
فرهنگ

۱۷درس 



فرهنگ چیست؟-۱

.رابطه جامعه و فرهنگ را بیان کنید-۲



فرهنگ پدیده ای آموختنی است -۳
یعنی چه؟

!نکته
در خط آخر تعریفی دیگر از 

.فرهنگ هم آمده است



ا اجتماعی شدن یا جامعه پذیری ر-۴
.تعریف کنید



اولین و مهمترین جایی که فرآیند -۵
اجتماعی شدن در آن رخ می دهد، کجاست؟

مثال های نه چندان مهم از فرآیند 
!اجتماعی شدن در خانواده



، با بزرگتر شدن یک فرد، عالوه بر خانواده-۶
د؟درکجا فرآیند اجتماعی شدن ادامه پیدا می کن

!نکته



ال مهفوم نماد در الیه های فرهنگ را با ذکر مث-۷
.تعریف کنید



دهاانواع مثال برای نما! نکته مهمدهاانواع مثال برای نما! نکته مهم



:۵جواب فعالیت 
نماد دین اسالم: مسجد

نماد دین مسحیت: کلیسا
نماد حجاب در اسالم: چادر

نماد قوم ترکمن: لباس ترکمن ها
نماد کشور ایران: پرچم ایران

!(یعنی در رو ببندید)زبان و خط نماد هستند: جمله در را ببندید
!یعنی بوق نزنین: عالمت بوق زدن ممنوع

!یعنی ساکت باشین: عالمت سکوت
نماد کیفیت یک کاال: عالمت استاندارد

نماد کشنده و خطرناک بودن یک چیز مانند برق: عالمت اسکلت
نماد احترام در بین ارتش های جهان: سالم نظامی

victoryنماد پیروزی و حرف اول از کلمه : Vعالمت 
نماد احترام : تعظیم کردن در آسیای شرقی



.مفهوم هنجار را تعریف کرده و مثال بزنید-۸



مهمترین دلیل پیروی کردن از هنجارها در -۹
بین افراد یک جامعه چیست؟

:۹خالصه جواب 
ترس از مجازات–حفظ آبرو و احترام –اعتقاد به هنجارها 



مفهوم ارزش را در الیه های فرهنگ تعریف -۱۰
.کرده و مثال بزنید



ر با ذکر یک مثال توضیح دهید که ارزش ها چگونه ب-۱۱
تاثیر می گذارند؟( رفتارهای ما)هنجارهای ما

:۱۱خالصه جواب 
ما جهت می دهند؛ به عنوان مثال کسی که حفظ محیط زیست ( هنجارها)ارزش ها به رفتارهای

.برای او یک ارزش است، در طبیعت زباله نمی ریزد و در مصرف آب صرفه جویی می کند



با ذکر یک مثال توضیح دهید که عقاید دینی چه -۱۲
تاثیری بر ارزش های ما می گذارند؟

!نکته



 (  زندگي آن جامعه) . است ........................................... جامعه شيوه يفرهنگ

 (  آموختني ) .                                است ، يعني از طريق ژن به ارث نمي رسد ........................ فرهنگ پديده اي

 ( آموزش و تربيت ) .                               از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود ..............................  از راه فرهنگ

 (  اجتماعي شدن).                                                 آموخته مي شود ( ........................ فرايند)در جريان فرهنگ

 ( خانواده ).                                                  رخ مي دهد .......................... اجتماعي شدن ، نخست در فرايند

 (  خانواده) .                                           است .......................... اولين و مهم ترين كانون اجتماعي شدن فرد

 (روابط اجتماعي) .                                                            به وجود مي آيد ............................... در جريان نماد

 (  روابط اجتماعي) .                                                                 سامان مي بخشد ........................... به هنجارها



