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جهانبازی ساحلطراح سوال : دانش آموز پایه نهم ،   

              

 1-تعاريف فرهنگ چيست ؟

  الف( فرهنگ را مي توان شیوه ي مشترك زندگي در یك جامعه دانست

  ب( فرهنگ را آگاهي و اندیشه ي مشترك اعضاي یك جامعه نیز مي گویند

 

ي جامعه و فرهنگ را بيان كنيد؟رابطه  -2 

  جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ هم بدون جامعه به وجود نمي آید.

 جامعه به منزله سخت افزار رایانه وفرهنگ به منزله نرم افزار های آن است که این دو بدون یکدیگر کار آیی نخواهند داشت.

 

 3-اجتماعي شدن يا جامعه پذيري چيست ؟

اجتماعي شدن فرایندي طوالني مدت از تولد تا آخر عمر است كه افراد از طریق آن ، زندگیدر جامعه را مي آموزند و خود را با 

 ان منطبق مي كنند.

 

 4-چرا اجتماعي شدن فرايندي بسيار مهم در زندگي است؟

، هر فرد عقاید و باورها ، رسوم ، قوانین و حتي  زیرا بدون آن ، افراد نمي توانند به زندگي در جامعه ادامه دهند .در یكجامعه

 چگونگي پاسخ دادن به غرایز را از دیگران مي آموزد و به افراد دیگر یاد مي دهد.

 

 5-فرايند اجتماعي شدن نخست در كجا رخ مي دهد ؟ چگونه؟ با ذكر مثال؟

غذا بخورد و در نشست و برخاست چه آدابي را  پدر و مادر به كودك یاد مي دهند كهچطور صحبت كند ، چگونه -در خانواده 

رعایت كند ، چگونه به مهمان سالم و تعارف كند ، چگونه در مراسممختلف مثل جشن ها یا عزاداري ها شركت كند و چه بپوشد 

د و موقع غذا و چگونه رفتار كند ، در موقع خمیازه كشید دست را جلوي دهانش بگیرد یاپاهایش را جلوي افراد بزرگ تر دراز نكن

 خوردن ، دهانش صدا ندهد.

 

 6-با بزرگ تر شدن فرد ، عالوه بر خانواده ، چه عوامل ديگري در فرايند اجتماعي شدن فرد موثر است؟

مدرسه نیز چگونگي زندگي در جامعه و سازگاري رسانه هاي جمعي ،دوستان و گروه همساالن و برنامه هاي آموزشي و تربیتي 

 .با ان را به تدریج به او مي آموزند .این فرایند بعدها با رفتن به دانشگاه ، خدمت سربازي ، محل كار و ..... ادامه پیدا مي كند 

 

 7-در فرايند اجتماعي شدن ، مهم ترين اليه هاي فرهنگ كه به افراد آموخته مي شوند چيست؟

، هنجارها ، ارزش ها و عقاید نمادها  . 



 

 8-انواع اليه ها ی فرهنگ يك جامعه رابيان کنيد؟ با ذكر مثال؟

 1- الیه هاي خارجي یا بیروني )ظاهري(مانند: نمادها و هنجارها 

 2 - اليه های دورنی و عميق  مانند: ارزش ها و عقايد

 

 9- كاربرد نماد چيست؟با ذکر مثال بيان کنيد.

براي انتقال معاني مورد نظر خود از انواع معیني از نمادها استفاده مي كند . زبان گفتاري و نوشتاري ،هر جامعه اي   

 همه ي اشیاو دست ساخته هاي انسان مانند تصاویر ، پوشاك ، خوراك ، ساختمان ها و همچنین رفتارهاي او ، نقش نمادین.

 

 10-هنجار چيست؟

در یك گروه یا جامعه پذیرفته شده و متداول اند . به عبارت دیگر به قواعد وهنجارها ، رفتارهاي معیني هستند كه   

شیوه هاي مورد قبول یك جامعه براي انجام دادن كارها ي مختلف ، هنجار مي گویند . براي مثال ، ما وقتي به هم مي رسیم سالم 

كنیم. مي كنیم ،وقتي مي خواهیم غذا بخوري م یا وارد جایي شویم به هم تعارف مي  

 

  11-هنجارهاچه مواردي را شامل مي شوند ؟

 هنجارها در اقع همه ي عادت ها ، آداب و رسوم اجتماعي ، مناسك مذهبي ، قواعد ، قوانین ومقررات را در بر مي گیرد.

