
 
                                                                                                  

  صفحه  2:تعداد صفحه                                                                                                                                                                       
  سوال 15: تعداد سوال                                                                                                                                                                        

  دقیقه 70: زمان پاسخگویی    ...                                                                             .........................:.............نام  و نام خانوادگی دانش آموز
  1400 / 2:    / اریخ آزمونت                                                :علوم انسانی                                                                          : رشته تحصیلی
  : ........................شماره کارت                                             دوازدهم                                                                                         : پایه تحصیلی
  تحلیل فرهنگی                :  عنوان درس

  1400    خرداد: موننوبت آز

 ردیف           متن سوال بارم

  گزینه مناسب را انتخاب کنید 2
         چیست؟معناي زندگی ما و انتخاب و ترجیح یک هدف بر اهداف دیگر، متأثر از 

  کنش ها)د                       نمادها               )ج                 هنجارها             )ب                            باورها و ارزش)الف 

1 (  

   شود؟ یم دهیچه نام یگرفتن تفاوت ها و تنوع فرهنگ دهیناد
  یفرهنگ یکپارچگی )د              یفرهنگ يساز کسانی )ج              ی            مل تیهو )ب                      یانسجام فرهنگ ) الف

     کنند؟  یرا نقل م یچه کسان یفتوت نامه ها داستان زندگ
            قهرمانان و جوانمردان )د                             ورزشکاران  )ج                             پادشاهان)ب                           دانشمندان   ) الف

     افتد؟ یاتفاق م یفرهنگ يها یما به دگرگون يدر کدام نوع از واکنش ها یتهاجم فرهنگ
  آگاهانه رشیپذ )د                            تعامل آگاهانه  )ج                       کامل رشیپذ )ب                          رشیعدم پذ )الف

  
2 

  

  .در جاهاي خالی کلمات مناسب بنویسید 
    .افتد یمو توسط آن اتفاق  .................................در بستر  یارتباطات اجتماع )الف
   . ق استالاخ ي، ضمانت اجرا یاجتماع ............................ ینید ریغ يدر فرهنگ ها )ب 
      .سازد یروبه رو م یجامعه را با خطر فروپاش ................... يها هیمتزلزل شدن پا) ج
 را .............................و شود  یم یو قوم یمحل يفرهنگ ها یتیگرفتن تفاوت ها، باعث نارضا دهیو ناد یفرهنگ»يساز کسانی«) د
  دزسا یرمیپذ بیآس

  
2 ( 
  

 
2 

 

.درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید   
   هاست و مهارت استفاده درست از رسانه ییتوانا يسواد، به معنا )الف
                .دندیپرست یم وآنرا داشته اعتقاد کتایخداوند ش،بهیخو یاله وسرشت فطرت اردور،براساسیبس يها ازگذشته انیرانیا) ب
      . شود یمحسوس م ریشامل فرهنگ غفقط  یفرهنگ تیهو )ج
   . شده است فیخانواده تضع گاهیتهاجم دشمنان، ارزش و جا یو در پ رانیا خیدر طول تار)د

3 (  

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 2
  متعدد و متفاوت است؟  فیتعار يچرا مفهوم فرهنگ دارا)  الف

  چرا سلطه فرهنگی از سایر سلطه هاي نظامی سیاسی اقتصادي پیچیده تر و خطرناك تر است؟  )ب

   تداوم فرهنگی و انتقال آن به آیندگان نیازمند چیست ؟ )ج 

    .چیست؟افراد در  یتفاوت سبک زندگ )د) د

4(  

                                   اجتماعی -1  2
              رسانه ها     -2
     سازگاري فرهنگی   -3
          انسان محوري  -4
   سازگاري با محیط زیست    -5

  .توجه به جدول سمت چپ گزینه ي مناسب را انتخاب کنید با 
   رکن اساسی جامعه پیشرفته و عامل جهانی شدن فرهنگ) الف 
    بر اساس این اندیشه به وجود آمد پس از رنسانس فرهنگ مدرن)ب
  است یرانیفرهنگ ا یژگیونشانه این آب از جمله قنات  نیقانه تامالخ يها وهیاستفاده از ش ) ج
   روند بیانگر این نوع هویت است   هکلمه ش)د

