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  درس اول/ فصل اول 
  

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

  :جهان اجتماعي
گيرند مانند خـانواده، احتـرام بـه         ها قرار مي    ي اجتماعي انسان   زندگ ي  كند كه در محدوده     هايي داللت مي     پديده  به مجموعه 

  قانون، عدالت، مدرسه، صلح

  . كه با زندگي اجتماعي انسان ارتباط داشته باشد درون جهان اجتماعي قرار مي گيردچيزيهر  :    نكته

  : بسط جهان اجتماعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

به جهان اجتمـاعي    . كنند  ها پيدا مي     ارتباطي كه با جهان اجتماعي انسان      ي  طهواس   طبيعي و جهان ماوراءطبيعي به     جهانهاي    پديده
  .شوند وارد مي
  

  
  

رود مانند  كار مي هاي بزرگ به اي است كه براي اشاره به مجموعه جهان واژه 

 جهان طبيعت، جهان غرب

 .ريمهايي كه به جهان اجتماعي تعلق دارند به معيار و قاعده نياز دا براي شناخت پديده 

 .ها درون جهان اجتماعي وجود دارند بسياري از پديده 

 اعي وجود دارند يعني در جهان طبيعي يا ماوراءطبيعيمجهان اجتاز ها نيز بيرون  بسياري از پديده 

یدی  ککات 

  خالصه درسخالصه درس
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  )93خرداد (   . گيرد   قرار مي…هر چيزي كه با زندگي اجتماعي انسان ارتباط داشته باشد، درون  -1
  جهان اجتماعي

  )93خرداد (  . گيرد   و آگاهي مشترك آدميان شكل مي…ن اجتماعي با  جها-2
  فرهنگ

  )93خرداد (  گيرد؟  هاي زير، درون جهان اجتماعي قرار مي يك از پديده  كدام-3
  آب) ت  خانواده ) پ  ها  كوه) ب  فلزات ) الف

  خانواده
  )92خرداد(  يد؟آ ها بوجود نمي انسان هاي زير با كنش اجتماعي يك از پديده كدام -4

  امنيت) ت  زلزله) پ  خانواده) ب  احترام به قانون) الف
  زلزله)پ

  )91 خرداد(  .موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد در عبارات زير، -5
  .گيرد درون جهان اجتماعي قرار مي هر چيزي كه با زندگي اجتماعي انسان ارتباط داشته باشد، )الف
  .رود به كار مي هاي بزرگ شاره به مجموعهست كه براي ا ااي جهان اجتماعي واژه )ب
هـاي اجتمـاعي     دهد و كنش   هاي آدميان را تغيير مي     ها و ارزش    طبيعي، آرمان  ءشناخت خداوند و جهان ماورا     )پ

  .سازد آنها را دگرگون مي
  .گيرد احترام به قانون يك كنش اجتماعي است و درون جهان اجتماعي جاي مي )ت

  صحيح) صحيح         ت)           پغلط) صحيح         ب) الف
  )91 شهريور(  .بنويسيد آيند، وجود مي هايي كه با كنش اجتماعي انسانها به دو مورد از پديده -6

   امنيت،صلح
  )90 دي(  .يدآ مي وجود به انسان … با كه ست ااي خانواده، پديده -7

 كنش اجتماعي
  

  :هاي جهان اجتماعي پديده
 .رود كار مي  به…هاي بزرگ واژه   براي اشاره به مجموعه -1

  جهان غرب) 4  جهان) 3  جهان طبيعت) 2  جهان اجتماعي) 1
  هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه كدام -2

  .رود كار مي هاي بزرگ به اي است كه براي اشاره به مجموعه جهان طبيعت واژه) 1
  .گيرند ها قرار مي گي اجتماعي انساني زند كند كه در محدوده هايي داللت مي  پديده جهان غرب به مجموعه) 2
  .گيرند ها قرار مي ي زندگي اجتماعي انسان كند كه در محدوده هايي داللت مي جهان اجتماعي به مجموعه پديده) 3
  .رود كار مي هاي بزرگ به اي است كه براي اشاره به مجموعه  طبيعت واژهءجهان ماورا) 4

 …اي است براي اشاره به  جهان واژه -3
  هاي جهان اجتماعي پديده) 2    ي جهان اجتماعي سترهگ) 1
  هاي بزرگ  مجموعه) 4    بسط جهان اجتماعي) 3

 كند؟ هاي زير تماماً به جهان اجتماعي اشاره مي يك از گزينه كدام -4
  صلح ـ امنيت ـ خانواده و عدالت اجتماعي) 2  ها مسجد ـ كارمند ـ خانواده و كوه) 1
  كارخانه بيابان و  احترام به قانون ـ فلزات ـ ) 4  ه و مدرسه خيابان ـ رودخان فرشتگان ـ ) 3
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  :هاي جهان اجتماعي معيار شناسايي پديده
 .گيرند  قرار مي… درون … هستند ولي به علت …هاي  زلزله و خشكسالي پديده -5

  جهان طبيعي ـ ارتباط با زندگي اجتماعي ـ جهان اجتماعي) 1
  هاي طبيعي ـ جهان طبيعي ديدهجهان اجتماعي ـ ارتباط با ساير پ) 2
  جهان طبيعي ـ ارتباط با كنش انساني ـ جهان اجتماعي) 3
  جهان اجتماعي ـ ارتباط با زندگي اجتماعي ـ جهان طبيعي) 4

ي   هـا   يك از جملـه     كدام. ها دارند   هاي اجتماعي انسان    اي در كنش    كننده  هاي طبيعي تأثيرات تعيين     پديده -6
 ؟شود مينزير از اين تأثيرات محسوب 

  ها در مقابل زلزله سازي خانه مقاوم) 1
  ساخت انبار و سيلو براي مقابله با خشكسالي) 2
  شناخت فلزات و ساخت ابزارهاي جديد) 3
  انتخاب كشاورزي مناسب با آب و هواي محل سكونت) 4

مـاعي در نظـر     هاي جهان اجت    ي شناسايي پديده    عنوان معيار و قاعده      به توان  نمييك از موارد زير را        كدام -7
  گرفت؟

  .ها باشد هاي اجتماعي و پيامدهايي كه مربوط به اين كنش كنش) 1
  .گيرند ها قرار مي ي زندگي اجتماعي انسان هايي كه در محدوده ي پديده مجموعه) 2
  .ي جهان اجتماعي قرار دهد تواند موجودات را در گستره صرفاً ارتباط با زندگي اجتماعي نمي) 3
  .طبيعي كه با زندگي اجتماعي انسان ارتباط داشته باشند موجودات فوق) 4

  است؟نادرستيك از عبارات زير  كدام -8
  .ها است هاي اجتماعي انسان احترام به قانون يك كنش اجتماعي است ـ امنيت حاصل كنش) 1
  .ها است ـ احترام به قانون يك كنش اجتماعي است هاي اجتماعي انسان صلح، حاصل كنش) 2
  .هاست هاي اجتماعي انسان آيد ـ امنيت حاصل كنش وجود مي هاي اجتماعي انسان به ده با كنشخانوا) 3
گيرند ـ خانواده يـك كـنش اجتمـاعي      ها به جهان اجتماعي تعلق مي ها و پيامدهاي آن هاي اجتماعي انسان كنش) 4

  .است
  .ها دارند  انسان… اي در گيرند اما تأثيرات تعيين كننده  قرار نمي…هاي طبيعي درون  پديده -9

  هاي اجتماعي جهان طبيعت ـ  كنش) 2  هاي انساني جهان طبيعت ـ كنش) 1
  هاي انساني جهان اجتماعي ـ كنش) 4  هاي اجتماعي جهان اجتماعي ـ كنش) 3

 .شوند محسوب مي» كنش و حاصل كنش اجتماعي«ها  ، ذكر كنيد كه كدام گزينهترتيب به -10
  احترام به قانون  امنيت ـ )2    احترام به قانون ـ امنيت) 1
  سازي در برابر زلزله ـ مقابله با زلزله مقاوم) 4  سازي در برابر زلزله انبار و سيلوسازي ـ مقاوم) 3

