


 ردیف آنکه خودرا به امور کوچک سرگرم می کندچه بسا که توانایی کارهای بزرگ راندارد . بارم

.مناسبت ترین گزینه را با عالمت ضربدر مشخص کنيد 1  

    باعنوان.............. نامیده می شود.گرگونی درالیه های سطحی باعنوان............. ودگرگونی درالیه های زیرین ( د 1-1

فرهنگ محسوس    -تغییرفرهنگی                                                      ب(پدیده های مادی -الف(تحول فرهنگی  

فرهنگیتحول  -فرهنگ نامحسوس                                                د( تغییر فرهنگی -ج( تغییرفرهنگی    

  معناست؟ چه به توت( ف2-1  

    ایرانی – اسالمی فرهنگ از بهایی گران میراث(ب                                                                          انمردی جو (الف 

همه مواردد(                                 کمک می کند ملت انسجام و قوام به جامعه بحرانی روزگار درج(  
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کامل کنید.جاهای خالی را با عبارات مناسب     
.شود می تهدید جامعه فرهنگی هویت ببیند آسیب فرهنگ ....................... بعد اگرالف(   

 ب(شخصیت و هویت ما در ...........................شکل می گیرد.

پیدا کرده است.گسترش وعمق بیشتری  جوامع بین .......................فناوری هاامروزه با پیشرفت رسانه ها و  ج(  

 وجود ها آن تداوم امکان که جامعه در محسوس غیر و محسوس فرهنگی مشترکات از ای وعهد(........................مجم

  .دارد
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 جمهوری اسالمی ایران 

 وزارت آموزش و پرورش

 کاشمراداره آموزش و پرورش 

 نمونه آیت ا...خامنه ای دبیرستان

 97 -98 سال تحصیلی

 تاریخ امتحان: تحلیل فرهنگی امتحان درس: نام:

      ... / 2 /98 

 

 

 مهر امتحانات

 

  

 علوم انسانیرشته:  نام خانوادگی: 

 دقیقه 77وقت امتحان:       دوازدهمپایه:  نام پدر:

 صفحه  3تعداد صفحات:      سلطانی محمد حسین آقای نام دبیر: شماره دانش آموزی:

 شهریور ماه            خرداد ماه          دی ماه       امتحانات نوبت:         نام کالس:

 امضا: تاریخ: خانوادگی مصحح: نام و نام نمره به حروف: نمره به عدد:
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  سواالت تشریحی 

دارد؟ تفاوتهایی چه فرهنگی تحلیل با فرهنگی مطالعات مفاهیم 2   

7 

گذارد؟می جای به خود از جامعه در نتایجی چه فرهنگی تحوالت موقع به درک عدم 1  8 

چیست؟ فرهنگی دیپلماسی از منظور 1  9 

مورد4   دارند؟ نقشی چه فرهنگی های جهان خلق در ها رسانه   2  11 

5/1  

 

دهید؟ شرح را ایران در فرهنگی موزائیک مفهوم  11 

دهید؟ توضیح است گرایی خانواده ایرانیان فرهنگی های ویژگی از یکی 2    21  

دهند؟ می نشان اقتصادی رفتار چیزی چه براساس جامعه یک مردم 1    31  

5/1 است؟ پیامی چه حاوی توانیم می ما و   هم با همه نظیر شعارهای طرح   41  

98 اردیبهشت-خراسان رضوی –سرگروه علوم اجتماعی شهرستان کاشمر  -سلطانیمحمد حسين طراح :  21 جمع  
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