5 (  

  )6  :منظور از درونی شدن فرهنگ چیست؟  1

  .دهیدثابت یا متغیر بودن فرهنگ را با مثال توضیح   1
  
  

7 (  

��ل ��� 

 آ�وز�ه



 
   ؟تدوام و پیوستگی فرهنگ ایرانی  به چه معناست 1

  
  

8 (  

 ؟گردیده است رانیموجود در جامعه ا یتنوع و تکثر فرهنگ شرایط اقتصادي و اجتماعی چگونه باعث 1
  
  

9 (  

     خانواده گرایی را به عنوان یکی از عناصر ویژگی هاي مهم هویت فرهنگ ایران توضیح دهید 1
  

10(  

  .دیده حیرا توض گریکدیفرهنگ و اقتصاد به  یوابستگ  1
  
  

11 (  

  . دیکن فیرا تعر ییمصرف گرا  1
  
  

12 (  

  چیست ؟منظور از اخالق شهروندي    1
  

13(  

  ؟دارند گریکدیبا يفرهنگ چه رابطه ا یودرون یرونیب يها هالیدر راتییتغ 1
  
  

14 (  

  . دیده حیرا توض یفرهنگ يها یو تعامل آگاهانه در برابر دگرگون رشیپذ 1
  
  
  

15(  

 جمع  پیروز و کامیاب باشید 20
   نمره به عدد  نمره تجدید نظر  نمره به عدد

  به حروفنمره   نمره به حروف
   نام و نام خانوادگی مصحح                       امضا  نام و نام خانوادگی تجدید نظرکننده                       امضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
                                                                                                  

  صفحه  2:تعداد صفحه                                                                                                                                                                       
  سوال 15: تعداد سوال                                                                                                                                                                        

  دقیقه 70: زمان پاسخگویی    ..............                                                                             ..............:.............نام  و نام خانوادگی دانش آموز
  1400 / 2:    / تاریخ آزمون                                                 :علوم انسانی                                                                          : رشته تحصیلی
  : ........................شماره کارت                                           دوازدهم                                                                                         : پایه تحصیلی
      تحلیل فرهنگی            :  عنوان درس
  1400    خرداد: نوبت آزمون

 ردیف           متن سوال بارم

  گزینه مناسب را انتخاب کنید 2
  3د  1ف       چیست؟معناي زندگی ما و انتخاب و ترجیح یک هدف بر اهداف دیگر، متأثر از 

  هنجارها                             نمادها                  کنش ها                باورها و ارزش

1 (  

 2د3ف  شود؟ یم دهیچه نام یگرفتن تفاوت ها و تنوع فرهنگ دهیناد
  یفرهنگ یکپارچگید ـ                 یفرهنگ يساز کسانیـ ج  ی            مل تیب ـ هو                یـ انسجام فرهنگ الف

 3د3ف  کنند؟  یرا نقل م یچه کسان یفتوت نامه ها داستان زندگ
            قهرمانان و جوانمرداندـ            ج ـ ورزشکاران             ب ـ پادشاهان                       دانشمندان  ـ  الف

  3د4ف   افتد؟ یاتفاق م یفرهنگ يها یما به دگرگون يدر کدام نوع از واکنش ها یتهاجم فرهنگ
  آگاهانه رشیدـ پذ                        ج ـ تعامل آگاهانه                    کامل رشیپذب ـ                   رشیـ عدم پذ الف

  
2 

  

  .در جاهاي خالی کلمات مناسب بنویسید 
  2د 1ف  .افتد یمو توسط آن اتفاق  فرهنگدر بستر  یارتباطات اجتماع) الف
  2د 4ف. ق استالاخ ي، ضمانت اجرا یاجتماع قراردادهاي ینید ریغ يدر فرهنگ ها )ب 
  2د4ف   .سازد یروبه رو م یجامعه را با خطر فروپاش اخالق يها هیمتزلزل شدن پا) ج
 بیآس رای مل انسجامشود و یم یو قوم یمحل يفرهنگ ها یتیگرفتن تفاوت ها، باعث نارضا دهیو ناد یفرهنگ «يساز کسانی») د
  2د3فسازد یرمیپذ