يا برخي نانوايي ها، شبهاي جمعه يک
چند تنور خود را به صورت رايگان و 

.صلواتي به مردم مي دهند

ارزش هاي ديني

كمک به ديگران و 
انسان دوستي

اكبر رزمندگان هنگام پيروزي اهلل
مي گويند

ارزش هاي ديني و ملي

كمک خداوند در 
موفقيتها

ا مردها هنگام ورود به خانه ديگران ب
.صداي بلند يااهلل مي گويند

ارزش هاي اجتماعي و 
ديني

حفظ حجاب و پوشش

افراد موقع ديدن كودک، ماشاءاهلل
.مي گويند

ارزش هاي ديني

چشم زخم



:۸جواب فعالیت 
!!!خیر درست نیست

عقل انسان، عرف جامعه و مذهب: مالک تشخیص



ارزش ها و هنجارهاتغییر در نمادها، مصداق عوامل

خانه هاي چند طبقه، فضاي كمتر براي بازي 
بچه ها

حمل و زندگي كاشانه نشيني، پيشرفت وسايل
نقل، افزايش مسافرت

پيشرفتهاي صنعتي و فناوري

ارحام، گسترش كم شدن ديدوبازديد و صله
فردگرايي، كم شدن ارتباطات فاميلي

تلويزيون، راديو، روزنامه، ماهواره، اينترنت
رسانه هاي جمعي

مُدگرايي، تغيير نوع پوشش، نوع معماري اينترنت ماهواره،  گر نفوذ فرهنگي بيگانگان و كشورهاي سلطه



96سوال امتحان نهايي شهر تهران خرداد•

ز شما بعد ا.مي توانيد در انتخابات رياست جمهوري شركت كنيد۱400شما به عنوان يک نوجوان ايراني در سال •
ا از نظر خودتان انجام تحقيقات الزم و توجه به برنامه هاي ارائه شده توسط نامزدهاي انتخاباتي، بهترين گزينه ر

شما مي دانيد اگر نامزد منتخب شما . انتخاب نموده و در روز  راي گيري به نامزد مورد نظر خود راي مي دهيد
ادي و اكثريت آرا را نياورد با احترام به راي اكثريت مردم ايران، رئيس جمهور منتخب را پذيرفته و در جهت آب

يک هنجار و با توجه به متن فوق. پيشرفت ايران عزيز در هر جايگاهي كه هستيد نهايت تالش خود را مي كنيد
.يک ارزش مشخص كنيد

راي دادن–توجه به برنامه هاي نامزدهاي انتخاباتي –شركت در انتخابات : هنجار•

شورتالش براي پيشرفت و آباداني ك–انتخاب بهترين نامزد –احترام به راي اكثريت مردم ايران : ارزش•



9۷سوال امتحان نهايي شهر تهران خرداد•

(هركدام يک مورد.)درمتن زير اليه هاي فرهنگ را مشخص كنيد•

ا هزار ماه شبي كه در آن هر عبادتي برابر ب. در تمام سال شبي به عظمت و فضيلت شب قدر نمي باشد•
رفت و ذكر بايد كه بيدار ماند و كالم خدا را سر گ. شب قدر سراسر سالمت و آرامش و عافيت است. عبادت است

من بيدار مي مانم و ايمان دارم كه درهاي آسمان باز است و خداوند ميزبان . يا رب يا رب را زمزمه كرد
.قلب هاي شکسته و چشمان نمناک است

عبادت خداوند:ارزشدرهای آسمان–ذکر یارب :نماد

ميزباني خداوند: عقيدهبيدار ماندن و قرآن سر گرفتن: هنجار



 را مشخص کرده و در جدول بنویسیدارزشو هنجار، نمادمتن زیر، در:

که بايد در از جمله اين: در سواحل، قوانين خاصي حاكم بود. عيد نوروز به سواحل خليج فارس رفته بوديم

جنوب، در بين اهالي. كرديمپارک ميو يا بايد خودرو خود را در پاركينگ. كرديمشنا ميشده مناطق مشخص

