
فرهنگ را تربیت و تهذیب ذهن و سلیقه و اداب و وضع کسی می داند که این چنین تهذیب بافته است این 

 جمله تعریف فرهنگ در کدام لغت نامه دایره المعارف است ؟

 لغت نامه دهخدا1.

 لغت نامه برهان قاطع2.

 لغت نامه اکسفورد3.

 دایره المعارف الروس4.

  

 کدام تعریف فرهنگ در دایره المعارف ورلد بوک است ؟

 فرهنگ مجموعه تجربیاتی است که قسمت های مختلف بدن ان را اموخته و کسب کرده اند1.

 فرهنگ یعنی همه طرق زندگی2.

فرهنگ مردم در بر گیرنده همه اندیشه ها . تمام تصورات ذهنی و کل روش های انجام دادن کارهایی است 3.

 ی ان را ایجاد کرده استکه گروه

 همه موارد4.

  

  

 ؟ داند می ادمی کمال به رسیدن مسیر را  ................  فارابی با اعتقاد به طبیعت اجتماعی انسان

 زندگی در مکه1.

 زندگی در مدینه2.

 زندگی با قران3.

 اموزه های دین4.

  

  

 زندگی در مدینه از دیدگاه فارابی رسیدن به چیست ؟

 ل و برتری انسانکما1.

 سعادت در دنیا و اخرت2.

 فرستادن توشه برای اخرت3.

 همسفره شدن با پیامبر4.



  

  

کدام دانشمند و فیلسوف اولین کسی بود که فرهنگ را از حالت کالسیک ان خارج کرد و ان را مترادف با تمدن 

 دانست ؟

 تایلر1.

 فریره2.

 افالطون3.

 هیچکدام4.

  

  

دام عرصه می باشد ؟ )فرهنگ مثل توری است که ماهی ها بدون اینکه خودشان بدانند در این مثال مربوط به ک

 (داخل این تور دارند حرکت می کنند و به سمتی هدایت می شوند

 عرصه تصمیم گیری کالن کشور1.

 عرصه شکل دهتده به ذهن و رفتار عمومی2.

 سیاست کالن کشور3.

 هیچکدام4.

  

و فعالیت های خود یا به جبر عوامل محیطی هستند ویا به نانوانی روانی افراد جامعه  پافشاری برای ابقای نمودها

 از تطبیق خود با دگرگونی های مفید و سازنده

 از تعریف کدام فرهنگ از دیدگاه عالمه جعفری می باشد ؟

 فرهنگ پویا و هدف دار و پیشرو1.

 فرهنگ خود محوری و یا خود هدفی پیرو2.

 بی رنگفرهنگ مایع و 3.

 فرهنگ رسوبی4.

  



 کدام جنبه از دید عالمه جعفری . فرهنگ اشاره به جلو ه های عینی و ملموس ان دارد ؟

 جنبه درون ذاتی1.

 جنبه برون ذاتی2.

 مسائل اجتماعی3.

 مسائل عمومی جامعه4.

  

  

 هنگ روبنایی است ؟به اعتقاد مارکسیست ها اقتصاد اهمیتی زیر بنایی در تحوالت ...........دارد و نقش فر

 سیاسی1.

 اقتصادی2.

 عمومی3.

 اجتماعی4.

  

 به اعتقاد گروه مشاوران یونسکو چه چیزی برای توسعه بر اساس فرهنگ الزم است ؟

 برنامه ریزی های اجتماعی1.

 برنامه ریزی های فردی2.

 برنامه ریزی های کالن3.

 برنامه ریزی های رهبران4.

  

  

 این نوع نظام اموزشی است که از کودکستان اغاز شده و تا اموزش عالی ادامه می یابد ؟

 اموزش رسمی1.

 اموزش غیر رسمی2.

 اموزش مستمر ضمنی3.

 هیچکدام4.

  



  

 این نوع اموزش سازمان یافته است و دارای ساختار مشخص است و از سلسله مراتب منظمی پیروی می کند ؟

 اموزش رسمی1.

 اموزش غیر رسمی2.

 اموزش مستمر ضمنی3.

 همه موارد4.

  

این نوع اموزش از طریق تجربیات شخصی روزمره با توجه به محیطی که فرد دران رشد می یابد و کار و زندکی 

 می کند به دست می اید ؟

 اموزش مستمر ضمنی1.

 اموزش تصادفی2.

 اموزش اتفاقی3.

 همه موارد4.

  

  

 ه فرهنگ بعدی قائل شد ؟ کدامند ؟ایا می توان برای گستر

 هیچ بعدی نمی توان قائل شد1.

 بعد های زیادی می توان قائل شد2.

 دو بعد دارد بعد معنوی و بعد مادی3.

 دو بعد دارد بعد اجتماعی و بعد مادی4.

  

  

ست خود کدام بعد فرهنگ را می توان با اموزش و پرورش صحیح به مناسب ترین شیوه شکل داد یا به مسیر در

 برگرداند

 بعد اجتماعی1.

 بعد مادی2.



 بعد معنوی3.

 همه موارد4.

  

  

جهانی شدن فرهنگ فرایندی یا پروسه ای طبیعی است و ملل مختلف باید از اثار مثبت ان استفاده کنند جهانی 

 شدن . فرهنگ های مختلف را به هم نزدیک کرده و موجب توسعه همدلی میان انان شده است؟

 ی جهانی شدن فرهنگبعد منف1.

 بعد مثبت جهانی شدن فرهنگ2.

 فرهنگ عمومی به تخصصی3.

 فرهنگ منطقه ای به ملی4.

  

  

الگوی فرهنگی بر اساس مجموعه ای از قرارداد ها و قوانین موضوعه ی اجتماعی شکل داد به کمک این قوانین 

 فرهنگ ان اجتماع تصحیح و پاالیش می شوند؟

 مشترک جامعهدیدگاه مبتی بر میراث 1.

 دیدگاه مبتنی بر قوانین2.

 دیدگاه مبتی بر منافه عامه3.

 دیدگاه مبتنی بر دین4.

  

 کاربرد نظریه ها ی کلی بیشتر در کدام مراحل مهم بوده است؟

 شکل گیری و توسعه مطالعات فرهنگی1.

 شکل گیری و توسعه نیاز های جامعه2.

 شکل گیری و توسعه نیاز های افراد3.

 ی و توسعه نیاز های رهبرانشگل گیر4.

 


