
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 علوم انسانیمرحله نهایی لیگ سواالت  

 1399ماه آبان 

 دهم پایه  

 دستورالعمل پاسخگویی و داوری سواالت

سواالت مسابقه یک هفته قبل از آزمون از طریق سامانه آموزش مجازی، کانال تلگرام و سایت  گویی به سواالت:پاسخ-مرحله یک

منتخب قرار خواهد گرفت که گروه ها بایستی ظرف مدت یک هفته به این سواالت  اطالع رسانی لیگ علمی پایا در اختیار گروه های

 در سامانه آموزش مجازی بارگذاری نمایند. PDFپاسخ دهند و سپس پاسخ سواالت را در قالب پاورپوینت و 

  .ندارند معینی جواب و هستند باز سواالت * این

 قاالت و منابع معتبر آموزشی و کتابخانه ای استفاده نمایید. می توانید از اساتید، م به سواالت * در پاسخ دهی

 *سواالت بایستی در تاریخ مقرر تحویل داده شوند و در صورت تاخیر در تحویل،امتیاز منفی به تیم ارایه دهنده تعلق خواهد گرفت.

 و در قالب یک پاورپوینت ارائه شود. صفحه داشته باشد 10*پاسخ هر سوال حداکثر بایستی 

ها را ندارند و مالک ارزیابی پاسخ هایی است که برای دبیرخانه آموزان حق تغییر و یا کامل کردن پاسخدانش ،هابعد از ارسال پاسخ* 

 قرار گرفته است.اولیه اید و مورد داروی ارسال کرده
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ی منتخب سواالت را ارزیابی نموده و های مسابقات بعد از ارسال سواالت توسط گروهکمیته ارزیابی اولیه سواالت:-مرحله دو

بندی مسابقه برای دبیرخانه ارسال نکرده باشند؛ از هایی که به سواالت پاسخ نداده و طبق زمانگیرد. گروهداروی اولیه انجام می

 حضور در رقابت پایانی حذف خواهند شد.

، جهت گرددمیارایه  که قبل از مسابقه بندیل زمانهای راه یافته به مرحله نهایی طبق جدوگروه ارزیابی نهایی: -مرحله سه

 ارزیابی و مسابقه پایانی به صورت آنالین به رقابت خواهند پرداخت.

 پردازند. های متفاوتی به رقابت میهای زیر به قید قرعه در نقشکننده در هر مرحله در یکی از دستهدر این مرحله هر گروه شرکت

 کنند را مشخص می و گروه چالش گر داوران هیاتگر بایستی پاسخ سواالتی که نقش گزارشها در گروه :گرگزارش نقش

اند را ها حق تغییر پاسخ های خود را نسبت به آنچه که قبل از مسابقه ارایه دادهبا استفاده از پاورپوینت ارایه دهند.)گروه

 ندارند(  

 ارایه  تیم قوت و ضعف نقاط کند؛ می انتخاب دهد را پاسخ هاآن به باید ارایه دهنده تیم که هاییمساله :گرچالش نقش

برای بررسی بهتر، پاسخ های گروه گزارش گر قبل  دهد. جواب هیات داوران سواالت به بایست و می کندمی بیان را دهنده

 گر قرار می گیرد.از شروع هر راند در اختیار گروه چالش

 را گرچالش و گرگزارش تیم عملکرد مختصری بیان با ،مشورت با سایر اعضا پس از تیم این اعضای از یکی: داور نقش 

 . کند می گیری نتیجه و ارزشیابی

 د.نبپرس سوال گروه دیگری هر از دنتواندر این نقش گروه میگروه ها  :ناظر نقش 

 تر را معرفی و ارزیابی خواهند نمود.ها امتیاز خواهند داد و تیم های برایفای نقش توسط گروه نحوهدر نهایت هیات داوران به 

