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امتحاناتنوبتاوّلسالتحصیلی95-96

نام درس :تفکر و سود رسانهای
نام دبیر :آقای قاسمی
تاریخ امتحان19/91/91 :
ساعت امتحان 8 :صبح
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پاسخکلیهیسؤاالتدرزیروپشتبرگهبهترتیبنوشتهشود».

«
سؤاالت

ردیف

نمره

1

سِ صیش هجوَعِ ایٌتشًت سا فقط ًام تثشیذ.

2

2

سساًِ چیست؟

2

3

تَلیذات سساًِای داسای سِ شکل ّستٌذ .آًْا سا ًام تثشیذ.

2

4

پٌج پشسش کلیذی ّش پیام سساًِای کذام است؟

2

5

تاصًوایی سا تعشیف کٌیذ.

2

6

هٌظَس اص کلیشِساصی یا اًگاسُ ساصی سا تٌَیسیذ.

2

7

عٌظش تکشاس ٍ تعوین چِ کوکی تِ ها هیکٌذ؟

2

8

یکی اص فیلنّای هشَْس سیٌوای ّالیٍَد سا ًقذ ٍ فشاهتي سا دس آى هشخض ًواییذ.

6
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«پاسخنامه» 

 -1ایٌتشًت اشیا خَد هقذهِ هفَْهی تضسگتش تِ ًام ایٌتشًت ّوِ چیض است کِ سِ صیش هجوَعِ داسد :ایٌتشًت اشیا اعن اص ٍسائل ٍ
حتی حیَاًات ایٌتشًت اًساى ٍسٍدی اًساى تِ هاشیي دس ّش شکلی ٍ ایٌتشًت سقوی دیجیتال تَلیذ دادُ ٍ هشاٍدُ آى تشای
استفادُّای تعذی.
 -2سساًِ اتضاسی است کِ فشستٌذُ تِ کوک آى ،هعٌا ٍ هفَْم هَسد ًظش خَد (پیام)سا تِ گیشًذُ هٌتقل هیکٌذ.
 -3هتي -صیش هتي ٍ فشا هتي.
 -4اص چِ فًٌَی تشای جلة تَجِ هخاطة استفادُ شذُ است؟ قالة چْاسچَب چطَس افشاد هختلف ایي پیام سا هتفاٍت دسک
هیکٌٌذ؟ هخاطثاى /گیشًذُ چِ کسی ایي پیام سا تَلیذ کشدُ است؟ َّیت /فشستٌذُ ٍ هؤلف چشا ایي پیام فشستادُ شذُ است؟
ّذف /اًگیضُ چِ سثک صًذگی ،اسصشْا ٍ ًظشیاتی دس ایي پیام اسائِ شذُ یا اص آى حزف شذُ است؟ هحتَا /پیام
 -5تاصًوایی یعٌی ًشاى دادى ٍاقعیت تِ شکلی خاص .هعٌای تاصًوایی ایي ًیست کِ ضشٍستاً ّش پیام سساًْای ،ضذ ٍاقعیت یا
کاسیکاتَسی اص آى تاشذ؛ تلکِ ایي است کِ سساًِ تا استفادُ اص تاصًوایی هیکَشذ تفسیش ٍ تحلیل خَد سا اص ٍاقعیت هَسدًظش تِ
طَس آشکاس ٍ پٌْاى تِ رّي هخاطثاى خَد اسسال کٌذ طَسی کِ اٍ احساس تفاٍتی تیي ایي دٍ ًکٌذ.
 -7عٌظش تکشاس دس ایجاد کلیشِ اًگاسُ ًقشی کلیذی داسد .تکشاس تاعث هی شَد گیشًذُ پیام تِ طَس ًاخَدآگاُ تِ تعوین دست تضًذ.
تعوین دس رّي هخاطةّ ،ذف اطلی سساًِ دس اًگاسُساصی است.
 -8اختیاسی است.