يز ما سعي كرديم از خريد اضافي پره. جنوب، بسيار جالب بودمردم محلّيهاي لباس. زدصداقت موج مي

وام، از بازار براي برخي از دوستان و اق. استجويي  در زندگي، صـرفهموفقيّت هاي زيرا يکي از راه. كنيم

.هدايايي خريديم

نمادهنجارارزش

!سوال درست و حسابی
ويسيد؛همونطور كه مي بينيد چندان سخت نيست بنابراين خودتون جواب درست رو پيدا كنيد و بن

.رو انجام بديد۱۳نکته مهم اينکه اگه هنوزم با اينجور سواالت مشکل داريد حتمن كاربرگ 





هویت

۱۸درس 



هویت چیست؟-۱



.یدنام برده و مثال بزنهویت فردی به چند بخش تقسیم می شود؟ -۲
(هویت جسمانی و هویت روانی را با ذکر مثال تعریف کنید)



ذارد؟ ویژگی های جسمانی افراد چگونه بر خصوصیات روانی آنها تاثیر می گ-۳
.مثال بزنید

اثیر ویژگی های روانی و اخالقی افراد چگونه بر خصوصیات جسمانی آنها ت-۴
.می گذارد؟ مثال بزنید



ويژگي هاي 
اجتماعي

ويژگي هاي 
جسماني

ويژگي هاي رواني



.هویت اجتماعی را تعریف کرده و مثال بزنید-۵



هويتهویت
من كيستم؟

هويت فردي
دجسم و روان بر هم تأثير مي گذارن

ويژگي جسماني
قد، وزن، سن، جنسيت، گروه خوني

ويژگي رواني
صبوري، زودرنجي، پشتکار، اميدواري، لجاجت

هويت اجتماعي
همراه شدن با ارزشهاي جامعه

عضويت در گروههاي اجتماعي

خانواده،تيم ورزشي،گروه موسيقي،حزب سياسي



:۲جواب فعالیت 
هر جامعه ای ویژگی های هویتی و فرهنگی خاص خود را دارد و عضویت در 

.یک جامعه جدید می تواند هویت اجتماعی افراد را تغییر دهد



!سوال مهم



.مفهوم ملت را تعریف کنید-۶



.مهمترین عناصر هویت یک ملت را نام ببرید-۷

اره؛ عناصر هویت ملی با ویژگی های هویت ملی فرق د
!این دوتا رو با هم اشتباه نگیرید



.مهمترین ویژگی های هویت ملی را نام ببرید-۸

اره؛ عناصر هویت ملی با ویژگی های هویت ملی فرق د
!این دوتا رو با هم اشتباه نگیرید

ما در سرزمین ایران زندگی می کنیم•
ما مسلمانیم•

ما تاریخ کهن و میراث فرهنگی غنی داریم•
زبان مشترک ما فارسی است•

انقالب اسالمی نمایانگر آرمان های واالی جامعه ماست•



!نکته



!برای مطالعه



نقل قول شهید مطهری 
!به عنوان نکته



!نکته مهم



!برای مطالعه



است؟ ( ي ايرانيهاي مشترک جامعهويژگي) يک از عناصر هويّت ملي تصاوير زير، معرّف كدام

