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 انسان تا چه اندازه به ارتباط نیاز دارند ؟ چرا؟-1

در  که کنید تصوّر را دنیایی .کنیم زندگی نمی توانیم ما ارتباط بدون . است بشر مهم زهای نیا از یکی کردن برقرار ارتباط

 ارتباط، .نیست ممکن زندگی ٔادامه دنیایی چنین در راستی به .باشیم نداشته ارتباط کسی با ماا باشیم داشته چیز همه آن

  .کند منتقل دیگران به را خود نیازهای و خواسته ها تا می کند قادر انسان را

 انسان از طریق ارتباط کدام خواسته ها ونیاز ها ی خود رامی تواند به دیگران منتقل کند ؟-2 

 کردن حل ،)…و خوشحالی و اندوه( احساسات گذاشتن میان اطالعات، در تبادل اعتقادات، و افکار تبادل کردن، حبتم

 .شود می میسّر نها بین انسا ارتباط طریق از همه و همه دیگران، کردن درک مسائل،

 د؟شبکه ارتباطی که ما در آن به سر می بریم شامل چه چیز و چه کسانی می شو -3 

به  سپس و می شود شروع مدرسه و محله و دوستان و خانواده از شبکه این .می بریم سر به ارتباطات از شبکه ای در ما

 .کنیم برقرار ارتباط  فراملی و   ملی سطح در حتی توانیم می  جمعی ارتباط وسایل کمک

 ارتباط یعنی چه ؟ عناصر-4

 .پیام تدریاف و ارسال جریان یعنی ارتباط

 دارد؟ اصلی عنصر چند  ارتباطی هر -5 

 )پیام ل کنندهارسا(  فرستنده – 1

 )پیام کننده دریافت(  گیرنده– 2

 .پیام 3-

 . را مشخص کنید، فرستنده پیام و گیرنده پیام ، پیامبا یک مثال -6 

 هم پیام .است آن ٔگیرنده دوستمان و پیام یک ٔفرستنده ، مامی زنیم لبخند او به یا می کنیم سالم دوستی به وقتی مثال برای 

 .لبخند ماست یا سالم

 چیست؟بازخورد  منظور از -7 

 می " بازخورد "عمل این به کرده دریافت را پیام که معنی کند متوجه را او و بفرستد پیامی فرستنده به نیز گیرنده اگر

  .گویند

 ا دریافتی ما با چه ابزار و روشهایی فرستاده می شوند؟پیامهای ارسالی ی-8

 …و تلفن یا نوشته باشد طریق از حرکات، و رفتار با یا باشد کالم با است ممکن 

 رسانه چیست؟ -9 

  .دارد نام رسانه کند، منتقل گیرنده به فرستنده از را پیامی که وسیله ای هر

 می شوند؟ چه ابزارهایی رسانه محسوب -10

 بها، کتا عالئم،( چاپی ابزارهای تا زبان مانند ابزاری از بنابراین رسانه .است رسانه یک زبان کالمی، ارتباط یک در

 .می گیرد دربر را )…و تلویزیون، اینترنت رادیو، تلفن،( الکترونیکی ابزارهای و )…و مجلّات و روزنامه ها

 

 



 ه خدماتی به مردم ارائه می کند؟وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات چ -11

وسایل ٔتوسعه مسئولیت می کند و ارائه مردم به را تصویر و صدا رادیویی، مخابراتی، پستی، خدمات وزارتخانه این

.دارد عهده به را کشور در ارتباطی

 کدام سازمانها زیر نظر وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات فعالیت می کنند؟ -12

ایران اطّالعات فناوری سازمان--  )مالی پست(   ایران بانک پُست --  )اول همراه( سیّار باطاتارت شرکت

 پُست شرکت --ایرانسل  شرکت --ایران  ت مخابرا شرکت
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ندگی روزمره را نام ببرید.نمونه هایی از کاربرد فناوری اطالعات وارتباطات در ز -1

 تلفن همراه)برای ارتباط سریع با دیگران(-

 (مکاتبه برای) ایمیل یا الترونیک پست-

 اینترنت )برایفعالیت های علمی ( -

 استفاده از کارتهای اعتباری به جای پول )خرید و فروش (-

ترونیک )استفاده از خدمات دولت به صورت الکترونیکی (پرداختها وثبت نام ها به صورت الک-

 آموزش از طریق ویدئو کنفرانس-

 استفاده از دوربین برای حفاظت از مکانها و کنترل ترافیک-

 استفاده از خدمات بانکی به صورت الکترونیک -

 اه متصل به اینترنتاستفاده آنالین اخبار هواشناسی ، سیاسی و.. با تلفن همر-

ایای استفاده از فناوری ها چیست؟مز-2

و روز، شبانه ساعت 24 در بتوانیم عالوه به و شود کمتر شهرها در و آمدها رفت شود، صرفه جویی هزینه ها و وقت در

.شویم ه مند بهر خدمات این از معین، ساعاتی در فقط نه

؟.بزنید مثال ار جدید های فناوری از برخی-3

همراه تلفن دور، با راه از خانه وسایل کردن  و خاموش روشن-

منازل به مراجعه گاز ، بدون و برق و آب قبض مصرف بر روی ثبت میزان-

 تأثیرات وسایل ارتباط جمعی بر روی مردم تا چه اندازه است؟-4

آنها  .می گذارند افراد هویت و زندگی سبک بر زیادی تأثیر ارتباط جمعی، رسانه های که معتقدند صاحبنظران امروزه

طور همان را وقایع یا و کنند فکر خاصی شیوه های به مردم که شوند موجب می توانند رسانه ها که می کنند بحث چنین

ممکن اثرات این .ندمی گذار اثر نها انسا رفتار و افکار و باورها روی رسانه ها دیگر عبارت به .ببینند آنها می خواهند که

 .باشند منفی یا مثبت است


