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دبیرستان مفید دوره دوم

بارم.گرددفراهم برایش اسباب و شده آسان برایش دشواریها ، کند ل توکّخدا بر ر که ه:)ع(امام علی 

1.

.................................................................................................................................................................را چه فرد یا گروهی ساخته است؟ فوق تصویر -الف

.............................................................................................................................................................................؟پوستر چه بوده استهدف از ساخت این -ب

1
مره

ن

هاي پروفایل د آدم بیکاري هستم اما از داخل همین عکسوییممکنه بگ. هاي من، دیدن عکس پروفایل دیگران هستیکی از سرگرمی.2
. رومشود و به فکر فرو میگاهی پیش میاد که مدتها ذهنم در مورد یک عکس یا نوشته درگیر می. خیلی چیزهاي جالبی یاد گرفتودشمی

: داري بود و هم تأمل برانگیزوي عکس پروفایل یکی بود که هم نوشته خندهها ریکی از این نوشته

».خرهبه یه میمون گردنبند الماس هم بدي میفروشه میره موز می«
........................ .................................................................................................................................................................................... نوشته فوق را بنویسیدزیرمتن

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

..............................................................................................برد؟ چرا؟شه به ذات و شخصیت افراد پی هاي پروفایل افراد میبه نظر شما با دیدن عکس

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

1
مره

ن

. کندبینید هر کسی از یک روشی براي تبلیغات و جذب خریداران استفاده میوقتی سري به جمعه بازار شهرتان بزنید جالب است که می. 3
. اي جهت تبلیغات استفاده کرده استنویسم و شما بگویید هر یک از کدام فنّ  رسانههاي تبلیغات برخی از آنها را میروش

....................................»  .بیست تومن مغازه کیلویی ده تومن«: گفتفروخت و میمییک آقایی خیارشور -الف
....................................» .هاي منطقه رو من دارمبهترین سبزي«: گفتفروخت و مییک خانمی سبزي می-ب
پوشه، ها میبیرانوند هم از همین کفش! بیا ببین چه کفشی«: گفتییک پسري بساط کفش داشت و یک کفش رو دستش گرفته بود و م-ج 

. ...................................یک عکس هم از علیرضا بیرانوند آویزون کرده بود که کفشی مشابه کفش فروشنده پایش بود» ...حاال شما یه پا بزن
زنه، بهت حس بدو بیا این ور بازار، نگاه کن که نیم وجبی چه خوب باد می«:گفتاش میهاي کوچک قابل حملدیگري براي تبلیغ پنکه-د 

....................................» !کنیده، انگار که داري میان ابرها توي آسمون پرواز میپرواز دست می

2
مره

ن
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ها بنویسید؟ از رسانهاستفادهبراي زمانقاعده 2و استفادهقاعده براي مکان2اي خود، براي مدیریت مصرف رسانه. 4

1-...........................................................................................................................................................................................................................................................

2-...........................................................................................................................................................................................................................................................

1-...........................................................................................................................................................................................................................................................

2-...........................................................................................................................................................................................................................................................

2
مره

ن

: به کلمات زیر توجه کنید. 5
سورتمه، کاج، بابانوئل) رمضان، جمعه، راهپیمایی                  ج) هندوانه، انار، کرسی                  ب) الف

در ذهن تداعی .............................................)ج(و در قسمت .............................................)ب(در قسمت .............................................) الف(در قسمت 
اي اصطالحاً افتیم، در سواد رسانهه به یاد عبارات خاص میشنویم، ناخودآگااین فرآیند که در آن وقتی کلمات فوق را می.شودمی

.گویندمی.............................................

1
مره

ن

گویند؟ اخبار میاخبار و اطالعات زرد، اینهایک از کدامبه . باشندسایت خبري در هفته گذشته میاي از اخبار یک وباخبار زیر گزیده. 6
.مشخص کنیدزرد را با زدن عالمت 

