
 

 علٖ ًذافٖ:  تِْ٘ کٌٌذُ                         ( رسبًِ ّب در سًذگٖ هــب)سئَاالت هتي هغبلعبت اجتوبعٖ ّشتن                درس ّشتن 

 .ًوًَِ ّبٖٗ اس کبربزدّبٕ فٌبٍرٕ اعالعبت ٍ ارتببعبت در سًذگٖ ًبم ببزٗذ-1

 ُارتثاط سزٗع تا دٗگزاى اس عزٗك تلفي ّوزا 

 ٖ(اٗو٘ل)هکاتثِ اس عزٗك پست الکتزًٍ٘ک 

 فعال٘تْإ علوٖ اس عزٗك اٌٗتزًت 

 خزٗذ ٍ فزٍش اس عزٗك اٌٗتزًت 

 ِاهٌ٘ت ٍ ًظارت تا استفادُ اس تلَٗشَٗى ّإ هذار تست 

 آهَسش اس عزٗك ٍٗذئَ کٌفزاًس 

  ٖعول٘ات تاًک 

 دستزسٖ تِ اخثار. 

 بب پست الکتزًٍ٘کٖ چِ کبرّبٖٗ هٖ تَاى اًجبم داد؟-2

 .گ٘زًذُ هٖ تَاًذ ّواى لحظِ ٍ تا سزعت پ٘ام را درٗافت کٌذ. هٖ تَاى ًاهِ ًگارٕ کزد ٍ فاٗل ّإ هتٌٖ ٗا صَتٖ ٍ تصَٗزٕ را تِ ّوزاُ ًاهِ ارسال ًوَد

 .است ..  اٌٗتزًت..استفبدُ اس داًشٌبهِ ّب ٍ کتببخبًِ ّبٕ الکتزًٍ٘ک کبرّبٕ تحق٘قٖ اس هشاٗبٕ -3

 چٌذ ًوًَِ اس خذهبت دٍلت الکتزًٍ٘کٖ را بٌَٗس٘ذ؟-4

  ٍ تِ ٍس٘لٔ تلفي ٗا اٌٗتزًت اس داخل هٌشل... پزداخت لثض آب ٍ تزق ٍ تلفي. 

 ثثت ًام حــج ٍ سٗارت. 

 ثثت ًام کٌکَر، آگاّٖ اس ًتاٗج آسهَى ّا. 

 صذٍر گَاٌّ٘اهِ ّا. 

  ٍ رسرٍ ٗا خزٗذ تل٘ت َّاپ٘وا، لغار... 

  ٍ آگاّٖ اس ه٘شاى هال٘ات تع٘٘ي ضذُ ٍ پزداخت آى... 
 

 افزاد اس عزٗق تلفي، دستگبُ خَدپزداس ٍ اٌٗتزًت چِ کبرّبٖٗ هٖ تَاًٌذ اًجبم دٌّذ؟-5

افزاد اس عزٗك تلفي، دستگاُ خَد پزداس ٍ اٌٗتزًت هٖ تَاًٌذ تِ ضثکِ تاًکٖ هتصل ضًَذ ٍ کارّاٖٗ هاًٌذ ٍارٗش کزدى پَل تِ حساب دٗگزاى، گزفتي هَجَدٕ، 

 .درٗافت صَرتحساب ٗا تزداضتي پَل اس حساب خَدضاى را اًجام دٌّذ

 استفبدُ اس فٌبٍرٕ اعالعبت ٍ ارتببعبت چِ ًتبٗجٖ دارد؟-6

 ساعت ضثاًِ رٍس، ٍ ًِ فمظ در ساعاتٖ 24هَجة هٖ ضَد کِ در ٍلت ٍ ّشٌِٗ ّا صزفِ جَٖٗ ضَد، رفت ٍ آهذّا در ضْزّا کوتز ضَد ٍ تِ عالٍُ تتَاً٘ن در 

 .هع٘ي، اس اٗي خذهات تْزُ هٌذ ضَٗن

 بزخٖ اس فٌبٍرٕ ّبٕ جذٗذ را هثبل بشً٘ذ؟-7

تتَاًٌذ تذٍى هزاجعِ تِ هٌاسل، ه٘شاى هصزف آًْا را ثثت کٌٌذ ٍ ... رٍضي ٍ خاهَش کزدى ٍساٗل خاًِ تا تلفي ّوزاُ اس راُ دٍر، ٗا هاهَراى آب ٍ تزق ٍ گاس ٍ 

 .لثض ارسال ًواٌٗذ

 تبث٘ز ٍسبٗل ارتببط جوعٖ بز فزٌّگ عوَهٖ چ٘ست؟-8

آًْا چٌ٘ي تحث هٖ کٌٌذ کِ رساًِ ّا     . اهزٍسُ صاحة ًظزاى هعتمذًذ کِ رساًِ ّإ ارتثاط جوعٖ، تاث٘ز سٗادٕ تز سثک سًذگٖ ٍ َّٗت افزاد هٖ گذارًذ

