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   مجتمع آموزشی توحيد-سال اول متوسطه -سواالت درس مطالعات اجتماعی

 

   شکل گيری زندگی اجتماعی:فصل اول

  شناخت محيط اجتماعی  - اولس رد
  
  )٢ص.(دوره ی جوانی را بنويسيدت  خصوصيا-١

  )٣ص.( نتايج شناخت نادرست از محيط اجتماعی را همراه با مثال توضيح دهيد-٢

  )٤ص.(را همراه با مثال بنويسيدجامعه  انواع شناخت -٣

  )٤ص.( رابطه ی شناخت حاصل از زندگی با شناخت علمی را مقايسه کرده و مثال بزنيد-٤

  

  شکل گيری گروه -درس دوم 
  
  )٥ص.(ت؟مثال بزنيد منظورازاجتماعی بودن انسان چيس-١

  )٦ص.( تعامل اجتماعی را همراه با مثال تعريف کنيد-٢

  )٦ص.(را همراه با مثال توضيح دهيد"ما" چگونگی شکل گيری -٣

  )٧ص.( گروه چگونه به وجود می آيد؟مثال بزنيد-٤

  )٧ص.( ويژگی های گروه را بنويسيد-٥

  

  هنجار و ارزش های اجتماعی -درس سوم 
  

 )٨ص.( را تعريف کرده و برای آن مثال بزنيد)هنجار(الگوی عمل -١

 )٩ص.(ارزش های گروهی چگونه پديد می آيند؟مثال بزنيد -٢

  )١٠-٩ص.(عات عضويت فرد در گروه را نوشته وبرای آن چند مثال بنويسيدتب -٣

  

  رابطه ی گروه ها  با يکديگر - درس چهارم
  

 گروه ها با يکديگر  اينرابطه یو   باشد می تواند عضو چه گروه هايیدر زندگی اجتماعیيک فرد  -١

  )١١ص(مثال بزنيدچگونه ميتواند باشد ؟

  )١٢ص( چرا هميشه حدی از تضاد در بين ارزش هاوالگو های عمل گروه ها وجود دارد؟-٢

  )١٢ص. ( نتايج تضاد بين گروه ها را همراه مثال توضيح دهيد-٣

  )١٢ص ) (١-٧فعاليت  (-٤

  )١٣ص(. ويژگی ها و کار کرد آن را بنويسيد چيست؟"ما " امروزه کلی ترين-٥



  )١٣ص.( حد هماهنگی و تعارض در جامعه را چه چيزی مشخص می سازد؟مثال بزنيد-٦

 

  تأ ثيرات  گروه بر فرد - نجم پدرس
  

  )١٤ص.(تاثيرات گروه بر فرد را بنويسيد -١

 )١٤ص. (ل بزنيدرشکل گيری خودآگاهی فرد دارند؟مثااجتماع وگروه چه نقشی ب -٢

 )١٥ص. ( بنويسيد همراه با مثال در شکل گيری جهت گيری های افراد را گروه نقش -٣

 )١٥ص) (١-١٠فعاليت( -٤

چرا در دوران جوانی تمايل به زندگی گروهی اهميت بيشتری می يابد؟علل و ويژگی های آن را  -٥

 )١٦ص.(بنويسيد

  

  آسيب های گروه -درس ششم 
  
  )١٧ص(.مثال بزنيد؟چرا از گروه به عنوان شمشير دو دم ياد شده است -١

 )١٧ص.(آسيب های گروهی را نام ببريد -٢

 )١٨ص.(دوگانگی ارزشی را همراه با مثال تعريف کرده و نتايج آن را بنويسيد -٣

 )١٨ص) (١-١١فعاليت ( -٤

 )١٩ص.(بيگانگی از جامعه چگونه پديد می آيد؟نتايج آن را بنويسيد -٥

 ) ١٩ص) (١-١٢فعاليت ( -٦

 )١٩ص(چه نتايجی دارد؟منظور از مطلق گرايی گروهی چيست؟  -٧

 )٢٠ص.(مطلق گرايی گروهی را توصيف کنيداجتماعی نتايج  -٨

 )٢٠ص) (١-١٣فعاليت ( -٩

  )٢٠ص(.مثال بزنيد تبعيت بی چون و چرا در گروه يعنی چه و چه نتايجی دارد؟-١٠

  

