دس
سس ا دی سباسه کلم دستباط میگاید« :کلم دستباط معرف تمام جریانهایی و
 .1کتاب تفکر و وس اد و
ش
آ ها یک د دی و

ش
میتاد د د دی و

وس لل
ک ب و
:

س
ص لی د و
یرری سد تت تأثلر قردس هد» .هردستباطی دسدی حددقل پنج سکن د و

فرسوو تندهپ پلامپ ماردپ گلر دهپ فرهن  .با تاج ب تعریا دستباطاو و همینلن اناصوو ر دستباطاوپ برایلد کددم گ ین
غلط دس :
الف) برگزاری مراسم های دعا و مناجات در شم های ماه رمضممار را م توار به عنوار یک پدیده ارتباط در نظرگرفت که در آر متن دعا،
همار پیام است که منتقل م شود.
ب) نوروز ،بهعنوار لحظه ای برای نوشمدر سما  ،در بامیاری کهمورها ،مانند ین ،افتانامتار ،ب

های از هند ،تاجیکامتار و ...جهمن گرفته

م شود .این آیین مهترک ،پدیدهای ارتباط است که فرستنده پیام ،در آر صرفاً دولتها هاتند.
ج) فوتبا همه مولفههای الزم را بهعنوار یک پدیده ارتباط دارد .در همین راسمتا در یک بازی فوتبا وتت در ورزشمهاه هامتی  ،تماشماگرار
گیرنده ،بازیکنار فرستنده و استادیوم مجرای انتقا پیام است.
د) محدثه بعد از خوردر فلفل ،ضمربار تلب

افزای

یافت .خانواده محدثه با دیدر رره سمر او متوجه شمدند که مهمکل برای او پی

آمده

است .در این مثا  ،سر شدر رره محدثه ،پیام بود که به خانوادهاش منتقل شد.

ک کل ممکنپ ب
ص ر تفرق » بواد لد .کددم اباسوپ پاسدگردف زیر سد ب بهترین و
 . 2متن زیر سد دز کتاب «فرزد ری س ا و
دتمام میسسا د؟
دگر تالش بردی کوو نلده کوو دن یک سوی سوو ک باکوو دپ سوی یررپ تمایل ب گاش د ن دسوو
جددیی اپذیری باهم هسوو تند .زما یک متقااد کوو ایم هل کسپ خصوو اصوو اا آ ان ک
داتردضو او و تقاضو اهای ما گاش میکنندپ کمتر مایل ب گاش د ن ب
یدگاهوک ان با ما تفاوو دس  .تعامل س ملان بو

 .دین و ب کوو کل

س جایراه قدسو قردس دس دپ ب

یرردن خادهلم با ؛ خصو اصو ااپ کسو ا ی ک

های موتلا طلا فرهنری و دیدئالاژیک مت ل ل وک ده و زما ی ک

زیستی و هماهنری دجتماای ل
دستباط دزبلنبرو پ هم و

دحسای وکنلده وشدن
آسلخ خادهد وکد .ب اباسو یررپ و
ااس و

سصاستیک تددوم بلابد و ب دمری اا ی تبدیل کا پ ب تدسیجپ گاشها و بعد قلخهایمان سد میبند  .با گاش دد ن
ب

یرردنپ بااث میکایم آ ها هم دحسایکنند کسی صددیکان سد میکنا ................................. .

الف) سپس ،این رخه ادامه پیدا م کند و هر بار که یک دور م زند ،همه یز بدتر م شود.
ب) با این حا  ،ب ه از وجود من دوست دارد در هر لحظه از زمار بفرمد حروف ب صدا در کجای جامعه م ف شدهاند.
ج) سپس ،وتت ضرورت گوشدادر به نظرات م تلف را فراموش کنی  ،یادگیری ه در ما متوتف م شود.
د) به نظر م رسد مهکل گروههای ه اندیه یا حبابهای رسانههای اجتماع این است که تکرار را تهویق و تهدید م کنند.

 .3س سال  1399قا ا ی ب ام قا ان حمای

دز دطفال و اجاد ان س جه

حمای

بلشتر دز جنب های موتلا حقاق

کا کان و اجاد ان تصایخ کد .بوشی دز دین حقاق جنب سسا دی دس د .مطابق بند ح ما ه  6دین قا ان:
سس ال
سدس تای و
ددوس لمای جمهاسی ودس المی دیردن س و
«س ازمان وص و
و
اجاد ان ماظا دس
 .1تاللد و پو

سس ا ی س ماس حقاق دطفال و
خا مبنی بر دطالی و

دقددماو زیر سد د اام هد:

بر ام های منظم بردی باالبر ن سطح دطالااو امام مر م س حازه حقاق دطفال و اجاد ان؛

 .2طردحی و دیاا ظام س ههای سوو نی و متتادیی آثاس و متصوو االو صوو ددوسوو لما س بر ام های مرتبط با دطفال و
اجاد ان؛
 . 3جلاگلری دز تاللدپ پو

مر ر ب وس الم پ تربل پ دخالقپ یا وس ایر حقاق دطفال یا
متص ال و
یا تبللغ هر بر ام یا و

اجاد ان»
س دین باسه سازمان صددوسلما دقددماو زیر سد د اام د ه دس :
دلا) تفکلک بر ام های مرباط ب خر ساالن دز بر ام های مرباط ب کا کان س کبک پایا
ب) پو

طاال یمدو تبللغاو خاسدکیهای اسالم س پلامهای بازسگا ی

ج) وجا االم

هش ددس س ه وسنی س پو
و

ددوسلما ب
لملش نهای وص و
بعر ی دز فللمهاپ وسریالها و حتی د و
و

للل وجا

صتن های خشنپ هلاا ی یا فهم اپذیر بردی سنلن کا کی
دس
س باال آمده و

ددوس لما ک
دس ای قاد لن فاقپ هر یک دز دقددماو وص و
بر و

سدس تای تتقق و یا قم کددم یک
سد س و

دز بندهای دین قا ان می د لد؟
الف) الف در تحقق بند  ،3ب در نقض بند  ،1ج در تحقق بند 2

ج) الف در تحقق بند  ،2ب در نقض بند  ،3ج در تحقق بند 2

ب) الف در تحقق بند  ،2ب در نقض بند  ،3ج در تحقق بند 1

د) الف در تحقق بند  ،3ب در نقض بند  ،1ج در تحقق بند 1

دس
 .4ما ا ( 12وس ال ) خترامای کلادن ( 13وس ال ) و

دس
و دز بیری با دو همبازی با ه .مدتی و

ما ا یک صفت با هدف تااسی س دینستاگردم باز کر ه دس

ملال برد س ب سگتر

و س پی جذب تعدد زیا ی بالکننده دس  .دو با تاج

ش نها
ک ردیط امتعاسف مواطبلن زیا ی سد جذب میکندپ ب ما ا و کلادن پل و
ص ایر کا کان و اجاد ان س و
ب دینک ت و
باکند .ملال دز آ ها میخادهد لبایهای س راس
میکند وصرفا بردی وسرگرمی باهم گفترای امتعاسفی ودکت و

بپاکند
و

ک ا  .ملال بدون دطالی ما ا و کلادن وسبلنی سد س
ص طالحاو خار سد ب کاس ببر د تا دین گفترا جالختر و
ر یدو
و بع و
دک اسه هددی
دتاق فعال میکند و دز وس گفترای و اجادن سد با و

میکند؛ وس پس فللم گفترا سد س وص فت خا پو

وس تا
گاک ی یکی دز و
تص ا فی فللم سد س و
میکند .بعد دز مدتی کلادن ب وص اسو و

ماض ای وک اکی
میبلند و دز دین و

میکا .
دس تان فاق کددملک دز حقاق زیر قطعا س ماس کلادن قم وش ده
مص ا یق مرباط ب حقاق مواطخپ س و
با تاج ب و
دس ؟
الف) حق دسترس به اطالعات

ج) حق حفظ عفت و اخالق عموم

ب) حق حفظ و احترام به حری خصوص

د) حق رعایت حقوق م اطبار آسی پذیرتر

 . 5زبان قابللتی امتدو دسوو
امع پل
گفت وه ا س وج و
و

ک

س مبنایی متدو پ خا کر ه .هملن گ دسه سوو ا هپ وضوو علتی خار سد س تتللل

امع و
وگاه ایی س سوو طح وج و
و
سویوم ا میوگ ذدس .وم ا س طال سوزپ سگلر وگف وگایلم :وگف

مس لر ارا
هس تند ک و
گف وگاهای ذهنیِ سو ی .دینپ ودژهها و منظاسها و

یدن جهان سد بردی ما تعللن میکنند و س

هاس
آسدیش ی منظم و امتدو دز ودژه و
ناس ان گفت د د زبانپ و
گامی جلاتر مبنای سفتاس ما میوک ا د .آنطاس ک زبانوک و
مس لرِ گفتن دز ذهن آغاز و با آودها و کلماو تبدیل ب
اک ت بدل میوک ا  .و
حس ی حرکتیپ ب وص دد یا و
ک طی فردیندی و
مس لرپ ذهن میتاد د لفظی سد سج یا حذف کند .لذد آ ی می وک نایدپ
وک نلده و خاد ده می وک ا  .س همان دبتددی دین و
دحتماالاپ هم معنا و منظاس لسوو

؛ زیرد ممکن دسوو

گاینده با د رل ههاییپ گفت ودقعی خا سد برون دد ه باکوو د؛

موصاصااپ
س دین زمان ک برخی دفرد با یسلپللنهای مایشیِ فرای ماازیپ ب

بال آند د تا

خا ِ پسندیدهدی دز خا بنمایا ند .گفت هاپ مایشی و فللترکده بر بنانوبلان ما جاسی میکا د؛ لذد
الب الی اگفت هاپ باید بال دفرد گش پ همانگا ک هستند.
طبق متن باال کددم اباسو سد میتادن دز متن دستنباط کر ؟
الف) زبار مفروم کل است که ه به گفتهها و ناگفتههای ما اشاره دارد و ه به نوشتهها و نانوشتههای ما.
ب) واژهها ات های تهکیلدهنده جرار معرفتند و ماده اولیه فکر و عمل ما را تهکیلم دهند .راه ورود به جرار آدمها زبار است.
ج) ما موجودات انت ابگر هاتی و گفتههای ما ،نتیجه انت ابهای ماست .ما خود واتع خودمار را زیر زبار پنرار م کنی .
د) آدمها در فضای مجازی روراست نیاتند و اساساً رسانههای اجتماع م خواهد ما را برتر از آر یزی که هاتی  ،نهار دهد.

 .6تصایر زیر ب کددم یک دز مفاهلم ساد سسا دی دکاسه دس ؟

الف) بازنمای

ج) م اط خاص

ب) بازیهردانار بزرگ

د) برجاته سازی

متناس خ با فرهن
 .7س ظامهای س هبندی وس نی بازیهای سدیا دیپ و

خش ا
کش اسپ معلاسهایی ظلر باز مایی و
هر و

پ

کاو غلردخالقیپ تریپ دضوو طردب و ادملدیپ دسوو تعمال سوو لراسپ ماد مودس و مشوو روباو دلکلیپ قم هنااسهای
مبن ایوک اس وظ اموه ای
گلر د .و
دسزی ابی متتادیو ب ازیوه ای وسدیوا دیوم د ظر قردس می و
دجتم اای و قم دسزشوه ای ینی س و
و
س هبندی سنی بازیهای سدیا دی بر دسای مبا ی آمازههای ساد سسا دی با کددم گ ین د طباق دس ؟
الف) بررس کیفیت و شدت تعارض میار ویژگ های «متن» و «زیرمتن» بازیها با ارزشهای «فرامتن » مرتبط با استفاده از آنرا.
ب) بررس کیفیت و شدت تعارض میار ویژگ های «زیرمتن» بازیها با ارزشهای «فرامتن » مرتبط با استفاده از آنرا.
ج) بررس کیفیت و شدت تعارض میار ویژگ های «متن» و «فرامتن» بازیها با ارزشهای «زیرمتن » مرتبط با استفاده از آنرا.
د) بررس کیفیت و شدت تعارض میار ویژگ های «متن» بازیها با ارزشهای «زیرمتن » مرتبط با استفاده از آنرا.

 .8کمپا ی ماسول سو الهاسو
دس
مش غال و
و

ک ب تاللد و تازیف فللمهای دبرقهرما ی همیان هالکپ دسو پایدسمنپ مر آهنی و ...

س
دمس ال فللمی با انادن  spider man : no way homeدکردن وک د ک تاد و
 .و

سکاس های فروش

جها ی سد بشوو کند و س ستب بندی سوو ای

 imdbک یکی دز معتبر سوو ای های قد فللم و سوو ریال دسوو

سم
ص لی دین ق و
س لنما قردس برلر  .کت د و
81دملن فللم متباب تاسیخ و
س
س پایدسمنپ مواطبانِ و
س تانهای قبلی د و
دو
جایلک ویدئاهای پو

س جایراه

دز فللم مر انکباتی دین با ک با دسجای ب

س ال پل
س ل موتلا دز  20و
و

تا کنان سد با خا همرده کر ه با  .تا

ض دقهرمانهای موتلا س
ش ان می هد ک وسو قهرمانها و و
س لنما و
س النهای و
ک ده دز و
و

فللمپ سلنما سد آکنده دز تشایق مواطبا ی دز سنلن موتلا میکر .
با توجه به توضمیحات فوق ،عبارت تید شمده در کدام گزینه ،نهاه سمازندگار این فیل را برتر و جامعتر توصمیف میکند و مرمترین فناتناع
که آرها برای جذب م اطبار این تامت از مرد عنکبوت استفاده کردهاند یات؟
الف) رسانه به مثابهی یک صنعت است و در صنعت هیچ یز دور ری ته نم شود – نوستالژی
ب) تررمارسازی به خودی خود برای م اط جذاب است و ور م اط به تررمار نیاز دارد ،پس باید بر روی ساخت فیل های ابرتررمان
بیهتر تمرکز کرد – تداع معن
ج) م اط مر ترین جزء یک اثر رسانهای است؛ پس به هر طریق که م شود باید او را به سالن سینما کهاند – نوستالژی
د) تررمانرا هرگز نم میرند و تا مدترا م توانند معان م تلف را ترویج کنند – تداع معن

 .9کددم گ ین هل دستباطی ب اکس فاق ددس ؟

الف) زبار ،جِرم

کو ک ول جُرم

بزرگ است (جمله ای حکیمانه)

ب) ای کاان که ایمار آوردهاید از بایاری گمارها دوری کنید؛ بعض از گمارها گناه است (سوره حجرات)
ج) روی میز خال من ،صفحهی باز حوادث  /در ستور تالیتها ،نام از ما یادگاری (تیصر امین پور)
د) هر س ن که از زندار دهار بجات و هرتیری که از تبضه کمار پرید پوشاندر آر س ن و باز آوردر آر تیر ،دست ندهد (کلیله و دمنه)

ک ده س بازه  1597تا  )1599دثر کاسدودجاپ قاش دیتاللاییپ سد
ش لده و
س لای» (ک و
ک ی « اس و
ص ایر قا و
 .10س فاقپ ت و
مشاهده میکنلد ک با تکنلک س
دس
باس تان و
یا ان و

سوغن سوی بام کشلده کده دس  .اسسلای یکی دز کوصل ها س دسطاسههای

ک دز وک دو االق ب خا شپ هنرامی ک

وص ل
آب دفتا و غرق وک د .د ز وک و

دک
و

اسس لای ب وس بخ وک لفتری بل
و

تص ایر خا ش سد س آب می یدپ سون
بازتاب و
دز حد وس ب

ب خا شپ ب انادن تمرللی بردی

س ا دیپ کددم گ دسه سد
س اد س و
س تفا ه دز مبا ی و
س تفا ه میکنند .ب منظاس تتللل هنری دین دثرپ با د و
ک لفتری د و
خا و
سس

می د لد؟

الف) برخ از ما هنهام اسممتفاده از نرم افزارهای مانند ایناممتاگرام د ار خودشممیفته هاممتی  .گوی م توار آب را در این تصممویر مهممابه
صفحه های ما در ایناتاگرام دانات؛ جای که ما خودمار را با فیلترها فراتر از یزی که هاتی  ،نهار م دهی .
ب) آنچه توجّه در این اثر هنری را بر م انهیزد ،اسمتفاده نقاش از تکنیک اتناع ِ «گواه دادر مردم عادی» اسمت .بنابراین نقاش ،به واسم ه
استفاده از این تکنیک اتناع الهوی مناسب را برای جل توجّه م اطبار برگزیده است.
ج) با توجّه به این که تصویر این ش صیت در آب افتاده است و ما رره او را دو بار م بینی  ،این تکرار به عنوار شیوه ای برای جل توجه،
خودشیفته را در این تصویر بی
د) با دتّت در نحوه ین

از پی

تداع م کند.

