بسمه تعالی – آموزش و پرورش منطقه  – 5دبیرستان عالمه امینی (ره) – دوره دوم
برگه سواالت امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 1395 – 96

درس :تفکر و سواد رسانه ای تاریخ1395/10/ :

نام و نام خانوادگی:
نمره (به عدد):

مدت 70 :دقیقه
پایه :دهم

نام دبیر :جناب آقای محمدصادق باطنی

نمره (به حروف):

امضاء دبیر:

سالم به دانش آموزان عزیز پایه دهم و آرزوی سالمتی برای استقاللی ها و پرسپولیسی های گرامی!!
این امتحان شاید متفاوت ترین امتحان زندگی تان باشد! برخالف خیلی دیگر از امتحانهای شما ،کسی اینجا  20خواهد گرفت،
که بهتر از دیگران «فکر» کند ،نه اینکه بهتر از دیگران «حفظ» کند! پس برای آموزش بیشتر شما ،در بعضی از سواالت شماره
ای از صفحات کتاب که خواندن آنها به پاسخ این سواالت کمک می کند برایتان آورده شده است .لطفا پس از آزمون به این
سواالت و کیفیت طراحیشان از نظر خودتان نمره بدهید و اگر نظر خاصی در مورد سواالت دارید برای من بنویسید .موفق باشید.

 -1به خودکاری که در دستتان هست نگاه کنید (مداد هم بود ایرادی ندارد!) .فرض کنید در آینده ای نه چندان دور این خودکار
قابلیتهایی جادویی پیدا کند و در کنار قابلیتهای فراوانِ اضافه شده ،به اینترنت هم وصل شود 3( :نمره)
الف) فکر میکنید ظاهر خودکارِ شما با افزوده شدن قابلیت اتصال به «اینترنت» چه تغییراتی بکند؟

ب) از موقعیتهای زیر یکی را انتخاب بکنید و نهایتا به اندازه  4خط توضیح بدهید که انتظار دارید این خودکار در این موقعیت چه
کمکهایی به شما بکند؟ سر جلسه کنکور  /سر صندوق رأی انتخابات  /در حال امضای عقدنامه  /در حال نوشتن زندگی نامه تان

 -2از شنیدنِ  .............های زیر ،یاد چه چیزی یا چه کسی می افتید؟! جای خالیِ سوال را با چه کلمه ای می شود پر کرد؟ ...............
( 2.5نمره)
الف) لُنگ  +دُنبه  +قرمز

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

ج) گورخوابها  +ریش پروفسوری  +اسکار

ب) سِلفی  + follower +الیک
د) انار  +هنداوانه  +کُرسی

......................
1

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

 -3تصاویر زیر برای روزنامه های روز  28فروردین  95است ،فردای مسابقه ای که در آن پرسپولیس توانست  4بر  2استقالل را در
داربی پایتخت شکست دهد .بر اساس این تصاویر به سواالت الف تا ج در صفحه بعد پاسخ دهید( .صفحه  11و  12کتاب) ( 5نمره)

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3

تصویر 4

تصویر 5

تصویر 6
2

الف) به نظر می رسد همه این روزنامه ها یک « »................مشترک دارند که باعث شده شباهتی بین کَل کَل ها و تیترهایشان به
وجود بیاید! شباهتی که مطمئنا یک خارجی معنای آن را نمی فهمد .این اشتراک در چیست؟ (جای خالی سوال را هم با یکی از این دو
کلمه پر کنید :زیرمتن /فرامتن)

ب) از «متنِ» هر کدام از این روزنامه ها حدس بزنید وضعیت پرسپولیسی ،استقاللی یا بی طرف بودنشان چگونه است؟
تصویر 6
تصویر 5
تصویر 4
تصویر 3
تصویر 2
تصویر 1
......................
......................
استقاللی
پرسپولیسی
......................
......................
ج) از مقایسه « »...................در روزنامه های پیروزی (تصویر  )3و استقالل (تصویر  )4بگویید بازنماییِ این دو روزنامه از یک واقعه
چه تفاوتهایی با هم دارد؟ برای پاسخ به این سوال ،به عکسها ،محتوای تیترها ،اندازه تیترها و جایشان در صفحه اول روزنامه ها دقت
کنید! (جای خالی سوال را هم با یکی از این دو کلمه پر کنید :زیرمتن /فرامتن)

