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 )هویت فردی و اجتماعی( هشتم سدر

 

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید:

 الف( هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است.

 ب( برخی از ویژگی های هویتی تغییر می کنند.

 ج( هویت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و بر اساس عقاید و ارزش های آن شکل نمی گیرد.

 د( در جامعه سرمایه داری هویت افراد بر اساس عقاید و ارزش هایی است که آن دین محترم می شمارد.

 ست.هـ ( در جامعه سرمایه داری هویت افراد بیشتر به ثروت و توان اقتصادی آنها وابسته ا

 و( در جامعه دینی هویت اجتماعی افراد بر اساس عقاید و ارزش هایی است که آن دین محترم می شمارد.

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

الف( هویت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و بر اساس ...................... و 

 ......................... آن شکل می گیرد.

( در جامعه سرمایه داری هویت افراد بیشتر به .............................. و ب

 .................................. آنها وابسته است.

ج( در جامعه دینی هویت اجتماعی افراد بر اساس عقاید و ارزش هایی است که آن ....................... 

 محترم می شمارد.
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 ه ای:سواالت چهار گزین

 ( کدام ویژگی زیر اکتسابی است:1

 الف( خجالتی                         ب( صبور                     ج( کشاورز                         د( گندمگون

 ( کدام ویژگی زیر انتسابی است:2

 د( ایرانی                      الف( مومن                         ب( وقت شناسی                     ج( راستگو   

 ( ابعاد متمایز هویت انسان کدامند:3

 اردالف( بُعد جسمانی                         ب( بُعد نفسانی                     ج( بُعد اجتماعی                         د( همه مو

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

 هویت چیست؟ -1

 تسابی را تعریف کنید؟ویژگی های اک -2

 ویژگی های انتسابی را تعریف کنید؟ -3

 منظور از ویژگی های فردی و اجتماعی چیست؟ -4

 منظور از ویژگی های ثابت و متغیر چیست؟ -5

 هویت فردی به دو بخش تقسیم می شود نام ببرید؟ -6

 سه بُعد متمایز هویت انسان  را نام ببرید؟ -7

 خود آگاهی چیست؟ -8

 ت تشریحی:سواال

 آیا هویتمان را خودمان می سازیم؟ توضیح دهید؟ -1

 آیا هویت قابل تغییر است؟ توضیح دهید؟ -2

 آیا هویت ما صرفاً اجتماعی است؟ توضیح دهید؟ -3
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 نگاه دنیوی جهان متجدد )غرب( و جهان معنوی اسالم  به طبیعت چگونه است؟ -4

 د و زمینه تضعیف هویت را فراهم می کند؟هر جهان اجتماعی چگونه زمینه پیدایش و رش -5

 کدام دسته از دانشمندان درباره ابعاد اجتماعی هویت انسان ها بحث می کنند؟ -6

 چرا ما در شناخت ویژگی های هویتی خود و دیگران دچار خطا و اشتباه می شویم؟ -7

 ویت واقعی خود چیست؟نظریات پیامبران و اولیای الهی، درباره غفلت و فراموشی انسان ها از ه -8

 هویت فرهنگی جهان متجدد )غرب( با کدام ویژگی های هویتی انسان ناسازگار است؟ -9

 هویت اخالقی و الهی انسان با کدام ویژگی هویتی جهان متجدد سازگار نیست؟ -11

 دهد؟ ویژگی هایی مثال بزنید که انسان در پیدایش آن نقشی نداشته است و نمی تواند آن را تغییر -11

کدام ویژگی است که ما، در پیدایش آن نقشی نداریم ولی با تالش و کوشش خود می توانیم آن را  -12

 تغییر دهیم؟

 هویت هر جهان اجتماعی، چگونه شکل می گیرد و چگونه سامان می یابد؟ -13
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