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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 10:55 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران آزمون آنالین شماره صندلی : 
 دقیقه   05 زمان امتحان:   تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 57/15/1911   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
  ان: رنجبر/ملکی/اندرزآقای نام دبیر:  سواد رسانه تفکر و درس: 1911-1055سال تحصیلی  دهم  پایه : 9و  2و  1ساجدین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

  نمره( 1)های زیر را مشخص کنید.صحیح و غلط بودن جمله  -1

 5/0 غ)   (         (     ص)   .      است آمیخته درهم واقعیت از بازنمایی با رسانه کار (1-1 

 5/0 (     غ)      (    ص)      .    کنند می عملپیام نهفته  یک مانند متن زیر و متن (2-1 

 نمره( 0/2) های مناسب کامل نمایید.جاهای خالی را با عبارت -2

 5/0 .شد استفاده  .م1695 ......................................... وسیله به بار اولین ای رسانه سواد عبارت( 1-2 

 5/0 .آموزد می ما به را ها موقعیت و ها هویت ها، گروه برخی................ ............. های راه رسانه، (2-2 

 5/0 .است.................  نیز آن الزمۀ و ندارد امکان دیگران با تفاهم و تفهیم و ارتباط بدون زندگی (3-2 

 5/0 .است معانی تداعی فن از دیگری شکل واقع در............. ........................ روش (4-2 

 5/0 شود. می فرستاده و ساخته ..................................... کسب برای ای رسانه های پیام بیشتر (5-2 

 نمره( 0/2) به سواالت پاسخ کوتاه دهید. -9

 5/0 ؛چه نام دارد؟است آن ملموسِ محصول و ای رسانه تولیدِ اصلِ و مستقیم، عناصر و آشکار پیام دارای که ای الیه (1-3 

 5/0 ، چه نام دارد؟خاص شکلی به واقعیت دادن نشان (2-3 

 5/0 چیست؟ انسانی نهاد دارترین ریشه و ترین قدیمی (3-3 

 5/0 ؟است ای رسانه سواد های مهارت ترین مهم از چه موردی گرفتن یاد (4-3 

 5/0 در ساختن پیام های رسانه ای چه عواملی دخالت دارند؟ (5-3 

  مفاهیم زیر را تعریف کنید. 
 1 رسانه: -0

 1 فرامتن:  -0

 1 سازی: کلیشه -1

 1 اقناع: -7

  فقط نام ببرید.  
 0/1 :اشیاء اینترنت مجموعه زیر سه -0

 1 )چهار مورد(: جمعی های رسانه ویژگی -1

 20/1 ارتباط: هر اصلی رکن پنج -15

 به سواالت پاسخ کامل دهید.  
 1 چیست؟ جوی و جست در ای رسانه سواد -11

 1 گوید؟ می چه هالیوودی آثار در خانواده بازنمایی زمینۀ در السون دیوید دکتر -12

 0/1 .دهیدبا ذکر نمونه توضیح  اقناع فنون از یکی عنوان به را معانی تداعی -19

 0/1 .بنویسید باره این در ها رسانه نقش و چیست( انگیز خاطره) نوستالژی از منظور -10

  در انسان ها بین ارتباط برقراری نحوه در منفی یا مثبت نقاط چه روبرو تصویر در -10

 20/1 تحلیل خود را بنویسید.)پاسخ باز( ؟دارد وجود مجازی فضای و ای رسانه دنیای       

 


