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 19درس 

 که معناست بدان این  "نسل انگشت شست"یا  "فرهنگ تلفن همراه"جدید را چه می نامند؟ چرا؟ پاسخ:  فرهنگ همراه، تلفن حوزۀ پژوهشگران -3

 .هستند جدید پیامی دریافت یا و فرستادن حال در و است هشان همرا تلفن کلید صفحه روی همواره دستشان جا، همه در نوجوانان

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید:-4

 کنید؟ می استفاده همراه تلفن امکانات کدام از شما-ب    چیست؟ افراد زندگی بر همراه تلفن منفی و مثبت تأثیرات-الف

 دهد؟ می اختصاص خود به را شما وقت از مقدار چه روز طول در همراه تلفن-د   دارد؟ معایبی و مزایا چه امکانات این از استفاده-ج

 چیست؟ است، گذاشته ما جامعۀ در همراه تلفن که تأثیراتی مورد در شما نظر-ه

 است؟کرده  ایجاد هتان خانواد و شما زندگی سبک در تغییراتی چه اجتماعی شبکه های در عضویت-و

 چگونه؟ چرا؟ سعادتمندتری بسازند؟ و بهتر های انسان ما از توانند می اخیر های فناوری و مجازی های شبکه آیا-ی

 فضا این امّا نامیدند؛ مجازی فضای را آن که شد پدیدار جدیدی دنیای اینترنت، ظهور چرا عده ای فضای مجازی را زندگی دوم می نامند؟ پاسخ: با-1

 در شده معروف مجازی فضای عنوان امروز به که چیزی .است شده تبدیل زندگی از جدی و اصلی واقعی، بخشی به چون نیست؛ مجازی چندان هم

 دوم زندگی را آن می دهند ترجیح ای عدّه لذا کنیم؛ می زندگی فضا این در را خود عمر هایی از ساعت روز طول در ما از بسیاری .است واقعیت اصل

 .است داده قرار خود تأثیر تحت را اوّل زندگی قواعد از خیلی که بنامند

 دسترسی، سرعت، های ویژگی با ارتباطی ی های ه اند؟ پاسخ: فنّاور کرد مهیا انسان برای را محدودیت چهار غلبه بر فضای مجازی چگونه توان-2

 چهار غلبه بر توان کار، چند همزمان دادن انجام و حس چند همزمان درگیرکردن تعامل، انتخاب، توان دّقت، افزایش اطّالعات، ذخیرۀ بسیار حجم

 امکان ، زبان ، مکان ، زمانه اند:   کرد مهیا انسان برای را محدودیت

 ویر زیر را تفسیر کنید:اتص-5

 


