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  چالش ها و مزایای رسانه ها در عصر جدید را نام ببرید. .1

 یک نمونه کلیشه سازی مثبت را مثال زده و آن را توضیح دهید.   .2

 را بخوانید و فرامتن آن را شرح دهید.  بیوتنمتن برگرفته از کتاب   .3

ذکر شده  عکسبرای دورا سخ آن ها پا پنج پرسش اصلی سوادرسانه ای را نام برده و  .4

  .شرح دهید

  ویری از تبلیغ نوین چرم توسط بهرام رادان: تصعکس اول

و متن زیر در یکی از کانال های تلگرامی در ذیل  حلب سوریه: عکس آزادی شهر دوم عکس 

 عکس، نشر داده شده است:

 

مشابه سازی آزادی حلب با آزادی خرمشهر مایه شرمساری است. چطور میشود پیروزی »

ان ایرانی )بدون هیچ کمک خارجی( را با پیروزی دیگری در هرجا و هر اهمیتی مشابهت رزمندگ

  «داد؟

 پرسش اصلی را با توجه به متن باال پاسخ دهید.( 5) :راهنمایی



 آمریکاتوضیح دهید چه کلیشه ای از مردم  . الف(: کلیشه سازی در رسانه ها را تعریف کرده و5

  در ذهن شما نقش بسته است؟

  .دهید توضیح بودنش واقعی میزان همچنین و انگاره این تشکیل چگونگی و علت مورد ب(: در

 

هریک از این سه گزاره ی رسانه  کوکاکوالمتن، زیرمتن و فرامتن را تعریف کرده و برای تبلیغ . 6

 را شرح دهید.

دانشجویان برای هم  در اولین روز از دانشگاه که برای درک بهتر به این مثال توجه کنید:توجه، )

غیر آشنا هستند و سکوت در فضای دانشگاه حاکم است، یخچال کوکاکوال به صورت رایگان 

نوشابه ای اهدا می کند که درب آن از تماس دو نوشابه به هم باز می شود و این امر نیاز به این 

نشان می دهد  دارد که هر کس با کمک دیگری درب نوشابه خود را باز کند.بعد از این، نمایش

 openدر آخر در یک متن می نویسد که دیگر همگی مشغول شادی و صحبت هستند و 

happiness شروع سعادت =.) 

  بازنمایی به کار رفته در فیلم را شرح دهید. را مشاهده کنید. ابر قهرمان هافیلم . 7