  

  

  

  

  

 
 



 
 

اجتماعینظام :  فصل دوم  

  نقش اجتماعی - درس اول
 

  )٢٥ص.(عضای يک تيم فوتبال را بنويسيدچند مورد از ارزش ها و الگوهای عمل ا -١

 )٢٦ص.(نقش را تعريف کرده وبرای آن مثال بزنيد -٢

 )٢٧ص.(انواع نقش ها را بنويسيد -٣

 )٢٧ص)(٢-١فعاليت ( -٤

 )٢٧ص.(منظور از تکاليف و وظايف يک نقش چيست؟مثال بزنيد -٥

 )٢٧ص.(منظور از حقوق يک نقش چيست؟مثال بزنيد -٦

 )٢٨ص) (٢-٢فعاليت ( -٧

 

  ابستگی متقابل نقش هاو  - درس دوم
 

 )٢٩ص.( منظوراز وابستگی متقابل نقش ها چيست؟ مثال بزنيد -١

 )٢٩ص.(نتايج وابستگی متقابل نقش ها به يکديگر چيست؟مثال بزنيد -٢

 )٢٩ص)(٢-٣فعاليت ( -٣

 )٣٠ص.(مهمترين عامل پيوند دهنده ی نقش ها چيست؟مثال بزنيد -٤

 )٣١ص.(آرمان اجتماعی را تعريف کرده و مثال بزنيد -٥

  )٣٢ص(ت؟نقش آرمان اجتماعی چيس -٦
 

  نظام اجتماعی - درس سوم
 

 )٣٣ص.(نظام را تعريف کنيد ومثال بزنيد -١

 )٣٤ص) (٢-٦فعاليت ( -٢

 )٣٤ص.(نظام اجتماعی تعريف کرده ومثال بزنيد -٣

  )٣٤ص) (٢-٧فعاليت ( -٤

 تباط نظام های اجتماعی با يکديگرار - درس چهارم
 

 )٣٦ص.(ف کنيدنظام اجتماعی کل را همراه با مثال تعري -١



 )٣٦ص(.مثال بزنيدخرده نظام چيست؟ -٢

 )٣٦ص) (٢-٨فعاليت ( -٣

 )٣٦ص.(منظوراز آثار ونتايج نامطلوب ومطلوب خرده نظام ها چيست؟مثال بزنيد -٤

 )٣٨ص.(منظورازهماهنگی و تعادل در نظام اجتماعی کل چيست؟مثال بزنيد -٥

 )٣٨ص.(نظام اجتماعی متعادل را تعريف کنيد -٦

 )٣٨ص (.مثال بزنيدونه دچارتعارض ياعدم تعادل می شود؟يک نظام اجتماعی چگ -٧

با ذکر دو مثال نمونه هايی از بروز تعارض و عدم تعادل در نظام اجتماعی کل را تشريح  -٨

  )٣٩ص.(کنيد

 
  نظام اجتماعی و فرد - پنجم درس

 
 )٤٠ص(نظام اجتماعی چه نيازی به فرد دارد؟ -١

 )٤٠ص.( بزنيد را تعريف کرده و برای آن مثال يری جامعه پذ -٢

 )٤١ص) (٢-١٢فعاليت ( -٣

 )٤١ص(.نام ببريدجامعه به چند طريق افراد را اجتماعی می کند؟ -٤

 )٤١ص(.مثال بزنيدمنظور از درونی کردن ارزش ها چيست؟ -٥

 )٤٢ص.(درونی کردن ارزش ها را همراه مثال توضيح دهيد -٦

 )٤٢ص.(منظوراز کنترل اجتماعی چيست؟ مثال بزنيد -٧

  )٤٣ص.( مثال بزنيديف کرده و برای آنرا تعرکنترل اجتماعی  -٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام خانواده: فصل سوم   
 

نواده،يک نظام اجتماعی -درس اول  ا  خ
 )٤٧ص( گروه های گوناگون ازيکديگرمی شود؟چه مالک هايی منجربه  تمايز  -١