  ....گيرند كه  هاي طبيعي از اين جهت در درون جهان اجتماعي قرار مي پديده -11
  .اند هاي اجتماعي طبيعي پديده) 2  .هاي صرفاً طبيعي نيستند پديده) 1
  .كنند ارتباطي با زندگي اجتماعي پيدا مي) 4    .اند هاي انساني حاصل كنش) 3
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ها دارند،   زندگي انسان…دليل  ي اين امور به  است، همه… است، امنيت و صلح …احترام به قانون يك  -12
  .گيرند درون جهان اجتماعي قرار مي

  ها ـ ارتباطي كه با كنش اجتماعي ـ حاصل كنش اجتماعي انسان) 1
  ها ـ كنش اجتماعي ـ نيازي كه به حاصل كنش اجتماعي انسان) 2
  ها ـ كنش اجتماعي ـ ارتباطي كه با حاصل كنش اجتماعي انسان) 3
  ها ـ نيازي كه به كنش اجتماعي ـ حاصل كنش اجتماعي انسان) 4

  )92سنجش (  هاي طبيعي در درون جهان اجتماعي به چه چيزي نياز است؟  براي قرار گرفتن پديده -13
  .ها محصول كنش انساني شوند تا با زندگي اجتماعي مرتبط شوند اين پديده) 1
  .هاي اجتماعي تأثير نداشته باشند با زندگي اجتماعي ارتباط پيدا كنند حتي اگر در كنش) 2
  .توانند درون جهان اجتماعي قرار گيرند دليل طبيعي بودنشان تحت هيچ شرايطي نمي هاي طبيعي به پديده) 3
  .هاي اجتماعي داشته باشند و از اين طريق با زندگي اجتماعي ارتباط پيدا كنند اي در كنش ايد تأثيرات تعيين كنندهب) 4

 ؟ چرا؟توانند درون جهان اجتماعي قرار گيرند  مي…هاي جهان طبيعي مانند آب و هوا، زلزله و  آيا پديده -14
 )92سنجش  (

  .رندخير ـ زيرا با زندگي اجتماعي ارتباطي ندا) 1
  .كنند دليل ارتباطي كه با زندگي اجتماعي پيدا مي بلي ـ به) 2
  .ها هستند ها محصول كنش انسان بلي ـ زيرا اين پديده) 3
  ها هاي اجتماعي انسان ها با كنش دليل عدم ارتباط آن خير ـ به) 4

 هاي جهان اجتماعي چيست؟ معيار شناسايي پديده -15
  گونگي تأثير بر زندگي اجتماعيچ) 2  هاي اجتماعي  ي پديده گستره) 1
  ارتباط با زندگي اجتماعي) 4  هاي اجتماعي محدود بودن پديده) 3

هاي اجتمـاعي و پيامـدهاي آن      ها، كنش   گيرند و براساس آن     چه چيزهايي درون جهان اجتماعي قرار مي       -16
 يابند؟ چه وضعيتي مي 

ها به جهان اجتماعي  اي اجتماعي و پيامدهاي آنه هرچيزي كه با زندگي اجتماعي انسان در ارتباط باشد ـ كنش ) 1
 .گيرند تعلق مي

 .دهد ها را در مسير درست قرار مي ها، انسان ها و پيامدهاي آن هرچيزي كه بتواند نياز زيستي انسان را برطرف كند ـ كنش) 2
  .سازد هاي اجتماعي را متنوع مي ي افراد باشد ـ كنش هرچيزي كه متناسب با ذوق و عالقه) 3
  .كنند ها و پيامدها تغييري نمي ي چيزهايي كه در جهان طبيعت قرار دارند ـ كنش همه) 4

 .ها هستند  انسان…هايي چون صلح و امنيت، حاصل  آيد، پديده وجود مي  به…اي است كه با  خانواده، پديده -17
 هاي انساني نيازهاي زيستي ـ كنش) 2  هاي انساني هاي اجتماعي ـ كنش كنش) 1
 هاي اجتماعي  نيازهاي زيستي ـ كنش) 4  هاي اجتماعي هاي اجتماعي ـ كنش كنش) 3

  :بسط جهان اجتماعي
كننـد،    انـسان پيـدا مـي   …ي ارتباطي كه با    واسطه   حضور دارند، به   …هريك از موجوداتي كه بيرون از        -18

 . قرار گيرند…ي  توانند در گستره مي
 نهاد اجتماعي ـ فرهنگ واقعي ـ نظام اجتماعي) 2  عينظام اجتماعي ـ نهاد اجتماعي ـ ساختار اجتما) 1
 جهان اجتماعي ـ زندگي اجتماعي ـ جهان اجتماعي) 4  زندگي اجتماعي ساختار اجتماعي ـ فرهنگ آرماني ـ ) 3
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 : هريك از موجوداتي كه بيرون از جهان اجتماعي حضور دارند -19
  .رندها دا هاي اجتماعي انسان اي در كنش كننده تأثيرات تعيين) 1
  .ي جهان اجتماعي قرار گيرند توانند در گستره كنند، مي ي ارتباطي كه با زندگي اجتماعي انسان پيدا مي به واسطه) 2
  .توانند با زندگي اجتماعي انسان ارتباط داشته باشند  ماوراءالطبيعي بودن نمي به جهت ويژگي) 3
  .عي را ندارندي جهان اجتما قابليت وارد شدن و قرار گرفتن در گستره) 4

 . قرار گيرند…توانند در   مي… نيستند ولي به جهت …فلزات و جمادات محصول  -20
  ي جهان اجتماعي كنش اجتماعي ـ ارتباط با كنش انساني ـ گستره) 1
  ي جهان اجتماعي ها ـ ارتباط با جهان اجتماعي ـ گستره كنش انسان) 2
  هان اجتماعيها ـ ارتباط با كنش اجتماعي ـ بسط ج كنش انسان) 3
  كنش اجتماعي ـ ارتباط با كنش انساني ـ بسط جهان اجتماعي) 4

هاي   و كنش…هاي زندگي آدميان را  ها و ارزش شناخت خداوند و فرشتگان و جهان ماوراءطبيعي، آرمان -21
 )92سنجش (   .…اجتماعي آنان را 

  .ندكن دهند ـ تثبيت مي تغيير مي) 2  .سازند دهند ـ دگرگون مي تغيير مي) 1
  .دهند كنند ـ جهت مي تثبيت مي) 4  .سازند كنند ـ دگرگون مي تثبيت مي) 3

 …كند و اين آلودگي  زده و نابخردانه انسان، طبيعت و محيط زيست را آلوده مي رفتار شتاب -22
  . كند هاي زندگي اجتماعي را محدود مي فرصت) 2  . كند هاي اجتماعي انسان را دگرگون مي كنش) 1
  .دهد هاي زندگي آدميان را تغيير مي ها و ارزش آرمان) 4  .برد  را در قهر و انتقام فروميپيشگان ستم) 3

كـدام گزينـه صـحيح      هايي مانند فرشتگان، سـتارگان، كهكـشان و فلـزات             پديدههاي    در رابطه با ويژگي    -23
 ؟باشد نمي

  .ها به وجود انسان وابسته است وجود آن) 2    .اند قبل از انسان وجود داشته) 1
  .توانند وارد جهان اجتماعي شوند از جهاتي مي) 4  .ها نيستند اين امور محصول كنش انسان) 3

 گذارد؟ ها مي شناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماوراءطبيعت چه تأثيري بر زندگي انسان -24
 . دهد هاي الهي را در جوامع انساني تغيير مي سنت) 1
  .شود ميان ميهاي زندگي آد ها و ارزش باعث تغيير آرمان) 2
  .كند هاي طبيعي جهان را دگرگون مي كنش) 3
  .دهد ي جهان اجتماعي قرار مي انسان را در گستره) 4

  مفهوم بسط جهان اجتماعي چيست؟ -25
 ي جهان اجتماعي قرار گرفتن در گستره) 1
  هاي جهان اجتماعي قرار گرفتن معيار شناسايي پديده) 2
  قرار گرفتنهاي اجتماعي  معيار ارزيابي پديده) 3
  به معناي تأثيرپذيري از زندگي اجتماعي انسان) 4

