
 89-89تحصیلی سال  –صلحا دبیرستان  –دهم پایه  –ای آزمون تفکر و سواد رسانه

 

اداره این دفتر  هستید! سایت نو+جوان هم که توسط دفتر حفظ و نشر مقام معظم رهبریای شما مشاور رسانه

 شود!می

ه مفاهیمی که تا کنون درباره سواد رسانه ای آموخته اید، با توجه بمسئولین سایت از شما خواسته اند   .1

 نمره(3) را تحلیل کنید. بسم اهلل!  ضمیمه( 1)صفحه  صفحه اول این سایت

فنون  +بازنمایی ها و کلیشه های ارائه شده از نوجوان خط،   5-4جای آسمان و ریسمان بافتن، در )من اگر جای شما بودم به 

 (دو تا پیشنهاد خوب می دادم! -یکی اگر هم وقت اضافه داشتم .را بررسی می کردمشده  استفادهاقناعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته بودند،  یشمال یکایخطاب به جوانان اروپا و آمر 1/11/33 خینامه که در تار نیرهبر انقالب در نخست .2

 ،یبغر یهارسانه یاز سو یهراساز اسالم یابدو و به راه افتادن موج یشارل یستیترور یبا اشاره به حادثه

اسالم  از واسطهیو ب میمستق یشناخت ،یفمن غاتیو تبل هایشداوریخواستند که فارغ از پ یاز جوانان غرب

 ( آشنا شوند.وسلموآلههیعلاهللیاسالم )صل امبریپ یقرآن و زندگ قیکنند و با اسالم از طر دایپ

نوشته بودند،  یغرب یو خطاب به عموم جوانان در کشورها 8/3/34 خیدوم که در تار یدر نامه نیهمچن 

که توسط گروه داعش انجام شده بود و به کشته  سیپار یستیترورباز هم با اشاره به مجموعه حوادث 

نمودن با آنان  ینمود، ضمن همدرد جادیرا در غرب ا یهراساز اسالم یو موج دینفر انجام 131شدن حدود 

 تیغرب در حما یدوگانه یهااستیاسالم و س یایدر غرب و دن سمیتفاوت ترور سم،یدر درد مشترک ترور

غرب را مورد  یزا از سوخشونت یشهیاند جیترو یاسالم و تالش برا یایدر دن یستیورتر یهااز گروه

ار، ناگو یهاشناخت درست و با استفاده از تجربه کی یقرار دادند و از جوانان خواستند تا بر مبنا دیتأک

 کنند. یزیریو شرافتمندانه را با جهان اسالم پ حیتعامل صح کی یانهایبن



آمده  نامه به جوانان یغیمحصوالت تبل شگاهیاز نما دیبازددر صفحه دوم ضمیمه، بخشی از فرمایشات ایشان در 

رهبری   :تحلیل کنید کهای دفتر ایشان هستید از شما خواسته اند با توجه به این که شما مشاور رسانهاست. 

 نمره(2) داشته اند؟  امتنفر بهچه توجهی در توصیه های خود برای تبلیغ اسالم در اروپا، 

 

 

 

 

 

 

 

از اینجا به بعد سواالت خیلی ربطی به منصب مشورتی شما ندارد! اما از آن جا که مسئولین دفتر میخواهند 

ای است الزم است آبروداری کنید و پرسش های پیش رو ایشان باسوادِ رسانهمطمئن شوند که مشاور رسانه

 درست و کامل جواب بدهید!

هم  – 4مثال پایتخت   -)هم می توانید یک مجموعه را انتخاب کنید. در سریال پایتخت را تحلیل کنید.« خانواده»بازنمایی   .3

 نمره(3) می توانید فضای کلی مجموعه ها را تحلیل کنید.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



د سوال اساسی سوابا توجه به پنج پس از مشاهده تصاویر )الف( و )ب( و مطالعه متن زیر، این تبلیغات را  .4

 نمره(5) تحلیل نمایید. رسانه ای

 «دید دیبا گریجور د» یغاتیتبل نیکمپ یپشت پرده 

 را به یادیز یکه مخالف ها و موافق ها میکن یدر سطح شهر راه افتاده را بررس دایکه جد یجالب نیکمپ کیتا  میقصد دار امروز

 یآورنو د،یجد لیسطح شهر، امروزه با محتوا و شکل و شما یلبوردهایبا استفاده از ب یغاتیتبل یها نیدنبال داشته است. کمپ

جلب توجه مخاطب از  یجذاب برا ریبه همراه تصاو ایساده و گو یگذارند. نوشتن متن ها یم شیرا به نما غاتیعرصه تبل یها

 دهیدر سطح شهر د یلبوردیب یها نیکمپ یطراح در رایکه اخ یاست.  اما نکته جالب لبوردهایطراحان ب یدغدغه ها نیمهم تر

