
 18/10/1397 تاریخ امتحان: عالیتباسمه »اير و سواد رسانهتفکّ«سؤاالت امتحانی درس 

 دقیقه 110 مدت امتحان: طوسی(ره) یرالدیننصخواجهمجتمع آموزشی  کالس: -پایه دهم 
 جناب آقاي فیروزمندنام دبیر:  1397-98سال تحصیلی  نام و نام خانوادگی:

  سال اولآزمون پایانی نیم 
 

 به شدهضمیمه نشریه ها،پرسش این به پاسخ جهت رجوع منبع. باشدمی اينمره 2 امتیازي سؤال یک و اينمره 4 سؤال 10 حاوي زیر نامهپرسش

 بخش چند شامل پرسشی اگر( دهید پاسخ هاآن به و کرده انتخاب را زیر پرسش 10 از پرسش 5 فقط نشریه، مطالب مطالعه از بعد. است امتحان

 انتهاي جدول در اید،داده پاسخ که را پرسشی 5 تصحیح، در سهولت جهت گویی،پاسخ از بعد). دهید پاسخ آن هايبخش همه به باید است،

 )دهید پاسخ آن به جداگانه تمایل صورت در توانیدمی و شودنمی محسوب پرسش 5 جزو امتیازي سؤال( .بزنید عالمت آخر صفحه

 .باشید موفق 

 1 سؤال
 معضل این درباره هم را خود نظر و کنید بیان دارد؟اشاره  امروز دنیاي در ايرسانه معضل کدام به »شدگانکشته از متناقض آمار« خبر

 .دهید شرح مختصراً

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 2 سؤال
 :بگیرید نظر در را »!ايترافیک سنگین در محور تجربی، آرام و روان در فنّی و حرفه« خبر

 یک، تجربی یافیز -شود که امکان تحصیل در رشته ریاضیآموزان تنبلی تلقی میاي صرفاً براي دانشسفانه در نگاه جامعه، رشته فّنی و حرفهمتأ

آموزان فنّی به هیچ عنوان روند. در حالی که وضعیت هوش، استعداد و مهارت در میان دانشاند، لذا از سر اجبار به هنرستان میانسانی را نداشته

 ست.ا هاي نظرياز رشته ترها به مراتب مساعدتر و زود بازدهاز سوي دیگر وضعیت اشتغال در این رشته هاي نظري نیست.تر از رشتهضعیف

 ...............................گویند؟ اي چه میاي، از دید رسانهجامعه نسبت به رشته فنّی و حرفه و خالف واقعالف) به این ذهنیت منفی 

  ) این ذهنیت چطور شکل گرفته است؟ب

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
اي را هاي نظري، ذهنیت موجود درباره رشته فنی و حرفهاي مدوّن، ضمن کاهش داوطلبین رشتهآموزش و پرورش قصد دارد در برنامه) ج

 تغییر دهد. شما چه پیشنهاداتی براي انجام این کار دارید؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 6 از 1 صفحه
 



 (بخش اول) 3 سؤال
 :بگیرید نظر دررا  هاستآن بردن بین از و ولگرد هايسگ معضل درباره که »امحاء و آوريجمع شکار،« خبر

 6 در علیرضا اما. است شدهبستري بیمارستان در روز 4 و شدهگرفته گاز هار سگ یک توسط داشت سال 5 که زمانی و کودکی در سینا بدانیم کنید فرض

 ...دکر پیدا نجات حتمی مرگ از و شد آورده بیرون چاه از اهالی، شدن خبردار و سگ یک کردن پارس واسطهبه افتاد، چاه داخل به ناگهان وقتی سالگی،

 حیوانات وقحق برخالف اقدام، این که است این علیرضا نظر اما است عقالنی کامالً تصمیم، این که دارد اعتقاد ها،خبر کشتن سگ با مواجهه در سینا

 .باشدمی غیرانسانی عمل یک و

 ........................................ کنیم؟ توجیه را فرد دو این متفاوت مواجهه توانیممی ،هاي پیام همبرگريالیه از یک کدام به اشاره با

 (بخش دوم) 3 سؤال
 یک(.بنویسید نآ مقابل را) اول صفحه( »تبلیغات« بخش تبلیغ هر در شدهاستفاده اقناع فن بارزترین پایین، در شده آورده اقناع فنون میان از

