
 بارم

 

 
 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 :::11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه :1 :زمان امتحان تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 0/10:1:/11:  تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگینام  
 (ماه خرداد)نیمسال دومنوبت امتحانی   
 ملکی و اندرز انآقاینام دبیر:  تفکر و سواد رسانه ای درس: ::10-10:1سال تحصیلی  دهم پایه : 0و 1و  1 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 5/1صحیح و غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید. ) -1

 :/5 .باشیم بین خوش باید ها رسانه با مواجهه ( در1-1 

 :/5 .هاست آن ای رسانه های پیام برای خام و ساده منفعل، ای کننده مصرف رسانه، کنندگان تولید ( هدف1-1 

 :/5 .است واکر آلیس خانم اثر ارغوانی، رنگ به ( کتاب0-1 

 نمره( 2جاهای خالی را با عبارت های مناسب کامل نمایید. ) -2

 :/5 .کرد استفاده رسانه سواد واژه از.................  سال در........ ................ بار ( اولین1-1 

 :/5 .نیست جالب....... .............. در طوالنی های متن ( انتشار1-1 

 :/5 .ندارد وجود مخاطب با فوری و مستقیم تعامل امکان......... ................... های رسانه ( در0-1 

 :/5 .رفت می کار به ........................................... برای جادویی گلوله ( اصطالح0-1 

 نمره( 5/1مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید. ) -3

 هرسان مفاهیم از کدام یک به افراد توسط نشر حق رعایت عدم یا افراد خصوصی حریم به ها رسانه ورود لهأ( مس1-0 

 :/5 شود؟ می مربوط زیر ای

 رسانه ای د(رژیم مصرف ج(اخالق رسانه ای مخاطب بی ب( مخاطب الف( مخاطب خاص   

ز نیا مناسب را آنچه بتواند تا باشد داشته دسترس در سالمی و متعدد ای رسانه منابع که دارد حق ( مخاطب1-0 

 :/5 شود؟ می مربوط مخاطب حقوق از اوست انتخاب کند،به کدام یک

 خطاکار  رسانه از شکایت ب( حق خصوصی حریم به احترام و حفظ الف( حق   

 د( حق تصحیح اطالعات  به دسترسی ج( حق   

 :/5 ؟نیست افراد ای رسانه حقوق جزء زیر، های گزینه از ( کدامیک0-0 

 ای  رسانه مصرف ب( رژیم روانی بهداشت الف( رعایت   

 عمومی اخالق د( حفظ طرفی بی و انصاف ج( رعایت   

 نمره( 2پاسخ کوتاه دهید. ) -4

 :/5 چیست؟ نما اندازه دیگر ( نام1-0 

 :/5 چیست؟ سازی کلیشه و بازنمایی بین مشترک موضوعات از یکی( 1-0 

 :/5 شود؟ می تداعی شما ذهن در مفاهیمی چه« ژاپنی  تصویری و صوتی لوازم»  کلیشه ذکر ( با0-0 

 :/5 دارد؟ نقش کلیدی کلیشه ایجاد ( چه عاملی در0-0 

 نمره( 2مفاهیم زیر را تعریف کنید. ) -5

 :/5 ( بازنمایی:1-5 

 

 :/5 ای: رسانه ( صنعت1-5 

 1 ( مُد:0-5 
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 نمره( 5/2فقط نام ببرید. ) -6
 5/1 مورد(: )سهرسانه ها توسط اقناع فنون (1-1

 

 1 :تطمیع های روش از نمونه چهار (1-1

 نمره( 5/8به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. ) -7
 5/1 چیست؟ ها رسانهشدة  تولید متن از مخاطب متفاوت برداشت های علت (1-7

 

 

 5/1 واقعیت؟ تغییر تصویریعنی بازنمایی است؟آیا هدفی چه دنبال به بازنمایی با رسانه (1-7

 

 

 5/1 نامند؟چرا؟ می چه را جدید فرهنگ همراه، تلفن   حوزه پژوهشگران (0-7

 

 

 1 به اختصار توضیح دهید. چیست؟ زرد اطالعات و اخبار( منظور از 0-7

 

 

 5/1 بنویسید. را مخاطب بر رسانه تاثیر گاه دید سه (5-7

 

 

 

 5/1 دارد؟ اشاره واقعیت کدام به زیر تصویر (1-7

  
 

 موفق باشید  
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 تفکر و سواد رسانه اینامه  پاسخ

 نمره( 5/1تشخیص  صحیح و غلط ) -1

 نمره(  :/5( نادرست )1-1 

 نمره( :/5( نادرست )1-1 

 نمره( :/5( درست )0-1 

 نمره(     2کامل کردن جاهای خالی  ) -2
 نمره(  :/5میالدی ) 1615لوهان ـ  مک ( مارشال1-1 

