
 

 

 امتحانات
 پرورش آموزش

 هرانت 1منطقه 

 بسمه تعالی

 جمهوري اسالمی ايران

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

 اداره آموزش و پرورش  منطقه يك تهران

 هنرستان امام حسن مجتبی)ع(: آموزشی واحد نام 

  مهر محل

 مدير امضاء يا

 پاسخنامه

 79/ 20/  20 تاريخ امتحان : گرافیك -معماريرشته: (:داوطلب ش)صندلی ش

 صبح    12  :امتحان ساعت يازدهم:پايه :خانوادگی نام و نام

 دقیقه 02 امتحان: وقت تفکر و سواد رسانه ايپاسخنامه درس: بهرامن -دهقان نسبدبیران :

   

 بارم  رديف

 الف( متن: آلودگی هواي شهري و مخفی كردن آن توسط كارگران 1

 زيرمتن: نابودي محیط زيست توسط مصنوعات بشري و خود را با تصاوير گول میزنند.

 همه وقايعی كه در تصوير ديده می شودمتن: ب(

 ) هر كدام نیم نمره(گذر طول عمر را نشان می دهد كه مثل باد میگذرد. زير متن:

 

  )يك نمره(سخت گیر با درامد پايین يا مهربان و رئوف 0

  ) هر كدام نیم نمره(.(صد                         ج(غ                          ب(غ              الف(ص 0

  )يك نمره(جلوه دادن غیر واقعیت بجاي واقعیت آينه همیشه راست نمی گويد. 4

 مدافعان صلح جهانی 5

 يك نمره(هر كدام  )آگاهسازي مردم از كسانی كه دم از صلح میزنند.

 

  )يك نمره(پاسخ آزاد 0

 وزشی كه در قالب طنز بیان می شود را دريافت میکنند.عده اي پیامهاي طنز و عده اي برايشان مسائل آم -0طنز تلويزيونی      -1 9

 ) هر كدام نیم نمره(.برداشت ازاد -5سرگرمی خانواده ها و اوردن نشاط به زندگی   -4        شبکه نسیم-0

 

  ) هر كدام نیم نمره(.طنز و افراد زيبا و تداعی معنا -تطمیع   د-ترس و بزرگنمايی   ج-تداعی معنا   ب -الف 8

  )يك نمره(پاسخ ازاد 7

  ) هر كدام نیم نمره(سند همکاري امضا كردند 5ايران و سريالنکا  -ج همکاري كشورهاي آسیايی به تقويت آنها می انجامد-اطالعات   ب -الف 12

  ) هر كدام نیم نمره(ز بینسخت گیر و تی -با كیفیت و گران قیمت   د-سخت كوش و پر كار       ج-فقیر و مفلوک ب -الف 11

  ) هر كدام نیم نمره(كتابی با چنین موضوعی مثال بزنند.براي هر مورد میتوانند فیلم يا  10


