
آزمون خردادماه 
اجتماعی هشتم



خشم چیست؟

:یا
خشم که بود و چه کرد؟
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!افسار هیجاناتمان دست خودمان باشد

.می آیددر نتیجه کنترل نکردن خشم به وجود( دعوا)نزاع



!قرار نیست عواطفمان را سرکوب کنیم
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نسبت به موقعیت هایی که هیجانات شما را بر -1
.شوید، آگاه می انگیزند

دردسر هرگاه احساس کردید که هیجانی را بیش از حد طبیعی اش بروز داده اید و به•
، مثالید موقعیتی که باعث این اتفاق شده را با جزئیات یادداشت کن، افتاده اید

از شدتاید، هنگامی که از شدت عصبانیت، رفتاری پرخاشگرانه نشان داده 
اید، ته از روی ناراحتی تصمیمی اشتباه گرفاید، اضطراب، امتحانتان را خراب کرده 

ه تجربه کموقعیتی ، ... آن قدر نا امید هستید که دیگر نمی خواهید تالش کنید و 
، به نوع هر بار که این کار را انجام می دهید. را با ذکر جزئیات، یادداشت کنیدکرده اید 

ها و تاثیراتی که افکار و رفتاری که دارید نیز توجه کنید تا به تدریج، نسبت به هیجان
نیز به رند تاثیر بگذا...( رفتار، فکر و )می توانند بر ابعاد مختلف وجود و زندگی ما 

.بینش برسید
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.نگیریدرا هایتان هیجانجلوی بروز -2

عناست که ندادنشان نیست؛ بلکه بدین مبروزکنترل کردن هیجان ها و احساسات، به معنی•
مان را اگر جلوی نمایان شدن هیجانات و احساسات. بدانیم آن ها را چه موقع و چگونه بروز دهیم

ه، همانند بگیریم و آن ها را سرکوب کنیم، آن قدر روی هم انباشته می شوند که روزی با یک جرق
پس . ار می آورندآتشفشانی که بعد از سالها، دوباره فعال شده باشد، فوران می کنند و ویرانی به ب

ی سرکوب کنید توجه داشته باشید که هیچگاه نباید احساسات و هیجاناتتان را برای مدتی طوالن
.و بروز ندهید؛ چرا که این کار، نتیجه ای کامال عکس به دنبال دارد

6



.کنیدیادداشت کردن را امتحان -3

ا نداریم گاهی اوقات، در شرایطی قرار می گیریم که نمی توانیم یا نمی خواهیم و یا این امکان ر•
، هاهیجاناز طرفی، اشاره کردیم که سرکوب کردن. که احساسات و هیجاناتمان را بروز دهیم

انات و در این شرایط، یکی از راهکارهای موثر برای کنترل هیج. می تواند بسیار مخرب باشد
ادداشت برای این کار، می توانیم یک دفترچه ی. احساس ها، این است که آن ها را یادداشت کنیم

ی شود این کار سبب م. تهیه کنم و هر آنچه در ذهن مان می گذرد را با جزئیات، یادداشت کنیم
.، تخلیه کنیممسالمت آمیزتا این هیجان ها و احساسات را به شیوه ای ساده و 
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مهارت های الزم برای مقابله با هیجانات منفی را-4
.بیاموزید

، اضطراب، خشم، ترس)بیشترین هیجاناتی که غالبا ما را به دردسر می اندازند، هیجانات منفی •
د؛ چرا که کرمدیریتهستند و نیاز است تا دقیقا بدانیم چگونه می شود آن ها را...( نا امیدی و 

، منفیهیجاناتبرای کنترل هر یک از این. هیجانات مثبت، اکثرا ما را دچار مشکل نمی کنند
ه یکسری تمارین و مهارت های مخصوص وجود دارد که شما می توانید با یادگرفتن آن ها، ب

مگین که خش، هنگامی برای مثال. خوبی هیجانات و احساسات منفی تان را مدیریت کنید
.توانید از تکنیک های تنفسی کمک بگیریدمی می شوید 
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نمونه سوال امتحانی

چرا خشمگین می شویم؟ آیا باید خشم خود را سرکوب کنیم؟•

مید، احترام، شادی، عشق، اخشم یکی از عواطف انسانی است مانند •
مگی ضروری که ه... ایمان، محبت، شرم، غم، ترس، تنفر، حسادت و

ه جای سرکوب خشم، باید ماندند؛ بنابراین بنمیهستند وگرنه در وجودمان 
.آن را کنترل کنیم

چه راههایی برای مهار و کنترل خشم وجود دارد؟•
!کنید اکفیهاز چند مورد راهاکرهای صفحات قبل حداقل دو مورد را بیان•
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انسلسله مراتب نیازهای انس•

!انسان و نیازهایش



.دارندانسان ها به رشد و بالفعل کردن توانایی های خود نیاز 

برسد، برای اینکه انسان بتواند به مرحله رشد و خودشکوفایی
باید تعدادی از نیازهای پایه ای خود را بر طرف کند؛

این نیازها چیستند؟ 
سلسله مراتب نیازهای انسان به ترتیب چیست؟



سلسله مراتب نیازهای انسان–هرم نیازهای مازلو 





هرم یا دایره؟ ینیاز به خودشکوفای

نیاز به احترام

رنیاز به عشق و تعلق خاط

نیاز به امنیت

نیازهای 
جسمانی

رف الزم نیست همه نیازها به طور کامل برط
!شوند تا به خودشکوفایی برسیم



چند راهکار برای رسیدن به خودشکوفایی

مطالعه کتاب• مطالعه کتاب• تماشای فیلم های •
انگیزشی و آموزنده
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نمونه سوال امتحانی
به نظر شما برطرف شدن کدام یک از نیازهای انسانی، برای رسیدن به •

