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 دقیقه 01      امتحان: وقت تفکر و سواد رسانه اي پاسخنامه درس: بهرامن-نوابی-خانم ها دهقان نسبدبیران :

   

 بارم  رديف

  (نمره نیم مورد هر) 1-ب           2-الف 1

 بخشی از واقعیت آن هم به دلخواه فرستنده پیام است.بازنمایی به معنای تغییر کامل واقعیت نیست بلکه به معنای بیان  2

 ) توضیح پاسخ یک نمره و بیان مثال یک نمره(همانند شرح مثال پشت جلد کتاب سواد رسانه ای

 

 

 روباه = مکار   جنس چینی= بی کیفیت و ارزان قیمت       برند سونی= لوازم صوتی و تصویری با کیفیت و گران قیمت 3

 ) هر مورد نیم نمره(بنز و گران قیمت و با کیفیت ماشین المانی=
 

 ) یک نمره(هر پیام دارای یک متن هست اما الزاما نوشتاری نیست زیرا گاهی پیام تصویری یا صوتی است و متن آن دیداری یا شنیداری می باشد. 4

 
 

  (نمره نیم كدام هر موارد و نمره يك رسانه صحیح تشخیص)باشد می هنرجو شخصی نظر خپاس 5

 باشد. می عاشقانه پیام دارای که است رمتن: خود شع 1 6
 

اینجا  زیر متن : توجه و ارادت قلبی معشوق به عاشق. پریشان حالی عاشق از فراق یارالفاظی که فرستنده پیام به وسیله آن پیام را می فرستد در 2 .
بی نازنین  همان فونت نامه ها که فونت بی نازنین هست اشاره دارد در واقع دارد میگوید ، بعد از اینکه تو از پیش من رفتی فونت نامه های من هم

  ندارد .  شد اگر قرار بود من با این فونی برایت نامه ای عاشقانه بنویسم دیگه این فونت برای نوشتن نامه های عاشقانه وجود
 مینو ضمنا  فرا متن: اگر این شعر برای یک مثال انگلیسی زبان بیان شودطبیعتاً بی معنی جلوه می کند . زیرا او با فونت بی نازنین آشنایی ندارد..  3

 داند منظور از نازنین چیست و کیست.

 )بیان و توضیح هر مورد یک نمره(
 

 

 

پیام ومحتوا: مقایسه صنایع دستی و کاالهای ماشینی در صنایع دستی صنعتگر به ساخته اش روح می بخشد و انگار آن کاال زنده است قالب:  7
 مخاطب: همه مردمکاریکاتور ، طنز  فرستنده: حامیان صنایع دستی 

 هدف: مقایسه صنایع دستی و کاالهای ماشینی . هنرمندان از جان و دل برای هنر مایه می گذارند.
 

فرهنگ وبستر: در جوامعی که ماشینی شدن و کاالهای صنعتی غلبه یافته صاحبان صنایع مدرن آن را بی اهمیت جلوه می دهند. مظلومیت 
 هنرمندان

 )هر مورد نیم نمره(
 

 

 الف ترس و شدت  از رنگ قرمز خون برای ترس از صحبت کردن در حین رانندگی  0
 فن تطمیع و فریب دادن مردم با وعده های پولی -ب

) بیان فن نیم تداعی معنا اینکه برخی  ثروتمندان فقزا را ملعبه خود کرده اند و اطعام آنها نیز جهت سرگرمی خودشان می باشد.-ج
 ره(نمره و دلیل آن نیم نم

 

 

 حامیان جنگ وخشونت با تظاهر به وجود آر امش وصلح حقیقت جنگ ویرانی ها وکشتار کودکان بی دفاع را کتمان می کنند حال آنکه آثار خرابی 9
  ولوله تانک وشعله ودود ناشی از انفجار پشت تلویزیون گویای واقعیت هست.

 



 

 

جنگ و ویرانی و کودک کشی است ولی دز فضا ی مجازی رسانه انتقاد از عملکرد رسانه های اسرائیل  در حالیکه بیرون 

 ها فضا متفاوت است .

 و کودکان به ظاهر و در تلویزیون ساد وخندان نشان داده شده در صورتی که خانه و زندگی آنها ویران شده است.
 

که رسانه های رژیم صهیونستی بی تفاوت هستن نسبت به وقایعی که دراطراف افتاده ووقایع رانشان نمی دهند وجنایت کودک کشی رابی خیال 

 ) هر سوال نیم نمره(شده اند 

 

 ....) هر مورد نیم نمره(روزنامه ای جامع شامل تمامی موضوعات سیاسی اجتماعی و اقتصادی و -الف  11
 مسائل شهرداری و شهر تهرانبه -ب
 مترو در بن بست اطلس مال-ج

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


