
 

 

 سوال

 به نام خدا

 نمونه سوال درس هویت اجتماعی

 : تحوالت هویتی جامعههفتمدرس 

 (www.hoonarjo.ir برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به سایت هنرجو مراجعه کنید )

1 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.

 گیرد.های اجتماعی آن شکل میالف( هویت فرهنگی هر جامعه بر اساس عقاید و ارزش

 ب( تحوالت فرهنگی همواره مثبت است.

2 

 جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

رهنگ . . . . . . . باشد، شود، فرهنگی . . . . . . . باشد و جهت تغییرات به سوی فاگر فرهنگی که دچار تحول میالف( 

 تحول فرهنگی مثبت است.

 نامند.در برابر جهان غرب را . . . . . . . . . می غربی خودباختگی جوامع غیر ب(

 های یک جامعه مانع آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود، آن جامعه دچارج( اگر عقاید و ارزش

 . . . . . . . . شده است. 

 دهد؟های جامعه نباشند، چه اتفاقی رخ میاگر تغییرات هویتی افراد مطابق عقاید و ارزش 3

 علل تحوالت فرهنگی را نام ببرید و هر کدام را به اختصار توضیح دهید. 4

 آورد؟چه شکلی از ارتباط میان جوامع، تحوالت فرهنگی را به دنبال می 5

 از خودبیگانگی تاریخی چیست؟ 6

 پاسخنامه  سوال

 ب( نادرست      الف( درست 1

 ج( از خودبیگانگی حقیقی )فطری(        ب( غرب زدگی       حق –الف( باطل  2

3 

ر زندگی مردم گیرند و ثبات خود را دسازند، مورد تردید قرار میهایی که هویت فرهنگی جامعه را میعقاید و ارزش

هایش دفاع کند و آنها را تواند از عقاید و ارزشدهند. در نتیجه تداوم چنین وضعیتی، جامعه دیگر نمیاز دست می

 حفظ نماید.
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 شوند.هنگی به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم میلل تحوالت فرع

های ها و بن بستشود، یا به کاستیهای مثبت و منفی افراد جامعه مربوط میعلل درونی یا به ابداعات و نوآوری

 گردد. موجود در فرهنگ جامعه باز می

 ع با یکدیگر است.علت بیرونی تحوالت فرهنگی، روبه رو شدن و ارتباط جوام

5 
های های خود پافشاری نکند و به مرور زمان، به عقاید و ارزشای در تعامل با جوامع دیگر بر عقاید و ارزشاگر جامعه

 شود.خود پشت کند، دچار تحول فرهنگی می

6 
ای شده است. جامعه خودباخته «از خود بیگانگی تاریخی»اگر یک جامعه، فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند، دچار 

 برد، به این معنای از خودبیگانگی گرفتار شده است.خود را از یاد می که در مواجهه با جامعه دیگر، هویت فرهنگی
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