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 بارم االتؤس ردیف

 زیرمتن، متن و فرامتن تصاویر زیر را بنویسید؟  1

 انوادهخعصبانیت اعضای  متن:

 

 

 انتقال زورگویی و عصبانیت از سرپرست و بزرگتر خانواده به سایر اعضا به ترتیب زیرمتن:

 

 

 شیوه تربیت دیکتاتورانه در خانواده و تسری این رفتار به اعضای جامعه رامتن:ف
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 اسراف آب  متن:  2

 کمبود آب و به خطر افتادن حیات و زندگی جانداران بخصوص موجودات آبزی زیرمتن:

 استفاده از آب برای شستشوهای غیرضروری و فرهنگ نادرست استفاده از منابع طبیعی مانند آب رامتن:ف
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اگر رسانه یا رسانه ها در بازنمایی واقعیت به شکل خاص اصرار بورزند و در طول زمان و به اشکال  کلیشه یا انگاره چیست؟ 3

 توانند آن بازنمایی را به کلیشه یا انگاره تبدیل کنند. مختلف آن را تکرار نمایند، می
1 

 شود:های زیر چه مفاهیمی در ذهن تداعی میبا ذکر کلیشه 4

 دوام و کیفیت باال ژاپنی:لوازم صوتی و تصویری 

 های اشرافیاتومبیل خودروهای سواری آلمانی:

 کیفیت و ارزانبیاجناس چینی: 
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ها: معموآلً از معتادان، قالبی به صورت افرادی کثیف، سازی را بررسی نمایید؟ بازنمایی اعتیاد در رسانهیک نمونه مثبت از کلیشه 5

شود، در حالی که ها بازنمایی میای ناسامان در رسانهجوی آب یا کنار خیابان با فقر مالی و خانوادهبیمار، الغر، در حال افتادن در 

در بخش مرفه جامعه و افراد به ظاهر تیز و ثروتمند نیز با گسترش پدیده سیاه اعتیاد رو به رو هستیم؛ ولی از آنجا که بخش 

ای و اندک نیز برای ای حتی حاشیهکوشند جاذبهدر بازنمایی معتادان می کنندها، احساس مسئولیت اجتماعی میمهمی از رسانه

 نسل جدید و جامعه ایجاد نکنند. 
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 بارم االتؤس ردیف

ی ضد اهر یام رسانهیعنی نشان دادن واقعیت ب شکلی خاص. معنای بازنمایی این نیست که ضرورتا منظور از بازنمایی چیست؟  6

ورد کوشد تفسیر و تحلیل خود را از واقعیت مواقعیت یا کاریکاتوری از آن باشد، بلکه این است که رسانه با استفاده از بازنمایی می

 نظر به صورت آشکار و پنهان به ذهن مخاطبان خود ارسال کند طوری که او احساس تفاوتی بین این دو نکند. 
1 

 ؟ موارد مرتبط را به هم وصل کنید.شودستون الف به مفاهیم ستون ب مربوط میکدام تعاریف  7

 ب الف

کنندة پیام است و به فرهنگ، وضعیت زمانی و مکانی تولیدکننده و مصرفخارج از خواست و ارادة 

 گردد. و عناصر بیرونی پیام برمی

 زیرمتن

توسط مخاطب بسته به دانایی و توانایی ای و رمزگذاری و توسط تولیدکننده به کمک فنون رسانه

 شود.وی رمزگشایی می

 متن

 فرامتن سازد. واسطه مییان به شکلی صریح و بیبتولیدکنندة 
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مثال ای را در مورد آن بررسی کنید. های سواد رسانهکنید در نظر گرفته و پنجگانهرا که تماشا می های تلویزیون یکی از برنامه 8

 ورزشی فوتبالبرنامه 

 برنامه ورزشی از چه فنونی برای جلب مخاطب استفاده شده است؟ )قالب / چهارچوب( .1

و عالقه به فوتبال، بسته به میزان تخصص : کنند؟ )مخاطبان / گیرنده(چطور افراد مختلف این پیام را متفاوت درک می .2

 نوجوانان و جوانان، بانوان و آقایان هر کدام بر اساس نوع عالقه و تخصص درک متفاوتی از این برنامه دارند. 