 است؟» بسط جهان اجتماعي«كدام عبارت، مربوط به  -26
 .ها هستند هاي اجتماعي انسان امنيت و صلح حاصل كنش) 1
 .هايي كه به جهان اجتماعي تعلق دارند، به معيارهايي نياز داريم ما براي شناخت پديده) 2
  .گذارد ي زندگي آنان اثر مي ي خود در نحوه نوبه سازند و اين وسايل، به خت فلزات، وسايل جديد ميها با شنا انسان) 3
  .گيرند ها به جهان اجتماعي تعلق مي ها و پيامدهاي آن هاي اجتماعي انسان كنش) 4
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  درس دوم/ فصل اول 
  

  اجتماعي نظام
  :مقايسه سه مفهوم

  .گيرند  زندگي اجتماعي انسان قرار ميي است كه در گسترههايي  مجموعه پديده : جهان اجتماعي-1
  .سازند هايي است كه جهان اجتماعي را مي  نوع ارتباط و چينش پديده: ساختار اجتماعي-2
  .باشد ها با يكديگر مي هاي جهان اجتماعي با توجه به ساختار و ارتباط آن ي پديده مجموعه:  نظام اجتماعي-3

كند كه مربـوط بـه         حكايت مي  هايي  ي پديده   ن اجتماعي و نظام اجتماعي اين است كه جهان اجتماعي از مجموعه            تفاوت جها   :    نكته
  .دهد ها را از جهت ساختار و ارتباطي كه با هم دارند مورد توجه قرار مي اجتماع هستند و نظام اجتماعي همان مجموعه پديده

  .شود نظام ياد مي ها با نام خرده شود كه از آن  تقسيم ميها و اجزايي  هر نظام اجتماعي به بخش:نظام خرده
  .گويند هاي دروني آن در نظر گرفته شود، نظام اجتماعي كل مي نظام  به نظام اجتماعي هنگامي كه با خرده:نظام اجتماعي كل

ماعي كل داشته باشند، يعنـي      اي در نظام اجت     ها در صورتي كه نقش مهم و تعيين كننده          نظام   به هر يك از خرده     :نهاد اجتماعي 
   .يكي از نيازهاي اساسي آن را برطرف كنند، نهاد اجتماعي گويند

  

نام سـاختار    هاز نوع ارتباط و پيوندي كه بين اجزاء يك مجموعه وجود دارد ب             
 .شود ياد مي

 .تواند باشد جهان اجتماعي بدون ساختار نمي 
 .ماعي و جهان اجتماعي را نشان دادهاي بين نظام اجت توان تفاوت با مفهوم ساختار مي 
 .شود نظام ياد مي ها با نام خرده شود كه از آن ها و اجزايي تقسيم مي هر نظام اجتماعي به بخش 
 اجتماعي شود نظام هاي دروني آن در نظر گرفته مي نظام به نظام اجتماعي هنگامي كه با خرده 

  .گويند كل مي
  )93خرداد (  . را بنويسيد» اجتماعينظام «و » جهان اجتماعي« تفاوت بين -1

كند كه مربوط به اجتماع هستند و نظام اجتماعي همان  هايي حكايت مي جهان اجتماعي از مجموعه پديده
  .دهد ها را از جهت ساختار و ارتباطي كه با هم دارند مورد توجه قرار مي مجموعه پديده

  )92خرداد (  .گويند مي …ظام اجتماعي كل داشته باشند، هايي كه نقش مهم و تعيين كننده در ن  به خرده نظام-2
  نهاد اجتماعي

  )92خرداد(  نامند؟  ارتباط آنها با يكديگر چه مي هاي جهان اجتماعي را از جهت ساختار و  مجموعه پديده-3
  نظام اجتماعي

 مورد توجه قرار هاي اجتماعي را از جهت ساختار و ارتباطي كه با هم دارند كدام مفهوم، مجموعه پديده -4
  )91خرداد (   دهند؟ مي

  اجتماعي نظام
  )91شهريور (  .گويند  مي…كه به آنها  شود ها و اجزايي تقسيم مي نظام اجتماعي به بخش هر -5

  نظام خرده
  )91 دي(   .در عبارات زير، موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد -6

  .گويند يكديگر نظام اجتماعي مي با آنها ارتباط و ساختار نظر از را اجتماعي جهان هاي پديده مجموعه) الف
  .گويند كل داشته باشند، نهاد فرهنگي مي اجتماعي نظام در كننده تعيين نقش كه هايي نظام خرده به) ب

  غلط) صحيح                                 ب) الف
  )91 دي(   .شود  ياد مي…نوان هاي اجتماعي وجود دارد، با ع از نوع ارتباط و پيوندي كه بين پديده -7

  ساختار اجتماعي

یدی  ککات 

  خالصه درسخالصه درس
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 : ساختار اجتماعي
 …يك ساختمان هنگامي براي ورزش مناسب است كه  -27

  .ي متخصص انجام شود تمام مراحل ساخت آن با نظارت و مشاوره) 1
  .چينش و ارتباط عناصر و اجزاي آن متناسب با ورزشگاه باشد) 2
  .لوب برخوردار باشداجزا و مصالح ساختماني از كيفيت مط) 3
  .داراي استحكام باشد و در اثر حوادث طبيعي يا غيرطبيعي فرو نريزد) 4

 :شوند كه گيرند و جزئي از آن مي ي ساختمان قرار مي  هنگامي در مجموعه اجزا و مصالح پراكنده -28
  .نقش مهمي در استحكام ساختمان داشته باشند) 2  .اساس و بنيان ساختمان را تشكيل دهند) 1
  . در ساختار ساختمان واقع شوند) 4  .ها را داشته باشند توانايي مقابله با آسيب) 3

 …مناسب، ساختاري است كه ) ساختمان(يك ساختار  -29
  .ديگر مناسب باشد ها با يك ارتباط آن) 1
  .ديگر مناسب باشد چينش اعضا با يك) 2
  .ديگر مناسب باشند چينش و ارتباط عناصر با يك) 3
  .ديگر مناسب باشد با يك) ساختمان(باط عناصر و اجزاي آن ساختار چينش، ارت) 4

  …كه  ي ساختار استفاده كرد؟ زماني توان از واژه در نظام خانواده، چه زماني مي -30
 .تعداد اعضاي خانواده، مورد نظر باشد) 1
  .نوع روابط و پيوندهاي بين اعضاء مطرح باشد) 2
 .طلوب برآورده شودنحو م نيازهاي اقتصادي آن نظام، به) 3
  .اعضا از نظر روابط عاطفي و رواني، كمبودي احساس نكنند) 4

 : تفاوت نظام اجتماعي و جهان اجتماعي
 دهد؟ يك از عبارات زير ساختار اجتماعي خانواده را نشان مي كدام -31

  هاي پدري، مادري، فرزندي ي نقش   مجموعه) 1
  نظام اجتماعي خانواده) 2
  .گيرند ي زندگي اجتماعي قرار مي رزند كه در گسترهنقش پدر، مادر، ف) 3
   فرزندي وروابط همسري) 4

 باشند؟ مي» واحد«در كدام گزينه موارد مطرح شده داراي مفهوم  -32
  ساختار ورزشگاه و نظام اجتماعي) 2  جهان اجتماعي و مجموعه اجزاي ورزشگاه) 1
  گاه و نظام اجتماعيمجموعه عناصر ورزش) 4  ساختمان ورزشگاه و جهان اجتماعي) 3

  هاي علوم اجتماعي ارتباط مفهومي دارد؟ يك از واژه مفهوم ساختار ساختمان چيست و با كدام -33
  ارتباط و چينش منظم اجزاي ساختمان ـ ساختار اجتماعي) 1
  استحكام و مقاومت عناصر و اجزاي ساختمان ـ نظام اجتماعي) 2
   ساختمان ـ جهان اجتماعيكارگرفته شده در ي اجزا و مصالح به مجموعه) 3
  ضرورت وجود هريك از اجزا و عناصر ـ نهاد اجتماعي) 4

