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 پذیری اجتماعی شبكھ ھای اجتماعُی سواد رسانھ ای و مسؤلیت 

  .کھ برای سالمت ذھن افراد جوان بسیار مضر می باشد  یک اپیلکیشن شبکھ اجتماعی است ........... -١

  تلگرام - د  کفیس بو - ج  اینستاگرام – ب   بیوتیو -الف

 

  ظھور رسانھ ھای اجتماعی چھ تغییراتی را در سبک زندگی افراد بھ وجود آورده است؟ -٢

  اقتصادی -تغییر سیاسی  - د  اقتصادی –تغییر اجتماعی  - ج  اجتماعی –تغییر فرھنگی  - ب   سیاسی -تغییر اجتماعی  - الف

 
 موجود در شبکھ ھای اجتماعی بھ کاربران کمک می کند؟  برخورداری از چھ چیزی در بھره گیری از داده ھای -٣

 ھمھ ی موارد - د  سواد اجتماعی - ج  سواد رسانھ ای – ب  ھوش – الف

 
  اجتماعی قرار می دھد؟   شبکھ ھای  فرھنگی کاربران را در معرض تھاجم   چھ مواردی -۴

 ھمھ ی موارد - د    میزان تحصیالت - ج    جنس – ب    سن- الف

 
 ..................................... فرھنگ -۵

 .امری سطحی و ظاھری است و در باورھای بیرونی انسان ریشھ دارد - الف

 .و ظاھری نیست بلکھ در باورھای درونی و اساسی انسان ریشھ دارد   امری سطحی - ب

 .امری سطحی و ظاھری است و در باورھای بیرونی و درونی انسان ریشھ دارد - ج

 ھیچکدام - د

 
 .فرھنگی را بھ قوم کشی تعبیر کرد   تھاجم ..…………-۶

 

  پانوف - د    تایلور – ج  جرج گربنر - ب    مک لوھان - الف
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 .واالترین عنصر در موجودیت ھر جامعھ می باشد -٧

  فرھنگ - د    عقل – ج  سیاست – ب    دین – الف

 
  بھ چھ سالی برمی گردد؟   تاریخچھ پیدایش سواد رسانھ ای-٨

  ١٩٦٦ - د    ١٩٦٤ – ج    ١٩٧٠ – ب    ١٩۶۵ – الف

 
 کدام جملھ صحیح نمی باشد؟-٩

  .سواد رسانھ ای کمک می کند از سفره رسانھ ھا بھ گونھ ای ھوشمندانھ بھره مند گردیم - الف

 .شبکھ ھای اجتماعی بر پایھ مشارکت ھمگانی بنا شده اند - ب

 .واسطھ شبکھ ھای ارتباطی پدید امده آمده اندرسانھ ھای اجتماعی ابزاری ھستند کھ بھ  - ج

 .از بارز ترین ویژگی ھای شبکھ اجتماعی انتشار اخبار بھ روز و صحیح می باشد - د

 
 نظریھ کاشت را چھ کسی مطرح کرد؟ -١٠

  تیلور - د    پانوف – ج  مک لوھان - ب    جرج گربنر - الف

 
  در برابر تھاجم فرھنگی ایمن می گردند؟کاربران شبکھ اجتماعی با مجھز شدن بھ چھ چیزی -١١

  سواد اجتماعی - د    دین – ج    فرھنگ – ب    سواد رسانھ ای - الف

 

 چھ گروه سنی بیشتر تحت تاثیر تھاجم فرھنگی قرار میگیرند؟-١٢

  ھمھ ی موارد - د     افراد کم سن - ج    افراد میانسال - ب    جوانان – الف 

 
 متولی جامعھ پذیری چیست؟بزرگترین اشکال نھاد ھای  -١٣

  عدم برنامھ ی مشخص برای طرح سواد رسانھ ای در کتب درسی - ب  عدم آموزش مھارت استفاده از شبکھ ھای اجتماعی - الف

  الف و ب - د  عدم مطالعھ و برنامھ ریزی برای مقابلھ با تھاجم فرھنگی - ج
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 عمده ترین راه ھای نفوذ فرھنگی در جامعھ کدام است؟-١٣

  ھمھ ی موارد - د  تغییر و تحول در فرھنگ بومی - ج  تغییر و تحول در ارزش ھای دینی - ب  تغییر و تحول در ارزش ھای سنتی - الف

 
   ........................... ھر چھ سواد رسانھ ای افزایش یابد میزان تحت تاثیر قرار گرفتن کاربران در برابر تھاجم فرھنکی-١٥

  ھیچ کدام - د  .تغییری پیدا نمی کند - ج  .افزایش پیدا می کند - ب  .می کندکاھش پیدا  - الف

 
  .در فرھنگ جامعھ نقش غالب را بازی می کند .……………… -١٦

  کاربران شبکھ ھای اجتماعی - د  تلوزیون – ج  رسانھ ھا - ب  شبکھ ھای اجتماعی - الف

 
  .را تحت تاثیر قرار داده است........................ دارای فرھنگ ھای مختلف گسترش رسانھ ھای جدید و امکان ارتباط با کاربران -١٧

 ھویت ملی - د    ھویت دینی - ج    ھویت فرھنگی - ب     ھویت اجتماعی - الف

 
  .نخستین کسی کھ فرھنگ را از تعریف کالسیک آن خارج کرد و مترادف با تمدن بھ کار برد -١٨

 مالینفسکی -د    مک لوھان - ج    گربنر – ب    تیلور   ادوارد بانت - الف

 
 با رسانھ ھای اجتماعی در چیست؟   تفاوت رسانھ ھای سنتی-١٩

  .رسانھ ھای اجتماعی مجازی دو سویھ عمل می کنند - ب  .رسان ھای سنتی یک سویھ عمل می کنند - الف

  الف و ب - د  .رسانھ ھای سنتی دو سویھ عمل می کنند - ج

 
 .در خواھد آمد) جھان بدون مرز ( معتقد است کھ جھان بھ صورت یک دھکده ی جھانی .......................  -٢٠

  پانوف – د    تیلور – ج    مک لوھان - ب    گربنر – الف

 

 . تاثیر فضای اینستا گرام بر کدام رویکرد کاربران بیشتر است -٢١
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  ھمھ ی موارد - د  اجتماعی – ج    اخالقی – ب  فرھنگی – الف

 
 دوجود دار...................... ...بین سواد رسانھ ای و تھاجم فرھنگی در میان کاربران رابطھ ای  -٢٢

  رابطھ ای وجود ندارد - د    رابطھ ی دو سویھ - ج  رابطھ ی معکوس - ب  رابطھ ی مستقیم - الف

 
 امکان ذخیره کدام موارد در برنامھ شاد وجود دارد؟  -٢٣

  متن،صوت،تصویر، فیلم و انیمیشن - د  متن،تصویر،فیلم و انیمیشن - ج  متن،صوت،تصویر و فیلم - ب  صوت،تصویر،فیلم و انیمیشن - الف 

 
 در حال حاضر احراز ھویت دانش اموزان با کدام اطالعات زیر امکان پذیر است؟  -٢٤

  کد ملی و نام و نام خانوادگی - د  و نام کد ملی - ج  کد ملی و سریال شناسنامھ - ب  کد ملی و شماره تلفن - الف 

 
 حجم فیلم یا فایل در شاد حداکثر چند مگابایت می باشد؟  -٢٥

  مگابایت٢٠٠حداکثر  - د  مگابایت ١٠٠حداکثر  - ج  مگابایت ٦٠٠حداکثر  - ب  مگابایت ٤٠حداکثر  - الف 

 
  در سامانھ شاد آموزش ھا بھ چھ صورت انجام می گیرد؟ -٢٦

 گزینھ ب و ج - د    افالین – ج    انالین – ب  فیلم ھای شبکھ آموزش نمایش - الف 

 
 عضویت دانش اموزان در گروه کالس درس بھ کدام طریق امکان پذیر است؟  -٢٧

  ھمھ موارد - د  از طریق لینک گروه - ج  از طریق افزودن عضو توسط دبیر - ب  از طریق سیستم عضویت شاد - الف 

 
 مشخص می شود ...............و معلم ھر کالس در گروه مربوط با ستاره.................در شاد تحت وب ، مدیر مدرسھ با ستاره -٢٨

 خاکستری-خاکستری - د    ابی-خاکستری - ج  خاکستری-ابی - ب  ابی-ابی - الف 

 
 برای آپلود فایل در گروه یا کانال روی کدام عالمت باید کلیک کرد؟  -٢٩

 دریافت - د   دانلود – ج    ارسال – ب  پیوست - الف 
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 ایجاد می کنند ................کانال ھا در واقع یک ارتباط -٣٠

  ھیچکدام - د  گسترده – ج  دوسویھ – ب  تعاملی –الف 

 
 یک مزیت عمده دانلود و ذخیره فایل در پوشھ دانلود ھا چیست؟  -٣١

  کاھش حجم - د  حفظ نام فایل - ج    کیفیتافزایش  - ب    تغییر نام فایل - الف 

 
 در زمینھ امنیت شاد از کدام مورد می توان استفاده کرد؟  -٣٢

  تشخیص چھره - د  استفاده از پین - ج    اسکن قرنیھ چشم - ب  اسکن اثر انگشت - الف 

 
 از پرسنامھ مصاحبھ استفاده می شود؟ ..........در ازمون ھای -٣٣

  سنجش عاطفی - د  شناختی – ج  عملکردی – ب    نگرش سنجی - الف 

 
 آموزش ھای برخط در نرم افزار شاد تا چھ زمانی ادامھ دارد؟ -٣۴

  تا پایان امتحانات - د  با تغییراتی می تواند در اینده ھم مورد استفاده قرار گیرد - ج  پایان سال تحصیلی جاری - ب  پایان خرداد - الف 

 
 چگونھ شماره موبایل خود را از دید دیگران در شبکھ شاد مخفی کنیم؟  -٣٥

  بخش حریم خصوصی-تنظیمات-منو - د  این امکان وجود ندارد - ج  فعال کردن حالت رئح - ب  درخواست از معلم کالس - الف 

 
 .است… شاد مخفف عبارت  -٣٦

  شبکھ دانش آموز محور - د  شبکھ ملی اطالعات - ج    شبکھ آموزشی دانش اموزان - ب  شبکھ اطالعات درسی - الف 

 
 .است… وظیفھ والدین در نرم افزار شاد  -٣٧

  بھ عنوان ناظر فعالیتھای مدرسھ - ب    بھ عنوان ناظر فعالیتھای دانش آموز - الف 

 نقش خاصی برای انان در شاد تعیین نشده است - د    امکان ارتباط با مدیر و معلم را دارند - ج
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 است… مسئول پیگیری ورود معلمان بھ اپلیکیشن شاد بر عھده  -٣٨

  معاون مدرسھ - د  کارشناس فناوری منطقھ - ج  مدیر مدرسھ - ب   مدیر کل آموزش و پرورش - الف 

 
 شماره تلفن ھمراه کھ در نرم افزار شاد خواستھ می شود باید با شماره کاربر در کدام سامانھ مطابقت داشتھ باشد؟ -٣٩

  مالی - د  پرسنلی – ج    ھمگام – ب   سناد - الف 

 
 پیام رسان شاد در چھ ھنگامی رخ می دھد؟  ٤١٧خطای  -٤٠

  قطعی اینترنت - ب       پایان مھلت ثبت مشخصات دانش اموز - الف 

  عدم مطابقت اطالعات وارد شده دانش اموز با اطالعات سناد - د  تغییر آی پی اینترنت یاترافیک باال - ج

 

 اولین گام پس از ورود بھ صفحھ اصلی برنامھ شاد چیست؟  -٤١

  افزودن مخاطبین - د  صحت سنجی - ج  تایید رمز ورود - ب    افزودن کالس - الف 

 
 حداقل تعداد کارکترھا برای نام کاربری در شاد چند کارکتر است؟  -٤٢

  ٤ - د  ٧ – ج  ٦ – ب        ٥ –الف 

 
  باشد؟ کدام یک تعریف فضای مجازی نمی -٤٣

فرمان دادن  فضای سایبر در اصل از دو واژه سایبرنتیک و اسپیس گرفتھ شده است و بیان گر علمی است کھ بھ انسان یاماشین خودکار امکان حکومت کردن و - الف 

 .می دھد

  .می توان فضای مجازی را مترادف با اینترنت دانست اما اینترنت ابزار ورود بھ فضای مجازی نیست - ب

  .نمیتوان فضای مجازی را مترادف با اینترنت دانست اما اینترنت ابزار ورود بھ فضای مجازی است  - ج

 .فضای مجازی عبارت است از محیطی کھ در آن برقراری ارتباط ،رویت و انتقال اطالعات در ساختارھا و قالب ھایی طراحی و کنترل می شود - د
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  نکبوتی بھ کدام ویژگی فضای مجازی اشاره شده است؟در تعریف فضای مجازی در کتاب شبکھ ع  -٤٤

  ھمھ موارد - د                خدمات و ارتباطات کنترل می شو - ج   در قالب خدمات ارائھ می شود -  ب       محیط است و نامحدودنیست - الف 

 
  از ارکان تشکیل دھنده فضای مجازی نمی باشد؟ -۴۵

           خدمات محتوا و اقتصاد - د  محتوا و سیاست   خدمات - ج  کاربرد، شبکھ ارتباطی -   ب                    حاکمیت و زیر ساخت - الف 

 

    طراحان شبکھ مخوف عنکبوتی چھ اھدافی را دنبال می کنند؟ -٤٦

                 انحرافیتولید ادیان  - ب                                          بوجود آوردن جھان یکپارچھ - الف 

                ھر سھ مورد - د         ملت ھا و دولت ھای برخاستھ از رای و نظر واقعی مردم  تالش علیھ  - ج

 
  کدام یک از الیھ تشکیل دھنده حاکمیت فضای مجازی نمی باشد؟ -٤٧

                حاکمان را زیر نظر داشتن - ب              تسھیل امکان رصد و زیر نظر داشتن مسئوالن   - الف 

  زیر نظر داشتن نخبگان و موثرین نظام -  د                                        کردنقاطبھ مردم را کنترل  -    ج

 
  گذار نخواھد بود؟کدام یک از موارد زیر دسترسی ابزارھای ارتباطی بھ اطالعات مسئوالن و نخبگان و موثرین نظام توسط دشمن اثر  -٤٨

  ایجاد زمینھ برای باج گیری از مسئوالن    - ب            خنثی سازی نخبگان و موثرین   - الف 

  برنامھ ریزی برای ترور مسئوالن نظام -    د                         مردم را بر علیھ نظام شوراندن - ج  

 
  معرفی می نمایند؟مقام معظم رھبری طراحان استعمار نو را چگونھ  -٤٩

  .<یک مجموعھ فرھنگی در دنیا با تکیھ بر نفت ، حق وتو ،سالح میکروبی و شیمیایی عمل می کنند   - الف 

  .کسانی کھ با بمب اتمی و قدرت سیاسی می خواھند ھمھ ی باورھا و چارچوب ھای مورد پسند خودشان را بھ ملت ھای دیگر تحمیل کنند - ب

  امریکا ، اسرائیل یا انگلیسی ھستند) انوفر(طراح فضای مجازی  - ج

 الف و ب صحیح است - د
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  مقام معظم رھبری با بکار بردن واژه ی طبقھ اجتماعی برای توصیف طراحان مجازی آنھا را با چھ نامی معرفی نمودند؟ -٥٠

                     اختاپوس ھفت سر - د      ھای چپاول گر قدرت - ج            قدرتمندان زورگو - ب                 زر ساالران اقتدار طلب   - الف 

 
  کدام تعریف برای آسیب شناسی امنیتی صحیح تر است؟ -٥١

  آسیب شناسی امنیتی یک شاخھ علمی قدیمی است کھ فقط بھ مطالعھ و بررسی عوامل ناامنی می پردازد - الف 

  بھ مطالعھ و بررسی عوامل ناامنی می پردازدآسیب شناسی امنیتی علمی است بین رشتھ ای کھ تنھا  - ب

  آسیب شناسی امنیتی یک شاخھ علم فضای نظامی است کھ فقط عوامل ناامنی را بررسی می کند - ج

 آسیب شناسی امنیتی یک شاخھ علمی جدید وبین رشتھ ای کھ بھ مطالعھ و بررسی عوامل ناامنی ،تھدیدھا،آسیب ھا - د

 
 داران صھیونیست را با چھ نامی معرفی کرده است؟قرآن شبکھ سرمایھ   -٥٢

 ھمھ موارد - د     بزرگان شرک و ضالل عالم -  ج   مستکبرین عالم - ب          ائمھ کفر عالم   - الف 

 
  کدام یک از موارد زیر از نظر امام صادق از خصایص ائمھ کفر نمی باشد؟ -٥٣

  کار نیک انجام می دھند -    ب  او نمی دھندشھادت بھ وحدانیت خدا و رسالت پیامبر    - الف 

  از دادن زکات و صدقھ طفره می روند - د            حج و عمره بھ جا نمی آورند  - ج    

 
 نھاد تاثیر گذار در موضوع فضای مجازی کدام است؟  -٥٤

  ھمھ موارد -  د     ملل متحدسازمان  - ج     جامعھ اینترنت -    ب                   سازمان پنج چشم - الف 

 
  کشور ھای عضو سازمان پنج چشم کدام اند؟  -۵۵

  آمریکا ، فرانسھ، آلمان ، انگلیس ، ژاپن - ب                آمریکا ، انگلستان ، استرلیا ، کانادا ، نیوزلند - الف 

                   استرالیا ،کانادا ، فرانسھ، آلمانآمریکا ،  - د         آمریکا، انگلستان ، آلمان ،فرانسھ، کانادا - ج
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  اینترنت غلط است؟  کدام جملھ در رابطھ با نقش جامعھ  -٥٦

  اینترنت یکی از مھمترین نھادھای موثر فضای مجازی در جھان است - الف 

  .اینترنت مستقیما در بوجود آوردن و منتشر کردن استانداردھا نقش دارد - ب

  .یک سازمان غیر انتفاعی بین المللی کھ برای راھبری استاندارھا ، آموزش و سیاست ھای مرتبط با اینترنت تاسیس گردید این نھاد  - ج

 .بھ عنوان سازمان متولی اینترنت مسئولیت صدور امتیاز برای گروه ھای ناظر را بر عھده دارد - د

 
   باشد؟ کدام مورد از زیر شاخھ اصلی گروه معماری اینترنت می  -٥٧

 ھیچکدام - د   الف و ب صحیح است - ج  گروه ویژه مھندسی اینترنت - ب       نیروی ضربت مھندسی اینترنت   - الف 

 
  کدام یک از موارد زیر جزو نواحی ھشتگانھ گروه ویژه مھندسی اینترنت است؟ -٥٨

      ھمھ موارد - د                    ناحیھ مسیر یابی و امنیتی - ج  عملیات و مدیریتناحیھ اینترنت و ناحیھ  - ب            ناحیھ کاربردی و عمومی - الف 

 
  سازمان ملل متحد تحت نفوذ و سیطره کدام شبکھ قرار دارد ؟ -٥٩

 شبکھ انگلیسی -  د              شبکھ یھودی -   ج   شبکھ اروپایی -    ب          شبکھ آمریکایی - الف 

 
   از موارد زیر از نقطھ نظر ساختار وظیفھ ای از وظایف اتحادیھ بین المللی مخابرات نیست؟ کدام یک -٦٠

  توسعھ مخابرات - د                       ارتباطات رادیویی -  ج     استاندارد سازی فرھنگی اقتصادی - ب              استاندارد سازی مخابرات   - الف 

 

  جھانی جامعھ اطالعاتی زیر مجموعھ ھای سازمان ملل متحد کدام است؟وظیفھ نھایی اجالس   -٦١

  اجرایی کردن اصل ثابت شورای امنیت - ب           اجرایی کردن اصل ثابت وزارت خارجھ آمریکا - الف 

      الف و ج صحیح است - د                                      آزادی اطالعات و ارتباطات -  ج

 
  مھمترین شرکت ھای فعال در عرصھ مجریان فضای مجازی کدام است؟  -٦٢
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  ھمھ موارد - د                        آمازون - ج  آلفابت و اپل -  ب       شرکت ھای تولید سخت افزار و نرم افزار - الف 

 
  آمازون یا آمازون دات کام نام کدام شرکت تجاری الکترونیک است؟ -٦٣

                  یشرکت تجارت الکترونیک انگلیس - ب             الکترونیک آمریکاییشرکت تجارت  - الف 

           ھیچکدام - د                    شرکت تجارت الکترونیک صھیونیستی  - ج

 
 کدام یک نقش پررنگی در بسیاری از کودتاھا و اغتشاشات سراسر جھان ایفا کرده است؟ -٦٤

   تنسنت - د                        توییتر - ج  فیس بوک - ب   سیسکو   - الف 

 
  چیست؟ ٢١مھمترین ھدف حاکمان فضای مجازی و ائمھ کفر درقرن  -٦٥

                       از بین بردن خداجویی و خدا پرستی در ملت ھا - ب      آسیب رسانی بھ اقتصاد کشورھا   - الف 

 تبلیغ کاالھای لوکس و ایجاد روحیھ مصرف گرایی - د                                سرگرم کردن مردم دنیا - ج

 
  دشمنان از چھ راه ھایی قصد خاموش کردن نور خدا را دارند؟"یریدون ان یطفوا نورهللا بافواھھم ویابی هللا ان یتم نوره ولوکره الکافرون "با توجھ بھ آیھ ی  -٦٦

  یرید الذین یتبعون الشھوات ان تمیلوا میال عظما - ب  تشیع الفاحشھ فی الذین امنوالھم عذاب الیم فی الدنیا و اآلخرهان الذین یحبون ان  - الف 

  مکرو و مکر هللا و هللا خیرا الماکرین - د    الف و ب صحیح است - ج

 
  سخت افزار ھای پایھ شامل کدام یک از موارد زیر است؟ -٦٧

    ھمھ موارد - د             سخت افزارھای پردازش داده - ج  سخت افزارھای ذخیره سازی حجم وسیع اطالعات - ب      اطالعاتسخت افزارھای انتقال  - الف 

 
  تلفن ھمراه بھ عنوان ابزار ارتباطی چند وظیفھ ای در کدام موارد ذیل قابل استفاده است؟ -۶٨

       ارسال و دریافت ، پیامک و جمیل ، خبررسانی   - ب                         تلفن ، اینترنت ، دوربین عکاسی   - الف 

  دھمھ موار - د   دیدن فیلم و سریال و مشاھده ی کانال ھای ماھواره ای - ج
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  کدام یک از موارد زیر جزو نرم افزار کاربردی نیست؟ -٦٩

  پخش کننده صوت و تصویر -    ب                       سامانھ ھای عامل و موتور ھای جست و جو - الف 

  نرم افزارھای مرتبط با ویرایش متن    - د    )جی پی اس(مسیر یابی   - ج

 
 صھیونیزم بین المللی جھت سامانھ ی مدیریت فضای مجازی از طریق کدام مورد زیر اقدام می کند؟ -٧٠

 نفوذ - د                   سیطره بر مابع مالی جھان - ج   اقدام نظامی - ب    سلطھ ی سیاسی   - الف 

 
  از مھمترین تولیدات شبکھ ی عنکبوتی کھ ھزینھ ھای گزافی را برای آن متحمل می شوند؟ -٧١

 ھیچکدام -   د         امور تفریحی و رفاھی - ج               بازی ھای رایانھ ای -    ب  فیلم و سریال   - الف 

 
 یک موجب تقویت نرم افزار در بعد اقتصادی می شود؟کدام   -٧٢

 ھیچکدام -   د         فروش نرم افزار - ج             افزایش تعداد کاربران - ب        کاھش تعداد کاربران - الف 

 
 مطابق فتوای مقام معظم رھبری حکم خرید کاالی دشمنان کھ بھ نحوی کمک بھ آن ھا محسوب شود چیست؟ -٧٣

 ھیچکدام - د   در حد نیاز اشکال ندارد - ج                        حرام است - ب   اشکال ندارد - الف 

 
 کدام یک از انواع شبکھ ھای ارتباطی بھ عنوان یکی از ارکان فضای مجازی نیست؟  -٧٤

     تلفن ثابت - د              رادیو تلویزیون - ج         تلفن ھمراه - ب        اینترنت   - الف 

 
  کدام یک از وسایل ارتباطی زیر چند منظوره و یک وسیلھ ارتباطی چند رسانھ ای است؟ -٧٥

 تلفن و مطبوعات -   د                اینترنت - ج  ماھواره -   ب      رادیو تلویزیون   - الف 

 
  امروزه خدمات فضای مجازی در ابعاد بین المللی چھ ویژگی دارد؟ -٧۶

  الف و ج صحیح است - د                ابزاری تھدید زا - ج  ابزاری فرصت آفرین -   ب              ...و  ، فرھنگی ، اقتصاد ابزاری جھت نفوذ سیاسی   - الف 
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  کدام یک از مھمترین آسیب ھای فضای مجازی محسوب نمی شود؟ -٧٧

 آسیب ھای اجتماعی - د         آسیب ھای خانواده - ج     آسیب ھای فردی    - ب               آسیب ھای سیاس   - الف 

 
  آسیب ھایی کھ بر بعد فردی اشخاص وارد می شود چیست؟  -٧٨

  بدون ھدف ، خیال پرداز، نامید یا امیدوار کاذب   - ب     و تنبل و مصرف گرا   بیماری روحی و بی اراده - الف 

 ھمھ موارد -  د    دارای ضعف ایمان ،افسرده و سرخورده - ج

 
  در حال حاضر مخرب ترین ، مھلک ترین ، خطرناک ترین ، تاثیر گذارترین و کم ھزینھ ترین عامل آسیب فردی کدام است؟  -٧٩

 سینما -  د       ماھواره - ج  استفاده از فضای مجازی - ب                     استفاده آزاد و بی قیدو شرط از فضای مجازی   - الف 

 
 آسیب ھای فردی را در چھ حوزه ھایی می توان تجزیھ و تحلیل کرد؟  -٨٠

  ھمھ موارد -    د    سالمت -     ج                   اخالق رفتاری - ب   اعتقادی –الف 

 
  کدام یک از مصادیق آسیب ھای فردی اعتقادی محسوب نمی شود؟  -٨١

  معاد و تضعیف باورھا اصول و فروع دینعدل  –پخش شبھات فراوان اعتقادی در توحید  - الف 

  مخدوش ساختن عقیده مھدویت از طریق تردید   )ع(توھین گسترده بھ اھل بیت و طھارت   - ب

  جدایی دین از سیاست و طرح آزادی ھا و بی بندو باری ھای لجام گسیختھ - ج

 شیرازی ھا-وھابیان -بھائیان –و تبلیغ گسترده فرق انحرافی و شیطان پرستی    ترویج ادیان انحرافی از قبیل ھندوئیسم ، فراماسونری - د

 
  اخالقی و رفتاری محسوب می شود؟ –کدام یک از اثرات آسیب ھای فردی   -٨٢

   برھم زدن مرز بین اخالقیات و غیر اخالقیات       - ب                          نشانھ رفتن مرز بین اخالقیات و غیر اخالقیات - الف 

  ھمھ موارد -     د      شکستن حریم ھا و پدیدار نمودن پلیدی ھا در اخالق و رفتار - ج
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  اخالقی و رفتاری محسوب نمی شود؟ –کدام یک از مھمترین آسیب ھای فردی  -٨٣

  غفلت از نیازھای فردی خانواده و کاھش تقید بھ رعایت احکام شرعی -    ب    ایرانی –از دست دادن ھویت اسالمی  - الف 

  واجتماعی   قبح شکنی نسبت بھ ناھنجاری ھای دینی   - د  اعتماد بھ نفس و افزایش روحیھ پرخاشگری و خشونت  - ج

 
  چھ عاملی موجب عدم مسئولیت پذیری فرد می شود؟ -٨٤

 ھمھ موارد - د                                   اعتقاد بھ فضای مجازی - ج  اعتماد بھ فضای مجازی -   ب                          اعتیاد بھ فضای مجازی - الف 

 

  با ورورد فضای مجازی بھ خانواده ھا ، چھ تغییرات ناخوشایند ی را بھ دنبال داشتھ است؟  -٨٥

  کم رنگ شدن تربیت دینی با گسترش فضای مجازی   - ب              غفلت از نیازھای عاطفی فرزندان - الف 

   ھمھ موارد - د  تربیتی از کانون خانواده و تمرد فرزندان در برابر خانوادهخروج محوریت  -  ج

 
  در بحث کاھش احترام بھ والدین پایگاه ھای اینترنتی بھ فرزندان چھ آموزشی می دھند؟ -٨٦

  فضای مجازی مقابل آنان بایستندبا طرح قدیمی بودن سخن والدین و حضور در   - ب     بھ نصایح و صحبت ھای والدین خویش اھمیت ندھند - الف 

  .بھ نصایح والدین گوش داده و در برابر آنان مقاومت نکنند - د    الف و ب صحیح است - ج

 
  کدام مورد از آسیب ھای فضای مجازی در روابط والدین نیست؟ -٨٧

  انتظارات بھ جا از ویمدارا کردن با ھمسر و  -  ب                          تغییر الگوی ھمسر گزینی - الف 

 وافزایش طالق عاطفی   ایجاد شک و بدبینی بین ھمسران    - د          عدم رضایت از زندگی و کاھش غیرت - ج

 

  مدارا نکرن با ھمسر و ناسپاسی نسبت بھ ھمسر از اثرات کدام یک از آسیب ھای فضای مجازی بر والدین است؟ -٨٨

  اناپایداری ازدواج ھ - د                         عدم رضایت از زندگی - ج  کاھش غیرت -  ب                                   باال نرفتن سطح توقعات   - الف 

 
  فضای مجازی کدام بعد از خانواده را دچار اختالل می کند؟ -٨٩
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       بعد اخالقی -   د                     سبک زندگی خانوادگی - ج                بعد عاطفی -  ب    بعد فردی - الف 

 
  کدام یک از موارد زیر از آسیب ھای مرتبط با سبک زندگی خانواده نیست؟ -٩٠

  ھویت زدایی از مفھوم خانواده و ترویج گسنرده زن ساالری - ب  مد گرایی و کاھش تقید بھ حجاب و رواج فرھنگ اسراف و تبذیر - الف 

  گرایش بھ رفاه طلبی ، آسایش طلبی عافیت طلبی - د    کاھش غیرت عدم رضایت از زندگی و - ج

 
  کدام یک از تعاریف زیر در خصوص آسیب ھای اجتماعی نادرست است؟  -٩١

        .بھ انحرافات و کج روی ھای اجتماعی ،آسیب ھای اجتماعی گفتھ می شود   - الف 

  و معنوی اثر گذار استآسیب ھای اجتماعی بر روح و روان ، جسم و مسائل مادی  - ج

 .آسیب ھای اجتماعی فقط بر روح و روان فرد اثر گذار است - د

 
 محور قابل بررسی در آسیب ھای اجتماعی کدام است؟ -٩٢

  ھمھ موارد -   د     سیاسی -     ج               اقصادی -       ب             فرھنگی،علمی   - الف 

 
  ھای اجتماعی کدام است؟محور قابل بررسی در آسیب  -٩٣

 ھمھ موارد -    د  سیاسی - ج                  اقصادی -   ب         فرھنگی،علمی   - الف 

 
  : آسیب ھای اجتماعی در بعد فرھنگ عبارت است از -٩٤

  بھ خطر می افتد آداب و رسوم ، اخالق ، ساختارھا و نھادھا در بخش دینی  - ب    بھ خطر افتادن باورھا ، اعتقادات   - الف 

  اثر گذاری بر روح و روان ، جسم و مسائل مادی و معنوی جامعھ -  د    الف و ب با ھم صحیح است - ج

 
  کدام یک از مصادیق واقعی آزادی بیان بھ معنای واقعی و صحیح است؟ -٩٥

 توھین بھ اقوام   - د     مسئوالنافشاگری، توھین بھ  - ج  آزادی و ریختن آبروی افراد   - ب        شھادت حق   - الف 

 



 آموزشگاه رایان دانش
 

 

روبه روي مصال-میدان شهدا-ساري  
01133250314-01133265714 

  از نظر مقام معظم رھبری کدام یک از ابزار تسلط بر فرھنگ یک کشور است؟ -٩٦

 کتاب و رمان -   د     اینترنت - ج                مسئلھ مھندسی اطالعات -   ب      رادیو تلویزیون - الف 

