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)پاسخ به هر سؤال  ٢نمره دارد(

آزمون »تفكر و سواد رسانهاي« )درس يكم تا پنجم(
١

٢

دو مزيت و دو چالش دنياي آينده رسانهاي را در جدول زير بنويسيد.
مزايا

چالش ها

در حاشيه عنوان سريال تلويزيوني طنزي به كارگرداني مهران مديري است كه در
 ٩٠قسمت  ٤٠دقيقهاي ،از كانال  ٣سيما به نمايش درآمد.
هومن صحرايي در يك رشته خاص پزشكي متخصص است و در شرايطي ست كه
در پست بيمارستاني خود هيچ مراجعه كنندهاي ندارد .هومن مأمور ميشود تا يك
مركز درماني وقف شده و بسيار مجهز به نام »حاشيه« كه  ٨٠سال است

راهاندازي نشده را راهاندازي و مديريت كند .نام نوه شخصي كه آن زمين را براي
ساخت بيمارستان اهدا كرده »كنگر زهتاب« است .زهتاب به فكر منافع خود است
و با ظاهري خيرخواه به صورت پنهاني كارشكني ميكند تا زمين را بفروشد.
هومن صحرايي در اين مسير با سهراب كاشف )يك جراح پﻼستيك بدهكار و فراري كه سابقه كﻼهبرداري دارد و پروانه پزشكي او باطل شده( و

بهروز عشقي )فردي بيكار با مدركي نامعتبر درباره جراحي امعا و احشاء از منطقهاي در فيليپين( آشنا و همراه ميشود.

سودجويي و جاه طلبي زهتاب و هرج و مرج بيمارستان فقط به خرج تراشي براي بيماران با رقمهاي هنگفت و جراحيهاي بيدليل آنها و قاچاق
اعضاي بدن ختم نميشود بلكه نهايتاً باعث ميشود تا افراد سالم زيادي در يك مانور بيمارستاني صدمات جدي ببينند يا مفقود شوند.
اين مجموعه تلويزيوني با حاشيههايي كه از سوي جامعه پزشكان گريبان گير آن شد زودتر از موعد از روي آنتن كنار رفت.
اعتراضات پزشكان و وزارت بهداشت منجر به توقف چند باره كار شد و درنهايت مهران مديري تن به سانسور و تغيرات بسياري داد تا رضايت
وزارت بهداشت جلب شود حتي مديري اسم مجموعه را از اتاق عمل به در حاشيه تغيير داد تا از بار فشارهاي باﻻدستي بكاهد.

*
با توجه به اطﻼعات باﻻ» ،متن«» ،زير متن« و »فرا متن« را در مجموعه تلويزيوني »در حاشيه« شرح دهيد.

٣

تصوير روبرو از ديوار سازمان آب و فاضﻼب گرفته
شده است .اين تصوير تبليغاتي را با پنج پرسش
كليدي سواد رسانهاي بررسي و تحليل كنيد.
* پرسش اول:

* پرسش دوم:

* پرسش سوم:

* پرسش چهارم:

* پرسش پنجم:

٤

با توجه به شخصيت كيان )كيسان ابوعمره( بازنمايي چهرهي
ايرانيها در مجموعه تلويزيوني مختارنامه چگونه است؟ لطفاً
صرفاً به توصيف بازنمايي بپردازيد و از تحليل و ارزشگذاري
بپرهيزيد.

٥

»كليشه« در رسانه را تعريف كنيد.

در ذهن شما چه كليشهاي از »مردم قارهي آفريقا« وجود دارد؟ در مورد علت و چگونگي تشكيل اين انگاره و همچنين ميزان
واقعي بودنش توضيح دهيد.