 مفهوم ساختمان حاكي از چيست؟ -34
  .ي يك ساختار وجود دارد نظم و انتظامي كه ميان اجزاي پديده) 1
  .خورد چشم مي هاي جهان به ي روابط و انتظامي كه در پديده مجموعه) 2
  .كند  يك مجموعه را بررسي ميدهنده و اجزاي ساختار تشكيل) 3
  .كند مفهومي كه از اجزا و عناصر با نظر به ساختار و ارتباطي كه دارند، حكايت مي) 4
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 است از نوع ارتباط، نظم  ، عبارت… در زندگي اجتماعي انسان، اما  ها ي پديده  عبارت است از مجموعه… -35
  .گويند  مي… و ارتباط، ها از نظر ساختار ي آن ها، و به مجموعه و چينش آن پديده

 ساختار اجتماعي ـ نظام اجتماعي ـ جهان اجتماعي) 2  جهان اجتماعي ـ ساختار اجتماعي ـ نظام اجتماعي) 1
 جهان اجتماعي ـ نظام اجتماعي ـ ساختار اجتماعي) 4  ساختار اجتماعي ـ جهان اجتماعي ـ نظام اجتماعي) 3

كار ببريم، كدام عبـارات بيـانگر         را براي جامعه به   » زشگاهساختمان ور «و  » ساختار ورزشگاه «اگر مفاهيم    -36
  )ترتيب به(اين مفاهيم هستند؟ 

هـايي كـه در       ي پديـده    ــ مجموعـه   . شـوند   هايي كه در جهان اجتماعي واقع مي        نوع ارتباط، نظم و چينش پديده     ) 1
 .گيرند ي زندگي اجتماعي انسان قرار مي گستره

هـاي جهـان      ي پديـده    ــ مجموعـه   . شـوند   هايي كه در جهان اجتماعي واقع مـي        نوع ارتباط، نظم و چينش پديده     ) 2
 .ديگر ها با يك  اجتماعي از نظر ساختار و ارتباط آن

هـاي جهـان      ي پديـده    ــ مجموعـه   . گيرند  ي زندگي اجتماعي انسان قرار مي       هايي كه در گستره     ي پديده   مجموعه) 3
  .يگرد ها با يك اجتماعي از نظر ساختار و ارتباط آن

، نظـم و چيـنش        ــ نـوع ارتبـاط     . گيرنـد   ي زندگي اجتماعي انسان قرار مـي        هايي كه در گستره     ي پديده   مجموعه) 4
 .شوند هايي كه در جهان اجتماعي واقع مي پديده

 درستي ارائه شده است؟ در كدام گزينه، تفاوت مفهوم ساختمان با مفهوم ساختار اجتماعي، به -37
 .كه ساختار به نوع ارتباط و چينش اشاره دارد ي اجزا و عناصر است، درحالي عهساختمان، به مفهوم مجمو) 1
 .حال به مفهوم اجزا توجه دارد و تفاوتي با ساختمان ندارد ساختار، به نوع ارتباط و در عين) 2
ارتبـاط و   كه ساختمان به مفهـوم نـوع          ي اجزا و عناصر در ارتباط با هم است، درحالي           ساختار، به مفهوم مجموعه   ) 3

 .چينش است
كـه سـاختمان، بـه        گيرد، درحـالي    ي زندگي اجتماعي قرار مي      هايي است كه در گستره      ي پديده   ساختار، مجموعه ) 4

 .شود ي اجزا و عناصر اطالق مي مجموعه
 درستي ارائه گرديده است؟ تفاوت جهان اجتماعي با نظام اجتماعي، در كدام گزينه، به -38

هـا را از      كند كه مربوط به اجتماع هستند و نظام اجتماعي همان پديده            هايي حكايت مي    جهان اجتماعي از پديده   ) 1
  .دهد جهت ساختار و ارتباطي كه با هم دارند، مورد توجه قرار مي

دهد و نظام اجتمـاعي       ها را از جهت ساختار و ارتباطي كه با هم دارند، مورد توجه قرار مي                جهان اجتماعي پديده  ) 2
  .دهد از جهت اين كه مربوط به اجتماع هستند، مورد توجه قرار ميها را  پديده

  .كنند ديگر مقايسه مي ها را از جهت رفع نيازهاي آدمي با يك  پديده،جهان اجتماعي و نظام اجتماعي) 3
  .ديگر تفاوتي ندارند ديگر نيستند و با يك جهان اجتماعي و نظام اجتماعي در واقع جداي از يك) 4

  دهد؟ چيز را مورد توجه قرار مي چيست و چه» عينظام اجتما« -39
ديگـر ـ نـوع ارتبـاط، نظـم و چيـنش        ها با يـك  هاي جهان اجتماعي از نظر ساختار و ارتباط آن ي پديده مجموعه) 1

 ها در جهان اجتماعي پديده
ظـم و چيـنش     ــ نـوع ارتبـاط، ن      . گيرنـد   ي زندگي اجتماعي انسان قرار مـي        هايي كه در گستره     ي پديده   مجموعه) 2

 ها در جهان اجتماعي پديده
ها را از جهـت   ي پديده ديگر ـ مجموعه  ها با يك هاي جهان اجتماعي از نظر ساختار و ارتباط آن ي پديده مجموعه) 3

 .ساختار و ارتباطي كه با هم دارند
هـا را از جهـت    پديـده ي  ـ مجموعه. گيرند  ي زندگي اجتماعي انسان قرار مي       هايي كه در گستره     ي پديده   مجموعه) 4

  .ساختار و ارتباطي كه با هم دارند
ي اجزا و عناصـر ورزشـگاه، در حكـم كـدام مـورد جامعـه محـسوب                    ، روابط همسري و مجموعه    ترتيب  به -40

  گردند؟ مي
  ساختار اجتماعي ـ ساختار اجتماعي) 2  نظام اجتماعي ـ ساختار اجتماعي) 1
  جتماعي ـ جهان اجتماعيساختار ا) 4  نظام اجتماعي ـ جهان اجتماعي) 3



   

  

 
 يصفحه
 فصل اول )2(شناسي  جامعه كانون فرهنگي آموزش  18

 : نهاد اجتماعي
درهـا و مـسيرهاي     «و  » اي است كه در معرض ديد تماشاگران و داوران باشد           گونه  زمين بازي به  «عبارات   -41

بـا  » تـرين صـورت وجـود داشـته باشـد           ترين و سـريع     خروجي ورزشگاه امكان خروج تماشاگران به ساده      
 هاي زير هماهنگي دارد؟ يك از گزينه كدام

  .كند ر نهاد اجتماعي يكي از نيازهاي اساسي نظام اجتماعي كل را برطرف ميه) 1
  .تر كه مربوط به جامعه است قرار دارند ها در يك ساختار بزرگ ي آن هر نهاد اجتماعي داراي يك ساختار دروني است و همه) 2
  .ندترين نهادهاي اجتماعي هست سياست، اقتصاد، آموزش و پرورش و خانواده از مهم) 3
  .هايي وجود دارد كه اجزاء دروني آن با نظام اجتماعي كل هماهنگ است  خرده نظام،در نظام اجتماعي كل) 4

  ؟نيستهاي زير صحيح  يك از گزينه كدام -42
  .باشند هر يك از نهادهاي اجتماعي داراي يك ساختار دروني مي) 1
  .شود ها با نام خرده نظام ياد مي شود كه از آن ها و اجزايي تقسيم مي هر نظام اجتماعي به بخش) 2
  .باشند ديگر مي جهان اجتماعي و نظام اجتماعي در واقع جداي از يك) 3
  .هاي اجتماعي وجود دارد ساختار اجتماعي نام دارد ارتباط و پيوندي كه بين پديده) 4

  )92سنجش (  نهاد اجتماعي چيست؟ -43
  .ن در نظر گرفته شودهاي دروني آ نظام اجتماعي هنگامي كه با خرده نظام) 1
  .شوند هايي است كه در جهان اجتماعي واقع مي نوع ارتباط، نظم و چينش پديده) 2
  .باشد ديگر مي ها با يك هاي جهان اجتماعي از نظر ساختار و ارتباط آن ي پديده مجموعه) 3
كل داشته باشـند و يكـي از   اي در نظام اجتماعي  ها در صورتي كه نقش مهم و تعيين كننده          نظام هر يك از خرده   ) 4