ی يک خانواده رابطه ی اعضا چرا:يا(.داليل و موارد تفاوت و تمايز گروه خانواده با گروه های ديگررا بنويسيد -٢

 )٤٧ص ()هاست؟ه عميق تر ازرابطه ی اعضای ساير گرو

 )٤٨ص.(خانواده به عنوان يک نظام اجتماعی ياد می کنند؟مثال بزنيدچرا برخی  از -٣

 )٤٨ص(خانواده راازچند جهت می توان بررسی کرد؟ -٤

 )٤٨ص.(خانواده از چه نقش هايی تشکيل شده است؟به اختصار توضيح دهيد -٥

 )٤٩ص) (٣-٢فعاليت ( -٦

 

  خانواده و نظام اجتماعی کل -درس دوم 
 )٥١ص) (٣-٤فعاليت (  -١

 )٥١ص. (خانواده برنظام اجتماعی کل رانوشته وبه اختصارتوضيح دهيد ) کارکردها(تأثيرات ونتايج   -٢

 )٥١ص(خانواده چه نقشی دراجتماعی کردن فرزندان دارد؟  -٣

 )٥١ص.(ان را بنويسيدنقش خانواده درنگهداری و مراقبت ازکودکان وفرزندان وسالمند  -٤

 )٥١ص.(نقش خانواده را در توليد و استمرار نسل بنويسيد  -٥

 )٥٢ص.(خانواده را نوشته و به اختصارتوضيح دهيد) های منفیکارکرد(آثارونتايج نامناسب   -٦

 )٥٢ص(چرا درگذشته داشتن فرزند زياد موهبت به حساب می آمد؟  -٧

نواده تبديل شده است؟ رکردهای منفی و نامطلوب خاچراامروزه زياده روی درتوليد نسل به يکی از از کا  -٨

 )٥٤ نيز ن ک نمودار ص٥٣ص (

 )٥٣ص(چرا و چگونه رشد بهداشت در جوامع جهان سوم منجربه عدم تعادل آن ها شده است؟  -٩

 )٥٥نمودار ص نيز  ن ک ٥٤ص .(آثارنامطلوب رشد سريع جميعت را بنويسيد  -١٠

 

   خانواده و فرد -درس سوم 
 )٥٦-٩.(بر فردرا نام ببريد تأثيرات خانواده  -١

 )٥٦ص) (٣-٦فعاليت (  -٢

 )٥٧ص.( رانوشته ومثال بزنيدبر شکل گيری شخصيت فردتأثيرات خانواده   -٣

 )٥٧ص.(را همراه با مثال توضيح دهيد  فردنقش ارشادی وحمايتی خانواده نسبت به   -٤

 )٥٨ص) (٣-٧فعاليت (  -٥

 )٥٨ص.(سيد فرد را بنوي نقش خانواده در حمايت عاطفی و آرامش روانی  -٦

 )٥٨ص(خانواده چه نقشی در تحقق شخصيت مستقل افراد دارد؟  -٧



چرا با وجود برخی تغييرات، نظام خانواده همچنان بدون جايگزين به حيات خويش ادامه می   -٨

 )٥٩ص(دهد؟

  )٥٩ص(داليل بقا وپايداری نظام خانواده در طول تاريخ چيست؟  -٩

  )١( آسيب های نظام خانواده-چهارم درس 
 -١ )٦٠-٣.(نواده را به اختصار توضيح دهيدنظام خاهای آسيب  

 -٢ )٦٠ص.(وجه مشترک ناسازگاری های زن وشوهردرخانواده چيست؟ مثال بزنيد 

 )٦١ص(منظورازانتظارات متقابل زوجين چيست؟ درصورت عدم تحقق چه مشکلی پيش می آيد؟  -٣

 -٤ )٦٢ص.(نظام اجتماعی چه نقشی در ناسازگاری زن و شوهر دارد؟مثال بزنيد 

 )٦٣ص.( و ناسازگاری آن ها را بنويسيد وتـنوع در اجتماعی شدن زن وشوهرل عمده ی تفاوتعوام  -٥

 -٦  )٦٣ص(جو کرد؟ل آ ن ها را درکجا بايد جستريشه های ناسازگاری خانواده ها و راه ح 

 