  
2 ( 
  

 
2 

 

.درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید   
 الف) سواد، به معناي توانایی و مهارت استفاده درست از رسانه هاست ف2د3       ص     غ

           حیصح  .دندیپرست یم وآنرا کتااعتقادداشتهیخداوند ش،بهیخو یاله وسرشت فطرت اردور،براساسیبس يها ازگذشته انیرانیا) ب
  3د3ف    غلط
  غلط                        حیصح                  3د3ف    . شود یمحسوس م ریشامل فرهنگ غفقط  یفرهنگ تیهو )ج
 غلط                 حیصح             3د3ف  . شده است فیخانواده تضع گاهیتهاجم دشمنان، ارزش و جا یو در پ رانیا خیدر طول تار)د

3 (  

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 2
  دهیچیارپیچون موضوع مورد مطالعه فرهنگ، انسان است  که بسمتعدد و متفاوت است؟  فیتعار يچرا مفهوم فرهنگ دارا)  الف

  1د 1ف   .است

زیرا هویت یک ملت را نشانه می چرا سلطه فرهنگی از سایر سلطه هاي نظامی سیاسی اقتصادي پیچیده تر و خطرناك تر است؟  )ب

  2د2ف .گیرد

  خودباوري و مسئولیت پذیري اجتماعی     77ص 1د 3ف تداوم فرهنگی و انتقال آن به آیندگان نیازمند چیست ؟ )ج 

 3د4ف   .آنهاست نشیو گز انتخابافراد در نوع  یتفاوت سبک زندگ 3د4ف   .چیست؟افراد در  یتفاوت سبک زندگ )د

4(  

  اجتماعی  د                                -1  2
  رسانه ها    الف               -2
     سازگاري فرهنگی   -3
  انسان محوري       ب  -4
  سازگاري با محیط زیست   ج -5

  .ي مناسب را انتخاب کنید با توجه به جدول سمت چپ گزینه 
  3د2فرکن اساسی جامعه پیشرفته و عامل جهانی شدن فرهنگ) الف 
  1د3ف بر اساس این اندیشه به وجود آمد پس از رنسانس فرهنگ مدرن)ب
  است یرانیفرهنگ ا یژگیونشانه این آب از جمله قنات  نیقانه تامالخ يها وهیاستفاده از ش ) ج
  3د3ف
  2د4ف کلمه شهروند بیانگر این نوع هویت است   )د

5 (  

��ل ��� 

 آ�وز�ه



 
فرهنگ ابتدا خارج از وجود کودك است با نمادها و نشانه ها به تدریج در ذهن و هویت او :منظور از درونی شدن فرهنگ چیست؟  1

 2د 1ف  .به این جریان و به این فرآیند   درونی شدن فرهنگ می گویند. شود وارد می شود و بازتولید می

6(  

فرهنگ هم عناصر ثابت دارد و هم عناصر متغیر مثالً یکی ازعناصر ثابت ایرانی :   ثابت یا متغیر بودن فرهنگ را با مثال توضیح دهید  1
ها خداجو بودن آنهاست که تقریباً در طول تاریخ همیشه بوده  است ولی برخی از نمادها ،هنجارها ، الگوهاي رفتاري ایرانیان 

 1د2ف    .،مصادیق فرهنگ ،مانند معماري پوشش تغذیه، سبک زندگی در طول تاریخ تغییر داشته است

7 (  

معناست  نیبه ا یرانیفرهنگ ا »یوستگیتداوم و پ«               67ص 1درس  3ف تدوام و پیوستگی فرهنگ ایرانی  به چه معناست  1
  .شده است يادیو کمتر دچار تحوالت بن افتهیدر طول زمان حفظ شده و استمرار  یرانیها و عناصر فرهنگ ا یژگیاز و یکه برخ