کسب  یرود که بدون ذکر نام تجار یبه کار م محتوادر  یجمالت وهیش نیاست. در ا یو چند مرحله ا مالینیم یشود، طراح یم

ها در مرحله دوم با آشکار کردن  نیکمپ نیکند. ا یم ریآن، ذهن مخاطب را درگ یها و کاربردها تیبر مز دیوکار و صرفا با تأک

قدم  یبرندساز ریدر مس نیاز مرحله اول کمپ یناش یعموم یبر آگاه هیبا تک بیترت نیکنند. به ا یم یخود را معرف ،ینام تجار

 دارد. یبرم

د. در کار شده ان «دید دیبا گریجور د»شهر تهران است که با عنوان  یلبوردهایدر ب ک،یتکن نیاستفاده از ا ریاخ یاز نمونه ها یکی

 ییشکاف نسل ها، از شعارها دهیکسب وکار آشکار نشده است و طراحان با اشاره طنزگونه به پد یمجموعه، نام و نشان تجار نیا

استفاده  «انهیابا ر دیجد لمیف هیکنترل دست باباته،  یوقت»مثال  ای« با تبلت کیرمانت لمیف هی اته،کنترل دست باب یوقت»مثل 

 ند. کرده ا

در راه است که نسل جوان را به  دئویو شیدر حوزه نما ینترنتیا سیسرو کیتوان حدس زد که  یم یول لبوردهایب نیا یمحتوا از

مانند  ییبا استفاده از شعارها نیاز کمپ یگریعنوان بازار هدف خود انتخاب کرده است. مخاطب قرار دادن جوانان اما در بخش د

. دیآ یم مبه چش شتریب «زیکامب یجاده چالوس با گوش کو،یال کالس» ای« با رفقا ونیزیتلو رو یبا گزارش فارس سیمسابقه تن»

 با پدر خانواده یشوخ یآن ها، هوشمندانه بوده ول یورزش قیجوانان و عال حاتیبر تفر هیبا تک نیکمپ نیمتن در ا یگرچه طراح

 اند. دهیداشته که طراحان به جان خر یالتربا سکیر یمجاز یفضا جیرا یها یو شوخ یتلگرام یجوک ها هیبرپا

بر  غاتیتبل نیپدر مطرح شده است. احتمال اثرات سوء ا گاهیبه حرمت خانواده و جا نیهم نسبت به عدم توجه کمپ یانتقادات البته

محور  غ،یچند پهلو در تبل یهاهیتفاده از کنادر خانواده ها و  اس نیدور زدن اقتدار والد یذهن جوانان و نوجوانان در آموزش راه ها

 یبا توجه به رواج ابزارها یگریحوزه درگرفت و کاربران د نیکاربران در ا نیبود که ب ییاما بحث ها جالببحث بودند. نکته 

 ن،یالدو یخارج از چارچوب کنترل ییدئویو یتبلت ولپ تاپ و استفاده گسترده جوانان از محتوا ل،یمثل موبا یشخص کیالکترون

 تیفیو بهبود ک شیدر جهت پاال یکند، به عنوان عامل یم تیفعال ورکش نیمجوزدار را که تحت نظارت قوان سیسرو کیآغاز 

 مطرح کرده اند. ردیگ یفرزندان قرار م دیآنچه در معرض د یارزش

است که قرار است وارد  یسیموضوع مهم خود سرو م،یه بگذرک یاجتماع یهاکاربران شبکه یهایو طناز هاطنتیش نیهمه ا از

 یکار کند تا وقت یخسته ما هم به خوب یهانترنتیهرچه که هست، بتواند با ا دیجد سیسرو نیا میدواریها شود. البته امخانواده

 !مینیبا تبلت بب کیرمانت لمیف کیهمه خوابند 

 پرسش اول: 
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 نمره(3) مورد( 6فنون اقناعی تصاویر )ج( ، )د( و )هـ( را مشخص نمایید. )حداقل  .5

 

 

 

 

 

 نمره(2.5) طبق قرار قبلی، یک سوال حفظی: .6

اقناع فرایندی پیچیده برای تشویق .................... به تغییر رفتار، نگرش، باور، ارزش یا دیدگاه، مطابق 

.............. است. رسانه ها از طریق شیوه های اقناعی تالش می کنند تا از طریق ............... یا نظر 

. 1................. یا هر دوی آن ها بر ما تاثیر بگذارند. از این فنون برای 

............. و در مجموع قانع کردن ما ......................... ........2.......... ، .....................................

 استفاده می شود.

 

جمهوری امریکا در جریان شیوه های اقناع سازی مشاوران رئیس  «:سگ را بجنبان»و در آخر سوال از فیلم  .7

 نمره(1.5تحلیل فرمایید. )« مختصراً»فیلم را 

گرفته شده، یک استعاره ی ادبی است! وال امتیازی: ضرب المثل ابتدای فیلم که نام فیلم هم از آن س

 نمره(1.5این استعاره را رمز گشایی بفرمایید! )
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