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 مقدمه               
 1         بودنشان را  وجودشان برای ما عادت شده است هر دو همیشه در زندگی ما هستندپاسخ:           ه خورشید و رسانه در زندگی ما چیست؟ تشاب-           1

 همانطور که به فکر  شان کنیم می گذارند بدون آنکه حس بر ما تاثیر بر تمامی رخدادهای زندگی ما سایه افکنده اند کرده ایم بدیهی فرض             

 .کسب مهارت برای استفاده درست از انرژی خورشیدی نیستیم، به فکر کسب مهارت برای استفاده درست از رسانه هم نیستیم             

                1          سواد رایانه ای  -سواد آموزش و پرورش -سواد رسانه ای -سواد مالی -سواد ارتباطی -سواد عاطفیپاسخ:     انواع سواد را نام ببرید؟  -         2

 5/0                                                        1965-مارشال مک لوهانپاسخ:        استفاده کرد.ۀ سواد رسانه از واژ .......... در سال ............. اولین بار  -         3

 5/0                    پاسخ: ج            خوش بین باشیم.        ب(بدبین باشیم.                    ج(واقع باشیم. الف(     در مواجهه با رسانه ها چگونه باید رفتار کنیم؟          4

 5/1                                                     تی بیشتر در انسان ها می شوند یا نه؟ چرا؟خسبب بهتر شدن زندگی و احساس خوشبنظر شما آیا رسانه ها  به-الف          5

 اد در چهارچوب پاسخ درستپاسخ: آز           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

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

 داستان شما چیست؟ مخاطب شما چیست؟ب(              

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

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

1                                                                                   ر خود را در دو سطر از تصویر زیر بنویسید.                                                                                     تفسی-     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؟ ۀنسخب(             

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

 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
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 2درس               

 75/0              نیز می گویند. وظیفه این نما که در نخستین تصاویر پخش شده از یک اثر گنجانده « نمای معرف»به این نما،  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  پپسیرا نسبت به  تماشای این تصویر چه حسی-        3

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

 5/1                                                                                                منظور از پیام همبرگری چیست؟                                                                                                  -        4

 ۀها 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             

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

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

 ی بر مخاطب )مانند استفاده از کالم، رنگ،یام با بهره گیریِ هدفمند از فنون اثرگذارپۀ 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             

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

 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:             

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

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

 ب الف

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

 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 تصاویرپاسخ: 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             
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   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              

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

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

 قیت و ارزانپاسخ: بی کی                                                              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

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

 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؟ اگر همیشه چنین تصویری از سربازان امریکایی را به شما نشان دهند، چه تصویری از ارتش امریکا در ذهن-          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: رد مودر   (خانم آلیس واکرنظر )-          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 ک رئیس کمپانی متل بود .عروسک باربی توسط کمپانی متل وارد بازار شد نام باربی مخفف باربا نام دختر کوچ 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          

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

 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 م های رایانه ای ،سینمایی یلدر دختران که در آینده باید زنی الغر و بلند باال باشند.باربی با حضور در ف          

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

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

 تلف از جمله سوء تغذیه شدید خواهد شد.روحی و جسمی مخ         

 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 اگراست؟ 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        

  5/1                                                                  داستان نمادین زیر نشان دهندۀ چیست؟ نکتۀ مهم در این داستان کدام است؟ تحلیل کنید.                              -      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 یهمه 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        
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      1                                  /11ص /6ش /10س /12ز /3ر  /2د /9خ /1ح /13ج /7ت  /5پ  /8ب  /4پاسخ: الفموارد مربوط را به هم وصل کنید:      -       4

                                                                                                                                                                                                

 و نامطلوب  نداشتنی دوست چیزهای ازاست استفاده  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 بیشترش(  نمادها-12

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

 

 1                                                                                                            تکنیک اقناعی تصاویر زیر را بررسی کنید:                                                                                   5 

 

 
 پاسخ:             

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

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

 پیام است.           

