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 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 ًام ٍ ًام خاًَادگی :

 دّن پایِ :

 کلیِ سضتِ ّا سضتِ :

 نوبت اولامتحانات 

  تفکر و سواد رسانه ای

 قْشهاًیآقای  ًام دبیش :

 1397 / 10/  19 تاسیخ اهتحاى :

 دقیقِ 60  صهاى پاسخگَیی :

 صفحه 1

 باسم سواالت سدیف

1 

ARFID  هثال تَضیح دّیذ.      2چیست ٍبِ چِ هٌظَس استفادُ هی ضَد ؟ با رکش  فٌاٍسی 
 

             
2 

2 

        هیگزاسًذ؟تاثیشهخاطبقلب ٍرّيبشچگًَِسساًِ ّا
 

                                                           
1 

3 

            کٌٌذ؟هیدستکاسیساٍاقعیتچگًَِّاسساًِ
 

                                                                        
1 

4 

      هَسد داضت؟  4خَاّذّاییچالص ٍهضایاچِای،سساًِیآیٌذُدًیای
 

                                         
1 

5 

 ایٌتشًت دس هفَْم کلی بِ چٌذ دستِ تقسین هی ضَد ؟ ًام بشدُ ٍ هثال بضًیذ .    
 

                             
1.5 

6 

 چِ تعذاد ٍ سیلِ بِ ایٌتشًت هتصل خَاّذ ضذ ؟    2020با تَجِ بِ تحقیقات بِ عول آهذُ تا پایاى سال 

 

  

0.5 

7 

 سا  بٌَیسیذ .           هجاصیآهَصشّایچالص ٍهضایا

                                                                          
2 

8 

 هَسد کافی ست .      4رکش   بٌَیسیذ؟ساایسساًِسَادگاًِپٌج

 

                                                        

1 

9 

                                      جای خالی سا با عباسات هٌاسب کاهل کٌیذ .                                                                                      

.   ضَد،فشاهتي ٍجذیذهعاًیداسایاستهوکي فشستٌذُسَیاصاسسالیپیامآىدسکِاجتواعیصهیٌۀ ٍتاسیخیبافتبِ ...................

                                                                                                 .گَیٌذهی

0.5 

10 

                                                                          ًواییذهطخصصیشبیتدسساهتيصیش ٍهتي، فشاهتي

     لیلیبطکستهشاجامچشا                    هیلیبَددیگشاًصبااگش
1.5 





 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 ًام ٍ ًام خاًَادگی :

 دّن پایِ :

 کلیِ سضتِ ّا سضتِ :
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 صفحه 3

1.ARFID  ًوشُ 2                 تَضیح دّیذ.   هثال 2 تا رکشاستفادُ هی ضَد ؟  چیست ٍتِ چِ هٌظَس فٌاٍسی

ّاییتشاضِسیضًَیي،فٌاٍسیایيدس .سٍدهیکاستِچیضّاتاصضٌاسیتشایکِاست RFID(1 (آسفیذ

.ضَدهیدادُقشاساًساىتذىحتی ٍٍسیلِیکسٍی )کپسَل(کَچکپَضیٌۀیاتشچسةضکلتِ

اصخاصیاهَاجدسیافتصَستدسکِاستکَچکتسیاسآًتيیک ٍهذاسیکداسایٍسیلِایي

 .ًوایذهیاسسالساخَددسٍىاطّالعات ٍکٌذهیتاتصخَداصسادیَییهَجیتاصخَاى،دستگاُیک

 دادى هیضاى دًٍذگی ٍ هصشف قٌذ خَى ٍ غیشُ آالسم هی دّذ .ساعت اپل تاچ ٍ جلیقِ ّای فَتثالیست ّا کِ تشای ًطاى هثال : 

ًوشُ  1                                                                   هیگزاسًذ؟تاثیشهخاطةقلة ٍرّيتشچگًَِسساًِ ّا.2

، ّوچٌیي تا قشاس دادى هَسیقی ّای هتٌاسة تا هفاّین سساًِ ّا تا استفادُ اص فٌَى هختلف سساًِ ای ٍ تا دست کاسی کشدى عکس ّا ٍ فیلن ّا 

ٍ تِ ضیَُ ّای خاظ تش رّي ٍ قلة هخاطثاى تإثیش هی گزاسًذ .تصاٍیش 

                   ًوشُ  1                                                                                    کٌٌذ؟هیدستکاسیساٍاقعیتچگًَِّاسساًِ.3