تِ عثارت دٗگز رساًِ ّا رٍٕ تاٍرّا ٍ افکار . هٖ تَاًٌذ هَجة ضًَذ کِ هزدم تِ ضَُ٘ ّإ خاصٖ فکز کٌٌذ ٍ ٗا ٍلاٗع را ّواى عَر کِ آًْا هٖ خَاٌّذ تثٌٌ٘ذ

 .اٗي اثزات هوکي است هثثت ٗا هٌفٖ تاضٌذ. ٍ رفتار اًساى ّا اثز هٖ گذارًذ
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 اثزات هٌفٖ رسبًِ ّبٕ ارتببط جوعٖ را بٌَٗس٘ذ؟-9

 در اغلة ف٘لوْا سد ٍ خَرد ٍ خطًَت تِ ًواٗص گذاضتِ . اهزٍسُ تخص سٗادٕ اس ٍلت هزدم جْاى صزف تواضإ تلَٗشَٗى ٗا استفادُ اس اٌٗتزًت هٖ ضَد

 .کِ هوکي است تٖ تٌذ تارْٗإ اخاللٖ را در کارتزاى ًزٍٗج کٌٌذ. هٖ ضَد

 آگْٖ ّإ تاسرگاًٖ کِ هصزف گزاٖٗ در جاهعِ را تطَٗك هٖ کٌذ. 

 کن ضذى  تواس چْزُ تِ چْزُ افزاد ٍ کن ضذى دٗذ ٍ تاسدٗذّإ الَام ٍ دٍستاى. 

 ُکن ضذى گفتگَ ت٘ي اعضإ خاًَاد. 

 تبل٘غبت ٍ آگْٖ ّبٕ ببسرگبًٖ چِ تبث٘زٕ بز سبک سًذگٖ ٍ فزٌّگ عوَهٖ هٖ گذارد؟-10

را تِ ... اثز تثل٘غات اس اٗي ًظز هْن است کِ کِ آًْا سعٖ هٖ کٌٌذ راُ ٍ رٍش ّإ هخصَصٖ تزإ لثاس پَض٘ذى، غذا خَردى، خزٗذ اتَهث٘ل، سزگزهٖ ٍ 

 .ّوِ افزاد جاهعِ اًتمال دٌّذ ٍ آى رٍش ّا را تثذٗل تِ فزٌّگ عوَهٖ ٍ سثک سًذگٖ کٌٌذ

 )   (غلظ                 (*)صح٘ح.                 بعضٖ اس آگْٖ ّب ّؤ ٍاقع٘ت ّب را در ببرٓ ٗک کبال ب٘بى ًوٖ کٌٌذ-11

 آثبر هٌفٖ آگْٖ ّبٕ ببسرگبًٖ چ٘ست؟-12

 .گستزش هصزف گزاٖٗ، تغ٘٘ز سثک سًذگٖ ٍ فزٌّگ عوَهٖ، هف٘ذ جلَُ دادى کاالّإ هضز ٗا غ٘ز هف٘ذ

 چِ هَاردٕ را ببٗذ در ٌّگبم ٍارد شذى بِ فضبٕ هجبسٕ ٍ استفبدُ اس اٌٗتزًت رعبٗت کزد؟-13

 ّؤ اعالعاتٖ کِ در اٌٗتزًت ٍجَد دارًذ صح٘ح ً٘ستٌذ چَى اس سَٕ هٌاتع ٍ افزاد هختلف هٌتطز هٖ ضًَذ. 

 عکس ّا ٗا ف٘لن ّإ خاًَادگٖ خَد را ّزگش ٍارد اٌٗتزًت ًکٌ٘ذ. 

 رهش عثَر پست الکتزًٍ٘ک ٗا رهش کارت تاًکٖ ٍالذٗي ٍ ًظاٗز آًْا را فاش ًکٌ٘ذ. 

 فمظ ساعت خاصٖ را تِ اٗي کار اختصاظ تذّ٘ذ. اعت٘اد تِ تاسٕ ّإ راٗاًِ إ تا اٌٗتزًت تاعث اختالل در سًذگٖ ٍ تحص٘ل ضوا هٖ ضَد. 

 آٗب بِ اعالعبت هَجَد در اٌٗتزًت هٖ تَاى اعتوبد کزد؟ چــزا؟-14

پس در تارٓ درستٖ هٌثع ٍ پاٗگاُ آًْا، . ّؤ اعالعاتٖ کِ در اٌٗتزًت ٍجَد دارًذ صح٘ح ً٘ستٌذ چَى اس سَٕ هٌاتع ٍ افزاد هختلف هٌتطز هٖ ضًَذخ٘ز ، چَى 

 .تحم٘ك ٍ پزس ٍجَ کٌ٘ذ
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