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

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

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

 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            

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

 

                                                                                                                                                                                              

 



 نام و نام خانوادگی:

 نام کالس:

 نام دبیر:

 

 به نام خدا

 

 تاریخ امتحان:

 مدت امتحان:

 تعداد صفحه:

 شمارۀ صفحه:

 پایۀ دهم سواد رسانه ایامتحان  :شماره صندلی

 مستمر-96خرداد 

 مُهر آموزشگاه:

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

 .نکنید

 

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

 

 بازنمایی           -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 ُپر 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:  

 یک پیام عادی تلقی می شود.      ص      غافراد ساخته می شود برای بقیۀ افراد  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-راغ راهنماییپیام نمادین مانند چ -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

 ند؟نویر زیر چه مفهومی را برای ما القا می کاتص-6

@Faragiri10
ghadam.com



   

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 خوِد 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  

 به کدام مفهوم سواد رسانه ای مربوط می شود:زیر  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

 درکارشناسانه  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 یعنی تولیدصنعت رسانه ای چیست؟ پاسخ: -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 

طالح به مغز آنها شکل می دهند و گذاشته و به اصخود در ذهن افراد تأثیر 

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

 می آورند.......

 توانند می سنی های رده در تمامی ای رسانه سواد از استفاده با سواد رسانه ای برای مقابله با صنعت رسانه ای چه کمکی به ما می کند؟ پاسخ: افراد-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 فرهنگیسیاسی،  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 بسیاریآیا رسانه ها می توانند بی طرف باشند؟ پاسخ: -2



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

 

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

 

  12درس 
 تصویر زیر ، با کدام مفهوم رسانه ای ارتباط دارد:-1

 مخاطب خاص                پاسخ:د-اعتیاد رسانه ای               د-رژیم مصرف رسانه ای                ج-مخاطب بی مخاطب               ب-الف

              

 خلقت یعنی انسان روبرو است. موجود ترین ناشناخته و ترین پیچیده با که است این در چیست؟ پاسخ:در شناسی مخاطب دشواری-2

 ای آنهاست.        ص       غ           پاسخ:غ رسانه های پیام برای خام و ساده منفعل، ای کننده هدف تولیدکنندگان رسانه، مصرف-3

 و سالئق عالئق، بتوان تا داشت مانعی و عمیق، جامع دقیق، مخاطب شناسی باید اّول یعنی معکوس در تولیدات رسانه ای چیست؟  مهندسی ر ازمنظو-4

 زد. هدف به درست باز، چشمانی با رسانه ای، هوشمندانه و خلّاقانه های از شیوه استفاده با و شناخت درستی به را او نیازهای

 جریان و جهان در تحلیل و مقام ادراک در چه و گزینش و انتخاب مقام در چه مخاطب در جریان رسانه ای دستکاری می کند؟ پاسخ: مخاطب چگونه-5

 !کند می دستکاری ای رسانه

 را ترسیم کنید؟ ها نوآوری از مخاطبان پذیرش و استقبال میزان نمودار -6

 دیرپذیرندگان-پذیرندگان ثانویه-اولیهپذیرندگان -پاسخ: زودپذیرندگان

 این نمودار از روی منحنی طبیعی یا همان توزیع نرمال در آمار ساخته شده و نشان 

               می دهد مخاطبان عموما از یک قانون کلی پیروی می کنند.

 

       

 

 : تصویر زیر بر کدام واقعیت اشاره دارد-5

 

را از دید خود نگاه می کند و همۀ مخاطبان از محصوالت پاسخ: هر کس واقعیات 

رسانه ای برداشت یکسانی ندارند و گاه حتی ممکن درست در نقطۀ مقابل هم قرار 

گیرند. همچنین نشان می دهد در برخی مباحث نباید تعصب به خرج داد و با کمی 

 واقع بینی می توان به نتایج مشترک رسید.