  .نيازهاي اساسي آن را برطرف كنند
  )92سنجش (  نظام اجتماعي چيست؟ -44

  .شوند هايي است كه در جهان اجتماعي واقع مي نوع ارتباط، نظم و چينش پديده) 1
  .گيرند ها به نظام اجتماعي تعلق مي ها و پيامدهاي آن هاي اجتماعي انسان كنش) 2
  .ديگر است ها با يك  جهان اجتماعي از نظر ساختار و ارتباط آنهاي ي پديده مجموعه) 3
  .كند مفهومي است كه از اجزاء و عناصر با نظر به ساختار و ارتباطي كه با هم دارند حكايت مي) 4

   …ترين نهادهاي اجتماعي است زيرا  خانواده از مهم -45
  .داراي ساختار مناسب با خود است) 1
  .كند ظام اجتماعي كل را برطرف مييكي از نيازهاي اساسي ن) 2
  .تر كه مربوط به جامعه است قرار دارد در يك ساختار بزرگ) 3
  .گويند جزيي از نظام اجتماعي كل است كه به آن خرده نظام مي) 4

  شود؟ در چه شرايطي به نظام اجتماعي، نظام اجتماعي كل گفته مي -46
  . نظام هماهنگي وجود داشته باشدبين اجزاي) 2  .هاي مختلف تشكيل شده باشد از بخش) 1
  .ساختار و ارتباط بين اجزا مورد توجه باشد) 4  .هاي دروني آن در نظر گرفته شود با خرده نظام) 3

 … بزرگتري كه مربـوط بـه   …ها در يك   ي آن    دروني دارد و همه    …هر يك از نهادهاي اجتماعي يك        -47
 . قرار دارند است،

  اختار ـ نظام ـ اجتماعس) 2    ساختار ـ افراد نظام ـ ) 1
  ساختار ـ ساختار ـ جامعه) 4    افراد نظام ـ نظام ـ ) 3

  دهد؟ ي زير، تعريف نظام اجتماعي كل را بهتر نشان مي كدام گزينه -48
  .شود ديگر در ارتباط باشند، به نظام اجتماعي كل اشاره مي هاي اجتماعي با يك هنگامي كه نظام) 1
  .زا در يك سيستم اشاره داردنظام اجتماعي كل به روابط اج) 2
  . به نظام اجتماعي كل اشاره دارد شود، هاي آن درنظر گرفته مي نظام  كه نظام اجتماعي با خرده هنگامي) 3
  .ها اشاره دارد نظام اجتماعي كل به ساختارهاي دروني و بيروني نظام) 4

  شناسي است؟ جمالت مقابل بيانگر كدام يك از مفاهيم جامعه -49
اي است كه در معرض ديـد         گونه  زمين بازي به  . ض زمين بازي متناسب با نيازهاي بازي است       طول و عر  «

 ».تماشاگران و داوران باشد
  .به نظام و ساختار متناسب نظام اشاره دارد) 2  .به ساختار متناسب نظام اشاره دارد) 1
  .داردبه اجزا و روابط اجزا در نظام اشاره ) 4  .به جهان اجتماعي اشاره دارد) 3
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  فصل اول )2(شناسي  جامعه كانون فرهنگي آموزش

  
  

  

  درس سوم/ فصل اول 
  

  )1(فرهنگ 
  :جامعه

  .كنند ديگر زندگي مي شود كه ساليان طوالني با يك ها گفته مي به گروهي از انسان
  : فرهنگ

هـا، آداب و      هـا، گـويش     ها، پوشـش    كنند مانند نوع خوراكي     ديگر زندگي مي    هاست كه با يك     ي زندگي گروهي از انسان      شيوه
   …ري و رسوم عروسي و عزادا

  .جامعه در حكم جسم و كالبد و فرهنگ در حكم روح و جان يك موجود زنده است  :   1ي   نكته

اي آمـوختني اسـت و از راه آمـوزش و تربيـت از                دليل تفاوت فرهنگي جوامع اين است كه فرهنگ پديده          :   2ي    نكته
  .نامند و شناخت مشترك نيز مي به همين دليل فرهنگ را آگاهي .شود نسلي به نسل ديگر منتقل مي

  :فرهنگ عمومي
  .ي مردم يك جامعه در آن اشتراك دارند آن بخش از فرهنگ كه همه

  :خرده فرهنگ
  .هاي خاص است هايي از فرهنگ كه مربوط به قوم، قشر، صنف و گروه بخش
  :فرهنگ ضد

ايد و هنجارهاي فرهنگ عمومي باشد، خرده       ها، عق   ها و هنجارهاي درون يك خرده فرهنگ مخالف با ارزش           ارزش  اگر عقايد،   
   …مانند بزهكاران، سارقان و . نامند فرهنگ را ضدفرهنگ مي
  : خرده فرهنگ موافق

   هاي مربوط به اصناف مختلف درون يك جامعه گويند مانند خرده فرهنگ هاي سازگار با فرهنگ عمومي را مي خرده فرهنگ
  :نهاد فرهنگي

دهد، يا بـه      كند و استمرار مي      را توليد مي    پردازد، فرهنگ   هاي فرهنگي مي    م و تربيت به فعاليت    نهادي است كه از طريق تعلي     
   آموزش و پرورش و آموزش عالي،بخشد مانند خانواده، رسانه آن عمق و غنا مي

نش تخصصي باشند و آموزش عالي دا  فرهنگ ميي  هاي عمومي انتقال دهنده خانواده و آموزش و پرورش و رسانه :  نكتـه
  .كند مورد نياز ساير نهادها را فراهم مي

  
 .رود كار مي هب) با هم(واژه جامعه و فرهنگ در بسياري موارد  

مربـوط بـه يـك صـنف را     ) فرهنگ(هاي  ها، مقررات و مهارت    فردي كه ارزش   
 .تواند به آن صنف وارد شود نشناسد نمي

 .صناف مختلف درون يك جامعههاي مربوط به ا خرده فرهنگ موافق مانند خرده فرهنگ 

كند خرده فرهنگ مربوط  كه از فرهنگ عمومي جامعه استفاده مي هر نهاد اجتماعي عالوه بر آن 
  .به خود را نيز دارد

  

یدی  ککات 

  خالصه درسخالصه درس
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  )93خرداد (   .هاي ساير نهادهاي اجتماعي سهم بيشتري دارد فرهنگ كدام نهاد فرهنگي، در تأمين خرده -1
  موميهاي ع رسانه) ب    خانواده ) الف

  آموزش عالي) ت     آموزش و پرورش) پ 
  آموزش عالي

  )93خرداد (  .فرهنگ موافق را ذكر كنيد اي از خرده  نمونه-2
  هاي مربوط به اصناف مختلف درون يك جامعه فرهنگ مانند خرده

  )92 خرداد(  .در عبارات زير، موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد -3
  .شود راه آموزش از نسلي به نسل ديگر منتقل مي از هاي آموختني است و هفرهنگ پديد) الف
  .شود فرهنگ موافق گفته مي هاي سازگار با فرهنگ عمومي، خرده فرهنگ خرده) ب
  .هايي از فرهنگ كه مربوط به قشر و گروه خاصي است، فرهنگ عمومي نام دارد بخش) پ
  .صادي استهاي اصلي نهاد اقت داري، افزايش ثروت از ارزش در نظام سرمايه) ت

  صحيح) ت      غلط)  پ       صحيح)  ب     صحيح) الف
  )91 خرداد(  رود يا جامعه؟ شمار مي از مصاديق فرهنگ به» هاي اخالقي باورها و ارزش« -4

  فرهنگ
  )91 شهريور(  .درعبارات زير، موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد -5

  .موختني استاي اكتسابي و آ فرهنگ غريزي نيست، بلكه پديده) الف
  .باشد جامعه در حكم جان و روح و فرهنگ در حكم جسم و كالبد مي) ب

  غلط)  ب     صحيح) الف
  )91 شهريور(  نامند؟ هاي سازگار با فرهنگ عمومي را چه مي فرهنگ  خرده -6

  فرهنگ واقعي )ب    فرهنگ آرماني) الف
  فرهنگ موافق  خرده) ت    فرهنگ واقعي خرده )پ
  وافقفرهنگ م خرده) ث

