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 مقدمه               
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 .کسب مهارت برای استفاده درست از انرژی خورشیدی نیستیم، به فکر کسب مهارت برای استفاده درست از رسانه هم نیستیم             
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 5/1                                                     تی بیشتر در انسان ها می شوند یا نه؟ چرا؟خ سبب بهتر شدن زندگی و احساس خوشببه نظر شما آیا رسانه ها -الف          5

 آزاد در چهارچوب پاسخ درست پاسخ:             مهم ترین مسائل خوب یا بدی که رسانه ها پیش روی انسان قرار می دهند، چیست؟-ب             

 1درس               
 1                 به یکی از سؤاالت زیر به اختیار پاسخ دهید.          پاسخ: آزاد                                      حاال که همه روزنامه نگار، عکاس و فیلمساز شده اند:-          1

 چه کسی تصمیم می گیرد چه چیزی واقعیت است چه چیزی خیال؟ الف(             

 داستان شما چیست؟ مخاطب شما چیست؟ ب(              

 روی رفتارهای رسانه ای تان شما چه کسی هستید و چگونه خود را جلوه می دهید؟ از ج(              

 ای به چه کسی می شود اعتماد کرد؟ در این فضای رسانه د(               

1                                                                                                      تفسیر خود را در دو سطر از تصویر زیر بنویسید.                                                                  -      2

 
 پاسخ: توضیح در مورد یک راه روشن و مستقیم )الهی( در برابر انواع راههای بیراهه ای که رسانه ها در برابرمان گسترده اند.....               

 2                                                                                                                      :         پاسخ: آزاد بنویسیددر موارد زیر رسانه ها را   ۀود از آیندپیش بینی خ  -          3

 می کنید اینستاگرام و تلگرام تا کی عمر می کنند؟ الف( فکر              

 بعدی شبکه های اجتماعی چیست و چگونه است؟  ۀ نسخب(             

 تی می کنند؟ های آینده چه تغییرا موبایلج(              

   های رایانه ای به کدام سمت حرکت می کنند؟ بازید(               

 25/1     آرفید چیست؟      پاسخ: در فناوری آرفید ریز تراشه هایی به شکل برچسب یا کپسول روی یک وسیله و حتی بدن انسان قرار داده می شود.-          4

 امروزه آرفید به طور گسترده   مدار و یک آنتن بسیار کوچک است و از چند سال قبل مراحل آزمایشی آن آغاز شده است.این وسیله دارای یک              

 را  در کتابخانه ها، فرودگاه ها، فروشگاه ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد و حتی امکان ذخیره سازی و فرستادن اطالعات زیستی افراد              

 ساخته است.  هم فراهم             

 1                                                                                                       9دنیای آیندۀ رسانه چه مزایا و چالش هایی خواهد داشت؟        پاسخ: از جدول صفحۀ   -         5

 

 2درس                



 0/ 75              به این نما، »نمای معرف« نیز می گویند. وظیفه این نما که در نخستین تصاویر پخش شده از یک اثر گنجانده  پاسخ:  اندازه نما چیست؟    -           1

 می شود، معرفی عناصر صحنه و نسبت اشخاص و اشیا با یکدیگر است.           

 Overview                                                                                                                              5/0ن چیست؟      پاسخ: باالسر یا نام این نما از منظر زاویۀ دوربی-          2

                                                                          
 75/0                                                          کوکاکوال در شما ایجاد می کند؟ چگونه؟ و چه حسی را نسبت به  پپسی را نسبت به  تماشای این تصویر چه حسی-         3

 
 .   گذاشتن روی مبانی اخالقی و ایجاد رقابتی ناسالم رخ داده استاما این تحقیر از طریق پا  تحقیر کوکاکوال و باال بردن پپسی.پاسخ:                  

 5/1                                                                                                منظور از پیام همبرگری چیست؟                                                                                                   -        4

 ۀ ها در واقع هم متن:الیه میانی را که دارای پیام آشکار و عناصر مستقیم و اصلِ تولید محسوس و محصول رسانه ای است، متن می نامند. متن             

 دا، نشانه و یا هرچیز دیگری برای انتقال معنا باشند. متن در هر شعر یا اطالعات ظاهری هر پیام هستند که می توانند به صورت کلمه، تصویر، ص               

 ضرب المثل، دقیقا همان واژگانی است که شاعر یا نویسنده از آنها استفاده کرده است.                