!سوال امتحانی



؟ویژگی های هویتی امت اسالمی چیست-۹

:۹خالصه جواب 
؛مانند کشورها مرز جغرافیایی ندارد
ز هدف پیامبر تشکیل یک امت واحد ا

مسلمانان همه کشورها بود؛
 هدف مسلمانان ایجاد تمدن نوین

اسالمی است؛
اید مسلمانان در مواجهه با استکبار ب

.متحد باشند



مفهوم امت



ارزشهاوکارکردهایخانواده

۱9درس 



.را تعریف کنید( نکاح)ازدواج -۱



.ارزش ها و کارکردهای خانواده را نام ببرید-۲

اکرکردهای 
خانواده

رشد کماالت 
انسانی

حمایت و 
مراقبت

تتربی

فرزندآوری



زندگی مشترک چگونه باعث رشد کماالت انسانی می شود؟-۳



مهمترین کارکرد خانواده چیست؟-۴

مهمترین شرط بقای هر جامعه چیست؟-۵



حمایت و مراقبت در خانواده چگونه انجام-۶
می گیرد؟

:۶خالصه سوال 
محبت-۱
مراقبت-۲

رفع نیازهای مادی-۳



( ازدواج) .    استوار است ............................... بنیان خانواده بر -*

( خانواده).                                  است .............................. واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان -*

( جمعیت ) .                                                              است .................................. اولین شرط بقای هر جامعه ای -*

( مهر و محبت یا نیاز عاطفی ).                        است ............................... از نیازهای اساسی انسان ، نیاز به -*

(خانواده) .                                است .............................. مهم ترین کانون حمایت و مراقبت عاطفی از افراد -*

(  پدر–سرپرست خانواده ) .    است................ یعنی ................. رفع نیاز های مادی و اقتصادی خانواده بر عهده ی -*





آرامشدرخانواده

۲0درس 



اولین گام در تشکیل یک خانواده سالم چیست؟-۱



ت؟از دیدگاه اسالم مهمترین عامل در همسرگزینی چیس-۲



مهمترین هدف ازدواج چیست؟ چگونه می توان به این -۳
هدف دست یافت؟

:۳خالصه سوال 
برقراری آرامش و محبت بین زن و شوهر: هدف
عمل به وظایف و مسئولیت ها–همدلی و کمک در مشکالت : راه رسیدن به هدف



.مزایای چند فرزندی در خانواده را نام ببرید-۴

یارتباطات وسیع خانوادگ–تجربه اجتماعی بیشتر : ۴خالصه سوال 



حقوق و تکالیف والدین و فرزندان چیست؟-۵

تکلیف والدینتکلیف فرزندان

سرپرستی و رفع نیازهای فرزنداناحترام و اطاعت از والدین

:۵خالصه سوال 



چگونه می توانیم -۶
ای ارتباط بهتری با اعض

؟ خانواده داشته باشیم
(چهار مورد کافیه)



چگونه می توان مشکالت و دشواری ها را در خانواده -۷
مدیریت کرد؟



واژه صله و واژه ارحام هر -۸
کدام به چه معنی هستند؟

منظور از صله ارحام چیست؟ -۹
(سوال مهم امتحانی)



:۳فعالیت 
کودک از لذت داشتن ارتباطات وسیع خانوادگی محروم می شود و

.تجربه اجتماعی چندانی به دست نمی آورد

:۴فعالیت 
پیری و جایگزین –کاهش رشد اقتصادی –کم شدن نیروی کار 

کاهش توان دفاعی و نظامی کشور–نشدن جمعیت کشور 



(  متعادل) . یاد کرد .............. وقتی خانواده ای به خوبی بتواند وظایف خود را اتجام دهد ، می توان از آن به عنوان خانواده ی -*

(دقت در انتخاب همسر) .                    است .............................. اولین گام در راه تشکیل یک خانواده ی متعادل و سالم -*

(صحیح همسر ) .                  است ..................... یکی از عواملی که موجب سازگاری و آرامش در خانواده می شود انتخاب -*

(خانواده ها) .                                     نقش بیشتری در همسرگزینی فرزندان خود داشتند .......................... در گذشته -*

(فرزندان) .            است ................... یکی از عواملی که موجب امنیت و ثبات خانواده و گرمی و نشاط آن می شود وجود -*

(پایان عمر–ازدواج ) .                       را در بر می گیرد ................ تا ............. زندگی خانوادگی، یک دوره طوالنی یعنی از -*

( خویشان و نزدیکان -پیوستگیاتحاد و) ............ .    و .......... است  و اَرحام یعنی .............. و .............صله به معنای -*