 است) اضافی مورد

 ترس - ارابه - گواهی - شدّت - تطمیع 

 ........................................: »سنسوداین«خمیردندان  تبلیغ •

 ........................................ :»چیقلم« آموزش فرهنگی کانون تبلیغ •

 ........................................:  »آدیداس«فروش ویژه زمستانی کفش  تبلیغ •

 ........................................: تبلیغات جذب فراخوان تبلیغ •

 4 سؤال
انس روش در این کنفرهاي کیروش بعد از بازي با یمن را در نظر بگیرید. خبرگزاري مذکور در پوشش صحبتکنفرانس خبري کی خبر

 :بوده زیر صورتبه مصاحبه جزئیات چراکهاندکی شیطنت به خرج داده است، 

ور بی بود. اما نباید به خودمان مغربازي خو« تیمش مقابل یمن گفت: پس از برد -رمربی تیم ملی ایران س -روش کارلوس کی

ها هنوز در اطراف تیم کروکودیل«روش در ادامه افزود: کی» آل فاصله داریم.شویم و فارغ از نتیجه، عالی نبودیم و هنوز با ایده

اجازه  کنند والبته برخی مربیان لیگ ایران مدام انتقاد می«ها گفت: وي در توضیح منظور خود از کروکودیل» زنند...پرسه می

روش یک» دهند تیم ملی آرامش پیدا کند، اما با این وجود من براي این مربیان احترام زیادي قائل هستم با آنها مشکلی ندارم.نمی

کردند اندازي میسازي و اردوهاي تیم ملی سنگافراد خارج از فوتبالی است. برخی افراد در دوره آمادهمشکل اصلی ما با : « گفت

مدام مانع  -علی الخصوص کشورهاي حاشیه خلیج فارس  -دارند. کشورهاي خارجی وز هم دست از سر تیم بر نمیو هن

و  برندهاي نایک کنند.المللی با ما بازي تدارکاتی برگزار نمیهاي بینبرخی کشورها به بهانه تحریمدهند. جلوي ما قرار می

کنند. ولی با این وجود ما با تمام قدرت کنند و براي ما مشکل درست میمی آدیداس از دادن اقالم ورزشی به ایران خودداري

  »کند.ها، انگیزه ما براي موفقیت را دو چندان میاین موانع و تحریم دهیم و اتفاقاًادامه می              

 به روش را پوشش داد تا منظور دلخواه خود را القا کند.هاي خاصی از مصاحبه کیصرفاً قسمت »3ورزش«طورکه دریافتید، همان) 1-ب-3

 ........................................ گویند؟می چه اياز حیث رسانه واقعیت از دلخواهی و محدود قسمت روي خبري قاب بستن این

 است؟ شدهاستفاده سرمربی دو دعواي بودن دارادامه القاي براي ايرسانه شیطنت این انجام در خبري هايزیرمتن چه از) 2-ب-3

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  
 6 از 2 صفحه
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 دقیقه 110 مدت امتحان: طوسی(ره) یرالدیننصخواجهمجتمع آموزشی  کالس: -پایه دهم 
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  سال اولآزمون پایانی نیم 
 

 5 سؤال
 خود: ايرسانه سوادهاي آموختهغیرانتفاعی هستید. با توجه به تجربه، دانش و  دبیرستانفرض کنید شما مدیر یک 

 شما مرتبط باشد) هاي مدرسهمناسب انتخاب کنید.(این نام باید تا حد امکان با اهداف و ویژگیتان یک نام براي مدرسهالف) 

..................................................... 
 کلمه) انتخاب کنید تا افراد بیشتري به مدرسه شما جذب شوند. 5تان یک شعار تبلیغاتی (حداکثر براي مدرسه ب)

................................................................................................................ 
 تان، از چه فنون اقناعی استفاده کردید؟) در انتخاب نام و شعار مدرسهج

 ...................................................................................................................................................................................................................................فنون اقناع نام مدرسه:

 ...............................................................................................................................................................................................................................مدرسه: اقناع شعارفنون 

 ا انتخاب کنید، نام ببرید و با توجه به آن یکیک فن اقناع ریک تبلیغات چاپ کنید. » حصّاس شو!«تان در نشریه خواهید براي مدرسه) حاال مید

 در کادر زیر طراحی کنید. مدرسهتبلیغات براي 

 ....................................................: کنیداقناعی که در تبلیغ زیر استفاده میفن 

 

