
 سالم!  •

 اول: لطفاً آرامش خود را حفظ کنید  •

 نمره طراحی شده است. پس خیالتان درباره نمره راحت!   22دوم: آزمون از   •

 8پاسخ دهید و هرچقدر که زمان داشتید بگذارید برای سوال    7تا    1سوم: ابتدا به سواالت   •

خواهید داشت و هم احتمال نمره    8پاسخ دهید هم وقت بیشتری برای سوال      7تا    1  چهارم: هر چقدر مختصرتر به سواالت •

 گرفتنتان بیشتر است! پس کوتاه، درست و دقیق بنویسید. 

 پنجم: بسم اهلل یادتان نرود!  •

 

 نمره(  5در مورد انقالب دیجیتال، بند زیر را با کلمات و توضیحات مناسب تکمیل کنید. ) .1

.... است. در  ............ شروع شد انقالب دیجیتال، نمود تسلط انسان بر ..............ف تسلط انسان بر ....بر خالف انقالب صنعتی که با هد 

از جهان انسان  به جهان  ...... ....   علم    انقالب دیجیتال  توانست دستگاه............ علم  ......  و  ................ سفر کرد  با  و  ........ هایی  ... کمتر 

ی ویژگیِ  بر پایهفناوری های ارتباطی و اطالعاتی دیجیتال نیز توسعه یافتند و    .. بیشتر را برای انتقال اطالعات ایجاد کند. ....... ..........

....  ................. ...    ویژگی   برداری و تماس تلفنی داشت. یا بر پایه ی... ابزارهایی تولید شد که همزمان قابلیت عکاسی، فیلم.. ............... 

کشی های دور و دراز یا اتصال مداوم به برق ای دسترسی داشته باشد و نیازی به سیمانسان می توانست در هر کجا به ابزارهای رسانه 

  صنعتو مصرف محتوا نیز داشت. برای مثال در    د ی تولیانقالب دیجیتال تاثیرات شگرفی بر نحوه  ها نبود.  شهری برای استفاده رسانه

 )یک تغییر را توضیح دهید( .....  تغییراتی حاصل شد سینما

 

 

 با نگاهی به فیلم بازیکن شماره یک، آماده! پاسخ بدهید:

 نمره( 2) های فیلم ایجاد کرده بودند؟میان شخصیت ویژگی های زندگی ابری، چه تغییری در مفاهیم اعتماد و دوستی  .2

 

 

 نمره(  2) اینقدر جذاب و اعتیاد آور بود؟( OASISنظر شما چرا حضور در واحه )به .3

 

 

های چندگانه، جعلی یا جایگزین است. اگر در فیلم شواهدی از  جسمی، امکان ساخت هویتمکانی و بییکی از عوارض بی .4

 نمره(2) اید ذکر کنید.این مسئله دیده

 



 

 نمره(1تکنولوژیک دخیلند؟ )  های همگرا در این پیشرفتزیر بگویید کدام بخش از فناوری  خبر با نگاهی به   .5

 تی( فعالBCI)  انهیواسط مغز و را  نهی که در زم  Synchron  ییایبار در  جهان: شرکت استرال  نیاول  یبرا

(  ALS)  کیوتروفیآم  یساله مبتال به اسکلروز جانب  ۶2مرد    ه یدر مغز    مپلنتیبا کار گذاشتن ا  کنهیم

ا افکار خودش رو مستق  نیباعث شد تا  از ناتوان   ف«یاوک  پیلی»ف  کنه.  ل یتبد  تییبه تو  مایفرد    یکه 

کوتاه.   تیی! توای خودش رو با نوشتن جمله »سالم دن  تییتو  برد، یاختالل رنج م  نیاز ا  ی ناش  شرفتهیپ 

   نیا  به اشتراک گذاشته.  Synchronعامل    ریمد  «،یحساب »توماس اکسل  قیطر.« از  یخیتار  شرفتیپ 

 ی برا  یشتریب  یهافرصت  تواندیم  نده یدر آ  رایز  شودیمحسوب م  یفناور  یبرا  نیلحظه مهم و نماد  کی

 اطراف خود در تماس باشند.   یای کند تا با دن جادیافراد معلول ا

 

 

 نمره( 2فناوری را توضیح دهید. )با ذکر یک مثال خاصیت مغناطیسی   .6

 

