
 

 

 

 

 ) هفَْم رساًذُ ضذُ تز اساس پاسخٌاهِ ًوزُ غحیح دارد (

 (2).الف ( جاّای خالی را تا ولوات هٌاسة واهل وٌیذ 

 هی تاشذ.   ثادل اطالعات ًاجافضای تَلیذ ٍ ت اسن پلیس فضای هجازی هلقة تِ فتا هخفف جولِ ی  -1

ًام  اخالق رساًِ ایاهری درًٍی کِ تا ارزش ّا هرتثط است ٍ هجوَعِ ای از قَاعذ ٍ اصَل اخالقی است کِ تایذ تَسط فرستٌذُ پیام رعایت شَد  -2

 دارد. 

 هی تاشذ.  اخثار سرد  ٍ سزریش اطالعات  اصلی تریي عَاهل اتالف زهاى در رساًِ ّا ٍ تاعث اعتیاد رساًِ ای  -3

 (3هتي ، سیز هتي ٍ فزاهتي جوالت سیز را هطخع وٌیذ :)(  4

 .  ًوی کٌذ  الف  (  سرٍ چواى هي چرا هیل چوي

 هتي : جولِ ادتی   سیز هتي : چزا عاضك اس هعطَلِ اش یادی ًوی وٌذ .   فزا هتي : در فزٌّگ فارسی ٍ ستاى فارسی گَیاست

   . ب( تشٌَ ٍ تاٍر ًکي    

 -جولِ ادتی سیز هتي تِ ضٌیذُ ّایت تذٍى دلیل هٌطمی اعتواد ًىي  فزاهتي هتي : 

 . فًَت توام ًاهِ ّا تی ًازًیي شذ      ج( تعذ از تَ تعذ از رفتٌت ای ًازًیٌن   

 هتي : یه تیت ضعز   سیز هتي : تزن وزدى عاضك هعطَلص را    فزاهتي : فًَت تی تاسًیي در گذر سهاى

 دّیذ : واهلتِ سَاالت سیز پاسخ ج( 

 (5/1)هٌظَر از تازًوایی در هحتَای رساًِ ّا چیست ؟ -5

 ّذف هطخعیعٌی ًطاى دادى ٍالعیت تا ضىلی خاظ ٍ 
 (5/1)؟یک ًوًَِ از کلیشِ سازی هثثت در رساًِ ّا تیاى کٌیذ  -6

 ًطاى دادى افزاد هعتاد ٍ ٍضعیت خزاب سًذگی آًْا در رساًِ ّا

 
 (1)چیست ؟ داستاى هَلَی )شاگرداى هکتة خاًِ (  فٌَى اقٌاع تِ کار رفتِ در شعر -7

 تىزار
 (2)از هیاى فٌَى اقٌاع في اراتِ یا ٍاگي را تیاى کٌیذ ؟ -8

علت ًاهگذاری آى است وِ گَیا عذُ ای در حال سَار ضذى تِ اراتِ ّستٌذ ٍ تا ّن هساتمِ دارًذ ٍ اگز دیز تجٌثٌذ 

 جا خَاٌّذ هاًذٍ عجلِ وي ٍ سٍدتز ایي هحػَل را تخز
 (1)هٌظَر از درٍازُ تاًی خثر در رساًِ ّا چیست ؟ -9

 ل اطالعات ضاهل توام جٌثِ ّای ارسال ٍ دریافت خثز فزایٌذ گستزدُ ای اس وٌتز
 (1)تفاٍت ّای یک هخاطة فعال ٍ هخاطة هٌفعل را تیاى کردُ ؟ -11

 دانش آموز عسیس شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را  دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.
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هخاطة فعال هی داًذ هیخَاّذ ٍ هیتَاًذ وِ تِ ضىل هٌاسة ٍ هتٌاسة اس رساًِ ّا استفادُ وٌذ در حالی وِ 

 هخاطة هٌفعل تی تزًاهِ ٍ سزدر گن است .
 (5/1)پیاهذ ّای پیرٍی از کلیشِ تذى ترای فرد ٍ جاهعِ چیست ؟ -12

فزد ّویطِ اس ظاّز خَد ًاراضی است ٍ اعتواد تِ ًفس ووی دارد ٍ هجثَر است تت تاثیز رساًِ ّا ّز رٍس تِ ضىل 

 هختلفی در تیایذ.
 (1)تِ ًظر شوا ّذف از ایجاد شثکِ ّای هاَّارُ ای پر شوار فارسی زتاى  چیست ؟ -13

 051ظ
 (5/1)اخثار ٍ اطالعات زرد تِ چِ اخثاری اطالق هی شَد ؟ 14

 061ظ
 (2)سرریس اطالعات چِ هفَْهی دارد؟ 15

 062ظ
 (1ّا چیست ؟)اعتیاد تِ رساًِ هعیار  -16

 064ظ


