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جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی......................... :
هقطع و رشته:

نام درس :تفکر و سواد رسانه ای
نام دبیر........... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

دهن ریاضی و تجربی و انسانی

نام پدر.......................................... :
شواره داوطلب. ............................. :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

تاریخ امتحان1398/03 / 12 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه متوسطه دوم سرای دانش واحد رسالت

ساعت امتحان 8 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  60 :دقیقه

آزهوى پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

اص هضاٗا ٍ چالص ّإ سساًِ ّا ّ ،شکذام دٍ هَسد سا تٌَٗس٘ذ.
1

2

ًام اٗي ًوا اص هٌظش صاٍٗٔ دٍست٘ي چ٘ست؟2

3
4

0/5

اصطالح گلَلِ جادٍٖٗ تشإ کذام سساًِ ّا تِ کاس هٖ سفت؟

0/5

پنج گانو سواد رسانو ای را نام ببریذ.

1

جذٍل صٗش سا دس سِ هَسد هقاٗسِ کٌ٘ذ  :پاسخ آصاد دس چْاسچَب پاسخ صح٘ح
تصَٗش ّوساالى ضوا دس تشًاهِ ّإ تلَٗضًَٖٗ
5

صًذگٖ ضوا
1/5

تصَٗش صٗش تا کذام هفَْم سساًِ إ استثاط داسد:
6

الف) هخاطة تٖ هخاطة
ج ) اعت٘اد سساًِ إ

ب) سطٗن هصشف سساًِ إ
د) هخاطة خاظ.

0/5

سشٗال هختاسًاهِ سا تحل٘ل ٍ پ٘ام ّإ آى سا تشإ هخاطثاى تٌَٗس٘ذ.
2

7

صفحه ی  1از2
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داستاى ًوادٗي صٗش ًطاى دٌّذٓ چ٘ست؟ ًکتٔ هْن دس اٗي داستاى کذام است؟ تحل٘ل کٌ٘ذ:
سٍصٕ هالًصشالذٗي دس کَچِ إ ساُ هٖ سفت کِ تعذادٕ تچِ اٍ سا دٍسُ کشدُ ،ارٗت هٖ کشدًذ  .هال تشإ اٌٗکِ اص
دست آًْاخالظ ضَد تِ دسٍغ گفت" :کَچِ هجاٍس ،هٌضل فالًٖ داسًذ آش ًزسٕ هٖ دٌّذ " .تچِ ّا تاٍس کشدًذ ٍ
آش آش گَٗاى تِ سوت آى کَچِ دٍٗذًذ  .هشدم ً٘ض کِ دٗذًذ عذُ إ تِ دًثال گشفتي آش هساتقِ گزاضتِ اًذ ٍ هٖ
دًٍذ ،آًْا ً٘ض تِ سَٕ آى هحل دٍٗذًذ .هال ً٘ض ٍقتٖ دٗذ ّوِ داسًذ هٖ دًٍذ ،پ٘ص خَد گفت"ً:کٌذ ٍاقعاً آش هٖ
8

9

10

11

دٌّذ کِ اٗي ّوِ آدم داسًذ تِ آى سَ ه٘ذًٍذ ".پس اٍ ّن تِ ّواى سَ ضشٍع تِ دٍٗذى کشد!

علل اقٌاع چ٘ست؟

2

2

سساًِ ّا چٌذ ًَع هخاطة داسًذ ؟ هعشفٖ کٌ٘ذ.

2

ضص هَسد اص فٌَى اقٌاع تَسط سساًِ ّا سا ًام تثشٗذ.

2

عکس ٍ هکث  :تصاٍٗش صٗش سا دس دٍ هَسد هقاٗسِ ٍ تحل٘ل کٌ٘ذ:

2

12

تْتشٗي تفس٘ش تشإ اضکال صٗش چ٘ست؟

2

13

صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس:

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت

کليد

تفکر و سواد رسانه ای

نام دبير................ :
تاریخ اهتحاى1398/03/ 12 :
ساعت اهتحاى 8:00 :صبح /عصر

سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

هدت اهتحاى 60 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1
2
3

محل مهر یا امضاء مدیر

هضاٗا  -1 :کاّص ّضٌِٗ ّإ آهَصضٖ ّ -2 ،وگاًٖ کشدى آهَصش -3 ،
چالص ّا  -1 :دضَاسٕ صتاًٖ ٍ فشٌّگٖ  -2 ،فشدگشاٖٗ ٍ تک تعذٕ ضذى
تاالسش ٗا over view
تشإ سساًِ ّإ ٗکسَِٗ

4

 -1محتوا(پیام)  -2گیرنذه (مخاطب)  -3بستر (فرىنگ)  -4فرستنذه (مولف)  -5قالب (رسانو)

5

پاسخ آصاد دس چْاسچَب پاسخ صح٘ح

6

گضٌِٗ د

7

اخت٘اسٕ
اٗي داستاى ًوادٗيً ،طأً ًقطٔ ضعف ضخص٘تٖ تشخٖ افشاد است  .افشادٕ کِ تِ جإ سثک سٌگ٘ي کشدى اصل ادعا ٗا
تْتش تگَٗ٘ن تفکّش دستاسٓ آى تِ دًثال ضواسش طشفذاساى ّش ادعا ّستٌذ ّ .وِ داسى ه٘گي …! التذ چ٘ضٕ ّست کِ اٗي

8

ّوِ هٖ گٌَٗذ  .تا ًثاضذ چ٘ضکٖ ،هشدم ًگٌَٗذ چ٘ضّا ! هگش هٖ ضَد هطلثٖ کِ ّوِ هٖ گٌَٗذ ٍ اٗي ه٘ضاى ّن تکشاس
ضذُ ،غلط تاضذ ! ًکتٔ هْن دس کلؤ " ّوِ "دس عثاسات فَق است ٗکٖ اص فٌَى سساًِ إ آى است کِ سساًِ چٌ٘ي
ٍاًوَد هٖ کٌذ کِ ّوِ دس حال اًجام کاسٕ ٍاحذ ّستٌذ.

9

 -1جلة تَجِ ٍ ًظش ها  -2پذٗذ آٍسدى اعتثاس ٍ اعتواد تشإ خَدضاى  -3ضثِ٘ ساصٕ آهال ٍ آسصٍّإ خَدضاى دس
ٍجَد ها  -4تحشٗک ها تشإ اغوام دادى کاسٕ هثل  :خشٗذ  ،سإ دادى  ،سشهاِٗ گزاسٕ ٍ.....

10

سساًِ ّا دًٍَع هخاطة داسًذ  :هخاطة فعال ٍ هخاطة هٌفعل

11

تشجستِ ساصٕ  -گَاّٖ دادى ستاسُ ّا ً ،خثگاى ٍ هشدم عادٕ  -تذاعٖ هعاًٖ  -تشس  -طٌض ٍ تکشاس

12

آصاد
تثذٗل ضذى اص هخاطة هٌفعل تِ فعّال ٍ تٌْا ساُ پ٘طشفت ٍ هَفق٘ت ٍاقعٖ

13

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