  )91 دي(  .نامند؟ يك مثال بنويسيد مي» ضد فرهنگ«فرهنگ را،   در چه صورت يك خرده -7
هـاي عمـومي       مخالف عقايد و ارزش    ،فرهنگ  هاي درون يك خرده     در مواردي ممكن است عقايد و ارزش      

  انفرهنگ سازم خرده: مثال. نامند گ ميفرهنگ را ضدفرهن باشد در اين صورت خرده
  )90 دي(  .مشخص كنيد موارد صحيح و غلط را ير،در عبارات ز -8

  .مفهوم فرهنگ به شيوه و نوع زندگي افراد يك جامعه اشاره دارد) الف
  .خانواده، يك نهاد فرهنگي است) ب
  .اي اكتسابي وآموختني است فرهنگ پديده) پ
  .رود هاي يادگيري، از مصاديق جامعه به شمار مي شيوه) ت

  غلط) ت      صحيح)  پ       صحيح)  ب     صحيح) الف
  

 : مفهوم فرهنگ
  ؟نيستصحيح » فرهنگ«و » جامعه«هاي زير در ارتباط با مفاهيم  يك از گزينه كدام -50

  .توان تشبيه كرد جامعه و فرهنگ را به جان و جسم يك موجود زنده مي) 1
 ي  كننـد و شـيوه      ر زنـدگي مـي    ديگ  شود كه در طي ساليان متمادي با يك         ها اطالق مي    جامعه به گروهي از انسان    ) 2

  .گويند ها را فرهنگ مي زندگي گروهي از انسان
  .آيند شمار مي هاي متفاوتي براي زندگي دارند و نگرش به عالم و آدم از مصاديق فرهنگ به جوامع مختلف شيوه) 3
 نيز بدون جامعـه  توانند باشند جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ    ديگر نمي   فرهنگ و جامعه جداي از يك     ) 4

  .آيد پديد نمي
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 .  است… و فرهنگ در حكم …جامعه در حكم  -51
 جسم ـ كالبد) 4  كالبد ـ جسم) 3  روح ـ جان) 2  جسم ـ جان) 1

  هاي فرهنگي بين جوامع مختلف چيست؟  دليل تفاوت -52
  .اي غريزي است فرهنگ هر جامعه پديده) 1
  . اي اكتسابي و آموختني است زيرا فرهنگ پديده) 2
  .اي انتسابي است  فرهنگ پديده)3
  . زيرا نوع خوراك، پوشاك و گويش جوامع مختلف، متفاوت است) 4

خورد و فرهنگ چگونه از نسلي به نسل ديگر  چشم مي هاي متفاوت زندگي به به چه دليل در جوامع شيوه -53
  شود؟ منتقل مي

 ش و تربيتآموختني بودن فرهنگ ـ آموز) 2  غريزي بودن فرهنگ ـ رسانه و جامعه) 1
  تعارضات فرهنگي ـ آموزش عالي و رسانه) 4  پذيري ـ جامعه و خانواده هاي متفاوت جامعه شيوه) 3

  درستي تعريف شده است؟ در كدام گزينه، به» فرهنگ«و » جامعه«دو مفهوم  -54
بـه عاليـق و     ــ فرهنـگ، مربـوط       . ديگر تعامل رودررو دارند     شود كه با يك     ها گفته مي    جامعه، به گروهي از انسان    ) 1

  .هاي افراد جامعه است خواسته
ــ فرهنـگ،    . كنند  ديگر زندگي مي    شود كه در طي ساليان متمادي با يك         ها اطالق مي    جامعه، به گروهي از انسان    ) 2

 .كنند هاست كه با هم زندگي مي ي زندگي گروهي از انسان مربوط به شيوه
 .شود ي رفع اين نيازها گفته مي ـ فرهنگ، به شيوه. ي مشترك هستنداي از افرادي است كه داراي نيازها جامعه، مجموعه) 3
. دهنـد  شود كه در مكاني مشخص با يك حكومت واحد به زندگي ادامه مي          افرادي گفته مي    ي    جامعه، به مجموعه  ) 4

  .شود ي مقررات حاكم بر اين افراد گفته مي ـ فرهنگ، به مجموعه
چـه در نخـستين       ، آن »پندارنـد   شوند و ساكنين آن را مسلمان مي        اي جهانگرد به شهر يزد وارد مي        عده« -55

  )ترتيب به(برند؟  ها پي مي اي به مسلمان بودن يزدي كنند چيست و به چه وسيله برخورد مشاهده مي
  فرهنگ ـ نهاد فرهنگي خرده) 2  فرهنگ واقعي ـ فرهنگ آرماني) 1
 جامعه ـ فرهنگ) 4  نهاد اجتماعيفرهنگ عمومي ـ ) 3

  …نامند، زيرا  فرهنگ را آگاهي و شناخت مشترك نيز مي -56
  .شود هاي بعدي منتقل مي طور غريزي و ناخودآگاه به نسل فرهنگ به) 1
 .جامعه در حكم جسم و فرهنگ در حكم روح يك موجود زنده است) 2
  .رهنگ مورد نظرشان را انتخاب كنندتوانند ف فرهنگ غيراكتسابي است و افراد به دلخواه نمي) 3
  .شود هاي بعدي منتقل مي اي اكتسابي و آموختني است و از راه آموزش و تربيت به نسل فرهنگ پديده) 4

 : فرهنگ فرهنگ عمومي و خرده
ي جامعه و فرهنگ با يك موجود زنده، كدام مورد از تـشبيه، مـصداق دارد و كـدام بخـش از                        در مقايسه  -57

  شود؟ فرهنگ شناخته مي عنوان خرده ، بهفرهنگ يك جامعه
 .ـ آن بخش از فرهنگ كه داراي نياز اساسي نباشد. ي جسم و كالبد، جامعه در حكم روح است منزله فرهنگ به) 1
ـ آن بخش از فرهنگ كه مربوط به گروه، قـوم           . فرهنگ در حكم جان و روح، جامعه در حكم جسم و كالبد است            ) 2

 .يا قشر خاصي باشد
شـود    فرهنگ به بخشي از فرهنگ جامعه گفته مـي          ـ خرده . اند  ي جان و روح يك جامعه       منزله  امعه و فرهنگ به   ج) 3

 .كه مربوط به گذشته باشد
شـود،    فرهنگ به بخشي از فرهنگ جامعه گفته مي         ـ خرده . ي كالبد و جسم است      منزله  جامعه و فرهنگ هر دو به     ) 4

 .ته باشدكه در رفع نيازهاي اساسي نقشي مهم داش
  دهد؟ را نشان مي» خرده فرهنگ«يك از عبارت زير مفهوم  كدام -58

 .اي اكتسابي است نامند و پديده فرهنگ را آگاهي و شناخت مشترك مي) 1
  .تواند به آن صنف وارد شود هاي مربوط به يك صنف را نشناسد نمي ها، مقررات و مهارت كسي كه ارزش) 2
  .پردازد هاي فرهنگي مي ريق آموزش و تربيت به فعاليتنهاد فرهنگي نهادي است كه از ط) 3
  .كند نهاد اجتماعي از فرهنگ عمومي جامعه استفاده مي) 4
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   است؟نادرستيك از عبارات زير  كدام -59
 .كند خرده فرهنگ مربوط به خود را نيز دارد كه از فرهنگ عمومي جامعه استفاده مي هر نهاد اجتماعي عالوه بر آن) 1
  .پردازد هاي فرهنگي مي گي نهادي است كه از طريق آموزش و تربيت به فعاليتنهاد فرهن) 2
  .كند هاي ساير نهادهاي اجتماعي را تأمين مي تر خرده فرهنگ آموزش عالي بيش) 3
  .هايي كه درون يك فرهنگ عمومي قرار دارند با فرهنگ عمومي سازگار هستند خرده فرهنگ) 4

  )92سنجش (  ؟يك تعريف فرهنگ عمومي است  كدام -60
 .كنند بخشي از فرهنگ كه مردم به آن عمل مي) 1
  .آن بخش از فرهنگ كه مردم يك جامعه در آن اشتراك دارند) 2
  .هايي كه مربوط به گروه، قوم، قشر، صنف و گروه خاص است بخش) 3
  .هايي از فرهنگ كه از نظر علمي صحيح و مطابق فطرت انسان باشد قسمت) 4