 گیرد. ی مسابقات صورت میکشی توسط کمیتهها طی قرعهمشخص کردن نقش*

دهند. در صورت همه سواالت پاسخ که به آموزان موظف هستند دانشو  نبوده الزم به ذکر است که پاسخ دادن به سواالت اختیاری*

 شود.محسوب نمیسوال  دهی به هر سوال امتیاز آن عدم پاسخ
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 فیلترینگ حبابی .1

وود. مای  1هاای اینترتتای دو و   ها به سمت مسدودسازی سایتشنویم ذهنفیلترینگ حبابی! وقتی حرف از فیلترینگ می

 ... ، توع جدیدی از فیلترینگ به تام فیلترینگ حبابی به وقوع پیوسته که2های اجتماعی و و اما با ظهوو شبکه

 توان خود وا دو مقابل اثرات آن دو فضای مجازی مصون کرد؟حبابی چیست و چطوو می فیلترینگ

 ، فیلم تعاملی و اثر آن دو اتفعال مخاطبانعندالمطالبهصنعت ویدئوی  .2

هاای داتلاود   سایتی مشاهده ویدئو دو کشوو منحصر دو پخش از تلویزیون و یا داتلود از و تا همین سال پیش، تنها شیوه

گردی و... دو این عرصه حضوو داوتد اما با به عرصه وجود گذاشته و هر چه بیشتر تماوا، فیلیمو، فیلم VODا صنعت بود. ام

. مزایا و معایاب دیرار   ترین معایب استاین صنعت جدید، مزایا و معایبی داود که دو این بین اتفعال مخاطبین یکی از مهم

 این صنعت چیست؟

  اثرگذاوی دو جامعهپویش، بازاویابی اجتماعی و  .3

توان مخاطبان وا دوگیر کارد و باه مسایری ساود داد؟     هاست. چطوو میسازی، یکی از اهداف جدی دو عالم وساتهکمپین

 ؟توان دو کناو اطالع وساتی، یک وفتاو وا دو مخاطب، ایجاد، اصالح و یا حذف کردچطوو می

 آشکاوسازی  هایشیوهاز اخباو جعلی تا جعل عمیق شناخت و  .4

های فضای مجازی دو حال جوالن هستند که خبر از سبک جدیادی از ایان تاوع شاایعات     هنوز اخباو جعلی دو عالم وساته

ماان هام   ( که دیرر حتی باه چشامان  Deep fakeمبتنی بر تکنولوژی هوش مصنوعی به میان آمد. فناووی جعل عمیق )

 جعلی چه باید کرد؟تواتیم اعتماد کنیم. پس دو این عالم اخباو تمی

 پژوهی صنعت واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دو ایرانظرفیت پژوهی و آینده .5

دو تکنولوژی هستند که با فیلترهای اینستاگرامی به ایران واه پیدا کردتاد و دو   ARو واقعیت افزوده  VRواقعیت مجازی 

داو باا چاه ساازوکاوی    . این تکنولاوژی مهام و آیناده   سازی، بیش از پیش ظهوو و بروز پیدا کردتدجهان هم با صنعت بازی

 تواتد به آینده ایران بیش از پیش کمک کند و ظرفیت چه امووی وا دو خود داود؟می

  گیری از استخراج داده دو تولیدات تلویزیوتی صدا و سیماهای بهرهکالن داده، و واه .6

شود و مسیر جدیادی  ها میه شناخت دقیق مخاطبان وساتهکالن داده، یکی از محصوالت دتیای اطالعاتی است که منجر ب

ای جدید تولیاد شاوتد. سا ال    شود تا به کمک آن محصوالت وساتههای سنتی چون تظرسنجی میاست که جایرزین ووش

 تواتاد از آن بارای  ای داشته باشد و چطوو میتواتد کالن دادهاینجاست که صدا و سیمای جمهووی اسالمی ایران چطوو می

 ای خود استفاده کند؟تولیدات وساته
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7. OSINT، تراوی تحقیقی دو عصر اطالعاتکاوآگاهی دو فضای مجازی و ووزتامه 

