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آزمون «تفکر و سواد رسانهای» (درس یکم تا پنجم)
۱

«سرزمین کهن» یک مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی کمال تبریزی و بازیگری
علی شادمان ،شهاب حسینی ،محسن تنابنده و گروه زیادی از بازیگران است که به
بررسی وقایع سیاسی -تاریخی  -اجتماعی ایران از سال  ۰۲۳۱خورشیدی تا انقالب
 ۰۲۳۱و در بستر زندگی یک پسر نوجوان میپردازد .کمال تبریزی ،سریال خود را از
سال ۰۲۳۱در لوکیشن عظیمی در شهرک غزالی ساخته است.
ابتدا قرار بود دی  ۰۲۳۳پخش سریال از شبکه سه ایران انجام شود که با
استداللهایی همچون بازنگری در پوشش بازیگران زن و همچنین آنچه که نارضایتی
مسئوالن صدا و سیما از کمرنگ بودن نقش جریانات اسالمی در پیروزی انقالب
 ۰۲۳۱خواندند ،با تأخیر روبرو شد تا برخی صحنههای آن دوباره فیلمبرداری شود؛ که نهایتاً بهمن  ۰۲۳۳روی آنتن رفت .اما پس از پخش چهار
قسمت از سریال ،توهین و تحریف تاریخ ایل بختیاری از آن برداشت شد و موجی از اعتراضات در مناطق بختیارینشین ،در استانهای
خوزستان ،چهارمحال بختیاری ،اصفهان و لرستان  ،فارس  ،کهگیلویه و بویراحمد و همچنین شخصیتهای تأثیرگذار این قوم را در پی داشت.
پس از این اعتراضات ،پخش سریال متوقف شد تا سریال اصالح شود .در این راستا قائم مقام صدا و سیما اهانت به قوم بختیاری را رسماً
پذیرفت و ضمن عذرخواهی بر غافل ماندن این سازمان از تاریخ بختیاری تأکید کرد .رییس سازمان صدا و سیما به مسجد سلیمان رفته و در
مسجد جامع این شهر از بختیاریها عذر خواهی کرد .استاندار چهار و محال و بختیاری خواستار محاکمه مشاوران این سریال شد .سرانجام در
نیمه اسفند  ،۰۲۳۳مدیر گروه سریال شبکه سه بر کنار شد.
بعد از چهار سال وقفه ،در مهر ماه  ۳۹سریال سرزمین کهن با نام جدید «سرزمین مادری» برای پخش از شبکه سه آماده شده بود که مجدداً
اعتراضات شخصیتهای بختیاری باال گرفت .تا جایی که  ۳۳تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز چهارشنبه  ۲آبان نامهای به رئیسجمهور
و سازمان صدا و سیما ارسال کردند و خواستار آن شدند که بدانند آیا دغدغههای مردم درباره این سریال برطرف شده است یا خیر؟
پخش این سریال همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

* با توجه به اطالعات باال« ،متن»« ،زیر متن» و «فرا متن» را در مجموعه تلویزیونی «سرزمین کهن» شرح دهید.
متن:

زیرمتن:

فرامتن:

۲

به نظر شما بازنمایی چهره و فعالیت هر یک از مشاغل زیر در سریالهای ایرانی صدا و سیما در مجموع چگونه بوده است؟
لطفاً صرفاً به توصیف بازنمایی بپردازید و از تحلیل و ارزشگذاری بپرهیزید.
* معلمان مدرسه:
* آهنگرها:
* پرستارها:

۳

به دو تصویر تبلیغاتی زیر با دقت نگاه کنید و در مورد هر کدام از این تبلیغات جدول پنج پرسش سواد رسانهای را پر کنید:
تصویر اول تبلیغ استفاده از کمربند ایمنی
برای حفظ جان راننده است.

تصویر دوم توصیه به اقامه نماز اول وقت و
تأکید بر اهمیت این نماز است.

متن هر پرسش را در
این ستون بنویسید

پاسخ به هر پرسش در مورد تصویر اول 

پرسش اول 
پرسش دوم 
پرسش سوم 
پرسش چهارم 
پرسش پنجم 
۴

کلیشههای ایجاد شده در ذهن خود را نسبت به کلمات زیر در یک جمله بنویسید.
این کلیشهها چطور ایجاد شدهاند؟ به نظرتان چقدر با واقعیت موجود تطابق دارند؟
* اعتیاد:
* کنکور:
* کشور آرژانتین:

پاسخ به هر پرسش درمورد تصویر دوم 