اجزای بصمری در متن نقاشم  ،از جمله بازتاب آب که نیم از فضمای تاب را به خود اختصماص داده ،م توار فرمید

که معنای اثر به مفروم «بازنمای » اشاره دارد و بر آر تأکید م کند.

مردس م دفتتاحل با وجا دین ک پلتفرم فلللما زمان
گس تر ه سباسه وس ریال «جلردن» و برگ دسی و
 .11پس دز تبللغاو و
پو

دین سو ریال سد  24ی ماه داالم کر ه با پ دین ماماا ب پو

رسو لد و داالم کو د ک دین سو ریال «ب

منتشر میکا  .س دین ملان دخباسی دز مهر د غفاسزد هپ ایسنده و کاسگر دن ماماا مای
زو ی» و
منتشر وکد ک دز وساز دگان ماماا مای
من ماسدل» و
و ال

خا ری «آهای

خا ری «جلردن» س مردجف سلنمایی و فرهنری ککای

کر ه

دین ککای پ کباه های ملان فللمنام سریال «جلردن» با طرح سریال «آهای من ماسدل» با ه دس .

در این اتفاق ،اوال عدم انتهممار سممریا در زمار مهمم و و ب اطالع بودر م اط از علت این تتییر ،کدامیک از حقوق م اط را نقض
م کند؟ ثانیاً ماجرای فوق ،به کدام یک از دغدغه های موجود در صنایع رسانهای اشاره دارد؟
الف) حق پاسم هوی  /ورود هیجار انهیز به خروج رسمانهها یک از دغدغههای مر صماحبار صمنایع رسمانهای اسمت .آنار تالش دارند تا
توجه م اط خود را مدیریت کنند.
ب) حق بررهمندی از اطالعات  /در صمنایع رسمانهای با تولیدات متنوع همراه هامتی  .تنوع یک از راهبردهای اسمت که صمنایع رسمانهای به
کار م برند تا طیف گاتردهتری از م اط را به خود جذب کنند.
ج) حق پاسم هوی  /تبلیتات منف یک از راهکارهای تبلیتات اسمت .فقط کاف اسمت سمر زبارها بیفتید حت به صمورت منف  .صماحبار
صنایع رسانهای از این روش تبلیت برای جل توجه م اط استفاده م کنند.
د) حق بررهمندی از اطالعات  /حضمور روزافزور بامترهای متنوع پ
اثر را نهرار کرده که مبادا حق مالکیت معنوی آثارشار از میار برود.

و به تبع آر زیادشمدر عوامل که در فرایند تولید دخیلاند ،صماحبار

« .12با وسو ب ه دسه جدیدپ سسو ا ها دز ظر فناوسی خلرهکنندهتر کو دهد د و قشو ی ف دینده س ز دگی سوزمره دیفا
میکنند .تت تاثلر یک فرهن

سس ا دیپ مای
اند و

مص رفی سد ماذوب
سس ا دی و و
اس اکنان جامع و
های دغادگرپ و

مص رف سگلر میکنند؛ فردیندی ک املقا فکر
ناس ی لای این وس رگرمیپ دطالااو و و
خا کر ه و آ ان سد س وش ا وک و
تص اویر وس ا ه
س ای :هنرامی ک جهان ودقعی ب و
و امل سد تت تاثلر قردس می هد .ب قال گی باسپ ظری پر دز فرد و
تص اویر وس ا ه ب ماجا دو ودقعی و د رل ههای ماثر سفتاس تبدیل میوک ا  .مای
تبدیل میوک ا پ و
ود دس سوو اختن فر ب

پ ب انادن تمایل ب

جهان دز طریق ودسوو وط های خار موتلاپ ب طاس طبلعی وبلنایی سد حس برتر د سوو ان
یدن و

میساز  .یرر میتادن جهان سد ب طاس مستقلم سک کر ».
متن باال ب ه از کتاب «نمای

رسانهای» نوشته داگالس کلنر است .با توجه به متن باال ،بهویید کدام عبارت از متن باال دریافت نم شود.

الف) امروزه تصاویر از موجودیتهای صرفا نمایه فراتر رفته و به موجودیتهای واتع بد شده و ذهن اناار را تحتتاثیر ترار م دهند.
ب) در دنیای امروز ،شمناخت ما شمناخت تحریف شمده و غیرواتع اسمت؛ زیرا هم  ،همواره د ار خ اسمت و برای همین تصماویر ما را فری
م دهند.
ج) درک با واس ه ،یعن درک رسانهای شده که در آر نهانهها ،م صوصا امروزه نهانههای تصویری ،شناخت ما را
م سازند.
د) لذت حضور یزی است که در دنیای رسانههای تصویری از دست رفته است .این ،تصاویرِ پدیدهها هاتند که اصالت یافتهاند نه خود پدیده
ها.

 .13ملنی سو ریال «بازی مرکخ» تاسو ط «هاد
دفکاس امامی قردس گرف  .ب وس بخ پو

و

هلاک» کاسگر دن دهل کره جنابی سو اخت کو د و ماس تاج

خش ا
الان وص تن های و

س دین وس ریالپ پو

آن با ررد یهایی جدیپ

س ا و ودلدین» س
ک اسدی تلای یانپ س و
س انپ مدیر بر ام سی ی « و
س ا هن و
س ای ودلدین همرده با  .ملل و
ص ا دز و
ص او
مو و
ودک نرتن پ وسس پ سباسه وس ریال بازی مرکخ گف « :الیسغم متبابل
مص احب دی با و
آمریکاپ سباسه و
خش ا
مرکخپ و

فتاک یهای پرتکردس ک
تص ایری مکرسپ برهنری و و
های و

بس لاس زیا بازی
و

فص ل دول وجا دس باید ب ودلدین دین
س و

هنس ان دف و پ
تاس ط کا کان وک ان د ه وک ا ه خا م و
تماک ای دین وس ریال و
هش ددس وک دید بردی تاقا و جلاگلری دز و
و
دس
خادس ت و
مس تقر س لسآ الس دز تفللکس و
گروه ودلدین و

حاص ل کند ک وس ریال پربلننده بازی مرکخ
تا دطملنان و

بردی کا کان ارض شا ».
کدام یک از موارد زیر را نم توار جزء دغدغههای دانامت که بر اسماس نظر خان هنامور آر را باید به والدین درباره تماشمای سمریا بازی
مرک توسط کودکارشار گوشزد کرد؟

الف) تماشمای خهمونت برای سمنین کودک مجاز نیامت؛ زیرا ممکن اسمت برداشمت و سمالمت روان آنار را به خ ر بیندازد و در بزرگامال
تبعات بدی را برای آنار به بار بیاورد.
ب) این که کام تهم یو دهد یزی که م بیند فیل اسمت و واتع نیامت ،مر اسمت .عدمتمایز بین این دو ،ممکن اسمت خ ر آفرین
باشد؛ خصوصا برای م اطبار آسی پذیر.
ج) کودکار در مراحل او یادگیری هاتند و تازه دارند اصو اخالت را فرا م گیرند .تماشای نین برنامههای ممکن است آنار را از اصو
اخالت پذیرفته جامعه دور کند.
د) داستارها همیهه یزهای را برای ما روایت م کنند که الزاما ،واتع نیاتند و زاییده ت یل نویاندهاند .این حق م اط  ،به ویژه کودکار
است که اطالعات درست دریافت کنند.

ک د د« :لاگای
ش نی االخ دز خادب بلددس و
ک نب با اتلفلکل و
س ا دی سوز اهاس و
س اد س و
 .14برگ یدگان د ودس دلمپلا و
سوک دن با لاگا وک روی ب تتللل کر د و ظردو
سس ا دی دیردن سو مایی وک د» .آنها بعد دز سوب و
باک راه وس اد و
جدید و
خا سد س گروه وسه خا ب دکوو تردک گذدکوو تند .ظردو آنها س گ ین های زیر آمده دسوو
سباسه لاگای جدیدپ ق

 .کددم یک دز تتلللها

کمتری دس ؟

الف) مردیه توتون برگزیده دوره دوم المپیاد :لوگوی جدید در مقایامه با لوگوی تبل تناسم بیهمتری با مفروم سمواد رسمانهای دارد .آیکور
پیام به نمایندگ از رسانه و آیکور کاله به نمایندگ از سواد به خوب این نکته را نهار میدهد.
ب) زهرا ابراهیم برگزیده دوره سموم المپیاد :لوگوی جدید رسماتر از لوگوی تبل اسمت .در لوگوی تبل  ،اگر عبارت باشمهاه سمواد رسمانهای را
حذف کنی  ،به س ت م توار فرمید کار باشهاه سواد رسانهای یات.
ج) سماجده صمداتت برگزیده دوره رارم المپیاد :نهمانه های به کار رفته در لوگو باید با ماموریت باشمهاه سمواد رسمانهای هم وان کامل داشمته
باشد .برگزاری رویدادهای بینالملل که از کارهای باشهاه است ،از این لوگو فرمیده نم شود.
د) نهار اَیدی برگزیده دوره پنج المپیاد :اگر نهاه کل به لوگوی جدید بیندازی و به عناصمر دیهر آر دتت نکنی  ،این ور برداشمت م شمود
که این لوگو برای مجموعهای است که در راستای ارائه خدمات تحصیالت تکمیل و کارشناس ارشد به باال فعالیت م کند.

 .15س یکی دز بر ام های دخلر «اصر جدید»پ یکی دز دوسدنپ س ودکن
ک

ماس لقی هنر خا سد ب مای
س حازه و

ب دجردی یکی دز کرک کنندگان دین بر ام

بوش ی دز حرفهای
گذدک پ س و
و

گف « :دینجا دومدی یعنی تا دول باید

کو روی کنی کالی بلان بریپ لها دو فردماش بشو پ بتا ی حرف ب یپ باید کتاب بوا یپ باید د بلاو بدو یپ باید
س
ک کلی ل و
ک عر بدو ی .دین و
و
تایلتری با انادن «س ج ب
ب انادن زبان های

بو

ک
 »...پس دز گذ و

هش ت
للل زبان ما سی با و

س ی س تایلتر للنک کمپلنی
ص فت دلعربل فاس و
مدو کاتاهیپ و
گذدک
دک تردک و
اسس ی» سد ب و
#مناف و

رذک
کش اس حمل وک د .پس دز آنپ ال ی و
سس می و
و و

ک

فاسس یپ
س آن ب زبان و

فاسس ی و دیردن
ک پای بیبیوس ی و

دینتر شنال هم ب ماجرد باز کد...
با تاج ب دین دتفاقپ س د دم پ  4دظهاس ظر دز وس ای کاسبردن موتلا س ودکن
کنلد ک با هشت

قند پاسسی منتشر کدهد د .ب

ق

مش اهده می
منافاسس ی سد و
و
ب کمپلن

دین تایل ها سد بواد لد و گ ین ا سس

سد د تواب کنلد.

الف) توئیت سمه با اشماره به افرادی از نژادهای م تلف در تاریا ایرار و عالتهشمار به شماهنامه ،اذعار م کند که که زبار فارسم موجودیت و
سمممابقمه ای تماری
هاست.

برای هممه ایرانیمار ،فمار از رنمژ و نژاد و توم دارد و بمه همین دلیمل ،زبمار فمارسم م عماممل هویت و پیونمد دهنمده بین توم

ب) در توئیت یک به کارکرد ارتباط و تعامل زبار اشماره شمده اسمت و همچنین نویامنده بیار م دارد که زبار مهمترک ،با کنار زدر زبار
اصل افراد ،باعث م شود تا آنار با ه  ،راحتتر ارتباط برترار کنند.
ج) مضممور توئیت دو ،آر اسمت که جدای از زبار اصمل  ،ب هویت را برای اتوام م تلف ایرانیار به همراه خواهد داشمت و این شمرایط زمینه
را مریا م کند برای آنکه بیهانهار بین مردم را به هرسوی که م خواهند سوق دهند.
د) توئیت رار ،پی فرضم را م ر م کند مبن بر این که زبار متفاوت عامل تبعیض اسمت .سمپس با بیار مثا نقضم مبن بر تعمیق
دوست اش به واس ه تفاوت زبار ،این پی فرض را رد م کند.

وص ل های ودل
« .16ملکی ماوی» یکی دز معروفترین وک و

دس
ی ی و

ک

س وس ال  1920ودس وص نع

تلای یان وکد و ظرف  15وسالپ س وسال  1935ب ما ی ملی تبدیل کد؛ ب تای ک د تظاس میسف
وص ل
هم ی ماقعل ها وک و

ملکی ماوی س

اروس ک وس ر میز پ ام های بی
سس تی دز دین و
باک د .دگر سفتاس ا و
دک ت و
ماقر و ماجهی و

وکماسی دز وکهرو ددن و سازمانهای موتلا ب دستا یای ودل
وس الم

وس لنما و

وص ل
تاس ط دین وک و
دخالقی و

مستقل و کامل با ک میتاد س

دس
ب خطر دفتا ه و

ی ی دسسال میکد مبنی بر دین ک دخالق امامی و
 .می تادن گف

دثرگذدسی خابی سوی مواطخ خا

وص لتی
ک ملکی ماوی برخاس دس دز وک و

دکت باکد.

بر اساس متن باال ،کدام یک از گزینههای زیر درباره موفقیت میک ماوس درست است؟

الف) مانور رسمانهای همه جانبه برای شمناختهشمدر میک ماوس ،باعث شمد تا به زودی این شم صمیت دیزن برای همه شمناختهشمود و بر سمر
زبارها ب افتد.
ب) داستار ،نقه محوری در جا افتادر ش صیت کارتون در ذهن و د م اط دارد .بایاری از همراهار میک ماوس ،عاشق داستارهای
دیزن بودند.
ج) یک از عوامل اثرگذاری یک ش صیت رسانهای ،پیوند آر با ذهنیت عموم و هنجاری جامعه است .میک ماوس با اخالق عموم جامعه
پیوند یافته بود.
د) آنچه م اط را همراه رسمانه م کند ،تالش برای دسمتیاب به شم صمیت مامتقل و کامل اسمت .باید شم صمیت ،زنده و پویا باشمد تا م اط
با او همراه شود.

سس ا دی
رفص لها و سوی کتاب تفکر و وس اد و
سس ا سد با وس و
دیش منددن و
 .17کددم گ ین پلا د وص تلح بلن جمالود و
ب خابی شان می هد؟
الف) مارشما مک لوهار :هر ه بانکهای اطالعات  ،درباره ما اطالعات بیهمتری ذخیره کنند ،سمر کمتری از «وجود داشمتن» به ما م رسمد
 /مواظ اضافه بار باشید!
ب) نوام اماک  :بازیهرار سیاس و اجتماع مر و تدرتمند ،به اخبار شکل م دهند  /م اط ب م اط !
ج) مانوئل کاستلز :روابط تدرت تا حد زیادی واباته به ساخت معان از طریق تصویر سازی است  /هر یز که در جاتن آن  ،آن !
د) سمید مرتضم آوین  :در میار هنرها ،سمینما «آینه جادو»سمت ،آینهای که در آر رره باطن بهمر امروز ب پرده انعکاس یافته اسمت/ .
تصاویر ب طرف نیاتند!