 

   :است ازمھمترین آسیب ھای اقتصادی فضای مجازی عبارت  -٩٧

  افزایش ھزینھ ھای کاذب خانواده ،اجتماع و کشور - ب                       از بردن فرصت شغلی جوانان ایرانی   - الف 

  ھمھ موارد -    د       خروج گسترده ارز و تامین منابع مالی یھود و صھونیست -  ج

 
  مسئوالن و موثری نظام در چھ زمینھ ھایی میتواند اقدامات مقتضی انجام دھد؟دشمن با دسترسی وسیع ابزارھای ارتباطی بھ اطالعات   -٩٨

                            خنثی سازی نخبگان و موثرین - الف 

  ایجاد زمینھ برای باج گیری از مسئوالن - ب

                       برنامھ ریزی برای ترور آنان - ج

 ھمھ موارد -      د

 
  ترین تلقی از شبکھ ملی اطالعات کدام است؟صحیح   -٩٩

  .شبکھ ملی اطالعات ھمان اینترنت یا مدیریت داخلی است کھ ھمھ استانداردھای امنیتی و فرھنگی در آن رعایت شده است   - الف 

  .المشبکھ ملی اطالعات یعنی برقراری ارتباطات و ارائھ خدمات در فضای مجازی بھ شکل ارزان ،پر سرعت ،ایمن و س - ب

  ملی، اینترانت ملی ایران و شبکھ ملی اینترنت شناختھ می شود   شبکھ ملی اطالعات با نام ھایی شامل اینترنت  - ج

 .مجموعھ پھنای باند رد و بدل شده داخل کشور و داده ھای تبادل شده با پھنای باند خارجی است   شبکھ ی ملی اطالعات - د

 
   شاخصھ ھای شبکھ ملی اطالعات نمی باشد؟کدام یک از موارد زیر از  -١٠٠

  کاربران از کشور،استان یا حتی شھر کاربر مورد نظر  خارج شدن اطالعات و دیتاھای   - الف 

 محیط سالم و عاری از فساد جھت فعالیت در محیط مجازی برای آحاد کاربران - ب

  شبکھ ھای اختصاصی محلی و ملی در کشورامکان ایجاد شبکھ ھای اینترانت و خصوصی و امن داخلی و تجمیع  - ج
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  کاھش ھزینھ ھا برای کاربران شرکت ھای ارائھ دھنده سرویس و شرکت ھای ایجاد کننده زیر ساخت ھای ارتباطی  - د

  

فناوری اطالعات چھ شاخص ھایی را قانون برنامھ توسعھ در خصوص ایجاد و توسعھ شبکھ ملی اطالعات ،وزرات ارتباطات و  ٤٦با عنایت بھ بند الف ماده   -١٠١

  باید مورد توجھ قرار دھد؟

  مردم بھ شبکھ ملی اطالعات و اینترنت%  ٦٠اتصال کلیھ کسب و کاھا و    - الف 

  کسب رتبھ دوم کلیھ شاخص ھای فاوا در منطقھ - ب

  صنعت فناوری اطالعات از تولید ناخالص داخلی%  ٢سھم  - ج

 ھمھ موارد - د

 
  الیھ ھای شبکھ ملی اطالعات کدام ست؟ارکان و  -١٠٢

       الیھ زیر ساخت - الف 

      الیھ شبکھ اتصال   - ب

      الیھ خدمات و محتوا   - ج

 ھر سھ مورد صحیح است    - د

 
  از میان پاسخ ھای زیر کدام یک از ویژگی ھای فضای مجازی نیست؟  -١٠٣

  .ھمدیگر روابط اجتماعی دارند افراد و جوامع ، از طریق فضای مجازی با   - الف 

  .سرعت ارتباط و تبادل اطالعات ، دارایی و فناوری در فضای مجازی بسیار باال است - ب

  زندگی روزمره مردم بھ طور فزاینده ای در سراسر جھان بھ تارو پود فضای مجازی آمیختھ نشده است - ج

 .مجازی تجارت کاال و خدمات می کنندبنگاه ھای تجاری بھ صورت ملی و بین المللی در فضای   - د

 
  در حال حاضر کدام شبکھ ھای مستقل از بسترھای ارتباطی موجود استفاده می کنند؟ -١٠٤

    )شمس(شبکھ ملی سالمت  - الف 
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 )شباب(شبکھ بزرگ اطالع رسانی بسیج - ب

  )رشد(شبکھ آموزش و پرورش  - ج

 ھمھ موارد    - د

 
  برای راه اندازی شبکھ ملی اطالعات کدام یک از موارد زیر ضرورتا باید بومی شود؟ ھم زمان با اقدام الزم -١٠٥

               بومی سازی زیر ساختھا و شبکھ ھای ارتباطی - الف 

            بومی سازی خدمات و قالب ارائھ خدمات و سخت افزارھای کاربردی   - ب

             الف و ب صحیح است - ج

 حاضر امکان بومی سازی وجود ندارد در حال     - د

 
 کدام یک از فواید و برکات راه اندازی مطلوب شبکھ ملی اطالعات نمی باشد؟ -١٠٦

     سیاسی - الف 

               فرھنگی - ب

                      امنیتی     - ج

 اقتصادی - د

 
  قای کیفیت این شبکھ چھ نتایجی حاصل می شود؟با توجھ بھ اھداف کیفی شبکھ ملی اطالعات کشور ،از ارت -١٠٧

         بھبود قابل لمس وضعیت فرھنگی) الف

 تقویت بنیھ فضای مجازی داخل و امکان تولید نرم افزار و سخت افزار   - ب 

 بھبود بخش اقتصادی و پیشرفت ،ترقی و توسعھ کشور - ج

 ھمھ موارد - د

 
 فعلی مبنی بر راه اندازی فازھای شبکھ ملی اطالعات صحت ندارد؟بھ چھ دلیل ادعای وزیر قبلی و   -١٠٨

  بیان صریح مقام معظم رھبری مبنی بر عدم راه اندازی شبکھ ملی اطالعات)الف 
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  پیگیری پروژه بر خالف قانون و مسیر پیش بینی شده - ب

  گسترش جرائم ،فساد ر فحشا بعد از راه اندازی دو فاز از شبکھ ملی اطالعات - ج

 ھر سھ مورد صحیح است - د

 
  کدام یک از دالیل عدم اھتمام جدی مسئوالن برای اصالح وضعیت موجود فضای مجازی نمی باشد؟  -١٠٩

  برداشت ناصحیح از بومی و روش مواجھھ غیر اسالمی - الف 

  در وزارت ارتباطات ٢٠٣٠عدم اجرای سند  - ب

  مانع مادی - ج

 قبلمماشات بی جھت قوه قضائیھ از  - د

 
  نمی باشد؟) رسانھ جمعی(ازمیان تعاریف زیر کدام تعریف صحیح از رسانھ  -١١٠

  .رسانھ وسیلھ ای است کھ فرستنده بھ کمک آن معنا و مفھوم مورد نظر خود را بھ گیرنده منتقل می کند - الف 

 رسانھ وسیلھ حامل پیام از فرستنده بھ گیرنده است - ب

   - ج

  بدون غرض است رسانھ فقط و فط واسطھ - د

 
  کدام یک از مشخصات رسانھ ھای گروھی یا فناوری ھای گروھی نوین نمی باشد؟ -١١١

  توزیع پیام ،کند است و ھزینھ برای مصرف کننده کم است - الف 

  تعداد گیرندگان وسایل ارتباط جمعی نسبتا زیاد است - ب

  ترکیب گیرندگان بسیار متنوع است - ج

 .طریق وسایل ارتباط جمعی نوعی تکثر پیام بوجود می آیدبا ارسال پیام از  - د

 
  در تحقق اھداف بھ کارگیری رسانھ ھا را در موارد زیر مشخص کنید؟) ره(مواضع اصولی و مستحکم امام خمینی  -١١٢
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    مربی بودن رسانھ ھا برای ملت - الف 

  رسانھ فاسدجامعھ پاک مستلزم رسانھ پاک و پذیرش رسانھ سالم و مخالفت با  - ب

  مخالفت با فساد رسانھ ای و رسانھ در خدمت اسالم باشد - ج

 ھمھ موارد - د

 
  از مصادیق فساد ، فحشا و ابتذال رسانھ ای نیست؟) ره(کدام یک از موارد زیر طبق فرمایش امام خمینی   -١١٣

                                        سواد رسانھ ای   - الف 

     منحرف کننده و عکس مبتذلفیلم ھای   - ب

                                              تبلیغات فاسد - ج

 محتوای ضد فرھنگ اسالمی   - د

 
  : امام خمینی در تبیین اھداف یک رسانھ سالمی معتقدند کھ -١١٤

           باید بر محور اسالم و فرھنگ اسالم گام بردارند - الف 

          نباشند تا اھداف طاغوتیان و بیگانگان اجرا نشود انحراف محور   - ب

        تھذیب و تعھد سر لوحھ برنامھ ھا و مطالب آن ھا باشد - ج

 ھر سھ مورد    - د

 
  کدام یک از علل تبدیل رسانھ ھا از طاغوتی بھ سالمی نمی باشد؟ -١١٥

         بھ خاطر تقویت بنیھ اعتقادی جوانان - الف 

  خاطر ترقی بخشیدن بھ روح انسان و اعطای استقالل فکری بھ افراد جامعھبھ  - ب

  بھ خاطر پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان - ج

 بھ خاطر استقامت بخشیدن بھ اذھان عمومی جامعھ - د
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   کنند؟ کدام یک از افراد و مراکز باید بر رسانھ ھا نظارت) ره(با استنباط از بیانات امام خمینی   -١١٦

                                           قوه مجریھ   - الف 

  مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگھبان    - ب

                                                   قوه مقننھ - ج

 قوه قضاییھ - د

 
ا رسانھ ھا ، مواجھھ انقالب است مولفھ داشتن یک روحیھ انقالبی ھمراه با منطق و اخالق کدام با توجھ بھ دیدگاه مقام معظم رھبری مبنی بر اینکھ مواجھھ ب  -١١٧

  است؟

 سازش نکردن با افرادی کھ با مبانی فعالیت ھای اسالمی و انقالبی مخالف ھستند - الف 

  آنھا منفعل نشدن در برابر اخم و ناراحتی بیگانگان بھ خاطر دست رد زدن بھ محصوالت ضد ارزشی - ب

  انقالبی شود –انقالب و ضد ارزشی نباید بھ قیمت از دست دادن فرھنگ اصیل اسالمی –جذب افراد ضد فرھنگ  - ج

 ھمھ موارد - د

 
  کدام یک از نھاد ھای زیر بھ عنوان قرارگاه مقدم و فعال مقابھ با جنگ نرم است؟ -١١٨

       صدا و سیما - الف 

        سازمان تبلیغات اسالمی   - ب

      وزارت ارشاد اسالمی   - ج

 نیروی انتظامی جمھوری اسالمی    - د

 
 یست؟با توجھ بھ بیانات مقام معظم رھبری درباره ی رسانھ ھای خودی و غیر خودی ، وظایف رسانھ ھای خودی در مواجھھ با رسانھ ھای غیر خودی چ -١١٩

 "نھ شرقی نھ غربی ، جمھوری اسالمی"تکیھ بر قاعده استقالل فکری داشتن رسانھ ھای خودی با  - الف 

  .خود را قرارگاه خط مقدم مقابلھ با جنگ نرم دانستھ و مدیران و کارمندان آن نیز خود را جزء سرداران و سربازان جنگ نرم بدانند - ب

  شیوه ھا و بلیغ ترین زبان ھازدودن غبار غربت و انزوا از مفاھیم عمیق و حقایق درخشان اسالم و انقالب با بھترین  - ج
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 ھمھ موارد - د

 
  مقام معظم رھبری در برابر ناراحت شدن عده ای از تکرار کلمھ دشمن ، چھ فرموده اند؟ -١٢٠

  این تکرارو ھشدار ھمچون تکرار شیطان در قرآن است - الف 

  این تکرار و ھشدار در واقع شناخت توطئھ ھست نھ توھم توطئھ - ب

  صحیح استالف و ب  - ج

  تکرار و ھشدار جھت تقویت مردم است - د

 

  ست؟با توجھ بھ تاکید مقام معظم رھبری مبنی بر پذیرش دانش غیر بومی و عدم پذیرش فرھنگ غیر بومی از نظر اسالم قوام دنیا بھ کدام گروه ا -١٢١

                          گروھی کھ وقتی نمی دانند در صدد یادگرفتن باشند - الف 

  گروھی کھ از یاد گرفتن ننگشان نکند - ب

         گروھی کھ دانش و فرھنگ ھر دو را یاد می گیرند - ج

 الف و ب صحیح است  - د

 
 کدام یک از دالیل عدم پذیرش بی قید و شرط فناوری از دیدگاه مقام معظم رھبری نمی باشد؟  -١٢٢

                                   شروع فساد و فحشا با فناوری ھای نوین - الف 

 مخدوش کردن چھره اسالم و اعتقادات دینی و ضربھ زدن بھ انقالب اسالمی و از بین بردن آنھا - ب

  بی قید و شرط ھر آنچھ از آن سوی مرزھامی فرستند پذیرفت - ج

 سلب سلطھ دشمن از فناوری و رسانھ و کنترل آنھا - د

 
   دشمنی با نظام اسالمی با کدام گروه است؟مخالفت آمریکایی ھا در  -١٢٣

              با انقالب اسالمی - الف 

          با پرچمی کھ مردم بلند کرده اند  - ب
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          با جمھوری اسالمی   - ج

 ھمھ موارد    - د

 
  از تعاریف زیر کدام تعریف جامع و کاملی از فلسفھ فناوری است؟ -١٢٤

عبارت است از تفکر و دقت نظر فلسفی ھمراه با پرسش درباره چرایی ، چیستی ، چگونگی و حقیقت فناوری ودرخواست و پاسخ منطقی از این  فلسفھ فناوری   - الف 

 پرسش ھا

  تامل و تفکر فلسفی در باب چیستی و حقیقت تکنولوژی - ب

  است فلسفھ تکنولوژی در یک مفھوم عام تاملی نظام مند درباره ی ماھیت تکنولوژی - ج

 فلسفھ تکنولوژی خواھان اندیشیدن و پاسخ گویی بھ این پرسش است کھ تکنولوژی چیست و چھ سرشتی دارد - د

 
  ویژگی ھای بارز ابزار محوری بودن فناوری کدام است؟ -١٢٥

 فناوری ابزار محض و ابزار محض بی ھویت است - الف 

  فناوری ارزش پذیر نبوده و دارای استقالل نسبی است - ب

  فناوری جنبھ کاربردی داشتھ و قدرت تغییرات اجتماعی را ندارد و محوریت با انسان است - ج

 ھمھ موارد - د

 
  بر اساس دیدگاه ارزش نگاری یا اراده نگاری فناوری ،کدام یک از ویژگی مھم فناوری نیست؟ -١٢٦

  ارددر ایجاد و تغییر فناوری محدودیت ھایی جھت مدیریت صحیح آن وجود د - الف 

  تغییر و تحول فناوری در اختیار انسان نبوده و نقش اراده انسان در آن کم رنگ است - ب

  بسیار پررنگ است   نقش اراده انسان در بھره گیری از فناوری - ج

 تغییر و تحول فناوری بھ طور کامل در اختیارات انسان است - د

 
   لطھ خویش در فضای فجازی کدام است؟بسط س یکی از مھمترین ابزار ھای نظام سلطھ برای -١٢٧
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                             کنترل افکار عمومی از طریق فضای مجازی   - الف 

  قدرت نظامی -ب

                                                        وضع قوانین و مقررات - ج

 سیطره سیاسی - د

 
  مرسوم در شبکھ ھای مجازی برای مھندسی اطالعات است؟یکی از پرکاربرد ترین روش ھای  -١٢٨

                                                  حذف محتوای موثر انقالبی - الف 

  حذف محتوای آموزشی - ب

                           پیشنھاد محتوای سیاسی و اجتماعی - ج

 حذف محتوای غیر اخالقی - د

 
  نکھ یکی از عوامل تاثیرگذار در استفاده از فناوری محتوای موجود است کدام یک از موارد زیر موجب بروز آسیب در فضای مجازی می شود؟باتوجھ بھ ای -١٢٩

                                       کمبود محتوای دینی   - الف 

  وجود مفاسداعتقادی ،اخالقی و سرگرمی ھای گسترده غفلت زا - ب

                                    نبودن محتوای دینیجذاب  - ج

 ھمھ موارد - د

 
  آموزشی خود مھم دانستند؟–کدام مورد را در شیوه تربیتی    )ع(امام حسن مجتبی    در نامھ خود بھ فرزند دلبندشان) ع(امام علی -١٣٠

 آموزش کتاب خدا و تفسیر - الف 

  آموزش شریعت اسالم  - ب

  اعتقادی و اثر گذاری آن در ذھن وجود شبھات - ج

 آموزش احکام حالل و حرام - د
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  " در آموزش حدیث بھ فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکھ منحرفان زودتر از شما بھ سراغ آنھا بروند: "این جملھ از کدام امام معصوم است  -١٣١

 )ع(امام صادق  - الف 

 )ع(امام علی   - ب

 )ص(پیامبر اکرم  - ج

 )ع(امام باقر    - د

 
  تاکید بھ مفسده ای دارد کھ دشمن ترین دشمنان انسان می باشد؟" ما من عدو اعدی علی االنسان من الغضب و الشھوه فاقمعوھما و اغلبوھماو اکظموھما"حدیث  -١٣٢

                       مفاسد سیاسی - الف 

                  مفاسد اقصادی   - ب

                  نگیمفاسد فرھ - ج

 مفاسد اخالقی - د

 
  کدام است؟" اذا ابصرت العین الشھوه عمی القلب عن العافیھ " ترجمھ صحیح عبارت  -١٣٣

 وقتی چشم بینا شد با کمک قلب از شھوت محفوظ می ماند   - الف 

  وقتی چشم شھوت را ببیند قلب از عاقبت اندیشی نابینا می شود - ب

 بدنبال شھوت باشد قلب از حقایق باز می ماندوقتی چشم  - ج

 وقتی چشم نابینا شد قلب عاقبت زنگار می گیرد - د

 
لجھنم کثیرا من الجن و االنس فھم قلوب ال یفقھون بھا و لم اعین ال یبصرون بھا و لقد آذان الیسمعون بھا اولئک کاالنعام بل ھم اضل  و لقد ذرانا "با توجھ بھ آیھ  -١٣٤

 چھ کسانی از چھار پایان گمراه ترند؟" ھم الغافلون اولئک 

                         کسانی کھ دل دارند با آن فھم نمی کنند - الف 

  کسانی کھ چشم دارند ولی با آن نمی بینند   - ب

                      کسانی کھ گوش دارند ولی با آن نمی شنوند - ج
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 ھمھ موارد   - د

 
   یز ترین وضعیت فضای مجازی کشورمان کجاست؟حقارت آم -١٣٥

  آنجایی کھ مسئوالن فضای مجازی از مھارت و تخصص الزم برخوردار نباشند - الف 

  مسئوالن فضای مجازی اعتقادی بھ سالمت این فضا ندارند - ب

  یک محتوا دست بھ دامن صھیونیست ھا ، کفار ، مشرکان می شوند  آنجایی است کھ برای حذف - ج

 ھمھ موارد  - د

 
  چھ عواملی موجب رفتار نامناسب کاربران در فضای مجازی شده است؟ -١٣٦

                ضعف در ایمان ، معاد باوری و معنویت و تقوا - الف 

  کمبود انس با قرآن ، نماز و دعا و کمبود ارتباط با مراکز دینی و ناآشنایی با احکام مرتبط با فضای مجازی - ب

  در خودشناسی ، دشمن شناسی و مسئولیت پذیری و کمبود غیرت و حیاضعف  - ج

 ھمھ موارد - د

 
  کدام یک از عوامل درونی زیر نمی باشند؟  -١٣٧

          عامل شناختی- - الف 

         وسوسھ ھای شیطان   - ب

           عامل انگیزشی - ج

 عامل رفتاری - د

 
  محسوب نمی شود؟   وان عامل انگیزشی عواملی درونیاز میان موارد زیر کدام بھ عن -١٣٨

             محدودیت علم و جھل - الف 

          کبر و نفاق - ب
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    سنگینی در عمل بھ فرمان الھی - ج

 گمراھی و دشمنی با خدا - د

 
  کدام یک از عوامل زیر بھ عنوان عوامل بیرونی شبھھ وسبب شکل گیری شبھھ در ذھن می شود؟ -١٣٩

         وسوسھ ھای شیطان - الف 

    فتنھ گری کفار ومشرکان - ب

    الف وب صحیح است - ج

 پیمان شکنی و فرقھ گرایی  - د

 
 .کدام عامل موجب شد حضرت آدم و حوا بھ درخت ممنوعھ نزدیک شوند"وال تقربوا ھذه الشجره فتکونا من الظالمین "با توجھ بھ آیھ ی  -١٤٠

          و منع کننده برخورد سلبی - الف 

   تحریک توسط شیطان  - ب

         نھی خداوند - ج

  ھیچکدام – د

  

 این جملھ از کدام معصوم علیھ السالم است؟ -١٤١

  )ع(امام صادق    - الف 

  )ص(رسول خدا    - ب

  )ع(امام علی    - ج

 )ع(  امام حسین - د

 
 علت فتنھ گری کفار و مشرکان چیست ؟" الیزالون یقا تلونکمحتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا والفتنھ اکبر من القتل و"با توجھ بھ آیھ ی -١٤٢

      برای تضعیف مسلمین - الف 
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   برای ایجاد شبھھ واختالل در دین داری - ب

   ایجاد تفرقھ وجدایی - ج

 ھیچکدام    - د

 
 کدامیک از کاربردھای تحلیل شبکھ ھای اجتماعی نمی باشد؟  -١٤٣

 تحلیل رابطھ دوستی - الف 

 تحلیل خطای بازماندگان - ب

 تحلیل انتقال ویروس بیماری - ج

 تحلیل رابطھ ارسال و دریافت پیام - د

 
 تقسیم بندی حجمی شبکھ ھا شامل کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟  -١٤٤

  کامل - الف 

 محور خود - ب

 بخشی - ج

 شبکھ ھای دونمایی - د

 
 بیشترین فاصلھ ژئودسیک چھ نام دارد؟  -١٤٥

 تراکم - الف 

 قطر شبکھ - ب

 جرگھ - ج

 ضریب خوشھ بندی - د

 
 طبقھ بندی عدد دانیار کدام یک از موارد زیر است؟  -١٤٦
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 این عدد بیانگر ارتباط ھای پنھان است - الف 

 .ار نوع پل می باشداین عدد بیانگر ارتباط  - ب

 .این عدد برای نمایش یال ھای متراکم بھ کار می رود - ج

 این عدد نشان دھنده ی قدرت پیوند ھا می باشد - د

 
 شناسایی موثر افراد با نفوذ در شبکھ ھای بزرگ چھ کاربردھایی دارد؟  -١٤٧

 ممانعت از کرم ھای کامپیوتری - الف 

 توزیع ویروس - ب

 اسوس ھای اطالعاتیپیدا کردن ج - ج

 گزینھ ھای الف و ب - د

 
 کدام یک از گزینھ ھای زیر جز دستھ بندی روش ھای تشخیص مرکزیت می باشد؟   -١٤٨

 روش ھای مبتنی بر صف - الف 

 روش ھای مبتنی بر بردار آسیب پذیری - ب

 روش ھای مبتنی بر ارزش - ج

 گزینھ ھای الف و ب - د

 
  .می باشد............ دارند ، شبکھ نسبت بھ حذف آنھا حساس تر و نقش آنان در شبکھ گراف ................ گره ھایی کھ آسیب پذیری در معیار آسیب پذیری  -١٤٩

 باالتری ، مھم تر - الف 

 باالتری ، کمتر - ب

 کمتری ، مھم تر - ج

 کمتری ، کمتر - د
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 محدودیت سایز گراف ورودی بھ چھ مواردی بستگی دارد؟  Louvain در روش -١٥٠

 محدودیت حافظھ - الف 

 محدودیت زمانی - ب

 محدودیت زمانی و حافظھ - ج

 .ھیچ محدودیتی ندارد - د

 
 کدام یک از گزینھ ھای زیر جزئی از روش ھای خوشھ بندی مبتنی بر فاصلھ می باشد؟  -١٥١

 K-M eans  -الف

 Single Linkage - ب

 روش گیروان و نیومن - ج

 روش تیلور - د

 
١۵٢-GraphLab    بر اساس کدام یک از روش ھای زیر پردازش را انجام می دھد.  

 روش حافظھ اشتراکی - الف 

 کاھش/ روش نگاشت  - ب

 روش راس محور - ج

 ھمھ موارد - د

 
 کدام طبقھ بندی جزو طبقھ بندی ھای آیات مربوط بھ مولفھ ھای ارزشیابی پیام رسانھ ای نمی باشد؟  -١٥٣

 اھمیت تعقل و خردورزی - الف 

 تفسیر آگاھانھ پیام - ب

 بررسی اعتبار منبع پیام - ج

 تولید پیام رسانھ ای - د
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 در تولید و نشر پیام باید از کدام موارد پرھیز نمود؟   -١٥٤

 ترکیب حق و باطل - الف 

 کتمان حقیقت و دروغ - ب

 غلو و بزرگنمایی - ج

 ھمھ موارد - د

 
 کدام گزینھ از دیدگاه قرآن کریم جزو ویژگی ھای پیام موثر می باشد؟  -١٥٥

 نیکو باشد - الف 

 از روی عقل و علم و آگاھی باشد - ب

 منطبق با شرایط و زبان مخاطب باشد - ج

 ھمھ موارد - د

 
 معلول دانستن کدام یک از دالیل چرایی سواد رسانھ ای می باشد؟» مورد ضرر و زیان قرار نگرفتن« -١٥٦

 .ما خواستھ یا ناخواستھ در معرض انبوھی از پیام ھای رسانھ ای ھستیم کھ با ھدف اغنا تولید می شوند  - الف

 .خود ھستند... ، سیاسی و شرکت ھای تولید کننده پیام ھای رسانھ ای بھ دنبال منافع اقتصادی   - ب

 انتخاب ھوشمندانھ معقول و مناسب - ج

 .ھیچ کدام از موارد صحیح نمیباشند  - د

 
 نقشھ راه سازمان فضای مجازی بھ عنوان متولی نھضت سواد رسانھ ای چیست؟  -١٥٧

  تربیت رسانھ ای و تولید رسانھ ای - الف

 تربیت رسانھ ای و جریان سازی رسانھ ای  - ب

   تولید رسانھ ای و مدیریت رسانھ ای - ج
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 .ھمھ موارد صحیح می باشند  - د

 
 از طریق کدام یک از روش ھای نظام آموزشی طراحی شده امکان پذیر است؟» امر بھ معروف و نھی از منکر«مسئلھ اجرا   -١٥٨

 تربیت رسانھ ای  - الف

 مدیریت رسانھ ای - ب

 جریان سازی رسانھ ای - ج

  رسانھ ای تولید  - د

 
 چھ می باشد؟» سواد«جدید ترین و کامل ترین تعریف  -١٥٩

 داشتن مھارت ھای دوازده گانھ  - الف

 توانایی خواندن و نوشتن الفبای زبان  - ب

 توانایی استفاده از رایانھ و دانستن زبان خارجھ  - ج

 تارتوانایی ایجاد تغییر در زندگی خود و دیگران و تبدیل دانش بھ رف  - د

 
 ؟نمی باشد »رسانھ«امروزیکدام یک از موارد زیر تعریف  -١٦٠

 ابزاری برای ایجاد تغییر در عقاید و رفتار  - الف

 ابزاری برای رساندن پیام از فرستنده بھ گیرنده  - ب

 ابزاری برای مدیریت افکار عمومی  - ج

  عقاید بھ مخاطبابزاری برای فرآیند بھ کار گیری نماد ھا یھ منظور انتقال   - د

  

 ؟می باشدکدام یک از موارد زیر کارکرد ھای اساسی رسانھ   -١٦١

 آگاھی بخشی  - الف

 آموزش  - ب
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 سرگرمی - ج

 ھمھ موارد  - د

 
 ؟نمی باشدکدام یک از موارد زیر کارکرد ھای اساسی رسانھ بر اساس مطالعات غرب  -١٦٢

 آگاھی بخشی و سرگرمی  - الف

 رھبریھدایت و   - ب

 آگاھی بخشی و آموزش  - ج

 تربیت  - د

 
 کدام دستھ از افراد در مواجھھ با چالش ھای رسانھ موضع منفعالنھ را بر می گزینند؟  -١٦٣

 خوش بین ھا  - الف

 بد بین ھا  - ب

 واقع بین ھا  - ج

 الف و ب  - د

 
 واکسینھ می کنند؟کدام دستھ از افراد در مواجھھ با چالش ھای رسانھ خود را  -١۶۴

 خوش بین ھا  - الف

 بد بین ھا  - ب

  واقع بین ھا  - ج

 .ھمھ موارد صحیح می باشند  - د

 
 کدام دستھ از افراد در مواجھھ با چالش ھای رسانھ موضع فعاالنھ را بر می گزینند؟ -١٦٥

 خوش بین ھا  - الف
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 بد بین ھا  - ب

  واقع بین ھا  - ج

 .باشندھمھ موارد صحیح می   - د

 
 کدام یک از موارد زیر ویژگی افراد آشنا با سواد رسانھ ای می باشد؟ ١٦٦

 .مغالطھ ، اطالعات غلط و دروغ ھا را تشخیص می دھند  - الف

  .توانایی تشخیص قابلیت ھا و آسیب ھای انواع رسانھ ھا را دارند  - ب

 .چگونگی شکل گیری پیام ھای رسانھ ای را می شناسند  - ج

 .ھمھ موارد صحیح می باشد  - د

 
 اولین ماھواره ایران چھ نام داشت و در چھ سالی بھ فضا پرتاب شد؟ -١۶٨

 ١٣٤٨ماھواره فارابی   - الف

 ١٣٨٤ماھواره امید   - ب

 ١٣٨٤ماھواره سینا   - ج

 ١٣٧٠ماھواره ظفر   - د

 
 باشد؟کدام مورد از ارکان اساسی آموزش سواد رسانھ ای در جھان می  -١٦٨

 .مخاطب تعاملی مستقیم و با توجھ بھ اندازه ھای الزم بھ رسانھ داشتھ باشد  - الف

 .مخاطب توانایی تعامل و مشاھده منتقدانھ پیدا کند  - ب

 .مخاطب بتواند نگاه دور دست و در قالب برنامھ ریزی برای ادامھ تعامل داشت باشد  - ج

 .ھمھ موارد صحیح می باشند  - د

 
 بازی ھای رایانھ ای می باشد؟  کدام مورد از تاثیرات منفی  -١٦٩
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 گوشھ گیری  - الف

 تقویت پرخاشگری و آسیب ھای روحی  - ب

 آسیب بھ بھ چشم ھا و ستون فقرات  - ج

 .ھمھ موارد صحیح می باشند  - د

 
 بازی ھای رایانھ ای می باشد؟ کدام مورد از تاثیرات مثبت  -١٧٠

 تصمیم گیری واکنش سریع در  - الف

 باال بردن سرعت یادگیری  - ب

  فعالیت بیشتر مغز  - ج

 ھمھ موارد  - د

 
 کدامیک جزو رسانھ ھای مجازی محسوب می شود؟ -١٧١

 تلوزیون - الف

 اینترنت  - ب

 شایعھ سازی  - ج

 پیام کوتاه  - د

 
 بیلبورد ھا و بنر ھا جز کدام دستھ از رسانھ ھای جمعی می باشد؟ -١٧٢

 رسانھ ھای نوشتاری  - الف

 رسانھ ھای دیداری  - ب

 رسانھ ھای خیابانی  - ج

 .نیستند ھیچ کدام از موارد صحیح - د
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 مزیت تصاویر در ارایھ پیام کدام است ؟  -١٧٣

 جذابیت و تنوع بیشتر  - الف

 خاصھ سازی و فشرده گویی  - ب

 نمایش سریع پیام - ج

 ھمھ موارد  - د

 
 بھره می گیرد؟............ است و رسانھ برای بیان آن از ......... زبان زبان رسانھ،  -١٧٤