       13درس 

 خطیِ مفهوم ،)تعاملی( دوسویه های رسانه ظهور با است؟)تغییر در پیام همبرگری( پاسخ: بله.  کرده تغییر رسانه ها توسعۀ روند با مخاطب مفهوم آیا-1

 هم و ایده  هم فرستند واحد آنِ در اجتماعی های شبکه در شما مثال عنوان به است؛ شده تبدیل ای پیچیده و ای مفهوم دایره به گیرنده-فرستنده

 .کننده مصرف هم و اید تولیدکننده هم گیرنده؛

 

 

@Faragiri10
ghadam.com



 اصطالح گلولۀ جادویی برای کدام رسانه ها به کار می رفت؟ برای رسانه های یکسویه -2

 بر است ممکن مخاطبان است، مخاطبان یکسان همۀ برای ای رسانه تولید "متن"چرا امروزه نظریۀ شلیک جادویی رد شده است؟ پاسخ:هر چند --3

 .نیست درست تفسیرها، این همۀ الزاماً که کنند ایجاد خود برای پیام از متفاوتی تفسیر برداشت و خود، عقاید و ها ارزش تجربیات، قبلی، دانش اساس

و  "متن"مفهوم  بر عالوه رود؟ پاسخ: اوالً نمی پیش کنند می طرّاحی آنها که طور آن همیشه چرا طراحی های هوشمندانۀ رسانه ای در زیر متن ها،-4

  غیرمستقیم و مستقیم های پیام تواند می بیشتر باشد، بیشتر مخاطب ای داریم و ثانیاً هر چقدر  سوادرسانه "فرامتن"مفهوم دیگری به نام  "زیر متن"

 .کند بدل خودش ضد به حتّی و درک،خنثی را ای رسانه

 مکان و ها زمان در نیز خود رسانه ها تولیدات رسانه ای به کار می رود؟ پاسخ: خیر. گاهی شناختی)فرامتن( تنها در مورد و فرهنگی های آیا تفاوت-5

 می کنند. پیدا متضاد بعضاً کارکردهایی و معانی متفاوت، های

 تلفن ادامۀ اروپا، در همراه شناختی)فرامتن( در مورد رسانۀ تلفن همراه را در دو قارۀ اروپا و شرق آسیا بررسی کنید؟ تلفن و فرهنگی های تفاوت -6

فرهنگ  و اروپایی فردگرای فرهنگ که دهد می نشان این .است شده تبدیل اجتماعی سازی برای شبکه ابزاری به آسیا شرق در اما می شود محسوب

 بگذارد. تأثیر همراه تلفن کارکردهای بر است توانسته میزان چه تا آسیا شرق جمع گرای

 کنند به مفهوم: می استفاده منفعل مخاطب وسوسۀ که رسانه ها برای  "تزیین"و  "استکبار"دو مفهوم قرآنی -7

 دادن جلوه دارد، واقعیت آنچه از تر بزرگ را استکبار: .......................................  پاسخ: خود-الف

 زشتی هاتزیین: ....................................  پاسخ: زیبا جلوه دادن -ب

 و مناسب شکل به که می تواند و خواهد می وجود دارد؟ مخاطب فعال کسی است که می داند و هایی فرق منفعل، چه مخاطب و فعّال مخاطب بین--8

 او امیر است ناظر و حاضر جا همه و همیشه حد، از بیش و قاعده بی برنامه، در حالیکه مخاطب منفعل، بی کند، برداری بهره رسانه ها از متناسب میزان

 است.  آنها دست اسیر نیست؛ رسانه ها

 تجربه پردازیم تا می )دسترنج و سرمایه( هزینه و )جوانی و عمر( می کنید، چیست؟پاسخ:وقت دوئل رسانه یک از مندی بهره در منظور از اینکه شما-9

 عمر یک که حاصل– ای رسانه آثار برخی از باید هر چه بیشتر  را ندارد. رسانه ارزش حتی یک بار دیده یا تجربه شدن هر  آوریم اما دست به مغتنم ای

 بهره ببریم. … و فاخر فیلم های ارزشمند، های مانند کتاب  است سرشار خالقیت و اندیشه

 

 و تنها راه پیشرفت و موفقیت واقعی  فعّال به منفعل مخاطب از ل زیر چیست؟ پاسخ: تبدیل شدن اشکان تفسیر برای بهتری-10

   

 14درس 
 ، به کدام یک از مفاهیم رسانه ای زیر مربوط می شود:افراد توسط )رایت کپی( نشر حق رعایت عدم یا افراد خصوصی حریم به ها رسانه ورود مسئلۀ-1

