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  :جهان

 مانند جهان طبيعت، جهان غرب و رود؛  كار مي هاي بزرگ به اي است كه براي اشاره به مجموعه جهان، واژه… .  

  :جهان اجتماعي

 ن و خانواده، احترام به قانوگيرند؛ مانند  ها قرار مي ي زندگي اجتماعي انسان كند كه در محدوده هايي داللت مي پديده  به مجموعه

… .  

  :هاي جهان اجتماعي معيار شناسايي پديده

 هـاي   در نتيجـه، كـنش  . گيـرد  هر چيزي كه با زندگي اجتماعي انسان ارتباط داشته باشد، درون جهان اجتماعي قرار مي :قاعده

  .گيرند ها به جهان اجتماعي تعلق مي ها و پيامدهاي آن اجتماعي انسان

 ها ارتباط داشته باشند توانند درون جهان اجتماعي جاي بگيرند و با زندگي انسان ، از سه جهت ميي اجتماعيها پديده:  

  .ـ پديده، يك كنش اجتماعي باشد؛ مانند احترام به قانون

  . …؛ مثل خانواده، امنيت، صلح و وجود آيد ها به هاي اجتماعي انسان ي كنش ـ پديده، در نتيجه

هاي اجتماعي  اي در كنش كننده طبيعي باشد ولي تأثيرات تعيين هاي طبيعي يا ماوراء پديده، از هاي بيرون از جهان اجتماعي ـ پديده

  . …هاي الهي و  سنتزلزله، فرشتگان و : ها داشته باشد؛ مانند انسان

  بسط جهان اجتماعي

 قرار دارند طبيعي مطمئناً بسياري از موجودات، بيرون از جهان اجتماعي وجود دارند؛ يعني در جهان طبيعي يا ماوراء.  

 توانند با جهان اجتماعي انسان ارتباط داشـته باشـند و بـه جهـان      ها نيستند ولي از برخي جهات مي اموري، محصول كنش انسان

هـا اثـر    ي خود در جهـان اجتمـاعي انسـان    كه هر يك به نوبه ...مانند فلزات، ستارگان، خداوند، فرشتگان و . اجتماعي وارد شوند

  .شود تر مي جهان اجتماعي گسترده و گذارد مي

درس اول

 جامعه و فرهنگ

  ي جهان اجتماعي گستره

  نظام اجتماعي

  1فرهنگ 

  2فرهنگ 
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 .گيرند ي جهان اجتماعي قرار ميشان با زندگي اجتماعي انسان در گسترهي ارتباط ها به واسطه پديده .1
  غلط   صحيح

  امتحان نهايي
  94خرداد 

  .دهند هاي زندگي آدميان را تغيير ميها و ارزشبيعي، آرمانالطشناخت خداوند و فرشتگان و جهان ماوراء .2
  غلط   صحيح

  امتحان نهايي
  94خرداد 

  .گيرد هر چيزي كه با زندگي اجتماعي انسان ارتباط داشته باشد، درون جهان اجتماعي قرار مي .3
  غلط   صحيح

  امتحان نهايي
  94شهريور 

هاي زندگي اجتماعي انسان را نامحدود ي انسان، محيط زيست را آلوده و فرصترفتار شتابزده و نابخردانه .4
  .كند مي

  غلط   صحيح

  امتحان نهايي
  94شهريور 

 .آيداجتماعي انسان پديد ميهايبا كنشاي است كه خانواده پديده .5
  غلط   صحيح

  امتحان نهايي
  94دي 

  .گيرند و ويروس، درون جهان اجتماعي قرار ميهايي مانند گذشتگان، آيندگان، سياهچاله پديده .6
  غلط   صحيح

  امتحان نهايي
  94دي 

  .گيرد هر چيزي كه با زندگي اجتماعي انسان ارتباط داشته باشد درون جهان اجتماعي قرار مي  .7
  غلط   صحيح

  امتحان نهايي
  91  خرداد

  .رودكار ميهاي بزرگ بهاي است كه براي اشاره به مجموعه جهان اجتماعي واژه  .8
  غلط   صحيح

  امتحان نهايي
  91  خرداد

هـاي   دهد و كـنش  هاي زندگي آدميان را تغيير ميها و ارزششناخت خداوند و جهان ماوراي طبيعي، آرمان  .9
  .كند ها را دگرگون مي اجتماعي آن