   داستان – تصویر  - الف

 تصویر -داستان   - ب

     تخیل – شعر  - ج

 شعر -تخیل   - د

 
 حیح نیست؟کدام گزینھ در مورد رسانھ ھا ص  -١٧٥

 خواھندرسانھ ھا تنھا آن بخش از حقایق را می گویند کھ می   - الف

 رسانھ ھا تمامی واقعیات جامعھ را بیان می کنند  - ب

 رسانھ ھا بھ شناخت و درک عموم از جھان تاثیر می گذارند  - ج

 رسانھ ھا قدرت خلق واقعیت دارد  - د

 
 است؟ نادرستکدام مورد  -١٧٦

 .صنعت غذا و دارو می باشد ٢٠١٦پر سود ترین تجارت جھان در سال   - الف

 .ھا متناسب با اھداف ، انگیزه ھا و دیگر محدودیت ھا حقایق را گزینش می کنند رسانھ  - ب

 .رسانھ ھا واقعیت ھا را می آفرینند - ج

 .بھ فضا پرتاب شد ١اولین ماھواره ی ایرانی بھ نام سینا ١٣٨٤در سال   - د
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 کدام گزینھ بھ مزیت بھره گیری رسانھ ھا از تصویر اشاره دارد؟ -١٧٧

 .یام ھا را خالصھ می کندپ  - الف

 .پیام ھا ار جّذاب و متنوع می کند  - ب

 .سریع تر از شنیدن یا خواندن در حافظھ ثبت می شود  - ج

 .ھمھ موارد صحیح می باشند  - د

 
 کدام مورد صحیح می باشد؟ -١٧٨

 .امروزه ابزار حکمرانی بر مردم مبتنی بر ثروت و قدرت می باشد  - الف

 .ابزار حکمرانی بر مردم مبتنی بر شھرت و شھوت می باشدامروزه   - ب

 .امروزه حکمرانی از آن کسی است کھ رسانھ در اختیار او باشد - ج

 .موارد الف و ب صحیح می باشد  - د

 
 کدام گزینھ در مورد رادیو صحیح می باشد؟ -١٧٩

 .ن آغاز بھ کار کردنخستین فرستنده ی رادیو زیر نظر سازمان پرورش افکار در تھرا  - الف

 .سال وارد ایران شد ٢٠در آمریکا اختراع شد و بعد از  ١٨٩٧رادیو نخستین بار در سال   - ب

 .دسترسی آسان و گزینشی بودن برنامھ ھا برای مخاطب ، رادیو را بھ یک رسانھ جذاب تبدیل نمود  - ج

 .ھمھ موارد صحیح می باشد  - د

 
 نی چھ ؟تفکر انتقادی بھ رسانھ یع -١٨٠

 عیب یابی و پی بردن بھ اشکاالت رسانھ  - الف

 تفکر مستدل و تیزبینانھ دریاره این کھ چھ چیزی را باور کنیم  - ب

 توانایی فکر کردن بھ صورت روشن و منطقی  - ج
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 گزینھ ب و ج صحیح است  - د

  
 ھدف پیام رسانھ ای چیست ؟ -١٨١

 ا تسخیر اذھان - الف

 ھدایت مخاطب  - ب

 فریب مخاطب - ج

 ھمھ موارد  - د

 
 ارکان پیام رسانھ ای کدام است؟ -١٨٢

 محیط -مجرا  – پیام – گیرنده – فرستنده - الف

 مجرا -رسانھ  – جامعھ – گیرنده – فرستنده - ب

 محیط – رسانھ – مجرا – پیام – فرستنده  - ج

 محیط – رسانھ – مجرا – پیام – گیرنده - د

 
 رسانھ ای تقابلی ، دو طرفھ و فّعال می دانند؟چرا کتاب را  -١٨٣

 .ماندگارترین رسانھ ایست کھ در طول تاریخ بشر توانستھ عمیق ترین و پیچیده ترین مطالب را در قالب نوشتار انتقال دھد  - الف

 .ابزار قدرت مند حکومت برای اقناع افکار نخبگان جامعھ در قدیم و حتی اکنون است  - ب

 .طب با کتاب منفعل نیست و می تواند با مطالعھ آن، در آن تامل کند و در ذھنش مطالب آن را تحلیل کندزیرا مخا  - ج

 .گرایش بھ کتاب در یک جامعھ ، نشان دھنده ی سطح بردباری و تعقل آن جامعھ است  - د

 
 با قطعیت ھای کلیسا در تقابل بود؟کدام صنعت قدرتمند رسانھ ای باید ھا و نباید ھای قرون وسطی را بھ چالش کشید و  -١٨۴

 صنعت روزنامھ نگاری  - الف

  صنعت سینما  - ب
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  کتابھا  - ج

 رادیو و تلویزیون - د

 
 کدام ویژگی رادیو آن را تبدیل بھ یک رسانھ جذاب نموده است؟ -١٨٥

  دسترسی آسان - الف

 ھزینھ اندک  - ب

 گسترش قدرت تخیل - ج

 ھمھ موارد  - د

 
 مورد نادرست است؟کدام  -١٨٦

 .م آغاز انقالب فناوری نام گرفت١٩٨٠گسترش جھانی اینترنت از دالیلی است کھ سال   - الف

 .انگلیسی ھا اولین کسانی بودند کھ بھ تصاویر متحرک دست یافتند  - ب

 .سینما با دارا بودن وجوه بالغت و رسانایی سمعی بصری قادر است کامال موثر و جریان ساز باشد  - ج

 .بازی ھای ویدئویی قدرت تولید معنا دارند  - د

 
  .کدام گزینھ شامل آسیب ھای جسمی استفاده بیش از حد از رایانھ می باشد -١٨٧

 انزوای اجتماعی--مشکالت تنفسی-افزایش قند خون - الف 

 کاھش وزن-مشکالت گوارشی -افزایش فشار خون  - ب

 الت تنفسیممشک-مشکالت شنوایی-افزایش چربی خون  - ج

 مشکالت گوارشی-افزایش فشار خون-کاھش قند خون - د

 
  .کدام گزینھ از اصول سواد رسانھ ای در رسانھ ھای جمعی است -١٨٨

 رسانھ ھای ھر رسانھ ای ساختگی و سازه ای نیستند - الف 
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 رسانھ ھا واقعیت را باز سازی نمی کنند - ب

 رسانھ ھا بار سیاسی و اجتماعی دارند - ج

 محصوالت رسانھ ای اھداف تجاری ندارند - د

 
 چیست )رسانھ ھا واقعیت را باز سازی می کنند(مفھوم عبارت   -١٨٩

 میان شیوه ارائھ وقایع عالم بوسیلھ رسانھ ھا و شیوه درک این عالم از سوی مصرف کنندگان رسانھ یک رابطھ قطعی و معنا دار وجود دارد - الف 

ھ نمایش می گذارند اگر چھ حقیقی بھ نظر می رسد اما از یک نگاه گزینش شده کھ معموال ما بھ ازای خاصی نداردآنرا در معرض دید قرار رسانھ ھا دنیایی را ب -ب 

 می دھد

 رسانھ ھا بر مسائل سیاسی و تغییرات اجتماعی تاثیر زیادی دارند - ج

 د ھر رسانھ می کنداصل سواد رسانھ ای ما را قادر بھ درک ویزگی ھا ی منحصر بھ فر - د

 
 ویژگی ھای سواد رسانھ ای چیست  -١٩٠

 محصوالت رسانھ ای اھداف تجاری دارند - الف 

 تک بعدی است - ب

 ھر رسانھ شکل زیبا شناختی خاصی دارد - ج

 سواد رسانھ ی یک فرایند است نھ ھدف خاص - د

 
 کدام گزینھ ویژگی سواد رسانھ ای است  -١٩١

 چند بعدی استسواد رسانھ ای  - الف 

 سواد رسانھ ای تک بعدی است - ب

 رسانھ ھا بار سیاسی و اجتماعی دارند - ج

 رسانھ ھا در بردارنده پیام ھای ایدئولوژیکی و ارزشی ھستند - د
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  . چیست)سواد رسانھ ای یک فرایند است نھ یک ھدف خاص(معنای عبارت  -١٩٢

 کسب آگاھی و فھم بھتر از رسانھ ھا ست - الف 

 مجموعھ ای از توانمندی ھا کنارھم ھستند کھ فرد را در برخورد با رسانھ ھا با سواد می سازد - ب

 سواد رسانھ ای قصد دارد مشارکت افراد در دنیای مجازی را بھتر و مفید تر سازد - ج

 برای بدست آوردن سواد رسانھ ای باید درطول زمان و طی فرایند مشخص اقدام صورت گیرد - د

 
 کدام گزینھ می باشد ) سواد رسانھ ای چند بعدی است (معنای عبارت  -١٩٣

 سواد رسانھ ای در طول زمان و طی یک فرایند مشخص صورت می گیرد و در طول فرایند ھدفمند تقویت می شود - الف 

 مجموعھ ای از توانمندی ھا در کنار ھم ھستند و شامل ابعاد عاطفی ،شناختی،اخالقی است - ب

 و مفید تر سازد   رسانھ ای در باسواد شدن خالصھ نمی شود وقصد دارد مشارکت در دنیای مجازی را سواد - ج

 مھارتی است کھ ما وجود آن را مفروض می گیریم اما نظیر ھمھ مھارت ھا شایان بھبود توسعھ خواھد بود - د

 
  .برمی گیرد شامل کدام گزینھ می باشداخالقی و زیبا شناختی را در -عاطفی -ابعاد شناختی    سواد رسانھ ای -١٩٤

 سواد رسانھ ای یک فرایند است نھ ھدف خاص - الف 

 سواد رسانھ ای چند بعدی است - ب

 سواد رسانھ ای کنترل برتفاسیری است کھ از پیام ھای رسانھ ای ارائھ می دھیم - ج

 ھا ست سواد رسانھ ای شامل نحوه تولید و خلق برنامھ ھا و معانی توسط رسانھ - د

 
 چھار بعد اساسی سواد رسانھ ای کدام است  -١٩۵

 تولید-ارزیابی-تجزیھ تحلیل-آگاھی - الف 

 ارزشیابی-تثبیت - مشارکت  -آگاھی - ب

 یررسی عملکرد ارزشیابی-تجزیھ وتحلیل_آگاھی  - ج

 مشارکت-ارزیابی  -تجزیھ وتحلیل-آگاھی - د
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 معنای امنیت اجتماعی چیست  -١٩٦

 جسم و جان افراد در مقابل خطرات و آسیب ھایی کھ مانع ادامھ حیات آنان شود تضمین - الف 

 .ارزش ھای حیاتی در آن از ھر گونھ تھدید و تعرض مصون باشند - ب

 تضمین دارایی ھا ،خانواده از سرقت و دزدی ،اطمینان خاطری کھ از تامین نیاز ھای مادی و مالی خانواده حاصل می شود - ج

 از آن کھ دیگران ما را دوست دارند و بود و نبودمان برایشان اھمیت دارد درد ھا و مصائب ما آنان را دچار غم می کند اطمینان - د

 
  .مراحل سواد رسانھ ای از دید تومن پیام کدام گزینھ می باشد -١٩٧

 تولید پیام-ارزیابی پیام - تجزیھ تحلیل پیام  - الف 

 بیارزیا -تجزیھ و تحلیل -آگاھی  - ب

 نقد پیام -ویژ گی ھای پیام -رژیم مصرف  - ج

 ویژگی پیام-رزیم مصرف-تجزیھ و تحلیل پیام  - د

 
 نخستین بار چھ کسی مفھوم سواد رسانھ ای رابھ کار برد   -١٩٨

 پیاژه - الف 

 تیلور - ب

 التون مایو - ج

 مک لوھان - د

 
 کھ دربرگیرنده ھمھ نوع نرم افزار و محصوالت الکترونیکی است .مفھوم عام تری ازسانھ ھای آنالین است  -١٩٩

 سواد رسانھ ای - الف 

 رسانھ دیجیتال - ب

 سواد اجتماعی - ج



 آموزشگاه رایان دانش
 

 

روبه روي مصال-میدان شهدا-ساري  
01133250314-01133265714 

 شبکھ اجتماعی - د

 
 این واژه اغلب وب سایت ھای خبری ،وبالگ ھا وب سایت ھای شخصیت ھای دولتی و خصوصی سازمان ھا ،روز نت ھا را شامل می شود   -٢٠٠

 رسانھ دیجیتال - الف 

 سواد رسانھ ای - ب

 سواداجتماعی - ج

  شبکھ اجتماعی - د

 

 کدام گزینھ معنای عبارت مفاھیم پیشرفتھ سواد رسانھ ای است  -٢٠١

 قش و تعامل رسانھ ھا ، جامعھ و نقش سواد رسانھ ای در ایجاد این تغییرات را بررسی می کندن - الف 

 بھ چگونگی ایجاد معنا از مفاھیم رسانھ ای توجھ دارد - ب

 بر این پرسش استوار است کھ رسانھ ھا چگونھ بر ما تاثیر می گذارند - ج

 فرھنگ رسانھ ای اشاره داردبھ رشد تفکر انتقادی و مشارکت بیشتر افراد در  - د

 
بھ صورت خالقانھ  ترکیبی از دانش ھا ،نگرش ھا ،مھارت ھا وتجربیات مورد نیاز برای دستیابی ،تحلیل ارزیابی ،تولید و برقراری ارتباط با اطالعات و دانش -٢٠٢

 می شود  ،قانونی و اخالقی با تا کید بر حقوق انسان ھا اطالق شده کدام یک از مواردزیر را شامل

 فضای مجازی - الف 

 سواد رسانھ ای و اطالعاتی - ب

 سواد رسانھ ای - ج

 امنیت اجتماعی - د

 
  .نوعی اجتماع و ھمزیستی بزرگی است کھ میلیون ھا رایانھ و کاربران آن در سراسر جھان بھ ھم می پیوندندشامل کدام یک از موارد زیر است -٢٠٣

 امنیت اجتماعی - الف 
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 انھ ای و اطالعاتیسواد رس - ب

 سواد رسانھ ای - ج

 فضای مجازی - د

 
  .مھم ترین وموثرترین راه برای کاھش آسیب ھای اجتماعی نو پدید ناشی از فضای مجازی و رسانھ ھا کدام گزینھ می باشد -٢٠٤

 امنیت اجتماعی - الف 

 ارتقا سطح اطالعات عمومی - ب

 ارتقا سطح سواد رسانھ ای - ج

 دیجیتال رسانھ ھای - د

 
 مھارتی کھ الزم است جوانان در کنار استفاده از رسانھ ھا و بھ خصوص اینترنت بھ عنوان یک زسانھ تعاملی بھ آن مجھز شوند چیست  -٢٠٥

 امنیت اجتماعی - الف 

 فضای مجازی - ب

 رسانھ ھای دیجیتال - ج

 سواد رسانھ ای - د

 
 می تواند با اثرات نامطلوبی ھمراه باشد .............استفاده از رسانھ ھا بدون داشتن  -٢٠٦

 اطالعات علمی - الف 

 اینترنت - ب

 سواد رسانھ ای - ج

 مھارت - د

 
 چھ چیزی لزوم ارتقای مھارت ھای سواد رسانھ ای را دوچندان می کند -٢٠٧
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 لدینفاصلھ اطالعاتی و مھارتی بین جوانان و وا - الف 

 گسترش فناوری ھای نوین - ب

 تنوع و تخصصی شدن رسانھ ھا - ج

 الف و ج - د

 
 ھمچون یک ناظر ھوشمند و درونی شده رژیم مصرف رسانھ ای جوانان را تنظیم می کند  -٢٠٨

 رسانھ ھای دیجیتال - الف 

 سواد رسانھ ای - ب

 فضای مجازی - ج

 الف و ب - د

 
 دارد  حالت فراغت ھمگانی از تھدید ی کھ کردار غیر قانونی دولت یا دستگاھی یا فردی یا گروھی در تمام یا بخشی از جامعھ پدید می آوردچھ نام  -٢٠٩

 امنیت اجتماعی - الف 

 امنیت شبکھ - ب

 سواد رسانھ ای - ج

 سواد رسانھ ای و اطالعاتی - د

 
 امنیت اجتماعی در رعایت حقوق انسان ھا و مقابلھ با متعدیان بھ حقوق عمومی و امنیت جمعی بھ شمار می رود  اندیشھ اسالمی اصلی ترین شرط تحقق در -٢١٠

 رعایت تقوا - الف 

 عبادت - ب

 معیار ھای الھی - ج

 الف و ج - د
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 تضمین جسم وجان افراد در مقابل خطرات و آسیب ھایی کھ مانع ادامھ حیات آنان شود چھ نام دارد   -٢١١

 امنیت جانی - الف 

 امنیت مالی - ب

 امنیت شغلی - ج

 امنیت عاطفی - د

 
 نام دارد ..............تضمین دارایی ھای خانواده از سرقت ، دزدی واطمینان خاطری کھ از تامین نیازھای مادی و مالی خانواده حاصل می شود  -٢١٢

 امنیت جانی - الف 

 امنیت مالی - ب

 امنیت شغلی - ج

 امنیت عاطفی - د

 
را طی می کند تا بھ  سواد آموز رسانھ ای باید تشخیص دھد کھ پیام ھا چگونھ برای عرضھ بھ مخاطب بستھ بندی شده اند یعنی باید بداند کھ یک پیام چھ فرایندی -٢١٣

 سانھ ھا رادر اختیار داشتھ باشد دست مخاطب برسد ھمچنین باید معیارھایی برای ارزیابی کیفیت محصوالت رسانھ ای وتولیدات نھایی در ر

 آگاھی - الف 

 ارزیابی - ب

 تولید - ج

 تجزیھ و تحلیل - د

 
این است کھ سواد آموز رسانھ ای با واژگان اصطالحات و مفاھیم مرتبط با ھر کدام از رسانھ ھا آشنا   منظور  گام اول در ھر کاری آشنایی از آن کار است -٢١۴

  .تولید پیام از جانب تولید کنندگان پیام آگاه باشدشامل کدام یک از موارد زیر است باشد و بھ عالوه از فرایند

 آگاھی - الف 

 تجزیھ و تحلیل - ب
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 ارزیابی - ج

 تولید - د

 
 می انجامد .......... استفاده خارج از حد متعارف از اینترنت بھ   -٢١٥

 وابستگی فکری - الف 

 وابستگی روانی - ب

 آسیب اجتماعی - ج

 الف و ب - د

 
 اعتیاد جدیدی بھ نام اعتیاد بھ اینترنت را کشف کرد .....................روان شناسی بھ نام  ١٩٩٥در سال   -٢١٦

 گلوبرک - الف 

 مک لوھان - ب

 تیلور - ج

 پیاژه - د

 
 بھ ابعاد مختلف یک زندگی اسالمی ایرانی صورت گرفتھ چھ چیزی است   پاد زھر اصلی مقابلھ با ھجمھ ای کھ توسط رسانھ ھا -٢١٧

 )ع(احیا و سبک زندگی اھل بیت - الف 

 )ع(روز آمد کردن زندگی اھل بیت - ب

  )ع(ترویج سبک زندگی اھل بیت - ج

 ھرسھ مورد - د

 
 نبھ ابزاری چون قادر بھ برقراری صورت ھای مختلف ارتباطی ھستند امکان نشر پیام بیشتر را دارا می باشد از ج....................  -٢١٨

 رسانھ دیجیتال - الف 
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 سواد رسانھ ای - ب

 فضای مجازی - ج

 ارتباطات اجتماعی - د

 
وسیلھ ای برای گسترش درک و تفکر افراد جامعھ از ماھیت قدرت در جامعھ و نحوه استفاده از آن در رسانھ ھای ....................بھره گیری از دانش   -٢١٩

 اجتماعی است 

 رسانھ دیجیتال - الف 

 سواد رسانھ ای - ب

 فضای مجازی - ج

 ارتباطات اجتماعی - د

 
می تواند نقش موثری در کاھش آسیب ھای و استفاده نقادانھ و ھوشمندانھ از اینترنت در جھت ................ی نو پدید فضای مجازی با افزایش آسیب ھا اجتماع -٢٢٠

 ارتقای امنیت شھروندی داشتھ باشد 

 مصرف رسانھ ای - الف 

 فضای مجازی - ب

 سواد رسانھ ای - ج

  ارزیابی – د

 

 ترین منبع خبر و اطالعات بھ شمار می روند شایع ..................امروزه  -٢٢١

 رسانھ ھا - الف 

 روزنامھ ھا - ب

 صدا و سیما - ج

 الف و ج - د
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 نقش مھمی در ایجاد و توسعھ فرھنگ دموکراتیک یک جامعھ مدنی فعال دارد ...................یونسکو براین باور است کھ   -٢٢٢

 سواد رسانھ ای و اطالعاتی - الف 

 اینترنت - ب

 رسانھ دیجیتال - ج

 ھر سھ مورد - د

 
 عبارتست از شناخت اطالعاتی ،انتقاد از رسانھ وتکنیک ھای تاثیرات آن .................  -٢٢٣

 آموزش سواد رسانھ ای - الف 

 رسانھ دیجیتال - ب

 تولید - ج

 ارزیابی - د

 
 ھ ای در رسانھ جمعی است کدام یک از موارد زیر جز فرایندھای شناختی آموزش رسان -٢٢٤

 شناخت وفھم نقد باز نمایی ھا وکلیشھ سازی ھای منفی اقلیت ھای فرھنگی قومی نژادی در رسانھ ھای جمعی - الف 

 ارتقای آگاھی نسبت بھ رژیم مصرف رسانھ ای - ب

 آموزش مھارت ھای مطالعھ یا تماشای انتقادی - ج

 الف و ب - د

 
بایدبا مسائل زیبا شناختی پیام ھای رسانھ ای آشنا باشدسواد بصری وتصویری این امکان را برای افراد فراھم می سازد تا تصاویر رسانھ سواد آموز رسانھ ای  -٢٢٥

  .کدام گزینھ را شامل می شود  ای راارزیابی ونسبت بھ آن آگاھی کسب کنند

 تولید - الف 

 تجزیھ و تحلیل - ب
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 ارزیابی - ج

 آگاھی - د

 
 ح سواد رسانھ ای بھ ترتیب کدامند سطو  -٢٢٦

 پیشرفتھ -متوسط-ساده - الف 

 پیشرفتھ-متوسط-عمومی - ب

 عمومی-متوسط-ساده - ج

 پیشرفتھ-متوسط  -ساده - د

 
 نوار باریكي كھ در پائین صفحھ دسك تاپ نمایان مي شود ، چھ نام دارد ؟   -٢٢٧

       نوار وظیفھ - الف 

              نوار ابزار - ب

 نوار آدرس - ج

  نوار عنوان - د

 
 عملي استفاده مي شود ؟   از چھ آیكن  براي انتخاب - 228

              دابل كلیك - الف 

           كلیك راست - ب

 کلیک - ج

  درگ  - د

 
 مي شود ؟    استفاده   عملي  چھ   ھا از  آیكن  كردن   جابجا  براي  - 229

               دابل كلیك - الف
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           كلیك راست - ب

    كلیك - ج

 درگ - د

 
 چھ نام دارد ؟   نمایش مي یابد ،   راست روي آیكن  كھ با كلیك   منویي  - 230

 منوی میان بر - الف

              نوار منو - ب

             منوي فعال - ج

  منوي فایل - د

 
 وظیفھ مي شود ؟   نوار   مخفي شدن  باعث  (task bar)  در تنظیمات نوار وظیفھ   فعال كردن كدام گزینھ-  231

   

 Auto hide the task bar - الف

 Lock the taskbar - ب

  -  Show quick launch                    ج

 -Show the clockد

 
 باید چھ گزینھ اي را انتخاب كرد؟   شده  Minimize دادن تما م پنجره ھا ي  براي نمایش 232-

   

   -   Show the desk top                          الف

  -Show quick launch  ب

  Show open windows - ج

 -Show the clockد
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 استفاده كرد ؟   براي اجراي برنامھ ھا در ویندوز باید از چھ قسمتي 233-

                  منوي شروع    - الف

       میانبر  منوي     - ب

     ناحیھ سیستم - ج

  This PC  پنجره - د

 
  ؟مي توان اضافھ كرد   بھ چھ مكاني میانبر ھا را - 234

 نوار وظیفھ - الف 

  صفحھ دسك تاپ - ب

 منوي استارت - ج

 ھستند   صحیح  فوق  ھر سھ گزینھ - د

 
  فایل اجرائي برنامھ را تایپ كرد؟كامل و نام   اجراي برنامھ باید مسیر  زیر براي   كدام یك از روشھاي  بھ وسیلھ235-

 Run كادر - الف 

 Command  پنجره - ب

 پنجره پوشھ - ج

 . گزینھ ھاي الف و ب صحیح ھستند - د

  

 
 ؟  بست  مي توان پنجره را   از چھ طریقي  236-

  پنجره  سمت راست   گوشھ   -در باال   موجود Close  دكمھ  كلیك روي - الف

 Alt+f4   نبراستفاده از كلید میا - ب

 File  از منوي   Close گزینھ  انتخاب - ج
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  .صحیح ھستند   فوق   گزینھ   ھر سھ - د

 
  تنظیمات پوشھ را تغییر داد؟   كادر محاوره اي میتوان   كدام   بھ وسیلھ-  237

 Display properties  -الف

 Folder option -ب

 -Task bar and start menu properties ج

 -Customize  Task bar د

 
 استفاده كرد؟   از چھ روشي   پوشھ ھا باید   مشخصا ت   براي مشاھده-  238

   Open گزینھ  و انتخاب   پوشھ  كلیك راست روي آیكن - الف 

 Properties گزینھ  و انتخاب   پوشھ   كلیك راست روي آیكن - ب

 پوشھ مورد نظر   دابل كلیك روي آیكن - ج

 مورد نظر  پوشھ  كنآی درگ كردن - د

 
  مناسب است؟   انتخاب كدام گزینھ   صفت مخفي ھستند   كھ داري  فایل ھا و پوشھ ھائي  براي مخفي كردن-   239

    Show hidden files and folder -الف

  Do not Show hidden files and folders  -ب

  -  Show common tasks in folder ج

  -use Windows classic folders د

 
 را تغییر داد؟) ظاھر ویندوز )   ویندوز   اجزاي   كدام برنامھ مي توان   بھ وسیلھ   Display  properties در كادر محاوره اي 240-

  -Screen server الف

 desk top -ب
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 Settings -ج

 Appearance د

   محافظ تعریف كرد ؟  براي صفحھ نمایش   كدام برنامھ مي توان   بھ وسیلھ   Display  properties در كادر محاوره اي 241-

 Settings  -الف

 Appearance -ب

 desk top -ج

  -Screen saver د

 
 استفاده كرد؟    برنامھ اي   از چھ   باید   DOC فایل  باز كردن  براي- 242-

 Note pad -الف

     word Pad-ب

 -Calculator ج

 Paint  -د

 
  استفاده كرد ؟    نوع قلم باید از كدام گزینھ   براي تعیین 243-

 Font size  -الف

  -Font style ب

  Font -ج

 Font Script -د

 
 استفاده كرد؟    فرمان   باید از كدام  دیگر  بھ سندي  شده   براي انتقال دادن متن انتخاب  244-

  Cut -الف

   Cut و -paste  ب
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  Copy و paste -ج

 Cut و copy -د

 
 فایل ھا وجود دارد؟    امكان فشرده كردن   برنامھ اي   چھ   بھ وسیلھ 245-

 Win zip-الف

 Win RAR -ب

  -  Clean up ج

  صحیح ھستند   الف وب   گزینھ ھاي - د

 
  پسوند فایل ھاي فشرده چیست ؟-   246

 ZIP  -الف

 RAR -ب

 bkf -ج

  .الف و ب   گزینھ ھاي - د

 
  وجود دارد ؟   فشرده  فایل ھاي  چھ نرم افزاري امكان باز كردن   بھ وسیلھ 247-

  -Win RAR الف

 Zip  -ب

    - Show the desk top ج

  الف و ج صحیح ھستند   گزینھ ھاي - د

 
   چیست؟    “رسانھ   ” انگلیسي    واژه - 248

  Device - الف
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 Media - ب

   -Back up  ج

  Multimedia -د

 
Media - 249  چیست ؟ 

 وسایل ذخیره سازي اطالعات - الف 

       وسایل بازیافت اطالعات - ب

 اطالاعات  ویرایش  وسایل - ج

 وسایل حذف اطالعات - د

 
 نشانھ چیست؟    یك آیكن   در كنار   فلش   شدن عالمت   ظاھر-  250

        میانبر بودن آن - الف

      آن   انتخاب - ب

     بودن آن   پنجره - ج

  پنجره آن   شدنكوچك  - د

 
 باید از كدام برنامھ استفاده كرد ؟  براي ضبط صدا-   251

   

   -   Sound recorder الف

   -   volume control ب

  - Movie makerج

 -Character map د
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 استفاده مي شود؟    بھ وضعیت قبل   پنجره  از كدام دكمھ براي برگرداندن ابعاد 252-

     Maximize  -الف

  - Minimize ب

 Restore -ج

 Close -د

 
 نمایش یابد ، نشانھ چیست ؟    (+)   عالمت   درختي   در ساختار  پوشھ   نام آیكن  در كنار  اگر-  253

     داشتن فایل - الف

       داشتن زیر پوشھ - ب

       خالي بودن پوشھ - ج

  میانبر بودن پوشھ - د

 
 رابھ حد اقل رساند؟    پنجره  زیر مي توان ابعاد   كدام یك از دكمھ ھاي   بھ وسیلھ 254-

  -  Maximizeالف

 -Minimize ب

  -Restore ج

 Close -د

 
 باید از كدام برنامھ استفاده كرد ؟  ویدیوئي  فایل ھاي  محتواي   براي مشاھده-  255

   

 Sound recorder-الف

 volume control --ب

 Windows Media Player-ج
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 Character map-د

 
  زیر را مي توان بھ كار برد؟  از عبارات   است ، كدام یك  O آنھا  كھ حرف دوم نام و پسوند   فایل ھائي  براي جستجوي  256-

 -*.O*الف

  *O*.?O? -ب

  -O*.*O?    ج

  -O.?O??  د

 
 از چھ روشي استفاده كرد؟    باید   ھاي یك پنجره   تمام فایل ھا و یا پوشھ   انتخاب   براي 257-

  Alt +C استفاده از كلید ھاي میانبر - الف

 Ctrl +C استفاده از كلید ھاي میانبر - ب

   Ctrl +A استفاده از كلید ھاي میانبر - ج

Shift +A استفاده از كلید ھاي میانبر  د

 

 ھا مي شود؟   كپي شدن فایل ھا و پوشھ   یك از دو فرمان زیر باعث  تركیب كدام 258-

  Cut و -Copy الف

 Cut و -Pasteب

 Copy  و -Paste ج

 Cut و -Delete د

 
 ھا مي شود؟   انتقال فایل ھا و پوشھ   یك از دو فرمان زیر باعث  تركیب كدام-  259

  Cut و Copy-الف

  -  Paste, Cut ب
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  Copy و -Paste  ج

 Cut و - Delete  د

 
 پیش فرض چھ نام دارد؟  چاپگر 260-

 -  Localالف

 Network  -ب

 -Pause  ج

 Default -د

  استفاده كرد؟   از چھ فرماني  باید   فایل   براي چاپ261-

  Print  گزینھ  Fileمنوي - الف 

 Edit  منوي - Print preview  ب

  File  منوي  -Print preview  ج

 Edit  منوي -  Print  د

 
  رخ مي دھد ؟   چھ اتفاقي  نباشد ،   بھ كامپیوتر   متصل   پیش فرض ھمان چاپگر   اگر چاپگر-   262

 انجام نمي شود   عملیات چاپ - الف 

 عملیات چاپ انجام مي شود - ب

 مي شود  Restart سیستم   پس از اعالم یك ھشدار - ج

 مي شود   تبدیل  پیش فرض   بھ چاپگر  بھ كامپیوتر  متصل  چاپگر - د

 
  كنید   را انتخاب    …    گزینھ  راست كرده و سپس  آن كلیك   روي   كافي است  بازیافت   قرار گرفتھ در سطل   فایل   براي حذف 263-

 -Restore    الف

 Cut -ب
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 Delete -ج

 Paste -د

 
 حذف شده باید از كدام فرمان استفاده كرد؟    و یا فایل   پوشھ   بازیابي   براي 264-

