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شماره صندلی

نام ونام خانوادگی:
تاریخ امتحان0159 /01 / :
نام مصحح:
تاریخ و امضاء :

اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران
مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ورامین
دبیرستان شهید مصطفی خمینی
نام درس :تفکر و سواد رسانه ای
نام معلم  :محمدی
رشته:تجربی
کالس/پایه :دهم
تعداد صفحه 2 :
ساعت شروع :
نوبت صبح
مدت امتحان 91 :دقیقه
نمره باعدد:
نمره باحروف:

نام مصحح:
تاریخ و امضاء:
باحروف:

ردیف

نمره تجدیدنظر باعدد:
نمره تجدید نظر

بارم

سواالت
تلفن همراه امروزه برای ما امری عادی شده اما برای نسلی که  04سال قبل زندگی می کرده مانند یک رویاست  .فناوری رسانه ای

0

0

را برای آینده پیش بینی کنید که برای نسل فعلی یک رویا باشد .

چه ویژگی هایی در "ارتباطات انسانی " هست که در " ارتباطات رسانه ای " نیست .؟
0/9

2

صحنه ای از یک فیلم را می بینیم که شهرداری سگ های ولگرد را به ضرب گلوله کشته و بعد دفن میکند  .آیا این فیلم برای همه
1

افراد معنی یکسان دارد ؟ آیا نمایش این فیلم در کشورهای مختلف بازتاب یکسان دارد ؟ مثال بزنید توضیح دهید .

0/9

در کتاب هدیه های آسمانی پنجم دبستان نوشته شده " در طول هفته شاید نتوانیم به پدر بزرگ و مادر بزرگ خود  ،سر بزنیم
اما وقتی جمعه می شود فرصت این کار فراهم می شود" .
4

0/9

متن زیر متن و فرامتن این جمله را بررسی و بیان کنید .

9

0/9
1

2

این عکس ها چه چیزی را نشان میدهند ؟ آیا تاثیر این عکس روی همه یکسان است ؟ چه کسی این عکس را حرف خودش می
داند ؟ آیا تمام واقعیت در این عکسها دیده می شود ؟
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0/9

6

چه افراد مشهوری در این عکس ها می بینید ؟ هدف این اشخاص از انتشار چنین عکسهایی چیست ؟ به این عمل در اصطالح
سواد رسانه ای چه می گویند ؟

7

در فیلمهای غربی تبهکاران را از بین افراد چشم بادامی یا سیاهپوستان انتخاب میکنند  .آیا این نوع انتخاب روی دید افراد
جامعه نسبت به این افراد موثر است ؟ در اصطالح سواد رسانه ای به این کار چه چیزی می گویند ؟

2

در فیلم آژانس شیشه ای در صحنه ای حاج کاظم در جواب احمد کوهی میگوید :
8

«به اونا بگو بین عباس و  BBCیکی رو انتخاب کنن .حافظ امنیت ملی برای من امثال عباسه! اگه امنیت ملی اونا رو

0/9

BBCتعیین می کنه ،هرکی قبله خودش رو بچسبه»!
این متن را تحلیل کنید  .آیا کل افراد جامعه واکنش یکسانی به این متن دارند ؟
به جریان رسانه ای دشمن نگاه کنید  .یکی از بخش های پر خرج دشمنان عبارتست از بخش رسانه  ،علیه جمهوری اسالمی .

5

همت این جریان رسانه ای این است که بر روی یک نقاطی تکیه کند که جمهوری اسالمی را می تواند زمین گیر کند .

2

این جمالت مقام معظم رهبری در تیر ماه سال  59است  .این جمالت را تحلیل کنید .
01

برای تکمیل نمره خود چند دیالوگ از دیالوگهای ماندگار از فیلم ها را در اینترنت سرچ کنید آنها را از نظر متن زیر متن و فرا
متن بررسی کنید و با ذکر مشخصات برای من ارسال کنید  .بقیه کارهای کالسی شما نمره شما را تکمیل خواهد کرد
موفقیت شما تنها آرزوی ماست
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