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 بسمه تعالی

 شهرستان مراغه ه آموزشی خانواده و فضای مجازیدور آزمون

 باسالم و احترام

 :رساندبه اطالع ثبت نام کنندگان محترم در دوره آموزشی خانواده و فضای مجازی می

 باشد.آزمون اختیاری می شرکت در این .1

از  60از ثبت نام کنندگان محترم که در این آزمون شرکت نمایند و موفق به کسب حداقل نمره  ن دستهفقط برای آ .2

 گواهی پایان دوره صادر خواهدشد.شوند،  100

 خود را درهر صفحه از پاسخنامه نوشته و امضاء بفرمائید.نام و نام خانوادگی و کد ملی و شماره موبایل  لطفا .3

 نوشتن شماره سوال و پاسخ کافی است. نیازی به نوشتن صورت سواالت در پاسخنامه نیست. .4

در پیام رسان ایتا یا تلگرام ارسال  hassanzadeh0421درپایان تصویر واضح از پاسخنامه خود تهیه نموده و به آیدی  .5

 .استفاده نمائید CamScannerتوانید از دستگاه اسکنر یا نرم افزار نمائید. برای تهیه تصویر واضح از برگه پاسخنامه می

 □نادرست   □درست   کنند.ها بر جامعه حکومت میرسانه -1

 □نادرست   □درست    انسان قدرتمندتر از رسانه است. -2

 ارد .......... است.ای که بین سبک زندگی امروز و رسانه و فضای مجازی وجود داولین مسئله -3

 مجرد است.ها .......... و .......... بهترین مخاطبین رسانه -4

 مهمترین اصل و مهمترین عامل حفظ خانواده .......... است. -5

 است. ..........نیازمند  ..........انسان از .......... تا  -6

 است. ..........ت که هدف اصلی آن تربیت یک فرایند اس -7

 گیرد.برمحور محبت شکل می ..........خانواده  -8

 و تکرار داشته باشد. ..........و  ..........تربیت باید  -9

 است. ..........اطاعت نتیجه  -10

 شود.محبتی است که ابراز می .......... -11
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 های اجتماعی و فضای مجازی بر روابط اعضای خانواده را نام ببرید.تاثیر استفاده مدیریت نشده از شبکه -12

 تواند داشته باشد؟می گیری شخصیت یک نوجوان چه تاثیریهای اجتماعی در روند شکلاعتیاد به اینترنت و شبکه -13

 ای چیست؟سواد رسانه -14

 منظور از تفکر انتقادی چیست؟ -15

 شود؟ آنها را نام ببرید.ها به چند دسته تقسیم میهای رسانهآسیب -16

 از نظر شهید مطهری انسان دو بعد دارد، آنها را نام ببرید. -17

 فساد و فحشا در کشورهای غربی و غیراسالمی چیست؟دلیل ترویج  -18

 .رسانه چیست؟ چند رسانه نام ببرید -19

 هایی دارند؟و...( چه ویژگی2و1های اینترنتی)وبانواع شبکه -20

 شود؟هایی میها شده است، دچار چه آسیبای که تضعیف شده و جذب رسانهخانواده -21

 انواده چیست؟حل جلوگیری از تضعیف خراه -22

 دهند؟ فقط نام ببرید.گریز شدن مردم و مخاطبین خود انجام میها چه کارهایی برای دینرسانه -23

 تواند مناسب باشد؟ازدواج از طریق فضای مجازی چه زمانی می -24

 منظور از تحکیم و تعالی خانواده چیست؟ -25

را به اختیار انتخاب کنید و حداکثر در یک بند آن را  یکی از موضوعات اصلی که در این دوره آموزشی مطرح شده است -26

 توضیح دهید.
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