 

توان بر اساس چرخه فناوری توضیح داد؟ از فیلم جنگ جریان برای به نظر شما توسعه صنعت برق را چگونه می .7

 نمره(   2توضیحات خود کمک بگیرید! ) 

 

 

 نمره(6)دانید کامل کنید! داستان زیر را با توجه به هر آنچه درباره آینده فناوری و رسانه می .8

  لیفام  یدارم. همه  جانیه  ی لیو من خ  1500  ی سال نو  لیتحوچند ساعت مانده به  

  دیدَر شود و وارد قرن جد  یتالیجیتوپ د  میو منتظر  میانشسته   یاکران مجاز  زیدور م

 100  دهیکه از قول پدرش شن  دیگویپدربزرگم م  ! یشمس  ی هجر  16قرن    م؛یشو

  روس یو   کی  یجهان  وعیش  ریتحت تاث  و  بیعج  یلیها قرن پانزده را خانسان  شیسال پ 

»کوو نام  به  کرده19دیناشناخته  آغاز  آدم«  واند.  ترس  از  دست    روسیها  هم  به 

. بعد هم  گفتندیکه به آنها »ماسک« م  بستندیبه صورت م  ییهاو دستمال  دادندینم

  نتحت عنوان »واکسن« را با سوزن به بدنشا  ییدارو  د ی مبتال نشوند با  گرید  نکهیا  یبرا



کرده   شرفتیپ  یلیخ یسالمت و بهداشت و علم پزشک تیپدر بزرگ دردناک است! االن وضع ی ها... چقدر حرفکردندیم قیتزر

 شده،   ستیو مثل آن زمان ن

 .................................................. .............................................................................................................................مثال........................................................

 

  عوض شده و ما   لیتحصامروزه شکل    شدند!  یو مجاز  لیکرونا تعط  ریها مدارس تحت تاثآن سال  دی گویپدربزرگم م  نکهیا  جالب

.........................................................................................................................................  

................................................................................................. .......................................................................................... 

  گفتیکه م  دمیاز دستش داده است. از مامان شن  -   1405حدود سال    -  یپدرش افتاده که در کودک  ادی.  کشدیم   ی آه  مادربزرگ

 اند و حاال   رییتغ  یلیخ لونقحمل لی. وسا میتصادف ندار گریتصادف کرده است. خدا رو شکر االن د یرانندگ نیح

............................................................................................................................. ..................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................................... 

 هم دارد مثالً ................................................................................................. یراداتیو نقل احمل یهاشرفت ی پ  نیا ها،ی خوب  نیدر کنار ا البته

 ............................................................................................................................ ..................................................................... 

شمال و جوجه   یهاجنگل  میرفتیتابستان م  التی! آن روزها تعطریبخ  ادشی: »دی گویو م  کندیگوشه چشمش را پاک م  مادربزرگ

م  نوشابه  م زمستان  م، یزدیبا  سرد  هوا  که  هم  عجیبازبرف  می رفتیم  شد یها  اا  بی!«  که  االن  چون  با    نیست...  را  خاطره 

  ند یگویها م...! کارشناسامدهیو تا به حال ند  ستیچ  دانمیندارد، برف هم نم  یشمال جنگل  سم،ی نوی................................................. م

ن  ستیز  ط یمحوضع   خوب  و    ستیاصال 

............................................................................................................................. ..................................................................... 

انسان  یا پ   یهاکاش  سال  مح  شتریب  ش،یصد  م  ستیز  طیمراعات  کارها  کردندیرا    مثل  ییو 

و صحرا و کوه و    ا یتا امروز ما هم جنگل و در  کردند ی....................................................................................................... را نم......................... 

...  میکار عقب مانده دار  یاست و کل  کی. محرم نزدئتیمسجد و هبروم    دیبا  لی! ظهر، بعد از سال تحومی... بگذرمی دیدیبرف را م

 .......................... .............................................................................................................................  دیمثال با 

.......................... ............................................................................................................................. ........................................... 

 .............................................................................................................  میبرو یسرگرم   و   حیتفر یبا دوستانم برا میعصر هم قرار گذاشت البته

فرورد  ................................................. ................................................................................................................................................. اول  بشه   ی نیچه 

 امسال!


