


احیای اندیشه بازگشت به -1انقالب اسالمی چه آثار هویتی درایران وجوان به دنبال داشت؟  -14

 -3راذیل آسمان معنوی توحیدقرارداد.)امت به جای ملت(تاریخ وجغرافیای هویت اسالمی  -2هویت اسالمی

منجربه بازبینی  -5اسالم رابه عنوان یک قطب فرهنگی جدیدظاهرساخت.-4هویت اسالمی قلب تپنده بیداری اسالمی شد.

وتامل  دراندیشه های اندیشمندان غربی درخصوص اینکه سکوالریسم سرنوشت حتمی بشریت است،شد. 

انقالب  اسالمی ایران حاصل  مقاومت هویت اسالمی جواب: ان چگونه حاصل شد؟انقالب اسالمی ایر -15

جامعه دربرابر هجوم سیاسی واقتصادی غرب بود که به سبب خودباختگی فرهنگی نخبگان ورجال سیاسی به مدت  یک سده 

ادامه داشت . 

حیای جوان اسالمانقالب اسالمی ایران  چه  ارتباطی  باهویت  ایرانی دارد وچه تاثیری درا  -16

انقالب اسالمی مقاومتی دربرابر  خودباختگی فرهنگی نخبگان بود  که موجب بازگشت به   جواب:   داشته است ؟

خویشتن  اسالمی ، الهی وتوحیدی بود نه   خویشتن صرفا تاریخی وجغرافیایی دنیوی غربی. 

بااستفاده از آموزه های قرآن واهلایشان   جواب: نقش امام خمینی درهویت جامعه ایرانی چگونه بود؟ -17

بیت )ع( بابازگشت به هویت اسالمی ، تاریخ وجغرافیای خودرا درذیل آسمان معنوی توحیدی قرارداد وازمرزهای جامعه 

ایرانی خود دربرابرجهان مقابل دفاع کردند. 

ایرانجامعه    جواب: انقالب اسالمی چه تاثیری دراحیای هویت  جوان اسالم داشته است ؟ -18

بابازگشت به هویت اسالمی خود  به صورت قلب تپنده بیداری اسالمی درآمد  و جهان اسالم ازتصویر القاشده ی غرب 

خارج شده وبه عنوان یک قطب فرهنگی  جدید ظاهر می گردد. 

واب:ج انقالب اسالمی وحیات معنوی اسالم  چه تاثیری براندیشمندان جوان غرب داشته است ؟ -19

حیات معنوی اسالم  ، افق های جدیدی برروی اندیشمندان غرب گسترده  ونظریه پردازان غربی که دنیوی شدن رابه عنوان 

سرنوشت مشترک وحتمی بشریت می دانستند رابه تامل وبازبینی فرخوانده است . 

ونجواب: چ چراموضوع حجاب دردرون  کشورهای اروپایی به صورت یک مسئله درآمده است؟   -21

وبایدبامصادیق فرهنگ اسالمی ستیزکنندتا حجاب رانوعی نماد هویت دینی واسالمی می دانند که درحال گسترش است 

 ارزش های اسالمی درآن جوامع رواج نیابند.

خالصه درس چواردهم :

 ست.هرچهراه گسترش هرفرهنگ،شناختن ،پذیرفتن وعمل کردن به آن ا- اولین شرط بقای هرجامعه ،جمعیت آن است. �

حامالن وعامالن یک فرهنگ ومعانی آن بیشترباشند،آن فرهنگ بسط بیشتری می یابد.

باتولداولین فرزند،مودت ورحمت میان اعضای خانواده بیشترمی شودورحمت میان زن وشوهر به رابطه والدین وفرزندان  �

ها گسترده ترمی شود.تسری می یابدوباتولد فرزندان بعدی وبزرگ ترشدن خانواده ،این معانی وارزش 
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کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی به منزله  محدود شدن گستره ی آن است که می تواند زمینه ساز بسط وتسلط جهان �

 های اجتماعی دیگرباشد.

هدف اسالم تاسیس جهان توحیدی وگسترش آن است.الزمه تحقق این هدف داشتن جمعیت مناسب است. پیامبر)ص(روز �

پیروان خود مباهات می کند.محشر به کثرت 

جوامع غربی به علل)افزایش سن ازدواج،افزایش بی ثباتی،فروپاشی خانواده،طالق،رفاه زدگی،عافیت طلبی،مصرف �

گرایی،هزینه پنداشتن فرزندان(با کاهش جمعیت وپیری جمعیت روبه روهستند.

