبیعت و جسم خود تصرف کند.تصرف در طبیعت دار

 جهان اجتماعی چگونه زمینه ی پیدایش و رشد هویت را فراهم می سازد؟با مثال توضیح دهید.-18

هر جهان اجتماعی با وی اخالقی و روانی خاص سازگار است و زمینه ی پیدایش و رشد همان هویت را فراهم می اورد و امکان 

پیدایش و رشد انواع دیگر ویژگی ها و هویت را از بین می برد.مثالٌ جهان غرب با هویت اخالقی و الهی انسان ها سازگار نیست و آن 

 را رشد نمی دهد.

 جهان اجتماعی غرب چه نوع هویت اخالقی و روانی را رش می دهد؟-19

اخالقی سازگار است که در ارتباط با آرمان ها و ارزش های  جهان غرب با رویکرد این جهانی خود با آن دسته از اوصاف )هویت(

 دنیوی آن شکل می گیرند و با هویت روانی و اخالقی معنوی سازگار است.

 جهان اجتماعی و دنیوی با چه نوع هویتی سازگار است و آن را رشد می دهد و با کدام هویت ناسازگار است؟-21

ی دنیوی سازگار باش و هویت جمعی دنیوی را شکل می دهد )جهان مدرن( و با هویت با هویت هایی که با آرمان ها و ارزش ها

 الهی و اخالقی معنوی انسان ها ناسازگار است.

 اخالق پهلوانی را با اخالق قهرمانی در ورزش جهان مقایسه کنید.-21
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 انسانیت= اخالق پهلوانی جهان اسالم-جوانمردی-تواضع-مروت -گذشت -ایثار

 شهرت و فخرفروشی = اخالق قهرمانی جهان جدید. -معروف شدن  -سود  -پینگ دو -داللی 

 دارند؟ تناسب اجتماعی های ارزش کدام با قهرمانی اخالق و قهرمانی اخالق-22  

اخالق پهلوانی با ارزش های جهان معنوی سازگار است که باورهای معنوی در آن اولویت دارند و باورهای جسمانی در رده ی دوم 

هستند و وسیله ای برای ارزش های متعالی دینی اند. اخالق قهرمانی با ارزش های جهان دنیوی سازگارند که در ان باورهای 

 جسمانی مهم اند و هدف هستند نه وسیله.

 با آروزی توفیق روزافزون برای همه معلمان سرزمینم ایران

 طراح سواالت:محمدحسین سلطانی

شهرستان کاشمرخراسان رضوی –  

1331-1331سال تحصیلی
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