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1

الف  /ب

آزمون «تفکر و سواد رسانهای»

نمره ................ :از «بیست»

به نظر شما از ترکیب دو رشتهی «زیستفناوری» (بیو تکنولوژی  )BioTech -و «فناوری اطالعات و ارتباطات» ( )ICTو

۲

پیشرفت همگرای آنها در یک دههی آینده چه تحوالت رسانهای در جهان اتفاق خواهد افتاد؟

2

ابتدا مقاله «عکسی که میرزا آقا را از گاری به وانت رساند» را به دقت بخوانید .سپس با توجه به اطالعات ارائهشده در این مقاله،

۳

«متن»« ،زیر متن» و «فرا متن» را در «تصویر تبلیغاتی میرزا آقا» شرح دهید.
* متن:

* زیر متن:

* فرا متن:

3

با توجه به اطالعات ارائه شده در مقاله «عکسی که میرزا آقا را از گاری به وانت رساند»« ،تصویر تبلیغاتی میرزا آقا» را با پنج
پرسش کلیدی سواد رسانهای بررسی و تحلیل کنید.
* پرسش اول:

* پرسش دوم:

* پرسش سوم:

* پرسش چهارم:

* پرسش پنجم:

۲.۲

4

همهی شما با مجموعه پویانماییهای کوتاه و طنز «دیرین دیرین»

۲

آشنا هستید .بازنمایی چهرهی «خانواده» و «زن» در این مجموعهی
انیمیشنی چگونه است؟

5

«دونالد ترامپ» در رسانههای جهانی چگونه بازنمایی شده است؟

۵.۲

به نظر شما آیا بازنمایی چهرهی این رئیسجمهور آمریکا در رسانهها ،تناسبی با واقعیت شخصیت او دارد؟
آیا بازنمایی «ترامپ» در رسانهها منجر به ساخت یا تقویت کلیشهای شده است؟
6

در هر یک از این تصاویر از کدامیک از فنون اقناع استفاده شده است؟ در هر کدام یکی از فنون شاخص را نام ببرید.

الف) تبلیغ شرکت ژاپنی پاناسونیک

ب) تبلیغ کلینیک کاشت موی سر

ج) عکس تبلیغی یک نامزد انتخابات با یک خواننده موسیقی

۷

د) همایش تبلیغی یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری

و) پوستر تبلیغی سایت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب

7

ه) تبلیغ یک وانتی برای فروش هندوانه

ز) تبلیغ اولین عابر بانک ایران

شما مشاور تبلیغاتی یک شرکت ایرانی تولیدکننده یک نرمافزار پیامرسان (مشابه تلگرام) هستید .با توجه به تجربه و دانش خود
و آموزههای سواد رسانهای:
الف) یک نام مناسب برای این پیامرسان انتخاب کنید .این نام باید با اهداف و فضای فعالیت نرمافزار مرتبط باشد.
ب) برای این پیامرسان یک شعار تبلیغاتی مناسب (حداکثر در هفت کلمه) انتخاب کنید تا کاربران را به نرمافزارتان جذب کنید.
ج) در انتخاب نام و شعار تبلیغاتی خود از کدام فنون اقناع استفاده کردهاید؟ مختصراً شرح دهید.

۲

عکسی که «میرزا آقا» را از گاری به وانت رساند
حاال ديگر همه او را ميشناسند .در جريان برنامههای تبلیغي انتخابات
رياست جمهوری  ،۶۹۳۱روزی كه حسن روحاني در اردبیل ديدار
مردمي گذاشته بود« ،میرزا آقا» در صف اول عكس روحاني را در دست
گرفته بود و با چشمهای گريان حرفهايش را گوش ميكرد .در
كلیپهايي كه بعد از ديدارش با او منتشر شد علت حمايتش از روحاني
را از بین رفتن تحريمها اعالم كرد .اسم كاملش میرزا موسي طالب
قشالق است و  ٣۹سال سن دارد .میرزا آقا از روزهای زندگياش گفت
كه غمگین ميگذرد اما امید به بهبود دارد« .میرزا آقا» مرد زحمتكشي
است كه پیشتر با وانت امرار معاش ميكرد؛ اما با تنگناهای اقتصادی
و فشارهای زندگي مجبور شد وانت خود را بفروشد و با فروش
سیبزمیني و پیاز روی گاریدستي ،بهسختي امرار معاش كند.
عكسي كه از «میرزا آقا» در يكي از برنامههای انتخاباتي گرفتهشده بود ،مورد توجه كاربران شبكههای اجتماعي قرار گرفت و
بهنوعي به نماد حمايت طبقه زحمتكش جامعه از حسن روحاني تبديل شد .يكي از خبرگزاریها او را در اردبیل پیدا و با او
مصاحبه كرد« .میرزا آقا» در آن گفتوگوی كوتاه گفت :وقتي دكتر روحاني در ورزشگاه شهید آسماني اردبیل ،محكم گفت كه من
پولهای بلوكهشده را از حلقوم آمريكا بیرون كشیدم ،ناخودآگاه اشک از چشمانم جاری شد.
بعد از پايان انتخابات و پیروزی حسن روحاني ،ايرانخودرو بهپاس اين روحیه و مشي
ايثارگرانه و در راستای مسئولیتهای اجتماعي خود ،از «میرزا آقا» برای حضور در
اين شركت دعوت و يک دستگاه خودرو وانت تندر به او اهدا كرد.
همچنین رئیسجمهور در حاشیه مراسم تجلیل از فعاالن ستاد انتخاباتياش از «میرزا
آقا» كه به همراه فرزندش به تهران آمده بود ،قدرداني كرد.
فريد موسوی ،عكاسي عكس معروف «میرزا آقا» در پاسخ به اينكه آيا پیشبیني ميكرد كه اين عكس جريانساز شود؟ بیان كرد:
«بله فكر ميكردم كه اينطور شود .من اين عكس را با پیشینه نگرفتم اما هنگامي كه اين كار را انجام دادم ،متوجه شدم كه عكس
مهمي را ثبت كردهام ».اين عكاس درباره اينكه آيا شناختي درباره «میرزا آقا» داشته است ،گفت« :نه .در اين مدت ،برخي از
خبرنگاران به من گفتند كه تو عكس را با هماهنگي قبلي و با چیدمان گرفتي ،درحاليكه من او را نميشناختم و به نیت عكاسي
به آن سالن چند هزار نفری رفته بودم و قرار نبود با كسي هماهنگ كنم».
او با بیان اينكه آن روز به دلیل ناهماهنگي به من اجازه ندادند دوربین
عكاسيام را با خودم به سالن ببرم ،اظهار كرد« :عكسهايي كه من در آن
مراسم ثبت كردم ،با گوشي تلفن همراه دوستم گرفتم ،زيرا امكان عكاسي
با تلفن همراه خودم وجود نداشت .به عقیده من قدرت گوشي تلفنهای
همراه كمتر از دوربینهای عكاسي نیست».