 صدا و سیما 3شبکه  لف(ؤچه کسی این پیام را تولید کرده است؟ )هویت/ فرستنده و م .3

 انتقال اطالعات ورزشی: سرگرمی و چرا این پیام فرستاده شده است؟ )هدف/ انگیزه( .4

: تشویق به ورزش ها و نظریاتی در این پیام ارائه شده یا از آن حذف شده است؟ )محتوا / پیام(چه سبک زندگی، ارزش .5

و حذف صحنه های خشونت آمیز، واکنش به  ت سالم در چارچوب ضوابط و قوانینفوتبال، هیجان انگیزی و ایجاد حس رقاب

 ضعف های تیم
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 1 .... از واژه سواد رسانه استفاده کرد. 1965.. در سال ..مارشال مک لوهانبار .....اولین  9

سازی مشترک است را توضیح دهید؟ عدم نمایش تمام واقعیت برای ذهنیت سازی یکی از موضوعاتی که بین بازسازی و کلیشه 11

کند که در راستای نگاه هایی از آن را برجسته میهای یک مفهوم، ویژگیمخاطب است. در واقع رسانه با حذف برخی از ویژگی

 خودش قرار دارد. 
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 بارم االتؤس ردیف

ود. شهایی به شکل برچسب یا کپسول روی یک وسیله و حتی بدن انسان قرار داده میدر فناوری آرفید ریزتراشه آرفید چیست؟ 11

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

سازی و فرستادن اطالعات گیرد و حتی امکان ذخیرهها و غیره مورد استفاده قرار میها، فروشگاهها، فرودگاهگسترده در کتابخانه

 زیستی افراد را هم فراهم ساخته است. 

1 

 

 

 

 ها از طریق ی برقراری ارتباط بین انسانمنفی در نحوهدر تصویر شکل مقابل چه نکات مثبت و  12

 کنید. های فناورانه و نوین مشاهده میای و استفاده از روشدنیای رسانه

 عدم محدودیت ارتباطی در فضای مجازیثبت: م

 منفی: امکان ارائه هویت های دروغین در فضای مجازی

1 

و تنظیم و آهنگسازی آن با محسن چاوشی بوده  حسین صفااست که شاعر آن  محسن چاوشیپرچم سفید نام قطعه آهنگی از  13

 خوانید.است. قسمتی از متن شعر را در زیر می

 هشت سال زندگیم با همین دردا گذشت  ون روزا اگه روبه راه نبودحالمون ا زیر پرچم سه رنگ، واسه پرچم سفید»

 هشت سال آزگار سخت بود، اما گذشت کسی جز خدا نبود عوضش امیدمون «جنگیدکرد، پدرم میمادرم دعا می

 واسه پرچم سه رنگ، زیر پرچم سفید» روزای دربدری، شبای بمبارون قلبمون اون روزا این همه ترک نداشت!

 من هنوز معتقدم، باز باید جنگید دنبال نفت بدو، تو صف غذا بمون زد، دستامون نمک نداشتدلمون شور می

 ای را برای این شعر بنویسید؟رسانه پنج گانه سواد

 شعراز چه فنونی برای جلب مخاطب استفاده شده است؟  .1

کسانی که دوران جنگ را تجربه کردند/ نوجوانان کنند؟ )مخاطبان / گیرنده(: چطور افراد مختلف این پیام را متفاوت درک می .2

 امروز

 محسن چاوشی و حسین صفاچه کسی این پیام را تولید کرده است؟ )هویت/ فرستنده و مؤلف(  .3

 یادآوری خاطرات دوران جنگ و سختی های ان روزچرا این پیام فرستاده شده است؟ )هدف/ انگیزه(:  .4

کمیود امکانات دوران م(: ها و نظریاتی در این پیام ارائه شده یا از آن حذف شده است؟ )محتوا / پیاچه سبک زندگی، ارزش .5

 جنک  و تالش زیاد، دعا و عبادت و وطن پرستی

متن: جنگ برای حفظ میهن / زیرمتن:  ها خط کشیده شده را بنویسید.که زیر آن»    « های داخل قسمت متن، زیرمتن و فرامتن

و کشور / فرامتن: حفظ کشور و تغییر شکل جنگ در حال حاضر و ادامه روی از راه شهدا  وطن پرستی و عالقه به پرچم و وطن

 برای دفاع از کشور

 

 موفق باشید
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