
 

 

 

 

 

 

 بارم سواالت ردیف

1 

 سواالت مشخص شده است.(تحلیل و برداشت خود را از فیلم هایی که پخش می شود، بنویسید.)مدت پاسخگویی هر یک از 

 (دقیقه 2)کند؟ می تداعی شما ذهن در را موضوعی چه( 1) ی شماره فیلم -الف

 دقیقه( 2بنویسید؟هدف اصلی از ساخت این فیلم چیست؟)« تکنیک نقاشی»برداشت خود را از فیلم  -ب

 

 (دقیقه 3) به سواالت زیر پاسخ دهید. «حیات وحش کاغذی»با مشاهده ی فیلم -پ

 انگیزه از فرستادن این پیام چیست؟: هدف و 1-پ    

 ؟را بنویسید برای جلب توجه استفاده شده استکه در این فیلم اقناعی  یکی از فنون: 2-پ    

 (دقیقه 3) را مشاهده و به سواالت زیر پاسخ دهید.« زود قضاوت نکن»فیلم -ت

 بازنمایی را تعریف کنید؟: 1-ت     

 

 بازنمایی از اسالم در جهان چگونه بوده است؟ : تاثیر جنایت های گروهک هایی مثل داعش در 2-ت     
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2 

 متن، فرامتن و زیر متن تصویر زیر را بنویسید؟

 
 

 

1.1 
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 .(بنویسید مورد یک کدام هر برای)است؟ شده استفاده اقناعی فنون چه از زیر تصاویر از هریک در
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 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

همدان   1 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  
شهید عیسی دبیرستان و هنرستان کار دانش غیر دولتی 

 حیدری

 تفکر و سواد رسانه ای نام درس:
 عزتی آراسته  نام دبیر:

  22/03/1396تاریخ آزمون: 
 دقیقه 65وقت آزمون: 

 

  نام:
    دهم پایه:

 تجربی رشته: 

  شماره لیست:

 نمره تجدید نظربا عدد:  
:نمره تجدید نظربا حروف   

 

 نمره با عدد:                 
نمره با حروف:   

 صفحه می باشد. 3: سواالت در  توجه

1صفحه ی   
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 .بنویسید زیر تصاویر از را خود تحلیل
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1 
 چهار مورد از تفاوت های مخاطب فعال و منفعل را بنویسید؟

1 
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 در مورد مد به سواالت زیر پاسخ دهید.

 مد را تعریف کنید؟ -الف

 و آرایش خود به دنبال مد می روند؟)دو مورد(چرا برخی افراد در سبک پوشش  -ب

1 

7 
 باید توسط رسانه ها رعایت شود، را نام ببرید؟دو مورد از حقوق مخاطبان که 

1 

8 
 کنند؟ می جلوگیری ها ستاره برخی اخالقی و اقتصادی مشکالت افشای از ها رسانه علت چه به

1 

9 

 دو مورد از تاثیرات منفی تلفن همراه و دو مورد از تاثیرات مثبت این وسیله ی ارتباطی را بنویسید؟
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 منظور از اخبار و اطالعات زرد در رسانه ها چیست؟  10
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2صفحه ی   



 

 

 

 

11 

 چه امری در رسانه ها می باشد.اهمیت هر یک از عبارت های زیر بیان گر 

 رونالدو).........................................(حمله ی برخی ایرانی ها به اینستاگرام دیمیتری پایت به علت خطا روی 

 روز بازی مداوم در یک گیم نت درگذشت).....................................( 3مرد تایوانی پس از 

 دقت کردین شب های عروسی تا دهنت پر میشه دوربین میاد روت.گفتم حواست باشه).............................(  
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 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

همدان   1 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  
شهید عیسی دبیرستان و هنرستان کار دانش غیر دولتی 

 حیدری

 تفکر و سواد رسانه ای نام درس:
 عزتی آراسته  نام دبیر:

 03/1396/ 22تاریخ آزمون: 
 دقیقه 65وقت آزمون: 

 

  نام:
   دهم پایه:

 تجربی رشته: 

  شماره لیست:

 نمره تجدید نظربا عدد:  
:نمره تجدید نظربا حروف   

 

 نمره با عدد:                 
نمره با حروف:   

 موفق باشید

 عزتی آراسته

3صفحه ی   