 Select All  -الف

   Copy  و Paste  ب

  -Refresh  ج

 Restore -د

 
  استفاده كنید   …   تركیبي   از كلید   ،  آنھا   انتخاب   پس از   مي توانید   )بازیافت    سطل  آنھا بھ   انتقال    بدون(    ھا بھ طور كامل   فایل ھا و پوشھ  حذف   براي 265-

 Alt+ Delete -الف

 Ctrl + Delete -ب

 Delete -ج

 -Shift + Delete  د

 
 كدام فرمان مناسب است؟    بھ درایو فالپي ، انتخاب   ویا پوشھ  فایل  سریع  براي ارسال  266-

 Copy  وPaste -الف

  Send To -ب

  Cut و Paste ج

 Refresh -د

 
 ؟دھای ترکیبی زیر استفاده می شود کدام یک از کلی, جھت کپی کردن متن انتخاب شده بھ حافظھ موقت 267-

  -Ctrl + C الف
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 -Ctrl + X ب

  -Ctrl + V ج

 Ctrl + Z -د

 
 زیر بھ ھمراه كلیك كردن استفاده كرد؟   ھاي پراكنده باید از كدام یك از كلید ھاي   آیكن  براي انتخاب گروھي - 268

  Shift - الف

 Alt - ب

    Ctrl - ج

 Alt + Shift - د

 
  شود ؟ برای درج شماره صفحات از کدام گزینھ استفاده می 269-

 Insert > Page Layout -الف

 Format > Page Layout -ب

 Insert > Page Number -ج

 Format > Page Number -د

 
 استفاده كرد؟    از كدام كلید   باید   ھم جوار   آیكن ھاي   برا ي انتخاب گروھي  270-

   Shift -الف

  Alt -ب

  Alt + Shift  -ج

 Ctrl -د
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 کدام یک از گزینھ ھای زیر برای اضافھ کردن سرصفحھ و پا صفحھ بھ کار می رود؟ 271-

 Insert / Toolbars -الف

 Insert / Header And Footer -ب

 Insert /Footnotes -ج

 Ruler / View  -د

 
 نوار وظیفھ چھ مي گویند ؟   بھ ناحیھ سمت راست 272-

  -Toolbarالف

  -  Quick Launch  bar ب

    - Notification area ج

 Control box -د

 
  .را تنظیم کنیم. ….………برای ایجاد شیرازه جھت سیمی یا صحافی کردن صفحات باید  273-

 Margin -الف

 Footer   -ب

 Gutter  -ج

 Header -د

 
 استفاده كرد ؟   وظیفھ باید از كدام گزینھ   نوار Notification  در ناحیھ   براي نمایش دادن ساعت سیستم274-

 -show the desktop  الف

   -  Show the clock  ب

   -Lock the taskbar ج

 -Auto hide the task bar د
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  از کدام ابزار استفاده می شود ؟   داخل شکلبرای تغییر رنگ   275-

 Fill Color -الف

  Line Color -ب

  Order Color -ج

  Picture Color -د

 
   را انتخاب می کنیم ؟) چاپ) Print برای چاپ متن انتخاب شده کدام مورد از پنجره  276-

  Current Page -الف

  - Pages ب

 -Selection ج

 All  -د

 
  حالت نمایش چگونگی چاپ متن ، گرافیک و سایر اجزای صفحھ را بصورتی کھ چاپ خواھند شد مشاھده می گردد ؟در کدام   277-

   Web Layout -الف

 Print  Layout  -ب

 Out Line -ج

 Normal  -د

 
 چھ عملی انجام می دھد ؟  Format  از منوی Font گزینھ 278-

    

  برای انتخاب قلم - الف 

 سمبلبرای درج  - ب
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  برای رسم کادر - ج

 برای تنظیم پاراگراف - د

 
  از کدام گزینھ زیر استفاده می شود ؟ Word جھت درج عالئم ویژه در سندھای 279-

 Insert¦Format -الف

 Insert¦Symbol -ب

 Insert¦Character -ج

 -Insert¦Bullets  د

 
  استفاده می شود ؟. ………………جدید از کلید  برای بستن پاراگراف در متن جاری و ایجاد یک پاراگراف-  280

 -Background الف

 Spacebar -ب

 Enter   -ج

 Shift  -د

   چیست ؟ Word نام پیش فرض سند خالی برنامھ واژه پرداز-   281

  -  Book1 الف

  -  Document1 ب

   - Persentation1  ج

 -Database1 د

 
   .را فشار دھیم.. …………کافی است کلید  Word برای ایجاد یک صفحھ جدید در برنامھ 282-

  -  Back  Space الف

 -Spacebar ب
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 Enter   -ج

 Ctrl + Enter  -د

 
   کدام گزینھ فاصلھ سطر ھا تعیین می کند ؟ 283-

  After -الف

   -  Line Spacing ب

 Exactly  -ج

 -Multiple  د

 
   یا پاراگراف مورد نظر بھ کارکتر یا پاراگراف دیگر استفاده می شود ؟از کدام ابزار برای کپی قالب بندی کارکتر  284-

 Enter-الف

  -  Format Painter ب

  -  Clip Board  ج

   Replace -د

 
   استفاده می کنیم ؟  برای ایجاد کادر دور صفحھ از کدام گزینھ 285-

 Borders  -الف

 Page -ب

 -Shading ج

 امکان پذیر نیست - د

 
 ...از آغاز قرن نوزدھم دو مسئلھ اساسی در روزنامھ ھا مد نظر بوده است-   286
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        کنترل رسانھ-شکل و نوع پیام-١   - الف 

     

 کنترل تلویزیون و روزنامھ-شکل و نوع پیام - ب

     نقش فعال رسانھ -نوع مخاطبان - ج

 مخاطبان و اثرات آن بر رسانھ –نوع پیام  - د

 
  یسی بھ سبک و سیاق غربی با شکل نوگرایی از زمان چھ کسی آغاز شد؟روزنامھ نو  287-

                   عباس میرزا - الف

                 امیر کبیر - ب

                   ناصرالدین شاه - ج

 میرزا صالح شیرازی - د

 
 سید جمال الدین اسدآبادی موفق بھ انتشار کدام روزنامھ زیر شد؟ 288-

                     کاغذ اخبار - الف

                  جھاد اکبر - ب

                    عروه الوثقی - ج

 حبل اللمتین - د

 
  در ھنگامھ مشروطیت، کدام موارد زیر رکن اصلی ارتباطات اجتماعی در جامعھ محسوب می شد؟  289-

 روزنامھ  - الف

 اعالمیھ  - ب

 شبنامھ  - ج

 ٢و  ١مورد  - د
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 .گردد باز می............ ای، بھ سال  تاریخچھ پیدایش سواد رسانھ290-

  -1975  الف

 1965 -ب

 -1985 ج

 -1958 د

 
 گروه آموزشی کشور انگلستان در لندن از معلمان چھ درخواستی را ارائھ کرد؟ ١٩٢٩برای اولین بار در سال  291-

 آموزان بیاموزانند گذاری فیلم را بھ دانش ارزشخواست تا مھارت ھای خاص تحلیل و  - الف

 .خواست تا مھارت ھای عام تحلیل و ارزش گذاری فیلم را بھ دانش آموزان بیاموزانند - ب

   .خواست تا مھارت ھای خاص رسانھ و تحلیل محتوی را بھ دانش آموزان بیاموزانند - ج

  .نش آموزان بیاموزانندخواست تا مھارت ھای عملی و کاربردی رسانھ را بھ دا - د

 
 ای را در دنیا دارد؟ یکی از قویترین جنبش ھای سواد رسانھ کدام کشور زیر   292-

 آمریکا  - الف

 ژاپن  - ب

 آلمان  - ج

 کانادا - د

 
  .است.......... خود در برابر کشور در کشور کانادا از زمان کودکی در کتابھای درسی بھ آنھا آموزش می دھند کھ این آموزش ھا برای حفظ ھویت ملی   293-

 روسیھ - الف 

 چین - ب

 امریکا - ج
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 عربی - د

 
 سواد رسانھ ای چھ نقشی در روابط فردی و اجتماعی داشت؟  ٢١با ورود بھ قرن   294-

 .كنند بازی می   گیری رفتار، عقاید و عواطف جوامع نقشی عمده در شكل - الف 

 .فردی و اجتماعی ندارد نقش عمده ای در شکل گیری روابط - ب

 .اجتماعی دارد –نقش اساسی در روابط فرھنگی  - ج

 .نقش اساسی در روابط بین الملل ایفا می کند - د

 
 با توجھ بھ مطالبی کھ خواندید کدام تعریف زیر تعریف کاملی از سواد رسانھ ای را بھ طور صحیح بیان می کند؟ 295-

 .ای را دربر می گیرد ھای رسانھ ھای قابل یادگیری است كھ دسترسی بھ توانایی، تجزیھ و تحلیل و ایجاد انواع پیام مھارتای از  سواد رسانھ ای مجموعھ - الف

  

 .سواد رسانھ ای مجموعھ ای از مھارت ھای قابل انتقال است کھ امکان ارتباط را میان جوامع فرھنگی و اجتماعی فراھم می کند - ب

 .ای از فن آوری پیشرفتھ روز است کھ امکان تبادل نظر و ایجاد ارتباط فرھنگی و سیاسی را بستر سازی می کند سواد رسانھ ای مجموعھ - ج

  .سواد رسانھ ای مجموعھ ای از داده ھای پیشرفتھ توسط نخبگان ھر جامعھ است کھ از طریق رسانھ ھای گروھی بھ انتشار خبر می پردازد - د

 
  سواد رسانھ ای نیست؟کدام مورد زیر از سطوح -   296

 عمومی - الف 

 متوسط - ب

 کاربردی - ج

 پیشرفتھ - د

 
 کدام مورد كمك كرده است؟   در جامعھ امروزی، آموزش سواد رسانھ ای بھ رشد   297-

 تفكر انتقادی و مشاركت بیشتر افراد در فرھنگ رسانھ ای - الف 
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 امکان تبادل نظر با فرھنگ رسانھ را فراھم کرد - ب

  

 باعث انتشار اطالعات گوناگون در حوزه ھای فرھنگی و علمی شد - ج

  

 سبب ارتباط بیشتر مردم در حوزه رسانھ شده است - د

 
 شود؟ مقدار اطالعات دیجیتال ھر پنج سال چند برابر می-  298

 دو برابر - الف 

 برابر 5 - ب

 برابر10 - ج

 برابر20 - د

 
 بوده؟........... ابداع مفھوم جامعھ اطالعاتي در واقع  299-

 امریکا - الف 

 انگلیس - ب

 چین - ج

 ژاپن - د

 
-ھای اجتماعی نوپدید ناشی از فضای مجازی و رسانھھای مجازی جدید و یا کاھش آسیبھا برای فھم تغییرات مبتنی بر استفاده از شبکھیکی از موثرترین راه 300-

 .است........... ھای جدید

 افزایش آگاھی از طریق رسانھ گروھی  - الف

 تالش برای افزایش سواد رسانھ ای - ب

  انتشار کتب در حوزه سواد رسانھ ای - ج

 آفزایش مسئولیت پذیری مخاطبان - د
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  ....... ھدف عمده ی آموزش سواد رسانھ ای - 301

 تبدیل شدن گیرندگان اطالعات بھ شرکت کنندگان فعال و آزاد و آگاه - الف 

 ایجاد حالت ایستا و منفعل - ب

 تبدیل شدن گیرندگان بھ کسب اطالعات بیشتر - ج

 گیرندگان بھ صحیح ترین روش اطالعات را بھ دست آورند - د

 

  ؟ابعاد سواد اخالقی بھ عنوان یکی از رھیافت ھای سواد رسانھ ای و مسئولیت اجتماعی در چیست 302-

 جامعھ در شناخت رسانھ ھای اجتماعیرشد عمومی افکار و اخالقیات در  - الف

 قضاوت اخالقی و پذیرش مسئولیت اخالقی و اجتماعی فرد در قبال جامعھ - ب

 .شامل بعدشناختی، احساسی، زیبایی شناسی و اخالقی است - ج

 .کنند نھادھای مدنی و صنفی کھ ھر یک جمعی تخصصی را نمایندگی می - د

 
                             مواجھھ با مخاطبان خود باید در جھت افزایش مسئولیت پذیری در چیست؟وظیفھ مدیران رسانھ ھا در  303-

          ارتقا سواد رسانھ ای - الف

      افزایش سرعت اینترنت - ب

                  جلب اعتماد مردم - ج

     ایجاد آزادی تبادل نظر - د

 
ُخریَوال تَِزرو »  :آیھ کریمھ  304- ً ِوزَر ا َرة ِ  بھ چھ چیزی اشاره دارد؟«ا واز

                 بار گناھان - الف

                 مسئولیت پذیری - ب

                         وظیفھ شناسی - ج
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 ٢و  ١مورد  - د

 
ِنَّ السَّمَع َو «: فرماید خداوند در قرآن می 305- ِ ِعلٌم ا ِھ ََک ب َیَس ل ً َوال تَقُف ما ل ُؤاَد ُکلُّ اولئَک کاَن َعنھُ َمسئوال ََصَر َوالف   «الب

 .دانی پیروی نکن؛ چرا کھ گوش و چشم و دلھا ھمھ مسوولند از آنچھ نمی - الف

  

 .از آنچھ می دانی پیروی نکن، چرا کھ گوش و چشم و دلھا مسوولند - ب

  عمال خویش استاز آنچھ نمی دانی پیروی نکن،زیرا کھ گوش و بینایی انسان مسوول ا - ج

 .ز آنچھ نمی دانی پیروی نکن، زیرا کھ شنوایی و دید انسان در کل مسائل مسوول است - د

 
 کدام یک جز ویژگی ھای رسانھ ھای اجتماعی نیست؟  306-

 طرفھ ٢گفت و گوی  - الف 

 مشارکت فعال - ب

 کاربر محور بودن - ج

 ھر سھ مورد - د

 
 یکی از نیازھای بنیادین در ھر جامعھ در درجھ اول چیست؟  307-

 امنیت - الف 

 آسایش - ب

 رفاه مالی - ج

 ھرسھ مورد - د

 
 بھ فاصلھ میان افرادی کھ در استفاده از کامپیوتر مھارت دارند و اشخاص فاقد این مھارت اصطالحا چھ می گویند؟  308-

 دولت اطالعاتی - الف
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  دولت الکترونیک - ب

 شکاف دیجیتالی - ج

 شکاف دانایی - د

 
 ابعاد سواد رسانھ ای از دیدگاه نویسندگان شامل چھ مواردی است؟  309-

 آگاھی،تجزیھ و تحلیل،ارزیابی و بینش عمیق - الف 

 آگاھی،تجزیھ و تحلیل،ارزیابی و تولید - ب

 آگاھی،تجزیھ و تحلیل،ارزیابی و نتیجھ گیری - ج

 تحلیل،ارزیابی و فھمیدنآگاھی،تجزیھ و  - د

 
 از نظر جمیز پاتر سواد رسانھ ای چیست؟   310-

 فرآیند - الف 

 ھدف خاص - ب

 گزینھ الف و ب - ج

 کاربرد - د

 
 کدامیک جز پیامد ھای منفی شبکھ ھای اجتماعی می باشد؟  311-

 توسعھ مشارکت ھای مفید اجتماعی - الف 

 تبلیغ و توسعھ ارزش ھای انسانی - ب

 نقض حریم خصوصی افراد - ج

 ھمھ موارد - د

 
 کدامیک جز پیامد ھای مثبت شبکھ ھای اجتماعی نمی باشد؟  312-
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 شکل گیری و تقویت خرد جمعی - الف 

 کارکرد تبلیغی و محتوایی - ب

 ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان - ج

 تاثیرات منفی رفتاری - د

 
 چھ چیزی موجب مصون ماندن کاربران شبکھ ھای اجتماعی از آسیب ھای اجتماعی و بھره برداری مثبت از آن می شود؟  313-

 ترویج ھویت مطلوب - الف 

 ضمیر ناخودآگاه افراد - ب

 آموزش و فرھنگ سازی - ج

 ھیچکدام - د

 
 از نظر تومن کسب سواد رسانھ ای چند مرحلھ دارد؟ -  314

 ٤ - الف 

  1 - -ب

 5 -ج

 6 -د

 
بھ کدام یک از مراخل کسب سواد .) فرد می آموزد با پیام ھای رسانھ ای برخورد انتقادی داشتھ باشد و مھارت ھای الزم را برای تماشای منتقدانھ کسب کند(-  315

 رسانھ ای اشاره دارد؟ 

 تحلیل زمینھ ھای فرھنگی - الف 

 جانبداری از رسانھ ھا - ب

 محتوای رسانھ ھابرخورد منتقدانھ با  - ج

 داشتن آگاھی کامل در خصوص استفاده از رسانھ ھا - د
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  .پاسخ ضروری غیرقابل اجتناب و واقع نگر نسبت بھ محیط الکترونیکی پیچیده دائما در حال تغییر و تحول اطراف ما است 316-.............

 توسعھ ی سواد رسانھ ای - الف 

 رشد رسانھ ھا - ب

 سواد رسانھ ای - ج

 فرآیند رشد - د

 
  .می توانیم سواد رسانھ ای خود را تکمیل و توسعھ دھیم ..................بھ عنوان یک اندیشھ ی کلیدی مطرح است بھ طوری کھ ما   317- ...............

 بھ تدریج - توسعھ سواد رسانھ ای  - الف 

 یک دفعھ - سواد رسانھ ای  - ب

 تدریجا -سواد اجتماعی  - ج

 یک دفعھ - توسعھ سواد رسانھ ای  - د

 
  .موجب ایجاد انسجام اجتماعی در بین مردم و تسریع در سازماندھی فعالیت ھای مفید سیاسی و اجتماعی از آثار مثبت شبکھ ھای اجتماعی است318-............

 توسعھ ی مشارکت ھای مردمی - الف 

 توسعھ ی مشارکت ھای مفید اجتماعی - ب

 بشریرشد جوامع  - ج

 گزینھ الف و ج صحیح می باشد - د

 
  .پیام ھای رسانھ ای آشنا باشد............. سوادآموز رسانھ ای باید با   319-

 تصاویر رسانھ ای - الف 

 تصاویر زیبا - ب

 مسائل زیباشناختی - ج
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 مسائل روانشناختی - د

 
  .روح حاکم بھ سواد رسانھ ای است............ می توان گفت -   320

 آگاھی - الف 

 سواد رسانھ ای - ب

 ارزیابی - ج

 تجزیھ و تحلیل - د

  .بیشتر بھ تفاسیری است کھ ما از پیام ھای رسانھ ای ارائھ می دھیم............. ھدف سواد رسانھ ای   321-

 تحلیل - الف 

 کنترل - ب

 ارزشیابی - ج

 آگاھی - د

 
 از نظر اسالم دسترسی بھ پیام ھای مختلف برای کسانی کھ توانایی تعقل و انتخاب صحیح دارند چھ حکمی دارد؟   322-

 ممنوع است - الف 

 حرام است - ب

 آزاد است - ج

 ھیچکدام - د

 
 در قرآن کریم دیدن و شنیدن و سخن گفتن الزمھ چیست؟  323-

 تدبر - الف 

 ایمان - ب

 دین داری - ج



 آموزشگاه رایان دانش
 

 

روبه روي مصال-میدان شهدا-ساري  
01133250314-01133265714 

 تعقل - د

 
 در قرآن کریم بھ این مطلب اشاره شده است کھ رسانھ می تواند شامل چھ پیام ھایی باشد؟  324-

 آشکار و نھان - الف 

 پنھان و ضمنی  - ب

 آشکار و ضمنی - ج

 ھیچکدام - د

 
  .دارند.................... اھداف و برخی .......... از نظر قرآن کریم سازندگان پیام ھا اھداف خاصی را دنبال می کنند، برخی اھداف   325-

 معنوی -مادی  - الف 

 فرھنگی -مادی  - ب

 ساده لوحانھ -خردمندانھ  - ج

 فرھنگی -سیاسی  - د

 
 در جامعھ کنونی چھ کسانی نقش فعالی در تغییر فرھنگ ھا ایفا می کند؟   326-

 سیاسیون - الف 

 روشنفکرھا - ب

 اساتید دانشگاه ھا - ج

 رسانھ ھا - د

 
  .و مھارت بھره گیری از رسانھ ھا بھ عنوان راھکاری برای تقویت بنیان و افزایش سطح مھارت ھای خانواده معرفی شده است  327- ............

 آموزش و ارتقای سواد رسانھ ای - الف 

 آموزش و ارتقای سواد - ب
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 آموزش و ارتقای مھارت - ج

 آموزش و ارتقای علمی - د

 
 چیست؟  PowerPointافزار نرموظیفھ  328-

     ارایھ مطالب - الف 

 ایجاد صفحات وب - ب

 طراحی گزارشات و مستندات - ج

 ارایھ مطالب آماری - د

 
 ذخیره كرده باشیم، جھت ذخیره كردن تغییرات بعدی از کدام کلید میانبر استفاده کنیم؟   در صورتی کھ فایلی را یکبار 329-

 Ctrl+ S - الف

 F5 - ب

      F12 - ج

 Ctrl+ N - د

 
 سازی مناسب است؟  جھت ذخیره یک فایل نمایشی کھ ھمواره در نمای نمایش باز شود، کدام حالت ذخیره 330-

 Other Format - الف

 PowerPoint Show - ب

 PowerPoint - ج

 PowerPoint Presentation - د

 
 کنیم؟ کدام کلید استفاده میاز  Full Screen برای نمایش اسالیدھا بھ صورت-   331
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 F5 - الف

 F2 - ب

 Enter - ج

 Spacebar - د

 
 باشد؟  برای ایجاد اسالید جدید در فایل نمایشی کدام گزینھ صحیح می  332-

 New Slide استفاده از ابزار - الف 

 Ctrl+ M فشردن - ب

 New Slide راست کلیک در موقعیت مورد نظر و انتخاب - ج

  

 موارد صحیح استتمامی  - د

 
 کنیم؟  جھت کپی كردن اسالید انتخاب شده از کدام کلیدھای ترکیبی استفاده می 333-

 Ctrl+ C - الف

 Ctrl+ D - ب

 Ctrl+ X - ج

 صحیح است ٢و  ١موارد  - د

 
 شود؟  بھ محل مورد نظر از کدام گزینھ استفاده می Clipboardبرای انتقال اسالید از  334-

 Copy - الف

 Paste - ب

 Cut - ج

 Move - د
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 شود؟  برای نوشتن متن در اسالید از کدام مورد استفاده می-  335

 TextBox استفاده از - الف 

 Title استفاده از چیدمان دارای - ب

 Outline نوشتن متن در حالت - ج

 تمامی موارد صحیح است - د

 
 دیگر چیست؟ ترین روش انتقال متن داخل اسالید بھ قسمتی  ساده-   336

 درگ کردن کادر متن بھ محل مورد نظر - الف 

 Ctrl درگ کردن بھ ھمراه نگھ داشتن دکمھ - ب

 Paste و Cut استفاده از - ج

 Paste و Copy استفاده از - د

 
   کند؟ کدام گزینھ متن انتخاب شده را سایھ دار می 337-

 Outline -الف

 Underline -ب

 Engrave  -ج

 Shadow  -د

 
 کنیم؟  بندی متنی بر روی متن دیگر از کدام گزینھ استفاده می جھت کپی قالب338-

 Paste و سپس Copy استفاده از - الف 

 Format painter استفاده از ابزار - ب

 Paragraph استفاده از - ج
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 Change Case استفاده از - د

 
 شود؟  ھای فانتزی بھ متن استفاده می از کدام گزینھ برای اعمال جلوه  339-

 Shape  -الف

 TextBox -ب

 Font-ج

 Word Art-د

 
 توان تنظیمات عکس را تغییر داد؟ توسط کدام سربرگ پس از ایجاد تصویر می 340-

 Design  -الف

 Format -ب

 Insert  -ج

 Insert -د

 آمیزی مجدد تصویر از کدام ابزار استفاده کنیم؟  برای رنگ- 341

 Brightness -الف

 Contrast -ب

  Recolor -ج

 -Reset Picture د

 
  افزارمناسب صفحھ آرایی، ایجاد مقالھ و نامھ است ؟ کدام نرم  342-

  Excel -الف

 PowerPoint  -ب

  - Word ج
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 Notepad-د

 
 قرار دارد؟ Word در کدام قسمت از محیط (Zoom) نمایی ابزار بزرگ  343-

  - Status Bar الف

 -Title Bar ب

 Office Buttom -ج

 Ruler -د

 
  گردد؟ کدام فرمت بھ عنوان پسوند فایل انتخاب می Word ی سند در ھنگام ذخیره-   344

  -  dot الف

   -html ب

   -docxج

 txt  -د

 
 برای چرخش تصویر در زوایای مختلف از کدام ابزار کمک می گیریم؟  345-

 -Rotate الف

 Scale -ب

 -Crop  ج

 Size  -د

 
  شود؟ برای تغییر زبان انگلیسی بھ فارسی و برعکس از ترکیب چھ کلیدھایی استفاده می  346-

  - Ctrl+ Alt  الف

 Alt+ Shift ب



 آموزشگاه رایان دانش
 

 

روبه روي مصال-میدان شهدا-ساري  
01133250314-01133265714 

   -Ctrl+ Enter ج

 Home  -د

 
 شود؟  ھای اضافھ آن از این گزینھ استفاده می برای حذف زوایای عکس و برش قسمت347-

 Rotate  -الف

 Scale  -ب

 Crop -ج

 Size  -د

 
  ی سند بطور کامل است؟ برای دیدن یک صفحھ Zoom کدام حالت  348-

   - Page Width الف

 -%100  ب

 Whole Page -ج

 -Two Page  د

 
  ؟دو مقولھ تقسیم می گردد کھ در ھر دو مخاطب اھمیت داردرسانھ ای در کل بھ  349-

 

 مصرفو تولید – الف

      خواندن و نوشتن و نمایش - ب

          سواد تولید و عرضھ - ج

  سواد مصرف - د

 

 .این عبارت مربوط بھ کدام گزینھ است؟ مخاطب باید فعال، خالق، زیرک، ھوشمند و انتخاب گر باشد -   350
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         و تولید رسانھ ایسواد  - الف

        تولید رسانھ ای - ب

           مخاطب شناسی - ج

  سواد رسانھ ای - د

 

 مخاطب و قدرت رسانھ ھا با ھم از نظر تاثیرگذاری چھ رابطھ ای دارند؟ -   351

    قدرت نامحدود و مخاطب منفعل است - الف

 قدرت نامحدود و مخاطب فعال است - ب

                 مخاطب منفعل است قدرت محدود و - ج

  قدرت محدود و مخاطب فعال است - د

 

 :تومور مصرف یعنی 352-

   تاثیر مستقیم تبلیغ بر مخاطب از نظر تحمالت مصرف گرایی و خوشبختی - الف

 تاثیر مستقیم تبلیغ بر مخاطب - ب

  مصرف گرایی مصرف کننده - ج

 مخاطب خاص - د

  

 

 کدام گزینھ خبر حقوق رسانھ ای اراد مخاطب نیست؟ - 353

  رعایت بھداشت روانی - الف

      حفظ اخالق عمومی - ب
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      رژیم مصرف رسانھ ای - ج

  رعایت انصاف - د

 

 ؟.......مخاطب حق دارد منبع رسانھ ای خوب و سالمی در دسترس داشتھ باشد تا طبق نیاز انتخاب نماید این  - 354

                            احترام بھ حریم خصوصی استحق  - الف

  دسترسی بھ اطالعات است  - ب

                                     حق تصحیح است - ج

  حق شکایت است  - د

 
  ؟............ن ھمان ھمھ ی ما یکسری اطالعات شخصی داریم کھ می خواھیم خصوصی باشد و با شخص دوم، سومی بھ اشتراک گذاشتھ نشود ای 355-

           مخاطب است - الف

           حریم خصوصی است -ب

     حفاظت اطالعات است - ج

  حقوق بشر است - د

 

 ؟کدامیک جز سفارشات حفاظت اطالعات شخصی بر خط یا آنالین نیست -   356

          عکس ھا و مطالب دیگران را بھ اشتراک بگذراید - الف

  احراز ھویت را فعال کنیدگزینھ   - ب

                                  رمزھای خود را تغییر دھید - ج

  از نرم افزار مدیریت رمز استفاده کنید  - د

 

 ؟............گذاشتن دوربین مخفی در مراکز خصوصی و پخش در رسانھ ھا نشان دھنده  357-
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                    عدم رعایت حق احترام بھ حریم خصوصی  - الف

  عدم رعایت حقوق بشر - ب

                                                    جاسوسی افراد جامعھ - ج

  ب و ج - د

 
  کدام عبارت زیر حریم خصوصی افراد را در برابر رسانھ ھای اجتماعی و دولت را نشان نمیدھد ؟ -  358

         روابط دوستانھ - الف

   خانوادگی موقعیت - ب

         مشخصات شناسھ ای - ج

  ویروسی کردن - د

 
  کدامیک از موضوعات زیر از مصداق ھای حقوق مخاطب در برابر رسانھ ھا نمی باشد؟ -  359

         حق دسترسی بھ اطالعات - الف

      حق شکایت - ب

    حق بھره مندی از قانون - ج

  حق ایجاد درآمد - د

 
  .می باشد و این بر عکس بازی ھای رایانھ ای است..................بر مخاطب خود از نظر زمانی ..............اثر گذاری   -  360

        آزاد –سینما  - الف 

         کمترین –کتاب   - ب

             بیشترین–کتاب  - ج

 کمترین –بازی رایانھ ای   - د
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  ؟..............تغییر می کند و این یعنی    تجربیات، ارزش ھا و عقاید خود از تولید رسانھ ای برداشت ومخاطبان ھمیشھ بر اساس دانش قبلی،  -   361

        پیام متن - الف

            پیام زیر متن - ب

               پیام فرا متن - ج

  پیام ھمبرگری - د

 

 و ساکن در آمده است ؟ چرا تفریحات ما از حالت فیزیکی و جمعی بھ صورت فردی و مجازی 362-

                زیرا رسانھ امکان تفریح در ھر مکان و زمان را فراھم کرد - الف

        مدگرایی - ب

                                                                         تغییر رفتار - ج

  کلیشھ بدن - د

 

 کدام ویژگی در مورد ُمد درست نیست؟ 363-

                            بخشی از افراد آن را می پذیرند - الف

  دوره زمانی کوتاھی دارد - ب

                                        الگوی فرھنگی نیست - ج

  زود فراموش می شود - د

 
 رود؟ کدام فرمان برای باز کردن سند موجود بھ کار می 364-

 -New الف

  Open  -ب

   Save  -ج
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 Save as -د

 

 کدام یک از اثرات ُمد بھ عنوان نتیجھ رسانھ ھای تبلیغاتی در زندگی مردم نمی باشد؟ -  365

    تضعیف سنت جامعھ - الف

      ایجاد فرھنگ عمومی جدید - ب

        سبک زندگی نوین - ج

  خوشبختی جامعھ - د

 
 ؟کدام است Wordنام پیش فرض سند خالی در366-

 Peresentation 1  -الف

 Database 1-ب

 Document 1 -ج

 -Book 1 د

 
  شود؟ تعداد صفحات سند در کدام قسمت نمایش داده می  367-

   Zoom -الف

 Title Ba-rب

   Home Tab  -ج

 Information Document -د

 
  نوار دسترسی سریع چھ نام دارد؟ 368-

 Quick Access -الف

 Notification -ب
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  Title Bar ج

 Status Bar  د

 
  کدام است؟ Microsoft Office Word ھای پسوند فایل   369-

  -  txt  الف

 dotx -ب

   -  docx  ج

  doc -د

 
  دھد؟ نما را بھ ابتدای فایل انتقال می کدام کلید زیر مکان  370-

  - Home  الف

 End -ب

 Ctrl+ Home  -ج

 -Ctrl+ End د

 

  ؟>پیام ھمبرگری<رسانھ نیز تغییر کرده است؟ آیا مفھوم مخاطب با توسعھ -  371

 )تعامل(ھمھ ی رسانھ ھا دو سویھ اند  - الف

  رسانھ فقط یک سویھ است  - ب

                                     مخاطب ھمیشھ خاص است - ج

  مخاطب ھمیشھ منفعل است - د

 
 ؟شود میام سربرگ و گزینھ استفاده برای درج عالمت ویژه از کد 372-

 Insert  Symbol !-الف
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 -Insert !Home ب