  ، …باشد زيرا  ان، ضدفرهنگ ميخرده فرهنگ بزهكار -61
هاي فرهنگ  ها، عقايد، قواعد و مهارت هاي درون خرده فرهنگ بزهكاران با ارزش ها و قواعد و مهارت  عقايد، ارزش ) 1

 .عمومي مخالف و مغاير است
  .هايي كه درون يك فرهنگ عمومي قرار دارند با فرهنگ عمومي اغلب ناسازگار هستند خرده فرهنگ) 2
هـاي مربـوط بـه يـك          ي خود را دارد و كساني كـه ارزش          هاي ويژه   ها، مقررات و مهارت     نفي و قشري ارزش   هر ص ) 3

  .توانند به آن صنف وارد شوند صنف را نشناسند نمي
  .كند خرده فرهنگ مربوط به خود را نيز دارد كه از فرهنگ عمومي جامعه استفاده مي هر خرده فرهنگ اجتماعي عالوه بر آن) 4

  …هايي كه درون يك فرهنگ عمومي قرار دارند،  رهنگف خرده -62
 .ها و هنجارهايي مغاير با فرهنگ عمومي دارند ارزش) 2  .معموالً با فرهنگ عمومي ناسازگار هستند) 1
  .اغلب با فرهنگ عمومي سازگار هستند) 4  .شوند هاي خاص مربوط مي به اقشار و گروه) 3

   است؟ فرهنگ موافق اي از خرده يك نمونه كدام -63
 .هايي كه انحراف اجتماعي دارند خرده فرهنگ گروه) 1
  هاي خاص هاي مربوط به اقوام، اقشار و گروه خرده فرهنگ) 2
  .هايي كه درون يك فرهنگ عمومي قرار دارند خرده فرهنگ) 3
  هاي مربوط به اصناف مختلف درون يك جامعه خرده فرهنگ) 4

  شود؟ يفرهنگ محسوب م يك از موارد زير خرده كدام -64
  ضرورت احترام به پدر و مادر) 2  زبان گفتاري مربوط به يك شهر) 1
  ارج نهادن به صداقت و راستگويي) 4  تحسين انسان ايثارگر و فداكار) 3

باشد و براي كسب اين       گر كدام بخش از فرهنگ مي       ي معلمان و پزشكان بيان      هاي ويژه   ها و مهارت    دانش -65
  ست؟ها چه عملكردي مورد نياز ا آگاهي

 فرهنگ عاميانه ـ ساليان متمادي به تحصيل پرداختن) 1
  فرهنگ ـ ساليان متمادي به تحصيل پرداختن خرده) 2
  نظام فرهنگي ـ سازگاري فرهنگ عمومي با نظام فرهنگي) 3
  فرهنگ عمومي ـ سازگاري فرهنگ عمومي با نظام فرهنگي) 4

 : نهادهاي فرهنگي
  كند؟ شود و هر نهاد اجتماعي از چه بخشي از فرهنگ استفاده مي ته ميفرهنگ گف به چه بخشي از فرهنگ، خرده -66

ــ فرهنـگ   . كنند ديگر زندگي مي هاست كه با يك ي زندگي گروهي از انسان   بخشي از فرهنگ كه مربوط به شيوه      ) 1
 ها فرهنگ عمومي و ساير خرده

 ها فرهنگ مومي و ساير خردهـ فرهنگ ع. آن بخشي از فرهنگ كه مردم يك جامعه در آن اشتراك دارند) 2
  فرهنگ مخصوص خود ـ فرهنگ عمومي و خرده. هايي كه مربوط به گروه، قوم يا قشر خاص است بخش) 3
فرهنگ  ـ فرهنگ عمومي و خرده. شود رو نمي  جامعه با آسيب روبه،ها هايي از فرهنگ كه در صورت نبود آن     بخش) 4

  مخصوص خود
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  فصل اول )2(شناسي  جامعه كانون فرهنگي آموزش

 از  …اي اصلي نهادهاي اقتـصادي اسـت، در نهـاد اقتـصاد اسـالمي               ه   از ارزش  …داري    در نظام سرمايه   -67
  .هاي اصلي اقتصاد است ارزش

 خدمت به خانواده و جامعه ـ انباشت مال) 2  هاي گوناگون ها و فناوري ربا ـ روش) 1
  انفاق ـ كسب رضاي الهي) 4  افزايش ثروت ـ عدالت و قسط) 3

   ، …ا توان يك نهاد فرهنگي دانست زير خانواده را مي -68
 .آورد دانش تخصصي مورد نياز ساير نهادها را فراهم مي) 1
  .كند هاي ساير نهادهاي اجتماعي را تأمين مي تر خرده فرهنگ بيش) 2
  .كند خرده فرهنگ مربوط به خود را نيز دارد كه از فرهنگ عمومي جامعه استفاده مي عالوه بر آن) 3
  .كند معه منتقل ميبخش قابل توجهي از فرهنگ عمومي را به جا) 4

  هماهنگ است؟» هاي اقتصادي متفاوتي دارند هاي مختلف، نظام فرهنگ«يك از عبارات زير با عبارت  كدام -69
  .هاست هاي اقتصادي انسان ي فعاليت آوري و انباشت مال و ثروت انگيزه جمع) 1
  .هاي اصلي نهاد اقتصادي اسالمي است عدالت و قسط از ارزش) 2
  .بعد فرهنگي دارد ولي نهاد فرهنگي نيستنهاد اقتصادي ) 3
  .هاي مربوط به خود را دارد هر كار اقتصادي فنون و مهارت) 4

   است؟نشدهدرستي بيان  نقش كدام نهاد فرهنگي به -70
 .كند هاي ساير نهادهاي اجتماعي را تامين مي تر خرده فرهنگ آموزش و پرورش، بيش) 1
  .مي نقش دارندهاي عمومي در انتقال فرهنگ عمو رسانه) 2
  .آموزش و پرورش در انتقال فرهنگ عمومي نقش دارد) 3
    .كند آموزش عالي، دانش تخصصي مورد نياز ساير نهادها را فراهم مي) 4

 از قواعـد و هنجارهـاي       …هـاي اصـلي نهادهـاي اقتـصادي اسـت و               از ارزش  …داري    در نظام سـرمايه    -71
  .ي آن است شده پذيرفته

 ريزي تمركز قدرت ـ برنامه) 2     افزايش ثروت ربا ـ) 1
  افزايش ثروت ـ ربا) 4    تمركز قدرت ـ ربا) 3

امـا  . انـد    شده … و قواعدي كه مخالف شريعت اسالم باشد،         …نهادهاي اقتصادي در فرهنگ اسالمي از        -72
  .هاي اسالمي استفاده كنند  گوناگون در چارچوب هنجارها و ارزش…توانند از  ها مي آن
  ها قواعد مالكيت ـ مجاز ـ فناوري) 2  ها روش نع ـ انباشت ثروت ـ م) 1
  ها ها و فناوري ربا ـ منع ـ روش) 4  ها ها و فناوري روش قواعد مالكيت ـ منع ـ ) 3

  .ها را بنويسيد ، وظايف هر يك از نهادهاي آموزش عالي، خانواده و رسانهترتيب به -73
  ها و هنجارهاي اجتماعي ها ـ انتقال ارزشهاي ساير نهاد فرهنگ انتقال فرهنگ عمومي ـ تأمين خرده) 1
  هاي تخصصي  انتقال فرهنگ هاي ساير نهادها ـ انتقال فرهنگ عمومي ـ فرهنگ تأمين خرده) 2
  انتقال فرهنگ عمومي انتقال دانش تخصصي ساير نهادها ـ انتقال فرهنگ عمومي ـ ) 3
  يد فرهنگتأمين نيازهاي نهادهاي اجتماعي ديگر ـ انتقال فرهنگ ـ تول) 4