 رژیم مصرف رسانه ای               پاسخ: ب-د اخالق رسانه ای       -مخاطب بی مخاطب            ج-مخاطب خاص          ب-الف

 اوست، سالئق و عالئق با متناسب و نیاز مناسب را آنچه بتواند تا باشد داشته دسترس در سالمی و متعدّد ای رسانه منابع که دارد حق مخاطب"-2

 به کدام یک از حقوق مخاطب مربوط می شود:                 پاسخ: ج" کند انتخاب

 دادخواهی و خطاکار رسانۀ از شکایت حق-ب                                  محرمانگی حق یا خصوصی حریم به احترام و حفظ حق-الف

 تصحیح حق-د                                                                  )انتخاب حق( اّطالعات به دسترسی حق-ج

 تصاویر زیر را تفسیر کنید:-3



 
                      1                                                       2                                                                     3                                                                           4 

:  دور زدن 2هرزنامه /تصویر فرستادن -کردن ویروسی  -دیگران شخصی رایانۀ کنترل-افراد هویت دزدی-اطّالعات فروش -گرفتن نظر : زیر1پاسخ: تصویر  

: در یک زندگی درست و سالم، باید به حقوق دیگران که قانون معین کرده، توجه کرده و عمل نمود./ 3قانون ممنوع. حقوق مخاطب در برابر رسانه ها/ تصویر

 انسان عصر جدید بردۀ مصرف کردن و رسانه هاست. –: بردۀ نوین 4تصویر 

 کدام یک از گزینه ای زیر،جزء حقوق رسانه ای افراد نیست:-4

 حفظ اخالق عمومی             پاسخ: ب-رعایت انصاف و بی طرفی         د-رژیم مصرف رسانه ای        ج-رعایت بهداشت روانی         ب-الف

 15درس 
 سپس و است کوتاه نسبتاً دورۀ زمانی دارای یک و می شود پذیرفته جامعه، افراد از بخشی توسط که است ای فرهنگی مُد چیست؟ پاسخ: الگوهای-1

 شود. می فراموش

 به سؤاالت زیر در رابطه با مُد پاسخ دهید: پاسخ آزاد در چهارچوب پاسخ صحیح-2

 هستند؟ کسانی چه مُد سازندگان و آفرینندگان-ب        روند؟ می مُد دنبال به خود آرایش و پوشش سبک در افراد برخی چرا-الف

 را بنویسید. مُدگرایی ترویج در رسانه ها نقش از ل  یک مثا-ج

 بنویسید: پاسخ آزاد در چهارچوب پاسخ صحیح فیلمنامه یک اگر -3

 روستایی، یا شهری کشوری، و شهر چه از ساله، چند را او-ج گذارید؟ می چه را تانفیلم  اصلی شخصیت نام-ب            چیست؟ فیلم تان موضوع-الف

 گیرید؟ می نظر در چگونه را او زندگی محل چینش و اثاثیه و اسباب تغذیه، پوشش، -د            کنید؟ می انتخاب فقیر یا ثروتمند

 کنید؟   می توصیف اعتقاداتی و هاش  ارز چه با را او-و           چیست؟ او تفریحات و سرگرمی ها-ه

 

 تصویر زیر را در رابطه با تومور مصرف تفسیر کنید:-4

 