 .18س دستباطاو ب دثری ک بردی وستلن باس بر ذهن مواطخ ق
مؤثرترین و ب سگترین کوو ناخ
لس
و

برس اخ
؛ یعنی دگر و

سد دز یک ودقع

میبند پ دثر تکل گاهی میگایند .دثر تکل گاهی

س ذهن مواطخ سقم میز د و ب سدحتی قابل تغللر یا سوو

کاسی

ص اسو
ک ا د اا کر ک آن دثر ب و
ک کل برلر پ می و
دثر تکل گاهی س ذهن مواطخ دثر و

سدزم دووب ا آن فر همرده دسو و
و

و دگر هم تغللر وکن د دثردت

سد بر ذهن و سودن فر میوگ ذدس  .مهم ترین وآث اس

تکل گاهی ما س وسدن کا کیمان دتفاق می دفتد.
با توجه به متن فوق درباره اثر تکیهگاه  ،کدام یک از گزینههای زیر نمونهای از استفاده از این مفروم نیات؟

الف) یک از دالیل این که رسمانههای خبری به دنبا اولین شمدر در انتهمار اخبار هامتند این هامت که اثر تکیهگاه خود را درباره پدیده ر
داده در ذهن م اط بهذارند.
ب) شمایعات فضمای مجازی ،با این هدف که اثر تکیهگاه خود را در ذهن م اطبار بهذارند ،تولید م شموند .تکذی این شمایعات این اثر را
نم تواند به کل از بین ببرد.
ج) در برنامههای تلویزیون ِ م صموص کودکار ،اسمتفاده از خهمونت ممنوع اسمت؛ زیرا اثر تکیهگاه ِ مهماهده محتوای خهمونت آمیز توسمط
آنار ،م تواند بر رفتار آنار در بزرگاال اثر بهذارد.
د) مرمترین هدف برنامههای ترکیب صممب گاه تلویزیور این اسممت که بتوانند در طو روز روی تحلیلها و نهرشهای م اطبار خود در
موضوعات م تلف اثر تکیهگاه ایجاد کنند.

 .19متن فاق قسمتی دز یک مقال المی دس

ک

س شری فرهن

برایلد کددم یک دز گ ین ها سباسه «لتن متن» سس
«فرهن

مص رفی س لم
و

کهرو ب ااپ سسلده دس  .بعد دز مطالع متن

دس ؟

ک یِِ ب مای
بلس تمپ بدن سد ب انادن یک و
وم قرن و

دسوو ای قاد لن زیباییپ پاکوو
س
س طتی پلکر فر د و
ویژگیهای و

گذدک ت وک ده مطرح کر ک باید بر
و

و سوو بک ز دگیپ طردحی و کوو کل د ه کوو ا  .مای ظاهری بدن مشوو تمل بر هم
صل
ک وو
ش تن با پایایی و
 .خا آسدیی و ت یلن خای و

س
مرتبط د و

 .س دین معنا

دس پ اای
وص ی و
کاسس ازی وجاه موتلا ز دگی وک و
آک و
وس لل مهمی بردی پنهانوس ازی یا و
پاک اک االوه بر آن ک و
و
وسوو لل خا مایی ل متسوو اب میکوو ا  .س جهان جدید تارب باز ما بدن و تنیافتری س سسوو ا های دجتماای
تاس ط کاسبردنپ فرهن
و
دجتماای ل ب

دس
بص ری جدیدی سد خلق کر ه و
و

دقتص ا یپ دلراسیتمهای وک بک های
 .االوه بر ملددنهای و

یدهکو دن بلشو تر کمک میکنند .بهترین فرم بدن تاسو ط کاسبردن باز مایی میکو ا و ماس تاج

بالکنندگان قردس میگلر  .س سسا های دجتماایپ تاج ب بدن و بدنمندی س قالخهای متناای باز ما میکا ».
الف) این متن ،با لحن انتقادی ،بیار م کند که در فرهنژ بصمری حاک در رسمانه های نوین (مثل اینامتاگرام) ،نمایهم شمدر و جذاب جلوه
کردر برای دیهرار ،محور اصل فعالیتهای کاربرار است.
ب) این متن ،با لحن سممتای آمیز ،با ارائه شمماهد مثا ها و نمونههای  ،به توصممیف اسممتانداردها و تواعد زیبای در فرهنژ بصممری جدید
م پردازد و وجوه آر را برای خواننده در جرار امروز ،واکاوی م کند.
ج) این متن ،با لحن کنایهآمیز ،الهوریت های شمبکههای اجتماع را علت اصمل شکلگرفتن فرهنژ بصری جدید میداند؛ فرهنه که در آر
میدارهای اتتصادی تنرا برنده بازی محاوب م شوند.
د) این متن ،با لحن حمایتگرانه ،بر وجود فرهنژ بصممری جدیدی صممحه م گذارد و بیار م دارد که تحو در معنای بدر و تن یافته ،
تحول اجتناب ناپذیر است و رویکرد رسانههای جدید نیز با آر هماو است.

 .20مسو تند «معرو ل دجتماای» ( )The Social Dilemmaسو ال  2020دز سو ای پلتفرم تفللکس منتشو ر کو د و
کر .

بازخاس های موتلفی دز سسا ها و فعاالن حازۀ تکنالاژی و ساز دگان کبک های دجتماای سیاف

«معر ل دجتماای»
ماس  .و
مس تندهای وسدن و
مس تندپ یکی دز مهمترین و
سس ا میگایند ک دین و
ناس ان و
کاسک و
برخی دز و
بر دین تمرک

دس تفا ه دز دلراسیتمهایی ک داتلا
دس ک ارا وک رک های ب سگ و وک بک های دجتماای موتلاپ با و

ب پلتفرموکان سد تقای

وصل
وصی و وک و
میکنندپ بر ز دگی وک و

مصاحب
تاسط و
مستند و
کاسبردن تأثلر میگذدس د .دین و

با کاسکوو ناسوو ان و متوصوو صوو ان دین حازه تالش میکند تا ب طاس سوو بتاا قلقی شوو ان هد ک ارا پلتفرمها با
سس ا دی
وص یوس ازی وک ده س ارخ و
پلش نها ها و تبللغاو وک و
وص ی کاسبردنپ آ ها سد با و
اِدس تفا ه دز دطالااو وک و
وس و
خا ر می دس د.
با توجه به متن باال به ترتی به این سه سوا پاسا دهید:
 در این ماتند از کدام تکنیکهای اتناع برای اتناع م اطبار استفاده شده است؟ در این اثر کدام دسته از فعاالر رسانه مورد انتقاد ترار گرفتهاند؟ هدف این ماتند این است که م اطبار را نابت به کدام مفروم سواد رسانهای آگاهتر کند؟الف) گواه دادر ن بهار /بازیهردانار بزرگ /حری خصوص

ج) گواه دادر ن بهار /دروازهبانار خبر  /اعتیاد رسانهای

ب) درو بزرگ /دروازهبانار خبر /حری خصوص

د) درو بزرگ /بازیهردانار بزرگ /اعتیاد رسانهای

دس
دس تاس سو مایی وک ده و
 .21ب تازگی یک وک بک دجتماای جدید ب ام  BeRealس گاگل پلی و دپ و
دپللکلشن ک دز جه
و
دسزش حاکم بر آن «ودقعی با ن» ودس  .دین
اال خوگ ذدکووو ت دسوو
و ی کوقواا ده و
اتلفلکلشوو ن رمدف دس سد سیاف

ک مهمترین

سویکر پ خا سد مقابل دینستاگردم معرفی می کندپ

کنل دوک
اسگ ذدسی و
« :فقط وزم ا ی می تادو ل د متتادی خا سد س دین دپللکلشوو نو ب و
تنها تا  2قلق پس دز سیاف
کنلد؛ آن هم و
و

اتلفلکلشوو نپ میتاد لد صوو رفا یک

لس
مصرف متتاد و
منتشر کنلده» .دلبت دین قااده بردی و
ویدئای  20ثا ل دی دز خا تان و

و کما میتاد لد س طال سوز

ب مشو اهده تصو اویر یرردن بپر دزید .دلباقی وجاهِ تفاوو دین دپللکلشو ن با دپللکلشو نهای مشو ابه
دس
کاسبری آن و
ویردی

 .مرال کاسبردن س دین متدو ی

کنند یا ب آن دفک

تص اویر ثب
زما یِ و قلق دی و پس دز آنپ دجازه ددس د و

ک ده سد
و

ها و فللترهای تصایری دضاف کنند تا دز ودقعی با ن آن بکاهند .همینلن دین رم دف دسپ

منتش ر کنند .کاس تا جایی پل
غلرض روسی خا سد و
و
اص ی و
خص و
دجازه می هد تا دفرد دطالااو و
دین رمدف دس س تاضو لتی ک

پ س قاد لن

س از دگان
سفت ک و

س دپ دسو تاس منتشو ر کر هد دپ اکو ت د د BeReal :کو ما سد معروف وادهد کر پ دگر

میخادهلد یک دینفلائنسر کایدپ میتاد لد دز تلکتاک و دینستاگردم دستفا ه کنلده»

با توجه به اطالعات فوق ،کدامیک از موارد زیر جزء تفاوترای  BeRealبا ایناتاگرام نیات؟
الف) در ایناتاگرام م توانید با هویت جعل یا هویت پنرار فعالیت کنید ،ول در  BeRealواتع نبودر خیل س ت است.
ب) در ایناتاگرام م توانید با پی

بین تبل تولید محتوا کنید ول در  BeRealتولید محتوا ،معموال ناگران و تصادف است.

ج) ایناتاگرام یک نرم افزار اعتیادآور است ول  BeRealاعتیارآور نیات.
د) یک از رایجترین انهیزههای اسمتفاده از ایامنتاگرام ،به دسمت آوردر اعتبار اجتماع اسمت ،ول  BeRealعمدتا ابزاری اسمت برای آنکه
بتوانید خودتار را به اطرافیانتار واتع تر معرف کنید.

دودس ط ه  90ملال ی با ک با ظهاس و فردگلری دینتر
 .22و

و وک بک های دجتماایپ زم م هایی وک روی وک د ک دز

دستب اط جمعی مر م با )و ب
سوزه ا مهمترین دب دس و
دینتر و ب ا پلتفرم تلای یان و(ک آن و
وج ایر ینی پلتفرموه ای مبتنی بر و
گاش سسووو ل د .دین زموم وه او ت اوج ایی پل

وسف وک تلتر «»End of Mass Mediaو(پوایان سسوو وا وه ای جمعی)و ب

ماضای مطالعاتی مشترکی بلن د دیشمنددن حازه دستباطاو تبدیل کد .دین سوزها ل ظهاس پدیدهدی ب ام متاوسیپ
س
ک ده د و
س انها می هد .تتالی ک بااث و
ک لاه دستباط بلن د و
خبر دز تتالی ب سگ س و

زم م « End of Social

( »Mediaپایان کبک های دجتماای) ب گاش برسد.
متاوسی د قالبی این س ز دگی د سوو انهاسوو

ک پر دسوو

دز فرصوو

ها و دلبت تهدیدها… بشوو رِ وپای ظام

سوو رمای دسی شوو ان د ه هراقدس دیره تاد اییدش س تاسوو ع و تکنالاژی باالتر سفت پ دیره د اییدش متدو تر
کوو ده .زدکربرگ و همکاسد

س سه سوو لللکان ( )Silicon Valleyمی د ند با تاسوو ع تکنالاژی متاوسی س حال

دیاا ا تغللری س ظام ز دگی بشر هستند.
آ ها می د ند دین کوو لاه کوو ناختی جدید ب متم فردگلری ا تغللردو ب سگی س کوو ناخ
هاس
سفتاسک ان پدید خادهد آوس  .غالهای تکنالاژی وس ال و
و
وس پس

کا کان و اجاد ان و

فلس ف تکنالاژیپ دخالق تکنالاژیپ جامع
ک دز و

کوو ناسوو ی تکنالاژیپ سود شوو ناسوو ی تکنالاژیپ حقاق تکنالاژی و فرهن

تکنالاژی اقخ دفتا هد د و متاوسی دین

اقخما دگی سد ب مرز جبردن اپذیری خادهد کشا د.
کددملک دز گ ین های زیر دز متن باال بر دک

میکا ؟

الف) نویاممنده معتقد اسممت که همارطور که ظرور شممبکههای اجتماع  ،رسممانههای جمع را به حاشممیه برد ،ظرور متاورس ه م تواند
شبکههای اجتماع را به حاشیه ببرد.
ب) نویاممنده ادعا م کند که خالقار متاورس ،هر قدر دارای مرارت در توسممعه این تکنولوژی هاممتند ،اطالع باممیار کم راجع به تاثیرات
احتمال آر بر شناخت نال جدید دارند.

ج) نویانده اجتماع اناارها در باتر شبکههای اجتماع را دارای تفاوتهای فراوان با اجتماع آرها در باتر متاورس م داند.
د) نویامنده معتقد اسمت هر قدر پیهمرانار توسمعه تکنولوژی متاورس در حوزه دان

فن پی

رفتهاند از نامبتِ متاورس با حوزههای علوم

اناان جاماندهاند.

 .23کددم یک دز گ ین های زیر ب ترتلخ بلا رر فندقناای دستفا ه کده س تبللغاو و دقددماو فاق دس ؟
 بیمه تعاور ط مراسم باشمکوه در  ۴اسمفند  ،1۴۰۰معده مِامتر تیامتر (حمید سمپیدنام ،فودبالگر ایران ) را بیمه کرد و خبرگزاریها وپیجهای ایناتاگرام پوش خبری کامل از این مراس و بیمهنامه را ارائه دادند.
 صمفحات مرتبط با بدرسمازی در اینامتاگرام ،با انتهمار تصمویر تبل و بعد از پرداختن به تمرینات ارائه شمده توسمط این پیجها ،سمع در نهماردادر میزار تبحر و مرارت خود دارند.
 -شرکت اسنوا در تبلیتات محی

خود از ندین بیلبورد خیابان پهت سره برای ارائه محصوالت و نهار دادر تنوع آنرا استفاده میکند.

الف) ادعای آشکار ،افراد زیبا ،تکرار

ج) ادعای آشکار ،مقایاه ،شدت

ب) گواه دادر ستارهها و ن بهار و مردم عادی ،مقایاه ،تکرار

د) گواه دادر ستارهها و ن بهار و مردم عادی ،افراد زیبا ،شدت

 .24کددم گ ین پ ب ترتلخپ گایای دسزشهای خبری ب کاسسفت

س تلترهای باالس ؟

عل دای در پهت صحنه ترعه که جام جران  2۰22ت ر ،با بزرگار فوتبا جرار عکس یادگاری گرفت
صریونیاتها در کمتر از یک ماه یکصد فلا ین را در جنین بازداشت کردند
تارچها با واژگار  ۵۰کلمهای با ه صحبت م کنند!
سه انفجار در مدرسه عبدالرحی در غرب کابل؛ دستک  ۶نفر کهته شدند
الف) شررت ،درگیری ،شهفت  ،مجاورت

ج) شهفت  ،درگیری ،تازگ  ،مجاورت

ب) شهفت  ،دربرگیری ،تازگ  ،درگیری

د) شررت ،دربرگیری ،تازگ  ،مجاورت

.25تمام فناندقنای ام بر ه س کددملک دز گ ین های زیرپ س تصاویر باال ماجا دس ؟

الف) گرم و صمیم  ،مقایاه

ج) گواه دادر مردم عادی ،ترس

ب) شی لتزار ،تداع معان

د) استفاده از افراد زیبا ،تداع معان

** بر ام سی ی پو

**

یکی دز مهمترین معلاسهای بر ام سی ی س صددوسلماپ مناسب های ملی و مذهبی دس  .تاجاییک
مناسب ها کنددکتاس (بر ام سی ی پو

س برخی دز دین

) س کبک های موتلا ب طاس کامل تغللر میکند .یکی دز دین مناسب ها ماه

مباسک سمران دس  .کما ب انادن بر ام سی پو

پ للستی دز دین ضادبط سد س دختلاس دسید و قردس دس

آنپ بر ام های دفطاس تا ستر کبک های یکپ س پ اهاس و پنج سد بیلنلد .س د دم پ دبتدد للس
کبک ها سد ب همرده ژد رکان ببلنلد و پس دز آن کرطها و ضادبط بر ام سی ی پو

بردسای

بر ام های هر کددم دز

سد بواد لد و بردسای آن ب

پنج سادل بعدی پاسخ هلد.
کبک  :1سیهایی دز قرآن (مذهبی)پ خبر مشروح ساا

( 21خبر)پ ماماا خاکنام (سریال)پ بریم بسازیم

(مستند)
کبک  :3مرل ماه (مذهبی)پ ماماا تلای یا ی اال (سریال)پ زوجی ا (مسابق )پ اصر جدید (مسابق )
کبک  :4سدز آسمان (مستند)پ ساسه (گف وگامتاس)پ ماماا تشکلالو زیرزملنی (سریال)پ ترتللخاد ی قرآن
(مذهبی)
کبک  :5ستاه (مستند)پ جشن سمران (مذهبی)پ ماماا مسافردن کهر (سریال)پ کهکشان (مسابق )
•

بر ام های دفطاس تا سترپ دز ساا

•

س دین کنددکتاسپ بر ام سی ی پو

 20کروی و تا ساا

 2بامدد سوز بعد د دم خادهد دک .