 

 12-رابطه ي هنجارها و زندگي اجتماعي چيست؟

زندگي اجتماعي بدون وجود هنجارها ادامه پیدا نمي كند و هنجارها به روابط اجتماعیسامان مي بخشند . افراد یك جامعه خود را 

 ملزم مي بینند از هنجارها پیروي كنند تا جامعه آنها را به عضویت بپذیرد.

 

 13-مهم ترين داليل پيروي از هنجارها را بيان كنيد؟

به آنها ، حفظ آبرو و احترام یا ترس از مجازات .اگر افراد از هنجارها یا شیوه هاي مورد قبول گروه یا  ارزش دانستن و اعتقاد

جامعه پیروي نكنند، مجازات مي شوند . این مجازات ممكن است به صورت سرزنش خود یا دیگران ، پوزخند تمسخر ، طرد 

نوني باشد.كردن و محروم نمودن ، متلك گفتن یامجازات هاي رسمي و قا  

 

 15-ارزش چيست؟

 ارزش یعني خوب و بد ، زشت و زیبا و مطلوب یا نامطلوب دانستن امور مختلف.

 

ارزش ها زمینه ي شكل گیري هنجارها را ایجاد مي كنند و جهت  رابطه ي ارزش ها و هنجارها را بنويسيد ؟ با ذكر مثال؟ -16

كه به آنها معتقدند ، عمل مي كنند . براي مثال ، كسي كه پرهیز از اسراف را  دهنده یرفتارها هستند . افراد بر مبناي ارزش هایي



كار خوب و درستیمي داند و آن را ارزش تلقي مي كند ، اگر در عمل هم از اسراف بپرهیزد، هنجارش طبق این ارزش بوده 

 است.

 

 17-منظور از ارزش هاي اجتماعي چيست؟ با ذكر مثال؟

ش هایي هستند كه مورد توجه اكثر افراد جامعه اندو افراد به عملي شدن آنها تمایل دارند . براي مثال ، ارزش هاي اجتماعي ، ارز

 براي یك تیم ورزشي ، پیروزي در مسابقه و براي یك ملت دفاع از كشور خود و مقابله بادشمنان ، ارزش هاي اجتماع ي هستند.

 

دهد؟ بخش مهمي از فرهنگ هر جامعه را چه چيز تشكيل مي -18 

 بخش مهمي از فرهنگ جامعه را عقاید و باورهاي آن شكل مي دهد.

 

 19-با ذكر يك مثال توضيح دهيد چه رابطه اي بين عقايد و هنجارها و ارزش ها وجود دارد؟

ها ، بخش مهمي از فرهنگ جامعه راعقاید و باورهاي آن شكل مي دهد . براي مثال در جامعه اي كه عقاید دیني دارد ، هنجار

نمادها و ارزش هایي بر مبناي آن عقاید شكل میگیرد . به عكس در جامعه اي كه زندگي را فقط به این دنیا محدود مي داند و به 

 آخرت اعتقادي ندارد ، هنجارها و ارزش هاي متناسب با همانجامعه پدید مي آیند.

 

. است . ) زندگي آن جامعه(فرهنگ جامعه شیوه ي..........................................  

  فرهنگ پدیده اي ........................ است ، یعني از طریق زن به ارث نمي رسد . )آموختني(

  فرهنگ از راه .............................. از نسلي به نسل دیگر منتقل مي شود . )آموزش و تربیت(

.. آموخته مي شود . )اجتماعي شدن(فرهنگ در جریان فرایند ......................  

  فرایند اجتماعي شدن ، نخست در .......................... رخ مي دهد . )خانواده ) 

اولین و مهم ترین كانون اجتماعي شدن فرد .......................... است . )خانواده (  

  نماد در جریان ............................... به وجود مي آید . ) روابط اجتماعي(

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

 

 