 می قرار ها رسانه تأثیر تحت مستقیم طور به و آسانی به مردم

 در را افراد و تضعیف، را سنّتی جامعه های پیوند رسانه، .گیرند

 اثر .کند می پذیر آسیب فرهنگی سیاسی، تجاری، تبلیغات مقابل

 های روش و راه آنها خالل در که است مهم لحاظ این از تبلیغات

 کردن، خرید خوردن، غذا پوشیدن، لباس برای را مخصوصی

 ها ش رو آن و دهد می انتقال جامعه افراد همۀ  به … و سرگرمی

 مستقیم های روش با تبلیغات .کند می تبدیل عمومی فرهنگ به را

 گرایی تجمل و زدگی مصرف فرهنگ ترویج موجب غیرمستقیم و

 تصاویر از تبلیغات تأثیرگذاری افزایش برای ها رسانه .شود می

 کنند می استفاده شده اغراق های موقعیت و دار لعاب و رنگ

 گران های اتومبیل تجمّالتی، خانگی م لواز با بزرگ های خانه(

 زندگی از تصویری روش، این با .) … و زیبا های ه قیمت،چهر

 تنها که کنند می ایجاد مخاطبان ذهن در را مطلوب و آرمانی

 پیدا را مشابهش توان می بزرگ شهرهای نشین مرفه درمناطق

 جز راهی خوشبختی به رسیدن برای که کنند می القا چنین و کرد

 استفاده و کاال مصرف

 .ندارد وجود )برندها( مشهور تجاری های نام از

 پاسخ آزاد در چهارچوب پاسخ صحیح دارند، چه راه هایی پیشنهاد می کنید؟  "مصرفتومور " که کسانی بهبود برای  -5 

 تصویر زیر به کدام یک از گزینه های پیشنهادی مربوط می شود:-6



 پاسخ: د            همۀ موارد                -هر چیز که در جستن آنی، آنی              د-الگوی مصرف              ج-2مُدگرایی                 -1

 

 16درس 
  پاسخ آزاد در چهارچوب پاسخ صحیح جدول زیر را در سه مورد مقایسه کنید:-2

 شما واقعی زندگی تلویزیونی های برنامه در شما همساالن تصویر

1- 1- 

2- 2- 

3- 3- 

 پاسخ آزاد در چهارچوب پاسخ صحیح تصاویر زیر که مربوط به زندگی به سبک رسانه است، را تفسیر کنید:-3

 

  17 درس 

 غذا چگونگی و نوع پوشش، همانند فراغت، اوقات گذران چگونگی و سرگرمی چهار مورد از شاخص های سبک زندگی را نام ببرید؟ پاسخ: بازی،-1

 .است سبک زندگی دهندۀ نشان موارد از این قبیل، سایر و کردن خرید میزان و نوع خوردن،

 رایانه ای ....  های بازی و همراه تلفن همساالن شما کدام رسانه ها است؟پاسخ: تلویزیون، برای ها رسانه ترین بر اساس آمار و ارقام، جذاب-2

 با در نظر گرفتن یک بازی رایانه ای به پرسش های زیر پاسخ دهید:-3

 می تعّلق شما به چگونه و چیست بازی امتیازات و جوایز-ب  کنید؟ می دریافت تشویق و امتیاز کاری چه یا چیزی چه برای بازی این در شما-الف

 گیرد؟

 رود؟ می انتظاراتی چه شما از بازی این در-د  است؟ چگونه بازی در دشمن و دوست طیف بندی-ج

 شوید؟ می بازداشته کارهایی چه از شما و می شود داده شما به ه هایی اجاز چه-ه

 می تالش چیزی چه سر بر دارید شما یعنی ) …و سالح دانش، سرزمین، لباس، طال، های قطعه شهرت، قدرت،( است؟ کدام بازی ارزشمند چیزهای-و

 رسد؟ می شما به چیزی چه بازی از این پس نهایت در و کنید

 تصویر زیر را تقسیر کنید: -4

 
 

 18درس 

@Faragiri10
ghadam.com



 طریق از الگوسازی زندگی، سبک بر رسانه ها اثرگذاری های راه از دیگر پاسخ: یکیستاره ها چه کسانی هستند و چه تأثیری در زندگی ما دارند؟ -1

 در آنها زندگی از جزئی خبر اتّفاق و هر و اند کرده پیدا محبوبیت واسطۀ رسانه ها به که هستند مشهوری های چهره آنها .است ها یا ستاره مشهور افراد

 الگوهایی نقش در اشخاص این و شود نمی محدود خودشان حوزۀ تخصصی تنها به مردم بین ه ها ستار تأثیر .می شود داده بازتاب مختلف های رسانه

 البتّه .دهند می الگو جوان خصوص نسل به خود مخاطبان به نیز مصرف و تفریح معاشرت، پوشش، چگونگی در که شوند می مطرح زندگی سبک برای