بارسیاست های 2های جمعیتی می گویند.) تدابیر وراه حل هایی که درراستای افزایش یا کاهش جمعیت است راسیاست�

(92تاسال28تاسال انقالب.ازسال45کاهش جمعیت داشته ایم.ازسال

کنش اقتصادی:فعالیت های روزمره برای تهیه ضروریات مادی ومعیشتی .�

نهاداقتصاد:مجموعه کنش هاوروابطی که حول تولیدومصرف کاال وتوزیع درآمدوثروت است.�

اقتصادی که جامعه راازسایر جوامع متمایز می کند.)تورم.بیکاری.وابستگی به نفت.توزیع نابرابر  هویت اقتصادی:ویژگی های�

امکانات.تجمل گرایی.غلبه فرهنگ مصرفی و... دولت بزرگی که می کوشدرفاه اقتصادی رابه مدد نفت ونه رواج کسب 

وکار افزایش دهد و..  رفاه ناپایدار.... تحریم ها

اقتصاد روزنه ورود استعمارونابودی هویت سیاسی،اجتماعی  -ران : دردوره های قاجار. پهلوی وامروز هجوم اقتصادی به ای�

ابزاری برای هویت زدایی وغارت است. -وفرهنگی جوامع است.

جهان غرب ،هویت خودرا براساس اقتصاد شکل می دهدوسرمایه داری عامل اصلی هویت یابی افراد وجوامع غربی است.�

پاشنه آشیل ایران اسالمی رااقتصاد می دانند. -اقتصادی غیرسرمایه اری رادرسراسر جهان نابود می کند.شیوه های �

راه نجات اقتصاد ایران واحیای هویت آن :اجرای قانون اساسی وسیاست های مقاومتی است.�

های مردمی ودولتی  اتکا به ظرفیتاقتصاد مقاومتی:الگویی ازاقتصاد پیشرفته ومستقل ومستحکم است که با تعالیم اسالم با �

،روحیه جهادی وخالقیت،ریسک پذیری،امید،همبستگی،حضورفعال درتعامالت جهانی

  امنیت ورفاه توام با عدالت والگویی برای جهان اسالم وبشریت�

سواالت درس چواردهم :

میزانی،یا جمعیت روستایتعدادجمعیت.جوانی یاپیری جمعیت،میزان شهرنشینی ویژگی های جمعیتی رانام ببرید: -1

اشتغال،میزان بیکاری،رشدجمعیت،میزان مهاجرت به داخل یا خارج،بارتکفل و...
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چون باافزایش تعدادجمعیت یک جامعه ، میزان هویت اجتماعیچراجمعیت یکی ازویژگی های هویت ملی است؟ -2

 ین پیش)البته اه بیشتری خواهدداشت.آن جامعه افزایش می یابد وباافزایش هویت اجتماعی درواقع هویت فرهنگی گستر

نباشد.( فرض درصورتی صحیح است که جامعه دچارتزلزل وتعارض وبحران فرهنگی

هرچه تعدادجمیت یک جامعه بیشترباشد انتشاردهندگان چه رابطه ای میان جمعیت وهویت جوامع وجوددارد؟ -3

اجتماعی،حامل وعامل یک فرهنگ ومعانی آن )گسترش دهندگان (فرهنگ آن جامعه بیشترخواهدبود.زیرااعضای جهان 

هستند.

جمعیت جامعهاولین شرط بقای هرجامعه چیست؟ -4

جمعیت یکجمعیت هرجامعه،برثروت،امنیت،قدرت ومنزلت آن درمیان سایرجوامع چه تاثیری دارد؟  -5

جامعه می تواند برمیزان ثروت ،امنیت،قدرت ومنزلت آن تاثیرمثبت ویا منفی داشته باشد.درصورتی که میزان جمعیت یک 

ش افزایش جمعیت به افزایورشدمتعادل باشدوانسجام وهماهنگی اجتماعی درحدمناسبی باشدجامعه متناسب باامکانات آن 

افزایش جمعیت موجب کاهش شاخص های اقتصادی،سیاسی واجتماعی شاخص های فوق می انجامدودرغیراین صورت 

خواهدشد.

به سیاست های جمعیتی روی می آورند.جوامع مختلف برای تامین جمعیت مطلوب خود،چه می کنند؟  -6

 2/1رشد جمعیت ایران  95طبق سرشماری سال جامعه کنونی ایران ازنظرجمعیت درچه وضعیتی قراردارد؟  -2

ازنظربرخی جمعیت شناسان ،جمعیتی است که روبه پیری می رود.)البته برخی ازجمعیت شناسان(درصداست که 

جمعیت واقتصاد آن جامعهعینی ترین ابعاد هویت یک جامعه چیست؟  -8

،اندیشیدن،پذیرفتن وعمل کردن به آرمان ها،ارزش هاشناختن هرفرهنگ دریک جامعه چیست؟ وبسط راه گسترش  -9

حامالن وعامالن بیشتر)جمعیت بیشتر(با فرهنگ وعقایدآن 

باازدواجافزایش جمعیت درخانواده چه تاثیری درمودت ورحمت میان اعضای خانواده دارد؟ -11

وتشکیل خانواده ،مودت ورحمت میان زن ومردایجادمی شود.باتولداولین فرزند،مودت ورحمت میان اعضای خانواده 

،به رابطه ی فرزندووالدین تسری می یابد.باتولدفرزندان بعدی وشوهروجودداردورحمت ومودتی که میان زن بیشترمی شود

وبزرگ ترشدن خانواده ،این معانی وارزش ها گسترده تر می شود.