  Home Symbol!  -ج

 View!Font -د

 
 شکل انتخاب شده را بھ زیر تمامی اشکال می برد؟  Arrange کدام گزینھ از بخش 373-

 Bring to Front -الف

 Send to Back -ب

 -Bring to Forwardج

 Send Backward -د

 

 محسوب می گردد؟........... و در آسیا ............. نشان می دھد کھ در رسانھ تلفن ھمراه در اروپا تفاوت فرھنگی و شناختی  - 374

                   ابزار شبکھ سازی –ادامھ تلفن  - الف

 ادامھ تلفن –ابزار شبکھ اجتماعی  - ب

                      وسیلھ اجتماعی –اسباب بازی  - ج

  تلگراف ادامھ –ادامھ تلفن  - د

 
  کدام است؟ Copy منظور از حافظھ موقت در عمل  375-

 Registry -الف

  -Memory  ب

 Rom -ج

 -Clipboard د

 
 سازی تأکیدی کدام است؟  متحرک-   376
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 Entrance  -الف

 Emphasis  -ب

 Spin -ج

 Motion Path -د

 
  کنیم؟ برای انتخاب کل سند از کدام کلید ترکیبی استفاده می  377-

  +Shiftدابل کلیک - الف 

 Ctrl+ A  -ب

  Ctrl+ End -ج

 Ctrl+ SpaceBar -د

 
 کند؟  کدام گزینھ زیر افکت انتخاب شده برای شیء را حذف می 378-

 Erase -الف

 Delete -ب

 Remove -ج

 Clear  -د

 
  برای نمایش خط کش کدام سربرگ و چھ ابزاری را انتخاب کنیم؟   379-

 -Ruler! Home الف

  View ! Page -ب

 -Ruler ! View ج

 -Gridline!View د
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 ای دیگر کدام است؟ گزینھ مناسب برای جایگزینی یک کلمھ با کلمھ  380-

 Replace الف

 Replace All ب

   - Find  ج

 -Search د

 کنیم؟  سازی یک شیء ھمراه با متحرک سازی قبلی اجرا شود، کدام گزینھ را انتخاب می اگر بخواھیم متحرک  381-

 On click -الف

 With Previous -ب

 After Previous  -ج

 -Direction د

 
  کدام است؟ (Redo) معادل کلید ترکیبی 382-

 Ctrl+B  -الف

 Ctrl+Y -ب

 Ctrl+Z  -ج

 Ctrl+Shift+Z  -د

 
  دھد؟ صورت ضخیم نشان می کدام مورد زیر متن را بھ  - 383

  - Italic الف

 Bold - -ب

  -  Underline ج

 Regular -د
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  بر مورب کردن متن کدام است؟ کلید میان-   384

  Ctrl+ I  -الف

 Ctrl+ B  -ب

 -Ctrl+ U  ج

 Ctrl+ Z  -د

 
  . کنیم استفاده می............ از اگر بخواھیم حروف را بصورت اندیس پایین بنویسیم  385-

  - Subscript الف

 Shadow -ب

  Emboss  -ج

 Superscript -د

 
 ؟دھد چھ عملی انجام می Justifyدر ابزارھای ترازبندی،  386-

 تراز راست - الف 

 تراز چپ - ب

  تراز وسط - ج

 تراز دوطرف - د

 
  .می گوییم. …………………………دیگر بھ انتقال اطالعات از کامپیوتر شخصی بھ سرور  387-

 Hyperlink  -الف

 Upload -ب

 Worm -ج
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 -Downloadد

 
 ، بھ بخش درج آدرس چھ می گویند؟ (Web page) در ساختار یک آدرس وب 388-

  Folder & File structure-الف

  -Serviceب

  Host -ج

  ھیچکدام - د

 
 First Line Indent -389 چھ کاربردی در پاراگراف دارد؟  

  ی بین خطوط پاراگراف تعیین فاصلھ - الف 

 ی قبل پاراگراف تعیین فاصلھ - ب

 ی تورفتگی خط اول تعیین فاصلھ - ج

 ی بعدی پاراگراف تعیین فاصلھ - د

 
 ھمواره ویژه چند سایت است؟  URL آدرس 390-

 ١ - الف 

 5  -ب

 2  -ج

 -3  د

 
 وپاصفحھ چیست؟ دردرج سرصفحھ Different First Pageی عمل گزینھ  391-

   

 گیرد ی اول یک سرصفحھ و پاصفحھ متفاوت در نظر می برای صفحھ - الف 
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 کند ی اول را حذف می سرصفحھ و پاصفحھ برای صفحھ - ب

 کند ی اول یک پاورقی ایجاد میبرای صفحھ - ج

 کند ی ورق اول را غیرفعال می سرصفحھ و پاصفحھ - د

 
 باشد؟ شماره صفحات از عدد خاصی می کدام گزینھ برای تنظیم شروع -  392

  -Alignmentالف

 -Position  ب

   -Start at  ج

  - Continue  د

 
 .شود استفاده می......... برای تغییر رنگ قلم متن نوشتھ شده از -  393

  -  Fill Color   الف

  Font Color                    - ب

      Highlight   -ج

 Font -د

 
  کدام یک از عبارت ھای زیر کلیشھ بدن را در رسانھ ھا و مفھوم سازی آن آشکار نمی کند؟ -  394

                                   آدم ھا ھمھ الغر و شاد ھستند - الف

 سلبریتی ھا ھمیشھ سالم و جاپ ھستند - ب

 آدم فضایی ھر چھ قدر چاقتر باشد جاب تر است - ج

 و آدم ھای بد بھ جھنم می روند آدم ھای خوب بھ بھشت - د
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 شود؟ کدام ابزار برای درج متن ھنری استفاده می Insert از سربرگ - 395

 

 

  Shapes  -الف

 Chart  -ب

  Smart Art  -ج

 WordArt  -د

 
 ابزار ایجاد جدول در کدام زبانھ قرار دارد؟  396-

 Home  -الف

 View  -ب

  Insert-ج

 -Review  د

 
397  - esra؟.............رسانھ یعنی  در  

                                             نظام سرمایھ داری - الف

        نظام قانونی رده بندی سنی - ب

  

                                       نمایش خشونت در فیلم ھا - ج

 بی توجھی بھ دین در فیلم ھا - د

 
 باشد؟ گروه جھت افزودن کادر متن بھ سند می کدام Insert در سربرگ  398-

 Pages  -الف

 Text -ب
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 Header & Footer  -ج

 Picture  -د

 
  ؟کدامیک از ویژگی ھای زیر در نظام رده بندی بازی ھای رایانھ ای وجود ندارد 399 -

     ناامیدی - الف

       خشونت - ب

             تشویش ارزش دینی - ج

 مخدرترس و مواد  - د

 
  جذاب ترین رسانھ ھا در گروه سنی نوجوانان طبق آمار کدام است؟ 400 -

            تلفن ھمراه - الف

          تلویزیون و تلفن ھمراه - ب

            بازی رایانھ ای  - ج

 ھر سھ مورد - د

  کدام عبارت برای فضای مجازی نادرست بیان شده است ؟ 401 -

                                      زندگی دوم است - الف

  بخش واقعی، اصلی و جدی زندگی تبدیل شده - ب

                 از تحوالت ظھور اینترنت است - ج

 از زندگی واقعی بھتر است - د

 
   قرار دارند؟ Insert ی تصاویر در کدام گروه از زبانھ  402-

 Pages-الف

 Text  -ب
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 Header Footer  -ج

 Illustrations  -د

 
 دار قرمز،زیر کلمات نشان دھنده چیست؟ خط موج 403 -

 غلط امالیی - الف 

 غلط دستوری - ب

 غلط گرامری - ج

 زیر خط دار بودن - د

 
ً کوتاه فراموش می شود؟ 404 -  الگوی فرھنگی کھ توسط بخشی از جامعھ پذیرفتھ می شود و در یک دوره نسبتا

 

  

 

        رسانھ ایرژیم مصرف  - الف

           ُمد - ب

      شبکھ اجتماعی  - ج

 کلیشھ بدن - د

 
  ؟.................... کدام غلط است>باید بدانیم کھ ) وب سایت(یا ) تارنما(برای اعتبار سنجی یک   405-

                       محتوای موجود از کجاست - الف

  استارتباط تصویر با موضوع چگونھ  - ب

                  آخرین بروز رسانی کی بوده است - ج

 .تاریخ مالکیت معنوی آن کی می باشد - د
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 کدامیک از جمالت زیر درباره امنیت فضای مجازی صحیح نیست؟ 406 -

  

 .شماره خود را در ارتباطات آنالین ارسال کنید - الف

 از وای فای عمومی استفاده نکنید - ب

 بلوتوث یا گم شدن موبایل سرقت می رود اطالعات با - ج

 وقت خود را در تبلیغات تجاری از دست ندھید - د

 
 .انجام می دھیم........... ی  تنظیم جھت کاغذ را از گزینھ  407-

 Size  -الف

 Orientation -ب

    Margins  -ج

 Column -د

 
  کدام یک جزء محدودیت ھا نیست؟. ذخیره بسیار آورده و بھ چھار محدودیت غلبھ کرده استفن آوری اطالعات چھار ویژگی سرعت و دسترسی باال و حجم  408-

          سرعت - الف

  زمان – ب

             مکان و امکان- ج

 زبان - د

 
  )می کندیک نفر در موبایل با شوق کار (این جملھ کدامیک از مراحل مقاومت در برابر نوآوری را در مخاطب نشان می دھد ؟  409-

       ترغیب - الف

         تثبیت - ب

          اجرا - ج
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 آگاھی - د

 
  

 

  زیبا جلوه دادن زشتی ھا در رسانھ ھا برای وسوسھ کردن کدام مخاطب بھ کار می رود؟: معنی کلمھ تزئین 410–

               مخاطب فعال - الف

         مخاطب خاص - ب

             مخاطب منفعل  - ج

 مخاطب مشروط - د

 
کدام گزینھ اینکھ یک نفر در یک جزیره تنھا نشستھ و از ھمھ پیشرفت و اطالعات عقب افتاده بی خبر است و یک روش سنتی فقط اطالعات بھ او می رساند  411 -

  است؟

        مخاطب بی مخاطب - الف

      مخاطب خاص - ب

      مصرف رسانھ ای - ج

 اعتیاد رسانھ ای - د

 
 برای تعیین جھت کاغذ در حالت افقی کدام گزینھ مناسب است؟ 412 -

 Landscape   -الف

 -Portrait  ب

   - Horizontal  ج

 Margins  - د

 
   کدام گزینھ را انتخاب کنیم؟ Printی ی جاری از پنجره برای چاپ صفحھ  413-
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  - All الف

 Page Current  -ب

 Pages  - ج

   Selection  - د

 
  دھد؟ چھ عملی انجام می Odd Pagesی گزینھ Printی در پنجره 414 -

 چاپ صفحات فرد - الف 

 چاپ صفحات زوج - ب

 خواه چاپ صفحات دل - ج

 چاپ تمامی صفحات - د

 
 .شود استفاده می......... اگر بخواھیم سندی را با نام جدید ذخیره کنیم از   415-

  -Save As  الف

  - Save  ب

 Ctrl+ S  - ج

  new name  - د

 
 می باشد؟  (Web Browser)کدامیک از برنامھ ھای زیر جستجوگر وب  416-

 Opera  -الف

 -Google Chrome ب

 -Firefox ج

 تمام موارد - د
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  .استفاده می کنیم.. ……………………برای جلوگیری از نفوذ ھکر ھا بھ کامپیوتر از   417-

 Firewall - الف

 -Cookie ب

 Upload - ج

 ھمھ موارد فوق - د

 
 پروتکل انتقال فایل چھ نام دارد ؟  418 -

 Ftp   -  الف

 Https  -ب

 Http  -ج

 Isp -د

 
  .استفاده می کنیم.. ……………………………برای مشاھده آخرین اخبار بھ روز شده سایت ھا از   419-

 -RSS  الف

 -HTTPS  ب

  Podcast  -ج

   XM -د

 
 کدامیک از موارد زیر جزء تھدیدات امنیتی در زمان استفاده از اینترنت محسوب می شود؟   420-

 Worm-الف

 Spyware  -ب

 Virus  -ج

 ھمھ موارد - د
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 بھ شرکت سرویس دھنده خدمات اینترنت چھ می گویند؟   421-

 Hyperlink  -الف

 User Account  -ب

 URL  -ج

 ISP  -د

 
 برای بارگذاری مجدد یک صفحھ وب از کدام گزینھ استفاده می کنیم؟   422-

 Forward  - الف

 Refresh  - ب

 Stop - ج

 Back  - د

 
  یکی از مھم ترین ابداعات بشر در قرن اخیر، با قابلیت ھا و کارکردھای متعدد و گسترده چیست؟ 423 -

         اینترنت - الف 

 فضای مجازی - ب

  اجتماعیشبکھ ھای  - ج

 ھمھ موارد - د

 
 مبنا و ھدف اصلی اینترنت چیست؟  424 -

 برداشتن فاصلھ جغرافیایی میان انسان ھای سراسر دنیا - الف 

 ایجاد تحول در عرصھ ارتباطات و تبادل - ب

 تأمین رفاه و آسایش - ج

 موارد الف وب - د
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 در اختیار کاربران قرار گرفتند؟ در پرتوی اینترنت و شبکھ جھانی وب،چھ امکانات جدیدی  425 -

 وبالگ ھا و وب سایت ھا - الف 

 نرم افزارھای گفتگوی آنالین - ب

 سرویس ھای پست الکترونیک  - ج

 ھمھ موارد - د

 
 چھ چیز باعث گردیده تا ارتباط دانشجویان با استاد و مطالب درسی خود بیشتر گردد؟  426 -

 اتاق ھای گفتگو - الف 

 الکترونیکیپست  - ب

 نشست ھای اینترنتی - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :اھداف و کارکردھای شبکھ ھای اجتماعی 427 -

 سازماندھی انواع گروه ھای اجتماعی مجازی - الف 

 بھ اشتراک گذاشتن عالقھ مندی ھا توسط اعضا - ب

 ایجاد محتوا توسط اعضا - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :مزایای شبکھ ھای اجتماعی  428-

 ا افراد، جوامع و فرھنگ ھای مختلامکان عبور از مرزھای جغرافیایی و آشنایی ب - الف 

 امکان بیان ایده ھا بھ صورت آزادانھ و آشنایی با ایده ھا، افکار و سلیقھ ھای دیگران - ب

 کارکرد تبلیغی و محتوایی - ج
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 ھمھ موارد - د

 
  :آثار مثبت شبکھ ھای اجتماعی 429 -

 .راد در شبکھ ھای اجتماعی، احتمال مشارکت ھا و کنش ھای اجتماعی را در آنان افزایش می دھدحضور اف - الف 

 .شبکھ ھای اجتماعی در اینترنت، موجب گسترده تر شدن دامنھ ارتباطات ما شده است - ب

 مزیت اصلی شبکھ ھای اجتماعی، یکپارچھ سازی امکانات پایگاه ھای مختلف است - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :پیامدھای منفی شبکھ ھای اجتماعی  430-

 شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب - الف 

 نقض حریم خصوصی افراد - ب

 تأثیرات منفِی رفتاری - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :جامعھ مجازی  431-

 جایگزین جامعھ واقعی خواھد گردید - الف 

 جایگزین جامعھ واقعی نخواھد گردید - ب

 .مجازی، ھیچ وقت جایگزین جامعھ واقعی نخواھد گردید؛ بلکھ بھ عنوان تسھیل کننده تجارب اجتماعی عمل خواھد کردجامعھ  - ج

 .تسھیل کننده تجارب اجتماعی عمل نخواھد کرد - د

 
  :مثبت این شبکھ ھای مجازی ھای احتمالی و بھره برداری از آثارپیشنھادات سازنده جھت مصون ماندن کاربران شبکھ ھای اجتماعی از آسیب 432 -

 ایجاد و راه اندازی شبکھ ھای اجتماعی سالم و مفید برای مبارزه با شبکھ ھای اجتماعی مخرب؛ - الف 
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 آموزش و فرھنگ سازی؛ - ب

 .نظارت کارشناسانھ و مستمر بر فضای جوامع مجازی و برنامھ ریزی برای آینده - ج

 ھمھ موارد - د

 
  .تبدیل شده است ٢١التغییر سده  ای، بھ واکنش الزم بھ محیط ارتباط الکترونیکی پیچیده، فراگیر، و دائم رشتھ بھ مثابھ یک حوزه بین ........................... - 433

                          سواد رسانھ - الف 

 شبکھ اجتماعی - ب

   اینترنت - ج

 تولید محتوا - د

 
ابتدا تفکر و تحلیل خبر و جستجو در مورد صحت و سقم خبر و سپس انتشار آن و چنانچھ نتوان در مورد منبع خبر مطمئن شد از  در حوزه اخبار "ین جملھ ا  434-

 تعریف کدام گزینھ زیر می باشد؟ ." انتشار خبر خودداری کرد

                  شبکھ اجتماعی - الف 

 فضای مجازی   - ب

                 سانھ ایسواد ر - ج

                تلویزیون - د

 
  :آموزش سواد رسانھ ای  435-

کنند ، می شنوند و  آموزش سواد رسانھ ای غالبًا از یک الگوی آموزشی مبتنی بر پرس و جو استفاده می کند کھ افراد را ترغیب می کند در مورد آنچھ تماشا می - الف 

 .می خوانند سؤال کنند

 .یکی از رویکردھای اصلی سواد رسانھ ای، بھ اشتراک گذاشتن عالقھ مندی ھای کاربران شبکھ با یکدیگر است  - ب

 

 .آموزش سواد رسانھ ای ابزاری برای کمک بھ افراد در تجزیھ و تحلیل انتقادی پیام ھا ، فرصت ھایی را برای زبان آموزان فراھم می کند -ج  
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 گزینھ الف و ج - د

 
 :تحلیل ھای انتقادی می تواند شامل  436-

 شناسایی نویسنده ، ھدف و نقطھ نظر ، بررسی تکنیک ھای ساختمانی و ژانرھا   - الف 

 بررسی الگوھای نمایندگی رسانھ ھا و کشف تبلیغات ، سانسور  - ب

 تعصب در برنامھ ھای خبری و روابط عمومی  - ج

 ھمھ موارد - د

 
 رسانھ ای چیست؟ ھدف از آموزش سواد   437-

 ایجاد و راه اندازی شبکھ ھای اجتماعی سالم و مفید برای مبارزه با شبکھ ھای اجتماعی مخرب؛   - الف 

ای وندان فعال در دنیکمک بھ افراد در ھر سنی است کھ عادات سؤال و مھارت ھای بیان را توسعھ دھند کھ آنھا نیاز بھ متفکران انتقادی ، ارتباطات مؤثر و شھر  -ب 

 .امروز ھستند

 دسترسی بھ اطالعات شخصی افراد - ج

 ھمھ موارد  - د

 
  :سواد رسانھ ای می تواند بھ عنوان  438-

                مفھومی برای گسترش سواد - الف 

 درمان رسانھ ھای جمعی - ب

              فرھنگ عامھ و رسانھ ھای دیجیتال - ج

 ھمھ موارد   - د

 
  :دیجیتال بھ عنوان رسانھ ھای  439-

                                                       مفھومی برای گسترش سواد - الف 
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 فرھنگ عامھ  - ب

             کھ نیاز بھ تجزیھ و تحلیل و ارزیابی دارند" متون"انواع جدیدی از   - ج

ھیچکدام - د

 

  :آیند فعال و حساسبا تبدیل فرایند مصرف رسانھ ھا بھ یک فر  440-

 مردم آگاھی بیشتری از پتانسیل سوء تفکر و دستکاری و آگاھی بیشتر کسب می کنند   - الف 

              .کھ نیاز بھ تجزیھ و تحلیل و ارزیابی دارند نمود پیدا می کنند" متون"انواع جدیدی از   - ب

 .دیدگاه ھای واقعیت درک می کنند نقش رسانھ ھای جمعی و رسانھ ھای مشارکتی را در ساختن   - ج

 الف و ج  - د

  :ابعاد منفی رسانھ ھا ، از جملھ  441-

               دستکاری رسانھ ھا ، اطالعات غلط - الف 

 کلیشھ ھای جنسیتی و نژادی ، جنسی کردن کودکان  - ب

            حملھ سایبری و شکارچیان اینترنت - ج

 ھمھ موارد   - د

 
، آموزش سواد رسانھ ای می تواند با کمک در انتخاب مناسب در عادات مصرف رسانھ و الگوھای استفاده ، نوعی محافظت از  442- ...................................

  .کودکان و جوانان را فراھم کند

                      با ایجاد دانش در رسانھ - الف 

 تگی در استفاده از رسانھ و فناوریبا ایجاد دانش و شایس  - ب

                       با ایجاد شایستگی فناوری - ج

 با دستکاری رسانھ ھا - د

 
  :طرفداران آموزش سواد رسانھ ای معتقدند كھ ورود سواد رسانھ ای بھ برنامھ درسی مدارس موجب  443-
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                    تعامل مدنی - الف 

 از ساختارھای قدرت ذاتی در رسانھ ھای عمومیافزایش آگاھی   - ب

      .بھ دست آوردن مھارت ھای الزم و انتقادی در دانش آموزان می شود - ج

 ھمھ موارد - د

 
 مداخالت سواد رسانھ ای تأثیرات مثبتی  444 -

 .واقع گرایی درک شده ، باورھای رفتاری ، خودکارآمدی و رفتار دارد - الف 

 .اد ، واقع گرایی درک شده ، تأثیر ، باورھای رفتاری ، نگرش ھا ، خودکارآمدی و رفتار دارددانش ، انتق  - ب

 .دانش ، انتقاد ، واقع گرایی درک شده دارد  - ج

 .باورھای رفتاری ، نگرش ھا ، خودکارآمدی و رفتار دارد - د

 
 رنھ ھابز چھ فریمی را برای معرفی سواد رسانھ ای بھ زبان آموزان مشخص می کند؟   445-

 (MM) ، پیام ھا و معانی (AA) نویسندگان و مخاطبان   - الف 

 (RR) ، بازنمایی و واقعیت (MM) پیام ھا و معانی - ب

 (RR) ، بازنمایی و واقعیت (MM) ، پیام ھا و معانی (AA) نویسندگان و مخاطبان - ج

 (RR) ، بازنمایی و واقعیت (AA) نویسندگان و مخاطبان   - د

 
  :چارچوب نظری دیوید باکینگھام در خصوص سواد رسانھ ای 446 -

                                              تولید ، زبان - الف 

 تولید ، زبان ، بازنمایی - ب

                      تولید ، زبان ، بازنمایی و مخاطب - ج

 ھیچکدام - د
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 داگالس کلنر و جف چھ رویکردھایی در زمینھ آموزش رسانھ ای طبقھ بندی کرده اند؟  447 -

 رویکرد حمایتگرایی ، آموزش ھنر رسانھ ای - الف 

 رویکرد حمایتگرایی ، آموزش ھنر رسانھ ای ، جنبش سواد رسانھ ای و سواد انتقادی رسانھ ای - ب

 اد انتقادی رسانھ اسانھ ای و سوجنبش سواد ر - ج

 رویکرد حمایتگرایی ، جنبش سواد رسانھ ای و سواد انتقادی رسانھ ای - د

 
  :رویکرد حمایت گرایانھ مخاطبان رسانھ ھای جمعی را در معرض  448-

 .نفوذ فرھنگی ، عقیدتی یا اخالقی قرار می دھد و بھ وسیلھ آموزش نیاز بھ حمایت دارد   - الف 

 .نفوذ فرھنگی ، عقیدتی یا اخالقی قرار می دھد  - ب

 .بھ وسیلھ آموزش نیاز بھ حمایت دارد - ج

 .عقیدتی یا اخالقی قرار می دھد و بھ وسیلھ آموزش نیاز بھ حمایت دارد  - د

 

  :رویکرد آموزش ھنر رسانھ ای بر تولید  449-

 .ز استخالقانھ اشکال مختلف رسانھ ای توسط زبان آموزان متمرک - الف 

 .خالقانھ اشکال مختلف رسانھ ای متمرکز است - ب

 .اشکال مختلف رسانھ ای توسط زبان آموزان متمرکز است - ج

 ھیچکدام - د

 
  :نھضت سواد رسانھ ای تالشی است  450-

 .بر تولید خالقانھ اشکال مختلف رسانھ ای توسط زبان آموزان متمرکز است   - الف 

 .جنبھ ھای سنتی سواد آموزی از حوزه آموزشی و استفاده از آن در رسانھبرای تحقق بخشیدن بھ  - ب

  برای تحقق بخشیدن بھ جنبھ ھای امروزی سواد آموزی از حوزه آموزشی و استفاده از آن در رسانھ  - ج
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 الف و ب - د

 
  :سواد رسانھ ای انتقادی با ھدف  451-

 بازنمایی رسانھ ھا را شکل می دھدتجزیھ و تحلیل و درک ساختارھای قدرت کھ  - الف 

 .تحقق بخشیدن بھ جنبھ ھای سنتی سواد آموزی از حوزه آموزشی و استفاده از آن در رسانھ - ب

 .شیوه ھایی کھ مخاطبان برای ایجاد معنا از طریق قرائت ھای غالب ، مخالف و مذاکره شده از رسانھ تالش می کنند - ج

 الف و ج - د

 
  :اتحلیل محتو  452-

 ستاسپس تبدیل ھمین کمیت بھ کیفیت و یند تبدیل کیفیت ھا آفر   - الف 

رد موه اي را مطالب ضبط شدو سند ثبت ع قع ھر نوارك و وامدد و درسنان، امتوان می توآن سیلھ وست کھ بھ دي اسناه امشاھده عمدي ھاا از روش تحلیل محتو  -ب 

  .ار دادقرییپایاي از باالترت جادرھم تر با ھمھ مو از قیق تر ، دتحلیلی منظم ترو یابی ارز

د آورده جووبھ ن ناآکھ ط ھایی تبااربھ رد آن، مودر   یا پرسشدم مرر فتارمستقیم ه مشاھدي ما بھ جا، استد اسناه امشاھدروش ھم و ھا داده تحلیل اي شی بررو  -ج 

 .ھندار می دیابیقررزو اپرسشرد موو آن را ند توجھ ده اکرل بدرد و کھ ر و ا ھایی م پیاو 

 ھمھ موارد - د

 
  :تولید محتوای کمی 453 -

 .ستار استواسی ربررد متن مودن کمی کرتر برکمیبیش  - الف 

 .دمی شوم نجااصدھا و درنی اوافرم، قار ، ارماآھا بر پایھ داده تحلیل و تجزیھ روش ین در ا - ب

 

                           .ستاعینی اف ھدل انبادکمی تنھا بھ روش - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :تولید محتوای کیفی  454-

  .ستاھنی اف ذھدل انبادکیفی بھ روش  - الف 
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 .شن تر می کندرا روکمی ي معنایی یافتھ ھار تحلیل کیفی با - ب

 .دمی شوم نجااصدھا و درنی اوافرم، قار ، ارماآھا بر پایھ داده تحلیل و تجزیھ روش ین ا  - ج

 ب الف و - د

 
 می باشد  فناوری الکترونیک یکی از بنیان ھای اساسی سیستم ھای آموزشی نوین و یکی از دستاوردھای مھم ...................   .-455

                                                                   تولید محتوای کیفی - الف 

        محتوای آموزشی  - ب

                                                            محتوای کمیتولید   - ج

                                 دانشگاه مجازی  - د

 
 :محتوای آموزشی  456-

آمده تا یک مبحث درسی را بھ مجموعھ ای از عکس ھا، متن ھا، و انیمیشن ھای صوتی و تصویری گفتھ می شود کھ بھ کمک تکنولوژی رایانھ ای پدید  - الف 

 .آموزش دھد

 .باشد در نھایت اینکھ باید برای افراد قابل یادگیری باشد  ، و مطالب آن بھ روز و دقیق  باید متناسب با نیاز فراگیران باشد محتوای آموزشی - ب

                                       الف و ب - ج

 ھیچکدام - د

 
 مزایای تعیین مالک محتوای آموزشی شامل چھ مواردی میشود؟  457 -

  (انتخاب محتوا، روش، ارزشیابی(و ھمچنین، تسھیل در امر فرایند برنامھ ریزی درسی  محتوای آموزشی کمک بھ ھدف گذاری   - الف 

  محتوای آموزشی فراھم کردن امکان اعتباربخشی از قسمتھای گوناگون   - ب

                                  الف و ب - ج

 ھیچکدام - د
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  :تولید محتوای آموزشی458 -

 .ھای آموزشی است اطالعات و داده   روشی جدید برای ارایھ - الف 

 مطالب آموزشی روشی است جھت اعتباربخشی از قسمتھای گوناگون - ب

  مجموعھ ای از عکس ھا، متن ھا  - ج

 ھمھ موارد - د

 
 کدام جملھ از نظر مفھومی درست می باشد؟  459 -

 .ی یادگیری و آموزش باشد قبل از اینکھ فقط یک آموزگار ساده باشد در مقاطع ابتدایی معلم آموزش دھنده و متکلم وحده است او باید تسھیل کننده - الف 

 .یادگیری و آموزش باشد قبل از اینکھ فقط یک آموزگار ساده باشدی  در مقاطع ابتدایی معلم آموزش دھنده و متکلم وحده نیست او باید تسھیل کننده -ب 

 .ی یادگیری و آموزش نمی باشد قبل از اینکھ فقط یک آموزگار ساده باشد تسھیل کننده  در مقاطع ابتدایی معلم آموزش دھنده و متکلم وحده است او  -ج 

  .ی یادگیری و آموزش نمی باشد قبل از اینکھ فقط یک آموزگار ساده باشد تسھیل کنندهدر مقاطع ابتدایی معلم آموزش دھنده و متکلم وحده نیست او  -د 

 
  :ھای یک محتوای مناسب ویژگی  460-

 .بین معلم و دانش آموز تعاملی دو طرفھ ایجاد نمی گردد - الف 

 .اثر بخشی برای فراگیران ندارد  - ب

 .و او را بھ ادامھ محتوا عالقھ مند سازد محتوا جذاب باشد و در فراگیر انگیزه ایجاد کند - ج

 .نیازس نیست محتوا در ذھن فراگیر ساماندھی معقولی داشتھ باشد - د

  :ھای تولید محتوای آموزشی روش 461-

    HTML ھای آموزش - الف

 ھای آموزشی فیلم  - ب

                          ھای ساده و دوبعدی استفاده از انیمیشن - ج
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 ھمھ موارد - د

 
 :ھای آموزشی فیلم 462 -

 .ھای گوناگون در آن استفاده شود توان ھمراه فیلم، صدای گوینده و افکت گذاری شود و می ھای تخصصی استفاده می برای آموزش - الف 

 .داین روش برای دروسی است کھ نیاز بھ توضیحات بیشتری دار. شود ھا با ھم ارائھ می در این روش متن و عکس  - ب

 .پذیرد و اساس این نوع آموزش متن است انجام می html این نوع از آموزش در درون یک فایل  - ج

ھمھ موارد - د

 

ھدف " تر است ھای پایین آموزان پایھ ھای باالتر و ارائھ آن بھ دانش آموزان پایھ ھای جالب در بحث تولید محتوا در مدرسھ، تھیھ محتوا توسط دانش یکی از نکتھ 463 -"

 از این کار چیست؟ 

                                     نفس دانش آموزان بھ تقویت اعتماد - الف 

 تشویق دانش آموزان بھ انجام تحقیق  - ب

               یادگیری در دانش آموزان -ارتقا مھارت یاددھی   - ج

 ھمھ موارد  - د

 
  .شود محسوب می............................. آموز نھادینھ کند،  کند، بھ آن عمق بدھد و آن را در ذھن دانشھر چیزی کھ بتواند یادگیری را تسھیل  464 -

                                            تشویق دانش آموز - الف 

 تکنولوژی آموزشی - ب

                                                      تولید محتوا - ج

 یادگیری –مھارت یاددھی  - د

 
  :ساده ترین ابزارتولید محتوای آموزشی 465 -

                      استوری الین - الف 
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 پاورپوینت  - ب

    -  wordج

 ھیچکدام  - د

 
 اینترنت، لوح فشرده و سیستم ھای چند رسانھ ای جزء کدام یک از موارد زیر می باشد؟  466 -

                          ھای نوین اطالعاتی و ارتباطیفناوری  - الف 

       فناوری ھای ارتباطی  - ب

                                فناوری ھای نوین اطالعاتی  - ج

 ھیچ کدام - د

 
  :یادگیری الکترونیکی 467 -

 بیانگر بکارگیری فناوری ھای اطالعاتی و ارتباطی در فرآیند آموزش - الف 

 ھر چیزی کھ بتواند یادگیری را تسھیل کند  - ب

                         ھای ساده و دوبعدی استفاده از انیمیشن  - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :در آموزش ھمزمان 468 -

 .محتوا، انجمن ھا، تکالیف، پست الکترونیکی، ارتباط آموزشی با تاخیر برقرار می شود مانند ارتباط از طریق - الف 

 ھمھ کاربران بھ طور مستقیم با یکدیگر در ارتباطند اما از طریق ابزارھای فناوری مانند چت، ویدیوکنفرانس و فضاھای کالس مجازی  - ب

 بکارگیری ھمزمان فناوری ھای اطالعاتی و ارتباطی - ج

 ھیچکدام - د

 
  :آموزش الکترونیکی دالیل ضرورت رویکرد بھ  469-
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                                                    آموزش دائمی شدن فرایند - الف 

 محتوا افز ایش ارتباط از طریق - ب

                       افزایش ھزینھ ھای جاری دوره ھای آموزشی رایج - ج

 الف و ج - د

 
 در آموزش ناھمزمان  470 -

 .تاخیر برقرار نمی شود انجمن ھا، تکالیف، پست الکترونیکی، ارتباط آموزشی با   - الف 

 بھ طور مستقیم با یکدیگر در ارتباطند اما از طریق ابزارھای فناوری مانند چت، ویدیوکنفرانس و فضاھای کالس مجازی  - ب

 .محتوا، انجمن ھا، تکالیف، پست الکترونیکی، ارتباط آموزشی با تاخیر برقرار می شود مانند ارتباط از طریق - ج

 مھیچکدا - د

 
بھ آن نوع یادگیری اطالق میشود کھ در محیط شبکھ و اینترنت و در ساختی رسمی بھ وقوع میپیوندد و مجموعھای از فناوریھای  471- ....................................