  غلط   صحيح

  امتحان نهايي
  91  خرداد

  .گيرداحترام به قانون يك كنش اجتماعي است و درون جهان اجتماعي جاي مي  .10
  غلط   صحيح

  امتحان نهايي
  91خرداد 

 .گويند عي ميگيرند، جهان اجتماها قرار ميانسان…يهايي كه در محدوده به مجموعه پديده  .11

  طبيعي) 4  زندگي اجتماعي)3 هاارزش)2 باورها) 1
ـ پديده هاي درون جهان  كتاب درسي 
  اجتماعي

 آيد؟وجود نميها بههاي زير با كنش اجتماعي انسان يك از پديده كدام  .12
  امنيت) 4  زلزله)3 خانواده)2 احترام به قانون ) 1

  امتحان نهايي
  92خرداد 

 هاي زير، محصول كنش اجتماعي انسان هستند؟ دهكدام يك از پدي  .13
  فلزات) 4  زلزله)3 بيابان)2 صلح ) 1

  امتحان نهايي
  94خرداد 

 ؟نيستندهاي زير، محصول كنش اجتماعي انسان كدام يك از پديده  .14
  امنيت) 4  خانواده)3 فلزات)2 احترام به قانون ) 1

  امتحان نهايي
  94شهريور 

 ي زير، محصول كنش اجتماعي انسان است؟ها كدام يك از پديده  .15
  رودخانه) 4  امنيت)3 زلزله)2 خشكسالي ) 1

  امتحان نهايي
  94دي 

 گيرد؟هاي زير، درون جهان اجتماعي قرار مي كدام يك از پديده  .16
  آب) 4  خانواده)3 هاكوه)2 فلزات ) 1

  امتحان نهايي
  93خرداد

.است…احترام به قانون، يك كنش  .17
  اقتصادي) 4  اجتماعي)3 فردي)2 يطبيع) 1

  امتحان نهايي
  93شهريور 

.آيدانسان به وجود مي…اي است كه با پديده» امنيت«  .18
 كنش فردي) 4  كنش انساني)3 كنش اجتماعي)2 كنش طبيعي) 1

  امتحان نهايي
  93دي 

 باشدصحيح ميگزينهتعيين كنيد كدام  

  مرجع
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ـ پديده  .داللت دارد …اي است كه بر  جهان، واژه  .19 جهان هاي درون  كتاب درسي 
  اجتماعي

ـ پديده  .گيرند ها قرار مي انسان …ي  كند كه در محدوده هايي داللت مي جهان اجتماعي به مجموعه پديده  .20 هاي درون جهان  كتاب درسي 
  اجتماعي

ـ پديده  .گيرد قرار مي …هر چيزي كه با زندگي اجتماعي انسان ارتباط داشته باشد، درون   .21 هاي درون جهان  كتاب درسي 
  عياجتما

ـ   .داشته باشد تا درون جهان اجتماعي قرار بگيرد …يك پديده در هر صورت بايد ارتباطي با   .22 هاي   پديدهمعيار شناسايي كتاب درسي 
  اجتماعيجهان 

ـ  .وجود دارند، بيرون از جهان اجتماعي هستند …يا  …اموري كه در   .23  هاي  پديدهمعيار شناسايي كتاب درسي 
  اجتماعي جهان

  امتحان نهايي .گيرد قرار مي …زي كه با زندگي اجتماعي انسان ارتباط داشته باشد، درون هر چي  .24
  93خرداد 

  امتحان نهايي .گيرد قرار مي …كنند، درون  زلزله و خشكسالي از جهت ارتباطي كه با زندگي اجتماعي پيدا مي  .25
  93شهريور 

  امتحان نهايي .گيرند قرار مي …ي  عي انسان، در گسترهان، با زندگي اجتماش ي ارتباط ها به واسطه امي پديدهتم  .26
  93دي 

  
  
  
  
  

  

ـ پديده  .دو مثال براي انواع جهان ذكر كنيد  .27 هاي درون جهان  كتاب درسي 
  اجتماعي

ـ   .هاي جهان اجتماعي را بنويسيد معيار شناسايي پديده  .28 هاي  معيار شناسايي پديدهكتاب درسي 
  جهان اجتماعي

ـ   .گذارند هايي را بياوريد كه خارج از جهان اجتماعي وجود دارند، اما بر جهان اجتماعي تأثير مي پديدهچند نمونه از   .29   جهان اجتماعي بسطكتاب درسي 