 (بخش اول) 6 سؤال
 را در نظر بگیرید. »بار در تلویزیونگیر؛ اینجن«خبر 

که براي پخش عمومی در تلویزیون، شب» گیرجن«مبنی بر نامناسب بودن فیلم و کارشناسان ها فشار رسانه رغمعلی

 مم به قرار دادن آن در جدول پخش خود است.نمایش همچنان مصّ

مایش براي به شبکه نهاي سنی، ساعت پیشنهادي شما الف) با توجه به نامناسب بودن این فیلم براي برخی رده

 کدام گزینه است؟ پخش این فیلم

 بامداد 1 شب تا 11) 4             شب 10 تا 8) 3             بعدازظهر 6 تا 4)  2             صبح 10 تا 8) 1

 ؟توجه داشته باشید ايسواد رسانه گانهپنجپرسش به کدام باید  باال، سؤالدر انتخاب زمان مناسب پخش در ب) 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 6 از 3 صفحه
 



 (بخش دوم) 6سؤال 
 :آورده شدهخبري در مورد سخنرانی ترامپ در سازمان ملل » گزارش ویژه«در قسمت 

 ها را عنوان کنید.فن اقناع به کار رفته در هر یک از آن بارزتریندر زیر تعدادي از جمالت ترامپ در این سخنرانی آمده است.  الف)

 شده در آن فن اقناع استفاده جمله ترامپ   

 ایران همسایه که هاعربستانی! نیست من به مختص فقط هاایرانی از نفرت که دیدید شما
 .کندمی دخالت منطقه هايکشور امور در ایران که دادند گواهی نیز شوندمی محسوب

 

 درباره وقتی. است کرده فرق قبل سال 40 با حاال. است یافته گسترش منطقه در ایران نفوذ
 .زنیممی حرف نوظهور ابرقدرت یک درباره داریم واقع در کنیم،می صحبت ایران

 

 »اسرائیل بر مرگ« از دست ایران اگر دهد، ادامه خود کنندهثباتبی رفتارهاي به ایران اگر
 .شد خواهیم جنگ و تقابل وارد آنها با یقیناً نکشد،

 

 ایران دشمن دنیا همه.  اندبرخواسته ایران با مبارزه به دنیا همه امروزه اینکه از خوشحالم
 .هستند جهان در ایران خطرناك نقش متوجه دنیا همه و اندشده

 

 ب) رییس جمهور امریکا در قسمتی از سخنان خود خطاب به مردم ایران گفت: 

. برآیید آزادي دنبال به.بپاخیزیزد! کنممی خطاب را شما من! ایران مردم«
 »....نامحدود آزادي. حصر و حدبی آزادي. باشید آزاد دارید حق شما

 ............................................... کند؟استفاده می مخاطب دو شیوه اثرگذاري براز کدام یک از  جمالت کادر فوقترامپ در 

 7 سؤال
 آورده شده است را در نظر بگیرید: آمریکا یازده سپتامبر واقعه که در آن چند تصویر از »)ظالمِ مظلوم«(مطلب » گالري عکس«بخش 

 ؟هایی) در تمام تصاویر مشترك است(یا چیز چه چیز

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
عکاس آمریکایی، قصد انتقال چه هاي این حادثه وجود دارد؟ چرا چنین اشتراکی بین عمده عکس؟ بازنمایی وجود دارد این چه هدفی از

 حسی به مخاطب خود داشته است؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 6 از 4 صفحه
 



 18/10/1397 تاریخ امتحان: عالیتباسمه »اير و سواد رسانهتفکّ«سؤاالت امتحانی درس 

 دقیقه 110 مدت امتحان: طوسی(ره) یرالدیننصخواجهمجتمع آموزشی  کالس: -پایه دهم 
 جناب آقاي فیروزمندنام دبیر:  1397-98سال تحصیلی  نام و نام خانوادگی:

  سال اولآزمون پایانی نیم 
 

 8 سؤال
 »:وگوگفت«با توجه به مصاحبه آورده شده در بخش 

اسالم توجه  ،هم ؛ پدر، مادر و فرزند. در فرهنگ دینیاصلی استسه جایگاه  دارايخانواده  در نگاه مرسوم 

براي هر یک از اعضاي خانواده  و داندمیمؤثرترین نهاد در تشکیل شخصیت افراد  رااي به خانواده دارد؛ آنویژه