  نمره( :/5(شبکه های اجتماعی ) 1-1 

 نمره( :/5( چاپی )0-1 

 نمره( :/5( رسانه های یک سویه )0-1 

 نمره( 5/1تستی ) -3
 نمره( :/5درست است. ـ ) مخاطب بی ( گزینه )ب( مخاطب1-0 

 نمره( :/5اطالعات  درست است. ـ ) به دسترسی گزینه )ج( حق( 1-0 

 نمره( :/5) ـ. است ای درست رسانه مصرف رژیم (ب) ( گزینه0-0 

 نمره( 2پاسخ کوتاه ) -4
 نمره( :/5معرّف ـ ) ( نمای1-0 

 نمره( :/5مخاطب ـ ) سازی ذهنیت برای واقعیت تمام نمایش ( عدم1-0 

 نمره( :/5)باال ـ  کیفیت و ( دوام0-0 

 نمره( :/5( فن تکرار ـ )0-0 

 نمره( 2تعریفی ) -5
 نمره( :/5خاص ـ ) شکلی به واقعیت دادن نشان یعنی ( بازنمایی1-5 

 نمره( :/5)ثروت ـ   و قدرت کسب برای پیام تولید یعنی ای رسانه ( صنعت1-5 

 تاس کوتاه نسبتا زمانی ی دوره یک دارای و شود می پذیرفته جامعه، افراد از بخشی توسط که است ای فرهنگی الگوهای ( مُد0-5 

 نمره( 1شود. ـ ) می فراموش سپس و

 نمره( 5/2نام ببرید. ) -6
نمره  سه مورد  :/5تکرار )هر مورد  و طنز -ترس -معانی تداعی -عادی مردم و نخبگان ستاره ها، دادن گواهی -( برجسته سازی1-1 

 نمره( 5/1کافی ـ مجموعاً 

 نمره( 1نمره ـ چهار مورد کافی مجموعاً  :/15ببر )هر مورد  تا چند بخر یکی رایگان -هدیه – کشی قرعه - تخفیف- ( حراج1-1 

 نمره( 5/8پاسخ کامل: ) -7
 نمره( 1خود ـ )یا هر توضیح دیگری که بیانگر درک درست باشد.() عقاید -0 ارزشها -0 تجربیات -1 قبلی دانش -1( 1-7 

ـ )قسمت اول پاسخ =  ذهن به و پنهان آشکار طور به واقعیت از خود تفسیر ارسال( 1-7   بازنمایی تصویر:  نمره( +خیر :/75مخاطبان 

 نمره( :/75است. ـ )قسمت دوم پاسخ  واقعیت یک از بخشی بلکه نیست ایی یافته تغییر تصویر شده

 صفحه روی دستشان همواره جا، همه در نوجوانان که معناست بدان ـ این« شست  انگشت نسل»  یا  «همراه  تلفن فرهنگ( » 0-7 

 نمره( 5/1دریافت پیامی هستند. ) یا و فرستادن حال در و است همراهشان تلفن کلید
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 و شود می ارائه جذاب صورت به و فریبنده کلمات از استفاده با و زیاد لعاب و رنگ همراه به اطالعات و اخبار ها، وقت ( خیلی0-7 

 ظاهر خالف بر که شویم می متوجه ها، پیام گونه این در دقت کمی با اما کند؛ مشغول خود به ها ساعت را است ما ممکن

 و ندارند چندانی ارزش بودن، جالب و کنندگی سرگرم رغم علی و دارند توخالی و سطحی جذابشان، محتوایی و فریبنده

 نمره( 1گفته می شود. )« زرد  اطالعات و اخبار» اطالعات  و اخبار نوع این به نمی کنند، اضافه ما به ارزشمند اطالعاتی

 نمره( 5/1نمره دارد که مجموعاً = ) :/5( هر مورد 5-7 

 داند. می منفعل را مخاطب که است ها رسانه نامحدود قدرت دیدگاه: اول دیدگاه  

 دارد. اعتقاد فعال مخاطب به که است ها رسانه محدود قدرت دیدگاه: دوم دیدگاه  

 دارد. ها رسانه مشروط قدرت به اعتقاد: سوم دیدگاه  

 حتی گاه و ندارند یکسانی برداشت ای رسانه محصوالت از مخاطبان ی همه و کند می نگاه خود دید از را واقعیات ( هرکس1-7 

 با و داد خرج به تعصب نباید مباحث برخی در دهد می نشان همچنین گیرند، قرار هم مقابل ی نقطه در است درست ممکن

 نمره( 5/1)برداشت دانش آموز مهم است.پاسخ فقط جنبه پیشنهادی دارد. ) .رسید مشترک نتایج به توان می بینی واقع کمی

 
 


