
 ردیف  سوال نمره 

اریف متعدد و متفاوت است؟ چرا مفهوم فرهنگ دارای تع 1  
 الف( معنا بخشی و ارزش آفرینی فرهنگ 

یا جامعه می پردازد. چون به رشد فکری، روحی و زیبا شناختی فرد و گروه  ب(  
 ج( چون موضوع مورد مطالعه فرهنگ انسان است که بسیار پیچیده است. 

 د( چون فرهنگ در طول تاریخ و به تدریج به وجود می آید. 

1 

 چرا جهان های اجتماعی و جهان های فرهنگی مختلف دارای خصوصیات مشترک هستند؟ 1
شمول بودن فرهنگ، تمام جهان های اجتماعی موضوع مشترکی دارند که ان انسان است.نسان به علت ا -الف  
چون فرهنگ محسوس است  -ب  
چون فرهنگ ابعاد غبر محسوس دارد  -ج  
چون ابعاد و بخش های فرهنگ ارتباط دو سویه دارند  - د  

2 

 کدام بعد فرهنگ مهمتر است؟  1
فرهنگ محسوس  -فرهنگ غیرمحسوس و محسوس                 ب  -الف  

فرهنگ عینی  - فرهنگ غیر محسوس                                 د -ج  

3 

ست؟دالیل اهمیت و ضرورت شناخت فرهنگ و تحلیل فرهنگی چی 1  
فرهنگ موجب جامعه پذیر شدن افراد و شکل دهنده و هویت دهنده به افراد می باشد  -الف  
فرهنگ موجب هدفمندی افراد در زندگی می شود  -ب  
فرهنگ موجب پویای حیات اجتماعی می شود  -ج  
همه موارد  - د  

4 

ی که سبک زندگی خودمان را بر اساس معاصران مان به وجود می آوریم منجر به ............... می شود. وقت 1  
هنگ درونی شدن فر - ارتباط و گسترش جهان اجتماعی از طریق فرهنگ                              ب -الف  

سواد فرهنگی  -د                                          صیانت از فرهنگ                                -ج  

5 

؟ فرهنگ در زندگی آینده بشر چه تاثیری دارد 1  
توسعه فناوری در بعد محسوس فرهنگ  حرکت و  -الف  
تعالی فکری و مذهبی در بعد غیر محسوس فرهنگ  -ب  
افزایش علم و آگاهی، عقالنیت و معنویت -ج  
همه موارد  - د  

6 

ججموعه بررسی های انتقادی درباره فرهنگ عمومی و مسائل روزمره زندگی و وضعیت فرهنگی جهان های اجتماعی  به م 1
 ................. گویند. 

گی تبادل فرهن - رویکرد فرهنگی                  د -مطالعات فرهنگی                    ج  -ب    سواد فرهنگی                -الف  

7 

 توان نقد و تحلیل پدیده های فرهنگی مانند فیلم کتاب و سایر پدیده های فرهنگی را به ما می دهد.  1
مطالعه فرهنگی  - د                رویکرد فرهنگی          - ج                   اشاعه فرهنگی  -ب              سواد فرهنگی    -الف  

8 
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ر ان ها و توانایی ذهنی در رویارویی با مشکالت و چالش ها ی مادی  نمادهای فرهنگی و تفسی برای ......... به مهارت شناسایی  1
 و معنوی زندگی نیاز است. 

سواد فرهنگی  - تحلیل فرهنگی                         د -پدیده فرهنگی            ج  -مطالعه فرهنگی              ب  -الف  

9 

غلط -سواالت صحیح    

نیست.                             صحیح              غلط ولت ها به د وابسته فرهنگی  دیپلماسی  1  10 

منظور از اینکه گفته می شود فرهنگ هدفمندی در زندگی انسان ها را به وجود می آورد یعنی فرهنگ ارزش ها، نگرش ها،   1
می آورد.                    صحیح        غلط ولویت ها را برای ما به وجود  شیوه جامعه پذیری، انتخاب ها و ا  

11 

 12 فرهنگ هم عناصر ثابت و هم عناصر متحرک دارد.             صحیح          غلط  1

ء نیاز های متغیر انسان است             صحیح           غلط نیاز انسان به امنیت، میل به محبت و دوستی جز 1  13 

شه بصورت ناگهانی و سریع روی می دهد.                        صحیح      غلط تغییرات فرهنگی همی 1  14 

اگر الیه های بنیادین فرهنگ دگرگون شود و آرمان ها، عقاید، باورها و ارزش ها عوض شوند این دگرگونی تغییر فرهنگی   1
 نامیده می شود.              صحیح            غلط 

15 

مل کنیدرا کا ریسواالت ز    

دامه دارد. ........ تنها جنگی است که حتی در زمان صلح نیز بین کشورها بصورت غیر رسمس ا.................  1  16 

 17 ...................... رکن اساسی جامعه ی پیشرفته و عامل جهانی شدن فرهنگ هستند.  1

نامیده می شود.  طه پذیر میشود ......................گر و سل رابطه سلطه بین سلطه مجموعه اقداماتی که موجب ایجاد تقویت 1  18 

.................. نامیده می شود. هجوم و سرایت یکجانبه عناصر و پدیده های فرهنگی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر  1  19 

........... باورهای اساسی، اعتقادات و ارزش های فرهنگی حفظ میشوند و فرهنگ محسوس ونمادها و هنجارها در  ر .............د 1
 چارچوب همین عقاید و باورها مبادله شده و باعث رشد فرهنگی می شوند. 

20 

 موفق باشید  20

 



 پاسخ نامه

 ردیف  پاسخ

 1 ج( چون موضوع مورد مطالعه فرهنگ انسان است که بسیار پیچیده است. 
شمول بودن فرهنگ، تمام جهان های اجتماعی موضوع مشترکی دارند که ان انسان است.نسان به علت ا -الف  2 

فرهنگ غیر محسوس                                   -ج  3 
همه موارد  - د  4 

ارتباط و گسترش جهان اجتماعی از طریق فرهنگ                                -الف  5 
همه موارد  - د  6 

مطالعات فرهنگی                      -ب  7 
 8               سواد فرهنگی    -الف

تحلیل فرهنگی                           -ج  9 
 10 صحیح 
 11 صحیح 
 12 صحیح 

 13 غلط 
 14 غلط 
 15 غلط 

 16 جنگ رسانه ای 
 17 رسانه ها 

مپریالیسم ا  18 
 19 سلطه فرهنگی 
 20 تبادل فرهنگی 

 موفق باشید 
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