باشد و مادر اسالمی، پدر محور اصلی معیشت خانواده می. در خانواده وظایف به خصوصی تعریف کرده است

ها براساس فطرت اصلی زن و مرد محور اصلی اداره امور داخل خانه. نکته مهم آنست که هر یک از این نقش

وسط سایر ها تیا تخریب نقش. لذا تغییر طراحی شده است و داراي بار تربیتی منحصر به فرد همان جایگاه است

دنبال دت به ش ها و ...ها، بازيها، انیمیشندر فیلماند گاهاً آثار جبران ناپذیري داشته باشد. اتفاقی که توافراد می

 شود.می

 به صورت خالصه بیان کنید. از مقوله خانواده دارند؟ چه بازنمایی -ها انیمیشن ها والخصوص فیلمعلی -هاي غربی رسانهطورکلی بهالف) 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 هاي غربی حائز اهمیت است؟، بررسی و دقت در بازنمایی خانواده در رسانهايگانه سواد رسانهپرسش پنجبا توجه به کدام ب) 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 دهند؟ چه هدفی دارند؟هاي غربی این بازنمایی را از خانواده نمایش انجام میج) به نظر شما چرا رسانه

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 9 سؤال
 اي شیرین از مثنوي معنوي مولوي آورده شده است. قصه» حکایت روز«در قسمت 

» شخص کَر«مورد گفتگوي شکل گرفته در این حکایت میان را در  ارکان ارتباط و شش رکن اصلی آن، دیاگرام انتقال پیامبا توجه به  الف)

 بیان کنید.را » بیمار«و 

1- .........................  :.................................................    2- .........................  :.................................................    3- .........................  :................................................. 
4- .........................  :.................................................    5- .........................  :.................................................    6- .........................  :................................................. 

 چیست؟ خوب و منجر به فایده باشد ،ترین معیار براي اینکه یک ارتباطحکایت، اصلیب) با توجه به این 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 6 از 5 صفحه
 



 (بخش اول) 10 سؤال
 کشور کی آنگوال، آفریقایی کشور از ما اکثر رتصوّ است شدهداده قرار - آنگوال کشور پایتخت - الندا سواحل از عکسی ،»روز تصویر« بخش در

 !نیست بیچاره کشور این کردیممی فکر که هم طوري آن رسدمی نظر به اما. است...  و فقیر خشک، گرسنه، ،ماندهعقب

 ........................................................ دارد؟ داللت ايرسانه مفهوم چه به واقعیت، با ذهنی پیشین مفاهیم دوگانگی این

 (بخش دوم) 10 سؤال

 ..................................................... کند؟می نهی اقناع فن کدام از گرفتن تأثیر از مارا سخن این. است شده آورده) ع(کاظم امام از سخنی ،»روز حدیث« قسمت در

 (بخش سوم) 10 سؤال
 یککدام به نامه، از برش این در شدهبیان مطالب. است شده آورده خواهرش به الهديعلم شهید نامه از بخشی »شهدا محضر در« قسمت در

  دارد؟ بیشتري ارتباط ايرسانه سواد يگانهپنج سؤاالت از

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 (بخش چهارم) 10 سؤال
 را در نظر بگیرید:» هاي شماپیام«قسمت 

» بینعواق«و » بدبین«، »بینخوش«بندي ها حامل یک نوع نگاه متفاوت به رسانه و فناوري است. آنها را براساس دستههر یک از پیام الف)

 ید.بندي کنتقسیم
• 211---09154  

• 462---09250  

• 593---91940  

• 454---09184  

• 675---02112  

• 276---02111  

 ) به رابطه تکنولوژي و رسانه اشاره شده است. این رابطه را مختصراً بیان کنید.091201---836ب) در پیام آخر (شماره 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 نمره) 2امتیازي (
 .کنید تعریف را »ايرسانه سواد« خودتان منظر از اید،آورده دست به تاکنون که استنباطی به توجه با

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 .دیدید عنوان کنید امتحان در احتمالی ایراد یا ي داریدپیشنهاداگر . کنید بیان امتحان درباره را خود نظر

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 خدا قوّت!            

 گردد.زنید تصحیح میکه در جدول زیر عالمت می سؤالی 5توجه: فقط 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره سؤال
           پاسخ دادید هاآنسؤاالتی که به 

 

 بینخوش •

 بدبین •

 بینواقع •

 6 از 6 صفحه
 