  .چند رسانھ ای در ایجاد آن بھ کار میروند

                               محتوای الکترونیکی - الف 

 یادگیری الکترونیکی  - ب

                                       پاورپوینت  - ج

      ھای ساده و دوبعدی انیمیشن - د

 
دام العمر امکان یادگیری در ھر زمینھای، برای ھر فردی و در ھر زمان و مکانی بھ صورت ما ............................................اکنون با بھ صحنھ آمدن ،  472-

  .فراھم است

                                                                 یادگیری الکترونیکی - الف

 

                                محتوای الکترونیکی - ب 

                                آموزش الکترونیکی مراکز  - ج
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 یادگیری فعال - د

  

 
  :مدارس ھوشمند  473-

محتوای  می ومدارسی ھستند کھ با داشتن امکانات ارتباطی کافی و با اتصال بھ شبکھ ھای ملی و جھانی، دسترسی معلم و دانش آموز را بھ منابع عظیم عل - الف 

 .فراھم میکنند آموزشی

 .نترانت و اسکترانت و بھ صورت چند رسانھای انجام میشودآموزش در اینگونھ مدارس بھ کمک رایانھ از طریق شبکھ ھایی مانند اینترنت، ای  -ب 

بھره گیری از تعامل و ارتباطات دوسویھ و چند سویھ بین معلم . ارائھ میشود ...در این مدارس محتوای برنامھ ھای درسی با استفاده از صدا، تصویر، متن، فیلم و -ج 

 ری را بھ باالترین سطح خود میرساندو شاگرد و نیز بین شاگردان، کیفیت فرآیند یاددھی یادگی

 ھمھ موارد - د

 
  :یادگیری الکترونیکی موانع و چالشھای آموزش و 474 -

        محدود بودن مدرسان راغب بھ کار در این حیطھ - الف 

 نبود نیروی انسانی آموزش دیده و مناسب  - ب

                  وزشی و درسیوجود نظام آموزشی متمرکز و یکسویھ در برنامھ ریزیھای آم  - ج

 ھمھ موارد - د

 
 : در آموزش الکترونیکی  سازماندھی  475-

 اعتماد معلمان در بھ کارگیری فناوری اطالعات   - الف 

 – فرآیند یاددھیا اگر معلمان نتوانند تشخیص دھند کھ اتخاذ رویکردھای جدید تدریس، طرح درس و برنامھ درسی، از جملھ ضروریات تعامل است، در   -ب 

 .یادگیری محدود خواھد شد

 تدریس، طرح درس و برنامھ درسی، از جملھ ضروریات تعامل است - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :آموزش الکترونیکی  برای بھره گیری بیشتر از  پیشنھادات سازنده  476 -
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  آموزش و یادگیری الکترونیکی  حمایت آموزش و پرورش و سایر سازمانھا از - الف

          برای معلمان، گردھماییھای علمی  آموزش ضمن خدمت  برگزاری کالسھای - ب

                              آموزشی و ھمایشھای تخصصی - ج

 ھمھ موارد - د

 
فایل خود را بھ  برای اینکھ در پاور پوینت محتوای ارائھ شده در تمامی سیستم ھا و موبایل ھا بدون تغییر و کامل نمایش داده شود،  477-

  .ذخیره کنید.................................صورت

                                        اسالید - الف 

  انیمیشن - ب

   mp4   -ج

  محتوای متنی - د

 
در زبانھ  "audio" مورد نظر با استفاده از امکانتوضیحات ھر بخش را بر روی اسالید . شما می توانید صدای ضبط شده خود را در ھر اسالید قرار دھید 478 -

"insert" درج کنید.  

  -  "audio" الف

 "insert" در زبانھ  -  "audio"ب

    -   " insert"   ج

 "Animations"  - د

 
  :Audio on my pc گزینھ 479 -

  ید را داریفقط قصد اضافھ کردن آن بھ اسالاین گزینھ برای زمانی است کھ صدای مورد نظر از قبل ضبط شده و اکنون  - الف 

 .با این گزینھ دوم شما می توانید در ھمان لحظھ صدای خود را ضبط کنید و در اسالید قرار دھید  - ب

 .ایان می رسددر این گزینھ ، پس از انتخاب یک نام برای صدا، با کلیک بر روی دکمھ قرمز رنگ، ضبط شروع و با کلیک بر روی دکمھ آبی ضبط بھ پ -ج 
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 ھمھ موارد - د

 
  :Record audio گزینھ 480 -

 .این گزینھ برای زمانی است کھ صدای مورد نظر از قبل ضبط شده و اکنون فقط قصد اضافھ کردن آن بھ اسالید را دارید - الف 

 .با این گزینھ شما می توانید در ھمان لحظھ صدای خود را ضبط کنید و در اسالید قرار دھید  - ب

 .رسددراین گزینھ ، پس از انتخاب یک نام برای صدا، با کلیک بر روی دکمھ قرمز رنگ، ضبط شروع و با کلیک بر روی دکمھ آبی ضبط بھ پایان می   -ج 

 

  ب وج-د 

  .اغلب سریع دانلود می شوند..................................... با توجھ بھ سرعت اینترنت ایران، فایل ھای  481- 

                                 مگ ٧٠زیر  - الف 

 مگ ٦٠زیر  - ب

                                مگ ١٢٠زیر  - ج

  مگ ١٠٠زیر  - د

 
  :سواد رسانھ ای  482-

 یک نوع درک متکی بر مھارت است کھ می توان بر اساس آن انواع رسانھ ھا را از یکدیگر تمیز داد - الف 

 انواع تولیدات را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کردمی توان  - ب

 .با سواد رسانھ ای می توان ھویت افراد را در فضای مجازی مشخص کرد - ج

 گزینھ الف و ب - د

 
 .بھ شمار نمی رود   کدام گزینھ از مزایای وبینار  483-

   

                       فقط قابلیت چت شخصی و یا فردی دارد - الف 

 دارد    desktop sharing قابلیت   - ب
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        قابلیت برگزاری نظر سنجی جھت دریافت نظرات دارد - ج

 قابلیت کنفرانس صوتی و تصویری دارد - د

 
 .می گویند..…………………بھ ھمایش ھای مجازی کھ بھ صورت اینترنتی برگزار می گردد  484 -

     وبینار - الف 

   رایاھمایی - ب

      ازیسمینار مج   - ج

 ھمھ موارد - د

 
 . نصب شود............................. برا ی اینکھ در سیستم عامل اندرید فارسی نایپ کنیم الزم است نرم افزار  485 -

  flash player - الف 

   - foxit reader       ب

   - pdf  maker ج

   -   word    د

 
 . گو چھ اقدامی می کنیم برا ی تنظیم میزان حجم صدای بلند  486-

  mute -الف

   -  cancel ب

   -    adjust speaker volum  ج

 shut down      -د

 
 . برای شرکت کنندگان بھ اشتراک بگذارند  یا مدیر کالس کدام موارد را می تواند    استاد  487-

                           مستندات ، صفحھ نمایش ، تختھ سفید- الف 
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    نرم افزار   - ب

         جزوه - ج     

 متون تایپ شده   - د    

 
 .برای دانلود فایلھای آپلود شده بھ صورت انتخابی یا بھ صورت یکجا از کدام پنجره می توان استفاده کرد 488 -

   notes  -الف 

   -    files    ب

   -   un titled    ج

 helps  -  د

 
 . را می توان استفاده کرد.............و............     دو کلید    فارسی      ی     حرفبرا ی تایپ  489 -

 ctrl  + x-الف 

  shift  +  x     - ب

   - ctrl  +y ج

   enter   - د

 
  .مشاھده استتوسط استاد قابل ............................  نتایج نظر سنجی از شرکت کنندگان در کالس مجازی در بخش 490 -

     attended  status view  -الف 

  stepped away  -ب

 -clear  status            ج

 -modir system  د
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 . کدام گزینھ در وضعیت فرد حاضر در کالس تغییر ایجاد می کند  491-

 

  agree    -الف   

   - raise  hand      ب

   - applause     ج

 ھمھ موارد - د

 
 . کلیک می کنیم  جھت قطع تمام صوت ھایی کھ در محیط کالس در حال پخش می باشد کدام گزینھ را  492-

  play sound  -الف 

  - select device   ب

   -  test silenc  ج

 -recording  د

 
 .   ه می کنیمبرای اطمینان از کارکرد درست میکروفن و اسپیکر از کدام منو در فضای کالس مجازی استفاد  493-

    meeting  از منوی کالس - الف 

     گزینھ راه اندازی صوت - ب

    تقاضای صحبت - ج

 گزینھ الف و ب  - د

 
 .می باشد........ شامل گروه کاربردی    adob e connect در برنامھ ی Attendees  کاربرد پنجره ی  494-

      شامل کارشناس ، استاد ،ناظر  host (-الف 

  شامل ارائھ دھنگان استاد و استاد یار -  presenters (   ب

   ، شرکت کنندگان   کاربران مھمان -participants (ج
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 ھر سھ گزینھ و موارد را شامل می گردد - د

 
 می توانید تصویر خود را بھ اشتراک بگذارید؟   adobe connect چگونھ در محیط اموزشی مجازی برنامھ 495 -

 

    Web cam نھگزی - الف 

  speaker گزینھ - ب

   meeting منوی - ج

   raise hand گزینھ -  د

 
 .کاربرد دارد........................................برای    start private chat  استفاده از گزینھ 496 -

   درخواست چت گروھی - الف 

 درخواست چت خصوصی - ب

  درخواست شروع بھ تایپ - ج

 درخواست گفتگوی متنی - د

 
 .بھ اشتراک بگذارد  .................کھ    بھ فراگیر این امکان را می دھد   connect my audio  استفاده از گزینھ  497-

              تصویر خود را - الف 

              فایلھای خود را - ب

                 صدای خود را -  ج

 صفحھ دسکتاپ خود را - د

 
 .بھ شمار نمی رود   کدام گزینھ از مزایای وبینار 498 -

 

                        فقط قابلیت چت شخصی و یا فردی دارد - الف 
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 دارد    desktop sharing قابلیت - ب

     قابلیت برگزاری نظر سنجی جھت دریافت نظرات دارد - ج

 قابلیت کنفرانس صوتی و تصویری دارد  - د

 
 .می گویند..…………………ھمایش ھای مجازی کھ بھ صورت اینترنتی برگزار می گردد  بھ  499-

    وبینار - الف 

     رایاھمایی - ب

     سمینار مجازی - ج

 ھمھ موارد - د

 

 .نصب شود............................. برا ی اینکھ در سیستم عامل اندرید فارسی نایپ کنیم الزم است نرم افزار   -  500

    flash player -الف 

  - foxit reader ب

   -pdf  maker  ج

   -word د

   . برا ی تنظیم میزان حجم صدای بلند گو چھ اقدامی می کنیم501-

  mute - الف 

  -   cancel    ب

   -  adjust speaker volum ج

 shut down  -د

 
 . شرکت کنندگان بھ اشتراک بگذارندبرای  یا مدیر کالس کدام موارد را می تواند   استاد502 -
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                      مستندات ، صفحھ نمایش ، تختھ سفید - الف 

        نرم افزار -  ب

         جزوه - ج

 متون تایپ شده - د

 
 .برای دانلود فایلھای آپلود شده بھ صورت انتخابی یا بھ صورت یکجا از کدام پنجره می توان استفاده کرد  503-

  notes  -الف

   -  files ب

   un titled -ج 

 helps     - د

 
 . را می توان استفاده کرد........................... و............     دو کلید    فارسی      ی     برا ی تایپ حرف  504-

 ctrl  + x      -الف 

   - shift  +  x    ب

    - ctrl  +y ج

   - enterد

 
 .توسط استاد قابل مشاھده است............................  نظر سنجی از شرکت کنندگان در کالس مجازی در بخشنتایج  505 -

    attended  status view  -الف

    - stepped away  ب

  clear  status     -ج

   modir system  - د
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 . کند کدام گزینھ در وضعیت فرد حاضر در کالس تغییر ایجاد می 506 -

   agree    -الف 

  raise  hand   -ب

   -  applause  ج

 ھمھ موارد  - د

 
 .   برای اطمینان از کارکرد درست میکروفن و اسپیکر از کدام منو در فضای کالس مجازی استفاده می کنیم  507-

    meeting  از منوی کالس  -الف

     گزینھ راه اندازی صوت - ب

     تقاضای صحبت - ج

 گزینھ الف و ب - د

 
 .می باشد........ شامل گروه کاربردی    adob e connect در برنامھ ی Attendees  کاربرد پنجره ی  508-

       شامل کارشناس ، استاد ،ناظر  host -الف 

  شامل ارائھ دھنگان استاد و استاد یارpresenters-- ب

   کنندگان ، شرکت  کاربران مھمان -participants  ج

 ھر سھ گزینھ و موارد را شامل می گردد -د

 
 می توانید تصویر خود را بھ اشتراک بگذارید؟   adobe connect چگونھ در محیط اموزشی مجازی برنامھ  509-

    Web cam گزینھ - الف 

   speaker گزینھ - ب

  meeting منوی - ج

 raise hand گزینھ - د
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 .کاربرد دارد........................................برای    start private chat  استفاده از گزینھ  510-

   درخواست چت گروھی - الف 

  درخواست چت خصوصی - ب

 درخواست شروع بھ تایپ - ج

 درخواست گفتگوی متنی - د

 
 .بھ اشتراک بگذارد  .................کھ    بھ فراگیر این امکان را می دھد   connect my audio  استفاده از گزینھ 511 -

             تصویر خود را - الف 

                 فایلھای خود را   - ب

                صدای خود را - ج

 صفحھ دسکتاپ خود را   - د

 
 کلیک می کنیم   جھت قطع تمام صوت ھایی کھ در محیط کالس در حال پخش می باشد کدام گزینھ را 512 -

  - لفا

  - ب

  - ج

  - د

 
 . کلیک می کنیم  جھت قطع تمام صوت ھایی کھ در محیط کالس در حال پخش می باشد کدام گزینھ را 513 -

  -play sound  الف

  -  select device     ب

    -  test silenc  ج
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   -recording  د

 
 ای چیست؟  سواد رسانھ 514 -

 ھا را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد ھا و انواع تولیدات آن توان انواع رسانھ براساس آن می   کھیک نوع درک متکی بر مھارت  - الف 

 ھا را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد ھا و انواع تولیدات آن توان انواع رسانھ براساس آن می  یک نوع درک متکی بر دانش کھ -ب 

 ھا را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد ھا و انواع تولیدات آن توان انواع رسانھ براساس آن می   کھیک نوع درک جدا از مھارت  -ج 

 ھا را شناخت و با یکدیگر ترکیب کرد ھا و انواع تولیدات آن توان انواع رسانھ براساس آن می   یک نوع درک متکی بر مھارت کھ - د

 
 . . . . ای سواد رسانھ 515 -

 camp Literacy  -الف

 Media Literacy  -ب

 lab Literac  -ج

 education Literacy  -د

 
 ای چیست ؟  ھدف اصلی سواد رسانھ 516 -

 باشد" عدالت اجتماعی"سنجش نسبت ھر محتوا با  - الف 

 باشد" اجتماعی  رقابت "سنجش نسبت ھر محتوا با  - ب

 باشد" تفاوت فردی"سنجش نسبت ھر محتوا با  - ج

 .باشد" رقابت فردی"سنجش نسبت ھر محتوا با  - د

 
 ای صحیح است ؟  ی سواد رسانھ کدام گزینھ در مورد جنبھ ھا 517 -

ای گوناگون کھ در یک کالم  ای از منابع رسانھ ی مصرف غذای رسانھ ای؛ و یا بھ عبارت بھتر تعیین میزان و نحوه ارتقاء آگاھی نسبت بھ رژیم مصرف رسانھ - الف 

 ھاست محتوای رسانھ ھمان
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 ھای مطالعھ یا تماشای انتقادی آموزش مھارت - ب

 ھا کھ در نگاه اول قابل مشاھده نیست تجزیھ و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانھ - ج

 ھمھ موارد - د

 
 شخص داراي سواد رسانھ اي از منظر صاحب نظران ارتباطات چھ ویژگی ھایی دارد؟ 518 -

 ھا عاقالنھ، ھدفمند، با مدیریت، برنامھ ریزي و بھ طور موثر استفاده می کند تفکر انتقادي شرکت می کند از رسانھ - الف 

 اعتبار اطالعات را از منابع مختلف ارزیابی می کند قدرت پیام ھاي رسانھ اي را درك می کند از جھان متکثر و متنوع فرھنگی آگاه است -ب 

ري عقاید، باورھا، ارزش ھا و رفتارھا آگاھی دارد عقاید، دیدگاه ھا و بینش خود را بھ وضوح و خالقانھ با استفاده از اشکال مختلف از تاثیر رسانھ ھا بر شکل گی -ج 

 رسانھ اي بیان می کند

 ھمھ موارد - د

 
 یست ؟ دلیل اھمیت آموزش سواد رسانھ اي بھ شھروندان در عصر جھانی شدن از دیدگاه صاحب نظران ارتباطات چ 519 -

 تاثیر رسانھ ھا بر فرایند دموکراتیک جامعھ استفاده بسیار زیاد از رسانھ - الف 

 تاثیر رسانھ بر شکل دھی ادراك، عقاید و طرز فکر اھمیت روزافزون اطالعات و ارتباطات تصویري - ب

 اھمیت اطالعات در جامعھ و ضرورت یادگیري درازمدت - ج

 ھمھ موارد - د

 
برنامھ ریزي و گزینش کردن زمانی کھ صرف تلویزیون ، اینترنت ، بازي ھاي الکترونیکی،   : می باشد ، یعنی " رژیم رسانھ اي"ھمیت مدیریت و آگاھی از ا  520-

 کدام مرحلھ از تقویت رسانھ می باشد؟ . فیلم ھا و انواع رسانھ ھاي چاپی می شود

 مرحلھ اول - الف 

 مرحلھ دوم - ب

 مرحلھ سوم - ج

 چھارم مرحلھ - د
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یادگیري تجزیھ، تحلیل وپرسش درباره اینکھ چھ چیزھایی : فراگرفتن مھارت ھاي خاص تفکر انتقادي کھ یکی از اجزاي اصلی سواد رسانھ اي است ، یعنی   521-

 ی باشد؟ چھ چیزي احتماال حذف شده است؟ کدام مرحلھ از تقویت رسانھ م/ ساختار آن چگونھ شکل گرفتھ؟/ در پیام گنجانده شده ؟ 

 مرحلھ اول - الف 

 مرحلھ دوم - ب

 مرحلھ سوم - ج

 مرحلھ چھارم - د

 
براي / پیامی را کھ ما تجربھ می کنیم چھ کسی تولید می کند؟: مسائلی فراتر از این چارچوب پرداختھ و مسائل عمیق تري را مورد بررسی قرار می دھد، یعنی 522 -

 تقویت رسانھ می باشد؟ چھ کسی تصمیم گیرنده است؟ کدام مرحلھ از / چھ کسی بازنده است؟ / چھ کسی ذینفع است؟ / چھ ھدفی این کار را انجام می دھد؟ 

 مرحلھ اول - الف 

 مرحلھ دوم - ب

 مرحلھ سوم - ج

 مرحلھ چھارم - د

 
  . کھ برای کاربران، امکان ایجاد ارتباط ، و اشتراک گذاری اطالعات با سایرکاربران را فراھم آورده است. …………فضای شبکھ اجتماعی عبارت است از 523 -

 وبالگ - الف 

 وب سایت - ب

 تکنولوژی - ج

 پایگاھی اینترنتی - د

 
ساختاری اجتماعی است کھ متشکل از مجموعھ ای از کنش گران اجتماعی نظیر اشخاص، گروه ھا، سازمان ھا و رشتھ ای از تعامالت بین این 524- ....................

 .کنش گران می باشد

 پایگاه اینترنتی- الف 

 سرویس شبکھ اجتماعی - ب
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 اجتماعیشبکھ  - ج

 ھیچ کدام - د

 
بستری برای ایجاد شبکھ ھای اجتماعی در فضای مجازی و روابط اجتماعی میان مردمانی است کھ عالیق، افکار، فعالیت ھا، سوابق 525 - ................................

 یا ارتباطات زندگی واقعی خود را بھ اشتراک می گذارند 

 پایگاه اینترنتی - الف 

 ویس شبکھ اجتماعیسر - ب

  شبکھ اجتماعی - ج

 ھیچ کدام - د

 
 بر اساس اصول و موازین پذیرفتھ شده ازطرف صاحب نظران برای حل معضالت و مسایل بوده است؟   روش تحقیق علمی مشتمل بر چھ عواملی است کھ  526 -

 اندازه گیری، سنجش - الف 

 ارزیابی و مقایسھ عوامل - ب

 مقایسھ عواملاندازه گیری و  - ج

 ھمھ موارد - د

 
 الزمھ روش تحقیق علمی داشتن توان چھ ویژگی ھایی است؟   527-

 اندیشھ، ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و تقلید - الف 

 تقلید کردن، ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار - ب

 اندیشھ، ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار - ج

 تشخیص، تقلید و ابتکاراندیشھ، ظرفیت تعمق،  - د

 
 جامعھ ترکیبی است از کدام شبکھ ھای متعدد است کھ اطالعات از طریق ھمین بزرگراه ھا جاری میشود؟ 528 -
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 شبکھ ھای میان سازمان ھا، شبکھ درون سازمانی - الف 

 شبکھ ھای شخصی، شبکھ ھای رایانھ یی شبکھ ھای فرا مرزی - ب

 کھ ھای فراعمومیشبکھ ھای فراسازمانی، شب - ج

 الف و ب - د

 
ً در قالب کدام موارد رخ می دھد؟ 529 -  اعمال زیان بار رسانھ ھا در ورود ضرر مادی یا معنوی بھ دیگری بعضا

   

 گمراه كردن از طریق تبلیغات/ھتک حرمت /نقض حریم خصوصی - الف 

 یانتشار اسناد محرمانھ دولتی و نظام/ تحریک بھ جرائم علیھ امنیت - ب

 گمراه كردن از طریق تبلیغات /نقض حریم خصوصی/ نشر اكاذیب - ج

 ھمھ موارد - د

 
، قانون مجازات اسالمی بھ برخی از مسائل مربوط بھ  582،  ٥٨٠،  ٥٧٠قانون اساسی و مواد  ٢٥و  ٢٣،  ٢٢در نظام حقوقی ایران اصول   530-

  .نموده اند چراکھ ھرکس غیر از خود شخص ھیچ حقی بھ ورود بھ قلمرو درون خویش را نداردتوجھ  ............................................

 نشر اكاذیب - الف 

 ھتک حرمت - ب

 تحریک بھ جرائم علیھ امنیت - ج

 نقض حریم خصوصی - د

 
جرمی را بھ ( ائد، نطق در مجامع یا ھر وسیلھ دیگر چاپی ، خطی روزنامھ ، جر)در قانون مجازات اسالمی مجازات تعیین گردیده ھرکس بھ ھر وسیلھ ای  531 -

قیقت ارسال کند عالوه کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا بھ قصد اضرار یا تشویش اذھان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخالف ح

 مربوط بھ کدام ضرر رسانھ می باشد؟  .بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی بھ حبس محکوم می گردد

 نشر اكاذیب - الف 

 ھتک حرمت - ب
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 تحریک بھ جرائم علیھ امنیت - ج

 نقض حریم خصوصی - د

 
 رسانھ ھا قادرند با تبلیغات امر موھومی را صحیح و امر صحیح و مقبولی را موھوم جلوه دھند مربوط بھ کدام ضرر رسانھ می باشد؟   532-

 نشر اكاذیب - الف 

 ھتک حرمت - ب

 گمراه كردن از طریق تبلیغات - ج

 نقض حریم خصوصی - د

 
 .....اقدام بھ تحریک علیھ امنیت دارای مصادیق متعدد و بی پایانی است کھ از آن جملھ  533-

   

 تبلیغ علیھ جمھوری اسالمی - الف 

 تحریک بھ شورش در نیروھای مسلح - ب

 ایجاد تحریکات قومی و قبیلھ ایی - ج

 ھمھ موارد - د

 
 چاپ سند محرمانھ وزارت اطالعات در روزنامھ سالم جز کدام ضرر رسانھ ھاست؟  534 -

 انتشار اسناد محرمانھ دولتی و نظامی - الف 

 ھتک حرمت - ب

 نقض حریم خصوصی - ج

 نشر اكاذیب - د

 
 ام وب سایت بوده است؟ نخستین موج جدی فراگیر شدن شبکھ ھای اجتماعی در ایران بھ استقبال از کد 535 -
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 وبسایت آمازون - الف 

 وبسایت اورکات - ب

 وب سایت اینترنشنال - ج

 وب سایت جئوگرافیک - د

 
چھ جزایی محکوم   ھرکس بھ طور غیرمجاز بھ داده ھا یا سیستم ھای رایانھ ای یا مخابراتی کھ بھ وسیلھ ی تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، بھ   536-

 می شود؟ 

 حبس از نود و یک روز تا یک سال - الف 

 جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون لایر - ب

 الف و ب - ج

 ھیچ کدام - د

 
ھرکس بھ طور غیر مجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن ، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ھا یا   ٩ماده  طبق   537-

 بھ چھ جزایی محکوم می شود؟  امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم ھای رایانھ ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنھا را مختل کند،

 حبس ازسھ ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ده تا چھل میلیون لایر - الف 

 حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چھل میلیون لایر - ب

 میلیون لایر ٥تا  ٣حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از  - ج

 ھیچ کدام - د

 
ً دور بزننداستفاده از ا538 -   ……بزارھایی کھ می توانند فیلترینگ را اصطالحا

 حبس ازسھ ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ده تا چھل میلیون لایر - الف 

 حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چھل میلیون لایر - ب

 میلیون لایر ٥تا  ٣حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از  - ج
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 جرم نیست - د

 
بنابراین . بھ ویژه با تخصصی شدن مشاغل و حرف مسئولیت از اھمیت بیشتری برخودار است . مسئولیت مدنی در تمامی امور زندگی بشر امروز جریان دارد 539 -

 از دیدگاه حقوق ایران مسئولیت مدنی بر چھ موضوعاتی داللت دارد؟ 

 وجود ضرر - الف 

 فعل عامل زیان و ضرر - ب

 وجود رابطھ سببیت یا علیت بین زیان حاصلھ و فاعل زیان - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :از جملھ اھداف آموزش سواد رسانھ اي کمک بھ شھروندان عصر جھانی در جھت 540 -

 خاب رسانھ ھاافزایش شناخت شھروندان از پیام ھاي رسانھ اي کھ دریافت می کنند تشویق شھروندان بھ گزیده تر عمل کردن در انت   - الف 

 ن خودیاري رساندن بھ شھروندان در جھت آگاه تر شدن نسبت بھ واکنش ھاي رسانھ ایشان کمک بھ شھروندان در جھت رمزگشایی محیط رسانھ اي پیرامو -ب 

نسبت بھ رسانھ ھا بھ منظور پربارتر کردن افزایش توان داوري و قضاوت شھروندان بھ منظور شناسایی مزایا و معایب یک پیام تقویت دیدگاه انتقادي شھروندان  -ج 

 محیط زندگی

 ھمھ موارد - د

 کدام مورد از ویژگی ھای یادگیري در قرن نوزدھم و بیستم نمی باشد؟  541 -

 دسترسی محدود بھ علم و اطالعات - الف 

 ھدف مھارت در دانش محتوایی است - ب

 ن مطلباستفاده از کاغذ و قلم یا پردازش اطالعات براي بیا - ج

 مھارت از طریق رسانھ ھاي مختلف بدست می آید - د

 
 کدام مورد از ویژگی ھای یادگیري در قرن بیست و یکم نمی باشد؟  542 -

 معلم مطالب درسی را انتخاب کرده و سخنرانی می کند - الف 
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 معلم چھارچوب ھا را مشخص و راھنمایی می کند - ب

 گیري استفاده می کنندمعلمان از روش کشف و نیاز بھ یاد - ج

 تاکید بر مھارت ھاي پردازش براي یادگیري درطول عمر دارد - د

 
 نیست؟  کدام مورد معنای سواد رسانھ اي 543 -

 تماشا نکردن - الف 

 توجھ کردن - ب

 با دقت نگاه کردن - ج

 انتقادي فکرکردن - د

 
 کدام است؟  ھفت عملکرد رسانھ ھای اجتماعی  544 -

 گروه ھا/ شھرت و اعتبار/روابط/ھویت/بھ اشتراک گذاری/حضور/گفتگو - الف 

 گروه ھا/ شھرت و اعتبار/روابط/شخصیت/محدودیت/حضور/گفتگو - ب

 گروه ھا/ شغل/روابط/ھویت/بھ اشتراک گذاری/حضور/گفتگو - ج

 خواص/ شھرت و اعتبار/روابط/ھویت/بھ اشتراک گذاری/حضور/گفتگو - د

 
 تک حرمت چیست؟ شرایط تحقق ھ 545 -

 علنی بودن کھ در رسانھ ھای ھمگانی با پخش و انتشار محقق می شود - الف 

 معین بودن شخص مورد ھتک کھ اعم از شخص یا گروھی قابل شناسایی است - ب

 نامشخص بودن شخص مورد ھتک - ج

 الف و ب - د

 
 کدام مورد صحیح است؟  546 -
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 نظامی بدون مجوز بالمانع استانتشار اسناد محرمانھ دولتی و  - الف 

ً ممنوع است - ب  انتشار اسناد محرمانھ دولتی و نظامی بدون مجوز قطعا

ً ممنوع خواھد بود - ج  انتشار اسناد محرمانھ دولتی و نظامی با مجوز قطعا

ً ممنوع نیست - د  .انتشار اسناد محرمانھ دولتی و نظامی بدون مجوز قطعا

 
، تنھا نمونھ ی موفق و قابل توجھ کلوب است کھ ھمچنان مورد اقبال کاربران داخل کشور قرار دارد و در .................یرانی راه اندازی از میان تجربھ ھای ا 547 -