س بازههای 1ساات د اام میکا ؛ ب دین معنا ک هل بر ام دی بازههای

 15قلق دیپ لم ساات یا  45قلق دی سد پر میکند و هم متدو هدی  1ساات دز کنددکتاس سد پر میکنند.
•
•

هل کددم دز سریالها باید س یک زمان باهم پو
ب

للل حالوهادی معنای پس دز دفطاس هم بر ام های مذهبی کبک ها

بر ام ترتللخاد ی ک
•

کا د؛ دین قااده بردی مسابق ها و مستندها هم صدق میکند.

س وستلن قایق بامدد پو

میکا .

دسترنائاا مدوزمان س ظرگرفت کده بردی بر ام اصر جدیدپ 2ساا
همزمان با خبر مشروح کبک یک پو

یک ب دفطاس پو

دس

و دین بر ام ب

للل پربلنندهبا ن

شده و بالفاصل پس دز آن کروی میکا .

•

سریال کبک یک همادسه بالفاصل پس دز خبر مشروح پو

•

کبک پنج بر ام کاخص خا یعنی مسابق کهکشان سد همزمان با اصر جدید پو
پو

میکا دپ ب غلر دز

میکند تا دز مواطخ بر ام کاست شا .

میکا .
میکند ولی خللی هم یر

•

ب

•

ماماا مسافردن کهر و بر ام ساسهپ پش سرهم پو

•
•

للل ادمهمپاکا ی مواطبان هدف بر ام ساسه و اصر جدیدپ دین و بر ام همزمان پو

سریال تشکلالو زیرزملنی ب
مستند کبک  4ب

میکا د.

میکا د.

للل تأملنیبا ن (بر ام خاسجی وبل کده) یرتر دز بقل سریالها پو

للل حالوهادی معنای و آسدم

کبک  5بالفاصل پس دز مستند کبک  4پو

بو

با نپ

یکترین زمان ب دفطاس پو

میکا و مستند

میکا .

 .2۶کدام گزینه درباره ترتی برنامهها الزاماً درست است:
الف) درسهای از ترآر ،نجال ،سوره ،کرکهار

ج) مثل ماه ،سوره ،کرکهار ،تهکیالت زیرزمین

ب) جهن رمضار ،عصر جدید ،بری باازی  ،ترتیلخوان

د) ناتوه ،خوشنام ،سوره ،نجال

 .27در محدوده ساعت  22تا  2۴در شبکههای  ۴ ،3 ،1و  ۵به ترتی

ه برنامههای حتما در حا پ

هاتند؟

الف) بری باازی  ،نجال ،سوره ،ناتوه

ج) خوشنام ،نجال ،سوره ،ناتوه

ب) خوشنام ،عصر جدید ،سوره ،ماافرار شرر

د) بری باازی  ،عصر جدید ،سوره ،ماافرار شرر

 .28کدام ترتی برای پ

سریا های هر شبکه م تواند درست باشد؟

الف) شبکه  ،3شبکه  ،1شبکه  ،۵شبکه ۴

ج) شبکه  ،1شبکه  ،3شبکه  ،۴شبکه ۵

ب) شبکه  ،1شبکه  ،۵شبکه  ،۴شبکه 3

د) شبکه  ،3شبکه  ،۵شبکه  ،1شبکه ۴

 .29ماابقه کرکهار ،الزاماً در ه ساعت پ

خواهد شد؟

الف) ساعت  2۰تا 21

ج) ساعت  2۴تا  1بامداد

ب) ساعت  21تا 22

د) ساعت  1تا  2بامداد

میکا .

 .3۰متأسفانه در یک از شررهای کهور زلزلهای دردناک ر داده و همه شبکهها م خواهند کنداکتور فردای خود را به صورت سیا درآورده
کنند .بر اساس تواعد کنداکتور ،شبکهها نباید به زمار اخبار و برنامههای
و ویژه برنامهای برای رسیدگ به ماائل مردم زلزلهزده پ
شاخو خود (شامل سریا و ماابقه) دست بزنند .در همین راستا ،زمارهای نوشتهشده در کدام یک از گزینههای زیر ت عاً م تواند برای
ویژهبرنامههای شبکهها درست باشد؟
شروع پ
الف) شبکه یک ساعت  ،2۰شبکه سه ساعت  ،2۴شبکه رار ساعت  ،21شبکه پنج ساعت 22
ب) شبکه یک ساعت  ،2۴شبکه سه ساعت  ،2۰شبکه رار ساعت  ،22شبکه پنج ساعت 21
ج) شبکه یک ساعت  ،23شبکه سه ساعت  ،2۴شبکه رار ساعت  ،23شبکه پنج ساعت 1
د) شبکه یک ساعت  ،22شبکه سه ساعت  ،2۰شبکه رار ساعت  ،2۴شبکه پنج ساعت 21

 .31اگر سریا نجال ه زمار با خبر مهرو شبانهاه پ

شود ،درباره کدام یک از گزینههای زیر نم توار نظر ت ع داد؟

الف) ت عا کمترین تنوع در ژانرهای برنامهسازی مربوطبه ساعت  2۰تا  21است.
ب) بیهتر ماابقههای سیما در این  ۴شبکه ،بعد از ساعت  2۴پ

م شوند.

ج) همه سریالرای غیرتامین سیما در این  ۴شبکه تا تبل از ساعت  2۴پ
د) ماتند بری باازی حتما همزمار با یک سریا پ

م شود.

م شود.

**د سدک سودیی**
س بوشی دز کتاب «ساد سودی » اکت ی دچ .پاستر دباو س تعریا سودی
اباسو دس

آمده دس « :سودی

ب زبان سا ه

دز «باز مایی یک سخدد یا ماماا سخدد » .س دیناا سخدد ودژهی کللدی دس « .گرب دم کَک دس »

تاصلفی دز گرب ی من دس

دما سودی

لس پ اان دتفاق میدفتد .دما «کَک گرب دم سد گ ید» سودی

میآیدپ اان سخدد ی سد بردی ما تعریا میکند .دین سخدد بسلاس ج ئی دس

ب حساب

دما بردی ککلگلری سودی

کافی

دس ».
متن زیر دز بو
پاسخ هلد.

یرری دز کتاب با زیرانادن د سدک سودیی آوس ه کده دس  .با تاج ب دین متن ب  4سؤدل بعدی

(پاسدگردف دول) سودی

آ ینان با د سدک زمان متاس ما دز جهان آملوت ک

س امل ج یی دز کلاه ررش ما کده

دس  .بردیان ی پالمای فللمساز دین کت سد ب کلاهدی دفردطیتر بلان کر ه« :د سانها تا وقتی جهان
پل

سویشان س قالخ سودی

مکانمند دس

س لایدپ آن سد سک میکنند ».حتی وقتی ما ب ال ی همیان تصایر ک دیستا و کامال

می رریمپ باز هم آگاهی سودییمان ق

خا ش سد دیفا میکند.

(پاسدگردف وم) ما ب هرجای دین جهان ک راه میکنلمپ سعی میکنلم آ ی سد میبلنلم
بعد زمان ل

سک کنلم .سودی

تنها س بعد مکان ک

س

هملن د سدک سد بردیمان ب دسمغان میآوس  .ب ما ال ی می هد ک میتاد لم ام

«دَککال زمان» برذدسیم .ب هملن خاطرپ د سدک سودیی ما همادسه آما ه برد رلوت کدن دس

سد

تا س مادجه با حتی

دیستاترین و بیحا ث ترین صتن ها هم بردیمان قاب یا زملن فردهمکند .بدون فهم سودی پ دغلخ حس میکنلم
آ ی سد میبلنلم سک میکنلم و س تلا میتاد لم معنای
(پاسدگردف سام) سک معنا و سک سودی
دکاسه کر ه دس

ک ودژهی سودی

بسلاس ب هم

سد سیابلم.

یکد د .هِلدِن ودی

س کتاب متتادی فرم ب دین ماضای

س زبان د رللسی ( )narrativeدز سیش ی سا سکری ِ « »gnaو ب معنای

« د ستن» دس  .دین سیش دز طریق ودژههای التلنی ب زبان د رللسی دمروزه سده یافت ک ب معنای « د ستن»
( )gnarusو «گفتن» ( )narroهستند .دین سیش کناسی هر و جنب ی سودی
دس

بردی د ستن و همینلن گفتنپ یعنی بردی کسخ معرف

لس  .سودی

سد س بر دس  .سودی

دب دسی همرا ی

و همینلن بلان آن .ب االوهپ دین معرف

دل دما دیستا

میتاد د دب دسی باکد ک تفکر فعال سد ب کاس مید ددز و ب ما س حل مسائل کمک میکندپ حتی وقتی

سباسهی آ ها فقط حرف میز لم یا ال ی میکنایم.
(پاسدگردف اهاسم) دما س پایان باید ب دین کت تاج

دکت باکلم ک دز سودی

ل دستفا ه کر  .میتادن دز آن بردی گمردهکر ن دستفا ه کر  .سودی

میتادن بردی د ن دطالااو دکتباه

حتی میتاد د ما سد ب د اام کاسهای اکایس

تشایق کند .دین ماضای مهم سد باید ا یده گرف .

 .32کددم یک دز پدیدههای سسا دی زیر با متن فاقپ تاجل کد ی لس ؟
الف) رسانههای خبری ،فار از اینکه واتعا ه رخدادی روی داده است ،به دنبا تولید روایت خود از پدیده هاتند.
ب) در رسانه های اجتماع  ،محتواهای ویدئوی نابت به تصاویر ثابت مورد توجه و استقبا بیهتری هاتند.
ج) حت با گذشت زمار زیادی از وتایع تاری
کنند.

 ،این وتایع دستمایه تولید آثار جدید م شوند تا روایت جدیدی از آر واتعه به م اط عرضه

د) در رسانههای خبری ،برای تریه گزارشهای خبری ،بیار پدیدههای در جریار از اهمیت بیهتری برخودار هاتند تا توصیف شرایط
موجود.

 .33کددم یک دز جمالو زیر دستدالل پاسدگردف وم سد تقای

میکند؟

الف) وتت به تصویری از یک رویداد ورزش نهاه م کنی  ،در ذهن خود تصور م کنی که ه اتفات افتاده است تا این تصویر به وجود
بیاید و لحظهای پس از این تصویر ه اتفاتات رت خواهد خورد.
ب) وتت به تصویری از مناظر طبیع نهاه م کنی  ،در ذهن خود ،به این فکر م کنی که ه صحنهی زیبای  ،ای کاش من در این منظره
حضور داشت .
ج) وتت به یک نقاش به سبک کوبیا نهاه م کنی  ،یزی جز یکاری اشکا هندس نم بینی و اغل با خود م گویی  ،منظور نقاش
از خلق نین تصویری ه بوده است؟
د) وتت تصویری از یک حادثه تروریات را مهاهده م کنی  ،با توجه به عناصر موجود در تصویر ،فیلم از این اتفاق را در ذهنمار
بازسازی و پی بین م کنی .

 .34دز متن فاق کددم یک دز گ ین های زیر بر دک

میکا :

الف) روایت ابزاری است برای درک معنای جرار پیرامور.
ب) در تاب تصاویر ایاتا و ثابت ه م توار روایت یافت.
ج) زمان م توار ادعا کرد جرار پیرامورمار را درک کردهای که بتوانی روایت آر را بیار کنی .
د) روایتها بازنمای رخدادهای تحقق یافته هاتند که درک ما از جرار را شکل م دهند.

 .35کددم یک دز گ ین های زیر سب

بلن پاسدگردف  2و  3سد ب

سستی بلان میکند؟

الف) نویانده در پاراگراف دوم ادعای کرده است و در پاراگراف سوم برای آر مثال آورده است.
ب) نویانده در پاراگراف دوم مثال آورده و در پاراگراف سوم آر مثا را برای رسیدر به مفروم بزرگتر تعمی م دهد.
ج) نویانده در پاراگراف دوم به فراگیری یک مفروم اشاره م کند و در پاراگراف سوم به ریهههای تاری

آر اشاره م کند.

د) نویانده در پاراگراف دوم به یک مثا نقض اشاره م کند و در پاراگراف سوم ،به رای آر پاسا م دهد.

بازی**

**کناخ

متن زیر بوشی دز کتاب «سرآغازی بر مطالعاو بازی های ویدیایی» دس
کده دس  .متن زیر سد ب

ق

ک تاسط د تشاسدو معروف سدتلجپ منتشر

بواد لد و ب  5سادل بعدی پاسخ هلد.

(پاسدگردف دول) س حازه الام کناختیپ یدگاهی وجا

ماقعل مند» ک معماال مطالعاو خا سد

دس ب ام «کناخ

ب حاالتی ک « سون سر» جریان دس پ معطاف میکند .دما دین یدگاه بردی مطالع کناختیپ ما سد س کناس حاالو
سو یپ ب سم

فنآوسی و متلط ما ی بلرو ی هر پدیده ل ساق می هد .ب هملن للل یدگاه کناخ ِ

ماقعل مندپ میتاد د بردی پژوه
فناوسیهای پلیلده وجا

گردن بازیهای ویدیایی جذدب باکد؛ ارد ک

س بازیهای ویدیاییپ دز یک سا

دس و دز سای یرر د سانها س متلط بازی با یکدیرر دستباط برقردس کر ه و تعامل دس د.
ماقعل مندپ بردی کناخ

(پاسدگردف وم) دز منظر یدگاه کناخ

ک بتاد لم

پدیده ها مهمترین کت دین دس

تعامل بلن امللاو سودیی و امللاو کناختی هر پدیده سد تشولص بدهلم .بر دین دسایپ س بازی های سدیا دیپ
ساختاس سودییطاسی طردحی کدهدس
دس

ک سوی ذهن و د تظاسدو گلمرها دثر برذدس  .س ودقف تاه تعامل بازی و گلمر

ک د تظاسدو یک گلمر دز بازی سد ککل می هد .دز منظر یدگاه کناخ

ماقعل مندپ س مالف دصلی سودی

بازیهای سدیا دی ک منار ب دثرگذدسی ذهنی و کناختی بر خاد ندگان یک بازی می کا اباسو دس

س

دز :تعللقپ

کناکاوی و کرفتی.
(پاسدگردف سام) مالف تعللق مرباط ب حالتهای موتلفی دس

ک بردی آینده یک سخدد

س بازی قابل تصاس دس .

گلمر پس دز مادجه با طردحی بازیپ دستان بازیپ مکا لکهای د اام بازی و دستردتژیهای پل
گلری کناختی س

پلدد میکند ک دو سد س مسلر بازی ب سم

آیندهدی متتمل پل

دگر دز گلمرهای موتلا س هر لتظ ظرکان سد سدجف ب فرضل های پل
کای .دما کت دصلی دینااس

ک هملن تعللق دس

سوپ ب یک جه -
ک دحتماال

میبر  .دینااس

سو بپرسی با پاسخهای متناای مادج می-

ک گلمر سد س بازی ب سم

دهددفی خار پل

میبر و س

فرای بازی غاط وس میکند.
(پاسدگردف اهاسم) کناکاوی س سطتی کلیتر دز تعللقپ سوی گلمرها دثر میگذدس و ب یک گلمر دجازه می هد تا با
متدو ی های کمتر و د تظاسدو پایلن تر س بازی پل

برو  .با دین وجا پ تارب کناکاویپ تارب دی متدو دس

و امدتاا قردس د های متلی سباسه بازی و قردس د های جها ی سباسه ژد ر بازی آن سد متدو میکنند .دگرا بازیکنان
بردسای فرضل ها و د تظاسها س بازی پل

میسو دپ ولی ممکن دس

مأماسی هاپ دهددف و تاسع جهان بازیپ ا ال ی س آینده پل

کناکاو باکند بدد ند دز ظر مکا لکپ

میآید.

(پاسدگردف پنام) کرفتی زما ی سخ می هد ک بازی ب اگهان انصری سد پل

سوی ما برذدس ک بر دسای

تاقعاو و د تظاسدومان دز سو د بازیپ ب هل وج منتظر انلن انصری باکلم .بردی مرالپ معرفی اگها ی

مکا لکهای جدیدپ د فااسی ک زیر سیایی سد هنرام فردس منفار میکند یا مرگ اگها ی یکی دز کوصل های دصلی
قص ک دز قرا خللی ب دو بردی پلشرف

بازی لاز دکتلدپ می تاد ند ما هایی دز انصر کرفتی س بازیها باکند.

