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 خانم خواجه زاده :  مدرس

 الهام رضایی

 : انـارکت کنندگـمش

 خانم علیپورسرکار 

 خانم رضاییسرکار 
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 شناسی پایه دهم /درس سوم:جامعه 

 
 آشنا اجتماعی جهان هاي بحث با است قرار ، دهم پایه شناسی جامعه  3رس ددر 

 .شویم

 چیست؟ اجتماعی جهان ∂

 داریم؟ نیاز اجتماعی جهان شناسایی براي هایی معیار چه ∂

 ؟ است صورت چه به دیگر هاي جهان با آن ي رابطه و اجتماعی جهان ي گستره ∂

 ...و چیست؟ اجتماعی جهان هاي لایه و اجزا ∂

دانش که رود می انتظار  4و درس  درس این خواندن از بعد که هستند هایی سوال

 ارتباط و دنکن تحلیل را ها آن همه، از تر مهم ، دنده پاسخ ها آن به دنبتوان آموزان 

 خود دریابند. اجتماعی جهان با را آن

 

 :3 درس
 

 و رود می کار به بزرگ هاي مجموعه به اشاره براي ، جهان واژة : اجتماعی جهان

 اجتماعی جهان

 .گیرند می قرار انسان اجتماعی زندگی محدودة در که است هایی پدیده مجموعه ؛

 می وجود به انسانی اراده و آگاهی براساس نظم این است منظم اجتماعی جهان •

 .است قراردادي اجتماعی جهان در عضویت و آید

 .دارد وجود مشترك آگاهی آن اعضاي میان •

 پذیري جامعه :طریق از.یابد می ادامه آینده هاي نسل به خود فرهنگ انتقال با •
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 انسان اجتماعی زندگی با داشتن ارتباط : اجتماعی هاي پدیده شناسایی معیار •

 .هاست

 اجتماعی زندگی با که است هایی پدیده تمام ي برگیرنده در : اجتماعی جهان گستره

 طبیعی اوراءم و طبیعی ، اجتماعی هاي پدیده : شامل گستره این .دارد ارتباط انسان

 . .است انسان اجتماعی زندگی با مرتبط

 
. 
 

 جهان ، کند منتقل بعد نسل به را آن نتواند یا و کند حفظ را خود فرهنگ نتواند نسل یک هرگاه

 .شود می دگرگون یا و ریزد می فرو آن اجتماعی
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 .میگذارند تاثیر طبیعی هاي پدیده بر نیز اجتماعی هاي کنش از بعضی مقابل در

 طبیعت آلودگی به منجر که زیست محیط با ارتباط در انسان ي نابخردانه رفتار مثل.

 .شود می

 
 

 نیز اجتماعی جهان و طبیعت ماوراء جهان هاي پدیده، طبیعی جهان ،اجتماعی جهان

  .میگیرند تاثیر یکدیگر از و گذارند می تاثیر برهم

 

 
 و خداوند شناخت وسیله به آدمیان زندگی هاي ارزش و ها آرمان دگرگونی و تغییر : مثال

 .فرشتگان

 

 

 

 

 

 
 



دبیران علوم انسانیکانال علمی     https://t.me/ensanidabir   

 @ensanidabir          5 
 

 : جهان سه ي رابطه

 

 
 

 جهان اجتماعی :گستره 

 
 

 و جمع بندي :مرور 

 
 :یاجتماع جهان✅
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بزرگ به کار  ياشاره به مجموعه ها يکه واژه جهان را برا میکن یقرارداد م ما
 .جهان اسلام و جهان غرب عتیمثل جهان طب میبر یم

 .است یاجتماع يها دهیعه پدمجمو یاما، جهان اجتماع انیم نیا در
ر کنش که ب يری) به واسطه تاثیعی(و مافوق طبیعیطب يها دهیکه پد مینبر ادی از

ما دارند به جهان  یاجتماع یکه با زندگ یارتباط ایتوانند داشته باشند  یما م
 .شوند یما وارد م یاجتماع

 :دانندیرا مانند بدن انسان م یکه جهان اجتماع یکسان دگاهید✅
 .نظم است يدارا ستمیس کیبه مثابه بدن انسان , یجهان اجتماع.1
 .بدن در ارتباط متقابل با هم قرار دارند يجامعه مانند اعضا ياعضا.2
 .رندیگ یهدف مشترك در کنار هم قرار م نیتام ياعضا برا.3