 تا استفادُ اص عٌاصشی هثل تاصًوایی / کلیطِ ساصی

ًوشُ   1                                               هَسد داضت؟  4خَاّذّاییچالص ٍهضایاچِای،سساًِیآیٌذُدًیای.4

ایي سَال تِ صَست پپَّص تَدُ ٍ داًص آهَص هی تایست تا دسًظشگشفتي هضایا ٍ آفت ّای دًای سساًِ اص تشداضت ّای ضخصی خَد پاسخ 

دّذ .

ًوشُ 5/1                                  ایٌتشًت دس هفَْم کلی تِ چٌذ دستِ تقسین هی ضَد ؟ ًام تشدُ ٍ هثال تضًیذ ..5

هاًٌذ : سیستن ّای ٍایشلس، )حیَاًاتحتّی ٍٍسایلاصاعن(اشیااینترنت

  )هاًٌذ فشستٌذُ ّای آسفیذ   ضکلیّشدسهاضیيتٍِسٍدی اًساى(انساناینترنت

 تشًاهِ ّای ایٌتشًتی تاًک ّا )تعذیّایتشای استفادُآىهشاٍدُ ٍدادُدیجیتال  تَلیذ(رقمیاینترنت ٍ

5/0     چِ تعذاد ٍ سیلِ تِ ایٌتشًت هتصل خَاّذ ضذ ؟ 2020تا تَخِ تِ تحقیقات تِ عول آهذُ تا پایاى سال .6

هیلیاسد دستگاُ  62

همان خساپ
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ًوشُ 2               دّیذ؟تَضیحساآلواًیسَاسیّایخَدسٍکلیطِ ٍتعشیفساساصیاًگاسُ ٍساصیکلیطِ.13

تکشاسساآىهختلفتِ اضکال ٍصهاىطَلدس ٍتَسصًذاصشاسخاظضکلتٍِاقعیتتاصًواییدسّاسساًِیاسساًِاگش

کٌٌذ.تثذیل«کلیطِ »تِساتاصًواییآىتَاًٌذهیًوایٌذ،

ًوشُ 1                                                            ضَد؟هیًواییسیاُاعتیادّاسساًِدسچشاضواًظشتِ.14

 تِ دلیل ًطاى دادى عاقثت افشاد هعتاد ٍ تِ هٌظَس خلَگیشی اص اعتیاد دس تیي آحاد افشاد خاهعِ.

اصیکی    ًوشُ  1                                                                            .تٌَیسیذساهثثتساصیْایکلیطِاصًوًَِیک.15

.استّاسساًِدساعتیادتاصًواییساصی،کلیطِهثثت ّایًوًَِ

ًوشُ  2                                                        هفاّین صیش سا تِ دقت ٍ تِ طَس کاهل ّوشاُ تا هثال تَضیح دّیذ ..16

 .ًاهٌذهی )هتي (است ساآىهلوَسِهحصَل ٍایسساًِتَلیذِاصلِ ٍهستقین،عٌاصش ٍآضکاسپیامداسایکِایالیِ =هتي   الف : 

هخاطة تشاثشگزاسیفٌَىاصّذفوٌذّگیشیِتْشتاپیامکِ تَلیذکٌٌذُاستغیشهستقیوی ٍپٌْاىّایپیامصیشهتي :    ب :

تِ  =فشاهتي ج :                         .استکشدُجاساصیایسساًِتَلیذِدس )...ٍتذٍیيهَسیقی،سًگ، ًَس،کالم،اصاستفادُهاًٌذ

.گَیٌذهی )فشاهتي (ضَدهیپیاماثشگزاسی ٍدسکتشتیشًٍیِ حاکنعَاهل ٍفشٌّگیهحیطی،ضشایطضاهل ٍاستپیامهتياصخاسجکِالیِ،سَهیي

خاصشکلیبهواقعیتدادننشانیعنیبازنمایی تاصًوایی =د :   

 

دس ایٌدا سساًِ ّای اهشیکایی تا استفادُ اص تشیذى عکس قصذ ًطاى دادى سٍحیِ 

 .اًساى دٍستی ٍ ًَع دٍستی سا تیي هخاطثاى خَد داسًذ 
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