
  -----در جامعه تشویق می کند . وبعضی بازی های  رایانه ای باعث میشود که  ------(آگهی های بازرگانی 1

 تشویق شود.

 خشونت گرایی  –( مصرف گرایی 2مصرف گرایی                     –(خشونت گرایی 1

 مصرف گرایی  –( مصرف گرایی 4خشونت گرایی                      -( خشونت گرایی3

 

 (رسانه های محیطی یعنی چه ؟2

 (ارتباطی است که در آن پیام ها و اطالعات  از کشوری به کشور های دیگر ارسال می شود .1

 ( ابزارهایی مانند رادیو ، تلویزیون که برنامه های سرگرم کننده برای مردم ارائه می دهد. 2

 نصب و مورد استفاده قرارمی گیرد.. که در فضاهای عمومی ( مجموعه ابزارهایی مانند تابلو های شهری و..3

 (هیچکدام .4

 

 ( کدام یک از موارد زیر در مورد فضای مجازی صحیح نیست ؟ 3

 (دردنیای واقعی مکانی را اشغال نکرده .    1

 (مربوط به فضای ارتباطات انسان ها از طریق رایانه است.2

   (دارای مکان جغرافیایی خاصی است .    3

 (مربوط به فضای ارتباطات انسان ها از طریق وسایل مخابراتی است .4

 

 (کاربر کیست ؟4

 ( کسی که از اینترنت استفاده می کند . 2( کسی که از رایانه استفاده می کند .                                  1

 2و1(4  ( کسی که تحت تاثیر رایانه و اینترنت قرار گرفته.                 3

 

 ( کدام گزینه در مورد )) ارتباط جمعی (( صحیح نیست ؟ 5

 ( بین گروه های وسیع مردم ایجاد می شود . 2( ازمرزجغرافیایی کشورها عبورمی کند .                 1

 د.( از طریق رسانه های همگانی صورت می گیر4( ارتباطی غیر مستقیم است .                                3



 نام کدام مخترع در مقابل اختراعش به درستی نوشته نشده است ؟  (6

 3و2(4              مورس -( رادیو 3گوتنبرگ             –( دستگاه چاپ 2گراهام بل             –( تلفن 1

 

 ( کدام گزینه صحیح نیست ؟7

 مارکنی آلمانی رادیو را اختراع کرد .  1985( درسال 1

 میالدی ))مورس(( دستگاه تلگراف را اخترع کرد . 1941( در سال 2

 (اولین تحول مهم در ارتباطات ، اختراع ماشین چاپ بود . 3

 چاپارخانه ها بود . (یکی از ابتکارات مهم ایرانیان باستان ، به وجود آوردن 4

 

 ----و-----د و سرانجام با ابداع کر ( بشراول از اصوات و کلمات برای برقراری ارتباط با همنوعانش استفاده9

 توانست بهتر افکار خود رابه دیگران منتقل کند. 

 ( الفبا و خط    4( دود و آتش                    3( ایماء و اشاره               2(تصاویر و خط                1

 

 باشد از جایی به جای دیگر منتقل میکند. حجم زیادی از اطالعات و پیام ها را بدون آنکه به سیم نیاز ------(8

     2و1(4(رایانه                           3ماهواره                       (2                      (اینترنت 1

 

 کدام گزینه صحیح نیست ؟(11

 زمین فرستادندروس ها نخستین قمر مصنوعی یا ماهواره ای به نام )اسپوتینک ا( به مدار  1857(در سال 1

 (شرکت پست و شرکت ایرانسل از شرکت های تابعه ی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هستند.2

 ( اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ ایتالیایی  انجام شد.3

(ماهواره هاحجم زیادی ازاطالعات وپیام ها رابدون آنکه به سیم نیاز باشداز جایی به جای دیگر کره زمین 4

 میکنند. منتقل

 

 

 


