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  كدام يك از انديشمندان زير فرهنگ گروهي را فرهنگ طبقاتي مي داند؟ .1

  ويليامز -د    هوگارت -ج  اليوت - ب  تيلور -الف  

  جنبش روشنگري از كدام كشور آغاز شد؟. 2

  آلمان -د    آمريكا -ج  فرانسه - ب  انگلستان -الف  

  شود؟ ان  و در رابطه با فرهنگهاي ديگر چه ناميده ميخودش  توان نگريستن به باورها و رسوم هر قوم در چهارچوب فرهنگ .3

    گرايي كل - ب  نسبيت گرايي فرهنگي -الف  

  قوم مداري -د    زمينه فرهنگي -ج  

  كدام يك از مردم شناسان زير مطالعه نژاد و رابطه آن با مسائل زيستي در مطالعه فرهنگ را الزم و ضروري مي داند؟. 4

  ولپ -د  رادكيف براون -ج  سكيمالينوف - ب  لوي اشتراوس -الف  

  كدام يك از انسانشناسان زير نژاد پرستي را صرفاً پديده اي ايدئولوژيك مي داند؟. 5

  ميلز.د    ولپ -ج  كوش - ب  فرانس بوآس -الف  

  فرهنگ بيشتر نشات گرفته از كدام يك از مولفه هاي جامعه شناسي است؟. 6

  يجامعه شناسي اثبات - ب  جامعه شناسي تجربي -الف  

  جامعه شناسي تفسيري -د  جامعه شناسي اقتصادي -ج  

  سامر با طرح كدام مفهوم كه مبدع آن است از نسبيت گرايي فرهنگي دفاع كرد؟. 7

  فرهنگ نخبگان -د    ضد فرهنگ -ج  اشاعه فرهنگي - ب  قوم مداري -الف  

  هنگ سرمايه داري را مطالعه نمود؟فر» صنعت فرهنگ « كدام يك از نظريه پردازان مكتب فرانكفورت با مطرح نمودن . 8

  تامپسون -د    آدورنو -ج  فوكو - ب  بورديو -الف  

  به كدام ويژگي فرهنگ بيشتر معطوف شد؟ "بو آس"توجه . 9

  اصالت و مجموعه فرهنگي - ب  فرهنگ مادي و غير مادي -الف  

  انطباق فرهنگي -د    بقاء فرهنگي -ج  

  كدام است؟واحد تحليل گئورگ زيمل در مطالعه فرهنگ . 10

  پديده هاي اجتماعي -د    ربط ارزشي -ج  كنش متقابل  - ب  امور اجتماعي -الف  

هوركايمر و با مطرح نمودن كدام مفهوم وضعيت فرهنگ سرمايه داري را مطالعه كرده و آن را جزئي ذاتي از فرايند عقالني و . 11

  چيزوارگي دانسته است؟

  بيگانگي اجتماعي -د    طبقاتيفرهنگ  -ج  فرهنگ عامه - ب  صنعت فرهنگ -الف  

  آغاز و ريشه اصلي مطالعات فرهنگي در نقد كدام يك از مباني فكري زير شكل گرفت؟. 12

  زبانشناسي دوسوسور - ب    ساختار گرايي -الف  

  سوسياليسم -د    ماركسيسم ارتدكس -ج  
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  ":فرهنگ") نظريه پرداز كنش متقابل نمادين ( از نظر ساپير . 13