 نون اثرگذاری بر مخاطب )مانند استفاده از کالم، رنگ، یام با بهره گیریِ هدفمند از فپۀ  نندهای پنهان و غیرمستقیمی که تولیدک  به پیام زیرمتن:             

   نور، موسیقی و...( در الیه زیرین تولید رسانه ای جاسازی کرده است، زیرمتن می گویند. زیرمتن در شعر، مفهوم کنایی و اصطالحیِ پنهانی              

 یع ادبی در درون متن، جاسازی کرده است.است که شاعر، هنرمندانه و غیرمستقیم با استفاده از صنا             

 باالیی، که خارج از متن و درون پیام است و شامل اوضاع محیطی، فرهنگی و عوامل بیرونی حاکم بر درک و اثرگذاری پیام    ۀالیبه   فرامتن:             

 کند که مدنظر تولیدکننده اش بوده است فرامتن می گویند. است و حتی گاهی مفهوم یا هدف هر پیام را به ضد آن چیزی تبدیل می                 

 75/0                                                                               موارد مرتبط را به هم وصل کنید.      مربوط می شود؟  ستون الف  به مفاهیم ستون ب ریف اکدام تع-         5

 ب الف 

 زیرمتن  خواست و ارادۀ تولیدکننده و مصرف کنندۀ پیام است و به فرهنگ، وضعیت زمانی و مکانی و عناصر بیرونی پیام برمی گردد.خارج از 

 متن توسط تولیدکننده به کمک فنون رسانه ای رمزگذاری و توسط مخاطب  بسته به دانایی و توانایی وی رمزگشایی می شود. 

 فرامتن  تولیدکنندۀ پیام به شکلی صریح و بی واسطه می سازد.            

 تعریف اول: فرامتن/ تعریف دوم: زیرمتن/ تعریف سوم: متنپاسخ:                  

 5/0بلیغ به کدام                            اگر آب معدنی با نام تجاری الموت به کشورهای دیگر صادر شود یادآوری کلمۀ موت به معنای مرگ است. در این ت -        6

 فرامتن( توجه نشده است؟        پاسخ:فرامتن-زیرمتن-الیه )متن             

 
 5/1                                                                                                                             ویر بررسی کنید.ارا در این تص (متن، زیرمتن و فرامتنپیام همبرگری )-          7



               
         

 اشتی که با توجه به فرهنگ مان از تصاویر پاسخ: متن: همان پیام آشکار تصاویر /زیر متن: استفاده از فنون نقاشی کاریکاتوری/ فرامتن: برد               

 در مورد تصویر دوم مثالً  –می کنیم و ممکن است متفاوت با دیگران باشد مثال در مورد تصویر اولی پدر که مسئول خانواده است و تحت فشار             

 حفظ ظاهر  و با سیلی صورت را سرخ نگه داشتن یا رویایی و غیرواقع بین و یا خوش بین بودن .....              

 1                                             .آفتاب بیرون و است ابر  درون، از ما ( بررسی کنید: خانۀمتن، زیرمتن و فرامتن)این عبارت را از نظر پیام همبرگری-          8

 پاسخ: متن: همان پیام آشکار/ زیرمتن: استفاده از صنعت               

 ایجاز و تشبیه ..../ فرامتن: برداشتی که ما می کنیم با توجه به فرهنگ مان : مثالً  وجود فرهنگ ظاهرسازی در زندگی مان ....              

 3درس                  
 1                     نمونه از زندگی رسانه ای خود توضیح دهید که یک مخاطب فعال هستید یا مخاطب منفعل؟                                                با بررسی یک -          1

 منفعل از خود اختیاری در مقابلمخاطب  ها و ویژگی های مخاطب فعال و منفعل گفتگو کنید. تفاوتدر پاسخ خود از این متن استفاده کنید:              

 مخاطب فعال   های رسانه ای ندارد و آغوش خود را به روی هر پیام و رسانه ای گشوده است و همه پیام در ناخودآگاهش شکل می گیرد. پیام             

 .پیام مشارکت می دهد  در شکل گیری های رسانه ای از خود واکنش نشان می دهد و خودآگاهش را در مقابل پیام              

