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 یف کنید.جامعه و فرهنگ را تعر-1

فرهنگ به شیوه ی عملی و نحوه ی عملکرد هر جامعه و نهاد فرهنگی گویند. جامعه به گروهی از انسان ها اطالق می شود که در 

 طی سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند.

 ویژگی های فر هنگ را بنویسید.-2

هر جامعه -4فرهنگ قابل انتقال است.  -3یر است. پذ آموزش و آموختنی  فرهنگ-2فرهنگ آگاهی بر شناخت مشترک است. -1

 فرهنگ قابلیت تغییر دارد.-5ای دارای فرهنگ است. 

 رابطه ی فرهنگ و جامعه را توضیح دهید.-3

فرهنگ و جامعه جدای از یکدیگر نمی توانند باشند. جامعه ی بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ نیز بدون جامعه پدید نمی 

گ را به جسم و جان یک موجود زنده می توان تشبیه کرد. جامعه در حکم جسم و کالبد و فرهنگ در حکم جان آید.جامعه و فرهن

 و روح است.

 فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ را تعریف کنید.-4

بخش مشترک فرهنگ که در جامعه غالب است را فرهنگ عمومی و بخشی از فرهنگ مخصوص یک گروه ، قوم یا طبقه است. مثالٌ 

ر ایران ، فرهنگ اسالمی ، ایرانی فرهنگ عمومی و فرهنگ قوم های ترک و لر و پلوچ و یا فرهنگ مشاغل مختلف مانند جامعه ی د

 مهندسان خرده فرهنگ است.

 در چه صورتی خرده فرهنگ به ضدفرهنگ تبدیل می شود؟-5

ومی باشد مانند گروه بزهکاران و سارقانی که نظم در صورتی که ارزش ها ، عقاید ، و هنجارهای خرده فرهنگ مخالف با فرهنگ عم

جامعه را زیر پا می گذارند. )در صورتی که خرده فرهنگ به الیه های اصلی وعمیق یک فرهنگ حمله کند به ضدفرهنگ تبدیل 

 می شود.(

 منظور از نهادهای فرهنگی چیست؟-6

ستمرار می دهند و آن را در جامعه عمق می بخشند مانند: ا  نهادهایی که به تولید فرهنگ می پردازند ، فرهنگ را در جامعه

 .ها رسانه و  خانواده ، مساجد ، آموزش و پرورش ، دانشگاه ها



 

 

 هر نهاد اجتماعی چه رابطه ای با فرهنگ دارد؟-7

نهاد اقتصادی هر نهاد اجتماعی عالوه بر آن که تابع فرهنگ عمومی جامه است ، دارای خرده فرهنگ خاص خود می باشد. مثالٌ 

 دارای عقاید و ارزش ها ، هنجارها )ضرب المثل ها( خاص خود می باشد.

 با ذکر مثال تاثیر فرهنگ در نهادهای اجتماعی را توضیح دهید.-8

مثالٌ در فرهنگ اسالمی ایران ، نهاد اقتصادی فعالیت های اقتصادی و ثروت اندوزی را در مسیر ارزش های الهی قرار می دهد ، 

راین ربا حرام است یا در فرهنگ دنیوی سرمایه داری فرهنگ غرب، چون اررزش جامعه لذت گرایی و کسب سود بیشتر است بناب

 ربا حرام نیست.

 دارد؟ هایی تفاوت چه اسالمی نظام اقتصادی نهاد های ارزش با  در نظام سرمایه داری ارزش های نهاد اقتصادی-9

نباشت سرمایه هدف اصلی است ولی در نهادهی اقتصادی اسالمی عدالت و قسط ارزش های در نظا سرمایه داری افزایش ثروت و ا

 اصلی است.

 چرا خانواده یک نهاد فرهنگی است؟-11

 چون به تولید ، استمرار و عمق فرهنگ کمک می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراح سواالت:محمدحسین سلطانی