  .ط ميان فردي استيك ارتبا -الف  

  .مجموعه اي از معاني است كه از طريق هنجارها به افراد منتقل مي شود - ب  

  در جريان استفاده هدفمند از اشياء شكل گرفته است -ج  

  مفهومي اجتماعي و تمدني دارد -د  

  از كدام فرهنگ دفاع مي كند؟» لويسيسم« انديشه . 14

  فرهنگ طبقه پايين -د    فرهنگ عامه -ج  دهفرهنگ تو - ب      فرهنگ نخبه گرايي -الف  

  :مطالعات فرهنگي در مقايسه با اتنومتدولوژي . 15

  .بيشتر بر نقد پديدار شناسي ، كاركرد گرايي و جامعه شناختي پارسونزي تكيه دارد -الف  

  بيشتر بر تحليل زباني استوار است - ب  

  روش دارد ولي سياست ندارد -ج  

  .تي و ساختار گرايي ايدئولوژي  متكي بوده استبيشتر بر سنت ماركسيس -د  

  دوسرتو، فرهنگ را در كدام حوزه تعريف مي كند؟. 16

  خدمات -د    مصرف -ج  توزيع - ب  توليد  -الف  

  مالينوفسكي در تحليل فرهنگ از كدام روش استفاده مي كند؟. 17

  تحليل نهادها –تحليل ساختاري  - ب  تحليل نهادها –تحليل كاركردي  -الف  

  تحليل گفتمان -د    تحليل ماركسيستي  -ج  

  علت تأثير گذاري مكالمات فرهنگي بر جريان فكري علوم اجتماعي در مراحل آغازين خود چه بود؟. 18 

  تعبير جامعه شناختي -د       تعبير روانشناختي -ج  كل گرايي - ب  تقليل گرايي -الف  

  از جانب كدام يك از مكاتب زير مطرح شده است؟) نگ نخبه تودهتقابل فرهنگ نخبه و فره( دو گانه گرايي فرهنگي . 19

  كاركرد گرايي.د    ماركسيسم -ج  فرانكفورت - ب  شيكاگو -الف  

  ريموند ويليامز در بررسي فرهنگ متاثر از كدام يك از انديشمندان زير است؟. 20

  ماركس -د    زيمل -ج  پارتو - ب  ماكس وبر -الف  

  باعث شد مطالعات فرهنگي انگليسي به باز تعريف فرهنگ عامه بپردازد؟ 1970توليد كدام مفهوم در دهه . 21

  نظام اجتماعي پارسونز - ب    ساختار گرايي -الف  

  هژموني گرامشي -د    از خود بيگانگي ماركس -ج  

  كدام يك از متفكران مطالعات فرهنگي از مصرف به عنوان شيوه اي از توليد ياد مي كند؟. 22

  جرج لورين -د    هنري لوفور -ج  ير بورديوپ - ب  كارتيو -الف  
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  بورديو مطرح شد؟"تمايز  "كدام مفهوم در كتاب. 23

  سرمايه اقتصادي - ب    سرمايه فرهنگي  -الف  

  فرهنگ فقر -د    سرمايه اجتماعي -ج  

  از نظر استريناتي فرهنگ عامه ساخته و پرداخته كدام يك از گزينه هاي زير است؟. 24

  ساخته رهبران سنتي است - ب  دم استساخته خود مر -الف  

  ساخته نخبگان جامعه است -د  ساخته مسند نشينان بر اريكه قدرت است -ج  

  كدام يك از متفكران مطالعات فرهنگي، مدافع نگاه تعاملي ميان فرهنگ سلطه و فرهنگ عامه است؟. 25

  استوارت هال -د    جان فيسك -ج  كوش.ب  آدورنو -الف  

  تعريف مي كند؟» مردم عادي« و» فرهنگ عادي«را به عنوان » فرهنگ مردمي« ان مطالعات فرهنگي كدام يك از متفكر. 26

  گودمن -د    استوارت هال -ج  جان فيسك  - ب  ميشل دوسرتو -الف  

هان را براي فهم شرايط جديد سرمايه داري مطرح كرد و معتقد است كه در ج» نشانه -كاال« كدام يك از انديشمندان زير مفهوم . 27

  روبرو هستيم؟» دست دادن واقعيت « و از » اجتماع« معاصر، ما با مرگ 

  كوهن -د    گودمن -ج  بورديو - ب  بودريار -الف  

  :براساس نظريه بودريار در جامعه معاصر، مصرف. 28

  صرفاً مبتني بر نياز هاست - ب  مبتني بر خواست مطرح مي شود -الف  

  ي استامري اقتصاد -د    در خدمت توليد است -ج  

  ياد مي كند؟» تمايز طبقه مرفه« كدام يك از انديشمندان زير از مد به عنوان. 29

  وبلن -د    موريس -ج  بودريار - ب  باكاك -الف  

  شود؟ در نگاه جامعه شناختي به مصرف بيشتر بر كدام ويژگي تاكيد مي. 30

  لذتهاي احساسي و هيجان افراد -الف  

  نيازهاي واقعي و ضروري افراد - ب  

  رابطه رضايت از مصرف  كاال با شرايط ساختاري  -ج  

  رابطه بين درآمد و مصرف افراد و گروهها  -د  
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