 25/1                      یکی از برنامه های تلویزیون را که تماشا می کنید در نظر گرفته و پنجگانه های سواد رسانه ای را در مورد آن بررسی کنید.             -          2

 )چهارچوب /قالب( است؟ شده استفاده مخاطب توجّه جلب برای فنونی چه از -1             

 )گیرنده /مخاطبان( کنند؟  می درک متفاوت را پیام این مختلف افراد چطور-2             

 )مؤلف و فرستنده /هویت( است؟ کرده تولید را پیام این کسی چه- 3             

 )انگیزه /هدف( است؟ شده فرستاده پیام این چرا-4             

     )پیام /محتوا( است؟ شده حذف آن از یا شده ارائه پیام این در نظریاتی و ها ش ارز زندگی، سبک چه- 5             

 1                                                             عکس و مکث : تصاویر زیر را در دو مورد مقایسه و تحلیل کنید.         پاسخ: آزاد                                                   -          3

 
                

 4درس                
 25/1 بازنمایی یعنی نشان دادن واقعیت به شکلی خاص. معنای بازنمایی این نیست که ضرورتا هر پیام رسانه ای، منظور از بازنمایی چیست؟   پاسخ: -          1

 ظر به  ضد واقعیت یا کاریکاتوری از آن باشد؛ بلکه این است که رسانه با استفاده از بازنمایی می کوشد تفسیر و تحلیل خود را از واقعیت موردن             

 .صورت آشکار و پنهان به ذهن مخاطبان خود ارسال کند طوری که او احساس تفاوتی بین این دو نکند              

 

 

    5/0            پاسخ: بازنمایی          معرفی دنیا از نگاه خود و یعنی قاب بستن روی واقعیت .......... :تصویر زیر به کدام مفهوم رسانه ای اشاره دارد؟  -          2



 
 

  1       کنند، می ارائه واقعیت از که تصویری با بازی و شده دستکاری های پیامارائۀ  با توانند میچگونه  ها رسانه از طریق یک مثال بررسی کنید -           3

 ؟   پاسخ: از مثال های کتاب در مورد حیله گر بودن روباه و یا رستم دستان و یا زبان  بگذارند جدی  تأثیرات خود مخاطبان قضاوت و دیدگاه بر               

 رده اند. انگلیسی شاد می توانید استفاده کنید. منظور این است که ما در این موارد اطالعی نداشتیم و رسانه ها این تصویر را در ذهن ما ایجاد ک             

 25/1دربارۀ    یا و بینیم می ها فیلم در ما که ای خانوادههالیوودی را بنویسید؟   پاسخ:   آثار در خانواده بازنمایی زمینۀ در السون دیوید دکتر نظر -           4

 های  نمونه معموالً ما بنابراین هستند؛ متوسط حدّ از فقیرتر  یا تر  غنی دارتر، مشکل تر، خشن،فتر  حرا احتماالً خوانیم، می ها روزنامه  در آنها             

 . هستیم واقعی صورت  به ها ه خانواد زندگی شاهد کمتر  و بینیم می گروهی های رسانه در را خانوادهغیرواقعی              

 5درس                 
 75/0    مختلف اشکال به و زمان طول در و بورزند اصرار خاص شکل به واقعیت بازنمایی در ها رسانه یا رسانه اگر کلیشه یا انگاره چیست؟     پاسخ: -            1

 کلیشه یا انگاره تبدیل کتتد.  به  را بازنمایی آن توانند می نمایند، تکرار را آن             

 75/0شود:                                                                                                              می تداعی شما  ذهن در مفاهیمی  چه زیر  )های انگاره( های کلیشه ذکر  با-          2

 پاسخ: دوام و کیفیت باال                                    ژاپنی تصویری و صوتی لوازم              

 پاسخ: اتومبیل های اشرافی                                        آلمانی سواری های خودرو             

 پاسخ: بی کیقیت و ارزان                                                               چینی اجناس              

 75/0           عدم نمایش تمام واقعیت برای ذهنیت سازی مخاطبکدامست؟     پاسخ: یکی از موضوعاتی که بین بازنمایی و کلیشه سازی مشترک است -           3

 رسانه با حذف برخی از ویژگی های یک مفهوم، ویژگی هایی از آن را برجسته می کند که در راستای نگاه خودش قرار دارد. است. در واقع                