  )٢( آسيب های نظام خانواده-س پنجم در
 -١ )٦٤ص(؟داليل ناسازگاری فرزندان و والدين در خانواده و علت اصلی آن چيست 

 )٦٤ص. ( را بنويسيد ها آن  بين فرزندان و والدين و وجه مشترک و ناخرسندیجلوه هايی از ناسازگاری  -٢

 -٣ )٦٤ص(تغيير نقش کودکی به نوجوانی چه تأثيری در ناسازگاری فرزندان و والدين دارد؟  

 -٤ )٦٥ص)(٣-١٠فعاليت ( 

  )٦٥ص.(الدين دارند؟ مثال بزنيدگونه های مختلف اجتماعی شدن چه نقشی در ناسازگاری فرزندان و و  -٥

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



نظام اقتصادی: فصل چهارم   

   مفهوم نظام اقتصادی-درس اول
 )٦٩ص. (نقش و اهميت فعاليت اقتصادی در تداوم زندگی اجتماعی را بنويسيد -١

 )٦٩ص.( وچه اهميتی دارد؟ مثال بزنيدفعاليت اقتصادی چيست -٢

 )٦٩ص.(مثال بزنيدای هر يک برانواع فعاليت اقتصادی را نام برده و -٣

 )٧٠ص) (٤-١فعاليت( -٤

 )٧٠ص.(رابطه ی اقتصادی چيست؟ مثال بزنيد -٥

 )٧٠ص.( را بنويسيدرابطه ی اقتصادی با رابطه ی دوستانهبا ذکر يک ضرب المثل تفاوت ها ی  -٦

 )٧٠ص(.توضيح دهيدرابطه ای است؟نوع معرف چه "  کاکا برادر حساب حساب است"ضرب المثل  -٧

 )٧١ص.(آن را بنويسيد) ونتايج( قاعده مالکيت و کار کردهای علل پيدايش -٨

  ) ٧١ص.(نظام اقتصادی را تعريف کنيد -٩

   اجزای نظام اقتصادی- درس دوم
 )٧٢ص.(ها  و اجزای نظام اقتصادی توضيح دهيد درباره ی خرده نظام -١

 )٧٢ص.(نيدمثال بز. اقتصادی شهرها و کشورها ی گوناگون وجود داردهای چه رابطه ای بين نظام  -٢

مثال بای هر يک نظام اقتصادی يک کشور شامل چه خرده نظام هايی می شود آن ها را تعريف کرده و -٣

 )٧٣ص.(بزنيد

 )٧٤ص.(آن را بنويسيدمختلف و خرده نظام های را تعريف کرده و بخش های نظام توليدی  -٤

 )٧٤ص)(٤-٥ وفعاليت٤-٤فعاليت( -٥

 )٧٤ص.( خرده نظام های آن را بنويسيد؟نظام توزيع چگونه و با چه هدفی پديد می آيد -٦

 )٧٥ص.(علل و اهداف پيدايش نظام پولی وبانکی و خرده نظام های آن را بنويسيد -٧

 )٧٥ص. (نظام پولی و بانکی چه نقشی در شکل دهی فعاليت اقتصادی هر کشور دارد؟مثال بزنيد -٨

 
  رابطه ی نظام اقصادی با عوامل ونظام های ديگر  -درس سوم 

 )٨٢-٧٧ص.(دی هر کشور را به اختصار توضيح دهير بر نظام اقتصادعوامل موث -١

 )٧٧ص.(نقش محيط طبيعی در اقتصاد هر کشور را همراه با مثال توضيح دهيد -٢

 مثال  است؟چه عاملی موجب کاهش نقش محيط طبيعی در شکل دهی نظام اقتصادی کشورها شده -٣

 )٧٧ص.(بزنيد

 )٧٧ص) (٤-٧فعاليت( -٤

 )٧٨ص(د و توسعه صنعت و فنآوری دارد؟رشد علم چه نقشی در رش -٥

 )٧٨ص()موانع رشد علم(؟چه رابطه ای بين رشد علم وارزش های جامعه وجود دارد -٦

 )٧٩ص.(همراه مثال توضيح دهيد؟نظام اقتصادی چه رابطه ای با نظام آموزشی دارد  -٧



افراد آن جامعه وجود های  )فرهنگ وارزش( ظام اقتصادی هر جامعه با نيازچه رابطه ای ميان ن -٨