(پاسدگردف کشم) دین س گا میتاد د س سطتی کلیپ تاضلح هد ک ارا بازیها بر سوی کناخ
کان دثر میگذدس د .همینلن دین س گا با تعاسیا ژد رهای بازی و قردس د های ماجا

مواطبان-

س بازیها همواد ی دس د.

با دین وجا پ دین اناصر س گا و تاه مفهام سازیکان ضعاهایی هم دس ؛ دز یک سا دین مفهام سازی هل
ااسااب قلقی بردی تاری و تتللل بازیها دسدئ می هد؛ و دز سای یرر اناصر مهم یرری هم خاسج دز دین
س گا (تعللقپ کناکاوی و کرفتی) وجا
کناخ

دس ک دین مفهام سازی ب آنها دکاسه میکند و دز تاثلرگذدسی آ ها بر

مواطبان غافل دس .

 .36بهترین انادن بردی متن فاق الس ؟
الف) شناخت موتعیتمند

ج) تعلیق ،کنجکاوی و شهفت در بازیهای رایانهای

ب) آشنای با یک دیدگاه شناخت در تحلیل بازیهای رایانهای

د) انتقادات وارد بر دیدگاه شناخت در تحلیل بازیهای رایانهای

 .37کددم گ ین

سماس سب

پاسدگردف و با یرر پاسدگردفهای متن صتلح لس ؟

الف) در پاراگراف دو ،نمونهای از یک دیدگاه شناخت در تعامل بین اثر و ذهن معرف م شود و در پاراگرافهای سه ،رار و پنج مؤلفههای
این دیدگاه تبیین م شود.
ب) در پاراگراف دو ،نمونهای از یک دیدگاه شناخت در تعامل بین اثر و ذهن معرف م شود و در پاراگراف ش
مه و م شود.

حی هی کاربرد این دیدگاه

ج) در پاراگراف یک ،دیدگاه شناخت موتعیتمند تعریف م شود و در پاراگراف دو نمونهای از این دیدگاه شناخت که به تعامل بین اثر و
ذهن م پردازد بیار م شود.
د) پاراگراف دو ،به انتظارات که م اطبار در طو بازی از ساختار بازی دارند م پردازد در صورت که در پاراگراف پنج از برآورده شدر این
انتظارات در ساختارهای جدید بازی صحبت م کند.

 .38کددم یک دز یدگاههای کناختی زیر میتاد د ما دی دز یدگاه کناختی ماقعل مند س سب

با ذهن یک

بازیکن (گلمر) باکد؟
الف) دیدگاه که به تعامل «بازی» و «ذهن بازیکن» م پردازد
ب) دیدگاه که به تعامل «بازیکنار دیهر» و «ذهن بازیکن» م پردازد
ج) دیدگاه که به تعامل «انهیزههای بازیکن» و «ذهن بازیکن» م پردازد
د) دیدگاه که به تعامل «ابزارهای فناورانه بازی» و «ذهن بازیکن» م پردازد

 .39ارد ایسنده دز کلم «خاد ندگان» س د تهای پاسدگردف و دستفا ه کر ه دس ؟
الف) ور خوانندگار متن خود را خ اب ترار داده است.
ب) ور بازیکنار بازیهای رایانهای ،در حا کدگهای از یک متن رسانهای هاتند.
ج) ور ویژگ های تعلیق ،کنجکاوی و شهفت در بین ابزارهای م تلف روایت مثل بازی رایانهای یا رمار ،مهترک است.
د) ور بازیکن م تواند با سه ویژگ تعلیق ،کنجکاوی و شهفت  ،بازیکنار دیهر را ذهنخوان کند.

 .40کددم یک دز پرس

های ماجا

س گ ین ها سؤدل مناسبی بردی اهاس گ ین فرضی فاق دس ؟

..………………………………………………………………………………..؟
 .1وقتی س یک بازی جهان بازپ س حال سرکشی ب متدو ههای جدید و فتح آنها بردی گسترش قلمرو خا هستلم.
 .2وقتی س یک بازی تلرد ددزیپ با کشتن یک کوصل پ دسلت جدیدی سیاف
انلن قابلل

میکنلم ک تا ب حال دسلت دی با

سد س بازی تصاس میکر یم.

 .3وقتی س یک بازی دستردتژیپ بردی مقابل با حمل ی بربرها ب قلمرومانپ دز دستردتژی فاای جدیدی دستفا ه
میکنلم و منتظر هستلم تا تلا آن سد ببلنلم.
 .4وقتی س یک بازی پازلپ بردی گذسدنوق
پازل میکایم.

و آسا گی خاطر یا پرکر ن دوقاو فردغ پ مشغال کناس هم الدن اناصر

الف) کدام یک از گزینههای زیر به کمک مولفه «تعلیق» تابل تبیین نیات؟
ب) کدام یک از گزینههای زیر به کمک مولفه «کنجکاوی» تابل تبیین نیات؟
ج) کدام یک از گزینههای زیر به کمک مولفه «شهفت » تابل تبیین نیات؟
د) کدام یک از گزینههای زیر به کمک مؤلفههای سه گانه «رویکرد شناخت موتعیتمند» تابل تبیین نیات؟

** ست بندی سسا های دجتماای**
سحالیک سسا های دجتماای ب ما دجازه می هند کاسهای زیا ی سد د اام هلمپ دین  6ملم هستند ک هست معنا و
کاسبر دصلی سسا های دجتماای سد تشکلل می هند و بر تاه دستفا ه ما دز آن تأثلر میگذدس د .مر م دز سسا های
دجتماای دستفا ه میکنند بدون دین ک دز منشأ آن آگاه باکند یا س مادس ی س زملن های موتلا دز آ ها دستفا ه
میکنند بدون دین ک منشا دصلی سد تشولص هند.
•

مشاسک  :ب دکتردکگذدسی آسان دطالااو

•

مکالم  :سگلرکدن س بتث با یرردن

•

مناظره :فرص

•

مادصل  :برپایی سودبط آ الین

بلان ظردو س زملن های گا اگان

•

معاو

•

معامل  :برقردسی فرص ها و للنکهایی بردی کسخ سآمد یا خرید و فروش

مشاسک

 :کاس با هرکسیپ س هرمکان بردی سسلدن ب هدفی مشترک

( :)Contributeسسا های دجتماای مشاسکتیپ متلی بردی دکتردکگذدسی متتاد س د ادی موتلا بردی

مصرف یرردن هستند .دکتردکگذدسی متتاد س دین پلتفرمها هرگ آسانتر دز سایر پلتفرمها لس
ک با سوشهای تتایل متتاد ما ند RSSپ دکتردکگذدسی بسلاس آسان میکا .

با دین تفاوو

مکالم ( :)Conversationسک سدیج سسا های دجتماایپ س ودقفپ همان بتری دس
سحالیک ما هملش ب ککل یرری س ز دگی ودقعی مکالم

ک

س آن جریان دس .

دکت دیمپ سسا های دجتماای با دف دی

سهال

د اام مکالماو با دفرد بلشتری س مکا های متنایترپ دمن دین مکالماو سد گسترش می هند .بنابردینپ دز طریق
سسا های دجتماای میتاد لم حازههای فاذ خا سد بسلاس فردتر دز آ ی با دب دسهای سنتی میتاد لمپ گسترش
هلم.
مناظره ( :)Commentمناظره و مکالم دز ظر فنی میتاد ند د غام کا د دما مناظرهپ ل ومااپ ب دین معنی لس
کما ودس مکالم دی میکاید .حاالتی وجا

دس ک

س آن « ظر هی» دقددمی مستقل دس

ک

و بنابردین طبق بندی

مطرحکده سد معتبر میکند .بر ام های کاسبر ی س لای ودقعی میتاد ند دز طریق سأیگلری (سلاسی یا غلر آن) یا
ظرسنای دز دفرد ظرخادهی کنند .سرویسهایی دین دمکان سد می هند ک هم ظردو مرتبط با یک متتاد و یا
یک کاال س یک مکان جمفآوسی کا د و سایرین ل میتاد ند سباسه متتاد یا کاالی مرباط ظر خا سد بدهند.
مادصل ( :)Communityس سسا های دجتماای هم ال
دجتماای هستند .دب دسها ب دین للل وجا
دسزکمندترین منبعی دس

سباسه مر م دس ؛ بدیهی دس

ک مر م س سسا های

دس د ک مر م دز آنها دستفا هکنند و مطالبی ک آ ها دسدئ میکنندپ

ک سسا های دجتماای دسدئ می هند .سحالیک معنای « وس » تتریا کده دس پ
جایر ین) آکنایان

میتاد لم سودبط آ الین االی با دفرد همفکر دز سردسر جهان دیاا کنلم؛ دفرد ی ک مکمل (و
سو سسو معمالی ما باکد.
معاو

( :)Collaborateفرص

دس  .پل

معاو

یا همکاسی ب انادن پلامد مستقلم مکالم و مادصل پ س سطح پلشرفت

دز مسابق فعلی بردی دجتماایکر ن ال هاپ دب دسهای همکاسی دز هم ای وجا

دجتماای ب انادن تسهللکننده املمیکنند .همکاسی دفرد

دک

دما سسا های

س پروژههای المیپ تاللد متصاالو هنریپ فعالل های

مد ی دوطلبا و… ما هایی دز همکاسی س سسا های دجتماای دس

ک ب کمک آ ها لاز ب گر هم آمدن س یک

مکان فل یکی دز بلن میسو .
معامل ( :)Commerceتااسو دجتماای زیرماماا دی دز تااسو دلکترو لکی دس
سسا های آ الین دس

ک دز تعامالو دجتماای و مشاسک

ک کامل سسا های دجتماای و

کاسبردن بردی کمک ب خریدوفروش آ الین متصاالو و

خدماو پشتلبا ی میکنند .ب طاس خالص ترپ تااسو دجتماای دستفا ه دز کبک های دجتماای س زملن تردکن
تااسو دلکترو لک دس  .ما هایی دز تااسو دجتماای کامل ستب بندی و برسسیهای مشتریانپ تاصل ها و
دسجایهای کاسبردنپ دب دسهای خرید دجتماای (دکتردکگذدسی خرید آ الین)پ د امنهاپ بهلن سازی سسا های
دجتماایپ بر ام های کاسبر ی دجتماای و تبللغاو دجتماای دس .

های

 .41ب انادن یک تاللدکننده دپللکلشن ب فکر دین هستلد ک سسا دی دجتماای طردحیکنلد ک متوصصان حازه
گردفلک و طردحی هنریپ س آن بتاد ند حساب کاسبری تشکلل د ه و دز خا سزوم و ما کاس قردس هند و مواطبان
ل بتاد ند ظردو خا سد سماس آثاسپ ما کاسها و مدل کاسی دفرد پ سج کنند و ب آنها ستاسه هند .مواطبان ل
میتاد ند مبتنی بر مطالع ظردو و ستاسههای سج کده بردی یک فرپ ب وی پلشنها پروژه کاسی هند .کما دز
کددم یک دز مؤلف های سسا های دجتماای س تاللد دپللکلشن خا باید بهره ببرید؟
الف) مهارکت ،مواصله ،معامله

ج) مکالمه ،مواصله ،معاونت

ب) مهارکت ،مناظره ،معاونت

د) مکالمه ،مناظره ،معامله

 .42با تاج ب تصایر پاستر س دپللکلشن دیرد ی

یکاپ باسالم و سوبر پ مهمترین کاسکر دین دپللکلشنها ب

ترتلخ کددم دس ؟

الف) مناظره ،معامله ،مواصله

ج) مناظره ،مهارکت ،مواصله

ب) مواصله ،معامله ،معاونت

د) مواصله ،مهارکت ،معاونت

فر کاودزدپ فعال سسا دی فرد سای س دقددمی خا جاشپ ساال تمام سسا های دجتماای مطرح سد برسسی کر ه و
بردسای یک ست بندی خا ساخت آ ها سد ب ککل زیر ب تصایر میکشد .س مدل کاودزدپ  6مؤلف
دین س

ست بندی دز

هستند :د تشاس ()Publishingپ دکتردک ()Sharingپ پلامرسان ()Messagingپ مباحر ()Discussingپ

همکاسی ( )Collaboratingو کبک سازی ( .)Networkingس دین تصایرپ هر سسا دجتماای س جایراهی قردس
میگلر ک ب آن ست
دس

یکتر دس  .هرا ب ملا تصایر میسسلم وجاه اندگا هرسسا دجتماای بلشتر

و غلر دز دیرهی ملا ی ک معروفترین و پرکاسبر ترین سسا های دجتماای هستندپ باقی سسا ها با تاج ب

پر مواطخ با ن یا کم مواطخ با نپ دز د ددزه ب سگتری س تصایر برخاس دس هستند.

 .43کددم یک دز گ ین های زیر سب ِ بلن تاه ست بندی کاودزد و  6ملم سد ب
الف) مؤلفههای پیامرسار و مباحثه با ه مؤلفهی مکالمه در مد  ۶می را م سازند.
ب) مؤلفهی شبکهسازی مهابه مؤلفهی معامله در مد  ۶می است.
ج) مؤلفههای انتهار و اشتراک با ه مؤلفهی مهارکت در مد  ۶می را م سازند.
د) مؤلفهی همکاری مهابه مؤلفهی معاونت در مد  ۶می است.

سستی شان می هد؟

 .44دگر کما بوادهلد س خاسج دز دیردن یک قطع ماسلقی با همکاسی اند فر یرر تاللد کنلد و با دکتردکگذدسی
آن ظردو مواطبان سد سیاف

کنلدپ دز کددم یک دز سسا های دجتماای دستفا ه میکنلد؟

الف) ابزار همکاری  todoistبرای تقای کار در حین ساخت اثر | ابزار اشتراکگذاری  spotifyبرای توزیع و دریافت نظر
ب) ابزار شبکهسازی  nextdoorبرای تقای کار در حین ساخت اثر | ابزار اشتراکگذاری  Soundcloudبرای توزیع و دریافت نظر
ج) ابزار پیامرسار و مباحثه  Skypeبرای تقای کار در حین ساخت اثر | ابزار انتهار  Bloggerبرای توزیع و دریافت نظر
د) ابزار همکاری و شبکهسازی  Trelloبرای تقای کار در حین ساخت اثر | ابزار شبکهسازی  Zoomبرای توزیع و دریافت نظر

**دخباس جعلی**
دخباس جعلی (فلک لاز)پ س ککل سا ه آنپ یعنی سوغهایی ک آگاها و اامدد ساخت کده و س قالخ خبر منتشر
میکا د تا مر م سد گمرده کنند .دستفا ه دز فنان دقنای بردی پذیرش سدح ترِ خبر تاسط مواطخ دمری سدیج دس .
ساز دگان دخباس جعلی دز اند سوش سدیج بردی باوسپذیری و گسترش خبرهایشان دستفا ه میکنند:
قطبیسازی :ساز دگان دخباس جعلی دفرد سد س ست بندیهای دزپل

تعللنکده و معماال موالا قردس می هند و

تالش دس د تا با برجست کر ن وجاه دختالفیپ دفرد دین گروهها سد مقابل هم قردس هند و ب یکی براسخ خاب و ب
یرری براسخ بد ب ند.
دحساسیکر ن بتث :ساز دگان دخباس جعلیپ تالش میکنند تا با دستفا ه دز تصاویر و دلفاظ دحساسیپ اادطا
مواطخ و هلاا ات
ب ذهن
های

سد تتریک کنند ب تایک

یرر مواطخ ب صت وسقم خبر ق

کند و دوللن ال ی سد ک

میسسدپ بپذیر .
جعلی :ساز دگان دخباس جعلیپ ستلاسد ی بی ام دس د .آ ها با تاللد کامن ها و الیکهایی ک تاسط

حسابهای کاسبری جعلی د اام میکا پ تالش میکنند تا خبری سد س ظر مواطبلنپ فردگلر و پذیرفتنی جلاه هند.
ب دین ترتلخ مواطخ تعدد زیا سد لللی بر سستی میگلر ه
سوغ ب سگ :گفت میکا سوغ هرا ب سگتر باکدپ باوسپذیرتر دس  .ساز دگان دخباس جعلی میتاد ند تلتری تماماا
دکتباه سد بردی دهددف خا بساز د و با دستفا ه دز سایر تکنلکهاپ کاسی کنند ک مواطبان ب سدحتی آن سد باوس کنند.
اندی پل

پ دای بلن و کشاس سوسل و دوکردین س گرف  .فاسغ دز مباحث سلاسیپ  5تائل

یک ب دسدئ دخباسی جعلی سباسه دتفاقاو و حادکی دین جن

ساختری زیر ک هر

پر دخت د د سد مشاهده کنلد و فرض کنلد ک دین

تایل هاپ دز سای دکوار حقلقی یا خبرگ دسیهای موتلا ب دکتردک گذدکت کده د د .بر دین دسای ب سادالتی
ک

س د دم آمده دس

پاسخ هلد.

