
 «بسمه تعالی»

 69اردیبهشت تاریخ: تفکر وسوادرسانه ای نام درس: نام ونام خانوادگی:

 ساعت: رشته هاکلیه  دهمکالس:

 دقیقه70مدت امتحان: پروین اعتصامی دبیرستان: شماره دانش آموزی:

 

 بارم سواالت ردیف

 در تصاویر زیر ،متن،زیر متن وفرامتن را مشخص نمایید. 1

                 
 :......................................متن -1     ...........................                    متن:...........-1    

 :...............................متن زیر -2                         :...............................متن زیر-2

 :.................................          فرامتن -3     فرامتن:.................................                    -3    

5/1 

 را تماشا کرده و به سواالت زیر پاسخ دهید.«  دیرین دیرین»فیلم  2

 چه کسی این پیام راساخته است؟ -الف

 چرا این پیام را فرستاده است؟ -ب

 این پیام را برای چه کسی می فرستند؟ -ج

5/1 

 صفحه اول روزنامه زیر را بررسی کرده ،سپس به سواالت زیر پاسخ دهید. 

 
 اسم روزنامه چیست؟-الف

 عنوان یا تیتر اصلی روزنامه چیست؟-ب

                               ؟ و کشمکش بین کشورها پرداخته است کدام خبر به منازعات -ج

5/1 

 . دهید توضیح سینمایی آثار در را«  زن» بازنمایی  از مورد دو 4

 

1 

  کنید؟ می پیشنهاد را ای رسانه چه زیر پیامهای انتقال برای 5

 :یک دانشمند هسته ایزندگی نامه -ب                                            : آثار سوء مواد مخدر-الف

1 



 .دهید پاسخ سئواالت بهسپس کلیدی مطرح کرده و سه پرسش ،زیر ویرتص مورد در 9

                                                      

3 

 5/1 مورد3در فیلم ها چگونه است؟ ذکر « ثروتمند»افراد کلیشه  7

       ؟        استفاده شده است «اقناع » در هرکدام از تصاویر زیر از کدام یک از فنون 6

    
        :                                                             :                                                            بالف                                

1 

 مورد2ذکرچرا مخاطبان از رسانه های مختلفی استفاده می کنند؟-الف 

 یکسانی دارند؟ ایا همه مخاطبان برداشت-ب

 مورد2برداشت ها به چه عواملی بستگی دارند؟-ج

5/1 

 جدول زیر را کامل نمایید. 

نمونه ای از نقض این حق در  مفهوم این حق حق مخاطب ردیف

 رسانه ها

 افشای اسرار خصوصی افراد-  احترام به حریم خصوصی  1

گذاشتن دوربین مخفی درمراکز -

 خصوصی و پخش آن

رسانه مطلبی را به درستی بیان کرده  پاسخگوییحق  2

است ،امامخاطب توضیحاتی دارد که 

 سوء تفاهم را برطرف می کند.

 

 

1 

 فرض کنید می خواهید در رابطه با معرفی شهرتان یک فیلمنامه بنویسید. 

 عنوان فیلمتان چیست؟ -الف

 چه چیزهایی از شهر را معرفی می کنید؟ -ب

 درفیلم استفاده می کنید؟ از چه شخصیت هایی -ج

5/1 

 شما از کدام امکانات تلفن همراه استفاده می کنید؟ 

 تاثیرات مثبت ومنفی تلفن همراه بر زندگی افراد چیست؟ هرکدام یک مورد

2 

 2 مورد2برای معاشرت در فضای مجازی کدام آداب و قوانین اخالقی واجتماعی را باید رعایت کرد؟ذکر 

 «ارجمندی -موفق باشید»