  امتحان نهايي  هاي جهان اجتماعي چيست؟ معيار شناسايي پديده  .30
  92خرداد 

  
  
  
  
  

  

ـ كت  كند؟ هاي زندگي آدميان چگونه تغيير مي ها و ارزش آرمان  .31   بسط جهان اجتماعياب درسي 

 .هر يك از موارد زير را در جاي خالي مناسب در جدول قرار دهيد  .32
  هر دو  هاي بيرون جهان اجتماعيپديده هاي درون جهان اجتماعي پديده

     
     
     
     

  

  خانواده ـ فلزات ـ زلزله ـ ستارگان ـ بهمن
  سالي ـ سونامي ـ احترام به قانون آزادي ـ خشك

 نيت ـ صلح ـ جمادات ـ دايناسورهاام

ـ پديده هاي درون جهان  كتاب درسي 
 اجتماعي

 دهيدتشريحيهاي زير پاسخ به سؤال 

هاي زير پاسخ كوتاه دهيد به سؤال 

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب تكميل كنيد 

  مرجع

  مرجع

  مرجع
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  :ساختار اجتماعي

 هاي اجتماعي وجود دارد، ساختار اجتماعي است نوع ارتباط و پيوندي كه بين پديده :تعريف .  

 تواند باشد جهان اجتماعي بدون ساختار نمي.  

  :ي و نظام اجتماعيجهان اجتماعي، ساختار اجتماع

  .گيرند ي زندگي اجتماعي انسان قرار مي هايي است كه در گستره مجموعه پديده: جهان اجتماعي) 1

  .شوند هايي است كه در جهان اجتماعي واقع مي نوع ارتباط، نظم و چينش پديده: ساختار اجتماعي) 2

  .باشد ديگر مي ها با يك ار و ارتباط آنهاي جهان اجتماعي از نظر ساخت ي پديده مجموعه: نظام اجتماعي) 3

  :تفاوت جهان اجتماعي و نظام اجتماعي

 ها  ي پديده كند كه مربوط به اجتماع هستند و نظام اجتماعي، همان مجموعه هايي حكايت مي ي پديده جهان اجتماعي از مجموعه

  .دهد را از جهت ساختار و ارتباطي كه با هم دارند، مورد توجه قرار مي

  :نظام ام اجتماعي كل و خردهنظ

 شود ياد مي» نظام خرده«ها با نام  شود كه از آن ها و اجزايي تقسيم مي هر نظام اجتماعي به بخش.  

 شود گفته مي» نظام اجتماعي كل«هاي دروني آن در نظر گرفته شود،  نظام به نظام اجتماعي هنگامي كه با خرده.  

  :نهاد اجتماعي

 اي در نظام اجتماعي كل  كننده هايي كه در نظام اجتماعي كل وجود دارند، در صورتي كه نقش مهم و تعيين نظام  به هر يك از خرده

  .گويند مي »نهاد اجتماعي«داشته باشند، يعني يكي از نيازهاي اساسي آن را برطرف كنند، 

 دترين نهادهاي اجتماعي هستن سياست، اقتصاد، آموزش و پرورش و خانواده از مهم.  

 تري كه مربوط به جامعه اسـت،   ها در يك ساختار بزرگ ي آن هر يك از نهادهاي اجتماعي، داراي يك ساختار دروني است و همه

  .قرار دارند

  :نكات تكميلي

 ـ    توان به مجموعه جهان اجتماعي را مي ه ي اجزا و عناصر ورزشگاه، ساختار اجتماعي را به ساختار ورزشگاه و نظـام اجتمـاعي را ب

  .ساختمان ورزشگاه، تشبيه كرد

دومدرس 
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 شود؟ ديگر چه ناميده ميها با يكساختار و ارتباط آنبا توجه بههاي جهان اجتماعي ي پديده مجموعه  .33
  جهان اجتماعي) 2    ساختار اجتماعي  ) 1
 نظام اجتماعي)4  نهاد اجتماعي) 3

ـ تفاوت نظام اجتماعي و  كتاب درسي 
 جهان اجتماعي

هستند و نظام اجتمـاعي، همـان   …كند كه مربوط بههايي حكايت ميي پديدهن اجتماعي از مجموعهجها  .34
 .دهد و ارتباطي كه با هم دارند مورد توجه قرار مي …ها را از جهت  مجموعه پديده