غرق شدکارون ساله در رودخانه19جوان -الف

دهدبیمه بیکاري کرونا چه بازه زمانی را پوشش می-ب

پیام عاشقانه همسر سابق مهناز افشار پس از جدایی-ج

زمان آغاز امتحانات دانشگاه آزاد تهران مشخص شد -د

اعالم شد99شرایط دریافت وام ازدواج در سال -ه

شودبانکی میسهام عدالت وثیقه کارت خرید-و

اشقرآن خواندن بازیکن آرسنال در خودرو شخصی-ز

درصد سقوط کرد10قیمت نفت خام -ح

1
مره

ن

ر؟یخایاست و معتاد شدهيمجازيفرزند شما، به فضاایکه آدیکنیبررستوانید چگونه می. دیهستیرستانینوجوان دبکیپدرِ دیتصور کن.7

........................................................................................................................................................................................................................) مورد بنویسید2حداقل (

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

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

شنهادیپيمجازيبه فضاادیفرزند خود از اعتییرهايرا براییکارها، چه راهبا فرض اینکه متوجه شدید وي به فضاي مجازي معتاد شده است
......................................................................................................................................................................................................) مورد بنویسید2حداقل (؟ دیدهیم

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

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

2
مره

ن
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. زیرمتن این تصویر را تحلیل کنید. 8

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

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

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

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

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

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

1
مره

ن

:خوانیمنویسد که قسمتی از این نامه را میاي براي خواهرش می، شهید سید حسین علم الهدي، نامه1356در اولین روزهاي سال .9

:گویدمتفکر بزرگ اروپاي قرن بیستم در مورد چگونگی زندگی انسان در قرن بیستم می) shandel(شاندل ... {
».کندانسان این عصر زندگی را وقف تهیه وسایل زندگی می« 

کشیم بنشینیم، تمام عمر زحمت میرویم به این امید که لحظاتی گذرانیم تا راحتی و آرامش ایجاد کنیم، تمامی عمر میما زندگی را در رنج می

زیرا مرتباً از طریق اجتماع به ما . یابیمکنیم و نمیگذرد و راحتی و آسایش و نشستن و آرامش را لمس نمیتا استراحت کنیم و البته عمر می
.شودنیازهاي جدید، تلقین می

کنید و بعد از دو ساعت خاموش تلویزیون را روشن می. لیغات استآورند، به وسیله تبنیازهاي کاذب و مصنوعی که دائما در آدم به وجود می

قبالً مثالً با خاکستر، دیگ را . بینید هفت هشت احتیاج خرید تازه به وجود آمده که قبالً الزم نداشتیدکنید میکنید، به خودتان نگاه میمی
هاي ها و مدلکنید، در فکر تهیه لباسخرید، نگاه میي زن روز می، مجلهخریدمجله بوردا می. شستید، امروز حتماً باید فالن پودر را بخریدمی

} ...افتیدآن می

(............)اي ارتباط بیشتري دارد؟ي سواد رسانهالهدي، به کدام یک از سؤاالت پنجگانهمطالب بیان شده در این قسمت از نامه شهید علم
این پیام ارائه شده و یا از آن حذف شده است؟ها و نظریاتی درچه سبک زندگی، ارزش) الف
کنند؟چطور افراد مختلف، این پیام را متفاوت درك می) ب

از چه فنونی براي جلب توجه استفاده شده است؟) ج
چه کسی و چرا این پیام را تولید کرده است؟) د

0.5
مره

ن

نیدر ا. دیسیانقالب مشروطه بنويدربارهقیتحقکی،ینترنتیکه با استفاده از منابع اخواهدیاز شما مخیدرس تاررِیدبدیفرض کن. 10

.)را نام ببریدروش یا معیارسهحداقل(د؟یدهیمصیخود را چگونه تشخيمورد استفادهینترنتیصورت اعتبار منابع ا

1-...........................................................................................................................................................................................................................................................

2-...........................................................................................................................................................................................................................................................

3-...........................................................................................................................................................................................................................................................

1.5
مره

ن
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هاي سیما پخش هاي پر مخاطب تلویزیون که به صورت گفت و گو محور و در ساعات پر بیننده از یکی از شبکهدر یکی از برنامه. 11
مهري خانواده این در این برنامه از بی. شود، یک کودك کم توان به همراه پرستار خود، به عنوان مهمان این برنامه دعوت شده بودندمی

اما بعد از پخش برنامه، پدر این کودك در تماس با این برنامه و مصاحبه با . بت به او و عدم سرپرستی پدر، صحبت به میان آمدکودك نس