 سال ھای اخیر ھمواره از پایگاه ھای اینترنتی برتر ایران بوده است 

 وبالگ ھای ایرانی - الف 

 وب سایت ھای شبکھ ھای خارجی - ب

 یت ھای شبکھ ھای اجتماعیوب سا - ج

 ھیچ کدام - د

 
 عضویت درشبکھ ھای اجتماعی از منظر قانون چگونھ است؟   548-

 .جرم است - الف 

 جرم نیست - ب

 مجازات تعزیری دارد - ج

 ممنوع است - د

 
 باید چھ کار کرد؟  برای جلوگیری از ھک و نفوذ غیر مجاز   549-

 تدبیر حفاظتی نظیر رمز عبور - الف 

 vpn استفاده از - ب

 مسدود سازی تمامی آی پی ھا - ج

 ھمھ موارد - د
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  .............. VPN خرید و فروش و انتشار و تولید ابزار ھای فیلتر شکن و 550 -

 .جرم نیست - الف 

 پرداختی دارد  مجازات - ب

 مصداق جرم تلقی شده است - ج

 مانعی ندارد - د

 
 کدام است؟  VPN کارکرد ھای مثبت 551 -

 ٦نسخھ  IP مھاجرت بھ - الف 

 ٤با نسخھ فعلی یعنی نسخھ ی  ٦اتصال و رابط بین شبکھ ھای نسخھ  - ب

 امن سازی کسب وکار ھا در بستر شبکھ - ج

 ھمھ موارد - د

 
 نظریھ ھای مربوط بھ مسئولیت مدنی رسانھ ھا در ایران کدام است؟   552-

  فرض تقصیر -نظریھ تقصیر  - الف 

 تضمین حق -ایجاد خطر  - ب

 تکثیر -نظریھ تقطیر - ج

 الف و ب - د

 
  .م در ایران نیز این نظریھ را اصل پنداشتھ است. از مھمترین عناصر مسئولیت مدنی است کھ از دیر باز تا امروز مطرح است و قانون م  553 -

 تضمین حق -ایجاد خطر  - الف 

  فرض تقصیر -نظریھ تقصیر  - ب

 تکثیر -تقطیر نظریھ - ج
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 ھمھ موارد - د

 
 یکی از مھم ترین ابداعات بشر در قرن اخیر، با قابلیت ھا و کارکردھای متعدد و گسترده چیست؟   554-

         اینترنت - الف 

 فضای مجازی - ب

  شبکھ ھای اجتماعی - ج

 ھمھ موارد - د

 
 مبنا و ھدف اصلی اینترنت چیست؟  555 -

 جغرافیایی میان انسان ھای سراسر دنیابرداشتن فاصلھ  - الف 

 ایجاد تحول در عرصھ ارتباطات و تبادل - ب

 تأمین رفاه و آسایش - ج

 موارد الف وب - د

 
 در پرتوی اینترنت و شبکھ جھانی وب،چھ امکانات جدیدی در اختیار کاربران قرار گرفتند؟   556-

 وبالگ ھا و وب سایت ھا - الف 

 گفتگوی آنالیننرم افزارھای  - ب

 سرویس ھای پست الکترونیک - ج

 ھمھ موارد - د

 
 چھ چیز باعث گردیده تا ارتباط دانشجویان با استاد و مطالب درسی خود بیشتر گردد؟   557-

 اتاق ھای گفتگو - الف 

 پست الکترونیکی - ب
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 نشست ھای اینترنتی - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :ماعیاھداف و کارکردھای شبکھ ھای اجت 558 -

 سازماندھی انواع گروه ھای اجتماعی مجازی - الف 

 بھ اشتراک گذاشتن عالقھ مندی ھا توسط اعضا - ب

 ایجاد محتوا توسط اعضا - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :مزایای شبکھ ھای اجتماعی  559-

 امکان عبور از مرزھای جغرافیایی و آشنایی با افراد، جوامع و فرھنگ ھای مختلف - الف 

 امکان بیان ایده ھا بھ صورت آزادانھ و آشنایی با ایده ھا، افکار و سلیقھ ھای دیگران - ب

 کارکرد تبلیغی و محتوایی - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :آثار مثبت شبکھ ھای اجتماعی  560-

 .دحضور افراد در شبکھ ھای اجتماعی، احتمال مشارکت ھا و کنش ھای اجتماعی را در آنان افزایش می دھ - الف 

 .شبکھ ھای اجتماعی در اینترنت، موجب گسترده تر شدن دامنھ ارتباطات ما شده است - ب

 مزیت اصلی شبکھ ھای اجتماعی، یکپارچھ سازی امکانات پایگاه ھای مختلف است - ج

 ھمھ موارد - د

  :پیامدھای منفی شبکھ ھای اجتماعی 561 -

 شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب - الف 

 نقض حریم خصوصی افراد - ب



 آموزشگاه رایان دانش
 

 

روبه روي مصال-میدان شهدا-ساري  
01133250314-01133265714 

 تأثیرات منفِی رفتاری - ج

 مھ موارد - د

 
  :جامعھ مجازی  562-

 جایگزین جامعھ واقعی خواھد گردید - الف 

 جایگزین جامعھ واقعی نخواھد گردید - ب

 .اجتماعی عمل خواھد کردجامعھ مجازی، ھیچ وقت جایگزین جامعھ واقعی نخواھد گردید؛ بلکھ بھ عنوان تسھیل کننده تجارب  - ج

  

 تسھیل کننده تجارب اجتماعی عمل نخواھد کرد - د

 
 ھای احتمالی و بھره برداری از آثار مثبت این شبکھ ھای مجازی پیشنھادات سازنده جھت مصون ماندن کاربران شبکھ ھای اجتماعی از آسیب563 -

 رای مبارزه با شبکھ ھای اجتماعی مخرب؛ایجاد و راه اندازی شبکھ ھای اجتماعی سالم و مفید ب - الف 

 آموزش و فرھنگ سازی؛ - ب

 .نظارت کارشناسانھ و مستمر بر فضای جوامع مجازی و برنامھ ریزی برای آینده - ج

 ھمھ موارد - د

 
 تبدیل شده است ٢١التغییر سده  ونیکی پیچیده، فراگیر، و دائمای، بھ واکنش الزم بھ محیط ارتباط الکتر رشتھ بھ مثابھ یک حوزه بین   564- ................................

                          سواد رسانھ - الف 

 شبکھ اجتماعی - ب

 اینترنت - ج

 تولید محتوا - د

 
ابتدا تفکر و تحلیل خبر و جستجو در مورد صحت و سقم خبر و سپس انتشار آن و چنانچھ نتوان در مورد منبع خبر مطمئن شد از  در حوزه اخبار "این جملھ   565-

 تعریف کدام گزینھ زیر می باشد؟ ." انتشار خبر خودداری کرد
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                  شبکھ اجتماعی - الف 

 فضای مجازی - ب

                 انھ ایسواد رس - ج

              تلویزیون - د

 
  :آموزش سواد رسانھ ای  566-

کنند ، می شنوند و  آموزش سواد رسانھ ای غالبًا از یک الگوی آموزشی مبتنی بر پرس و جو استفاده می کند کھ افراد را ترغیب می کند در مورد آنچھ تماشا می - الف 

 .می خوانند سؤال کنند

 ی از رویکردھای اصلی سواد رسانھ ای، بھ اشتراک گذاشتن عالقھ مندی ھای کاربران شبکھ با یکدیگر استیک - ب

 .آموزش سواد رسانھ ای ابزاری برای کمک بھ افراد در تجزیھ و تحلیل انتقادی پیام ھا ، فرصت ھایی را برای زبان آموزان فراھم می کند -ج 

 گزینھ الف و ج - د

 
  :ی انتقادی می تواند شاملتحلیل ھا  567-

 شناسایی نویسنده ، ھدف و نقطھ نظر ، بررسی تکنیک ھای ساختمانی و ژانرھا - الف 

 بررسی الگوھای نمایندگی رسانھ ھا و کشف تبلیغات ، سانسور - ب

 تعصب در برنامھ ھای خبری و روابط عمومی - ج

 ھمھ موارد - د

 
 ھدف از آموزش سواد رسانھ ای چیست؟  568 -

 ایجاد و راه اندازی شبکھ ھای اجتماعی سالم و مفید برای مبارزه با شبکھ ھای اجتماعی مخرب؛ - الف 

شھروندان فعال در دنیای کمک بھ افراد در ھر سنی است کھ عادات سؤال و مھارت ھای بیان را توسعھ دھند کھ آنھا نیاز بھ متفکران انتقادی ، ارتباطات مؤثر و  -ب 

 امروز ھستند

 دسترسی بھ اطالعات شخصی افراد - ج
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 ھمھ موارد - د

 
  :سواد رسانھ ای می تواند بھ عنوان  569-

                مفھومی برای گسترش سواد - الف 

 درمان رسانھ ھای جمعی - ب

              فرھنگ عامھ و رسانھ ھای دیجیتال - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :رسانھ ھای دیجیتال بھ عنوان 570 -

                                                       مفھومی برای گسترش سواد - الف 

 فرھنگ عامھ - ب

             کھ نیاز بھ تجزیھ و تحلیل و ارزیابی دارند" متون"انواع جدیدی از  - ج

 ھیچکدام - د

 
  :انھ ھا بھ یک فرآیند فعال و حساسبا تبدیل فرایند مصرف رس  571-

 مردم آگاھی بیشتری از پتانسیل سوء تفکر و دستکاری و آگاھی بیشتر کسب می کنند - الف 

              .کھ نیاز بھ تجزیھ و تحلیل و ارزیابی دارند نمود پیدا می کنند" متون"انواع جدیدی از  - ب

 .را در ساختن دیدگاه ھای واقعیت درک می کنندنقش رسانھ ھای جمعی و رسانھ ھای مشارکتی  - ج

 الف و ج - د

 
  :ابعاد منفی رسانھ ھا ، از جملھ  572-

               دستکاری رسانھ ھا ، اطالعات غلط - الف 

 کلیشھ ھای جنسیتی و نژادی ، جنسی کردن کودکان - ب
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            حملھ سایبری و شکارچیان اینترنت - ج

 ھمھ موارد - د

 
آموزش سواد رسانھ ای می تواند با کمک در انتخاب مناسب در عادات مصرف رسانھ و الگوھای استفاده ، نوعی محافظت از 573- ...................................

  .کودکان و جوانان را فراھم کند

                      با ایجاد دانش در رسانھ - الف 

 در استفاده از رسانھ و فناوریبا ایجاد دانش و شایستگی  - ب

                       با ایجاد شایستگی فناوری - ج

 با دستکاری رسانھ ھا - د

 
 :طرفداران آموزش سواد رسانھ ای معتقدند كھ ورود سواد رسانھ ای بھ برنامھ درسی مدارس موجب 574 -

                    تعامل مدنی - الف 

 ساختارھای قدرت ذاتی در رسانھ ھای عمومیافزایش آگاھی از  - ب

      .بھ دست آوردن مھارت ھای الزم و انتقادی در دانش آموزان می شود - ج

 ھمھ موارد - د

 
 مداخالت سواد رسانھ ای تأثیرات مثبتی  575 -

 واقع گرایی درک شده ، باورھای رفتاری ، خودکارآمدی و رفتار دارد - الف 

 .واقع گرایی درک شده ، تأثیر ، باورھای رفتاری ، نگرش ھا ، خودکارآمدی و رفتار دارددانش ، انتقاد ،  - ب

 .دانش ، انتقاد ، واقع گرایی درک شده دارد - ج

 .باورھای رفتاری ، نگرش ھا ، خودکارآمدی و رفتار دارد - د

 
 ص می کند؟چھ فریمی را برای معرفی سواد رسانھ ای بھ زبان آموزان مشخ" رنھ ھابز  576-"
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 (MM) ، پیام ھا و معانی (AA) نویسندگان و مخاطبان - الف 

  

 (RR) ، بازنمایی و واقعیت (MM) پیام ھا و معانی - ب

 (RR) ، بازنمایی و واقعیت (MM) ، پیام ھا و معانی (AA) نویسندگان و مخاطبان - ج

 (RR) ، بازنمایی و واقعیت (AA) نویسندگان و مخاطبان - د

 
  :در خصوص سواد رسانھ ای" دیوید باکینگھام "چارچوب نظری  577 -

                                              تولید ، زبان - الف 

 تولید ، زبان ، بازنمایی - ب

                      تولید ، زبان ، بازنمایی و مخاطب - ج

 ھیچکدام - د

 
 داگالس کلنر و جف چھ رویکردھایی در زمینھ آموزش رسانھ ای طبقھ بندی کرده اند؟  578 -

 رویکرد حمایتگرایی ، آموزش ھنر رسانھ ای - الف 

 رویکرد حمایتگرایی ، آموزش ھنر رسانھ ای ، جنبش سواد رسانھ ای و سواد انتقادی رسانھ ای - ب

 جنبش سواد رسانھ ای و سواد انتقادی رسانھ ای - ج

 رویکرد حمایتگرایی ، جنبش سواد رسانھ ای و سواد انتقادی رسانھ ای - د

 
  :رویکرد حمایت گرایانھ مخاطبان رسانھ ھای جمعی را در معرض  579-

 .نفوذ فرھنگی ، عقیدتی یا اخالقی قرار می دھد و بھ وسیلھ آموزش نیاز بھ حمایت دارد - الف 

 .ر می دھدنفوذ فرھنگی ، عقیدتی یا اخالقی قرا - ب

 .بھ وسیلھ آموزش نیاز بھ حمایت دارد - ج

 .عقیدتی یا اخالقی قرار می دھد و بھ وسیلھ آموزش نیاز بھ حمایت دارد - د
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  :رویکرد آموزش ھنر رسانھ ای بر تولید 580 -

 .خالقانھ اشکال مختلف رسانھ ای توسط زبان آموزان متمرکز است - الف 

 .ھ ای متمرکز استخالقانھ اشکال مختلف رسان - ب

 .اشکال مختلف رسانھ ای توسط زبان آموزان متمرکز است - ج

 ھیچکدام - د

  :نھضت سواد رسانھ ای تالشی است  581-

 بر تولید خالقانھ اشکال مختلف رسانھ ای توسط زبان آموزان متمرکز است - الف 

 .و استفاده از آن در رسانھبرای تحقق بخشیدن بھ جنبھ ھای سنتی سواد آموزی از حوزه آموزشی  - ب

 .برای تحقق بخشیدن بھ جنبھ ھای امروزی سواد آموزی از حوزه آموزشی و استفاده از آن در رسانھ - ج

 الف و ب - د

 
  :سواد رسانھ ای انتقادی با ھدف  582-

 تجزیھ و تحلیل و درک ساختارھای قدرت کھ بازنمایی رسانھ ھا را شکل می دھد - الف 

 .شیدن بھ جنبھ ھای سنتی سواد آموزی از حوزه آموزشی و استفاده از آن در رسانھتحقق بخ - ب

 .شیوه ھایی کھ مخاطبان برای ایجاد معنا از طریق قرائت ھای غالب ، مخالف و مذاکره شده از رسانھ تالش می کنند - ج

 الف و ج - د

 
  :اتحلیل محتو  583-

 ستاھمین کمیت بھ کیفیت سپس تبدیل و یند تبدیل کیفیت ھا آفر - الف 

رد موه اي را مطالب ضبط شدو سند ثبت ع قع ھر نوارك و وامدد و درسنان، امتوان می توآن سیلھ وست کھ بھ دي اسناه امشاھده عمدي ھاا از روش تحلیل محتو -ب 

 ار دادقرییپایاي از باالترت جادرھمھ مھم تر با و از قیق تر ، دتحلیلی منظم ترو یابی ارز
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د آورده و جووبھ ن ناآکھ ط ھایی تبااربھ رد آن، مودر   یا پرسشدم مرر فتارمستقیم ه مشاھدي ما بھ جا، استد اسناه امشاھدروش ھم و ھا داده تحلیل اي شی برور -ج 

 ھندار می دیابیقرو ارزپرسشرد موو آن را ند توجھ ده اکرل بدرد و کھ ر و ا ھایی م پیا

 ھمھ موارد - د

 
  :محتوای کمیتولید   584-

 ستار استواسی ربررد متن مودن کمی کرتر برکمیبیش  - الف 

 دمی شوم نجااصدھا و درنی اوافرم، قار ، ارماآھا بر پایھ داده تحلیل و تجزیھ روش ین در ا - ب

 ستاعینی اف ھدل انبادکمی تنھا بھ روش - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :تولید محتوای کیفی 585 -

 ستاھنی اف ذھدل انبادکیفی بھ روش  - الف 

 شن تر می کندرا روکمی ي معنایی یافتھ ھار تحلیل کیفی با - ب

 .دمی شوم نجااصدھا و درنی اوافرم، قار ، ارماآھا بر پایھ داده تحلیل و تجزیھ روش ین ا - ج

 الف و ب - د

 
 می باشد  فناوری الکترونیک وین و یکی از دستاوردھای مھمیکی از بنیان ھای اساسی سیستم ھای آموزشی ن  586- ............................

                                                                   تولید محتوای کیفی - الف 

         محتوای آموزشی - ب

                                                            تولید محتوای کمی - ج

                                  دانشگاه مجازی - د

 
 :محتوای آموزشی  587-
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ی را بھ مجموعھ ای از عکس ھا، متن ھا، و انیمیشن ھای صوتی و تصویری گفتھ می شود کھ بھ کمک تکنولوژی رایانھ ای پدید آمده تا یک مبحث درس - الف 

 .آموزش دھد

 .باشد در نھایت اینکھ باید برای افراد قابل یادگیری باشد  ، و مطالب آن بھ روز و دقیق  فراگیران باشدباید متناسب با نیاز  محتوای آموزشی - ب

                                       الف و ب - ج

 ھیچکدام - د

 
 مزایای تعیین مالک محتوای آموزشی شامل چھ مواردی میشود؟   588-

 (انتخاب محتوا، روش، ارزشیابی(و ھمچنین، تسھیل در امر فرایند برنامھ ریزی درسی  یمحتوای آموزش کمک بھ ھدف گذاری - الف 

  محتوای آموزشی فراھم کردن امکان اعتباربخشی از قسمتھای گوناگون - ب

                                  الف و ب - ج

 ھیچکدام - د

 
  :تولید محتوای آموزشی 589 -

 .ھای آموزشی است اطالعات و داده   ارایھروشی جدید برای  - الف 

 مطالب آموزشی روشی است جھت اعتباربخشی از قسمتھای گوناگون - ب

 مجموعھ ای از عکس ھا، متن ھا - ج

 ھمھ موارد - د

 
 کدام جملھ از نظر مفھومی درست می باشد؟   590-

 ی یادگیری و آموزش باشد قبل از اینکھ فقط یک آموزگار ساده باشد تسھیل کنندهدر مقاطع ابتدایی معلم آموزش دھنده و متکلم وحده است او باید  - الف 

 ی یادگیری و آموزش باشد قبل از اینکھ فقط یک آموزگار ساده باشد در مقاطع ابتدایی معلم آموزش دھنده و متکلم وحده نیست او باید تسھیل کننده - ب

 ی یادگیری و آموزش نمی باشد قبل از اینکھ فقط یک آموزگار ساده باشد تسھیل کننده  وحده است او در مقاطع ابتدایی معلم آموزش دھنده و متکلم  -ج 

 .ی یادگیری و آموزش نمی باشد قبل از اینکھ فقط یک آموزگار ساده باشد در مقاطع ابتدایی معلم آموزش دھنده و متکلم وحده نیست او تسھیل کننده -د 
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  :ناسبھای یک محتوای م ویژگی  591-

 .بین معلم و دانش آموز تعاملی دو طرفھ ایجاد نمی گردد - الف 

 .اثر بخشی برای فراگیران ندارد - ب

 محتوا جذاب باشد و در فراگیر انگیزه ایجاد کند و او را بھ ادامھ محتوا عالقھ مند سازد - ج

 نیازی نیست محتوا در ذھن فراگیر ساماندھی معقولی داشتھ باشد - د

 
  :ھای تولید محتوای آموزشی روش 592 -

  HTML ھای آموزش - الف

 ھای آموزشی فیلم - ب

                          ھای ساده و دوبعدی استفاده از انیمیشن - ج

 ھمھ موارد - د

 
 :ھای آموزشی فیلم 593 -

 ھای گوناگون در آن استفاده شود فکت گذاریتوان ھمراه فیلم، صدای گوینده و ا شود و می ھای تخصصی استفاده می برای آموزش - الف 

 این روش برای دروسی است کھ نیاز بھ توضیحات بیشتری دارد. شود ھا با ھم ارائھ می در این روش متن و عکس - ب

 .پذیرد و اساس این نوع آموزش متن است انجام می html این نوع از آموزش در درون یک فایل - ج

 ھمھ موارد - د

 
ھدف " تر است ھای پایین آموزان پایھ ھای باالتر و ارائھ آن بھ دانش آموزان پایھ ھای جالب در بحث تولید محتوا در مدرسھ، تھیھ محتوا توسط دانش یکی از نکتھ  594-

 از این کار چیست؟ 

                                     نفس دانش آموزان بھ تقویت اعتماد - الف 

 وزان بھ انجام تحقیقتشویق دانش آم - ب
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               یادگیری در دانش آموزان -ارتقا مھارت یاددھی  - ج

 ھمھ موارد - د

 
 شود  محسوب می............................. آموز نھادینھ کند،  ھر چیزی کھ بتواند یادگیری را تسھیل کند، بھ آن عمق بدھد و آن را در ذھن دانش  595-

                                            دانش آموزتشویق  - الف 

 تکنولوژی آموزشی - ب

                                                      تولید محتوا - ج

 یادگیری –مھارت یاددھی  - د

 
  :ساده ترین ابزارتولید محتوای آموزشی596 -

                      استوری الین - الف 

 پاورپوینت - ب

 Word - ج

 ھیچکدام - د

 
 اینترنت، لوح فشرده و سیستم ھای چند رسانھ ای جزء کدام یک از موارد زیر می باشد؟ 597 -

   

                          فناوری ھای نوین اطالعاتی و ارتباطی - الف 

       فناوری ھای ارتباطی - ب

                                فناوری ھای نوین اطالعاتی - ج

 ھیچ کدام - د

 
  :یادگیری الکترونیکی  598-
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 بیانگر بکارگیری فناوری ھای اطالعاتی و ارتباطی در فرآیند آموزش - الف 

 ھر چیزی کھ بتواند یادگیری را تسھیل کند - ب

                         ھای ساده و دوبعدی استفاده از انیمیشن - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :در آموزش ھمزمان  599-

 .محتوا، انجمن ھا، تکالیف، پست الکترونیکی، ارتباط آموزشی با تاخیر برقرار می شود مانند ارتباط از طریق - الف 

 س مجازیھمھ کاربران بھ طور مستقیم با یکدیگر در ارتباطند اما از طریق ابزارھای فناوری مانند چت، ویدیوکنفرانس و فضاھای کال - ب

 

  

 بکارگیری ھمزمان فناوری ھای اطالعاتی و ارتباطی - ج

 ھیچکدام - د

 
  :آموزش الکترونیکی دالیل ضرورت رویکرد بھ  600-

                                                    دائمی شدن فرایند آموزش - الف 

 محتوا افز ایش ارتباط از طریق - ب

                       جاری دوره ھای آموزشی رایج افزایش ھزینھ ھای - ج

 الف و ج - د

 در آموزش ناھمزمان   601-

 .انجمن ھا، تکالیف، پست الکترونیکی، ارتباط آموزشی با تاخیر برقرار نمی شود - الف 

 و فضاھای کالس مجازیبھ طور مستقیم با یکدیگر در ارتباطند اما از طریق ابزارھای فناوری مانند چت، ویدیوکنفرانس  - ب

 .محتوا، انجمن ھا، تکالیف، پست الکترونیکی، ارتباط آموزشی با تاخیر برقرار می شود مانند ارتباط از طریق - ج

 ھیچکدام - د
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میپیوندد و مجموعھای از فناوریھای چند  بھ آن نوع یادگیری اطالق میشود کھ در محیط شبکھ و اینترنت و در ساختی رسمی بھ وقوع 602- .................................

 .رسانھ ای در ایجاد آن بھ کار میروند

   

                             محتوای الکترونیکی - الف 

 یادگیری الکترونیکی - ب

                                       پاورپوینت - ج

      ھای ساده و دوبعدی انیمیشن - د

 
امکان یادگیری در ھر زمینھای، برای ھر فردی و در ھر زمان و مکانی بھ صورت مادام العمر  ............................................بھ صحنھ آمدن ،اکنون با   603-

  .فراھم است

 یادگیری الکترونیکی - الف

                                محتوای الکترونیکی - ب

                                کیآموزش الکترونی مراکز - ج

 یادگیری فعال - د

 
  :مدارس ھوشمند604 -

محتوای  می ومدارسی ھستند کھ با داشتن امکانات ارتباطی کافی و با اتصال بھ شبکھ ھای ملی و جھانی، دسترسی معلم و دانش آموز را بھ منابع عظیم عل - الف 

 .فراھم میکنند آموزشی

 .اینگونھ مدارس بھ کمک رایانھ از طریق شبکھ ھایی مانند اینترنت، اینترانت و اسکترانت و بھ صورت چند رسانھای انجام میشودآموزش در  -ب 

ھ بین معلم بھره گیری از تعامل و ارتباطات دوسویھ و چند سوی. ارائھ میشود... در این مدارس محتوای برنامھ ھای درسی با استفاده از صدا، تصویر، متن، فیلم و -ج 

 و شاگرد و نیز بین شاگردان، کیفیت فرآیند یاددھی یادگیری را بھ باالترین سطح خود میرساند

 ھمھ موارد - د

 
  :یادگیری الکترونیکی موانع و چالشھای آموزش و 605 -
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        محدود بودن مدرسان راغب بھ کار در این حیطھ - الف 

 اسبنبود نیروی انسانی آموزش دیده و من - ب

                  وجود نظام آموزشی متمرکز و یکسویھ در برنامھ ریزیھای آموزشی و درسی - ج

 ھمھ موارد - د

 
 : در آموزش الکترونیکی  سازماندھی 606 -

 اعتماد معلمان در بھ کارگیری فناوری اطالعات - الف 

یادگیری  – تدریس، طرح درس و برنامھ درسی، از جملھ ضروریات تعامل است، در فرآیند یاددھیاگر معلمان نتوانند تشخیص دھند کھ اتخاذ رویکردھای جدید  -ب 

 .محدود خواھد شد

 تدریس، طرح درس و برنامھ درسی، از جملھ ضروریات تعامل است - ج

 ھمھ موارد - د

 
  :آموزش الکترونیکی  برای بھره گیری بیشتر از  پیشنھادات سازنده   607-

 آموزش و یادگیری الکترونیکی  موزش و پرورش و سایر سازمانھا ازحمایت آ - الف

 برای معلمان، گردھماییھای علمی  آموزش ضمن خدمت  برگزاری کالسھای - ب

                              آموزشی و ھمایشھای تخصصی - ج

 ھمھ موارد - د

 
سیستم ھا و موبایل ھا بدون تغییر و کامل نمایش داده شود، فایل خود را بھ برای اینکھ در پاور پوینت محتوای ارائھ شده در تمامی   608-

  .ذخیره کنید.................................صورت

                                       اسالید - الف 

 انیمیشن - ب

  -MP4  ج
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 محتوای متنی - د

 
در زبانھ  "audio" توضیحات ھر بخش را بر روی اسالید مورد نظر با استفاده از امکان. اسالید قرار دھیدشما می توانید صدای ضبط شده خود را در ھر  609 -

"insert" درج کنید.  

 audio    - الف

 "insert" در زبانھ -"audio"     ب

 -insert ج

 Animations  -د

 
 Audio on my pc گزینھ 610 -

   

 صدای مورد نظر از قبل ضبط شده و اکنون فقط قصد اضافھ کردن آن بھ اسالید را داریداین گزینھ برای زمانی است کھ  - الف 

 .با این گزینھ دوم شما می توانید در ھمان لحظھ صدای خود را ضبط کنید و در اسالید قرار دھید - ب

 .ع و با کلیک بر روی دکمھ آبی ضبط بھ پایان می رسددر این گزینھ ، پس از انتخاب یک نام برای صدا، با کلیک بر روی دکمھ قرمز رنگ، ضبط شرو -ج 

 ھمھ موارد - د

 
  Record audio گزینھ  611-

 .این گزینھ برای زمانی است کھ صدای مورد نظر از قبل ضبط شده و اکنون فقط قصد اضافھ کردن آن بھ اسالید را دارید - الف 

 .را ضبط کنید و در اسالید قرار دھید با این گزینھ شما می توانید در ھمان لحظھ صدای خود - ب

 .رسددراین گزینھ ، پس از انتخاب یک نام برای صدا، با کلیک بر روی دکمھ قرمز رنگ، ضبط شروع و با کلیک بر روی دکمھ آبی ضبط بھ پایان می  -ج 

 ب و ج - د

 
  .اغلب سریع دانلود می شوند........ .............................با توجھ بھ سرعت اینترنت ایران، فایل ھای 612 -

                                 مگ ٧٠زیر  - الف 
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 مگ ٦٠زیر  - ب

                                مگ ١٢٠زیر  - ج

 مگ ١٠٠زیر  - د

 
  :سواد رسانھ ای  613-

 را از یکدیگر تمیز دادیک نوع درک متکی بر مھارت است کھ می توان بر اساس آن انواع رسانھ ھا  - الف 

 می توان انواع تولیدات را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد - ب

 .با سواد رسانھ ای می توان ھویت افراد را در فضای مجازی مشخص کرد - ج

 گزینھ الف و ب - د

 
 .............................. یک نوع درک مبتنی بر   سواد رسانھ ای  614-

   

                               مھارت    - الف 

 بینش   - ب

  - ج

  - د

 
 .است کھ محصول نھایی رسانھ یا ھمان محتوای رسانھ را می سازد.............................ھمین   615-

                  اجزاءآن - الف 

                     سلسلھ مراتب-ب

 اھداف از پیش تعیین شده-ج

  - د

 



 آموزشگاه رایان دانش
 

 

روبه روي مصال-میدان شهدا-ساري  
01133250314-01133265714 

 .کمک می کند............................... در جامعھ آموزش سواد رسانھ ای بھ   616-

                   رشد تفکر انتقادی - الف 

 مشارکت فعال در فرھنگ رسانھ ای - ب

                            ٢و١موارد -ج

 ایجاد بیلبوردھای تبلیغاتی - د

 
 .باعث می شود مردم از حالت مصرفی خارج شده و از رسانھ ھا بھ صورت ھوشمندانھ بھره مند شوند 617- ............................

   

                   سواد رسانھ ای    - الف 

                  مھارتھای قابل یادگیری   - ب

 تولید و ارسال اطالعات - ج

  - د

 
 .بیان شدواژه سواد رسانھ ای اولین بار توسط چھ کسی  618 -

   

                        مارشال مک لوھان    - الف 

 گروه آموزشی لندن   -ب

  - ج

  - د

 
 . اینکھ دیگر فرھنگ در چارچوب مرزھای جغرافیایی تعریف نمی شود مربوط می شود بھ 619 -

                        سواد رسانھ ای    - الف 

                           مھارتھای ارزش گذاری   - ب
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 جنبش ھای رسانھ ای   - ج

  - د

 
 رسانھ چیست؟ 620 -

   

 .ھر منبع اطالعاتی کھ دانش و اطالعات را بھ شخصی منتقل کند  - الف 

  

 میزان دریافت آگاھی و برداشت اطالعات - ب

 .ھرنوع اطالعاتی کھ از طریق بصری حاصل شده باشد - ج

  - د

 .افراد را برای تغییر سیستم ھای رسانھ ای تشویق می کند 621-..............................