 )٧٩ص(.مثال بزنيددارد؟

 )٨٠ص)(٤-١٠فعاليت( -٩

 )٨٠ص.(مثال بزنيد.  در نظام اقتصادی ايفا می کند)واز چه راههايی (نظام سياسی چه نقشی -١٠

 )٨١ص.(نقش و تآثيرات بودجه دولت در نظام اقتصادی هر جامعه را همراه با مثال توضيح دهيد -١١

 )٨١ص ) (٤-١١فعاليت( -١٢

 )٨١ص( بر نظام اقتصادی اثر می گذارد؟یي هاده چگونه و از چه راهنظام خانوا -١٣

   نظام اقتصادی و نظام اجتماعی کل-درس چهارم

همراه با مثال توضيح دهيد که نظام اقتصادی چگونه می تواند در تحول نظام اجتماعی کل تأثير گذار  -١

 ) ٨٣ص(باشد؟

 )٨٣ص) (٤-١٢فعاليت ( -٢

 )٨٤ص.(ام اقتصادی در نظام اجتماعی کل را همراه با مثال تشريح کنيدتأثيرات ونتايج تغييرات سريع نظ -٣

نظام اقتصادی چه نقشی در ايجاد تضاد طبقاتی و عدم تعادل جوامع دارد؟پيامد های اين تضاد طبقاتی را  -٤

 )٨٤ص.(بنويسيد

 )٨٥ص.(تأثيرات ونتايج نقش نظام اقتصادی در رواج پول پرستی در جوامع را بنويسيد -٥

  )٨٥نمودارص.( مناسب و نامناسب نظام اقتصادی را نوشته وبه اختصار توضيح دهيدپيامدهای -٦

  )١( نظام اقتصادی و فرد -درس پنجم 
 )٨٦ص.(انواع رابطه فرد با نظام اقتصادی را بنويسيد -١

 )٨٦ص.(آثاروپيامدهای اشتغال برزندگی فرد را بنويسيد -٢

 )٨٧ص.(دارد؟ مثال بزنيدرضايت شغلی يعنی چه وچه اثری در روحيه وزندگی افراد  -٣

 )٨٧ص.(چه رابطه ای بين شغل وبروز خالقيت در افراد وجود دارد؟ مثال بزنيد -٤

 )٨٧ص(چرا انتخاب شغل، انتخابی اساسی و مهم بشمار می آيد؟ -٥

 )٨٨ص) (٤-١٤فعاليت ( -٦

  )٨٨نمودار ص.(نتايج وآثار شغل وشاغل شدن را بنويسيد -٧

  )٢(نظام اقتصادی و فرد   -درس ششم 
 )٨٩ص( دارد؟ شغلی و اثری در موفقيته وبی عالقه گی چه نقشعالق -١

 )٨٩ص. (استعداد و توانايی چه نقشی در موفقيت شغلی دارد؟ مثال بزنيد -٢

 )٩٠ص.(اهميت رعايت تناسب استعداد وهوش با شغل مورد نظر را بنويسيد -٣

 )٩٠ص.(مهارت شغلی چه نقشی در موفقيت يا شکست افراد دارد؟ مثال بزنيد -٤

 )٩١ص.(مهارت ها وراه کسب آن ها را توضيح دهيدانواع  -٥

 )٩٢ص.(شتن پنداری يعنی چه وچه نقشی در موفقيت شغلی دارد؟ مثال بزنيديخو -٦



 )٩٣ص.(محيط و شرايط اجتماعی چه نقشی درموفقيت يا ناکامی شغلی دارد؟ مثال بزنيد -٧

  )٩٤نمودار ص .(عوامل عمده و مؤثر بر انتخاب شغل را بنويسيد -٨

    آسيب های نظام اقتصادی-درس هفتم 
 )٩٥ص(بيکاری يعنی چه وبه چه کسی بيکار گفته می شود؟ -١

