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 نمونه سواالت

 بقای هر جامعه چیست؟اولین شرط 

 بقای هر جامعه جمعیت آن است؟اولین شرط  چرا

 شود. انقراض جمعیت یک جامعه باعث .............آن می

 آیا صرف اندازه جمعیت به تنهایی برای رفع نیاز های جامعه کفایت می کند؟

 منزلت و امنیت یک کشور دارد؟جمعیت هر جامعه چه تاثیری برثروت ، قدرت ، 

 جمعیت چه رابطه ای با هویت جامعه دارد ؟

 جوامع مختلف برای تامین جمعیت مطلوب خود چه می کنند؟

 ویژگی های مختلف جمعیت را نام ببرید؟

 چرا جوامع برای معرفی خود از ویژگی های جمعیتی استفاده می کنند؟

 جهان اجتماعی را تعریف کنید؟

 یف کنید؟فرهنگ را تعر

 منظور از هویت فرهنگی چیست؟

 می گردد. گسترش فرهنگ باعث گسترش ....................

 چرا هر عاملی که فرهنگ را گسترش دهد موجب گسترش جهان اجتماعی می گردد؟

 چه زمانی فرهنگ و معانی یک جهان اجتماعی گسترش می یابد؟

 چه زمانی فرهنگ و معانی بسط بیشتری می یابد؟

 ظور از حامالن و عامالن فرهنگ چه کسانی هستند؟من

 چرا گسترش معانی و ارزش های خانواده باعث بسط فرهنگ و جهان اجتماعی می گردد؟

 شکل گیری نظام خویشاوندی را توضیح دهید؟

 چرا تامین جمعیت مناسب برای جهان های اجتماعی یک مسئله هویتی است؟

 اسالم چیست؟ دفه

 . ..............مناسب استاجتماعی توحیدی و گسترش آن داشتن .الزمه تحقق جهان 

 شروط تحقق جهان اجنماعی توحیدی و گسترش آن چیست؟

 چرا پیامبر اسالم روز محشر به کثرت خود مباهنات می کنند؟

 چه عاملی مانع تحقق جهان اجتماعی توحیدی می گردد؟

 ه کنید ؟سیروابط اجتماعی رادر گروه دو نفره و سه نفره مقا

 آثار و پیامد های اجتماعی و فرهنگی افزایش جمعیت را بنویسید؟

 نهاد را تعریف کنید؟

 است. و معانی به معنی گسترش فرهنگ .............. گسترش

 الزمه بسط جهان اجتماعی افزایش..................... است.

 کارکرد مهم نهاد خانواده را بنویسید؟
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 با کاهش جمعیت و سالمندی مواجه هستند؟چرا امروزه جوامع غربی 

 منظور از سیاست های جمعیتی چیست؟

 دارد. به عهده را مسئولیت هماهنگی سایر نهاد ها ........... نهاد

 شود؟ های جمعیتی به چند شکل ایجاد می تسیاس

 توضیح دهید؟ 1345 تا1357ست های جمعیتی ایران را طی سال های اسی     

 توضیح دهید؟ 1331تا 1361ایران را طی سال های  سیاست های جمعیتی

 توضیح دهید؟ 1331تا 1333 سیاست های جمعیتی ایران را از سال 

 تداوم کاهش جمعیت ایران در آینده  چه آثاری به همراه دارد؟

 نسل کشی یا پاک سازی نسلی چیست؟

 پدیده نسل کشی نشانه چیست؟

 اتفاق افتاده است را توضیح دهید؟ سه مورد از نسل کشی هایی را که طول تاریخ

رژیم اشغال گر قدس برای تغییر ترکیب جمعیتی سرزمین اشغالی و افزایش یهودیان نسبت به مسلمانان دست به چه اقداماتی 

 زده است؟

 کنش اقتصادی را تعریف کنید؟ 

 چرا کنش اقتصادی بخشی از کنش اجتماعی است؟

 نهاد اقتصادی را تعریف کنید؟

 تمایز جوامع از یکدیگر می باشد؟ هو مولفه های اقتصادی یکی از وجو ادچرا اقتص

 منظور از هویت اقتصادی چیست؟

 هویت اقتصادی را بنویسید؟ تضعیفو  شیوه های تقویت

 ؟چرا ما برای معرفی خود از برخی ویژگی های هویت اقتصادی مثل مصرف کننده استفاده نمی کنیم

 ؟اقتصادی مانند کم فروشی را مخفی می کنیمچرا ما برخی از ویژگی های هویت 

 سازمان ها و کشورها دارای هویت اقتصادی هستند با ذکر مثال توضیح دهید. ،یا گروه ها آ

 چیست ؟امروز ما نتیجه اقتصاد 

 .امروز را بنویسید  ویژگی های هویت اقتصادی ایران

 را بنویسید . امل شکل گیری اقتصاد معاصر ایرانوعیکی از 

 ؟سرمایه های نفتی می تواند موجب رشد اقتصادی کشور گرددچه صورت در 

 چیست ؟ پیامد عدم استفاده صحیح از سرمایه های نفتی

 نویسید .را بمبتنی بر درآمدهای نفتی  آسیب های اقتصاد

 ؟چیست تاکنون  1313هدف از تحریم های نفتی و مالی ایران از سال 

 انجام شد ؟ شکلی چه به ایران در دوره قاجار به هجوم اقتصادی استعمارگران غربی

 چگونه بود ؟وم اقتصادی استعمارگران غربی به ایران در دوره پهلوی هج

 ؟تهاجم اقتصادی خود را علیه سایر ملت ها اعمال می کردنددر طول تاریخ غربی ن استعمارگرا چرا
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 واکنش ملت ها را نسبت به تهاجم استعمارگران غربی بنویسید .نمونه از یک 

 را بنویسید .ویژگی های اقتصادی جوامع غربی 

 پیدا می کنند. .............................هویت  ، دارندرویکرد سکوالر و دنیوی  و جوامعی که از غرب تبعیت می کنند

 ؟جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه کشور ما را به راه انداخته اند  یشورهای سلطه گر غربکچرا 

  چیست ؟ ایران و احیای هویت آن در دنیای امروزراه نجات اقتصاد 

 چیست ؟اقتصاد مقاومتی از منظور 

 ؟ هویت اقتصادی نوینی را پایه ریزی کنندمی خواهند دولت ایران مردم و چگونه 

 چگونه است ؟ ت اقتصادی نوینی که دولت ایران قصد پایه ریزی آن را داردیهو

 چیست ؟گرا  در عرصه اقتصاد مقاومتی منظور از اقتصاد درون زا و در عین حال برون
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