هایش بود و در مطبوعات، مطالب منتشر شده از سوي پرستار و مجري برنامه را تکذیب کرد و با ارائه شواهد و مدارك به دنبال اثبات صحبت
. خود را اثبات کردنهایت هم حقانیت

(............)؟شودنمیاین مورد، کدام مصداق حقوق مخاطب را شامل 
حق تصحیح) بحق شکایت از رسانه خطا کار و داد خواهی ) الف

گویی حق پاسخ) دحق حفظ حرمت اشخاص و منع افترا و توهین) ج

0.5
مره

ن

(............)ها اشاره دارد؟تصویر روبرو به جایگاه کدامیک از عناصر پنجگانه ارتباطات در مواجهه با رسانه.12
رسانه) جمخاطب) الف

فرستنده) دپیام) ب

0.5
مره

ن

به » اُوستا« براي قانع کردن ) کودکان(آموزان دانش! هاي این روزهاي بسیاري از ما گفته استاین داستان را مولوي در وصف حال تنبلی.13
(............)اند؟تعطیل کردن کالس از چه فنون اقناعی استفاده کرده
که بگوید اوستا چونی تو زردتر این تدبیر کردآن یکی زیرك

این اثر یا از هوا یا از تبیستخیر باشد رنگ تو بر جاي نیست
تو برادر هم مدد کن این چنیناندکی اندر خیال افتد ازین

خیر باشد اوستا احوال توچون درآیی از در مکتب بگو
کز خیالی عاقلی مجنون شودافزون شودآن خیالش اندکی

در پی ما غم نمایند و حنینآن سوم و آن چارم و پنجم چنین
متفق گویند یابد مستقرتا چو سی کودك تواتر این خبر

ترس، طنز، ادعاي آشکار ) ببرجسته سازي، تطمیع استفاده از عواطف و احساسات،) الف
مقایسه، ترس، تداعی معانی) دگواهی دادن افراد عادي، ترس، تکرار ) ج

0.5
مره

ن

.را نام ببریدموردشششوند؟ حداقل اي میاز یک پیام رسانهمخاطبانهاي متفاوت چه عواملی موجب برداشت. 14

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

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

1.5
مره

ن

ایشان تصمیم دارند شهرهاي کشور را جهت جلوگیري از شیوع بیماري کرونا . اي رئیس جمهور هستیدفرض کنید شما مشاور رسانه. 15
براي همراهی مردم با این تصمیم چه فن اقناعیاي از شما به عنوان مشاور رسانه. قرنطینه کنند و جلوي رفت و آمد مردم بین شهرها را بگیرند

...............................................................................................................: کنیدچگونه از این فن استفاده میتوضیح دهید . .............................کنید؟ استفاده می

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

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

1
مره

ن
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منتشر شد، کشورهاي آمریکا، برزیل، ژاپن، ایتالیا و 2017که در ژوئن (ISAPS)جراحی پالستیکبراساس گزارش انجمن بین المللی. 16
. جاي داشتایران نیز در رتبه بیستم این جدول اند و قرار داشته2016در سال جراحی زیبایی هايهاي اول تا پنجم عملمکزیک در رتبه

هاي گزاف براي و با صرف هزینهبسیاري از افراد جامعه از ظاهر و اندام خودشان خشنود نباشند که شود توضیح دهید چه عواملی باعث می

..........................................................................ها را تحلیل کنیداین موضوع با رسانهارتباط . نماینداعمال جراحی زیبایی سعی در تغییر ظاهر خود می

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

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

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

1
مره

ن

. و این از مزایاي دنیاي مجازي استغلبه کنیمارتباطی اند تا بتوانیم بر چهار محدودیت به ما کمک کردهاي و رسانههاي ارتباطی فناوري. 17
هااي چگونه براي غلبه بر آن محدودیتهاي رسانهرا عنوان کرده و براي هرکدام با ذکر یک مثال توضیح دهید فناوريچهار محدودیتاین

.به ما کمک کرده است

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

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

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

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

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

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

2
مره

ن

آموزان خود بیاموزید که تواند با چند سال تالش به آن برسد اما به دانشپزشک یا مهندس شدن کار چندان دشواري نیست و هرکسی می
...است که با هیچ مدرك تحصیلی در جهان قابل مقایسه نیست» انسانیت«بهترین و بزرگترین ثروت هر کدام از آنها 

باشیدموفق

20