جوهای میداتی، پارده از  جستجو دو اسناد، منابع و حتی جستتراوی تحقیقی توعی از خبرتراوی است که خبرتراو با ووزتامه

کند. پیش از این اود و فسادهای فردی، جمعی و ساختاوی وا برمال میپشت صحنه تصمیمات و اتفاقات مهم کشووها برمید

ترین کاوها بود اما با ظهوو اینترتت، استفاده از منابع فاراوان  پیدا کردن اولین سرتخ برای برمال کردن فسادها یکی از سخت

ایان ووش چاه    شا  و اعاالم کنناد.   های مرسوم برای خبرتراوان شده تا فسادها وا کاما آزاد به شیوه اوسینت یکی از ووش

 ؟ندکتراوی تحقیقی میکمکی به ووزتامه

 تسل زد، تسل آلفا .8

شناسی، مطالعات تسلی است که عقبه زیادی دو آمریکاا داود و دو تسال جدیاد اتساان دو     یکی از مطالعات مرسوم دو اتسان

های ها برای تعری  این تسل جدید، ظهوو تکنولوژیترین م لفهاتد. یکی از مهمآمریکا به تسل زد و تسل آلفا تامرذاوی شده

هاای  های موود بروسی، دو این زمینه تغییراتای اسات کاه اساتفاده از تکنولاوژی     ترین مسئلهای است. و یکی از مهموساته

تساان  ای بار مغاز تسال جدیاد ا    هاای وسااته  تأثیرات استفاده از تکنولوژی گذاود.ای دو سنین وشد، بر مغز اتسان میوساته

 چیست؟

 ی اجراگذاوی و قاتون گذاوی جمهووی اسالمی ایران دو فضای مجازی: الزامات و تحوهحکمراتی، سیاست .9

االن یکی از س االت جدی دو عرصه فضای مجازی بسته شدن اینستاگرام دو ایران است. یا اینکه چه باعث شد کاه تلرارام   

ساازی و  ی مجازی باید چه منافعی وا دو تظر بریرد و چروته تصامیم فیلتر شود؟ جمهووی اسالمی ایران دو مواجهه با فضا

 گیری کند؟ الزامات موود تیاز برای دستیابی صحیح به این ووش ها چیست؟تصمیم

 ای و حضوو اخالقی دو فضای مجازیوساته، اخالد وساته  .10

فراد جامعه دو فضاای مجاازی، دو کنااو    ای است. حضوو هر یک از اهای زتدگی امروزه، عرصه وساتهترین عرصهیکی از مهم

کننده، شأن تولید یا توزیع کننده هم به وی داده است. دو کناو مراعات قاتون که الزامی است، یک فرد چطاوو  شأن مصرف

تواتد یک حضوو اخالقی دو فضای مجازی داشته باشد؟ دو فضای مجازی چاه اماری اخالقای اسات و چاه اماری  یار        می

 دو فضای مجازی تیاز به تعری  جدید از اخالد و فضائل و وذائل اخالقی داود؟ اخالقی؟ آیا اخالد

 اسالمی-هوش دیجیتال و سازگاوی آن با فرهنگ و تمدن ایراتی شناسیمفهوم .11

 IQ ،EQیکی از مفاهیم جدید دو حوزه وساته که توسط مجمع جهاتی اقتصاد دو حال ترویج است، هوش دیجیتال اسات.  

یجیتال که دو ادامه هوش ویاضی و هوش احساسی تعری  شده است یک مفهوم برآمده از تمدن  ر  . هوش دDQو االن 

های قبلی، توجه و دقت داشت. بارای ووود ایان مفهاوم دو کشاوو     است که برای استفاده از آن دو کشوو باید بیش از هوش

تاوان باا باازتعری     سازگاو است و چطوو می س ال اینجاست که این مفهوم چقدو با مفاهیم فرهنگ و تمدن ایراتی اسالمی

 ؟صحیح از آن استفاده صحیحی از این مفهوم کرد