  ها ـ چينش نظم پديده) 2    ها ـ ساختار نظام پديده) 1
 اجتماع ـ ساختار)4  اجتماع ـ چينش ) 3

ـ تفاوت نظام اجتماعي و كتاب  درسي 
 جهان اجتماعي

 .ي جهان اجتماعي، ساختار اجتماعي و نظام اجتماعي كامل كنيدگانهجدول زير را با استفاده از مفاهيم سه  .35

 خانوادهجامعهورزشگاهمانساخت
 پدر، مادر و فرزندان 2ي اجزا و عناصرمجموعه

 روابط همسري، فرزندي 13
    4نظام اجتماعيرزشگاهساختمان و

  

  

ـ تفاوت نظام اجتماعي و  كتاب درسي 
 جهان اجتماعي

  نامند؟ ها با يكديگر چه ميهاي جهان اجتماعي را از جهت ساختار و ارتباط آن پديده  مجموعه  .36
  نظام اجتماعي كل) 4  ساختار اجتماعي)3 جهان اجتماعي)2 نظام اجتماعي ) 1

  امتحان نهايي
  92خرداد 

  .شود در نظام اجتماعي كل داشته باشند گفته ميايكنندههايي كه نقش مهم و تعيين نظام به خرده  .37
  نهاد اجتماعي) 2    نهاد فرهنگي) 1
  جهان اجتماعي) 4    ساختار اجتماعي) 3

  امتحان نهايي
  91خرداد 

  
  
  
  

ـ تفاوت نظام اجتماعي و   .گيرند ي زندگي اجتماعي قرار مي هايي است كه در گستره ي پديده مجموعه …  .38 كتاب درسي 
 جهان اجتماعي

ـ تفاوت نظام اجتماعي و   .گيرند هايي است كه در جهان اجتماعي قرار مي نوع ارتباط، نظم و چينش پديده …  .39 كتاب درسي 
 جهان اجتماعي

ـ تفاوت ن  .باشد هاي جهان اجتماعي، از نظر ساختار اجتماعي مي ي پديده مجموعه …  .40 ظام اجتماعي و كتاب درسي 
 جهان اجتماعي

ـ تفاوت نظام اجتماعي و   .گيرند قرار مي …هايي است كه در  پديده …و  …ساختار اجتماعي، نوعِ   .41 كتاب درسي 
 جهان اجتماعي

ـ نهاد اجتماعي  .نامند مي …هاي نظام اجتماعي را  بخشهر يك از   .42  كتاب درسي 

ـ تفاوت نظام اجتماعي و   .ايم هاي دروني قائل شده امنظ همان نظام اجتماعي است كه براي آن خرده …  .43 كتاب درسي 
 جهان اجتماعي

 …كند، اين نظام را برطرف مي…هايي را كه در نظام اجتماعي كل وجود دارد و يكي از نظام هر يك از خرده  .44
  .ناميم مي

ـ تفاوت نظام اجتماعي و  كتاب درسي 
 جهان اجتماعي

ـ تفاوت نظام اجتماعي و   .دروني است …داراي يك هر يك از نهادهاي اجتماعي   .45 كتاب درسي 
 جهان اجتماعي

ـ تفاوت نظام اجتماعي و   .است، قرار دارد …تري كه مربوط به  بزرگ …هر نهاد اجتماعي در يك   .46 كتاب درسي 
 جهان اجتماعي

ي اجزا و عناصر  ه مجموعهتوان بگاه، جهان اجتماعي را مياگر جامعه را شبيه به يك ورزشگاه فرض كنيم، آن  .47
  .ورزشگاه تشبيه كرد …را به ساختار ورزشگاه و نظام اجتماعي را به  …ورزشگاه، 

ـ تفاوت نظام اجتماعي و  كتاب درسي 
 جهان اجتماعي

  امتحان نهايي  .گويند مي …در نظام اجتماعي كل داشته باشند  اي كننده هايي كه نقش مهم و تعيين نظام به خرده  .48
  92خرداد 

 باشدصحيح ميگزينهتعيين كنيد كدام  

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب تكميل كنيد 

  مرجع
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  شوند؟ با تشبيه يك جامعه به يك ورزشگاه، جهان اجتماعي، ساختار اجتماعي و نظام اجتماعي به چه چيز تشبيه مي  .49
ـ  نظام اجتماعي و تفاوت كتاب درسي 

 اجتماعي جهان
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