 فسادهای اخالقی، مشکالت دچار ها چهره این از برخی است ممکن .است ها متفاوت چهره این از برخی ای رسانه زندگی سبک و واقعی زندگی سبک

 و می گذرند آنها کنار از این مسائل دادن جلوه اهّمیت بی یا گرفتن نادیده با خود منافع دلیل به رسانه ها اما باشند؛ دست این از و مسائلی اقتصادی

 .کنند می معرّفی الگو را آنها چنان هم

 بنویسید و به سؤال زیر پاسخ دهید. می دانید، خود زندگی الگوی را آنها و دارید عالقه آنها به که را شخصیت 5نام -2

 پاسخ آزاد  اند؟ شده مشهور ها رسانه واسطۀ به اشخاص این از دلیل انتخاب این الگوها چیست؟ و کدامیک 

 ورود .نیست منحصر ای رسانه های پیام به زندگی سبک بر ها رسانه هستند، چیست؟ پاسخ:  تأثیر منظور از اینکه رسانه ها اعضای جدید خانواده ها-3

 به شب پایانی ساعات تا پخش برنامه و خانه به تلویزیون ورود مثال برای است؛ شده زندگی سبک تغییر موجب نیز روزمره به زندگی ای رسانه ابزارهای

 به ها خانه در همراه تلفن و اینترنت رایانه، بعدها و تلویزیون از استفاده همچنین .است شده منجر ه ها خانواد از بسیاری بیداری و خواب ساعت تغییر

 میهمانان پرسش ترین مهم و امروز،  اوّلین دورهمی های و میهمانی ها از بسیاری در .است شده منجر خانواده اعضای بین تعامل رودررو میزان کاهش

 عین در مجازی اجتماعی های و شبکه همراه تلفن گسترش !است همراهش تلفن حواسش در ولی جمع، در جسمش هرکسی و است "وای فای"رمز 

 .است شده مجازی و های تلفنی احوالپرسی و حال و دور راه از افزایش ارتباطات موجب داده، کاهش را حضوری صلۀ ارحام اینکه

 صورت فردگرایانه و مجازی و ساکن درآمده است؟ پاسخ: زیرا رسانه های به وجوش پرجنب و فیزیکی و حالت دسته جمعی از ما چگونه  تفریحات-4

 اند. کرده فراهم را به تنهایی و مکان، زمان هر در تفریح امکان جدید

 تصویر زیر به کدام مفهوم سواد رسانه ای نزدیک تر است:-5

 اعضای جدید خانواده        پاسخ: د-بازی زندگی است             د-زندگی             جسبک -زندگی به سبک رسانه                   ب-الف

 

 19درس 
 فضا این امّا نامیدند؛ مجازی فضای را آن که شد پدیدار جدیدی دنیای اینترنت، ظهور چرا عده ای فضای مجازی را زندگی دوم می نامند؟ پاسخ: با-1

 در شده معروف مجازی فضای عنوان امروز به که چیزی .است شده تبدیل زندگی از جدی و اصلی واقعی، بخشی به چون نیست؛ مجازی چندان هم

 دوم زندگی را آن می دهند ترجیح ای عدّه لذا کنیم؛ می زندگی فضا این در را خود عمر هایی از ساعت روز طول در ما از بسیاری .است واقعیت اصل

 .است داده قرار خود تأثیر تحت را اوّل زندگی قواعد از خیلی که بنامند

 دسترسی، سرعت، های ویژگی با ارتباطی ی های ه اند؟ پاسخ: فنّاور کرد مهیا انسان برای را محدودیت چهار غلبه بر فضای مجازی چگونه توان-2

 چهار غلبه بر توان کار، چند همزمان دادن انجام و حس چند همزمان درگیرکردن تعامل، انتخاب، توان دّقت، افزایش اطّالعات، ذخیرۀ بسیار حجم

 امکان ، زبان ، مکان ، زمانه اند:   کرد مهیا انسان برای را محدودیت

 که معناست بدان این  "نسل انگشت شست"یا  "فرهنگ تلفن همراه"جدید را چه می نامند؟ چرا؟ پاسخ:  فرهنگ همراه، تلفن حوزۀ پژوهشگران -3