8 (  

 گردیده است رانیموجود در جامعه ا یتنوع و تکثر فرهنگ شرایط اقتصادي و اجتماعی چگونه باعث 1
 تفاوت براساس .است به وجودآورده را یواجتماع ياقتصاد طیدرشرا وتفاوت يری،عشایی،روستايشهر یزندگ مختلف يشکل ها
 گوناگوني الگوهاوارزش ها ونمادها، گرفت شکل متفاوتی واجتماعي اقتصاد ،طبقاتیعیطورطب ،بهيماد طیدرآمدهاوشرا سطح
  82ص 2د3ف  است شده داریپد متنوع،ي ها وفرهنگی زندگي ها وسبک

9 (  

 ،خانوادهیرانیا درفرهنگ ایران توضیح دهیدخانواده گرایی را به عنوان یکی از عناصر ویژگی هاي مهم هویت فرهنگ - 2 1
 و به داشته برآن، توجه حاکم یقالمواره به خانواده و اصول اخما،ه اکانین. است شده یم محسوب لتیوفض ارزش کی،یدوست
  رموز از یکیو است نشده فیتضع خانواده گاهیجا و ارزش گاه چیخ،هیتار در طول.اند داشته اهتمام فرزندان تیترب و   میتعل مسئله
  3د3ف  است بوده ینهاداجتماع نیتر یاصل به عنوان خانواده، ي،ماندگاریرانیا تیوهو فرهنگ يماندگار

10(  

 گریکدیبا  ریناپذییو جدا فرهنگ و اقتصاد در هر جامعه، تعامل مستمر . دیده حیرا توض گریکدیفرهنگ و اقتصاد به  یوابستگ  1
دارند،  ریتأث جامعه ياقتصاد شرفتیو سرعت پ تیفیک ،ییایپوافراد بر  يرفتار يارزشها و الگوها اعتقادات،همانگونه که . دارند
  1د 4ف   مردم دارند يباورها و رفتارها ،یفرهنگ راتییدر تغ يمؤثرنقش  زین يت اقتصادالتحو

11 (  

از  شیمختلف، ب لیکه براساس آن، افراد به دال است، یشیو گرا لیعبارت از م «ییمصرف گرا»  . دیکن فیرا تعر ییمصرف گرا  1
  1د4ف    .کنندیخود، مصرف م یواقع يازهاین

12 (  

     112ص2د4ف  منظور از اخالق شهروندي چیست ؟   1
شهروندان حاکم  یروابط و مناسبات اجتماع بررفتار، است که ییارزشها و هنجارها ارها،یمع ،یاز مبان يا مجموعه «اخالق شهروندي

  است

13(  

 هالیتواند به تحول در یم فرهنگ قیدرسطح عم ریی؟ تغدارند گریکدیبا يفرهنگ چه رابطه ا یودرون یرونیب يها هالیدر راتییتغ 1
  116ص 3د 4ف   آورد یرافراهم م یدرون يها هرالید رییتغ نهی،زمیرونیب يها هالیشود وتحول در یفرهنگ منته یرونیب يها

14 (  

 و اعتقاد به ارزش رشیپذ ضمنحالت، افراد جامعه  نیدر ا. دیده حیرا توض یفرهنگ يها یو تعامل آگاهانه در برابر دگرگون رشیپذ 1
فرهنگ »شالیپا «با  کنندیم یدارند و سع فرهنگها ریضرورت حفظ آنها، برخورد فعال و هوشمندانه با سا و شیخو یفرهنگ يها
 اریرا در اخت خود »يها داشته«نیو همچن ندیاستفاده   نما شیخو فرهنگ ییایارتقا و پو يآنان، برا اتیو تجرب ها افتهیاز  ،يگرید
  3د 4ف    .قرار دهند گرانید

15(  

 جمع  پیروز و کامیاب باشید 20
   نمره به عدد  نمره تجدید نظر  نمره به عدد

  نمره به حروف  نمره به حروف
   نام و نام خانوادگی مصحح                       امضا  امضا                       نام و نام خانوادگی تجدید نظرکننده

  

  


