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ردیف



نمره



سؤاالت



نام درس :تفکر و سواد رسانهای

1

کتاب تِ رًگ ارغَاًی اثر کیست ٍ تِ چِ ًکتِای اشارُ دارد؟

2

2

هٌظَر از تکرار ٍ تعوین را تٌَیسیذ.

2

3

هفَْم کلیشِ یا اًگارُ سازی را شرح دّیذ.

2

4

رساًِّا چٌذ ًَع هخاطة دارًذ؟ هعرفی کٌیذ.

2

5

فراهتي را در یک پیام رساًِای تَضیح دّیذ.

2

6

اقٌاع را تعریف کٌیذ.

2

7

شش هَرد از فٌَى اقٌاع تَسط رساًِّا را ًام تثریذ.

2

8

سریال هختارًاهِ را تحلیل ٍ پیامّای آى را ترای هخاطثاى تٌَیسیذ.

6
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«پاسخنامه»



 -1خاًن آلیس ٍاکش ،هتَلذ 1911دس ایالت جَسجیاًَ ،یسٌذُ هشَْس اهشیکایی است کِ تِ خاطش کتاب تِ سًگ اسغَاًی تشًذُ
جایضُ پَلیتضس شذ کِ اص آى تا ػٌَاى ًَتل ادتیات یاد هی شَد .خاًن ٍاکش دس سال  0212هصاحثِای سا دس هَسد تاصًوایی صى
هَفق دس غالة سساًِ ّای اهشیکا اًجام داد کِ حاٍی ًکاتی هْن است.
 -0ػٌصش تکشاس دس ایجاد کلیشِ یا اًگاسُ ًقشی کلیذی داسد .تکشاس تاػث هی شَد گیشًذُ پیام تِ طَس ًاخَدآگاُ تِ تؼوین دست
تضًذ .تؼوین دس رّي هخاطةّ ،ذف اصلی سساًِ دس اًگاسُ ساصی است .سٍشي است ّوِ افشاد ّش گشٍُ ،هثالً ایشاًیْا یا پضشکاى،
یک گًَِ ًیستٌذ؛ ٍلی سساًِ ّا تا تکشاس ٍ ایجاد تؼوین دس رّي هخاطةّ ،وِ اػضای ّش جوغ سا تِ یک گًَِ دس رّي
گیشًذگاى پیام ،قالة هیصًٌذ.
 -3اگش سساًِ یا سساًِّا دس تاصًوایی ٍاقؼیت تِ شکل خاص اصشاس تَسصًذ ٍ دس طَل صهاى ٍ تِ
اشکال هختلف آى سا تکشاس ًوایٌذ ،هیتَاًٌذ آى تاصًوایی سا تِ »کلیشِ « یا »اًگاسُ « تثذیل کٌٌذ.
تِ تیاى دیگش سساًِ ،ساُّای هجسن کشدى تشخی گشٍّْاَّ ،یتّا ٍ هَقؼیتّا سا تِ ها هیآهَصد.
 -1سساًِ ّا دٍ ًَع هخاطة داسًذ :هخاطة فؼال ٍ هخاطة هٌفؼل.
 -5ت ِ الیِ تاالیی ،کِ خاسج اص هتي ٍ دسٍى پیام است ٍ شاهل اٍضاع هحیطی ،فشٌّگی ٍ ػَاهل تیشًٍی حاکن تش دسک ٍ اثشگزاسی
پیام است ٍ حتی گاّی هفَْم یا ّذف ّش پیام سا تِ ضذ آى چیضی تثذیل هیکٌذ کِ هذ ًظش تَلیذکٌٌذُاش تَدُ است،
»فشاهتي « هیگَیٌذ.
 -6تیشتشیي ّذف صًذگی اجتواػی ٍ تفْین ٍ تفاّن تا دیگشاى ٍ فشستادى پیام ،تشَیق گیشًذُ تِ تغییش سفتاسً ،گشش ،تاٍس ،اسصش
یا دیذگاُ افشاد ،هطاتق ًظش فشستٌذُ است کِ تِ آى »اقٌاع «هیگَیٌذ.
 -7تشجستِساصی -گَاّی دادى ستاسُّاً ،خثگاى ٍ هشدم ػادی -تذاػی هؼاًی -تشس -طٌض ٍ تکشاس
 -8اختیاسی.

