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 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 نمادها                -هنجارها -ارزشها –عقاید و باورها الف(  -1-2

        سلطه فرهنگی           ج(  – 2-2

                   رسانه هاب(  -3-2

 جنگ رسانه اید(   -4-2
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 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 فرهنگ پذیری( 1-3

 انسان فرهنگی( 2-3

 داری( سرمایه 3-3

 تأخر فرهنگی( 4-3

 تحول فرهنگی -تغییر فرهنگی( 5-3

 امپریالیسم( 6-3

 تفاوت مبانی فکری و فلسفی صاحب نظران و مکاتب مختلف در زمینه های گوناگون، از جمله درباره انسان می باشد. 4

داردو از آن سرچشمه می گیرد و از سوی این ارتباط یک رابطه دو سویه است.از یک سو فرهنگ محسوس، ریشه در فرهنگ غیر محسوس  5

 دیگر فرهنگ غیر محسوس، از تغییر و تحوالت فرهنگ محسوستاثیر می پذیرد. فرهنگ غیر محسوس بدنه اصلی فرهنگ یک جامعه است.

با توسعه علم و آگاهی ، مطالعه و شناخت فرهنگ، زمینه ارتباط با گذشتگان و آیندگان را فراهم می آورد و مرزهای زمان را در می نوردد.و  6

امکان آشنایی با جهان اجتماعی دیگر میسر  می شود.. فرهنگ نه تنها پایه تعامل با دیگران است بلکه جهان اجتماعی ما را هم گسترش می 

 دهد

تماعی معاصر را مجموعه ای از بررسی های انتقادی درباره فرهنگ عمومی و مسایل زندگی روزمره است که وضعیت فرهنگی جهان های اج 7

بررسی می کند. هدف از این مطالعات، شناسایی نقاط قوت وضعف فرهنگ افراد وجهان های اجتماعی برای کمک به انسانی شدن زندگی 

 روزمره است.

 کردن.یعنی همه پدیده ها و موضوعات را از منظر فرهنگ نگریستن و با معیار فرهنگ و شاخص های فرهنگی آنها را تجزیه و تحلیل  8

ثابت است است زیرا مواریث فرهنگی در یکدوره طوالنی و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شودو فرهنگ گذشته در زمان حال برای نسل  9

آینده تداوم می یابد. از سویی فرهنگ متغییر است و در پاسخ به نیازهای زیستی ، روانی و اجتماعی انسان ومتناسب با دگرگونی شرایط 

 ومقتضیات زمانی و مکانی به وجود می آید.

 تلفیق و انطباق-طرد اجتماعی و فرهنگی –پذیرش اجتماعی و فرهنگی  -نوجویی و نو آوری 10

به معنای سرایت عناصر فرهنگ یک جامعه به جامعه دیگر به صورت طبیعی و درز گذر زمان است.فرهنگ و عناصر و مولفه های فرهنگی،  11

 اشاعه فرهنگی همواره تحت تاثیر دو عامل ارتباط و تمایل بوده است. و الگو پذیری دارند. قابلیت انتخاب

عبارت است از مبادله ایده ها، اطالعات، هنر ، نحوه زندگی، نظام ارزشی و سنت ها و اعتقادات به منظور دستیابی به مفاهیم مشترک و  12

 تقویت تفاهم متقابل میان ملت ها و کشورها
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 امکان دسترسی گسترده به اطالعات را برای عموم مردم به وجود آورده اند.-

 جمع آوری ، انباشت و توزیع اطالعات را سرعت بخشیده و محدودیت های زمانی و مکانی را از بین برده است.-

 عات سهیم کرده اند.امکان باز تولید، پاالیش و گسترش اطالعات برای همگان را فراهم آورده و آنها را در تولید اطال-
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 -آنچه را که رسانه ها می خواهند ما را به باور آن برسانند، تشخیص دهیم. -مهارت استفاده از فناوری رسانه ای را به دست آوریم -

 اطالعات غلط و دروغ های رسانه ای را تشخیص دهیم.

 موفق و پیروز باشید/ غالمپور


