باسمه تعالي
اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

اداره آموزش و پرورش

ًام آهوزشگاه :

()http://chb.medu.ir

منطقه فالرد

دبیرستاى عالهه طباطبایی هال خلیفه – دوره دوم

رشتهً :ظری – علوم تجربی

سواالت اهتحاى درس :تفکر و سواد رساًه ای
پایه :

دهن

ًوبت اهتحاًی  :دی هاه 5931

ساعت شروع  80 :صبح

هدت اهتحاى  08 :دقیقه

تاریخ اهتحاى :بیستویي روز اولیي هاه سردتریي فصل سال 5931/58/28

ًام و ًام خاًوادگی :

تعداد صفحه  2 :صفحه

تعداد سواالت 0 :سؤال

ًام پدر :

ًوره با حروف:

ًام و ًام خاًوادگی هصحح :

ًوره با عدد:

اهضاء

سالمبرشماداوشآمًزباَدف،پراوگیسٌيپرتالش!امیديارمکٍایهآزمًنبتًاودافقجدیدیرابٍريیشمابازکىد.لطفادرجًابدادنبٍسؤاالتتمامحًاسخًدراجمعکهيازفکريعقلپًیایخًدکمکبگیر.
رديف

1

نمره

بخش الف :سؤاالت چهار گزينه ای

 -1کذام گسیٌِ از چالطْای آهَزش هجازی هی تاضذ؟
 .1دضَاری زتاًی ٍ فرٌّگی  .2کاّص ّسیٌِ ّا
 -2کذام گسیٌِ جسء پٌجگاًِ سَاد رساًِ ای ًیست؟
 .2فرٌّگ
 .1رساًِ

 .3دسترسی سریغ

 .4افسایص تؼاهل جوؼی

 .3هؤلف

 .4خالقیت

1

بخش ب :صحیح و غلط

2

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص وماییذ؟
 -1سَاد رساًِ ای اصرار دارد کِ هخاطثاى فؼالَّ ،ضوٌذ ضًَذ.
 « -2هتي » در ضرب الوثل ،دقیقاً ّواى ٍاشگاًی است کِ از آًْا استفادُ ضذُ است.
 « -3فراهتي » ّواى خَاست ٍ ارادُ تَلیذکٌٌذُ پیام است.
 -4یکی از ًوًَِ ّای هٌفی کلیطِ سازی ،تازًوایی اػتیاد در رساًِ ّاست.

2

بخش ج :جا خالی

3

جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ :دٍ کلوِ اضافی است ( تعمیم ،کلیشه ،اقىاع  ،تطمیع ،زیر مته ،بازومایی )
 -1ػٌصر تکرار در ایجاد اًگارُ ًقطی کلیذی دارد .تکرار تاػث هی ضَد گیرًذُ پیام تِ طَر ًاخَدآگاُ تِ  .............دست تسًذ.
 -2تیطتریي ّذف فرستادى پیام ،تطَیق گیرًذُ تِ تغییر رفتار هطاتق ًظر فرستٌذُ است کِ تِ آى  .................هی گَیٌذ.
 ........... -3در ضؼر ،هفَْم کٌایی است کِ ضاػرٌّ ،رهٌذاًِ تا استفادُ از صٌایغ ادتی جاسازی کردُ است.
ٌّ -4ر هخاطة فؼال ایي است کِ تا ًقّادی ،تفاٍت هیاى ٍاقؼیت ٍ  ............رساًِ ای را کطف کٌذ.

2

بخش د :پاسخ کوتاه

4

به سواالت زیرپاسخ کوتاه دهیذ:
 -1ضؼر رٍتاُ ٍ زاؽ چِ تصَیری را تازًوایی هی کٌذ؟
 -2چرا جاهؼِ پسضکی از سریالی کِ آًْا را افرادی پَل پرست ًطاى هی داد ،اًتقاد کردًذ؟

3

 -3في تِ کار رفتِ در ضرب الوثل  «:خَاّی ًطَی رسَاّ ،ورًگ جواػت ضَ » چیست؟
 -4ترای اًتقال ٍ اًتطار هفاّین سَاد رساًِ ای چِ رساًِ ای را پیطٌْاد هی کٌیذ؟
 -5فٌَى اقٌاع تِ کار رفتِ در هتي ّای رساًِ ای زیر را تٌَیسیذ(ً 1ورُ):
ضاهپَ کلییر

*** در کٌار گَضی ًَضتِ ضذُ :تا زهاًی کِ اٍ در حال راًٌذگی است ،صحثت ًکٌیذ *** .خردکي پلیي *** تثلیغ هاضیي آالت سٌگیي تاب کت

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

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

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

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

بخش هـ :پاسخ کامل

5

تِ ًظر ضوا هْوتریي ًقاط هثثت ٍ هٌفی ضثکِ ّای اجتواػی ترای داًص آهَزاى سال دّن چیست؟ ضوا چِ راّکاری
ترای هقاتلِ تا ًکات هٌفی پیطٌْاد هیکٌیذ؟

1.5

6

ًقص رٍحاًی درفیلن ٍ سریال ّای تلَزیًَی چگًَِ تازًوایی هی ضًَذ؟ ًقص رٍحاًی درجاهؼِ راتا ایي تازًوایی صذا ٍ
سیوا هقایسِ ًواییذ؟(  4هَرد )

2

7

اجساء هتي رساًِ ای زیر را هطخص کٌیذ ٍ ترای ّر جسء یک خط تَضیح دّیذ؟ ( راٌّوا  :پیام ّوثرگری )

3

8

فیلوْای مستر بیه ٍ دیریه دیریه را تواضا ٍ ،تِ پرسص ّای زیر پاسخ دّیذ:

5.5

تصاٍیر صرفا جْت یادآٍری هی تاضذ.

 .1ایي دٍ رساًِ ،چِ ًَع هتٌی ّستٌذ؟
 .2چِ کسی ایي دٍ رساًِ را ساختِ است؟
 .3چرا ایي پیام را فرستادُ است؟ تا رکر دلیل
 .4در ساختي ٍ فرستادى ایي پیام ،چِ کسی تصوین گیرًذُ اصلی است؟
 .5اگر ضوا هی خَاستیذ پیاهی تا ایي هَضَع تَلیذ کٌیذ آى را چگًَِ هی ساختیذ؟

 .6از چِ رساًِ ای ترای ارائِ پیام خَد استفادُ هی کردیذ؟ چرا؟

جمع تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد.

موفق باشید.

سبحانی

به امروز خودت و من یه نمره بده !
 ةه نظر خىدت امروز از  02چند شدی؟!  ***** ...............ةه نظرت امروز من از  02چند شدم؟! ...........
 لطفا میسان رضایتت رو درةارهی نىع طراحی سؤاالت این آزمىن از ةین اعداد ( 1ةد) تا ( 5خىب) ةنىیس.
 دلیل یک خطی نىشنت عدد ةاال رو هم اگه صالح دونستی ةنىیس0( .منره ویژهی نىشنت دلیل یکخطی)
. .......................................................................................................................................................................................... 
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