 1   کثیف، افرادی صورت به قالبی معتادان، از عموالً. مها رسانه  در اعتیاد بازنماییمثالض  پاسخ:   یک نمونۀ مثبت از کلیشه سازی را بررسی کنید؟  -           4

 در  که حالی در شود، می بازنمایی هارسانه  در نابسامان ای خانواده و مالی فقر  با کنارخیابان یا آب جوی در افتادن حال در الغر، بیمار،             

 ها، رسانه از مهمی بخش که  آنجا از ولی هستیم؛ رو روبه اعتیاد سیاه پدیدۀ گسترش با نیز  ثروتمند و تمیز  ظاهر  به افراد و جامعه بخش مرفه            

    .نکنند ایجاد جامعه و جدید نسل برای نیز  اندک و ای حاشیه  حتّی ای جاذبه کوشند می معتادان بازنمایی در کنند می اجتماعی مسئولیت احساس               

 5/0                            تان ایجاد می شود؟ نشان دهند، چه تصویری از ارتش امریکا در ذهناگر همیشه چنین تصویری از سربازان امریکایی را به شما -          5

                 
   زدند.....  جنایت های هولناکی....دست به پاسخ: یک ذهنیت کلیشه ای دور از واقعیت از مهربانی ارتش امریکا / در حالیکه در ویتنام و عراق                 

 6درس               
 1            از را سازسرنوشت  و مهم پیام این دخترانکلیشۀ بدن چیست؟ به اختصار در دو سطر بنویسید        پاسخ: مورد  در   (خانم آلیس واکر نظر )-          1

 .دارد بستگی موضوع این به آنها دنیای و ارزش و نیست مهم )هیکل و قیافه( ظاهر  جز  آنان، برای چیزی هیچ که آموزند می کودکی پایین سنین            

 این  است.  آنان با ارتباط در چیز  ترین مهم دختران، ظاهر  که شوند می تربیت آن با و گیرند می ها رسانه از را پیام همین متقابالً نیز  پسران           

 آموزند  می  ما به ها رسانه !گیریم می کنیم،  می نگاه که جایی هر  و ای رایانه های بازی ها، مفیل تلویزیونی، های برنامه ها، تبلیغ از را مطلب           

 ها  خانم نبوغ از .دارند ظاهری که چه است این به آنها ارزش اند؛ کرده کار چه که نیست مهم اند؛ داشته هایی موفقیت چه خانم ها نیست که مهم             

 خطرناک  پیام این که است رسانه !نیست مغز  با ارتباط در چیز  هیچ !است آنها ظاهر  و بدن با ارتباط در چیز  همه .شود نمی قدردانی گونه هیچ         

 .کنندمی   ناامنی احساس  دائماً ما زنان و دختران که شود می عرضه ای گونه به فرهنگ این .دهد می جوان نسل به را        



                            1          در دهه های اخیر عروسک های باربی به کلیشۀ بدن دختران و پسران تبدیل شده است. نظر خود را در این مورد در دو سطر  تحلیل کنید.     -        2

 
 بعدا عروسک کِن دوست   کوچک رئیس کمپانی متل بود .عروسک باربی توسط کمپانی متل وارد بازار شد نام باربی مخفف باربا نام دختر  پاسخ:          

 یس کمپانی متل بود.کمپانی متل براتی جهانی کردن باربی  رئ   پسر  نام از برگرفته ای قهوه موهای و شیک های لباس  با  باربی تولید شد .  پسر            

 اندام باربی را با رنگ پوست متفاوت داشتند . اقدام به ساخت و فروش عروسک سیاه و زرد نمود که هیکل و           

 یانه ایست برای القای این فکر  ذپوست بودند واین احتماال روش مو  اما این باربی ها با وجود داشتن پوست تیره فاقد خصوصیات نژادی زنان سیاه         

 ه  آلود  ران و پسران رادنیای پاک دخت  یلم های رایانه ای ،سینمایی حضور در فدر دختران که در آینده باید زنی الغر و بلند باال باشند.باربی با            

 و این تنها یکی از هدایای شوم باربی و سازندگانش برای بشریت بود و هدایای دیگری چون آزادی ،غرب گرایی و ...در دستور کار وی  می کرد         

   قرار گرفت.          

