
 به نام خدا

 رشیدی -س تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم سواالت در 

 نمره ( 1سواد رسانه ای را تعریف کنید . در جوامع امروزی به چه کسی با سواد می گویند؟ )  (1

ر راستی و درستی اخبار و دیگ صاین که بدانیم کدام خبر رسانه ها معتبر و کدام نا معتبر است . یعنی توانایی تشخیپاسخ : 
  پیام های رسانه ای.

 . باشدکسی است که : با رایانه و زبان انگلیسی آشنا  با سواد

  نمره ( 2)   ویر بررسی کنید.ارا در این تص متن، زیرمتن و فرامتن  (2
 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

فرهنگ  ه با توجه به: متن: همان پیام آشکار تصاویر /زیر متن: استفاده از فنون نقاشی کاریکاتوری/ فرامتن: برداشتی ک پاسخ
می کنیم و ممکن است متفاوت با دیگران باشد مثال در مورد تصویر اولی پدر که مسئول خانواده است و تحت  مان از تصاویر

 در مورد تصویر دوم مثاًل حفظ ظاهر  و با سیلی صورت را سرخ نگه داشتن یا رویایی و غیرواقع بین و یا خوش بین بودن –فشار 

                                                                                                             نمره ( 1) :  شود می تداعی شما ذهن مفاهیمی در چه زیر های کلیشه ذکر با (3

 پاسخ: دوام و کیفیت باالژاپنی                                    تصویری و صوتی لوازم

 پاسخ: اتومبیل های اشرافیآلمانی                                        سواری های خودرو

 پاسخ : بی کیفیت و ارزان                                     اس چینی                  اجن

 پاسخ : امکانات باال                                                     خودرو های کره ای

 تحلیلی -پاسخ : به عهده خود دانش آموز   نمره ( 2زیر را تحلیل کنید. ) به صورت کامل ( ) تصاویر  (4

 

 

 

 

 



 نمره ( 1کلیشه سازی  را تعریف کنید. )  (5
اگر رسانه یا رسانه ها در بازنمایی واقیعت به شکل خاص اصرار بورزند و در طول زمان و به اشکال مختلف آن را :  پاسخ

 توانند آن بازنمایی را به کلیشه تبدیل کنند.تکرار نمایند ، می 
 

 نمره ( 3مورد ( یکی را به دلخواه توضیح دهید. )  4انواع اقناع را نام ببرید ) منظور از اقناع چیست؟  (6

باور  نگرش، رفتار، تغییر به گیرنده تشویق پیام، فرستادن و دیگران با تفاهم تفهیم و و اجتماعی زندگی هدف پاسخ : بیشترین
 آن اقناع می گویند. به که است فرستنده نظر افراد،مطابق دیدگاه یا ارزش

 انواع اقناع :  ترس ، طنز ، تکرار ، تطمیع

 تعریف تطمیع : شیوه ای برای ترغیب کسی تا به هدفمان برسیم مثال استفاده از هدیه رایگان ، حراج ، تخفیف ویژه و ...

 نمره ( 2کی را کامل توضیح دهید . ) پنچگانه سواد رسانه ای را نام ببرید. ی (7

 بستر/فرهنک -5گیرنده -4ال/رسانه مجرا/کان -3پیام  -2فرستنده  -1پاسخ : 

 توضیح پیام : محتوای مد نظر فرستنده را که قصد دارد به مخاطب منتقل کند.

 نمره ( 1انواع مخاطب را نام ببرید و هر یک را به اختصار توضیح دهید. )  (8

 پاسخ : 

های رسانه ای ندارد و آغوش خود را به روی هر پیام و رسانه ای گشوده است و  پیام از خود اختیاری در مقابل منفعل مخاطب
 همه پیام در ناخودآگاهش شکل می گیرد.

های رسانه ای از خود واکنش نشان می دهد و خودآگاهش را در شکل گیری پیام مشارکت می  در مقابل پیام مخاطب فعال
 .دهد

 

 نمره ( 2سواالت تستی : )  بخش
 نمره ( 5/0)  ترین رسانه جمعی کدام است ؟عمومی (9

 الف(اینترنت                             ب(رادیو                             ج(تلویزیون                         د(کتاب

 نمره ( 5/0)  فن ......... در ایجاد کلیشه نقش کلیدی دارد. (10

 الف(تکرار                                ب(ترس                             ج(انکار                              د(تحسین

 نمره ( 5/0)  چیست؟ 300هدف از ساخت فیلم  (11

 (افزایش مدگرایید          ج(تبلیغ محصول           ب(شاد کردن مردم                    الف(تخریب چهره ایرانیان   

 نمره ( 5/0)  ترین عنصر در تولید،طراحی و تبلیغ کدام است؟مهم (12

 الف(تفکر                 ب(خالقیت                             ج(بازنمایی                                    د(هوش اجتماعی
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. برای سفارش های زیر چه رسانه ای را  فرض کنید شما عضو گروه تولید پیام های رسانه ای شرکتی هستید (13
 نمره ( 5/2)  برای انتقال پیام پیشنهاد می کنید ؟ چرا ؟

 

 علت انتخاب رسانه پیشنهادی مخاطب پیام

    تعطیلی مدارس

    فوت شخصیت معروف

    استعفا مربی فوتبال

    تبلیغ کنسرت

    احترام به پدر و مادر

 
 نمره ( 5/2چه کسانی استفاده می کنند ، علت انتخاب خود را بیان کنید . ) از رسانه های زیر بیشتر  (14

 .......................رادیو : .......................................................................   علت انتخاب : ..............................
 ..................................................... ................................... علت انتخاب :کتاب غیر درسی :  ....................

 ..................................................... فیلم و سینما : ............................................................ علت انتخاب :
 ..................................................... ...................................................................... علت انتخاب :روزنامه : 

 ..................................................... شبکه های اجتماعی : ................................................... علت انتخاب :
 
 
 

 موفق باشید                                                                                                             
 رشیدی                                                                                                                




