درس اول
- 1ﻓﺮﻫﻨﮓ را از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
- 2ﻓﺮﻫﻨﮓ را از دﯾﺪﮔﺎه ادﯾﺒﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن و روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
-3رﯾﻤﻮﻧﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ را در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن را ﻧﺎم
ﺑﺒﺮﯾﺪ- 4 .ﭼﺮا ﺟﻬﺎن اﺟﻨﻤﺎﻋﯽ را ﺟﻬﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
- 5ﭼﺮا ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻗﺮار دارد.
- 6وﯾﮋي ﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
- 7در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺎزي:
زﻣﺎﻧﻤﻨﺪي ﻣﮑﺎﻧﻤﻨﺪي:
ﻣﯿﺮاث ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮدن:
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮدن:
اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻮدن:
ﺗﺤﻮل ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن

نظام مند بودن؛
-8ابعاد و وجوه فرهنگ را نام ببرید.
-9فرهنگ محسوس را تعریف کنید.
-11فرهنگ محسوس شامل چه مواردی می شود.
-11فرهنگ غیر محسوس را تعریف کنید.
-12فرهنگ غیر محسوس شامل چه مواردی می شود.
-13چرا فرهنگ معنوی بستر تعالی و پایداری حیات ملی است.
-14ارتباط فرهنگ محسوس با فرهنگ غیر محسوس را توضیح دهید.
-15هویت فرهنگی چگونه تشکیل می شود.
-16عاریه گرفتن فرهنگ غیر محسوس از دیگران چه پیامد هایی را به دنبال دارد.
-17فرهنگ را در چهار سطح می توان طبقه بندی کرد آن را نام ببریذ.
-18مفاهیم زیر را تعریف کنید.
الف.عقاید و باورها

ب ارزش ها.
ج.هنجارها
د.نمادها
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-19تفاوت فرهنگ ها به چه عواملی بستگی دارد.
-21الیه های سطحی و عمیق فرهنگ را نام ببرید.
-21تفاوت ها در تعامالت بین الیه ها و سطوح فرهنگ بستگی به چه عواملی دارد.
درس دوم
-1هر انسان چگونه کنش فردی و اجتماعی خود را انجام می دهد.
-2دالیل ضرورت و اهمیت شناخت فرهنگ و تحلیل فرهنگی را نام ببرید.
3ما و فرهنگ و جهان فرهنگی چه مناسباتی با هم داریم.
--4چگونه یک فرهنگ در کودک شکل می گیرد.
--5فرهنگ چگونه استمرار پیدا می کند.
-6افراد چگونه به بسط و گسترش فرهنگ کمک می کنند.
-7عامل اتصال و روح تعامالت اجتماعی چیست.
-8فرهنگ در شکل گیری شخصیت ما چه تاثیری دارد.
-9چه عاملی باعث پویایی جهان اجتماعی می شود.
-11باورها و نگرش ها و کنش های ما تحت تاثیر چه فرهنگ هایی است.
-11انتخاب و ترجیح یک هدف بر اهداف دیگر متاثر از چه عواملی است.
-12اگر تحقق هدف ما به سرمایه نیاز داشت چگونه آن را تامین می کنیم.
 -13اگر اهداف ما با فرهنگ خانوادگی یا جامعه همخوانی نداشت چه مشکلی بوجود می آید.
3

-14آسیب های ناشی از بی توجهی یا بی تفاوتی به فرهنگ را بنویسید.
-15فرهنگ چگونه باعث پویایی حیات اجتماعی می شود.
-16آیا نهاد ها ریشه در فرهنگ جامعه دارند توضیح دهید.
-17حفظ و صیانت از حیات اجتماعی وابسته به چیست.
-18انسجام ملی در هر جامعه نیازمند چیست.
-19چه کسانی می توانند منادی وحدت و انسجام اجنماعی شوند.
-21چرا همگان نسبت به فرهنگ جامعه مسول هستند.
-21چه عاملی زمینه ارتباط با گذشتگان و آیندگان را فراهم می کند.
-23چگونه جهان اجتماعی گسترش پیدا می کند.
-24منظور از شناخت فرهنگ و تحلیل فرهنگی چیست.
-25دالیل ضرورت اندیشه و فرهنگ در میدان داری زندگی انسان های آینده چیست.
-26جامعه پیشرفته و توسعه یافته چه جامعه ای خواهد بود.
درس سوم
-1ممطالعات فرهنگی را تعریف کنید.
-2هدف از مطالعات فرهنگی چیست.
-3چه مسایلی مورد توجه مطالعات فرهنگی است.
-5مطالعات فرهنگی به دنبال چیست.
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-6سواد در عصر جدید چگونه تعریف می شود.
-7منظور از سواد فرهنگی چیست.
-8فردی بی سواد فرهنگی چه ویژگی هایی را دارد.
-9سواد فرهنگی چه تاثیراتی بر افراد دارد.
-11منظور از رویکرد فرهنگی چیست.
-11در رویکرد فرهنگی اصالت و اولویت ها با چیست.
-12قدرتمندترین عنصر فرهنگ چیست.
13فرق بین انسان ها و فرهنگ ها چیست.
-14تحلیل فرهنگی را تعریف کنید.
-15در تحلیل فرهنگی هدف چیست.
-16تفاوت تحلیل فرهنگی با مطالعات فرهنگ و مطالعات فرهنگی چیست.
فصل دوم
درس اول
-1نیاز های انسان به دو گروه تقسیم می شود نام ببرید.
-2منظور از نیاز های فطری چیست با ذکر مثال.
-3از یک سو فرهنگ ثابت به نظر می رسد.چرا.
-4هر جهان اجتماعی چگونه در برابر تحوالت محیطی واکنش نشان می دهد.
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