 تالش برای شبیه   برای شبیه شدن به باربی در دنیا و فرهنگ های مختلف ناشی از تاثیر گذاری این اسباب بازی استراتژیک است.تالش دختران           

 شدن به باربی اصطالحا باربیسم نامیده می شود و در دخترانی که از نظر نژادی اندامی متفاوت با اندام باربی خواهند داشت باعث مشکالت          

 روحی و جسمی مختلف از جمله سوء تغذیه شدید خواهد شد.           

 8و  7درس           
 باور، نگرش، رفتار، تغییر  به گیرنده تشویق پیام، فرستادن و دیگران با تفاهم و  تفهیم  و اجتماعی زندگی هدف بیشترینمنظور از اقناع چیست؟ -       1

 اقناع می گویند.  آن به که است فرستنده نظر  افراد،مطابق هدیدگا یا ارزش        

 25/1   آنها هردوی یا احساس یا )منطق(عقل طریق از کنند  می سعی اقناعی های شیوه از استفاده با نیز  ها رسانهمنظور از زبان اقناع چیست؟   پاسخ: -      2

 :برای هایی روش و فنون توسط مهم این .است پیچیده و ماهرانه دقیق، مخاطب قلب و ذهن بر  هها رسان تأثیرات .بگذارند تأثیر   ما بر           

 ما  نظر  و توجّه جلب           

 خودشان  برای اعتماد و اعتبار پدیدآوردن          

 ما  وجود در خودشان آرزوهای و آمال سازی شبیه           

 و .......   گذاری سرمایه دادن، رأی خرید، مانند کاری دادن انجام برای ما تحریک            

 زبان اقناع نامیده می شود.  فنون و ها روش این .یشود م انجام ما کردن قانع مجموع در و           

 1       پیام کند  می  سعی روشی چه به و چطور رسانه که بفهمیم ما اگر است؟ پاسخ:  ای رسانه سواد های مهارت ترین مهم از اقناع زبان گرفتنچرا یاد -    3

   بگیریم. تصمیم توانیم  یم بازتر  چشمان با و بهتر  ما وقت آن ،دهیم انجام را کاری یا کنیم پیدا اعتقاد چیزی به کند؛ قانع را ما بتواند تا بفرستد را خود         

  5/1است؟ تحلیل کنید.                                                                                                داستان نمادین زیر نشان دهندۀ چیست؟ نکتۀ مهم در این داستان کدام -       4

آنها   دست از اینکه برای مال .می کردند اذیت کرده، دوره را بچه او تعدادی که رفت می راه ای کوچه در مالنصرالدین روزی

 سمت به گویان آش آش و کردند باور بچه ها  ". دهند می نذری  آش دارند فالنی منزل مجاور، کوچه"گفت:   دروغ به شود خالص

محل   آن سوی به نیز  آنها می دوند،   و اند گذاشته مسابقه آش گرفتن دنبال به ای عده  دیدند که نیز  مردم .دویدند کوچه آن

می   سو آن به دارند آدم همه این دهند که می آش واقعاً نکند"گفت: خود پیش می دوند، دارند همه دید وقتی نیز  دویدند. مال

 !کرد دویدن به شروع سو همان به هم او پس "دوند.
 

  تفکّر  بگوییم بهتر  یا ادعا اصل کردن سنگین سبک جای به که افرادی .است افراد برخی شخصیتی ضعف نقطۀ نشانۀ نمادین، داستان اینپاسخ:           

  مردم چیزکی، نباشد تا  .گویند می همه این  که هست چیزی البد …!میگن دارن همه .هستند ادعا هر  طرفداران شمارش دنبال به آن دربارۀ          

 است فوق عبارات در "همه" کلمۀ در مهمنکتۀ  !باشد غلط شده، تکرار هم میزان این و گویند ی همه م که مطلبی شود می مگر  !چیزها نگویند          

 .هستند واحد کاری انجام حال در همه که کند می وانمود چنین رسانه که است آن ای رسانه فنون از یکی        

    

 

 

       1/                                  11/ ص6/ ش 10/ س12/ ز3ر   / 2/ د9/ خ1/ ح13/ ج7/ ت 5/ پ  8/ ب  4پاسخ: الفموارد مربوط را به هم وصل کنید:      -       4