 .هستند جدید پیامی دریافت یا و فرستادن حال در و است هشان همرا تلفن کلید صفحه روی همواره دستشان جا، همه در نوجوانان

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید:-4

 کنید؟ می استفاده همراه تلفن امکانات کدام از شما-ب    چیست؟ افراد زندگی بر همراه تلفن منفی و مثبت تأثیرات-الف

 دهد؟ می اختصاص خود به را شما وقت از مقدار چه روز طول در همراه تلفن-د   دارد؟ معایبی و مزایا چه امکانات این از استفاده-ج

 چیست؟ است، گذاشته ما جامعۀ در همراه تلفن که تأثیراتی مورد در شما نظر-ه

 است؟کرده  ایجاد هتان خانواد و شما زندگی سبک در تغییراتی چه اجتماعی شبکه های در عضویت-و

 چگونه؟ چرا؟ سعادتمندتری بسازند؟ و بهتر های انسان ما از توانند می اخیر های فناوری و مجازی های شبکه آیا-ی



 ویر زیر را تفسیر کنید:اتص-5

 

 20درس 
 پاسخ آزاد در چهارچوب پاسخ صحیح به سواالت زیر پاسخ دهید: -ا

  نشدیم؟ داده قرار تحریم در ای ماهواره های شبکه از استفاده در امّا بودیم؛ تحریم در معتبر علمی های وبگاه منابع از استفاده در ما چرا-الف

  چیست؟ زبان فارسی رشمارپُ  ای ه ماهوار های شبکه ایجاد از هدف شما نظر به-ب

 باشد. دقیقه اساس بر ثبت .بنویسید زیر جدول در هفته طول در را خود "مصرف رسانه ای"میزان -2

 جمع جمعه شنبه5 شنبه4 شنبه3 شنبه2 شنبه1 شنبه رسانه 

         وماهواره تلویزیون

         )آفالین /نابرخط( رایانه

         )رایانه از استفاده با( اینترنت

         آن ارتباطی افزارهای نرم و همراه تلفن

         اجتماعی های شبکه

         آموزشی کمک غیر و غیردرسی کتاب

         )مجالت و ها روزنامه( نشریات

         …) و رایانه همراه، تلفن کنسول، از استفاده با( ویدئویی های ی باز

         دقیقه به کل جمع

         ساعت به تبدیل

 21درس 
 گوناگونی و حجم که تفاوت این با گرفت نظر در روح غذای همانند توان می نیز را ای رسانه های منظور از رژیم مصرف رسانه ای چیست؟پاسخ: پیام-1

 در که است ضروری دلیل همین به !دسترس ماست در های خوراکی از بیشتر خیلی اوقات گاهی رسد، می ما به روز طول در که ای، رسانه های پیام

را  آنچه پیرامونی، های پیام و اطّالعات از میان اطرافمان و دور های رسانه بندی ضمن درجه تا کنیم انتخاب رژیمی ها پیام سیل آسای جریان برابر

 در تا کنیم آنها پرهیز با رویارویی از و بگیریم نادیده را ای های رسانه پیام از یک کدام که دهیم همچنین تشخیص .کنیم دریافت هست، موردنیازمان

ذهنی  پردازش و نقد تحلیل، ای، قدرت رسانه های پیام از مندی هوشمندانۀ بهرهمدیریت  ضمن نادرست، و درست های و پیام اطّالعات انبوه حجم برابر

 .ندهیم از دست را مان

 می درد دل خوردنش زیاد شود، پخته هم شکل بهترین و گوشت بهترین با اگر حّتی چرا باید از رژیم مصرف رسانه ای پیروی کنیم؟ پاسخ: چلوکباب-2

 برای را دستور همین .نیاز مورد میزان محدود به و بودن سالم به مشروط کرد؛ عمل محدود و مشروط باید هم غذایی مواد مصرف رژیم در یعنی!آورد

 ساعت که آییم می خود به وقتی و کنیم می استفاده خود تنهایی یا فراغت اوقات پرکردن برای ها رسانه از ما از بسیاری .می بندیم کار به نیز ها رسانه