 .45دز تکنلکهای دخباس جعلی (قطبی سازیپ دحساسی کر ن بتثپ های
ب اپ س کددم یک دز تایل

جعلی و سوغ ب سگ) ب ترتلخ دز سدس

های زیر دستفا ه کده دس ؟

الف) پنج  -دو  -رار  -یک

ج) پنج  -سه  -یک  -رار

ب) دو  -یک  -سه  -پنج

د) دو  -پنج  -یک  -سه

 .46کما قردس دس

سباسه صت

و سقم دطالااتی ک

س تائل ها آمده دس پ جس وجا کنلد و گ دسکی سباسه

دستداللهای دین تائل ها تهل کنلد .کددم اباسو زیر سباسه دستداللهای ب کاس سفت

س تائل های فاق سس

دس ؟
الف) در توییت  ،3فرد با م ر کردر حمله روسیه به اوکراین ،تمام فعالیتهای روسیه را غارتگرانه م نامد؛ به عبارت با بیار یک نمونه
درباره کل فعالیتها نظر م دهد .به نظر م رسد شواهدی که به آر اشاره م کند ،ک است.
ب) در توییت  ،2گوینده با استفادهای استعاری و مثالین از دو واژه نور و تاریک بر زیبای کالم خود م افزاید و تالش م کند تا جبره
تروریات را از جبره مبارزار تروریات جدا کند .زیبای کالم و استعاره استدال را ماتحک م کند.
ج) در توییت  ،1گوینده با تکیه بر آمار و ارتام معتبر به این نکته اعتراض م کند که با وجود ضررهای بایار زیادی که به روسیه در طو
جنژ وارد شده است ،این کهور حاضر نیات پای میز مذاکره بنهیند و به این ترتی رهبرار این کهور را به ال م کهد.
د) در توییت  ،۴فردی که توئیت را منتهر کرده است ،با استناد به تصویری که حضور رئیس جمرور اوکراین را در جبرههای جنژ نهار
م دهد ،این اتدام را یک فعالیت همهجانبه بینالملل م داند که باید مورد تقدیر سازمار ملل ترار گیرد.

**سبکهای هنری**
دین قاکی یکی دز معروفترین قاکیهای قرن از هم ملال ی دس  .دین دثر با انادن «تددوم حافظ » همدکنان س
مازه لایاسک ر

دکت میکا  .با ق

س دثر فاق ب سادالو زیر پاسخ هلد.

 .47با تاج ب تاضلتاو هریک دز مکاتخ قاکی و تاضلتاتی ک آن مکتخ سد ب تصایر باال مرتبط جلاه می هدپ
گ ین

سس

و مکتخ مرتبط ب دین قاکی سد د توابکنلد.

الف) مکت اکاپرسیونیا  :هنرمند در این مکت به القای هیجانات شدید خود م پردازد .با توجه به حضور متراک مور هها روی ساعت
م توار نتیجهگیری کرد این نقاش در مکت اکاپرسیونیا جای دارد.
ب) مکت کوبیا  :هنرمندار در این مکت اغل اشیاء را به صورت حج های ساده به تصویر م کهند .با توجه به حضور ساعت و سکو در
این تصویر ،م توار این نقاش را در زمره آثار مکت کوبیا به حااب آورد.
ج) مکت سورئالیا  :هنرمندار این مکت سع در برتراری ارتباط بین رویا و خیا با واتعیت دارند و تصویر را با وضو زیاد م کهند .با
توجه به رویاگونه و عدمتناس بین فرم ظاهری اشیاء مثل ساعت و الشه حیوار این نقاش را م توار در زمره نقاش های سوررئالیا
ترار داد.
د) مکت امپرسیونیا  :هنرمندار این مکت به ثبت عینیات در آثار خود م پردازند .با توجه با صحبتهای نقاش این اثر مبن بر طراح
بکگراند این نقاش (دریا ،ساحل و کوه) بنابر خاطرات پنجره اتاق کودک خود ،م توار این اثر را در زمره آثار امپرسیونیا تلق کرد.

 .48با تاج ب مفهام متنپ زیرمتن و فردمتن کددم یک دز گ ین های زیر سباسه دین تصایر صتلح لس ؟
الف) دانهمندار حوزه فیزیک معتقدند خمیدگ این ساعتها ارتباط ماتقیم با نظریه انیهتین دارد .مبن بر این که زمار ترارداد است و
واتعیت ندارد (فرامتن)
ب) برخ مفارار درباره این نقاش اعالم داشتهاند که نقاش با هدف شکاتن جاودانه زمار و بیار فناپذیری آر ،ساعتها را خمیده
ترسی کرده است (فرامتن)
ج) یک از اندیهمندار معتقد است نقاش در این اثر به دنبا دوری از مادیگرای و واباته به عناصر دنیوی است .وی اینهونه بیار
م کند که پرهیز از خ وط شکاته در ترسی تصویر با این هدف انجام شده (زیرمتن)
د) جمع از منتقدین باور دارند الشه حیوار ،بیابار خال از سکنه و همچنین حضور تعداد زیادی مور ه در این نقاش  ،نهانههای هاتند که
معنای مرگ را تداع م کنند (متن)

** قد سلنمایی**
متن زیر سد با ق

بواد لد و سپس ب سادالو پاسخ هلد .قبل دز خاد دن متن تاج

( )Silicon Valleyمنطق دی س آمریکاس
آن قردس دس د.

دکت باکلد ک

سه سلللکسن

ک بسلاسی دز کرک های ب سگ د فاسماتلک جهانپ ما ند دپل و گاگل س

دص غر فرها یپ
ماک لنها» وس اخت تفللکس و فللم وس لنمایی «قهرمان» وس اخت و
«ملش لها الل و
لملش ن و
س راه دولپ د و
دس
لملش ن مفرح اجاد ا و
سس نده یکی د و
ک بل ب هم ب ظر می و
خللی و

و یرری فللم د تقا ی تلخ و غمد رل ه دمّا

دمس ال ب هر وی آنها
دس کاس و
مردس م و
مش ترکپ بااث وک د س و
فص ل و
مش ترک دس د ک وک اید همان و
فص ل و
هر و یک و
بیتاجهی کا  .هر وی آنهاپ آگاها یا اآگاها پ خا سد با «سلللکن ولی» طرف کر ه با ده «ملشل ها الل ماکلن
هاک مند سد ب
ماک لنهای و
هس تند ک باید کنترل و
بس ت با و بر آن با ک دینپ د وس انها و
مش لر سد دز سو و
ها» وک و

وس

بوش ی دز
و
فر ای ماازی و وک بک های دجتماایپ ب
برلر د و اکس دین سو دپ فاجع ب باس خادهد آوس  .س «قهرمان»پ و
وص ل
ک و
ک ا ک ب تدسیج و
مناالبی تبدیل می و

دص لی سد س خا فرو میبلعد .بنابردین س هر و دثرپ تکنالاژیهای
و

دستباطی اینپ هل سوز دی ب دملد میگشوو ایند؛ دین تکنالاژیها

تنها جهان سد ب جایی بهتر و د سوو ا یتر بردی

بش ری باز مایی وک دهد د.
مش کالو کنا ی یا آتیِ جادمف و
بوش ی امده دز و
ز دگی تبدیل میکنند بلک خا ب وص اسو و
دین باز مایی د راس ال ی لسوو

ک ب مذدق سوو لللکن ولی خاش بلاید؛ حتّی دگر سوو رزملنتان سد سگلر فسوو ا ی

سیش دس شان هلدپ «سلللکن ولی» و مظاهر خدماتیِ آن باید بوشی دز مشکلپ ک باید خا سدهحل باکند .سلللکن
دجتم اای سد بیآبرو
تره ای تازیف و دکوو تردکوگ ذدسی متتاد و کوو وبک وه ای و
دستب اطیپ بسوو و
ولیپ تکنالاژیوه ای این و
می خادهد .دین دب دس باید بردی مر م لا دملدبو

س لللکن ولی ب انادن قلختپنده
ک ندپ اان و
و دحتردم برد رل با و

سو رمای دسی جدیدپ بردی آینده آنها بر ام های زیا ی دس  .ب ظر میسسو د سو لللکان ولیپ حاضو ر لسو

ق

ضدقهرمان سد س سلنما بپذیر و دین حکم سد سِگاکی بردی هاللاو و مردسم دسکاس هم خاد ده دس ه
 .49کددم یک دز گ ین های زیر سماس پل

فرض ذهنی راس ده دین متن صتلح لس ؟

الف) نهارنده این پی فرض را داشته است که این دو اثر شایاته تقدیر بودهاند و فضای که سیلیکورول بر آکادم اسکار حاک کرده است،
مانع تقدیر از این دو فیل در اسکار شده است.
ب) نهارنده این پی فرض را داشته است که سیاستگذاری و حاکمیت یکپار های در سیلیکورول وجود دارد.
ج) نهارنده این پی فرض را داشته است که تکنولوژیهای ارتباط نوین هیچ روزنهای به امید نم گهاید.
د) نهارنده این پی فرض را داشته است که سیلیکورول تل تپنده سرمایهداری جدید است.
 .50با تاج ب متنپ کددم بر دک

سباسه «قهرمان» و «ملشلها الل ماکلنها» صتلح لس ؟

الف) در اثر میهلها علیه ماشینها ،برای تکنولوژی یک رو در نظر گرفته شده است که م تواند بر اناار حاک شود.
ب) در اثر تررمار ،این نق

اصل داستار است که به شکل صحی از فضای مجازی و شبکههای اجتماع استفاده نم کند.

ج) در اثر میهلها علیه ماشینها ،تکنولوژیهای ارتباط نوین ب

عمده ای از مهکالت کنون یا آت جوامع بهری را به وجود آوردهاند.

د) در اثر تررمار ،فضای مجازی و شبکههای اجتماع ب ه از مهکل و در عین حا راهحل مهکالت اجتماع هاتند.

پاسونام تشریتی
سادل1
پاسا :درباره گزینه ب؛ فرستنده نهصرفا دولتها که تمام اعضای جامعهای هاتند که سا نو در آر جهن گرفته م شود.

سادل 2
پاسا :گزینه درست الف .در متن فوق به رخه معیوب شنیدهنهدر و نهنیدر اشاره دارد .به همین خاطر گر ه گوشندادر به نظرات
م تلف نیز از اثرات این پدیده است ،موضوع اصل آر تبدیلشدر گوش ندادر به یک رخه پایارناپذیر است .به همین خاطر گزینه یک
پایار برتری برای این پاراگراف است .گزینه ب ،ج و د موضوع جدیدی را م ر م کند که به پاراگراف تبل خود رب ندارد.

سادل 3
پاسا :گزینه درست ج .تفکیک و جداسازی برنامههای م صوص کودکار در راستای تحقق بند  ،2پ
حق بند  3و وجود عالمت ههدار ردههای سن در راستای تحقق بند  1است.

تبلیغ خوراک های ناسال  ،متایر با

سادل 4
پاسا :به صورت رد گزینه؛ فیل برداری و به اشتراکگذاری آر بدور اطالع و اجازه اش اص تجاوز به حری خصوص است (رد گزینه ب)
استفاده از پوش و کلمات نامناس و نامتعارف در فضای مجازی باعث نقض حق عفت و اخالق م اطبار است (رد گزینه ج) و استفاده از
کودکار خصوصاً با پوش نامتعارف برای جذب م اط بیهتر نقض حق رعایت حقوق م اطبار آسی پذیرتر است (رد گزینه د) .جواب
درست؛ گرینه الف.

سادل 5
پاسا :گزینه د .پیام اصل متن ندالیه بودر زبار و متایرت منظور اصل گوینده و واژگار مورد استفاده او است .فضای مجازی ممکن است
زمینه بروز ناروراست را فراه کند اما در متن ،اشارهای به اینکه رسانههای اجتماع «اساساً» در پ برتر نهار دادر ما هاتند نهده است.

سادل 6
پاسا :گزینه ب .در تصویر مردی را میبینی که یک رسانه را (در اینجا روزنامه) مانند یک عروسک خیمه ش بازی کنتر م کند ،این
مفروم شباهت زیادی با مفروم بازیهردانار بزرگ دارد.

سادل 7
پاسا :گزینه الف .برای ردهبندی بازیهای رایانهای ،محتوای عرضهشده به م اط و آنچه دیده م شود (متن) و اهداف تولید بازی
(زیرمتن) با تأثیرات که در م اطبین هر کهور خاص دارد (فرامتن) بررس و کیفیت و تعارض آر با فرهنژ کهور هدف مقایاه م شود .با
این تفاسیر گزینه صحی گزینه الف است.

سادل 8
پاسا :با توجه به پاراگراف باال ،کمپان مارو در آخرین نا ه مرد عنکبوت  ،به داستارهای تبل ارجاع داده (پس رسانه به مثابهی یک
صنعت است و در صنعت هیچ یز دور ری ته نم شود) و م اطبارِ سه نال م تلف از  2۰سا پی تا کنور را با خود همراه کرده
(نوستالژی) .پس ،گزینه الف صحی است.

سادل 9
پاسا :در تصویر باال با به تصویرکهیدر کلمات شبیه یک گلوله کُهنده ،اشاره به این دارد که س نار ما گر ه ک  ،تاثیر زیادی بر م اط
دارد (صحی بودر گزینه الف) و همین طور مانند یک گلوله ،زمان که شلیک شود ،دیهر تادر به جلوگیری از آر نیاتی (صحی بودر گزینه
د) .بریدر تامت از س نار روزنامه و شلیک احتمال تامت از یک گفته به یک ش و نیز به مانند گمار نابت به یک ش و است
(صحی بودر گزینه ب) .پس فقط گزینه ج ،رب به تصویر ندارد.

سادل 10
پاسا :مثا زدر ایناتاگرام بهعنوار یک ابزار رسانهای برای بازتاب تصویر خود و سبک زندگ خود در آر ،مثا مرتبط با تصویر است (رد
گزینه الف) .استفاده از شیوه تکرار توسط نقاش ،برای تأکید بر مفرومِ خود مهرود است (رد گزینه ج) .مفروم بازنمای  ،مفروم نزدیک به

این ویژگ یعن خودشیفته دارد ،این که فرد ،زیبای ها و نکات مثبت خود را درور آب بازتاب م دهد (رد گزینه د) .گزینه ب جواب
صحی است.

سادل 11
پاسا :گزینه د .ب اطالعبودر م اط که در متن سوا آمده است ،حالت است که برای م اطبار ایجاد شده و حق بررهمندی از اطالعات
را از آنار سل کرده .همچنین ،این که در متن سوا آمده که نویانده سریا آهوی من مارا به دلیل شباهت فیلمنامه جیرار با نوشته او،
از عوامل برنامه شکایت کرده ،اشاره به دغدغه حفظ مالکیت معنوی آثار دارد.

سادل 12
پاسا :گزینه ب .این که ما دنیای اطراف خود را از طریق تصاویر ببنی یا بینای حس برتر اناار باشد ،به معن غیرواتع بودر درک ما از
یک اتفاق نیات و الزام که در گزینه ب مبن بر «همواره د ار خ ابودر بینای » م بینی  ،به هیچ وجه در متن به آر اشاره نهده است.

سادل 13
پاسا :گزینه د .اشاره به متن :عل رغ محبوبیت بایار زیاد بازی مرک  ،خهونتهای تصویری مکرر( ...رد گزینه الف) برهنه و
فحاش های پرتکرار که در فصل او وجود دارد( ...رد گزینه ج) همچنین ،با توجه به این که کودکار در دسته م اطبار آسی پذیر ترار دارند
و ذائقه رسانهای آرها به شدت حااس است( ...رد گزینه ب).

سادل 14
پاسا :گزینه ج .ویژگ های یک لوگوی مناس  ،گویای و ارتباط آر با موضوع اصل است و تحلیل درست ه در واکن به آر ،تحلیل
است که این موارد را با دتت در عناصر خود لوگو بررس کند به همین دلیل تحلیل گزینه  3دتیق نیات .زیرا برگزاری رویدادهای بین
الملل از فعالیتهای جنب باشهاه سوادرسانهای است و طبعا امکار این که تمام فعالیتها به شکل جزی در لوگو نمود پیدا کند ،وجود ندارد
بلکه همین اندازه که رکن اصل فعالیت یک مجموعه (یعن سوادرسانه ای) در آر مه و شود کاف است.