                                                                                                                                                                                                 

 و نامطلوب   نداشتنی دوست چیزهای است استفاده از معانی تداعی مقابل قطۀالف( ن اغراق   یا سازی برجسته-1

 هستند.  خوبی لگوهای ا توجّه جلب و جذب برایب(  ...  ه ها، ستار دادن گواهی-2

  محصولآن  خرید هنگام نشاط احساس ایجاد پ(  معانی  تداعی-3

 .شوید می متضرّر نکنید، کاری اگرچنین ت( ترس -4

 .ندازندمی   جا مخاطب ذهن در را نظریاتی یا آرا محصول، روش اینج(  طنز   -5

 پیام  های یک عبارت میان از یا م ها پیا دیگر میان از پیام، یک استخراجح(  تکرار     -6

 ...و ببر  تا چند بخر  یکی رایگان، هدیۀ کشی، قرعه تخفیف، حراج،خ(     جماعت با همراهی-7

 . کردیم می تردید آن پذیرش در می کرد ما منتقل به مستقیم را نظری چنین پیام، اگرسازندهد(     زیبا افراد -8

 انسانی  مطلوب احساسات و آرزوها با خدمت، محصول، نظر، فکر، یک بین پیوندایجاد ر(     دادن رشوه یا تطمیع -9

 .می آورند ذهن به را تر  بزرگ مفاهیمی که هستند تصاویری یا کلماتز(     آشکار ادعای -10

 آشکار  مدرک و سند با و مستقیم ای رسانه های پیامس(  شدت-11

  شدن ما زبان و ذهن ملکه بیشتر ش(  نمادها -12

 تبلیغات  در  )ترین(عالی صفات کارگیری بهص(  مقایسه -13

 

 1                                                                     بررسی کنید:                                                                                                                  تکنیک اقناعی تصاویر زیر را          5 

 

 
 پاسخ:              

 به کار برده شده در زیر تصویر هرگز جمله گاندی نیست و در هیچ منبع   ۀ جمل زیر آن در شبکه تلگرام منتشر شده است. این تصویر در کنار متن              

 عدم ذکر منبع در مورد »جمالت« از نشانه های عدم اعتبار   معتبری وجود ندارد. اما در شبکه های اجتماعی و سایت های نامعتبر منتشر شده است.           

 پیام است.            

 تکنیک اقناعی به کار برده شده: استفاده از تصویر شخصیت برای تداعی »منتسب بودن جمله« به وی.            

 هدف انتشار دهنده: تخریب مفهوم »امر به معروف و نهی از منکر« به واسطه استفاده از چهره های مشهور .             

 منبع : جمله با روح فعالیت و زندگی خود گاندی در تضاد است. کسی که خودش باعث شد ملتی به همراه خودش  راه تشخیص به جز بررسی            

 کند(  برای بهشت تالش کنند چنین جمله ای نخواهد گفت. )شناخت فرامتن جمالت گاندی، می تواند به تحلیل متن موجود و هر متن منتسب به وی کمک             

 صویر منتسب به زکریای رازی نیز صحیح نیست و تصویر مربوط به ابن سینا است.حتی ت             

 

                                                                                                                                                                                               

 

 تاریخ امتحان: به نام خدا  نام و نام خانوادگی:



 نام کالس:

 نام دبیر: 

 

 مدت امتحان: 

 تعداد صفحه:

 شمارۀ صفحه: 

 مُهر آموزشگاه:  شماره صندلی: 

 نکنید. وحشت و  احساس تنهایی رهروانش، کمی  از هدایت، مسیر  فرمایند: در می البالغه نهج 201خطبه در )ع( علی امیرالمؤمنین

 

تذکر مهم: دانش آموزان عزیز: هنگام پاسخ به سؤاالت و به خصوص تفسیر تصاویر، فکر خالق و سازندۀ خود را به   

              کار بگیرید. سؤاالت زیر و پاسخ ها فقط راهنمای کار شما هستند.    موفق باشید. 