 درسی تکالیف برای ای حوصله توان و وقت، دیگر و هستیم اجتماعی های شبکه در فعّالیت و وبگردی ویدئویی، های بازی تلویزیون، تماشای مشغول ها

 به اولویت بندی با باید باشند، -استعدادها شکوفایی مانع نه و - ما اعتالی و رشد ها وسیله رسانه اینکه برای .است نمانده خانواده اعضای با وگو گفت یا

 .کنیم استفاده آنها از محدود و مشروط و برویم رسانه ها استفاده از سراغ

 

 جذاب صورت و به فریبنده کلمات از استفاده با و زیاد لعاب و رنگ همراه به اطّالعات و اخبار ها وقت پاسخ: خیلی اخبار و اطالعات زرد چیست؟-3

 و فریبنده ظاهر خالف بر که شویم می متوجّه م ها، پیا گونه در این دّقت کمی با اما کند؛ مشغول خود به ها ساعت را ما است ممکن و می شود ارائه

اضافه نمی  ما به ارزشمند اطّالعاتی و ندارند چندانی ارزش بودن، جالب و م کنندگی سرگر رغم علی و توخالی دارند و سطحی محتوایی جذابشان،

 .شود می گفته زرد اطّالعات و اخبار اطّالعات، و اخبار نوع این به .کنند

 22درس 



 را وضعیتی ارتباطی نوین های فناوری .نداریم ای رسانه های پیام و ها رسانه با رویارویی از گریزی ما امروزه پدیدۀ سرریز شدن اطالعات چیست؟-1

 نام به ای پدیده با را ما امر این دهند؛ می انتشار جهانی صورت به را خود تولیدی های پیام هزینه، کمترین با زمان کمترین در افراد که اند ساخته فراهم

 سرریز شدن اطالعات روبرو ساخته است.

 .دارند ما جذب برای اقناع فنون از حداکثری استفادۀ در سعی یکدیگر با رقابت در هم ها رسانه دیگر سوی از منظور از اعتیاد رسانه ای چیست؟پاسخ:-2

 آن از استفاده به گاه و جذب، است،  مفیدتر و نیاز مورد لزوماً نه و تر کننده قانع و تر جذاب آنچه به باشیم نیاموخته را انتخابگری مهارت اگر حالت این در

 منجر می شود. "اعتیاد رسانه ای "به که رود می پیش چنان گاهی وابستگی این شویم؛ می وابسته

 تصاویر زیر را تفسیر کنید:-3

    
 

 .کنید مدیریت ها رسانه از را خود مندی ه بهر آنها کمک با تا بنویسید قواعدی و اصول خود ای رسانه مصرف رژیم برای زیر موارد گرفتن نظر در با

 اصول و عقاید معیار 

  هزینه

  زمان

  مکان

  قوانین

  ارزش ها و باورها

 

 23درس 
  غ     ص      .شود رعایت رسانه ای پیام فرستندۀ توسط باید اخالق اصول و مجموعۀ قواعد یعنی است ارزشی و درونی امری ای، رسانه اخالق-1

  پاسخ:ص

 حرام نگاه -بیهوده های سرگرمی-توهین -دروغ-غیبت -ببرید؟ پاسخ: تهمت نام ای را رسانه فضای در اخالقی بی های مصداق چهار مورد از-2

 .         ص       غ           پاسخ:صباشد متغّیر و متفاوت دیگر فرهنگ و جامعه به و فرهنگی جامعه از تواند میاخالق رسانه ای -3

 

 تصاویر زیر را چگونه تفسیر می کنید؟-4

 

 کسب مقدّماتی توانایی ای رسانه سواد زمینۀ در که اکنون

 دیگران برابر درو به آگاهی هایی دست یافته ایم  ایم کرده

 مهارت زمینه این در که افرادی ویژه به ؛یممسئولهم 

مانند پدر و مادر و دیگر اعضای  .اند نکرده کسب را خاصی

 خانواده و فامیل و دوستان و .....

 

 

 

 24درس 
 دارد.  24درس اختصاص به پر کردن جداول خودارزیابی  نمره از نمرۀ مستمر 2زان عزیز : دانش آمو-1
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