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 سواالت درس یازدهم )تحوالت هویتی جهان اجتماعی(

 

 اجتماعی افراد محصول چیست؟ هویت-1

 هیجکدام-وراثت        د-عضویت در گروه      ج-تعلیم وتربیت        ب-الف

 تغیرات اساسی در جهان اجتماعی که هویت جهان اجتماعی را متحول می کند.........می گویند-2

 هنگینسبیت فر-تحول فرهنگی     د-بحران هویت         ج-تزلزل فرهنگی        ب–الف 

 تحول جامعه جاهلی به جامعه نبوی:-3

 هیچکدام-گزینه الف وب         د-تحول فرهنگی منفی    ج-تحول فرهنگی مثبت     ب-الف

 تحول جامعه نبوی به جامعه جاهلی:– 4

 هیچکدام -گزینه الف وب         د-تحول فرهنگی منفی    ج-تحول فرهنگی مثبت     ب-الف

زگاری اغلب در سطح .........آغاز می شودو به سطوح عمیق تریعنی........می درتزلزل فرهنگی ناسا-5

 رسد

 هیچکدام-گزینه الف وب      د-هنجارها، عقاید    ج-رفتارها،ارزشها         ب-الف

 اگر در یک جهان اجتماعی با کاستی هاوبن بست های درونی مواجه شودگرفتار........می شود-6

 گزینه الف وب-مرگ فرهنگی       د-زنده وپایدار    ج-بکهولت ومرگ       -الف

 هر گاه نوعی از عقاید وارزشها از سوی افراد پذیرفته وبه رسمیت شناخته شود-7

 هویت فرهنگی جهان اجتماعی پدبدمی آید-الف

 هویت اجتماعی بوجود می آید-ب

 هویت دینی ومعنوی بوجود می آید-ج

 هیچکدام-د
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 شی از.........نتیجه عضویت دریک .........استهویت خانوادگی ما بخ-8

 هویت اجتماعی ،خانواده-الف

 هویت فرهنگی،گروه-ب

 هویت اجتماعی ،گروه -ج

 هیچکدام -د

 11سئواالت غلط وصحیح عبارات درس 

 جهان اجتماعی نیز هویتی دارد که از آن به هویت فرهنگی جهان اجتماعی یاد می شود ص )  ( غ )  (-

 ی جهان اجتماعی بر اساس عقاید وارزشها ی اجتماعی یاد می شود ص ) ( غ ) (هویت فرهنگ-

 تزلزل فرهنگی نمی تواند به بحران هویت منجر شود ص ) ( غ ) (-

 علل تحوالت فرهنگی فقط می تواند درونی باشد ص ) ( غ ) (-

مربوط میشود ص) (  علل درونی به ا بداعات و نو آوری ها مثبت ومنفی افراد واعضای جهان اجتماعی-

 غ) (

 هویت اجتماعی افراددر پرتوهویت فرهنگی جهان اجتماعی شکل می گیرد ص ) ( غ ) (-

 هویت خانوادگی ما بخشی از هویت اجتماعی ما نمی باشد ص ) ( غ ) (-

 دوام هویت فرهنگی به عقاید وارزشها فرهنگ جامعه بستگی داردص ) ( غ ) (-

 11سئواالت جاخالی عبارات درس

 هویت فرهنگی هنگامی محقق می شود که در میان مردم ارزش های ..........پدید آید -

هویت فرهنگی جهان اجتماعی فرصت شکل گیری هویت های اجتماعی ..............باخود را پدید می -

 آورد

 تزلزل فرهنگی می تواند به ............منجر شود-

 .......باشدتحوالت فرهنگی میتواند ..........و...-

 علل تحوالت فرهنگی به دو دسته ........و.........تقسیم می شود-
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 بسیاری از متفکران شکل گیری دوران پسامدرن را تحول هویت ...........می دانند-

 در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آیدراه برای دگرگونی ...........آن جهان باز می شود-

.....و........ارزشها هویت فرهنگی جهان اجتماعی مورد تردید قرار می گیرد در تزلزل فرهنگی .....-

 و............، ..........خود را در زندگی مردم از دست می دهد

 اگر فرهنگی که گرفتار ...........و...........می شود فرهنگی باطل می باشد-

 ......افراد استهویت فرهنگی جهان اجتماعی ،پدیدهای گسترده تر از ......-

 دانش آموز بودن یکیاز ویژگی ها ..........شماست-

 

 11سئواالت با پاسخ کوتاه درس

 هویت فرهنگی جهان اجتماعی برچه اساسی شکل می گیرد ؟-1

 هویت فرهنگی تا چه زمانی دوام می آورد ؟-2

 هویت فرهنگی چه زمانی با چالش مواجه می شود؟-3

 تحول فرهنگی مثبت چیست؟-4

 تحول فرهنگی منفی چیست ؟-5

 مرگ یک جهان اجتماعی چه زمانی رخ می دهد؟-6

 عبارات را کامل کنید-7

 2جهان اجتماعی -..............  -بحران هویت-..............-تعارض فرهنگی-1چهان اجتماعی 

 باتوجه به را بطه جهان اجتماعی ونهاد خانواده نمودار زیر را کامل کنید-8

 ...............--خانواده---..............--جهان اجتماعی هویت فرهنگی

 11سئواالت تشریحی درس 

 هویت فرهنگی جهان اجتماعی راتوضیح دهید؟-1
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 تفاوت بین هویت فرهنگی جهان اجتماعی با هویت اجتماعی چیست؟-2

 تزلزل فرهنگی را تعریف کنید؟وجه زمانی رخ می دهد؟-3

 جهان اجتماعی دیگری تبدیل میشود ؟چه زمانی جهان اجتماعی به -4

 علل درونی تحوالت فرهنگی چیست؟-5

 کاستی وخال معنوی دانشمندان و متفکران جهان اجتماعی چیست ؟-6

 اگر جهان اجتماعی متناسب با نیاز های معنوی وروحی افراد عمل نکند چه اتفاقی می افتد؟-7

 را توضیح دهید؟ رابطه هویت فرهنگی جهان اجتماعی با هویت اجتماعی-8

 آیا هر تعارض فرهنگی به تحول فرهنگی  جهان اجتماعی می انجامد؟-9

 تشخیص وارزیابی تحوالت فرهنگی چگونه است؟-11
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