     9درس 
 تصویر زیر به کدام مفهوم رسانه ای مربوط می شود:  -1

 

 زنمایی            با-الف

 مخاطب بی مخاطب         -ب

 مهندسی پیام            -ج 

 اخالق رسانه ای -د 

 پاسخ: ج

 

 

 جاهای خالی در عبارات زیر را که در رابطه با مهندسی پیام است، با کلمات مناسب پُر کنید: -2

 می کنند.  انتخاب پیام انتقال رسانه، ............ برای هر  محدودیت های و امکانات و  نظر   مورد پیام به  توجّه  با  ای رسانه  های پیام  تولیدکنندگان -الف

 نیست  ................... جالب در  طوالنی   های متن  انتشار-ب

 .  نیست کردن  سخنرانی جای ............. -ج

 .  ندارد وجود مخاطب  فوری با  و مستقیم  تعامل امکان .......... های رسانه در -د

 . است تر   مناسب  کتاب از .......... یا ..........  اخبار، آخرین  از اطّالع برای  -ه

 رادیو یا تلویزیون -چاپی            ه-سینما         د -های اجتماعی    ج  شبکه-مناسبی   ب قالب-الفپاسخ:  

 افراد یک پیام عادی تلقی می شود.      ص      غ افراد ساخته می شود برای بقیۀ  از کمی تعداد توسط که ای رسانه پیام های--3

پیام نگارشی مانند نامه یا کتاب    - وگو قالب های گوناگون بده و بستان پیام را نام ببرید؟ )انواع پیام های رسانه ای( پاسخ: پیام شنیداری مانند گفت  -4

 پیام صوتی مانند موسیقی -انند چراغ راهنمایی پیام نمادین م  - پیام بصری مانند فیلم  -پیام تصویری مانند عکس -....

 است. پاسخ: بده و بستان) تعامل یا رد و بدل کردن پیام(  پیام ......... و ......... متون رسانه ای، همۀ مشترک ویژگی-5

 چرا؟  کنید؟ می پیشنهاد پیام انتقال برای را ای رسانه چه  زیر  های سفارش برای .هستید شرکتی ای رسانه های پیام تولید گروه عضو شما کنید فرض-

 علت انتخاب  رسانۀ پیشنهادی  پیام 

   انتشار یک سخنرانی  

   گزارش یک مسابقۀ ورزشی   

   معرفی یک شخصیت ملی 

   تبلیغ یک شامپو 

   مذهبی  مراسم یک در شرکت برای دعوت

   مادر  و پدر به احترام دربارۀ  پیامی انتقال

   انتخابات  نامزد یک برای تبلیغ

   خوانی  کتاب  به مردم تشویق

 تصاویر زیر چه مفهومی را برای ما القا می کنند؟ -6



   

پاسخ: تصویر اول قدرت نمایی افراد توسط رسانه ها را  

نشان می دهد که چگونه ها رسانه ها باعث ایجاد  

قدرت در افراد می شوند..... در تصویر دوم: مردم  

همچون عروسک خیمه شب بازی در دستان رسانه ها  

هستند و خودِ رسانه ها توسط قدرت های بزرگ  

 هدایت می شوند.....   

کرۀزمین با محیط زیستی تخریب شده    2035در سال 

است اما آنها که باعث به وجود آمدن این وضعیت شده  

اند سعی می کنند به وسیلۀ رسانه ها این امر را پنهان  

 کنند......  

  10درس  

 زیر به کدام مفهوم سواد رسانه ای مربوط می شود: ی مورد لعۀ مطا-1

 مهندسی پیام        پاسخ:الف -بزرگنمایی             د-بانی خبر                  ج  دروازه-بازیگردانان بزرگ        ب -الف

  نمی آشکار متحده ایاالت با را خود روابط که  کند  می اداره افغانستان در را رادیویی ایستگاه  30امریکا،   ارتش که شد آشکار  2005سال   در

 در کارشناسانه    منابع عنوان به آنها از افغان نظران صاحب برخی به پول پرداخت با متحده ایاالت دولت این، بر  افزون .سازند

 ( 48:  1393بالت،یلورمی گرفت. )س  بهره  خود تبلیغاتی های مقاله 

 امروزه و بوده درآمدزا  مؤسساتی ابتدا دنیا  های رسانه اغلب.   ثروت و قدرت کسب برای پیام صنعت رسانه ای چیست؟ پاسخ: صنعت رسانه ای یعنی تولید-2