 -4با توجه به فیلم تبلیغاتی پنیر پاندا که قبال برایتان ارسال شده بود ،به سواالت زیر پاسخ دهید (صفحات  18تا  21و  49تا .)52
همچنین بگویید هر کدام از این سواالت ناظر به کدامیک از عناصر ارتباطات طراحی شده است؟ (فرستنده و هدف /پیام /رسانه و
رمزگان /گیرنده /فرهنگ) ( 7.5نمره)
الف) چه سبک زندگی و ارزشهایی در این فیلم ترویج شده است؟ (عنصر ارتباطات).................... :

ب) این پیام روی افراد مختلف چه تاثیراتی ممکن است بگذارد؟ (عنصر ارتباطات).................... :

ج) دو مورد از فنون اقناعی که در این فیلم استفاده شده است را با ذکر دلیل استفاده توضیح دهید( .عنصر ارتباطات).................... :
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د) چه انگیزه ای پشت تولید این فیلم تبلیغاتی بوده است و تولیدکننده می خواسته چه حسی را در مخاطب خود نسبت به پنیر پاندا
بوجود بیاورد؟ (عنصر ارتباطات).................... :

ه) مردم ایران و مردم آلمان چه برداشتهای متفاوتی می توانند نسبت به این محصول داشته باشند؟ (عنصر ارتباطات).................... :

 -5متن زیر را بخوانید و با استفاده از اطالعات موجود در این متن 2 ،شعار تبلیغاتی برای گوشی گلکسی  S7سامسونگ طراحی کنید و
بگویید که هر شعار از چه فن اقناعی استفاده کرده است (صفحات  49تا  2( )52نمره):
گوشیِ سامسونگ گلکسی اس Edge 7دو ظرفیت  32و  64گیگابایتی دارد که هر دو میتوانند کارت حافظهی جانبی تا  200گیگابایت
را پشتیبانی کنند .همچنین جدیدترین گلکسی سامسونگ ،دو نسخهی یک و دو سیمکارته دارد که هر دو از شبکهی 4Gپشتیبانی
میکنند .برای بخشی از اس Edge 7که میتوان آن را مهمترین عامل خریدش دانست ،نمایشگری  5.5اینچی با تراکم  534پیکسل
بر اینچ انتخاب شده است .همانند نسلهای قبلی این نمایشگر هم لبههای منحنی در چپ و راست دارد .دوربین آن  12مگاپیکسل
است که به فلشی از نوع

LED

با دو رنگ سفید و زرد مجهز شده است .این دوربین به لرزشگیر اپتیکال تصویر هم مجهز شده تا

هیچچیز ،ازجمله لرزش دست نتوانند کیفیت تصاویر شما را تحت تاثیر قرار دهند .دوربین سلفی گلکسی اس ،Edge 7سنسوری 5
مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم بازتر دارد که حاال میتواند نور بیشتری جذب کند و درنتیجه تصاویر بهتری هم ثبت میکند .این
گوشی با قابلیتهای دیگری مثل نسخهی ششم از اندروید ،باتری  3600میلیآمپر ساعتی ،قابلیت شارژ سریع و مجموعهی کاملی از
حسگرها در چهار رنگ زیبا روانهی بازار شده است .سامسونگ ،گلکسی اس7

Edge

خود را با سختافزاری قدرتمند همراه با چهار

گیگابایت رم ،امکان استفاده از کارت حافظهی جانبی ،بدنهی تمام فلزی مقاوم در برابر آب ،دوربین اصلی  12و سلفی  5مگاپیکسلی،
نمایشگر  5.5اینچی با تراکم  534پیکسل بر اینچ با فناوری سوپر امولد و قابلیتهای کمنظیری دیگر وارد بازار کرده تا یکی دیگر
گوشیهای انحصاریاش را به همه معرفی کرده باشد.
مثال( :فن اقناع :شدت) لبه های منحنی گلکسی  ،S7انقالبی در طراحی تلفنهای همراه.
شعار ( : 1فن اقناع............................................................................................................................ )................:
شعار ( :2فن اقناع............................................................................................................................ )................:
دانش آموز عزیز! امیدوارم که به خوبی از پسِ این سواالت برآمده باشی ،لطفا به سواالت من از  ،20نمره و نظر بده؛ نمره............ :؛ نظر:
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