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دستگاه چاپ، تلفن،  با توجه به سیر تکاملی ابزارهای ارتباطی )از زبان بدن، صدا و نقاشی روی دوار غارها تا خط، -8

رادیو، تلویزیون، رایانه، اینترنت و ماهواره(، بگویید از نظر شما کدام یک از این ابزارها تحول مهمتری در زندگی انسان ایجاد 

 کرده است؟ برای نظر خود دلیل بیاورید.
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، پیام دارای دید جدید زاویهای که با ایجاد یک ای ست به گونه)یادآوری: خوانش تقابلی نوعی معنادار کردن پیام رسانه

 معنای جدیدی شود.(

نیروی نظامی به خاورمیانه برای  1500رئیس جمهور آمریکا، با طرح وزارت دفاع این کشور برای فرستادن دونالد ترامپ  -1

 (3/3/1398رویارویی با تهدیدات ایران موافقت کرده است.)

نفر در استانهای مختلف  22اردیبهشت امسال،  31تا  18مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور: از تاریخ  -2

 (1/3/1398اند.)ی مانند صاعقه و طوفان، جان خود را از دست دادهبه علت سوانح جوّایران 

 

 که درحالیست این. دارند اختیار در را کشور کل ثروت درصد 70 جمعیت، از درصد 10 امریکا متحده ایاالت کشور در( الف -12

 .هستند فقر خط زیر آن میلیونی 300 جمعیت از میلیون 16 و دارد خانمان بی انسان میلیون یک حدود آمریکا کشور

 

 :سمنان استانداری منابع توسعه و اقتصادی معاون(ب

 است تومان هزار 800 تفریحات برای ایرانی خانوار هر سرانه��

 میلیون 3 متوسط طور به باال دهک خانوارهای در و تومان هزار 63 جامعه پایین دهک از خانواده هر تفریحات سرانه��

 است تومان هزار 100 و

 

فیلم مستند نابرابری برای »و همچنین  شد، بحث آن ی درباره کالس سر که عدالت از مختلف تعاریف به توجه با 

 ؟خیر یا است عدالت مخالف وضعیت این آیا که بگویید برایمان «همه

 ؟شود برقرار عدالت تا بیفتد کشور آن در باید اتفاقی چه بگویید نیست عدالت وضعیت این اگر
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