باگسترش خانواده ها وایجادنسبت هایی چوننظام خویشاوندی چگونه شکل می گیرد؟ -11

شکل می گیرد. ،دخترعمو،پسردایی و...نظام خویشاوندیپدربزرگ،خاله،دایی،عمه

کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی نیزچه تاثیرات هویتی دارد؟  کاهش جمعیت یک جوان اجتماعی -12

به منطله ی محدودشدن گستره آن است که می تواندزمینه ساز بسط وتسلط جهان های اجتماعی دیگرباشد.

تاسیس جهان اجتماعیهدف اسالم هدف جوان اسالم چیست وچه رابطه ای با جمعیت جوان اسالم دارد؟  -13

توحیدی وگسترش آن است.الزمه تحقق این هدف داشتن جمعیت مناسب است.ازاین رو پیامبراسالم روز محشربه کثرت 

پیروان خودمباهات می کند.
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درصورتی که اولدرچه صورتی جوت گسترش جوان اجتماعی توحیدی ،افزایش جمعیت ضروری است؟ -14

جمعیت ،بسط می یابد،فرهنگ حق باشد،نه فرهنگ باطل .دوم اینکه :افرادواعضای این اینکه: فرهنگ ومعنایی که باافزایش 

فرهنگ  نیز حامالن وعامالن معانی حق باشند.

اال رفتنبه علت هایی مانند: ب روبه روهستند؟وپیری جمعیت چراامروزه جوامع غربی با مسئله کاهش جمعیت  -15

هزینه وبه دنبال آن ، ها وطالق،رفاه زدگی ،عافیت طلبی ومصرف گراییسن ازدواج ،افزایش بی ثباتی،فروپاشی خانواده 

پنداشتن فرزندان 

مجموعه تدابیروراه حل هایی کهمنظورازسیاست های جمعیتی چیست ومسولیت آن برعوده کیست؟  -12

کند. نهادسیاست  باهمراهی وهمکاری مردم وبا هماهنگی بین سایرنهادها جهت حل مشکالت جمعیت چاره اندیشی می

سیاست های جمعیتی افزایش دهنده یاکاهش دهنده جمعیت.انواع سیاست های جمعیتی رانام ببرید؟  -12

پیش ازانقالب اسالمی  که -1ایران درچه دوره هایی سیاست های کاهش جمعیتی رادنبال کرده است؟ -18

درصددرسال کاهش  2/2به 1/3دتازمان پیروزی انقالب طول کشیدوطی آن میزان رشد ساالنه جمعیت ،از حدو 1345ازسال 

درصدکاهش یافت.3/1به 9/3که رشدجمعیت از 1392تا1328ازسال  -2یافت.

هرگونه اقدام به نابودی وحذف فیزیکی کل یابخشیمهووم نسل کشی یاپاک سازی نسلی راتوضیح دهید. -19

ت است.رابعادهویتی جمعیازجمعیت یک گروه بومی ،قومی،مذهبی و...رانسل کشی یاپاک سازی نسلی می گویندکه نشانگ

تشویق ازدواج وکاهش سنتاکنون رانام ببرید:1393برخی ازاصول کلی سیاست های جمعیتی ایران ازسال  -22

حذف بودجه هایی که جمعیت راکاهش می  –تشویق سیاست های فرزندآوری .  –حمایت اززوج های جوان .  -ازدواج.

.... اختصاص تسهیالت ویژه برای مادران شیرده -داد.

به آن دسته ازفعالیت های روزمره که برای تهیه وتولید وسایل ضروریمنظورازکنش های اقتصادی چیست؟ -21

زندگی ورفع نیازهای مادی ومعیشتی خودودیگران انجام می دهیم،کنش اقتصادی می گویند.

وتوزیعمجموعه کنش ها،روابط وقواعدی که حول تولیدومصرف کاال وخدمات نواداقتصاد،چیست؟  -22

درآمدوثروت صورت می گیرد.

ویژگی های اقتصادی که جامعه ماراازسایرجوامع متمایزمیمنظورازهویت اقتصادی یک جامعه چیست؟  -23

کند.

