
 هم د پایه یاز ، ر و سواد رسانه ای کامتحانی درس تفؤاالت نمونه س

 کنید.  تعریفت را اینترن -1

ای اطالعاتی می  د داده هبدون دخالت انسان ، داد و ست  های هوشمند می شونداشین ها ، خانه تنها رسانه نوین انسان ها. م

 کنند.

 د.متن در رسانه را شرح دهی  -2

 . متن ها اطالعات پیام هستند.امندنه ای را متن می نساالیه ای مه دارای پیام آشکار و اصل تولید ر

 زیر متن را توضیح دهید.  -3

،  ، نوراستفاده از کالم، رنگ ون اثر گذاری بر مخاطب از فن  پیاملید کننده که تواست زیر متن پیام های پنهان و غیر مستقیمی 

 موسیقی بهره می برد.

 متن را بنویسید. فرا -4

 حاکم بر درک اثرگذاری پیام می شوند، فرا متن می گویند. عوامل بیرونی  ، فرهنگی خارج از متن پیام شامل شرایط محیطی

 فرستنده پیام را تعریف کنید. -5

 ویند.گ های خود پیامی را تولید می کند، فرستنده می  به تولید کننده پیام که بر مبنای اهداف و انگیزه 

 پیام را شرح دهید.  -6

 پیام می گویند. ،  کندتقل نظر فرستنده را که قصد دارد به مخاطب منمحتوای مد 

 ا توضیح دهید.ال / رسانه رکان  / مجرا -7

 انال یا رسانه می گویند.طب منتقل می شود، مجرا ، کاطریق آن به مخحتوا از  پیام که م ابزار انتقال

 د.یسینوبه را گیرند -8

 یند. گیرنده می گوتنده، فرسوی ز س ال شده اه پیام ارسنند دریافت ک به مخاطب یا

 چه؟ گ یعنی بستر یا فرهن -9



متن شود،   رای معانی جدید و فراکن است دامم فرستندهوی اجتماعی که در آن پیام ارسالی از س و زمینه ی به بافت تاریخ

 . ی گویندفرهنگ م

 چه پیامی برای مخاطب دارد؟ نتلویزیو -10

 ر قرار می دهند.أثی، مخاطبان را تحت تموسیقی  –و نوجوان کودک   –ورزشی گزارش   –نمایی سیم فیل  –ریال س –طنز   –خبر 

 ؟ه استبرای جلب توجه مخاطب استفاده شد فنونی از چه  -11

 پیام اولین فنون هستند. متن  –موسیقی  –صدا  –تصویر 

 هید. کلیشه سازی را توضیح د -12

، می   نمایندل زمان به اشکال مختلف آن را تکرار شکل خاصی اقرار بورزند، در طوبه  واقعیت بازنمایی در  ر رسانه هااگ

 د. نکنزی تبدیل را به کلیشه سا توانند آن بازنمایی

 شرح دهید. اقناع چیست؟ -13

ت که به آن اقناع می فرستنده اس، باور، ارزش یا دیدگاه، مطابق نظر نگرشر، ر رفتافرستادن پیام ، تشویق گیرنده به تغیی

 . گویند

 نام ببرید.  د از فنون اقناع را مور 6 -14

 مقایسه –ها نماد  –شدت  –تطمیع   –زیبا افراد  –تکرار  –ز طن  –ترس   –تداعی معانی 

 اقناع گرم و صمیمی را بنویسید.فنون  -15

گرم و  ایی قادر هستند فضحیوانات   –ان کودک – واده از محیط صمیمی و گرم خان ی است. تصویری شکل دیگر فن تداعی معان

 می ایجاد کنند. صمی

 تعریف کنید. نگیز( را نوستالژی )خاطره ا -16

خاطرات بد را فراموش   همه دوست دارند .موقعیت های گذشته است ، اشخاص و ،اادی به اشییک احساس دلتنگی همراه با ش

 و خاطرات خوب را به یاد بیاورند.  کنند

 را بنویسید. کروناالمت رباره سانتشار یک سخنرانی د  -17

 ، سالمت و بهبود یافته است.ارستان مری در بیستروز در خانه یا ب 14، بعد از بتال شده به کرونافرد م



 . یک پیام را مهندسی کنید و آن را نام ببرید -18

 کتاب خوانی تشویق مردم به  -م به پدر و مادریامی درباره احتراپانتقال   –گزارش یک مسابقه ورزشی 

 آن را شرح دهید.  ،است، یکی از فنون اقناع راه حل های ساده -19

ی ساده ای  ، راه حل های آن چیدگی ها ند با ساده کردن مسئله و چشم پوشی از پین در پیام رسانه ای سعی می کنگانند قانع ک

 ئه کنند.، ارابرای حل این مشکالت

 ا توضیح دهید. آن ر ،ق یکی از فنون اقناع استتملّ -20

حق  کیفیت  –هستید  رسیدن به قله ها هشایستشما  – ایدعاده  ل: شما فوق اند. مانندچاپلوسی را دوست دار، انع کنندگان ق

 شماست 

 سید. افراد زیبا در فنون اقناع را بنوی -21

شامپو ها توسط  تبلیغ  –  ه های  داخل ویترین مغاز هاد. مانکن خوبی هستن، الگوهای  وجه شماافراد زیبا برای جذب جلب ت 

 م وب و سالخ افراد دارای موهای  

 هرچه می دانید بنویسید. مپیرامون اینستاگرا -22

 ورزشی – تجاری  –فعالیت های فرهنگی  یکدیگر مانند ا تباط افراد برترنتی، ااین  یک شبکه مجازی

 .درباره واتساپ توضیح دهید -23

 نظر می کنند.ه صورت مجازی و گروه های افراد با یکدیگر تبادل ی بجتماع بیشتر روابط و جنبه های ا

 

 