 )٩٥ص.(انواع بيکاری را نام ببريد -٢

 )٩٥ص.(بيکاری فصلی را تعريف کرده وبرای آن مثال بزنيد -٣

 )٩٥ص.(اشتغال کاذب يعنی چه؟چند مثال بزنيد -٤

 )٩٥ص.(منظور از بيکاری پنهان چيست؟ مثال بزنيد -٥

يعت وامکانات اقتصادی يک کشورچه نقشی در ايجاد وتوسعه ی بيکاری در آن عدم تناسب جم -٦

 )٩٦.(کشور دارد؟ مثال بزنيد

 )٩٦ص.(نظام آموزشی چه نقشی درايجاد وتوسعه ی بيکاری درجامعه دارد؟مثال بزنيد -٧

 )٩٧ص(اتوماسيون يا ماشينی شدن کارهاچه نقشی در توسعه ی بيکاری دارد؟ -٨

 )٩٨ص.(ظام اقتصادی راهمراه با مثال توضيح دهيدپيامدهای عدم تعادل درن -٩

 )٩٨ص(چه رابطه ای بين رکود اقتصادی وبيکاری وجود دارد؟ -١٠

چه رابطه ای بين زير بنای اقتصادی هر کشور با بيکاری درآن کشوروجود دارد؟ مثال  -١١

 )٩٩ص.(بزنيد

 )١٠٠نمودارص .(عوامل مؤثربربيکاری را نام ببريد -١٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   سياسینظام: فصل پنجم 
  

   مفهوم نظام سياسی–درس اول 
  

 )١٠٤-٦ص.( آن را بنويسيدوظيفه اصلیعوامل و زمينه های شکل گيری نظام سياسی و  .١

 )١٠٤ص.(زندگی اجتماعی را نوشته و برای آن مثال بزنيد) وجه(دو روی  .٢

 )١٠٤-٥ص(چه عواملی ممکن است منجربه بروزاختالف وايجاداختالل دريک نظام اجتماعی شود؟ .٣

 )١٠٥ص.(روه های مختلف برای حل درگيری ها ومنازعات درونی خود چه می کنند؟مثال بزنيدگ .٤

. جامعه برای مقابله با تهديداتی که موجب اختالل درتعادل آن شود،چه تدبيری می کند؟مثال بزنيد .٥

 )١٠٥ص(

 )١٠٥ص) (٥ -٢فعاليت ( .٦

 )١٠٦ص.(نقش های سياسی و نظام سياسی را تعريف کنيد .٧

را ) حفظ تعادل اجتماعی(مل ايجادعدم تعادل نظام اجتماعی وراه های مقابله با آنبرخی از عوا .٨

 ) ١٠٦نمودار ص .(بنويسيد

 )١٠٧ص) (٥-٣فعاليت ( .٩

 

  

   انواع نظام سياسی–درس دوم 

 )١٠٨ص.(چيست؟چند نمونه ذکر کنيد) و نظام اجتماعی(هدف ووظيفه نقش های موجود درهرگروه  .١

 )١٠٨ص.(ويژگی های آن را بنويسيدمنظور از نظام سياسی چيست؟  .٢

 )١٠٨-٩ص.(اشکال مختلف نظام سياسی را نام ببريد .٣

 )١٠٨-٩ص(در گذشته حفظ تعادل نظام اجتماعی بر عهده چه کسانی بودوچگونه صورت ميگرفت؟ .٤

 )١٠٩ص(نظام خودکامه به چه نظامی گفته ميشود؟ .٥

 )١٠٩ص(دل نظام اجتماعی نباشند؟ چه تحوالتی باعث شد تا نظام های خودکامه ديگرقادربه حفظ تعا .٦

. زمينه های نفی نظام های خودکامه ومشارکت و ايفای نقش مردم در تعيين سرنوشت خود را بنويسيد .٧

 )١١٠ص(

 )١١٠ص.(حقوق و نقش مردم در نظام های سياسی جديد را بنويسيد .٨

 )١١٠ص(گرفت؟چگونه و با چه اهدافی نظام نمايندگی اساس و مبنای نظام های سياسی جديد قرار  .٩