ولت،د)وابستگی شدیدبوجه به صادرات نفتی(اقتصادنفتیویژگی های هویت اقتصادی ایران چیست؟   -24

ی تاریخیعقب ماندگی اقتصادسبت به کل اقتصادبزرگ باشد.(فعالیت دولتی نبزرگ)تعدادکارکنان دولت وسطح وحجم 

اصلکشف نفت  وسرمایه های حچه عواملی درشکل گیری هویت اقتصادی کنونی ایران دخالت داشته اند؟  -25

 ،تحریم های اقتصادیهجوم اقتصادی استعمارگران اقتصادی،وابستگی اقتصادی به نفتازفروش نفت به خارجیان 

و...ومالی،جنگ تحمیلی 
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هتورم،بیکاری،وابستگی به نفت،توزیع نابرابرامکانات،تجمل گرایی،غلباقتصادایران باچه معضالتی روبه رواست؟ -22

فرهنگ مصرف گرایی

دملی ضعیفشکل گیری تولیاقتصادنهتی)وابستگی اقتصادبه فروش نهت(چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ -22

اقتصادی رابه مددنفت ونه رواج کسب وکارافزایش دهد.حتی  وشکننده،دولت بزرگی به وجودمی آید که می کوشدرفاه

آموزش وبهداشت راکه دربیشترنقاط دنیا ازمحل مالیات ها پرداخت می شود،به کمک درآمدهای نفتی تامین می هزینه های 

کند.

مدنفتیآایجادفشاربرجامعه تا اوال درانواع تحریم های اقتصادی برعلیه ایران به چه منظوری اعمال شده اند؟  -28

کشوررامحدود کنند.ثانیا ازانتقال آن به کشورممانعت ورزند.

درزمان قاجار باتالش برای اخذ امتیازاتتاریخچه هجوم اقتصادی استعمارگران غربی به ایران چگونه است؟  -29

اژ مونت مختلف مانندرویتر ورژی و...ودردوره پهلوی ازطریق تاراج  نفت،فروش جنگ افزار وکاالهای مصرفی وصنایع 

وتخریب بنیادهای تولیدملی وروح خودباوری ملت ایران

زیرا اقتصاد ،روزنه ورود استعمارونابودیچرانسبت به تواجم اقتصادی غرب ملت ها واکنش نشان داده اند؟  -32

هویت سیاسی،اجتماعی وفرهنگی جوامع به شمار می رود.

چون جهان غرب هویتاز می کنند؟ چرااستعمارگران حضورخودرادردیگرجوامع با هجوم اقتصادی آغ -31

هویت انسان ها وجوامع ،بیش از هرچیز به دارایی وتوان اقتصادی آنها رابراساس اقتصاد شکل می دهدودراین جهان ،خود

وابسته است وهیچ مانعی رابرسرراه خودبرنمی تابدودرمسیرگسترش خود،شیوه های اقتصادی غیرسرمایه دارانه 

د.رادرسراسرجهان نابودمی کن

زیرااینچراجوامع غربی علیه ایران جنگ اقتصادی تمام عیاری به راه انداخته اند؟  -32

کشورهااقتصادرااساس همه چیز می پندارندوتمامی شیوه های اقتصادی  غیرسرمایه داری رانابودشده می بینندوپاشنه آشیل 

ایران اسالمی رااقتصاد می دانند.

اجرای قانون اساسی وسیاست های اقتصادمقاومتیراه نجات اقتصادایران واحیای هویت آن چیست؟  -33

تعالیم حیات بخش اسالمباوربه -1هویت اقتصادی نوینی که ایران به دنبال آن است چه ویژگی هایی دارد؟ -34

حضورفعال-4د وهمبستگی،ریسک پذیری،امیروحیه جهادی،خالقیت،نوآوری-3اتکابه ظرفیت های مولدمردمی ودولتی-2

-برای مردم امنیت،رفاه وپیشرفت توام با عدالت وبرای جهان اسالم وبشریت الگویی ایرانی -5وموثردرتعامالت جهانی

حفظ اقتداروعزت  -8منع خام فروشی ثروت های طبیعی-2استقالل اقتصادی وخودکفایی  -2اسالمی ازرشدوشکوفایی

درمقابل انواع مشکالت وموانع مقاوم وپایدارمی شود. -12درون زایی درعین برون گرایی -9ملی

هینه بانگاهرفتاراقتصادی بنمونه هایی ازسیاست های کلی اقتصادمقاومتی درجمووری اسالمی رانام ببرید. -35

درون زا.حذف هزینه های اضافی.جلوگیری ازفساداقتصادی و...
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اتکابهسازوکارمقاوم سازی اقتصادایران دربرابرموانع داخلی وخارجی پیشرفت کدام است؟  -32

و...وپیوستگی دولت وملت بایکدیگر خودباوری،افزایش انسجام وسرمایه ی اجتماعی،هماهنگی

روحیه،مطالعه وپژوهش دانش آموزان برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه مسئولیتی برعوده دارند؟ -32

به ارزش های فرهنگی جامعه و... ،عملخودباوری
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