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مهر مدیر یا آموزشگاه:

ردیف

بارم

١

سواال ت

١

جمالت (صحیح  /غلط)
الف) دانش اطالعات کاربردی و سازمان دهی شده برای حل مسئله می باشد .ص

غ

ب) امروزه دانشمندان تنها از یک نوع سواد (سواد علمی) به عنوا سواد فناورانه یاد می کنند.
غ
ص
ج) امروزه در همۀ کشورهای جهان سواد عملی به عنوان تنها بخش سواد پایه در برنامه رسمی
غ
مدارس گنجانده شده است .ص
غ
د) مواجهه علمانه و خردمندانه با اثرات جانبی فناوری از تاثیرات سواد فناورانه است .ص

سواد فناورانه

٣

سواد فناورانه چیست؟

١

٤

فناوری چیست؟

١

٥

با توجه به تعریف فناوری ،انسان ها در مواجهه با چه مشکالتی و برای رفع چه نیازی به خلق این

١

کمتر از حد انتظار

٢

انواع سوادها کدام اند و ضرورت هریک ازآنها در زندگی روزمره ما چی ست؟ (تحقیق)

١

١

فناوری ها اقدام کردند؟(تحقیق)

٦

١

سواالت چهار گزینه ای
انسان در مواجه با یک فناوری ممکن است چند نوع رفتار متفاوت را بروز دهد؟

در حد انتظار

ب) فن هراسی غیر افراطی و استفاده محتاطانه.
الف) فن دوستی غیر افراطی و استفاده غیر عالمانه.
د) هیچکدام
ج) فن هراسی افراطی ،فن دوستی افراطی و استفاده محتاطانه و عالمانه.

با بهره گیری از  .................می توان اثرات جانبی یک فناوری را پیش بینی و برای عالج آن چاره
اندیشی کرد.
الف) سواد علمی
٧

ب) سواد فناورانه

ج) سواد فرهنگی

د) سواد رایانه ای

از تاثیرات سواد فناورانه در مواجه با فناوری های جدید سه مورد را نام ببرد ،و برای یک مورد مثال
بزنید؟

١

٢

بسمه تعالی
٨

دو مورد از چالش هایی که فضای مجازی برای خانواده های ایجاد کرده است را نام برده و برای یک
مورد راهکاری بنویسید؟ (گفت وگو کنید)

١

٩

چند کاربرد از سواد فناورانه را که در زندگی روزمره استفاده می کنید نام ببرید( .گفت وگو کنید)

١

 ١٠با توجه به مطالب ارائه شده در مورد آینده شناسی فناوری ،آیندۀ استفاده از انرژی های فسیلی و
تجدیدپذیر را چگونه پیش بینی می کنید؟ (تحقیق)

١

 ١١حوزه های سواد فناورانه را نام برده و یک حوزه را در رشته خود مختصرا شرح دهید؟

١

 ١٢بین فناوری و اشتغال ارتباط چگونه ارتباطی وجود دارد؟ این ارتباط را می توان به چه صورت تبیین

١
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کرد؟

 ١٤سواالت جای خالی ........................

٠/٥

الف) برای پرُ کردن شکاف مهارتی الزم است  ..............................در برنامه های درسی مدارس گنجانده
شود تا فارغ التحصی النی متناسب با اقتضای زمانه تربیت شوند.
ب) رعایت مالحظات اخالقی در تولید فناوری از تاثیرات  ......................است.
 ١٥اخالق فناوری از حوزه های سواد فناورانه متأثر از چه دیدگاه ها ،عوامل و گرایش هایی میباشد؟ در
حوزه درشته ی خود مثالی ذکر کنید؟

نمره واحد یادگیری از ١٥
نمره مستمر از ٥
نمره واحد یادگیری از ٣
نمره واحد یادگیری از ٢٠
« مشکالت عالئم توقف نیستند! بلکه عالئم راهنما به مسیر درست هستند» ..

١/٥

باالتر از حد انتظار

 ١٣نمونه هایی از مشاغل را مثال بزنید که در اثر توسعۀ فناوری های نوین از بین رفته باشند؟ حداقل دو
مورد( .گفت وگو کنید)

١

٣

