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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه  05 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 66/65/6056: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 ملکی  -ان اندرز آقاینام دبیر:  تفکر و سواد رسانه ای درس: 6056-6052سال تحصیلی  دهم پایه : 2و  6 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 2 جمالت زیر را کامل کنید. -6

 استفاده شد. 5691الف( عبارت سواد رسانه اولین بار به وسیله ــــــــــــــــــ در سال  

 تداعی معانی  است .ب(  روش ــــــــــــــ  در واقع شکل دیگری از فن  

 ها دو نوع مخاطب دارند: ــــــــــ و ــــــــــ .ج( رسانه 

 د( بیشترپیام های رسانه ای برای کسب ـــــــــــ ساخته و فرستاده می شود. 

 

 2 گزینه صحیح را انتخاب کنید. -2

 الف( کدام یک از موارد زیر جزو عناصر پنجگانه پیام نیست؟ 

 ( بستر4 ( متن3 فرستنده( 2 ( محتوا5  

 ب( عمومی ترین رسانه جمعی کدام است؟ 

 ( کتاب4 ( تلویزیون3 ( رادیو2 ( اینترنت5  

 را نشان می دهد________ج( زندگی بدون ارتباط با دیگران و احترام گذاشتن به آن ها معنا ندارد ،این جمله 

 ( کلیشه4 ( اقناع3 ( پیام رسانه ای2 ( شبیه سازی5  

 است ؟ نادرستد( کدام یک از عبارت های زیر درباره اقناع  ،  

 ( از طریق عقل و منطق بر مخاطب تاثیر بگذارد2 ( از طریق عقل واحساس بر مخاطب تاثیر بگذارد5  

 تاثیرگذاری فقط از طریق احساس بر مخاطب به کمک رسانه( 4 ( بر ذهن و قلب مخاطب اثر بگذارد3  

 

 سؤاالت تشریحی

 2 مفاهیم زیر را تعریف کنید. -3 

 رسانه:  

 

 بازنمایی:  

 

 6 ( را به اختصار توضیح دهیدRFIDآوری آرفید )فن -0 

 

 

 

 2 چهارنمونه از روش های تطمیع را بنویسید. -0 

 

 

 

 2 پیام همبرگری را شرح دهید. -1 
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 3 مورد( 3مزایا و معایب آموزش مجازی را بنویسید. )هر کدام  -7 

 

 

 

 

 

 2 کند؟عنصر تکرار و تعمیم چه کمکی به ما می -8 

 

 

 

 

 2 مورد( 0فنون اقناعی را نام ببرید ؟) -9 

 

 

 

 

 2 کلید واژه های سواد رسانه ای را نام ببرید. -65 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید  
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 پاسخنامه درس تفکر و سواد رسانه ای
  نمره(2) جمالت زیر را کامل کنید. -6

  نمره( 1/0ب( فنون اقناع )گرم وصمیمی( )  نمره( 1/0مک لوهان )الف( مارشال  

  نمره( 1/0د( قدرت و ثروت )  نمره( 1/0ج( منفعل  و  فعال ) 

  نمره(2) گزینه صحیح را انتخاب کنید. -2

 نمره( 1/0)  4د( گزینه  نمره( 1/0)   3ج( گزینه  نمره( 1/0)   3گزینه ب(  نمره( 1/0)  3گزینه الف(  

 

 سؤاالت تشریحی
م ها اندا نی. ارندیالزم را بگ میاطراف خود را به مغز منتقل کنند و سپس تصم طیتوانند مح یخود م یاز اندام ها یانسان ها توسط برخ رسانه:  -3

 نمره( 6. ) ندیگو یاندام ها رسانه م نیاز ا کیزبان و پوست. که به هر  ،ینیعبارت اند از: چشم، گوش، ب

 نمره( 6. ) نمایی یعنی نشان دادن واقعیت به شکلی خاصباز بازنمایی:    

در فناوری آرفید، ریزتراشه هایی به شکل برچسب یا کپسول روی یک وسیله و حتی بدن انسان قرار داده می شود.این وسیله دارای یک مدار  -0

ه است.امروزه آرفید به طور گسترده در کتابخانه ها، فرودگاه و یک آنتن بسیار کوچک است و از چند سال قبل مراحل آزمایشی آن آغاز شد

 نمره(6) هم فراهم ساخته است زیستی افراد را طالعات ها، فروشگاه ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد و حتی امکان ذخیره سازی و فرستادن ا

  (هنمر 0/5هدیه رایگان )هر مورد  –قرعه کشی  –تخفیف  –حراج  -0

را متن می نامند.متن ها در واقع همه اطالعات ای که دارای پیام آشکار و عناصر مستقیم، و اصل تولید رسانه ِ ای و محصول ملموس آن است  الیه -1

 دتولی گرالیه دی.ظاهری موجود در یک پیام هستند که میتوانند  به صورت کلمه، تصویر، صدا، نشانه و یا هر چیز دیگری برای انتقال معنا باشند

پیامهای پنهان و غیرمستقیمی است که تولیدکننده پیام با بهره ِ گیری هدفمند از فنون اثرگذاری بر مخاطب » زیرمتن«. رسانه ای زیرمتن است

است و  امی)که خارج از متن و درون پیسوم  .م، رنگ، نور، موسیقی، تدوین و...) در تولید رسانهای جاسازی کرده استال(مانند استفاده از ک

 یزیرا به ضد آن چ امیهدف هر پ ایمفهوم و  یگاه یاست و حت امیپ یو اثرگذار درک حاکم بر یرونیو عوامل ب ی، فرهنگ یطیشامل اوضاع مح

 نمره(2) ندیگو «فرا متن» اش بوده است ،  کننده دیکند که مدنظر تول یم لیتبد

های انرژی و کاغذ کاهش  هزینه .محدودیتهای زمانی و مکانی کاهش مییابد .میشودآموزش همگانی  .های آموزش کاهش مییابد هزینهمزایا:  -7

 نمره( 0/6) .مییابد

امکان  .دشواری زبانی و فرهنگی وجود دارد .ی داردالتدسترسی به اینترنت و فناوری مشک .رتباطات اجتماعی ــ انسانی کم میشودمعایب : ا       

 نمره( 0/6) .مییابد ارتباط چهره به چهره با معلم کاهش

 افراد هناخودآگاه به تعمیم دست بزند. روشن است هم طور به پیام ٔەدر ایجاد کلیشه، نقشی کلیدی دارد. تکرار باعث میشود گیرند "تکرار"ن ف -8

 ونهگ یک به را جمع هر اعضای هها با تکرار و ایجاد تعمیم در ذهن مخاطب، هم نیستند؛ ولی رسانه یک گونه پزشکان، یا ایرانیها مثال گروه، هر

 نمره( 2) در ذهن گیرندگان پیام، قالب میزنند

 نمره( 2) شدت  -ادعای آشکار    -ترس -تطمیع   -مقایسه    -نمادها    - -9

 نمره( 0/5)هر مورد  -65

 )مخاطب( رندهی( گ4 )بستر )فرهنگ(  3   )فرستنده )مولف (2 )قالب )رسانه (5 
 