   

               سواد رسانھ ای    - الف 

                تاریخچھ ی رسانھ ای - ب

                  سواد عمومی - ج

 ابزار رسانھ ای   - د

 
 .در کدام کشور مستقر است "شبکھ آگاھی رسانھ ای" سازمان   622-

   

             لیبی - الف 

                   استرالیا   - ب

                        کانادا    - ج

 شیلی  - د
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 .پیشگامان عرصھ آموزش سواد رسانھ ای کدام کشورھا ھستند 623 -

                   استرالیا –ژاپن  - الف 

                   آمریکا -کانادا - ب

             انگلستان-چین - ج

   کانادا -ژاپن  - د

 
   .پروژھای سواد رسانھ ای از چھ لحاظی با ھم تفاوت دارند  624-

                   بسترھای سیاسی -  فال

             بسترھای اجتماعی - ب

                بسترھای فرھنگی   - ج

   ھمھ موارد   - د

 
 .تمرکز مفاھیم عمومی سواد رسانھ ای بر چیست  625-

              فرھنگ و جامعھ - الف 

    چگونھ رسانھ ھا را تحت تاثیر قرار می دھند     - ب

                              تغییرات - ج

 چگونگی ایجاد معنا - د

 
 .است کھ از طریق رسانھ ھا دریافت می کنیم بھ کدام مفھوم اشاره دارد .................این جملھ کھ درک ما از واقعیت از طریق اطالعات و تصاویری کھ  626 -

   

                         مفاھیم عمومی رسانھ ای - الف 

 ایجاد معنا   - ب

  - ج
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  - د

 
 .جنبھ ھای سواد رسانھ ای ھستندکدامیک از موارد زیر از  627 -

 ارتقای آگاھی نسبت بھ رژیم مصرف رسانھ ای - الف 

 آموزش مھارتھای مطالعھ - ب

 رسانھ ای...... تجزیھ و تحلیل اجتماعی ، اقتصادی و  - ج

  ھمھ موارد   - د

 
 .......................................... اولین نکتھ در موضوع سواد رسانھ ای 628 -

 توجھ داشتن بھ میزان و نسبت ھدف از ھر رسانھ - الف 

 نقش دست اندرکاران در سواد رسانھ ای - ب

  - ج

  - د

 
 .رسانھ ای محسوب می شود  کدام مورد از مزیت ھای آموزش  629-

                   محدویت مکانی کم -الف

 تعداد بی شمار مخاطبان   - ب

           غیر حضوری بودن کالس ھا - ج

   ھمھ موارد   - د

 
 ............................. سطوح سواد رسانھ ای عبارتند از  630-

                    سطح مقدماتی و اولیھ پیام ھا - الف 

             سطح عمیق و پنھان پیام ھا - ب
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 ھمھ موارد   - ج

  - د

 
 .دریافت معنای حقیقی آنھا باید دو مرحلھ را پشت سر بگذاردمخاطب با داشتن سواد رسانھ ای برای  631 -

                  گزینش گری و پردازش گری - الف 

 )معنای حقیقی(الیھ ھای فیلتری رسانھ ھا - ب

  - ج

  - د

 
  .بھ توانایی درک و شناخت مفاھیم رسانھ ای از دیدگاه ھنری اشاره دارد 632 -

               بعد زیبایی شناختی  - الف 

                  حیطھ ی حسی  - ب

 حیطھ ی ادراکی   - ج

  - د

 
   ........................................ از موانع سواد رسانھ ای  633-

                نبود زیر ساخت ھای الزم - الف 

 بی توجھی سیاست گذاری بھ اختصاص بودجھ - ب

                          فقر دانش اطالعاتی - ج

  ھمھ موارد   - د

 
 ................................................مواد رسانھ ای دارای چھار حیطھ ی  634-
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                      شناختی، حسی - الف 

                          اخالقی ، زیبایی - ب

  الف و ب   - ج

  - د

 
 .بھ الیھ بیرونی ادراک شکل می بخشد........................ .........حیطھ ی  635 -

   

             حسی    - الف 

               اخالقی    -  ب

                      زیبایی   - ج

 شناختی - د

 
 ................................. نشان" دوربین ھرگز دروغ نمی گوید " سخن  636 -

   شرطی شده اما برای پذیرش رابطھ ی میان واقعیت و نمایش واقعیت است  - الف 

                         شکل پیچیده ای از حقایق بیرونی - ب

 گزینش واقعیت ھا   - ج

  - د

 
 ......................................در رونگار واقعیت مجازی و شبیھ سازی ھای مجازی    637-

                      عین واقعیت است دیده و - الف 

  دیده و عین واقعیت نیست   - ب

  - ج

  - د
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 حوزه دارد ٣مدل ای دیک   638-

               تولید -مخاطب –متن  - الف 

             اقتصادی –سیاسی  - اجتماعی   - ب

 مخاطب –رسانھ ای  –فرھنگی    - ج

  - د

 
 .اداره می شود.................................. در ژاپن و کانادا را بھ ترتیب تفاوت سواد رسانھ ای   639-

   

   بھ وسیلھ نھادھای غیر دولتی –بھ وسیلھ نھادھای دولتی - الف 

 بھ وسیلھ نھادھای سیاسی –بھ وسیلھ نھادھای اجتماعی  - ب

  - ج

  - د

 
 ...................................... تولید رسانھ ای یعنی   مطابق مدل ای دیک 640 -

   

   یک متن رسانھ ای بھ کار می رود  ھر آنچھ در ساخت    - الف 

  

 مخاطبی کھ دارای سواد رسانھ ای است - ب

  

 کسی کھ متن رسانھ را دریافت می کند - ج

  - د

 :علت مطالعھ رسانھ ھای خودبیانگر 641-

   

            ضرورت آموزش سواد رسانھ ای- الف 
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                 مسائل حمایتی- ب

 درک باالی شھروندان - ج

  - د

 
 ."تلویزیون بزرگترین نظام آموزش و شکل دھنده اصلی فرھنگ است" این جملھ از کیست   642-

                        دوتکان- الف 

                            دن بلیک   - ب

 تئودور سایزر   - ج

  - د

 
   .از میان رسانھ ھا و پیام ھای مختلف انتخاب خود را انجام می دھد...................... و ............... مخاطب بر اساس   643-

                         انگیزه - الف 

                          ریشھ ھای روان شناختی   - ب

 ھر دو مورد   - ج

  - د

 
 .در این حیطھ در برنامھ ھای منفی و گمراه کننده استبھره گیری ھدفمند 644 -

   

                 اخالقی    - الف 

                     اجتماعی     - ب

 حسی    - ج

  - د
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 در تعریف مارشال مکلوھان از سواد رسانھ ای، ابزارھا و مواد اولیھ سواد رسانھ ای کدام گزینھ است؟   645-

 اتاطالع -مھارت - الف 

 مھارت –اطالعات  - ب

 بازخورد –مھارت  - ج

 مھارت -بازخورد - د

 
  .و غلبھ بر عناصر زمان و مکان حادث شده است......................... پیدایش و گسترش انقالب تکنولوژیک در امتداد   646- :

 مھارت ھای انسان - الف 

  

 حواس پنج گانھ انسان - ب

 اطالعات انسان - ج

 موارد ھمھ - د

 
 ؟ :از جملھ چالش ھای انسجام اجتماعی سواد رسانھ ای کدام گزینھ است 647 -

 تولید و ارسال اطالعات بی معرف آن ھم مقدار زیاد - الف 

 ترویج خشونت از طریق مختلف نظیر بازی ھای رایانھ ای - ب

 تبلیغات سودجویانھ مغایر با ارزش ھای اسالمی - ج

 ھمھ موارد - د

 
 مھ سواد رسانھ ای را اولین بار چھ کسی بھ کار برد؟ کل648 -

 مارشال مکلوھان - الف 

 پاتریشیا افدرھید - ب

 جیمز پاتر - ج
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 براون جیمزی - د

 
 ؟ :سواد رسانھ ای بھ افراد جامعھ چھ کمکی می کند  649-

 .پیامھای رسانھ ای خود را طراحی، ایجاد و توزیع کنند - الف 

 .غلط و دروغھای رسانھای را تشخیص بدھندتعصبات، اطالعات  - ب

 .چگونگی ایجاد پیامھای رسانھای را درک کنند - ج

 ھمھ موارد    - د

 
  .کمک می کند...................... آموزش سواد رسانھ ای در جامعھ بھ رشد 650 - :

  تفکر خالق - الف 

 تفکر انتقادی - ب

 تفکر واگرا - ج

 تفکر ھمگرا - د

  

 
  .را مردم دنیا می سازند................ از نظر مارشال مک لوھان،  651 -

 اطالعات - الف 

  دھکده جھانی - ب

 فرھنگ - ج

 شبکھ جھانی وب - د

 
 کدام کشور برای اولین بار مباحث سواد رسانھ ای را در برنامھ درسی مدارس خود گنجاند؟   652- :

 آمریکا - الف 
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 کانادا - ب

 انگلستان - ج

 استرالیا - د

 
 بھ چھ موردی اشاره دارد؟   مفاھیم عمومی سواد رسانھ ای  653- .

 .بھ اینکھ چگونھ رسانھ ھا ما را تحت تاثیر قرار می دھند - الف 

 .بھ چگونگی ایجاد معنا از مفاھیم رسانھ ای می پردازد - ب

 .می پردازدبھ تعامل رسانھ ھا و جامعھ و نقش سواد رسانھ ای در ایجاد تغییرات  - ج

 ھیچ کدام - د

 
 ؟ :کدامیک از گزینھ ھای زیر می تواند در آموزش سواد رسانھ ای موثر باشد 654-

 نھادھای آموزشی - الف 

 مدارس - ب

 دانشگاه ھا - ج

 ھمھ موارد - د

 
   ؟:تفکر انتقادی بھ رسانھ یعنی چھ 655-

 عیب یابی و پی بردن بھ اشکاالت رسانھ -  فال

 مستدل و تیز بینانھ درباره اینکھ چھ چیز را باور کنیمتفکر  - ب

 توانایی فکر کردن بھ صورت روشن و منطقی - ج

 گزینھ ب و ج - د

 
 ؟ :بعضی از جامعھ شناسان برای مطبوعات، رادیو و تلویزیون و سینما چھ نقشی قائل ھستند 656 -
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 آموزش رسمی - الف 

 آموزش موازی - ب

 آموزش دائمی - ج

 گزینھ ب و ج - د

 
 ؟:دازندکدامیک از گزینھ ھای زیر در کنار آموزش ھای رسمی بھ کار تکمیل مھارت ھا دانستنی ھای علمی و اجتماعی دانش آموزان و دانشجویان می پر657 -

 مطبوعات - الف 

 رادیو - ب

  

 تلویزیون - ج

 ھمھ موارد - د

 
 گزینھ است؟از جملھ محدودیت ھای آموزش ھای رسمی کدام   658-

  

 اجبار فراگیران بھ حضور در کالس ھای درس در زمان ھا و مکان ھای خاص - الف 

 تعداد زیاد دانش آموزان در ھر کالس درس - ب

 وفور اساتید برجستھ - ج

 مقرون بھ صرفھ بودن کالس ھا - د

 
 ؟:جدیدترین و کامل ترین تعریف سواد چھ می باشد 659 -

 دوازده گانھداشتن مھارت ھای  - الف 

 توانایی خواندن و نوشتن الفبای زبان - ب

 توانایی استفاده از رایانھ و دانستن زبان خارجھ - ج
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 توانایی ایجاد تغییر در زندگی خود و دیگران و تبدیل دانش بھ رفتار - د

 
 ھ ھای سواد رسانھ ای است؟، در ارتباط با کدامیک از حیط"ھر رسانھ در امتداد یکی از حواس پنج گانھ است"اینکھ   660-

 حیطھ شناختی - الف 

 حیطھ حسی - ب

 حیطھ زیباشناختی - ج

 حیطھ اخالقی - د

 ؟:کدامیک از حیطھ ھای سواد رسانھ ای بھ توانایی درک و دریافت ارزش ھای نھفتھ در پیام ھا اشاره دارد  661-

 حیطھ شناختی - الف 

  

 حیطھ حسی - ب

 حیطھ زیباشناختی - ج

 اخالقیحیطھ  - د

 
 .، ارزش ھای نھفتھ در پیام ھا بیانگر این است کھ مزاح و شوخی، ابزاری مھم در حل وفصل مشکالت تلقی می شود............... در سبک   662-

   

 درام - الف 

 کمدی - ب

 تراژدی - ج

 ھمھ موارد - د

  

 
  .آموزش و شکل دھنده اصلی فرھنگ استبزرگترین نظام " ...................... تئودور سایزر"از نظر   663-

 تلویزیون - الف 
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 رادیو - ب

 مطبوعات - ج

 سینما - د

 
   ؟:کدامیک از گزینھ ھای زیر از دالیل ضرورت آموزش سواد رسانھ ای است  664-

 .رسانھ ھا در حیات فرھنگی و سیاسی ما تسلط دارند - الف 

 .رفتاری پر قدرتی ھستندرسانھ ھا قادر بھ خلق مدل ھای ارزشی و  - ب

 .سواد رسانھ ای می تواند مصرف رسانھ ای را برای ما لذت بخش کند - ج

 ھمھ موارد - د

 
 :کدامیک از گزینھ ھای زیر در ارتباط با آموزش سواد رسانھ ای در ژاپن درست است665 -

   

 در ژاپن سواد رسانھ ای متناسب با مقتضیات بومی بازسازی شده است - الف 

 در ژاپن سواد رسانھ ای ھمان گسترش آموزش اطالعات است - ب

 .برنامھ ریزی آموزشی سواد رسانھ ای در ژاپن بھ عھده نھادھای دولتی می باشد - ج

 ھمھ موارد - د

 
 :از جملھ موانع سواد رسانھ ای کدامیک از گزینھ ھای زیر است 666 -

 ت بھ فرزنداننبود زیر ساخت ھای الزم ارتباطی والدین نسب - الف 

 نبود انعطاف حقوقی در وضع قوانین رقابتی و نظارت ایجابی در حوزه رسانھ ای - ب

  نو ارتباطی والدین نسبت بھ فرزندافقر دانش اطالعاتی  - ج

 ھمھ موارد - د
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  .رسانھ ھا را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد عبارت است از یک نوع درک متکی بر مھارت کھ براساس آن میتوان انواع 667- ..........................:

 سواد ارتباطی -الف

 سواد رسانھ ای - ب

 سواد رایانھ ای - ج

 سواد اجتماعی - د

  

 
 .وارد شوند.. …………خارج شده و بھ معادلھ . ……………سواد رسانھ ای می تواند بھ مخاطبان رسانھ ھا بیاموزد کھ از حالت   668-

  مصرفی -انفعالی -  فال

 فعاالنھ -انفعالی - ب

 انفعالی -مصرفی - ج

  

 انتقادی -مصرفی - د

  

 
 .سطحی از توانایی خواندن، نوشتن و بھ کاربردن زبان برای خواندن، سخن گفتن و نحوه بیان یک مطلب است 669- .................. .

   

 سواد - الف 

 سواد رسانھ ای - ب

 اطالعات - ج

 فرھنگ - د

 

 
 ؟:کدامیک از تعاریف زیر از سوادرسانھ ای درست است  670-

 انواع رسانھ ھا را از یکدیگر تمیز داد  براساس آن می توان  - الف 
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 سواد رسانھ ای یک نوع درک متکی بر مھارت است - ب

 توانایی دسترسی،تجزیھ و تحلیل و ایجاد انواع پیام ھای رسانھ ای است - ج

 ھمھ موارد - د

 
  .باشد  ................. ھدف اصلی سواد رسانھ ای بھ خصوص وقتی درباره رسانھ ھای جمعی حرف می زنیم میتواند سنجش نسبت ھر محتوا با   671-

 عدالت سازمانی - الف 

 عدالت اجتماعی - ب

 عدالت اطالعاتی - ج

 عدالت اقتصادی - د

  

 
 ؟.جھانی انسان ھا باید بھ چھ سوادی دست یابنداز نظر مارشال مکلوھان دردوره دھکده   672-

   

 سواد بصری - الف 

 سواد فرھنگی - ب

 سواد رسانھ ای - ج

 سواد رایانھ - د

  

 
 ؟:کدامیک از کشورھای زیر پیشگام آموزش سواد رسانھ ای ھستند  673-

   

 کانادا - الف 

 آمریکا - ب

 ژاپن - ج



 آموزشگاه رایان دانش
 

 

روبه روي مصال-میدان شهدا-ساري  
01133250314-01133265714 

 گزینھ الف و ج - د

 
  .گزینھ ھای زیر غلط میباشداز    کدامیک  674-

 .نوشتھ ھا در قسمتی از مغز کھ احساسات و غرایز قوی ھستند، پردازش می شوند - الف 

 .زبان محاوره در بخشی از مغز بھ نام نئوکورتکس پردازش میشوند - ب

 .نوشتھ ھا در بخشی از مغز کھ علت ھا در آن پنھان شده است پردازش میشوند - ج

 .بازرگانی قوی تر از تبلیغات چاپی ھستندآگھی ھای  - د

  

 
 برای افزایش امنیت کاربران، شاد چھ امکانی را در این نرم افزار گنجانده است؟675 -

 امکان قطع و وصل اینترنت - الف 

 امکان نمایش ھمھ سیستم ھای فعال کھ با نام کاربری وارد نرم افزار شاد شده اند - ب

 افزار بھ ھنگام قطع اینترنتامکان خروج از نرم  - ج

 امکان تشخیص چھره کاربر - د

 
 برای دانش آموزانی کھ بھ ھیچ عنوان بھ اینترنت و تلفن ھمراه ھوشمند دسترسی ندارد چھ تدبیری اندیشیده شده است؟  676-

 تصمیم گیری بر عھده منطقھ آموزشی - الف 

 تصمیم گیری با دانش آموز - ب

 ھ مدرسھمراجعھ دانش آموز ب - ج

 ھمھ موارد - د

 
 .…  برای سواد آموزان نھضت سواد آموزی امکان استفاده از شاد677-

 بھ عنوان دانش آموز ثبت نام کنند - الف 
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 بھ عنوان معلم ثبت نام کنند - ب

 بھ عنوان اولیا ثبت نام کنند - ج

 ھیچکدام - د

 
 دانش آموزان در گروه کالس وجود دارد؟چھ راھکاری در شاد برای جلوگیری از ارسال پیامھای  678-

 راھکاری وجود ندارد - الف 

 باید تذکر داده شود - ب

 دانش آموزان غیرفعال شوند - ج

 امکان ارسال پیام اعضا غیرفعال شود - د

 
 چھ مقاطع تحصیلی در حال حاضر در نرم افزار شاد امکان استفاده دارند؟  679-

 ابتدایی - الف 

 مقاطع ھمھ پایھ ھا و - ب

 ھمھ دانش آموزان بجز فنی حرفھ ای و کاردانش - ج

 فقط متوسطھ دوره دوم - د

 
   .است… در حال حاضر ھزینھ اینترنت برای استفاده از نرم افزار شاد  680 -

 مانند ھزینھ ھای عادی اینترنت - الف 

 رایگان است - ب

 بعدا بھ دانش آموزان پرداخت خواھد شد - ج

 ھیچکدام - د

 .در صورتی کھ دانش آموز بخواھد از یک تلفن ھمراه جدید برای نرم افزار شاد استفاده کند  681-

 این امکان وجود ندارد - الف 
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 باید شماره تلفن خود را عوض کند - ب

 بدلیل اینکھ ھمھ تنظیمات روی سرور نرم افزار ذخیره می شود می تواند از ھر دستگاھی استفاده کند - ج

 .مدرسھ اطالع دھد باید بھ - د

 
 در صورتی کھ مدیر بھ ھر دلیل نتواند مشکل ورود معلمان بھ شاد را حل کند از چھ راھھای می تواند موضوع را پیگیری کند؟  682-

 کانال پشتیبانی شاد - الف 

 ٠٢١٤٣٠٨١شماره تلفن  - ب

 کارشناس فناوری منطقھ - ج

 ھمھ موارد - د

 
 .است............. …شاد مخفف عبارت  683 -

 شبکھ اطالعات دانش آموزی - الف 

 شبکھ آموزشی دانش آموزان - ب

 شبکھ ملی اطالعات دانش آموزی - ج

  شبکھ ارزشیابی دانش آموز - د

 
 داشتھ باشد؟شماره تلفن ھمراه کھ در نرم افزار شاد خواستھ می شود جھت دبیران باید با شماره تلفن کاربر در کدام سامانھ مطابقت   684-

 سناد - الف 

 ھمگام - ب

 پرسنلی - ج

 سامانھ ابالغ - د

 
   قبل از اینکھ مدیر بخواھد معلم را بھ کالس اضافھ کند باید چھ کاری انجام دھد؟  685 -
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 باید یک پیامک بھ شماره معلم ارسال کند - الف 

 باید شماره تلفن ھمراه معلم را در تلفن ھمراه خود ذخیره کند - ب

 معلم باید یک پیام بھ مدیر ارسال کند - ج

 منطقھ باید اسم معلم را در نام کاربری مدیر اضافھ کند - د

 
 مزیت استفاده از اپلیکیشن داخلی و اختصاصی در این طرح چیست؟  686-

 امنیت بیشتر - الف 

 سرعت بیشتر - ب

 تطبیق ببیشتر با نیازھای داخلی دانش آموزان - ج

 ھمھ موارد - د

 
 .است… مسئول پیگیری ورود معلمان بھ اپلیکیشن شاد و انجام فعالیت بر عھده  687 -

 مدیر کل آموزش و پرورش استان - الف 

 مدیر آموزش و پرورش منطقھ - ب

 کارشناسی فناوری منطقھ - ج

 مدیر مدرسھ - د

 
  ؟است… وظیفھ والدین در نرم افزار شاد 688 -

 دانش آموزبھ عنوان ناظر فعالیتھای  - الف 

 بھ عنوان ناظر فعالیتھای مدرسھ - ب

 نقش خاصی در نرم افزار شاد برای آنھا تعیین نشده است - ج

 امکان ارتباط با مدیر و معلم را دارند - د
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 اولین اطالعاتی کھ برای ورود بھ شاد از کاربر خواستھ می شود کدام گزینھ است؟ 689 -

 کد پرسنلی - الف 

 شماره شناسنامھ - ب

 کد بازیابی - ج

 شماره ملی و شماره تلفن ھمراه - د

 
    آیا امکان استفاده معلمان حق التدریس، نیروھای آزاد و فاقد ابالغ سیستمی در نرم افزار شاد وجود دارد؟ 690 -

 خیر - الف 

 بلھ بھ شرط اینکھ در سناد باشند - ب

 بلھ بھ شرط اینکھ در سیستم پرسنلی باشند - ج

 .شرطی کھ تلفن ھوشمند داشتھ باشندبلھ بھ  - د

 
 ویرایش پیام ھای ارسالی در نرم افزار شاد وجود دارد؟/ آیا امکان حذف  691-

 خیر - الف 

 بلھ فقط برای مدیر - ب

 بلھ فقط برای معلم - ج

 بلھ برای ھمھ کاربران - د

 
 سایر مخاطبین تلفن ھمراه خود دسترسی پیدا کنند؟آیا مخاطبینی کھ در یک کالس حضور دارند می توانند بھ اطالعات  692 -

 بلی - الف 

 بلھ بھ شرطی کھ دسترسی داشتھ باشد - ب

 خیر - ج

 خیر بھ شرطی کھ از یک اپراتور باشند - د
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 برای استفاده از نرم افزار شاد چھ سیستم عاملی پیشنھاد می شود؟ 693 -

 Android  -الف

 Windows mobile  -ب

 Ubuntu  -ج

 الف و ج - د

 
 برای افرادی کھ گوشی تلفن ھمراه ھوشمند ندارند کدام گزینھ برای ورود بھ شاد وجود دارد؟ 694 -

 وب سایت - الف 

 تلفن گویا - ب

 امکان ورود ندارد - ج

 از طریق تلفن مدرسھ - د

 
  کدامیک از موارد زیر یک رسانھ محسوب میشود؟ 695 -

  کتاب - الف 

    استاد - ب

   پوستر - ج

 ھمھ موارد - د

 
" فی استسطحی از توانایی خواندن، نوشتن و بھ کار بردن زبان برای خواندن، گوش دادن، سخن گفتن و نحوه بیان یک مطلب کھ برای ارتباط الزم و کا" 696 -

  تعریف چھ مفھومی میباشد؟

                سواد رسانھ ای- الف 

 سواد - ب
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 رسانھ - ج

 ھیچکدام - د

 
....................... ھدف اصلی سواد رسانھ ای، بھ خصوص وقتی درباره رسانھ ھای جمعی حرف میزنیم میتواند . "جای خالی را با گزینھ مناسب پر نمایید 697-

  "باشد

                                             استفاده از رسانھ ھا - الف 

                                                       برقراری ارتباط - ب

                  سنجش نسبت ھر محتوا با عدالت اجتماعی - ج

 ھمھ موارد - د

 
 برای ساخت ساختار دانش خود بھ ابزارھا و مواد اولیھ نیاز داریم؛ این ابزارھا و مواد اولیھ بھ ترتیب چھ میباشند؟ 698 -

 

 آمده از رسانھ ھا و دنیای واقعیاطالعات بھ دست  -مھارت - الف 

 مھارت -اطالعات بھ دست آمده از رسانھ ھا و دنیای واقعی - ب

 اطالعات بھ دست آمده از دنیای واقعی -مھارت - ج

 اطالعات بھ دست آمده از رسانھ ھا -مھارت - د

 
 رسانھ ای از کیست؟   این تعریف سواد" مختلف؛ اعم از مکتوب و غیر مکتوبتوانایی دستیابی، تجزیھ و تحلیل، ارزیابی و انتقال اطالعات در اشکال  699 -

 

                 مارشال مکلوھان - الف 

              باری دونکان - ب

               پاتریشا افدرھید - ج

 جیمز پاتر - د
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  ؟یتواند بھ افراد جامعھ کمک نمایدسواد رسانھ ای چگونھ م700 -

                                 درک پیامھای رسانھ ایکمک بھ  - الف 

 کمک بھ کشف داستان کتمان شده در رسانھ ھا - ب

              کمک بھ طراحی، ایجاد و توزیع پیام رسانھ ای خود - ج

 ھمھ موارد - د

  تاریخچھ پیدایش سواد رسانھ ای بھ چھ سالی برمیگردد؟ 701-

  ١٩٥٦ - الف 

 1965 - ب

  1958 - ج

 1966 - د

 
  ؟رنامھ ھای درسی مدارس گنجانده شدآموزش سواد رسانھ ای در کدام کشور برای اولین بار جزء ب  702-

        آمریکا - الف 

       ژاپن - ب

       کانادا - ج

 انگلستان  - د

 
  ھدف از آموزش سواد رسانھ ای در مدارس چیست؟ 703 -

                   فرزندان و والدینایجاد ارتباط موثر  - الف 

                                               حفظ ھویت ملی - ب

                           یادگیری فرھنگ سایر کشورھا - ج

 گزینھ الف و ب - د
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  قدمت سواد رسانھ ای در ایران چند سال است؟ 704 -

             سھ دھھ - لف ا

                  دو دھھ - ب

                   سال ٧تا  6 - -ج

 سال ٤تا  3 – -د

 
  کدامیک از گزینھ ھای تقسیم بندی مفاھیم سواد رسانھ ای را نشان نمیدھد؟  705-

                 خصوصی -پیچیده -عمومی - الف 

 خصوصی -پیشرفتھ -عمومی - ب

                         پیچیده - میانی -عمومی - ج

 پیشرفتھ -متوسط -عمومی - د

 
  ؟ی قدرتمند در جامعھ محسوب میشوندبھ چھ دلیل رسانھ ھا یک نیروی فرھنگ 706 -

 .افکار افراد جامعھ را تحت تاثیر قرار میدھد - الف 

 .نگرشھای افراد جامعھ را تحت تاثیر قرار میدھد - ب

 .اقدامات افراد جامعھ را تحت تاثیر قرار میدھد - ج

 ھمھ موارد - د

 
  بھ نظر شما بیشتر رسانھ ھا در جھت رسیدن بھ چھ منافعی کنترل میشوند؟ 707-

                منافع ملی - الف 

                   منافع تجاری - ب

                 منافع انسانی - ج
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 ھیچکدام - د

 
  ؟یتوان سواد رسانھ ای ایجاد کردبا کدامیک از موارد زیر م708 -

 ارتقای آگاھی نسبت بھ رژیم مصرف رسانھ ای - الف 

 آموزش مھارتھای مطالعھ یا تماشای انتقادی - ب

 تجزیھ و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانھ ھا - ج

 ھمھ موارد - د

 
  کدامیک از موارد زیر جزء مزیت ھای آموزش رسانھ ای نمیباشد؟ 709 -

                             محدودیت زمانی دارد - الف 

                                                محدودیت مکانی ندارد - ب

              دارای تعداد زیادی مخاطب میباشد - ج

 امکان استفاده از جلوه ھای خاص دیداری و شنیداری را دارد - د

 

  .جای خالی را با گزینھ مناسب پر نمایید. ز اولویت برخوردار است و عمال بھ کار گرفتھ میشودارزشھا و ھنجارھایی است کھ در زندگی ا......710-………  

           مسائل اعتقادی - الف 

               سبک زندگی - ب

               سواد رسانھ ای - ج

 ھیچکدام - د

 
 ھا ارزشھا و پیامھای پنھانی را در پیامشان قرار داده اند؟در کدام سطح از سواد رسانھ ای باید بتوان تشخیص داد کھ رسانھ  711-

 

                 سطح مقدماتی - الف 
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            سطح عمیق - ب

             سطح میانی - ج

 ھیچکدام - د

 
  سواد رسانھ ای از چھ حیطھ ھای موضوعی تشکیل شده است؟ 712-

 حیطھ شناختی و حسی - الف 

 حیطھ حسی و اخالقی - ب

 حیطھ حسی، اخالقی و زیبایی - ج

 حیطھ شناختی، حسی، اخالقی و زیبایی - د

 
  ؟ل و مفاھیم سواد رسانھ ای نیستندکدامیک از موارد زیر جزء اصو 713-

                                            سازه ای بودن رسانھ ھا - الف 

 بازسازی واقعیت بھ وسیلھ رسانھ ھا - ب

            مفھوم مورد نظر مخاطب، از طریق رسانھ ھادریافت  - ج

 عدم وجود تفکر انتقادی - د

 
نسبت بھ رژیم مصرف رسانھ ای و یا بھ عبارت بھتر، تعیین میزان و نحوه مصرف غذای رسانھ ای از ................ یکی از جنبھ ھای مھم سواد رسانھ ای  714-

  ؟منابع رسانھ ای گوناگون میباشد

               اصول و مقررات -  الف

             ارتقاء آگاھی - ب

              انتخاب اشکال رسانھ - ج

 نحوه دسترسی - د
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مستقیم روی طور غیر  عبارت زیر مربوط بھ کدامیک از مفاھیم سواد رسانھ ای میباشد؟پیامھای رسانھ ای بھ طور مستقیم روی افراد تاثیر میگذارند، اما آنھا بھ- 715

  .خانواده، دوستان و جامعھ ما نیز اثرگذر ھستند

               مفاھیم پیشرفتھ - الف 

            مفاھیم عمومی - ب

                 مفاھیم پیچیده - ج

 مفاھیم میانی - د

 
  ؟سواد رسانھ ای در ایران نمیباشد کدامیک از گزینھ ھای زیر جزء موانع 716 -

 ھی سیاست گذاران و برنامھ ریزان برای تخصیص بودجھ ای برای آموزش سواد رسانھ ایبی توج - الف 

 نبود انعطاف حقوقی در وضع قوانین رقابتی و نظارت اجرایی در حوزه رسانھ ای ایران - ب

 عدم تاکید سواد رسانھ ایران بر تفکر انتقادی - ج

 فرزندانفقر دانش اطالعاتی و ارتباطی والدین نسبت بھ  - د

  

 
  عضو انجمن سواد رسانھ ای کانادا، درمورد ضرورت آموزش سواد رسانھ ای نیست؟" باری دونکان"کدامیک از موارد زیر جزء نظرات  717-

 .رسانھ ھا بر حیات فرھنگی و سیاسی ما تسلط دارند - الف 

 .کنیم، رسانھ ای شده ھستندتقریبا ھمھ اطالعات، بھ جز مواردی کھ آنھا را بھ طور مستقیم تجزیھ می  - ب

 .سواد رسانھ ای میتواند مصرف رسانھ ای را برای ما لذتبخش کند - ج

 .سواد رسانھ ای بخشی از حیات یک شھروند فرھیختھ و تحصیل کرده است - د

 
  .تی ھستندپر قدر   ...............و ............   باری دونکان معتقد است کھ رسانھ ھا قادر بھ خلق مدلھای 718 -

        ارزشی و اخالقی - الف 

        ارزشی و رفتاری - ب
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      اعتقادی و رفتاری - ج

 ھیچکدام - د
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