دبیرستان غیر دولتی پسرانه شیخ انصاری(ناحیه  3اصفهان)
آزمون تفکر و سواد رسانه ای

نام ونام خانوادگی:

فصل اول

گروه:
ردیف

سئـــواالت
در تصاویر زیر،زیر متن ،متن و فرامتن را مشخص کنید.

زیرمتن................................................:
............................................................
متن.....................................................:
............................................................
فرامتن.................................................:
............................................................
2

تاریخ آزمون:ششمین روز آخرین ماه فصل برگ ریزان
بارم

1

کالس دهم دو

* توضیح:آزمون هب صورت گروهی بوده و استفاده از کتاب مجاز نمی باشد

زیرمتن...........................................:
......................................................
متن................................................:
......................................................
فرامتن...........................................:
......................................................

زیرمتن........................................:
....................................................
متن.............................................:
....................................................
فرامتن.........................................:
....................................................
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در شعر های به سئواالت زیر پاسخ دهید:

محتسب(نگهبان شهر) ،مستی به ره دیدو گربانش گرفت
گفت :مستی ،زان سبب افتان و خیزان می روی
گفت :می بایدتو را تا خانه قاضی برم

مَست گفت :ای دوست ،این پیراهن است ،افسار نیست
گفت :جرم راه رفتن نیست ،ره هموار نیست
گفت :رو صبح آی ،قاضی نیمه شب بیدار نیست

گفت :نزدیک است والی را سرای ،آنجا شویم

گفت :والی از کجا در خانه خمار نیست؟

گفت :تا داروغه را گوئیم ،در مسجد بخواب

گفت :مسجد،خوابگاه مردم بد کار نیست

گفت :دیناری بده پنهان و خود را وارهان

گفت :کار شرع ،کار درهم و دینار نیست
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الف -به نظر شما،از شعر پروین اعتصامی،چه برداشتی در مورد اوضاع سیاسی آن زمان می شود؟ب-این برداشت مربوط به کدام قسمت
است؟(متن،زیر متن یا فرامتن)........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ..................................................
یکـی قطـره بـاران ز ابـری چکیـد

خجـل شـد چـو پهنـای دریـا بدیـد

کـه جایـی که دریاسـت من کیسـتم؟ ّ

گـر او هسـت حقـا کـه مــن نیسـتم

چـو خـود را بـه چشـم حقـارت بدیـد

صـدف در کنـارش بـه جـان پروریـد

بلنـدی از آن یافـت کـو پسـت شـد

در نیسـتی کوفـت تـا هسـت شـــد

(سعدی)

زیر متن .......................................................................................................................... ......................................................................................:
فرامتن............................................................................................................... .....................................................................................................:

ادامـه ی سئـواالت در پشت بـرگـه

3

بادیدین قسمتی از فیلم سینمایی « جدایی نادر از سیمین» به سئواالت زیر پاسخ دهید.

الف-شهاب حسینی برای مقایسه کدام دو فرهنگ به معلم دبیرستان طعنه می زند؟(1نمره)
......................................................................................................................................................................................
ب -چه سبک زندگی و ارزش هایی در دیالوگ های شخصیت های فیلم حذف یاارائه شده است؟(1نمره)
.....................................................................................................................................................................................
ج-قسمتی از متن را توصیف کنید(2نمره)..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. .
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قسمتی از فیلم سینمایی « مارمولک» را دیده و به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف -از چه قالبی برای جلب توجه مخاطب استفاده شده است؟(1نمره)....................................................................
ب -چه مفاهیم و موضوعاتی به شیوه ی غیر مستقیم در این تکه فیلم منتقل شده است؟(1نمره)........................
......................................................................................................................................................................................
5

2

بادیدن قسمت هایی از فیلم سینمایی « روح سوار» به این سئواالت پاسخ دهید.

الف-از چه فنونی برای جلب مخاطب استفاده شده است؟(0/5نمره).........................................................................
ب -به نظر شما مخاطبان اصلی این فیلم چه کسانی هستند؟(0/5نمره)....................................................................
ج-به نظر شما هدف سازنده این فیلم (و فیلم هایی مشابه) چیست؟(0/5نمره)..........................................................
....................................................................................................................................................................................
د -به نظر شما فرامتن این فیلم دنبال القای چه فرهنگی به مخاطب می باشد؟(1نمره)..........................................
....................................................................................................................................................................................
ه -به نظر شما منجی در فرهنگ ما و فرهنگ غرب چه تفاوت هایی دارد؟(0/5نمره).............................................
....................................................................................................................................................................................
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در مورد تصاویر زیر به سئواالت پاسخ دهید.

چه کسی این پیام را تولید کرده

تصویر باال چه حساسیتی ممکن است

است؟(0/5نمره)..................................

در جامعه

آیااین پیام در همه کشور ها یک

.......................................................

ی مستقیم و غیر مستقیم در این
تصویر منتقل شده است؟(0/5نمره)

معنی می دهد؟توضیح دهید.
(0/5نمره)...........................................

........................................................

.......................................................

........................................................
.......................................................

........................................................
........................................................

........................................................
......................................................

ایجاد نماید؟(0/5نمره)

چه مفاهیم و موضوعاتی به شیوه

2

.....................................................
22

جمع
شادی هایتان مستدام.

احمد رمضانیان