سادل 15

پاسا :گزینه ب .گر ه در این توییت ،کارکرد مر ارتباط زبار فارس که زبار مهترک است ،بین اتوام م تلف اشاره کرده اما به هیچ
عنوار مائله کنارزدر زبار اصل افراد م ر نهده است.

سادل 16
گزینه درست ج :در متن فوق ،به ارتباط میک موس و حااسیتهای هنجاری جامعه اشاره شده بود .به این شکل که کو کترین خ ای از
سوی این کاراکتر حااسیتِ اخالت جامعه را برم انهی ت و این ،نهاردهنده پیوند این کاراکتر با اخالق عموم جامعه است.
بررس سایر گزینهها:
گزینه الف :نادرست است؛ زیرا در متن اشارهای به این که برای شناختهشدر میک ماوس مانور رسانهای همهجانبهای صورت گرفته ،نهده
است.
گزینه ب :گر ه داستار در جاافتادر ش صیتها در میار م اطبین موثر است اما در متن به محبوبیت کاراکتر میک موس حت فار از
داستارها اشاره شده است.
گزینه د تأکید متن بر ارتباط کاراکتر میک موس با اخالق عموم جامعه بوده و به عوامل محبوبیت کاراکتر اشارهای نهده است.

سادل 17
پاسا گزینه د :منظور از جمله شرید آوین این است که سینما فرصت را به بهر م دهد که حقایق را آر گونه م خواهد بازنمای کند و به
معرض نمای بهذارد؛ مانند آینهای که مقصود فرستنده پیام در آر آشکار م شود .این مفروم از بازنمای در درس «تصاویر ب طرف
نیاتند» ،در کتاب درس  ،توضی داده شده است.

سادل 18
پاسا :گزینه د .اثر تکیهگاه در اولین مواجره م اطبین با یک خبر ایجاد م شود و تأثیر بلندمدت دارد .به همین دلیل این که اولینبار
خبری را از ه کا و به ه شکل بهنوی  ،م تواند تضاوت ما نابت به آر را تا حد زیادی تحت تأثیر ترار دهد .به همین دلیل ،رسانهها
برای اولینبودر تالش م کنند .حت اگر اخبار منتهرشده غیردتیق یا نادرست باشد ،از بین بردر اثر آر بعدها بهسادگ ممکن نیات و
همین که اولین خبری باشد که به گوش م اط م رسد ،تأثیر خود را تا حد زیادی م گذارد (رد گزینه الف و ب) .همچنین همارگونهکه در
متن اشاره شد ،محتوای که در کودک دیده م شود ،اثر تکیهگاه بایاری بر زندگ افراد حت در بزرگسال دارد؛ زیرا اولین است.
بنابراین ،دیدر خهونت م تواند اثرات بلندمدت بر کودکار داشته باشد اما ازآنجای که برنامههای صب گاه لزوماً ،نم توانند تمام اتفاتات
را که ممکن است در طو روز بیفتد ،پیهبین کرده و درباره آر تحلیل اولیهای ارائه کنند ،مصدات در اینجا برای اثر تکیهگاه نیات.

سادل 19
پاسا :گزینه الف .لحن متن انتقادی است و موضوع اصل آر نمایه شدر در رسانههای نوین است .متن لحن ستای آمیزی ،کنای و
حمایتگرانه ندارد.

سادل 20
پاسا :گزینه الف .به این دلیل که تمام شواهد ماتند از زبار مت صصین این حوزه بیار م شود ،فن اتناع گواه ن بهار در آر به کار رفته
است .بازیهردانار بزرگ که با دردستداشتن پلتفرمها م اطبین را کنتر م کنند ،مورد انتقاد ترار گرفتهاند و تالش شده است که با
آگاهسازی م اط از اهمیت حری ش ص او را نابت به محافظت از این حری حااستر کند تا بهسادگ از اطالعات ش ص او
سوءاستفاده نهود.

سادل 21
پاسا :گزینه ج .مر ترین تفاوت  BeRealبا پیامرسارهای مهابه در شیوه تولید محتوا در آر است که نزدیک بیهتری با واتعیت دارد .اما
به این دلیل که دیدر محتوا در آر محدودیت خاص ندارد و عالوه بر آر همین شیوه منحصربهفرد برای بارگذاری محتوا نیز م تواند به
دلیل جذابیت خاص خود ،زمار زیادی را از م اط در انتظار دریافت نوتیفیکیهن برنامه بهیرد ،لزوماً ،باعث عدم اعتیادآوری آر نیات.

سادل 22
پاسا :گزینه ج .نکته اصل مورد نظر در متن فوق این است که پیهرفت تکنولوژی تحوالت عظیم را در زندگ اناارها ایجاد م کند که
توسعهدهندگار تکنولوژی از آنرا غافلند و این موضوع به دلیل عدم توجه آنرا به پیامدهای اناان این نوع از پیهرفتها و تحوالت است اما
در متن اشارهای به این مائله که اجتماع اناارها تفاوت بنیادین در دو باتر متاورس یا شبکههای اجتماع داشته باشد ،نهده است بلکه به
تفاوت خود باترها و اثرات احتمال آنرا م پردازد.

سادل 23
پاسا :گزینه ب .استفاده از فرد شناختهشدهای مثل ماتر تیاتر در تبلیتات فن اتناع گواه دادر ستارگار ،کناره تراردادر تصاویر تبل و بعد
استفاده از یک محصو فن اتناع مقایاه و نهاردادر پهتسره یک محصو فن اتناع تکرار است.

سادل 24
پاسا :گزینه الف .ور عل دای فرد شناختهشدهای است ،ارزش خبری شررت دارد .بازداشت و خهونت دارای ارزش خبری درگیری بوده و
خبر درباره تارچها شهفتآور و عجی است .همچنین افتاناتار به دلیل نزدیک جترافیای و فرهنه برای ما ارزش خبری مجاورت دارد.
سادل 25
پاسا :گزینه د .استفاده از افراد زیبا در تبلیغ پریل و تداع معان در نوشیدن وجود دارد اما در هیچ کدام از گزینهها فن اتناع مقایاه (رد
گزینه  ،)1شی لتزار (رد گزینه )2و ترس و گواه مردم عادی (رد گزینه )3دیده نم شود.
**

** بر ام سی ی پو
( 6سادل)

با پیادهکردر اطالعات موجود در سوا  ،به جدو زیر خواهی رسید .جایهاه خانههای خاکاتریرنژ ،ت ع است و جایهاه برنامههای که با
رنژ آب نوشته شدهاند ،احتمال است.
 2۰تا 21

شبکه 1

 21تا 22

درسهای از ترآر (مذهب )خبر شبانهاه (خبر)

 2۴تا 1

 1تا 2

 22تا 23

 23تا 2۴

خوشنام (سریا )

(ماتند)باازی (ماتند) بری باازی (ماتند)
بری باازی بری

نجال (سریا )
شبکه 3

مثل ماه (مذهب )

شبکه ۴

راز آسمار (ماتند)

شبکه ۵

جهن رمضار (مذهب )

نجال (سریا )

عصر جدید (ماابقه)

زوج نو (ماابقه)

زوج نو (ماابقه)

سادل  :26کددم گ ین

سوره (گفتوگومحور)
ناتوه (ماتند)

سباسه ترتلخ بر ام ها دل دماا سس

درسهای از ترآر ،نجال ،سوره ،کرکهار:

ترتیلخوان (مذهب ) تهکیالت زیر زمین (سریا )

کرکهار (ماابقه)
ماافرار شرر (سریا )

دس :

 -الزاماً درست نیات .زیرا سریا نجال ممکن است بعد از برنامه سوره یا ه زمار با کرکهار پ

شود.

جهن رمضار ،عصر جدید ،بری باازی  ،ترتیل خوان
 -الزاماً درست نیات .زیرا ماتند بری باازی  ،ممکن است ه زمار با عصر جدید یا ترتیلخوان پ

شود.

مثل ماه ،سوره ،کرکهار ،تهکیالت زیرزمین
 الزاماً درست است.ناتوه ،خوشنام ،سوره ،نجال
درست نیات .زیرا برنامه سوره و سریا خوشنام ه زمار پ

سادل  :27س متدو ه ساا

م شوند.

 22تا  24س کبک های 1پ 3پ  4و  5ب ترتلخ ا بر ام هایی حتما س حال پو

هستند؟
با مرور جدو بهدستآمده ،مه و خواهد شد که در شبکههای  ۴ ،3 ،1و  ۵به ترتی  ،برنامههای خوشنام ،عصر جدید ،سوره و ماافرار
است.
شرر در حا پ

سادل  :28کددم ترتلخ بردی پو

سریالهای هر کبک می تاد د سس

باکد؟

شبکه  ،3شبکه  ،1شبکه  ،۵شبکه ۴
 م تواند درست باشد.شبکه  ،1شبکه  ،۵شبکه  ،۴شبکه 3
 -نم تواند درست باشد؛ ور سریا شبکه  ۴به دلیل تأمین بودر دیرتر از همه پ

م شود.

شبکه  ،1شبکه  ،3شبکه  ،۴شبکه ۵
 نم تواند درست باشد؛ ور سریا شبکه  ۴به دلیل تأمین بودر دیرتر از همه پشبکه  ،3شبکه  ،۵شبکه  ،1شبکه ۴
 -سریا شبکه  ،1الزاما تبل از سریا شبکه  ۵پ

م شود.

م شود.

سادل  :29مسابق کهکشانپ دل دما س ا سااتی پو

خادهد کد؟

 -با مهاهده جدو  ،مه و خواهد شد که ماابقه وزین کرکهار ساعت  2۴تا  1بامداد پ

سادل  :30متاسفا

م شود.

س یکی دز کهرهای کشاس زل ل دی س اک سخ د ه و هم کبک ها میخادهند کنددکتاس فر دی

خا سد ب صاسو سلال سآوس ه و ویژه بر ام دی بردی سسلدگی ب مسائل مر م زل ل ز ه پو

کنند .بر دسای

قاداد کنددکتاسپ کبک ها باید ب زمان دخباس و بر ام های کاخص خا (کامل سریال و مسابق ) س
هملن سدستا زمانهای اکت کده س کددملک دز گ ین های زیر قطعاا میتاد د بردی کروی پو
کبک ها سس

ب ند .س

ویژه بر ام های

باکد؟

شبکه یک ساعت  ،2۰شبکه سه ساعت  ،2۴شبکه رار ساعت  ،21شبکه پنج ساعت 22
 -م تواند نادرست باشد؛ زیرا یک از احتما های پ

سریا نجال در شبکه  ،3ساعت  2۰است.

شبکه یک ساعت  ،2۴شبکه سه ساعت  ،2۰شبکه رار ساعت  ،22شبکه پنج ساعت 21
 م تواند درست باشد.شبکه یک ساعت  ،23شبکه سه ساعت  ،2۴شبکه رار ساعت  ،23شبکه پنج ساعت 1
 -نادرست؛ زیرا ممکن است شبکه  ،3ساعت  2۴را به پ

سریا نجال اختصاص داده باشد.

شبکه یک ساعت  ،22شبکه سه ساعت  ،2۰شبکه رار ساعت  ،2۴شبکه پنج ساعت 21
 -نادرست؛ زیرا در شبکه  1ساعت  ،22سریا خوشنام باید پ

شود.

سادل  :31دگر سریال اال هم مان با خبر مشروح کبا راهی پو

کا پ سباسه کددم یک دز گ ین های زیر

میتادن ظر قطعی د ؟
قطعا کمترین تنای س ژد رهای بر ام سازی مرباط ب ساا
 ت عا درست است.بیهتر ماابقههای سیما در این  ۴شبکه ،بعد از ساعت  2۴پ

م شوند.

 20تا  21دس .

 ت عا درست است؛ زیرا با درست گرفتن فرض سوا  ،ماابقه زوج نو در ساعت  1تا  2بامداد (بعد از ساعت  )2۴پخواهند شد.
به این ترتی  2 ،ماابقه از  3ماابقه (کرکهار و زوج نو) بعد از ساعت  ،2۴پ
همه سریا های غیرتامین سیما در این  ۴شبکه تا تبل از ساعت  2۴پ

م شود.

 ت عا درست است؛ طبق فرض سوا  ،تنرا سریا تأمین از شبکه  ۴ساعت  1تا  2بامداد پخواهند شد.
 1و  3و  ۵تبل از ساعت  2۴پ
ماتند بری باازی حتما همزمار با یک سریا پ

خواهد شد.

خواهد شد و سریا های شبکههای

م شود.

 -نم توار نظر ت ع داد؛ ور هنوز معلوم نیات که ماتند «بری باازی » ،در کدام ساعت پ

خواهد شد.

** د سدک سودیی **
( 4سادل)
سادل  :32کددم یک دز پدیدههای سسا دی زیر با متن فاق قابل تاجل لس ؟
رسانههای خبری ،فار از اینکه واتعا ه رخدادی روی داده است ،به دنبا تولید روایت خود از پدیده هاتند.
 این ادعا ،با این تامت از متن « :اناارها تا وتت جرار پی رویهار در تال روایت درنیاید ،آر را درک نم کنند» ،توجیهپذیراست.
در رسانههای اجتماع  ،محتواهای ویدئوی نابت به تصاویر ثابت مورد توجه و استقبا بیهتری هاتند.
 در هیچجای از متن ،درباره مقایاه ویدئو و تصاویر ثابت ،صحبت نهده است .لذا ،این گزینه ،توجیهپذیر نیات.حت با گذشت زمار زیادی از وتایع تاری
کنند.

 ،این وتایع دستمایه تولید آثار جدید م شوند تا روایت جدیدی از آر واتعه به م اط عرضه

 با استناد به پاراگراف دوم که درباره «اشکا زمار» صحبت شده است ،این ادعا را م توار توجیه کرد.در رسانههای خبری ،برای تریه گزارشهای خبری ،بیار پدیدههای در جریار از اهمیت بیهتری برخودار هاتند تا توصیف شرایط موجود.
 در متن سوا  ،تفاوت بین روایت و توصیف با ارائه تمثیلِ «گربهام کَک دارد» ،بیار شده است .رسانهها به رویدادها و توال آرم پردازند و نه صرفاً ،توصیف ظاهری آنرا .لذا ،این ادعا نیز توجیهپذیر است.

سادل  :33کددم یک دز جمالو زیر دستدالل پاسدگردف وم سد تقای

میکند؟

** مضمور پاراگراف دوم :پاراگراف دوم بر اهمیت زمار در درک روای تأکید دارد .زمار باتر رویدادها و روایت بیار توال رخدادهاست .ما
برای تصاویر ثابت ،در ذهن خود زمار و حرکت تصور م کنی .
وتت به تصویری از یک رویداد ورزش نهاه م کنی  ،در ذهن خود تصور م کنی که ه اتفات افتاده است تا این تصویر به وجود بیاید و
لحظهای پس از این تصویر ه اتفاتات رت خواهد خورد.
 با مضمور پاراگراف دوم ،همراه است و آر را تقویت م کند.وتت به تصویری از مناظر طبیع نهاه م کنی  ،در ذهن خود ،به این فکر م کنی که ه صحنهی زیبای  ،ای کاش من در این منظره
حضور داشت .
 آرزوها و حارتها و بی و امیدها ،بیهتر حاالت توصیف اند تا روای  .لذا متک بر زمار نیاتند .پس این گزینه ،پاراگراف دوم راتقویت نم کند.
وتت به یک نقاش به سبک کوبیا نهاه م کنی  ،یزی جز یکاری اشکا هندس نم بینی و اغل با خود م گویی  ،منظور نقاش از
خلق نین تصویری ه بوده است؟
 پرتشدر ذهن به لحظهای که نقاش در حا کهیدر نقاش است برای یافتن منظور او ،نوع ادراک روای است.وتت تصویری از یک حادثه تروریات را مهاهده م کنی  ،با توجه به عناصر موجود در تصویر ،فیلم از این اتفاق را در ذهنمار بازسازی و
پی بین م کنی .
 -کامال در راستای تقویت پاراگراف دوم است.

