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 بسمه تعالی                                                    
 اموزش وپرورش ناحیه یک                                           

 مدرسه متوسطه ی دوم نخبگان طاهباز                                     
               دقیقه07مدت ازمون                   درس تفکر وسوادرسانه ای          مون نوبت اول آز

                                        
 ارزشیابی مستمر :     نمره ارزشیابی پایانی :         نمره نهایی نمره             نام ونام خانوادگی :  

 دبیر: حاجعلی پور                              کالس :
                               بارم                                                                                                            ردیف

   ازتصویرزیرچه نکته ویانکاتی می توان اموخت ؟ 1
    

 
 الف (از این تصویراموختم راهم را براساس ازدحام  واستقبال دیگران  انتخاب نکنم 

 اگر تحلیل من با دیگران متفاوت بود  ازاینکه راهی متفاوت بروم نترسم       
 ب(نشان می دهد که شعارهمراهی با جماعت همیشه درست نیست    

 ج(گاهی همراهی کردن با جماعت نشانگر ضعف شخصیتی فرد است   
 د(همه ی موارد
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 که می گوید : سوگیری تصدیق )تایید گرایی(یک نظریه است به اسم  2
مردم چیزی را می بینند که می خواهند ببینند )تایید کننده باورهای قبلی ( ومابقی شواهد "

 ."را رها می کنند 
 ؟ را تایید می کند)تاثیرمحدود وتاثیرنامحدود (کدامیک از نظرات رسانه مطلب فوق 

 نظریه تزریق سوزنی الف ( 
 ب(نظریه استحکام 

 ج(نظریه استفاده وخشنودی 
 د(نظریه وابستگی 
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 واز کدام فن اقناع برای تاثیربرمخاطب استفاده کرده است پیام این تصویرچیست ؟ 3
؟توضیح :  کالس درس ،صندلی های خالی ، وجمله "کودکان مشغول کارند "که برتخته 

 سیاه حک شده است 
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 تحلیل خودتان را ازمتن زیرحداقل در سه سطر بنویسید . 4
از سریالی ایرانی یا ترکیه ای را می  ام303فرض کنید شما در خانه نشسته اید و قسمت 

بینید که به شما حس آموختن و یادگیری نیز القاء می کند و این تصور را در شما به 
وجود می آورد که اگر چه شما در حال دیدن یک سلایر هستید اما این سلایر ارزش 

 در کناردیدن و وقت گذاشتن را دارد.حال تصور کنید دوست شما به خانه شما می آید و 
شما می نشیند و از شما می پرسد قصه سلایر چیست؟ شما تنها با گذاشتن چند دقیقه وقت 

در دیدن این سلایر با شما  ام303قصه سلایر را به او می گویید و او نیز از قسمت 
ساعت از  303از شما این است: اگر قصه سریالی که  "آگامبن"همراه می شود. پرسش 

ختصاص داده است در چهار دقیقه قابل انتقال به دیگری است چرا عمر شما را به خود ا
شما باید عمر خود را تلف این آثار کنید و تازه احساس کنید که در حال یادگیری چیزی 

 ید.نابا فرهنگ روز جامعه خود یا جه نیز هستید و احتماالً در حال آشنایی
در زندگی اجتماعی همراه با  سوژه سازیمعتقد است اصوالً همواره فرآیند "آگامبن "

از شما ممکن می شود: شما در ظاهر تبدیل به کسی می شوید اما عمیقاً از  سوژه زدایی
تهی می شوید. جامعه هر روز شما را به موقعیت های « بودن»و « هستی»هر گونه 

یا « بودن»بر میزان  "بوردیورپی "متفاوت فرا می خواند و شما احساس می کنید به زبان
تجربه جهان »و « بودن»خود افزوده اید، اما عمال شما از هر گونه « رمایه نمادینس»

تهی می شوید و تبدیل به موجودات دست آموزی می شوید که تنها قادرید در « و انسان
وع این ن"آگامبن "نقش یک سیرک باز زندگی خود را تبدیل به سیرک زندگی کنید. 

از طریق سازوکار فرهنگ می  «اردوگاه»به  زندگی را حرکت در مسیر تبدیل جامعه
.داند
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توضیح : در این تصویر مى متن ، فرامتن  وزیرمتن را درتصویرزیر مشخص کنید ؟ 3
بینیم كه مردى دارد اسلحه خود را آماده مى كند و به جاى خشاب از روزنامه استفاده 

 مى كند 
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 را ازان بنویسید را ببینید وتحلیل خودتان 2+2پ كلی 6

 الف( درونمایه اصلی فیلم چیست 

  

 ب( معلم برای اقناع دانش اموزان ازچه فنی ازفنون اقناع استفاده می کند 

 

 ج(ازاین فیلم چه نکته ویا نکاتی می اموزید
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بی بی سی  با استفاده از چه فنی تالش کرده  را مشاهده کنید در این کلیپ  کلیپ اربعین 0
 است بردیدگاه وقضاوت مخاطبان خود درباره پیاده روی اربعین تاثیرجدی بگذارد ؟

 
 
 

3 

 به گفته کارشناسان جنگ اینده جنگ برسرمنابع اب است بحران کمبود اب جدی است" 8
رزمینه  کمبود منابع "اباتوجه به جمله فوق اگر شما به عنوان یک رسانه می خواستید د

اب ونیزمصرف بهینه اب برافکارعمومی تاثیربگذارید ازکدامیک از فنون اقناع استفاده 
یک دررابطه به بحران کمبود اب  می کردید ؟چرا ؟ بااستفاده از فن مورد نظرخود 

 شعاربسازید 
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 1 راجع به تحقیق کالسی خودتان توضیح دهید )مزایا ومعایب( 9
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