 !انداموار ای سمیارگان هینظر
 شیجامعه را  با کالبد (تن) خو یآدم ،یاندام وارگ ای زمیارگان هینظر يمبنا بر✅
،  آن هیکه بر پا یاست در جامعه شناس يا هینظر یکند. اندام وارگ یم سهیمقا

 ياجزا يکارکرد نییشود و تب یزنده در نظر گرفته م یجامعه همچون موجودات
 .ردیگ ی، صورت م  یشناخت ستیز يها اسیق قیآن از طر

 : با بدن انسان یجهان اجتماع يها تفاوت✅
و  ياعتبار یاما نظم جهان اجتماع ینیتکو یعینظم بدن موجودات طب.1

 .ابدی یم رییاعضا تغ ی:با اراده و آگاهیعنیاست.  يقرارداد
 .است یمشترك و عموم یاجتماع یآگاه.2
دارد اما تداوم جهان  ینیتداوم موجود زنده با زاد و ولد است و عمر مع.3

 .ردیگ ینگ و انتقال نسل به نسل آن صورت مفره قیاز طر یاجتماع
 : یاجتماع جهان گستره✅
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در ارتباط متقابل با هم  یعیو جهان ماورائ طب ی, جهان اجتماع یعیطب جهان
 .قرار دارند

 د؟ییسه جهان مطرح فرما نیمثال از ارتباط متقابل ا کی دیتوان یم
 : مثال✅

به  دست یکشت یابیریمس ي. مردم براکنهیخودشو گم م ریمس ایدر در یکشت
 .کند یدرست ستاره ها را رصد م ریمس افتنی يبرند و ناخدا برا یدعا م

 ده؟یکدام جهان ها بر کدام جهان ها رو نشان م ریمثال تاث نیا
 : ایدر در یکشت حضور✅

هان بر ج یجهان اجتماع یمنف ایمثبت  راتیتجارت تاث ایمسافرت و  لیبه دل ای
 .است عتیطب
 : ایدر در یکشت شدن گم✅
 ی) بر جهان اجتماعایخاص آن(پهناور بودن در يها یژگیو و یعیجهان طب ریتاث

 .است
ر جهان مثبت, ب ریتاث نجایدر ا عتیجهان طب ریستارگان: تاث ياز رو یابیریمس✅

 .است یاجتماع
اگر  یاست بر جهان اجتماع یعیطب يجهان ماورا ریتاث:  مردم کردن دعا✅

 .ابدیخود را ب ریاند مسبتو یکشت
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 3 آزمون :
 غلط درست .است تکوینی ، آن نظم و اجتماعی جهان 1.
 غلط درست .است اجتماعی جهان مهم هاي ویژگی از ، بودن هدفدار 2.
 .شود می منتقل بعد هاي نسل به ...................با اجتماعی جهان 3.
 .شود می آن ................... باعث اجتماعی جهان به.............. ورود 4.
 .ببرید نام را اجتماعی جهان درون دیدهپ سه 5.
 دارد؟ برآن تاثیري چه اجتماعی جهان به طبیعی هاي پدیده ورود 6.
 است؟ چگونه جتماعیا جهان در ها انسان با الهی قوانین و ها سنت برخورد ي نحوه 7.

 25 صص ، دهم پایه ؛ آموزش مشاوران انتشارات ،1 شناسی جامعه ( -22(
 3 آزمون پاسخنامه :
 نادرست 1.
 نادرست 2.
 فرهنگ انتقال 3.
 گسترش / طبیعی هاي پدیده 4.
 عدالت / دولت /قانون به احترام /خانواده 5.
 .شود می آن رشگست باعث ، اجتماعی جهان به طبیعی هاي پدیده ورود 6.
 یکسان ، ظالم و عادل جوامع و ناسپاس و شاکر هاي انسان با الهی قوانین و ها سنت 7.

 در را پیشگان ستم و میگشاید پیشگان عدالت بر را آسمان درهاي و کند نمی عمل
 .میگذارد فرو الهی انتقام و قهر

 وم: 121 صص ، دهم پایه ؛ آموزش مشاوران انتشارات ،1 شناسی جامعه ( -122(
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 "پایان "

https://t.me/joinchat/GcPOlgtDnf_Y-sT5r4tbAA 

یجامعه شناس رانیگروه دب نکیل 👆👆 

 09028432307:  یعموم روابط

 