 )١١٠ص(مبنای انتخاب افراد در نظام های خودکامه و قانونی چيست؟ .١٠

 )١١١ص. (ويژگی های نظام قانونی وعلت اين نام گذاری را بنويسيد .١١

 )١١١جدول ص .(مهمترين ويژگی های نظام خودکامه و نظام قانونی را با هم مقايسه کنيد .١٢

  



  

 

 

 

   نظام سياسی ايران–درس سوم 

 )١١٢ص.(ياسی ايران تا هنگام شکل گيری نظام جمهوری اسالمی را بنويسيدتحوالت نظام س .١

 )١١٢ص(پايه و اساس جمهوری اسالمی چيست؟ .٢

نقش های موجود در نظام سياسی جمهوری اسالمی ايران،به چند بخش تفکيک ميشوند؟ مصاديق و  .٣

 )١١٢ص.(وظيفه هر يک رابنويسيد

 )١١٢ص(د و چگونه انتخاب می شود؟ دررأس نظام جمهوری اسالمی چه نقشی قرار دار .٤

 )١١٢-٣ص(ولی فقيه بايد واجد چه صالحيت ها وشايستگی هايی باشد؟  .٥

 )١١٣ص.(وظايف و اختيارات رهبر را بنويسيد .٦

 )١١٤ص(در رأس قوه اجرايی چه نقشی وجود دارد و چگونه انتخاب می شود؟  .٧

 )١١٤ص (.صالحيت های الزم برای احراز نقش رياست جمهوری را نام ببريد .٨

 )١١٤ص. (وظايف واختيارات نقش رياست جمهوری رابنويسيد .٩

عالوه بررياست جمهوری،چه نقش های ديگری درقوه ی اجرايی وجود دارد؟وظيفه آن ها چيست؟  .١٠

 )١١٤ص(

 )١١٤-٥ص.(نقش نمايندگی در چه قالبی تبلوريافته است؟ شرايط وصالحيت های آن رابنويسيد .١١

 )١١٥ص.(دگان را بنويسيدوظايف واختيارات مجلس و نماين .١٢

 )١١٥ص(نقش ووظيفه ی شورای نگهبان چيست؟  .١٣

 )١١٥ص(نقش ووظيفه مجلس خبرگان چيست واعضای آن چگونه انتخاب می شوند؟  .١٤

 )١١٥ص.(نقش شوراهای اسالمی شهر و روستا و نحوه ی انتخاب آن ها را بنويسيد .١٥

 )١١٦ص.(ونقش هريک را بنويسيددر قانون اساسی ايران چند نوع شورا پيش بينی شده است؟ نام  .١٦

 )  ١١٦ص(نقش وکارکرد يک خطيب نماز جمعه چيست؟  .١٧

 )١١٦ص) (٥-٥فعاليت ( .١٨

  

   مشارکت سياسی–درس چهارم 

 )١١٦ص(فعاليت سياسی چيست و چگونه شکل می گيرد؟  .١

 )١١٧ص(چه چيزی َاشکال مختلف مشارکت سياسی افراد در جامعه را مشخص می کند؟  .٢

.  در راهپيمايی ها و تظاهرات چيست؟ نمونه هايی از آن هارا بنويسيدنقش وهدف شرکت افراد .٣

 )١١٧ص(



 )١١٧-٩ص. (اشکال مختلف مشارکت وفعاليت سياسی افراد در جامعه را بنويسيد .٤

 )١١٧ص(فلسفه ی شرکت مردم در انتخابات چيست؟  .٥

ی صورت   می بر اساس قانون اساسی ايران ، مراجعه به آرای عمومی به چند طريق و درچه موارد .٦

 )١١٨ص(گيرد؟ 

فلسفه ی پيدايش احزاب وانجمن های مختلف در يک جامعه چيست؟ چارچوب واهداف فعاليت آن ها را  .٧

 )١١٨ص.(بنويسيد

 )١١٨ص(آثار ونتايج وجود احزاب و انجمن های مختلف در هرجامعه چيست؟  .٨

آن ها بهره می گيرند؟  چه انگيزه هايی از واحزاب مختلف با چيست وافراد ها واهميت رسانه نقش .٩

  )١١٩ص(

  

  انتخابات – درس پنجم
 

 د و در اين فرايند،فرد چه نقشی ،گردش و انتقال قدرت چگونه صورت می گيریدر نظام سياسی قانون -١
 )١٢٠ص(دارد؟ 

