
 نمونه سواالت فصل اول تحلیل فرهنگی

 .کنید کامل مناسب اصطالحات و ها کلمه با را خالی جاهای

 .دارد نام..................  باشد، می جامعه یک ملی حیات پایداری و تعالی بستر که ملی فرهنگ اصلی بدنه (1

 .است شده جوامع فرهنگی جهانهای و اجتماعی های جهان میان..........  ایجاد باعث فرهنگ بودن شمول انسان و موضوعی قلمرو وسعت )2

 .میگویند.......................  دارد، وجود جامعه یک در که اعتقاداتی و بینی جهان مجموعه به )3

 .کند می مشخص..................  را دیگران با ما تعامل نحوه )4

 .شود می نامیده...................  فرهنگ، منظر از موضوعات و ها پدیده تحلیل و تجزیه)5

 شخصیت وهویت ما در........................ شکل می گیرد)6

 .میپردازد معاصر جوامع فرهنگ مطالعه به...........................  رشته امروزه )7

 .است شده............ فرهنگی فرهنگ، این است، معتقد و میپردازد معاصر سرمایه داری و گر سرکوب فرهنگ نقد به فرهنگی طالعاتم)8

 است و........................ دربستر فرهنگ وتوسط آن اتفاق می افتد........................و فرهنگ عامل اتصال(9

 .هستند بزرگ های موفقیت سرچشمه که است..................... فرهنگ عنصر قدرتمندترین(11

معاصر مجموعه ای از بررسی های انتقادی دربارۀ فرهنگ عمومی و مسائل زندگی روزمره است که وضعیت فرهنگی جهان های اجتماعی معاصر و نزدیک به  ....................(11

 .را بررسی می کند

 

 فرهنگ بیگانه را کسب نکرده است.است و توانایی نقد و بررسی  ...............، در برابر تهاجم فرهنگی، بی سواد فرهنگی(21

 است فرهنگی های پدیده درک توانایی ................... فاقد فرد(13

 .کردن تحلیل و تجزیه را آنها " ..................و................. "  عینک با و نگریستن " ........... " منظر از را موضوعات و ها پدیده همه یعنی فرهنگی رویکرد(14

 .آنهاست .................. و ............... میان فرق ها فرهنگ و ها انسان بین فرق(15

 .است رسیده انبوه جمعیت دست به انبوه تولید با که است ................... فرهنگ همان ای، توده فرهنگ(16

 را در می نوردد.« زمان»را فراهم می آورد و مرزهای « ..................»و « ................»مطالعه  وشناخت فرهنگ،زمینه ارتباط با (17

 ........................به نقدفرهنگ سرکوبگر وسرمایه داری معاصر میپردازد. (18

 هدف از تحلیل فرهنگی ایجاد................ازپدیده ها است(19

 تاثیرمتقابل دارند واین ویژگی ....................... بودن آن می باشد. (فرهنگ یک کل بهم پیوسته ومنسجم است وعناصر آن برهم21

 سوال تشریحی:

 (ریموند ویلیامرتعاریف فرهنگ رادرسه گروه طبقه بندی کرده است آنهارابنویسید1



 (چراجهان اجتماعی راجهان فرهنگی می نامند؟2

 (منظوراز معناسازی وارزش آفرینی فرهنگ چیست؟3

 انمندی ومکانمندی فرهنگ چیست( منظوراززم4

 (آیا فرهنگ پدیده ای آموختنی واکتسابی است؟ شرح دهید.5

 (منظورازنظام مندبودن فرهنگ چیست؟6

 ( منظوراز فرهنگ محسوس وغیرمحسوس چیست براهرکدام دومثال بنویسید.7

 (بدنه اصلی فرهنگ ملی یک جامعه چیست؟8

 دهید. (رابطه بین فرهنگ محسوس وغیرمحسوس را شرح9

 (سطوح چهارگانه فرهنگ رانام ببرید.11

 (مناسبات ورابطه بین سطوح والیه های فرهنگ بایکدیگررا توضیح دهید.11

 دالیل ضرورت واهمیت شناخت فرهنگ وتحلیل فرهنگی رابنویسید.(12

 (شخصیت وهویت مادرجهان فرهنگی چگونه شکل می گیرد؟توضیح دهید13

 چیست؟ چگونه ایجاد میشود؟(مهمترین نمودفرهگ پذیری 14

 (فرهنگ چگونه درفرددرونی میشود واستمرارمی یابد؟15

 (باذکرمثالی شرح دهید که شناخت فرهنگ چه اهمیتی درزندگی اجتماعی دارد؟16

 (موفقیت درزندگی فردی واجتماعی چه ارتباطی با شرایط فرهنگی جامعه دارد؟17

 حیات اجتماعی میشود؟ شناخت وصیانت ازفرهنگ چگونه موجب پویایی(18

 (آیابدون شناخت وکسب شایستگیهای الزم امکان حفظ حیات اجتماعی وجلوگیری از آسیبها وجوددارد؟19

 (چه کسانی می توانند منادی وحدت وانسجام اجتماعی باشند؟21

 (نقش فرهنگ در گسترش جهانهای اجتماعی چیست؟21

 انسانی است؟(ازدیدگاه شهیدمطهری انسان آینده چگونه 22

 جامعه پیشرفته چگونه جامعه ای است؟23(

 (مطالعات فرهنگی به چه معناست؟24

 (هدف ازمطالعات فرهنگی چیست؟25

 به دنبال کشف چه چیزی است؟ حوزه مطالعات فرهنگی (26



 (سوادفرهنگی چیست؟27

 (سوادفرهنگی چه نقشی در تجزیه وتحلیل فرهنگی دارد؟28

 گی رابنویسید.(ویژگیهای بیسوادی فرهن29

 (رویکردفرهنگی چیست؟31

 (شاخصها وارزشها چه نقشی دررویکردفرهنگی دارند؟31

 (فرهنگ غیرمحسوس چه تاثیری بر رویکردانسانهادارد؟32

 (فرق بین انسانها وفرهنگهادرچیست؟33

 (مفهمو تحلیل فرهنگی راتوضیح دهید؟34

 (هدف ازتحلیل فرهنگی چیست؟35

 درچیست؟"مطالعه فرهنگی "و "تحلیل فرهنگی"تفاوت (36

 (منظورازمطالعه فرهنگ چیست؟37

 (فرهنگ توده ای چیست؟38

 