سادل  :34دز متن فاق کددم یک دز گ ین های زیر بر دک

میکا :

روایت ابزاری است برای درک معنای جرار پیرامور.
 پاراگراف سوم :روایت ابزاری همهان است برای داناتن و همچنین گفتندر تاب تصاویر ایاتا و ثابت ه م توار روایت یافت.
 پاراگراف او  :وتت ما به یزی همچور تصویر که ایاتا و کامال مکارمند است م نهری  ،باز ه آگاه روای مار نقایفا م کند.
زمان م توار ادعا کرد جرار پیرامورمار را درک کردهای که بتوانی روایت آر را بیار کنی .

خودش را

 پاراگراف او  :اناارها تا وتت جرار پی رویشار در تال روایت درنیاید ،آر را درک نم کنند.روایتها بازنمای رخدادهای تحقق یافته هاتند که درک ما از جرار را شکل م دهند.
 -پاراگراف رار :از روایت م توار برای دادر اطالعات اشتباه (تحققنیافته) نیز استفاده کرد.

سادل  :35کددم یک دز گ ین های زیر سب

بلن پاسدگردف  2و  3سد ب سستی بلان میکند؟

 پاراگراف دو به تبیین مفروم «اشکا زمار» در روایت م پردازد و در پاراگراف  3با اتکا به ریههشناس تاری واژه Narrationنابت روایت با آگاه و دانای را بیار م کند .لذا ،گزینه درست :نویانده در پاراگراف دوم به فراگیری یک مفروم اشاره م کند و
در پاراگراف سوم به ریهههای تاری آر اشاره م کند.

** کناخ

بازی **

( 5سادل)
سادل  :36بهترین انادن بردی متن فاق الس ؟
 متن مد نظر درباره استفاده از علوم شناخت در م العات بازیهای رایانهای است .بر این اساس ،جامعترین عنوار برای متن مدنظر،این است :آشنای با یک دیدگاه شناخت در تحلیل بازیهای رایانهای

سادل  :37کددم گ ین پ سباسه سب

پاسدگردف  2با یرر پاسدگردفهای متن صتلح لس ؟

در پاراگراف  ،2نمونهای از یک دیدگاه شناخت در تعامل بین اثر و ذهن معرف م شود و در پاراگرافهای  ۴ ،3و  ۵مؤلفههای این دیدگاه
تبیین م شود.
 دتیقا! همین گونه است.در پاراگراف  ،2نمونهای از یک دیدگاه شناخت در تعامل بین اثر و ذهن معرف م شود و در پاراگراف  ۶حی هی کاربرد این دیدگاه مه و
م شود.
 -دتیقا! همین گونه است.

در پاراگراف  ،1دیدگاه شناخت موتعیتمند تعریف م شود و در پاراگراف  2نمونهای از این دیدگاه شناخت که به تعامل بین اثر و ذهن
م پردازد بیار م شود.
 دتیقا! همین گونه است.پاراگراف  ،2به انتظارات که م اطبار در طو بازی از ساختار بازی دارند م پردازد در صورت که در پاراگراف  ۵از برآورده شدر این
انتظارات در ساختارهای جدید بازی صحبت م کند.
 -در پاراگراف  ،۵برای توضی عنصر شهفت درباره انتظارات م اط صحبت م شود نه در پاراگراف .2

سادل  :38کددم یک دز یدگاههای کناختی زیر میتاد د ما دی دز یدگاه کناختی ماقعل مند س سب

با ذهن

یک بازیکن (گلمر) باکد؟
** دیدگاه شناخت موتعیتمند :این دیدگاه برای م العه شناخت  ،ما را در کنار حاالت درون  ،به سمت فنآوری و محیط مادی بیرون
هرپدیده نیز سوق م دهد.
دیدگاه که به تعامل «بازی» و «ذهن بازیکن» م پردازد
 تعامل بازی (فنآوری) و ذهن بازیکن (حاالت درون )؛ پس درست است.دیدگاه که به تعامل «بازیکنار دیهر» و «ذهن بازیکن» م پردازد
 تعامل بازیکنار دیهر (محیط مادی) و ذهن بازیکن (حاالت درون )؛ پس درست است.دیدگاه که به تعامل «انهیزههای بازیکن» و «ذهن بازیکن» م پردازد
 تعامل انهیزههای بازیکن (حاالت درون ) و ذهن بازیکن (حاالت درون )؛ پس غلط است.دیدگاه که به تعامل «ابزارهای فناورانه بازی» و «ذهن بازیکن» م پردازد
 -تعامل ابزارهای فنآورانه بازی (فنآوری) و ذهن بازیکن (حاالت درون )؛ پس درست است.

سادل  :39ارد ایسنده دز کلم «خاد ندگان» س د تهای پاسدگردف  2دستفا ه کر ه دس ؟

** نویانده ،بازی را بهعنوار متن مد نظر دارد؛ به این معنا که بازی ،مجموعهای از کدهاست که توسط بازیکن کدگهای و تفایر م شود.
بنابراین ،بازیکن در واتع خواننده آر متن است .لذا ،گزینه درست :ور بازیکنار بازیهای رایانهای ،در حا کدگهای از یک متن رسانهای
هاتند.

سادل  :40کددم یک دز پرس

های ماجا

س گ ین ها سؤدل مناسبی بردی اهاس گ ین فرضی فاق دس ؟

..............................................................................................................................................................................................؟
 .1وتت در یک بازی جرار باز ،در حا سرکه به محدودههای جدید و فت آنرا برای گاترش تلمرو خود هاتی ( .کنجکاوی)
 .2وتت در یک بازی تیراندازی ،با کهتن یک ش صیت ،اسلحه جدیدی دریافت م کنی که تا به حا اسلحهای با نین تابلیت را در
بازی تصور نم کردی ( .شهفت )
 .3وتت در یک بازی استراتژی ،برای مقابله با حملهی بربرها به تلمرومار ،از استراتژی دفاع جدیدی استفاده م کنی و منتظر
هاتی تا نتیجه آر را ببینی ( .تعلیق)
 .4وتت در یک بازی پاز  ،برای گذرار وتت و آسودگ خاطر یا پرکردر اوتات فراغت ،مهتو کنار ه
(اوتات فراغت)

یدر عناصر پاز م شوی .

** با دتت در گزینههای باال ،متوجه م شوی که عبارات 1و  2و  ،3در حا توضی عناصر کنجکاوی ،شهفت و تعلیق (عناصر شناخت
موتعیتمند) هاتند و گزینه  ۴به آنرا ارتباط ندارد .لذا ،جواب درست :کدام یک از گزینههای زیر به کمک مؤلفههای سه گانه «رویکرد
شناخت موتعیتمند» تابل تبیین نیات؟

** ست بندی سسا های دجتماای **
( 4سادل)
سادل  :41ب انادن تاللدکننده دپللکلشن ب فکر دین هستلد ک سسا دی دجتماای طردحی کنلد ک متوصصان حازه
گردفلک و طردحی هنریپ س آن بتاد ند حساب کاسبری تشکلل د ه و دز خا سزوم و ما کاس قردس هند و مواطبان
ل بتاد ند ظردو خا سد سماس آثاسپ ما کاسها و مدل کاسی دفرد پ سج کنند و ب آ ها ستاسه هند .مواطبان ل
میتاد ند مبتنی بر مطالع ظردو و ستاسههای سج کده بردی یک فرپ ب وی پلشنها پروژه کاسی هند .کما دز
کددم یک دز مؤلف های سسا های دجتماای س تاللد دپللکلشن خا باید بهره ببرید؟

اشتراکگذاری محتوا توسط مت صصار :مهارکت
نظردادر م اطبار درباره آثار :مناظره
پیهنراد همکاری از سوی دیهرار :معاونت
 -گزینه صحی  :مهارکت ،مناظره ،معاونت

سادل  :42با تاج ب تصایر پاستر س دپللکلشن دیرد ی

یکاپ باسالم و سوبر پ مهمترین کاسکر دین دپللکلشنها

ب ترتلخ کددم دس ؟
نزدیکا :دایره دوستار جدید (مواصله)
باسالم :بازار آنالین کا وکارهای خانه و محل (معامله)
روبرد :موفقیت را به دیهرار پیهنراد بده؛ پیهنرادات ارزشمند در روبرد (معاونت)
 -گزینه صحی  :مواصله ،معامله ،معاونت

انتهار ( ،)Publishingاشتراک ( ،)Sharingپیامرسار ( ،)Messagingمباحثه ( ،)Discussingهمکاری ( )Collaboratingو
شبکهسازی (.)Networking
سادل  :43کددم یک دز گ ین های زیر سب ِ بلن تاه ست بندی کاودزد و  6ملم سد ب سستی شان می هد؟
مؤلفههای پیامرسار و مباحثه با ه مؤلفهی مکالمه در مد  ۶می را م سازند.
 صحی است.مؤلفهی شبکهسازی مهابه مؤلفهی معامله در مد  ۶می است.
 غلط است؛ با مولفه مواصله مهابه است نه معامله.مؤلفههای انتهار و اشتراک با ه مؤلفهی مهارکت در مد  ۶می را م سازند.
 صحی است.مؤلفهی همکاری مهابه مؤلفهی معاونت در مد  ۶می است.
 -صحی است.

سادل  :44دگر کما بوادهلد س خاسج دز دیردن یک قطع ماسلقی با همکاسی اند فر یرر تاللد کنلد و با
دکتردکگذدسی آن ظردو مواطبان سد سیاف

کنلدپ دز کددم یک دز سسا های دجتماای دستفا ه میکنلد؟

 اهداف استفاده از رسانههای اجتماع در فرض سوا  :همکاری و نظرخواه ؛ گزینه صحی  :ابزار همکاری  todoistبرای تقایکار در حین ساخت اثر | ابزار اشتراکگذاری  spotifyبرای توزیع و دریافت نظر

** دخباس جعلی **
( 2سادل)
سادل  :45دز تکنلکهای دخباس جعلی (قطبیسازیپ دحساسیکر ن بتثپ های
سدس

جعلی و سوغ ب سگ) ب ترتلخ دز

ب اپ س کددم یک دز تایل های زیر دستفا ه کده دس ؟

 -گزینه درست :پنج  -دو  -رار  -یک

سادل  :46کما قردس دس

سباسه صت وسقم دطالااتی ک

س تائل ها آمده دس پ جس وجا کنلد و گ دسکی

سباسه دستداللهای دین تائل ها تهل کنلد .کددم اباسو زیر سباسه دستداللهای ب کاسسفت
سس

س تائل های فاق

دس ؟

در توییت  ،3فرد با م ر کردر حمله روسیه به اوکراین ،تمام فعالیتهای روسیه را غارت گرانه م نامد؛ به عبارت با بیار یک نمونه درباره
کل فعالیتها نظر م دهد .به نظر م رسد شواهدی که به آر اشاره م کند ،ک است.
 برای تعمی ده الزم است تا نمونههای زیاد را بررس کنی  .پس این گزینه درست است.در توییت  ،2گوینده با استفادهای استعاری و مثالین از دو واژه نور و تاریک بر زیبای کالم خود م افزاید و تالش م کند تا جبره تروریات
را از جبره مبارزار تروریات جدا کند .زیبای کالم و استعاره استدال را ماتحک م کند.
 تمثیل و استعاره برای ترابت مفروم ذهن به کار م رود و نم تواند مبنای استدال باشد.در توییت  ،1گوینده با تکیه بر آماروارتام معتبر به این نکته اعتراض م کند که با وجود ضررهای بایار زیادی که به روسیه در طو جنژ
وارد شده است ،این کهور حاضر نیات پای میز مذاکره بنهیند و به این ترتی رهبرار این کهور را به ال م کهد.
 -برای آماروارتام که بیار م کند ،منبع موثق و معتبری را معرف نم کند.

در توییت  ،۴فردی که توئیت را منتهر کرده است ،با استناد به تصویری که حضور رئیس جمرور اوکراین را در جبرههای جنژ نهار
م دهد ،این اتدام را یک فعالیت همهجانبه بین الملل م داند که باید مورد تقدیر سازمار ملل ترار گیرد.
 در صحتوسق این تصاویر تردید است و گوینده ،منبع برای تصاویر معرف نم کند .همچنین ،نین عکسهای الزاماً ،فردی راتررمان بینالملل نم کند.

** سبکهای هنری **
( 2سادل)
سادل  :47با تاج ب تاضلتاو هریک دز مکاتخ قاکی و تاضلتاتی ک آن مکتخ سد ب تصایر باال مرتبط جلاه
می هدپ گ ین

سس

و مکتخ مرتبط ب دین قاکی سد د تواب کنلد.

** در این نقاش  ،اشیا واتع اند ول فرم و شکل آنرا غیرواتع است .این فرم و شکل در ذهن و سایر حالتهای ذهن مثل خواب مهاهده
م شود .لذا گزینه صحی  :مکت سورئالیا ؛ هنرمندار این مکت سع در برتراری ارتباط بین رویا و خیا با واتعیت دارند و تصویر را با
وضو زیاد م کهند .با توجه به رویاگونه و عدم تناس بین فرم ظاهری اشیاء مثل ساعت و الشه حیوار این نقاش را م توار در زمره
نقاش های سوررئالیا ترار داد.

سادل  :48با تاج ب مفهام متنپ زیرمتن و فردمتن کددم یک دز گ ین های زیر سباسه دین تصایر صتلح لس ؟
دانهمندار حوزه فیزیک معتقدند خمیدگ این ساعتها ارتباط ماتقیم با نظریه انیهتین دارد .مبن بر این که زمار ترارداد است و واتعیت
ندارد (فرامتن)
 صحی استبرخ مفارار درباره این نقاش اعالم داشتهاند که نقاش با هدف شکاتن جاودانه زمار و بیار فناپذیری آر ،ساعتها را خمیده ترسی
کرده است (فرامتن)
 گزینه نادرست :خمیدهکهیدر ،عنصر مربوط به زیرمتن است.یک از اندیهمندار معتقد است نقاش در این اثر به دنبا دوری از مادی گرای و واباته به عناصر دنیوی است .وی اینهونه بیار م کند
که پرهیز از خ وط شکاته در ترسی تصویر با این هدف انجام شده (زیرمتن)
 -صحی است

جمع از منتقدین باور دارند الشه حیوار ،بیابار خال از سکنه و همچنین حضور تعداد زیادی مور ه در این نقاش  ،نهانه های هاتند که
معنای مرگ را تداع م کنند (متن)
 -صحی است

** قد سلنمایی **
( 2سادل)
سادل  :49کددم یک دز گ ین های زیر سباسه پل
راس ده دین پل

فرض سد دکت دس

فرض ذهنی راس ده دین متن صتلح لس ؟

ک دین و دثر کایست تقدیر با هد د و فرایی ک سلللکانولی بر آکا می

دسکاس حاکم کر ه دس پ ما ف تقدیر دز دین و فللم س دسکاس کده دس .
-

نین گزارهای را از متن م توار برداشت کرد.

نهارنده این پی فرض را داشته است که سیاستگذاری و حاکمیت یکپار ه ای در سیلیکورول وجود دارد.
-

نین گزارهای را از متن م توار برداشت کرد.

نهارنده این پی فرض را داشته است که تکنولوژیهای ارتباط نوین هیچ روزنهای به امید نم گهاید.
-

نین گزارهای ،پی فرض نویانده نیات و اساساً متن درباره گهودهشدر روزنه امید توسط فنآوریها نیات.

نهارنده این پی فرض را داشته است که سیلیکورول تل تپنده سرمایهداری جدید است.
-

نین گزارهای را از متن م توار برداشت کرد.

سادل  :50با تاج ب متنپ کددم بر دک

سباسه «قهرمان» و «ملشلها الل ماکلنها» صتلح لس ؟

در اثر میهلها علیه ماشینها ،برای تکنولوژی یک رو در نظر گرفته شده است که م تواند بر اناار حاک شود.
-

نین گزارهای را از متن م توار برداشت کرد.

در اثر تررمار ،این نق
-

اصل داستار است که به شکل صحی از فضای مجازی و شبکههای اجتماع استفاده نم کند.

نین گزارهای را از متن م توار برداشت کرد.

در اثر میهلها علیه ماشینها ،تکنولوژیهای ارتباط نوین ب
-

عمدهای از مهکالت کنون یا آت جوامع بهری را به وجود آوردهاند.

نین گزارهای را از متن م توار برداشت کرد.

در اثر تررمار ،فضای مجازی و شبکههای اجتماع ب ه از مهکل و در عین حا راه حل مهکالت اجتماع هاتند.
-

نین گزارهای از متن برداشت نم شود .اثر تررمار ،فضای مجازی را تهدیدکننده مهکالت م داند.
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