 قرار ) اسپانسر ( مالی   حامی اختیار در را معین فضایی ناشران، و خاص زمانی تلویزیونی، های شبکه مدیران  .اند شده تبدیل تجاری تبلیغات عرضۀ محل به

 نداریم، نیاز را آنچه  کند وسوسه را ما  که شود  می انجام  ای گونه به اقناعی  های شیوه از  استفاده با کار  این .کنند تبلیغ را خود  تجاری کاالهای تا دهند  می

 .است یافته تغییر  چشمگیر  طوری به اقناعی های ه شیو از استفاده اینترنت، ظهور با بخریم و بخواهیم

 تصویر زیر را بررسی کنید:  -3

 

پاسخ: این کاریکاتور نشان می دهد که چگونه رسانه ها با پیام های مختلف  

خود در ذهن افراد تأثیر گذاشته و به اصطالح به مغز آنها شکل می دهند و  

 آنها را از شکل طبیعی شان به فرم دلخواه خود و به صورت یکسان در  

 می آورند....... 

 توانند می سنی های رده در تمامی ای رسانه سواد از استفاده با ه ای چه کمکی به ما می کند؟ پاسخ: افرادسواد رسانه ای برای مقابله با صنعت رسان-4

 و ساختگی های سایت از را معتبر  و قانونی های سایت و کنند انتخاب را استفادۀ خود مورد منابع و تعبیر، ها رسانه دیگر  مانند را اینترنتی محتواهای

 پس در و رسانه در  را ... و سیاسی، فرهنگی اقتصادی، های سوءاستفاده کشورها مردم که می شود موجب امر  این .دهند تمیز حتّی منزجرکننده و فریبکارانه

 دهند. تشخیص جامعه در آن

    11درس 

 چیست؟  رویداد یک از ارخبرنگ دو  روایت تفاوت برداشت شما از-1

 حمالت"کرد:  اعالم تروریستی حملۀ این گرفتن عهده ضمن  بر  حماس .کرد زخمی و کشته را اسرائیلی شهروند دهها حیفا به موشک اصابت -الف

 بین خشونت فوری تروریستی،توقف حملۀ این شدید محکومیت ضمن سفید کاخ سخنگوی "داشت. خواهد اسرائیل ادامه کامل نابودی تا حماس

 محاکمه بی گناه  مردم کشتار جرم به بین المللی محاکم توسط و سالح خلع چه زودتر  هر  باید حماس"گفت: و شد خواستار را اسرائیل و فلسطین

 "شود.

 سه فلسطینی، کودکان و زنان رحمانۀ بی کشتار و غزه به صهیونیستی غاصب رژیم اخیر  چندروز وحشیانه حمالت به پاسخ در دیشب حماس جنبش-ب

 شد. حماس صهیونیست چند شدن و زخمی کشته موجب نظامی ای منطقه به برخورد  از پس آنها از یکی که کرد شلیک حیفا سمت شهر  به را موشک

رژیم   بر  کامل پیروزی تا مقاومت ادامۀ از غزه در ها صهیونیست جنگی های جنایت برابر  جهانی در مجامع سکوت از انتقاد ضمن ای بیانیه در

 .داد خبر  صهیونیستی

 .است کرده عمل خود های ش  ارز و ها دیدگاه اساس بر  خبرها  توصیف برای کدام هر  پاسخ:

 در  می گویند و دانند می طرف بی کامالً را خود خبری، های شبکه و ها خبرگزاری  از آیا رسانه ها می توانند بی طرف باشند؟ پاسخ: بسیاری-2



 نیست. ممکن مسئله این آیا اما .می کنند عمل گیری جهت و تعصب بدون اخبار ارائۀ

 

دیدگاه های تولیدکنندگان   و ش ها ارز دیدگاه های تولیدکنندگان پیام چگونه مخاطبان منفعل را تحت تأثیر خود قرار می دهند؟ پاسخ: و ش ها ارز -3

 و عقاید تأثیر  تحت گیرد، قرار پیام ها گونه این با رویارویی در که پیوسته صورتی در منفعل مخاطب .نیست تشخیص قابل راحتی به و اوّل نگاه پیام در

 .باشد شده حذف یا انگاشته اهمّیت بی و  کمرنگ ه ها دیدگا برخی وقتی ویژه به .پذیرد می را آنها و گیرد قرار می پیام سازندگان ش های ارز

 

 