  درستي تعريف شده است؟ يك از تعاريف پيشنهادي، به نهاد فرهنگي در كدام -74
  .يابد تدريج عمق و دوام مي شود كه از طريق توارث، منتقل و به نهاد فرهنگي به نهادهايي اطالق مي) 1
 .شود گ جديد نميپردازد ولي موجب توليد فرهن هاي فرهنگي مي نهادي كه از طريق آموزش و تربيت، به فعاليت) 2
كند و موجب استمرار  پردازد، فرهنگ را توليد مي هاي فرهنگي مي نهادي كه از طريق آموزش و تربيت، به فعاليت) 3

 .گردد آن مي
  .ها است و داراي ابعاد فرهنگي است هاي غريزي انسان نهاد فرهنگي حاصل فعاليت) 4

   است؟نادرستكدام عبارت در مورد نهادهاي فرهنگي،  -75
  .بخشد نهاد فرهنگي، نهادي است كه به فرهنگ، عمق و غنا مي) 1
 .شوند نهاد اقتصادي و ديگر نهادهاي اجتماعي كه ابعاد فرهنگي دارند، نهاد فرهنگي محسوب مي) 2
 .پردازد هاي فرهنگي مي نهاد فرهنگي، نهادي است كه از طريق آموزش و تربيت به فعاليت) 3
 .كند هاي ساير نهادهاي اجتماعي را تأمين مي رهنگف تر خرده آموزش عالي بيش) 4
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  درس چهارم/ فصل اول 
  

  2فرهنگ 
   :فرهنگ آرماني

دانند اما در عمـل ممكـن اسـت آن را             كنند و رعايت آن را الزم مي        بخشي از فرهنگ كه مردم يك جامعه از آن جانبداري مي          
  .ناديده بگيرند

  :  واقعيفرهنگ
   .كنند  مردم جامعه به آن عمل ميآن بخش از فرهنگ است كه

 از فرهنگ واقعي خارج از فرهنگ آرماني واقع شود و بخشي از فرهنگ آرماني نيز بيرون از فرهنگ                   بخشيممكن است    :   1ي    نكته
  .واقعي قرار گيرد

  
  
  

  
  
  

يت الزم را بـراي ورود فرهنـگ      كنند از طريق نهادهاي فرهنگي، تعليم و ترب         فرهنگي تالش مي  ريزان    برنامه  :   2ي    نكته
  .ي فرهنگ واقعي فراهم آورند آرماني به عرصه

  :حقفرهنگ 
  ل ديگرانهاي توحيدي، تحم ارزش:  مانند.هايي از فرهنگ است كه از نظر علمي صحيح و مطابق فطرت انسان باشد بخش

  : باطلفرهنگ
عدالتي و تجاوز      مانند ظلم و بي    .ات شكل گرفته باشد   هايي از فرهنگ كه از نظر علمي قابل دفاع نباشد و براساس خراف              بخش

  به حقوق ديگران
ي  دانند و عقل و وحي را بـه عنـوان دو وسـيله      پذير مي    تجربي و آزمون    جوامعي كه علم را محدود به دانش        :3ي    نكته

هـا و عقايـد    از نظر آنان ارزش. ها سخن بگويند توانند از حق يا باطل بودن عقايد و ارزش    معرفت علمي معتبر نمي دانند، نمي     
  .آيند هاي صرفاً تاريخي هستند كه در فرهنگ آرماني يا واقعي جوامع انساني پديد مي اجتماعي پديده

تـوجهي مـردم    ها براساس آگاهي يا جهل، عالقـه يـا بـي         ها، هنجارها و كنش      ارزش  حق و باطل بودن عقايد،     :  4ي    نكته
  .شود عيين نميها ت جوامع مختلف نسبت به آن

  :حقيقت و واقعيت
ها   كنند و اگر هنجارها، كنش       فرهنگ آرماني خود وارد مي      ي  هاي حقيقي، حقيقت را به عرصه       جوامع مختلف با ايمان به عقايد و ارزش       

  .دكن ي فرهنگ واقعي نيز راه پيدا مي ها سازمان دهند، حقيقت به حوزه و اعمال خود را نيز براساس همان عقايد و ارزش
يعني امكان انحراف از فرهنگ     . حقيقت هرچند خود ثابت است ولي در قلمرو واقعيت ثابت نبوده و تغييرپذير است              : نكته

   .حق و پذيرش فرهنگ باطل را دارد و بالعكس
اند،   ماندهداند و جوامعي را كه از فرهنگ حق محروم             فاضله مي  ي  اي را كه از فرهنگ حق برخوردار باشد، مدينه          فارابي جامعه 

  .كند اله و مبدله تقسيم ميضها به جاهله، فاسقه،  هاي باطل آن براساس نوع عقايد و آرمان
  
  

  هاي اجتماعي بخشي از فرهنگ      هاي اجتماعي است و آرمان      هر جامعه داراي آرمان    
 .هر جامعه هستند

 .اند هاي آرماني تاريخ بشريت بوده حق و باطل اغلب از ارزش 

یدی  ککات 

  خالصه درسخالصه درس
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  فصل اول )2(شناسي  جامعه كانون فرهنگي آموزش

 .اند ها رعايت حق و مقابله با باطل را الزم دانسته نگبسياري از فره 
دو ارزش به دو نـوع فرهنـگ حـق و فرهنـگ باطـل                هاي بشري را براساس رعايت اين       فرهنگ 

 .توان تقسيم كرد مي
 فرهنگ آرمـاني خـود      ي  هاي حقيقي، حقيقت را به عرصه       جوامع مختلف با ايمان به عقايد و ارزش        

ها سـازمان     ها و اعمال خود را نيز براساس همان عقايد و ارزش             كنش كنند و اگر هنجارها     وارد مي 
  .كند  فرهنگ واقعي راه پيدا ميي دهند حقيقت به حوزه

  
  )93خرداد (  .  و وحي هستند…هاي حق،   دو ابزار مهم براي شناخت عقايد و ارزش-1

  عقل
  .  هستند…هايي صرفاً  پديدهها،  محدود به دانش تجربي است، عقايد و ارزش» علم« در جوامعي كه -2

  )93خرداد (
  اجتماعي) ت  فلسفي ) پ  معرفتي ) ب  تاريخي ) الف

  تاريخي
 )92 خرداد(  .در عبارات زير، موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد -3

ها   ي حق و باطل بودن فرهنگ       تواند درباره   اجتماعي، اگر علم را به معناي تجربي آن محدود نكند، مي            علوم) الف
  .ي كندداور
  .شود ها بر اساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تعيين مي حق يا باطل بودن عقايد و ارزش) ب

  غلط) صحيح      ب) الف
 ناديده بگيرنـد،   را  عمل ممكن است آن در اما كنند به بخشي از فرهنگ كه مردم يك جامعه از آن جانبداري مي           -4

  )92 خرداد(   گويند؟ چه مي
  فرهنگ خرده )ت  فرهنگ عمومي) پ  فرهنگ آرماني) ب  قعيفرهنگ وا) الف
   فرهنگ آرماني)ب

  )91 خرداد(  ) مورد اضافي است1( .اشاره دارد) ستون دوم(به كدام يك از مفاهيم ) ستون اول(هر يك از تعاريف  -5
  

 تعاريف مفاهيم
 .فرهنگ سازگار با فرهنگ عمومي خرده) الف فرهنگ عمومي -1
 .بخشي از فرهنگ كه مردم يك جامعه در آن اشتراك دارند) ب فرهنگ واقعي  -2
 . كنند بخشي از فرهنگ كه مردم به آن عمل مي) پ فرهنگ موافق خرده -3
عمل ممكن  در اما دانند فرهنگ كه مردم رعايت آن را الزم مي بخشي از) ت فرهنگ آرماني   -4

 .است آن را ناديده بگيرند
   فرهنگ حق -5

  

  ) اضافي است5مورد       (4 )             ت2 )          پ1 )          ب  3) الف
  )91 مرداد(   .هاي فرهنگ حق و فرهنگ باطل را بنويسيد در جدول زير، دو نمونه از ارزش -6

  

 فرهنگ حق فرهنگ باطل
1. 1. 
2. 2. 

  

  :  فرهنگ باطل      :          فرهنگ حق
  شرك، ظلمتوحيد، عدالت               

  