  
 )١٢٠ص(در زمان انتخابات،نامزدها چه مراحل و اقداماتی را بايد انجام دهند؟  -٢
  
  )١٢٠-٣ص(؟ده،افراد بايدچه مراحل و نکاتی را رعايت کنندهنگام انتخاب يک نماين -٣
  
 )١٢٠-١ص(.اولين مرحله انتخاب يک نماينده توسط هر فرد چيست؟توضيح دهيد -٤
  
 )١٢١ص(درچه صورت انتخاب يک فرد انتخابی کورخواهد بود؟ -٥
  
  )١٢١ص) (٩-٥ فعاليت( -٦
  
 )١٢١ص(ت می گيرد؟دومين گام انتخاب يک نماينده چيست وبا چه هدفی صور -٧
  
 )١٢١-٢ص()مورد٦.(شيوه های مختلف شناسايی نامزدها را بنويسيد -٨
  
  )١٢٢ص.(منظورازطرح مفاهيم کلی و شعارهای مبهم توسط نامزدها چيست؟مثال بزنيد -٩
  

  )١٢٢ص)(٥-١٠فعاليت (-١٠
  

  )١٢٢-٣ص (سومين گام انتخاب يک نماينده چيست وچگونه صورت می گيرد؟ -١١
  

هل انگاری در آن چه نتايجی هم به شمارمی آيد وس،کاری مشکل و مه نتخاب يک نمايندچرا -١٢
  )١٢٣ص(دارد؟

  
 
  

  



  نظام سياسی و نظام های ديگر - درس ششم
  
    )١٢٤ص(دارد؟وجود چه رابطه ای بين نظام سياسی و خانواده  -١
  
  )١٢٤ص(ند؟افراد قبل از ورود به فعاليت های سياسی چه تاثيری از خانواده می گير -٢
  
  )١٢٤ص(.رد را همراه با مثال توضيح دهيدگی و رفتار سياسی فرابطه متقابل تربيت خانواد -٣
  
  )١٢٥-٦ص(.ح دهيدضينواده را همراه مثال توتاثير نظام سياسی بر نظام خا -٤
  
  )١٢٥ص) (٥ -١٢فعاليت  ( -٥
  
  )١٢٦ص) (١٣-٥فعاليت( -٦
  
  )١٢٦ص(و چگونه صورت می گيرد؟در کجا  دومين مرحله اجتماعی شدن فرد -٧
  
 )١٢٦ص(.سياسی و نظام آموزشی را بنويسيدرابطه نظام  -٨
  
  )١٢٦-٧ص.(توضيح دهيد سياسی به چند طريق عمل می کنند؟مدرسه در ارتباط با نظام -٩
  

  )١٢٧ص(تر است؟شاموزشی بر نظام سياسی بي، تاثير نظام یچرا در نظام های سياسی قانون -١٠
  

  )١٢٧ص( به تغيير نظام سياسی منجر شود؟زشی چگونه می تواندنظام آمو -١١
  
 

 
  آسيب های نظام سياسی - درس هفتم

  
  )١٢٨ص(ت و عدم تحقق آن چه نتايجی دارد؟ سياسی چيسنظام مهمترين وظيفه -١
  
  )١٢٨ص( )٥-١٥فعاليت (-٢
  
  )١٢٨ص(رين آسيب نظام سياسی چيست؟ چرا؟ مهمت -٣
  
  )١٢٩ص(.ياسی چيست؟ چگونگی شکل گيری وزوال آن را بنويسيدمنظور از مشروعيت نظام س -٤
  
  )١٣٠-١٢٩ص(.ياسی منجر می شود را بنويسيدسيت نظام ع مواردی که به عدم مشرونمونه هايی از -٥
  
  )١٣٠ص(.پيامد های زوال مشروعيت يک نظام سياسی را بنويسيد -٦
  
  )١٣١ص (.نام ببريدرا شود،سياسی منجريت نظام ععدم مشرو به دازآسيب هايی که می تواندرچند مو-٧
  
  )١٣١ص) ( ٥-١٦فعاليت (-٨
 

 



 


