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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه 16 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 68/66/6066: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگی نام 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 هاشمیآقای نام دبیر:  تحلیل فرهنگی درس: 6066-6062سال تحصیلی  دوازدهم پایه : 2و  6صادقین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی(:  ) رشته  

 

 2 فرهنگ از نظر شما به چه معناست ؟ علت تفاوت در تعاریف فرهنگ چیست -6

 2 سطح چهارگانه فرهنگ را به ترتیب و با ذکر مثال بنویسید -2

 2 منظور از سواد فرهنگی چیست؟ -3

 2 محتاج چه مهارتهایی هستیم؟برای تحلیل فرهنگی  -0

 2 نیازهای انسان به چند دسته تقسیم می شوند؟ -5

 2 آیا تغییر فرهنگی و تحول فرهنگی تفاوت دارند ؟ اگر تفاوت دارند آن تفاوت ها را توضیح دهید. -1

 2 ؟و فرهنگ جامعه گذاشته است بامقایسه خود و نسل قبل از خود)پدر و مادر( تحلیل کنید فضای مجازی چه تاثیری بر ذهن افراد -7

 2 را توضیح دهید.«پروژه جهانی سازی»و « قدرت نرم»رابطه  -8

 2 آیا حوادث اخیر کشور را می توانیم نمونه ای از هجوم فرهنگی نظام سلطه علیه جمهوری اسالمی بدانیم؟ -9

 2 منظور ازتاخر فرهنگی چیست؟ -66

 موفق باشید   
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 فرهنگیتحلیل پاسخنامه درس 
تفاوت مبانی فکری و فلسفی صاحب نظران و مکاتب مختلف در زمینه های گوناگون از جمله درباره انسان علت تفاوت تعاریف  –نمره(  1معنای فرهنگ ) -1 

 2 نمره( 1است. )

 2 نمادها )یک نمره( ذکر مثال یک نمره 4هنجارها  3فرهنگ محسوس شامل  –ارزشها  2عقاید، باورها؛  1فرهنگ غیر محسوس شامل  -2 

 ناز شناختها و توانایی های اساسی برای درک عناصر و مولفه های فرهنگ، مسائل فرهنگی، )یک نمره( هویت فرهنگی، برقراری ارتباط با دیگرامجموعه ای  -3 

 2 (1و تجزیه و تحلیل فرهنگی سواد فرهنگی خوانده میشود )

 2 های معرفتی و ذهنی ...............توانایی ها و شایستگی -4 

 2 (1نیازهای متغیر ...... ) -(   ب1نیازهای ثابت ..... ) -الف -5 

( ولی تحوالت فرهنگی 1بله تفاوت دارند تغییرات فرهنگی شامل عناصر فرعی فرهنگ و پدیده های مادی و ملموس است که در کوتاه مدت اتفاق می افتد ) -6 

 2 (1دگرگونی در ریشه ها و ارزشهای بنیادی است که در یک دوره زمانی طوالنی اتفاق می افتد. )

 نمره 2توضیح  -7 

( در پروژه 1نایی شکل دهی به باورها  گرایشها و ترجیحات دیگران است. قدرت نرم با اقناع همراه هست ولی قدرت سخت از مقوله اجبار است. )قدرت نرم توا -8 

را نشان سازی غرب در صدد است تا فرهنگ و اندیشه خود را بر جهان حاکم کند و بهترین ابزار قدرت نرم است. که امروزه در فرهنگ و رسانه خود جهانی 

 2 (1میدهد. )

 2 نظر دانش آموز -9 

به  فرهنگ غیر محسوس ریشه دار و عمیق است و نمی تواند با سرعت فرهنگ محسوس تغییر کند. ما میتوانیم پوشاک و خودرو و لوازم خانگی خود را -11 

تغییر ارزشها و هنجارهای فرهنگی با این سرعت ممکن نیست بسیار کند و طوالنی مدت است. )تاخر فرهنگی(  همین عقب ( ولی 1سرعت عوض کنیم )

 2 (1ماندگی تغییرات فرهنگ غیر محسوس است. )


