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پایه دهم
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1
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تاریخ امتحان 1400 / 10 / 13 :
زمان پاسخگویی  50 :دقیقه

سَاالت

بارم

 .1تَلیذات سساًِ ای داسای سِ شکل ّستٌذ ،آًْا سا ًام تثشیذ.

0/55

2

هٌظَس اص کلیشِ ساصی یا اًگاسُ ساصی سا تٌَیسیذ.

3

هفَْم تاصًوایی سا تِ طَس کاهل تؼشیف کٌیذ.

1

4

ػٌصش تکشاس ٍ تؼوین چِ کوکی تِ سساًِ هی کٌذ؟

1

0/5

 5ی هخاطثیي سساًِ تِ چٌذ لسوت تمسین هی شًَذ ؟ ًام تثشیذ .

0/5

6

کلیذ ٍاطُ ّای سَاد سساًِ ای سا ًام تثشیذ.

0/5

7

سساًِ ّا چگًَِ تش رّي ٍ للة هخاطة تاثیش هیگزاسًذ؟

0/5

 . 8تَی تذ دّاى ،شکستگی ٍ ًاکاهی ،حمَق تشش ٍ  ...جضء کذام دستِ اص فٌَى الٌاع است؟

0/25

9

دٍ ًوًَِ اص سٍشْای تطویغ سا تٌَیسیذ.

11

کلیشِ ساصی چگًَِ اتفاق هی افتذ ؟

11

تشای ّش یک اص کلیشِ ساصی هثثت یا هٌفی ًوًَِ ای رکش کٌیذ .

12

هٌظَس اص ( تکشاس ٍ تؼوین ) چیست ٍ تِ چِ هٌظَس تِ کاس دس جْاى سساًِ تِ کاس گشفتِ هی شَد ؟ تا رکش هثال

13

0/5
1
0/5

یکی اص هْن تشیي هْاست ّای سَاد سساًِ ای یاد گشفتي صتاى  .......................................است .
الف  :بدن

ج  :اقناع

ب  :بازنمایی

د  :کلیشه

1
0/25

هفاّین صیش سا تِ اختصاس تَضیح دّیذ .
14

الف  :هتي

0/55

ب  :صیش هتي
ج  :فشاهتي

15
16

فٌَى الٌاع سا فمط ًام تثشیذ  4 ( .هَسد )

1

تشجستِ ساصی سا تؼشیف کٌیذ .

0/5

 17س سٍشْا ٍ فٌَى لاًغ کشدى سا ً ....................................اهیذُ هیشَد.

0/25

18

تشجستِ ساصی دس سادیَ تِ چِ سٍش صَست هی گیشد ؟

0/5

19

تفاٍت تیي هخاطة فؼال ٍ هخاطة هٌفؼل چیست ؟ تَضیح دّیذ .

0/5

21

پٌجگاًِ سَاد سساًِ ای سا فمط ًام تثشیذ  ( .چْاس هَسد )
هَفك تاشیذ

صفحِ 1

1
20

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

وزرات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :
ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ
رﺷﺘﻪ  :رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣُﻮﺣﺪ

اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻮﺑﺖ اول

ﻧﺎم درس  :ﻧﻔﮑﺮ و ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ اي

2

3

4

5

6
7

8

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن 1399 / 10 / 21 :
زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ  50 :دﻗﯿﻘﻪ

ﺳﻮاﻻت

ردﯾف
1

ﻧﺎم دﺑﯿﺮ  :آﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ

ﺑﺎرم

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ذﻫﻦ و ﻗﻠﺐ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ؟
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎي اﻗﻨﺎﻋﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

1

ﺑﺮاي ﻓﻦ ) ادﻋﺎي آﺷﮑﺎر ( در ﻓﻨﻮن اﻗﻨﺎع ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
ج  :ﻣﺜﻞ  :درج ﻋﻨﻮان  ) :ﮐﺮه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺪون ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ( ﺑﺮ روي ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎي ﮐﺮه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﻪ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي و ﻧﯿﺰ ﻻﺑﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .

ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن دادن واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎص ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر و
ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮ ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .

ﻋﻨﺼﺮ ﺗﮑﺮار و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻤﯿﻢ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﻤﻪ ي اﻋﻀﺎي ﻫﺮ ﺟﻤﻊ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ در ذﻫﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن
ﭘﯿﺎم ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .

دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ي روزﻣﺮه ﮐﻪ از ﻓﻦ آوري  RFIDدر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ .
ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ واچ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ را آﻻرم ﻣﯽ دﻫﺪ  /ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﯿﺰان دوﻧﺪﮔﯽ و
ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻟﺮي را ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ اي را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
 ) - 1ﻗﺎﻟﺐ ( رﺳﺎﻧﻪ  ) -2ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه( ﻣﻮﻟﻒ

 -3ﺑﺴﺘﺮ  /ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺳﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
 .۱اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء  .2اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺴﺎن  .3اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رﻗﻤﯽ

 ) -4ﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ (

وﻗﺘﯽ در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از ﺻﻔﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اوﻟﯿﻦ  ،ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ  ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﮐﺪام ﯾﮏ
از ﻓﻨﻮن اﻗﻨﺎع ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ؟
از ﻓﻦ ﺷﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه

9

دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از روﺷﻬﺎي ﺗﻄﻤﯿﻊ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺮ دو ﺗﺎ ﺑﺒﺮ  /ﻫﺪﯾﻪ راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اِﺷﺎﻧﺘﯿﻮن

10

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص اﺻﺮار ﺑﻮرزﻧﺪ و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺗﮑﺮار

11

1

1

2

1

2

1

1

1

ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺳﺎزي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ؟

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺳﺎزي ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ .

ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺳﺎزي ﻣﺜﺒﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ اﻋﺘﯿﺎد در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺻﻔﺤﻪ 1

2

1

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

وزرات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣُﻮﺣﺪ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻮﺑﺖ اول

ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ

ﻧﺎم درس  :ﻧﻔﮑﺮ و ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ اي

رﺷﺘﻪ  :رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ

ﻧﺎم دﺑﯿﺮ  :آﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن 1399 / 10 / 21 :
زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ  50 :دﻗﯿﻘﻪ

ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺳﺎزي ﻣﻨﻔﯽ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ اﻋﺘﯿﺎد در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ

ﻣﻨﻈﻮر از ) ﺗﮑﺮار و ﺗﻌﻤﯿﻢ ( ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺟﻬﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل

12

13

ﻓﻦ ﺗﮑﺮار در اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي دارد  /ﺗﮑﺮار ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﺰﻧﺪ  /ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دادن اﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ  300و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﺿﺪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻮدن و ﺧﻀﻮﻧﺖ ﻃﻠﺒﯽ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ آن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﮐﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ
دﻫﻨﺪ.

2

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ اي ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن ....اﻗﻨﺎع  ..اﺳﺖ .

0/5

اﻟﻒ  :ﺑﺪن

ج  :اﻗﻨﺎع

ب  :ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﯾﺮ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .

د  :ﮐﻠﯿﺸﻪ

اﻟﻒ  :ﻣﺘﻦ

ب  :زﯾﺮ ﻣﺘﻦ

14

15

ج  :ﻓﺮاﻣﺘﻦ

ﻣﺘﻦ در ﻫﺮ ﺷﻌﺮ ﯾﺎ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ،دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن واژﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .
زﯾﺮﻣﺘﻦ در ﺷﻌﺮ ،ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در درون ﻣﺘﻦ ﺟﺎﺳﺎزي ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﻓﺮاﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻌﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﺳﯽ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

1/5

ﻓﻨﻮن اﻗﻨﺎع را ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ  8 ) .ﻣﻮرد (

ﮔﻮاﻫﯽ دادن ﺳﺘﺎره ﻫﺎ  /ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ  /ﺗﺮس  /ﻃﻨﺰ  /ﺗﮑﺮار  /اﻓﺮاد زﯾﺒﺎ  /ﺗﻄﻤﯿﻊ  /ﺷﺪت
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺻﻔﺤﻪ 2
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