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 نام و نام خانوادگی: 

 دهم ریاضی وتجربیمقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ....... تهراناداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

  فکر و سواد رسانه ای ت نام درس:

 سجادیآقای   نام دبیر:

 50/15/1169 امتحان: تاریخ

 صبح 50:55ساعت امتحان: 

 دقیقه 95مدت امتحان: 
 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 1/1 ا چند نوع مخاطب دارند؟ نام ببرید.هرسانه 1

 2/1 ای را نام ببرید.های سواد رسانهکلید واژه 2

 1/1 های مثبت را بنویسید.یک نمونه از کلیشه سازی 3

 1/1 ی ))آلیس واکر(( بهترین راه برای گرفتن قدرت مردم چیست؟با توجه به گفته 4

 1/1 گذارند؟ر میها چگونه بر ذهن و قلب مخاطب تاثیرسانه 1

 2/1 مورد(4فنون اقناعی را نام ببرید؟) 6

 5/1 بوی بد دهان، شکستگی و ناکامی، حقوق بشر و ... جزء کدام دسته از فنون اقناع است؟ 7

 5/1 این ضرب المثل مربوط به کدامیک از روشهای اقناع است؟ 8

 2/1 های تطمیع را بنویسید.چهار نمونه از روش 9

 1/1 ه میتوان مقایسه خوب و درستی انجام داد؟چگون 15

 1/1 بازنمایی را تعریف کنید.  11

 2/1 اقناع چیست؟ 12

 

 

 

 

 

 

 



 پاسخ نامه سواالت
 

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 تی پسرانه / دخترانه دبیرستان غیردول             

 تفکر و سواد رسانه اینام درس: 

 آقای سجادی  نام دبیر:

 1169/ 15/ 50امتحان:  تاریخ

 صبح 50:55ساعت امتحان: 

 دقیقه 95مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره صحیحراهنمای ت
نم

 

 1/1 فعال -دو نوع. منفعل  1

 2/1 محتوا )پیام(  –گیرنده )مخاطب(  –بستر )فرهنگ(  –فرستنده )مولف(  –مورد از : قالب )رسانه(  4ذکر  2

 1/1 یک نمونه از کلیشه سازی های مثبت، بازنمایی اعتیاد در رسانه ها است. 3

 1/1 د اصال قدرتی ندارند.بهترین راه گرفتن قدرت مردم این است که آنها فکر کنن 4

 1/1 رسانه ها با استفاده از شیوه های اقناعی سعی می کنند بر ذهن و قلب مخاطب تاثیر گذارند. 1

6 
همراهی با  –تکرار  –طنز  –ترس  –تداعی معانی  –گواهی دادن ستاره ها، نخبگان  –برجسته سازی )بزرگ نمایی( مورد از :  4ذکر 

 مقایسه. –نمادها  –شدت  –آشکار  ادعای –افراد زیبا  –جماعت 

2/1 

 5/1 ترس 7

 5/1 همراهی با جماعت 8

 2/1 یکی بخر چند تا ببر  –هدیه رایگان  –قرعه کشی  –تخفیف  –مورد : حراج  4ذکر  9

 1/1 زمانی که قیاس شوندگان با همدیگر مشابه باشند. 15

 1/1 بازنمایی یعنی نشان دادن واقعیت به شکلی خاص. 11

 2/1 گیرنده و تشویق گیرنده که باعث تغییر رفتار، نگرش، باور، ارزش یا دیدگاه افراد شود را اقناع گویند. فرستادن پیام به 12
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