
 «به یاد حق » 

 کلید سواالت:

غلبه بر مزایای رسانه ها :کاهش هزینه های آموزش، همگانی کردن آموزش، .1

 محدودیت های زمانی و مکانی، کاهش هزینه های کاغذ و انرژی

انسانی، مشکالت دسترسی  –معایب رسانه ها: دورشدن از تعامالت اجتماعی 

 به اینترنت و فناوری، دشواری زبانی و فرهنگی، فردگرایی و تک بعدی شدن

هر مفهوم مثبتی که رسانه ها به اشاعه آن اصرار بورزند و آن را تکرار نمایند به  .2

 آن  کلیشه سازی مثبت گویند.

مثال  گرا به آن اشاره شده است. 5یکی از پاسخ ها مثالی است که در درس لذا 

از کلیشه سازی  ، مفهوم تعریف فوقدانش آموزان به آن اشاره کنند را کهدیگری 

 را داشته باشد پاسخ درست را ارائه کرده اند. مثبت

شامل اوضاع فرهنگی است که در داستان  ،متن برگزیده از کتاب بیوتن فرامتن .3

 می کند. بیان 

، سخاوتمند بودن ایرانی بیش از نمایش غرب در رسانه ها ،وجود فقر و نیازمند

راحت نبودن کسب درآمد در مشاغل بیانگر نیازمندان، کمک کردن به ها در 

 اشاره به نقش مادیات در متن اصلی زندگی شخصی افرادمختلف، 

 دانش آموز به هر یک از این مواد اشاره کند کافی است. پس

 

 است:پرسش اصلی شامل موارد زیر  5 .4

 از چه فنونی برای جلب توجه مخاطب استفاده شده است؟ .1

 چطور افراد مختلف این پیام را متفاوت درک می کنند؟ .2

 چه کسی این پیام را تولید کرده است؟ .3

 چرا این پیام فرستاده شده است؟ .4

آن حذف از ارزش ها ونظریاتی دراین پیام ارائه شده یا ه سبک زندگی،چ .5

 است؟ شده 

 



 برای عکس اول:پاسخ سواالت 

از قالب تصویر و تبلیغ استفاده شده و یکی از فنون برای جلب توجه مخاطب  .1

 استفاده از یک بازیگر مشهور می باشد.

به دلیل استفاده از بهرام رادان برداشت افرادی که نسبت به وی قضاوتی در  .2

 ذهنشان دارند متفاوت است.

 شرکت تولیدی نوین چرم  .3

 والت نوین چرممحصتبلیغ و فروش بیشتر  .4

با توجه به استفاده از یک بانو در تبلیغ، فرهنگ استفاده از چهره خانم ها برای  .5

 فروش بیشتر را اقامه می شود.

 پاسخ سواالت برای عکس دوم ) باتوجه به متن زیر عکس( :

 قالب فضای مجازی ارائه شده است.این پیام در  .1

هستند موافق این پیام کسانی که تحت تاثیر رسانه های حامیان تروریست  .2

هستند اما کسانی که واقعیت جنگ سوریه را درک کرده اند این مقایسه را 

 برنمی تابند.

 دشمنان و کسانی که بدون توجه به واقعیت این گونه مطالب را نشر می دهند. .3

 به دلیل کوچک شمردن ارزش کار رزمندگان ارتش سوریه و مدافعان حرم  .4

ه می کند و فرهنگ ایثار و مقاومت در مقابل دشمنان مفهوم نژاد پرستی را ارائ .5

 اسالم را سرکوب می کند.

 

: اگر رسانه یا رسانه ها در بازنمایی واقعیت به شکلی خاص اصرار بورزند و . کلیشه  5

و در طول زمان و اشکال مختلف آن را تکرار نمایند، می توانند آن بازنمایی را به کلیشه 

 یا انگاره تبدیل کند.

لیشه سازی نوعی بازنمایی است که هر بار به یاد یک مفهوم، شخص یا گروه می ک

افتیم بالفاصله انگاره ساخته شده در ذهن ما نقش می بندد و در قضاوت های ما تاثیر 

 می گذارد.



الف(: تعریف این کلیشه باید از زبان خود دانش آموزان نقل شود و ارزیابی آن به این 

 تعریف کلیشه ذهنیت خودشان را اعالم کنند.صورت است که طبق 

ب(: اشاره کردن به نقش رسانه ها در شکل گیری این کلیشه و بررسی عوامل دیگر 

مانند فیلم ها، کتاب ها ، تبلیغات و .... و تحلیل میزان واقعیت داشتن این کلیشه یا 

 دروغین بودن آن

 

 واسطه نشان می دهد.متن: آن مفهومی که رسانه به شکلی صریح و بی   .6

پیام پنهان و یا غیر مستقیمی که رسانه بااستفاده ازفنون رسانه ای انتقال  زیرمتن:    

 می دهد.

به الیه باالیی پیام که خارج از متن و درون پیام است و شامل اوضاع فرامتن:     

می محیطی، فرهنگی و عوامل بیرونی حاکم بر درک و اثرگذاری پیام است را فرامتن 

 گویند.

 الف( متن فیلم : تبلیغ نوشابه کوکاکوال و نشان دادن عالقه حیوانات و طبیعت به آن

ب( زیرمتن فیلم : رابطه ی بین طبیعت و کوکاکوال و اتحاد و همبستگی بین حیوانات 

 برای به دست آوردن آن

دادن رسیدن به سعادت و خوشبختی از طریق نوشابه  نشانج( فرامتن فیلم : 

 کوالکوکا

 

. طبق فیلم مشاهده شده در تمامی قسمت های آن یکسری قهرمان هایی وجود  7

داشتند که مانع نابودی دنیا می شدند و همه این قهرمان ها متعلق به کشور آمریکا 

 هستند که این مفهوم همگی از طریق بازنمایی مفهوم منجی گری ساخته شده است.


