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 های نادرست را با )غ( مشخص کنید.  های درست را با )ص( و وعبارت عبارت

 

 فرهنگ از طریق یادگیری و درونی شدن، استمرار می یابد. )        (الف( 

 (      )   و هنجارهای آنهاست. فرق بین انسانها و فرهنگ ها، فرق میان نمادهاب( 

 (      )   نوع غذا و ابزارهای غذا خوردن، از نیازهای ثابت انسانی به شمار می رود. ج(

 (     )  در رویکرد فرهنگی ، اصالت با ارزشها و شاخص های فرهنگی است.د(  

 (   )      ه( در تحلیل فرهنگی، هدف ایجاد فهم فرهنگی از پدیده ها است.

 دیپلماسی فرهنگی الزامأ متّکی و وابسته به دولت ها است.)        ( و(

 

5/1 

2 

 

 

 

 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 

 از الیه های عمیق به الیه های سطحی ذکر شده است. به ترتیبدر کدام گزینه سطوح چهارگانه فرهنگ  -1-2

               نمادها -ارزشها -هنجارها -عقایدب( نمادها                -هنجارها -ارزشها –عقاید و باورها الف( 

 باورها -ارزشها –هنجارها  -هنجارها                      د( نمادها –نمادها  –ارزشها  -باورها ج(    

 فرهنگ دیگر را چه می گویند؟از یک فرهنگ به  هجوم و سرایت یک جانبه عناصر و  پدیده های فرهنگی – 2-2

    استعمار فرانود(       سلطه فرهنگی           ج(                    امپریالیسم( ب                      هجوم فرهنگیالف( 

 کدام مورد رکن اساسی جامعه پیشرفته و عامل جهانی شدن فرهنگ است؟ -3-2

 اطالعاتد(                    اینترنتج(                   سانه هارب(                امپریالیسم فرهنگیالف( 

 ................................. تنها جنگی است که حتی در زمان صلح نیز بین کشورها به صورت غیر رسمی ادامه دارد. -4-2 

 جنگ رسانه اید(                    نرمجنگ ج(                    جنگ روانیب(                       جنگ سردالف(  
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 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
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 علّت تفاوت و تعدد تعاریف فرهنگ چیست؟ 4
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 چگونگی ارتباط فرهنگ محسوس با فرهنگ غیر محسوس را بنویسید؟   5
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