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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      مطالعات فرهنگی سواالت امتحانی درس:

  13/10/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  یقهدق 80مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  15تعدادسوال:  کالس:  ارجمندنیانام دبیر یا طراح:
  شماره دانش آموزي:  دوازدهم انسانیپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  مطالعات فرهنگیالت اسئو

  1  الف)گزینه هاي صحیح و غلط را مشخص کنید:

    غ                ص                    بعد عینی و ملموس فرهنگ همان بعد محسوس فرهنگ است.                      - 1

و  فرهنگی   تفسیر و تبیین پدیده هاي که درصدد بررسی،  میان رشته اي استفرهنگی ، حوزه اي  - رویکرد -2
  غ                   صاست.                                                                                            اجتماعی هاي کنش

  

    جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب پر کنید .ب) 

  1  اشاعه فرهنگی همواره تحت تاثیر دو عامل  .......................  و  ........................ بوده است. - 3

    پ) به پرسشهاي زیر پاسخ کوتاه بدهید :

  /.5  بررسی و توصیف ویژگی هاي فرهنگ یک جامعه چه نامیده می شود ؟ - 4

  دگرگونی در الیه هاي سطحی فرهنگ چه نامیده می شود؟ - 5
  

5./  

    به پرسش هاي زیر پاسخ کامل بدهید :ت) 

  معنا و ریشه لغوي فرهنگ را به طور کامل توضیح دهید. - 6
  
  

5/1  

 مهم ترین نمود فرهنگ پذیري چیست و از کجا فرا گرفته می شود ؟ - 7
  
  

  

5/1  

  ویسید.رابطه فرهنگ و پویاي حیات اجتماعی را بن - 8
  
  
  

5/1  

 مطالعات فرهنگی را توضیح دهید. - 9
  
  
  
  

2  
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نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 گذاري تصحیح و نمره

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

  نیاز هاي ثابت انسان را با ذکر یک مثال شرح دهید .-10
  
  
  
  

2  

  تحوالت فرهنگی را توضیح دهید .-11
  
  
  
  

5/1  

  از انواع ارتباطات فرهنگی اشاعه فرهنگی را تعریف کنید.-12
  
  
  

2  

  ؟ توضیح دهید. آیا تبادل فرهنگی امري مثبت است یا منفی-13
  
  
  
  
 

1  

  چهار مورد از فواید سواد رسانه اي را بنویسید. -14
  

  
  
  

2  

  امپریالیسم رسانه اي را تعریف کنید.-15

  

2  

  20  ))موّفق باشید.((
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  بسمه تعالی

 

  بارم  پایه دوازدهم)-الت (تحلیل فرهنگیاسئو پاسخنامه  سوال

    گزینه هاي صحیح و غلط را مشخص کنید:  الف)

    غ                ص  1

    غ                   ص  2

    جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب پر کنید .  ب)

    ....... بوده است.ارتباط....  و  .......ایلتماشاعه فرهنگی همواره تحت تاثیر دو عامل  ...  3

    پ) به پرسشهاي زیر پاسخ کوتاه بدهید :  

    مطالعه فرهنگ بررسی و توصیف ویژگی هاي فرهنگ یک جامعه چه نامیده می شود ؟  4

    گیتغییر فرهن دگرگونی در الیه هاي سطحی فرهنگ چه نامیده می شود؟  5

    دهید :ببه پرسش هاي زیر پاسخ کامل   ت)

پیشوندي است که در معناي جلو ،باال و پیش به کار می رود.  "فر"تشکیل شده  "هنگ"و  "فر"فرهنگ ازدوجز   6
  معنی کشیدن، سنگینی و وزن می باشد.وفرهنگ به معناي ادب،تربیت،دانش،علم،هنر،آداب و رسوم است. "هنگ"و

  

مستقیم و غیر مستقیم  به رهنگ خانواده و زبان و رفتار پدر مادراز ف عمدتاًزبان آموزي و اداي کلمات واژگان است که   7
   .فراگرفته می شود

  

از فرهنگ جدایی ناپذیرند در نتیجه انسان بدون فرهنگ و جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد همچنان  ،انسان و جامعه  8
  .که فرهنگ بدون انسان و جامعه نیز پدید نمی آید

  

هدف از این مطالعات  .پردازد میدر دوران معاصر ایجاد و فرایند هاي فرهنگی جوامع ديبه بررسی و تحلیل انتقا  9
     .ن اجتماعی براي کمک به انسانی تر شدن زندگی روز مره استشناسایی نقاط قوت و ضعف  فرهنگ افراد و جها

  

10 
، فارغ از زمان ،مکان و جنسیت او باز می گردد و بین همه انسان ها مشترك است و نیاز هاي ثابت به ذات انسان 

انسان ها در طول تاریخ و هر منطقه جغرافیایی و با هر جنسیت و نژاد  نسانی دارد مثل عدالتخواهی ...ریشه در فطرت ا
  است.  این ویژگی هاي مشترك را دارا بوده اند و هویت انسانی به این ویژگی ها وابسته

  

که در یک دوره زمانی طوالنی و شاید در فاصله چند نسل در یک  دگرگونی در ریشه ها و ارزش هاي بنیادي است  11
  جامعه اتفاق می افتد و آثار پیامد هاي پایدار و ماندگار بر جاي می گذارد. 

  

12  
و ر زمان است فرهنگ و عناصر به معناي سرایت عناصر فرهنگ یک جامعه به جامعه دیگر بصورت طبیعی و در گذ

.. محصوالت و کاال ها ممکن است ، سنت ها و.دارند.آداب و رسوم مولفه هاي فرهنگی ،قابلیت انتخاب و الگو پذیري
 توسط افراد یک جامعه ، بصورت طبیعی به سایر جوامع سرایت کرده و در آن شیوع پیدا کند.

  

، با شناسایی عناصر مثبت و منفی فرهنگ مقابل عناصر جام شود و فرهنگ هاند دو سویه اناگر این تاثیرات در یک فرای  13
  .مطلوب خود را اخذ و وارد فرهنگ خویش کنند ،تبادل فرهنگی اتفاق می افتد

  

    مورد به دلخواه توضیح داده شود. 4کتاب آمده که  60مورد صفحه 6  14

غات ، سعی در یکسان سازي عنصر کلیدي آن یعنی تبلی انه وسرمایه داري غربی با استفاده از ابزار تاثیر گذار رس  15
  فرهنگی در همه ابعاد مادي و معنوي فرهنگ سایر ملل دارد که به این پدیده ((امپریالیسم رسانه اي)) می گویند.

  

    ))موّفق باشید.((  


