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جمهوری اسالمی ایران

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

14نام و نام خانوادگي :       مديريت آموزش و پرورش منطقه 

دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                                 كالس :

97-98 اولپاياني                                                 شباني   نام دبير : آقای

   97 / 9 / 25تاريخ امتحان :                   رشته تحصيلي: 

صبح 15/7اعت شروع امتحان : س    تفکر و سواد رسانه ای نام درس :           

صفحه 2عداد برگ سئوال : ت       دقيقه               45 مدت امتحان : شماره :                                                                     

بارمسواالتردیف

3مورد از چالش های آموزش مجازی را نام ببرید . 3مورد از مزایا و  13

1اقناع را تعریف کنید . 2

5/1مورد( 3فنون اقناع به منظور چه کارهایی استفاده میشود . ) 3

2مورد از فنون اقناع را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید . 45
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بارم+ پاسخنامه سواالتردیف

مورد از چالش های آموزش مجازی را نام ببرید . 3مورد از مزایا و  3 1

.شودمیکمانسانی  اجتماعیارتباطاتچالش ها : 

.داردمشکالتیفناوری واینترنتبهدسترسی

.داردوجودفرهنگی وزبانیدشواری

.یابدمیکاهشمعلمباچهرهبهچهرهارتباطامکان

.یابدمیکاهشیواسطهباحساساتانتقالامکان

.شودمیبیشترشدنکبعدیت وفردگرایی

.دهدمیافزایش راآموزشعمقکاهشاحتمالاطّالعات،سرریز

.یابدمیکاهشآموزشهایهزینهمزایا : 

.شودمیهمگانیآموزش

.یابدمیکاهشمکانی وزمانیهایمحدودیت

.یابدمیکاهشکاغذ وانرژیهایهزینه

.یابدمیافزایشگروهی وجمعیتعامل ومافزایی هامکان

.یابدمیافزایشیادگیریکمیت وکیفیت

 .شودمیپذیرامکانمنابعبهوسیع وسریعدسترسی

3

اقناع را تعریف کنید . 2

یاارزشباور،نگرش،رفتار،تغییربهگیرندهتشویقپیام،فرستادن ودیگرانباارتباطازهدفبیشترین

 فرستنده است که به آن اقناع گویند .نظرمطابق ،دیدگاه

1

مورد( 3فنون اقناع به منظور چه کارهایی استفاده میشود . ) 3

مانظر وتوجّهجلب

خودشانبرایاعتماد واعتبارآوردنپدید

ماوجوددرخودشانآرزوهای وآمالسازیشبیه

...وگذاریسرمایهدادن،رأیخرید،مانندکاریدادنانجامبرایماتحریک
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97/   /   تاریخ امتحان :   رشته :  دنباله سؤال امتحان درس :

پنج پرسشی که در مواجهه با پیام رسانه باید به آن ها پاسخ داد را بیان کنید . 6

مؤلف) وفرستندهاست؟(کردهتولیدراپیاماینکسیچه

انگیزه)هدف /است؟(شدهفرستادهپیاماینچرا

چهارچوب)قالب /است؟(شدهاستفادهمخاطبتوّجهجلببرایفنونی هچاز

گیرنده)مخاطبان /کنند؟(میدرکمتفاوتراپیاماینمختلفافرادچطور

)پیاممحتوا /(است؟شدهحذفآنازیاشدهارائهپیامایندرنظریاتی وهاارزشزندگی،سبکچه

5/2

بازنمایی و کلیشه سازی را تعریف کنید . 7

هرضرورتاًکهنیستاینبازنماییمعنای .خاصشکلیبهواقعیتدادننشانیعنیبازنمایی

بازنماییازاستفادهبارسانهکهاستاینبلکهباشد؛آنازکاریکاتورییاواقعیتضدای،رسانهپیام

خودمخاطبانذهنبهپنهان وآشکارطوربهنظرموردواقعیتازراخودتحلیل وتفسیرکوشدمی

 .نکنددواینبینتفاوتیاحساساوکهطوریکندارسال

مختلفبه اشکال وزمانطولدر وبورزنداصرارخاصشکلبهواقعیتبازنماییدرهارسانهیارسانهاگر

مجسّمهایراهبه کلیشه تبدیل می کند . به بیان دیگر رسانه،رابازنماییآنتوانندمینمایند،تکرارراآن

پیداارتباطمردمبااین تصوّراتکه زمانیآموزد .میمابهراهاموقعیت وهاهویتها،گروهبرخیکردن

 .شودمیتعریفکلیشهعنوانباکند،

2

متن ، زیر متن و فرامتن را تعریف کنید و برای زیر متن مثال بزنید . 8

ودرکبربیرونیِ حاکمعوامل وفرهنگیمحیطی،شرایطشامل واستپیاممتنازخارجکهباالیی،الیۀبه

  .گویندمی »فرامتنشود  «میپیاماثرگذاری

براثرگذاریفنونازهدفمندهگیریِبهرباپیامتولیدکنندهکهغیرمستقیمی وپنهانهایپیامبه

جاسازی ایرسانهتولیدِزیرینِالیۀدر )...وتدوینموسیقی،نور،رنگ،کالم،ازاستفادهمانند(مخاطب

 می گویند . »زیرمتناست  «کرده

را متن  استآنملموسِمحصول وایرسانهتولیدِاصلِ ومستقیم،عناصر وآشکارپیامدارایکهایالیه

کلمه،صورتبه توانندمیکههستندپیامیکدرموجودظاهریِاطلّاعاتهمۀواقعدرمیگویند . متن ها 

 باشندمعناانتقالبرایدیگریچیزهریا ونشانهصدا،تصویر،

5/1



https://digikonkur.com/


https://t.me/DGkonkur

	Bookmarks from 1567237459870savad10-E1-5.pdf