خودشکوفایی مهمتر است؟
خاطر و عزت نفس آب و غذا، امنیت، عشق و تعلقیکی از این مراحل •

.درو انتخاب کنید و برای انتخاب خود دلیل بیاوری... و

ه طور به نظر شما برای رسیدن به خودشکوفایی الزم است که همه نیازهای ما ب•
کامل و صد در صد برطرف شود تا ما به خودشکوفایی برسیم؟

!  یر الزم نیستبه ما نشون میده که خ( به جای هرم)اون شلک دایره•
د و مثالً بگید که برطرف شدن بنابراین میتونید همون شلک رو توضیح بدی

.به مرحله بعد شودتواند باعث رفتن ماحداقل نیازهای ما به آب و غذا می

.چند راهکار برای رسیدن به خودشکوفایی نام ببرید•
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انسانرشدمراحل 

رشد جسمانی

رشد شناختی

اجتماعی-رشد روانی 
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رشد جسمانی.    ۱
بلوغ زودرس و دیررس –سن بلوغ –بلوغ 



رشد شناختی.    ۲
تفکر، یادگیری و یادآوریافزایش کمّی و کیفی توانایی های مربوط به 



اجتماعی-رشد روانی .    ۳

بدن ما،  در دوره نوجوانی از کودک به بزرگسال تبدیل می شود؛

رشد شناختی، توانایی های ذهنی ما را افزایش می دهد؛

!کم کم وقتش رسیده در میان بزرگساالن جایگاهی به دست بیاوریم



نمونه سوال امتحانی

کدام یک از مراحل رشد را در کودکان و نوجوانان مهمتر می دانید؟•

ه بدید و برای انتخاب دقت کنید که در اینجا باید تحلیل خودتون رو ارائ•
ید، واع رشد رو نام ببرید و تعریف کنخودتون دلیل بیاورید؛ یعنی نیاز نیست ان

تی و روانی و اجتماعی رو انتخابفقط یکی  از اون سه مرحله رشد جسمانی، شناخ
.کنید و براش دلیل بیارید
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هنر نه گفتن
سیگار

و مواد مخدر



!چطور نه بگوییم؟

.قبول کنیم که نمی توانیم هر کاری انجام دهیم و همه از ما راضی باشند•
.خودخواه نباشیم ولی از اینکه دیگران فکر کنند خودخواهیم نترسیم•
!ای که می گوییم نگاه کنیم« نه»به دستاوردهای اون •
.کشف کنیم که چرا با نه گفتن به دیگران از خودمان ناراحت می شویم•
(.و تمجیدقلدری، ناله، عذاب وجدان، تعریف)کشف کنیم که چگونه دیگران از ما بله می گیرند•
!قاطع، کوتاه و مطمئن بگوییم نه•
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در سیگار دروازه ورود به دنیای مواد مخ•
است؛

اما چگونه؟•
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آمار رسمی مصرف کنندگان 
میلیون و ۲: مواد مخدر در ایران

.هشتصد هزار نفر
درصد دانشجویان ۶۸حداقل 

.مواد مخدر را تجربه کرده اند



هالل طالیی



نمونه سوال امتحانی

!چطور نه بگوییم؟•
!دو مورد از راهاکرهای نه گفتن رو نام ببرید اکفیه•

یای مواد توضیح دهید که سیگار چگونه می تواند مقدمه ای باشد برای ورود به دن•
.مخدر

کشیدنط سیاگر میاکثر کسایی که معتاد شدن اولش فق: راهنمایی•

به نظر شما چگونه می توان با مواد مخدر مبارزه کرد؟•
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ارتباطات و رسانه•
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ارتباطتعریف 

.ارتباط یعنی جریان ارسال و دریافت پیامارتباط چیست ؟  
:بنابراین هر ارتباطی سه عنصر اصلی دارد

ارتباطعناصر 

پیامگیرندهفرستنده



.ام داردنرسانهچیست؟ هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند، رسانه

در یک ارتباط کالمی، زبان یک رسانه است: برای مثال

.(  ...عالئم،کتاب ، روزنامه ومجالت و)چاپیرسانه می تواند شامل ابزارهای 

.باشد( ...تلفن ، رادیو ، تلویزیون واینترنت و) الکترونیکیو ابزارهای 



ابزار قدرت در دوره های مختلف زندگی بشر

شدت استفاده تعداد استفاده ابزار اعمال قدرت دورهنام

خیلی زیاد خیلی کم گرز شکار و گردآوری خوراک

زیاد کم شالق عصر کشاورزی

خیلی کم خیلی بیشتر پول عصر صنعتی

خیلی کمتر (همیشه)خیلی زیاد  رسانه (دیجیتال)عصر رسانه 



 رســــانه و قـــــدرت 

قــــدرت مــا؟

؟شیوۀ اندازه گیری

«حاکمیت سیاسی»معنای 
در مـعنای جغرافـیایی 

در معنای رسـانه ای
قدرت ما در فضای رسانه ای چقدر است؟ چگونه آن را اندازه گیری کنیم؟-

رسانه ای حاکمیت سیاسی کشورها دیگر معنای جغرافیایی ندارد بلکه حکومت ها در جایی حکومت دارند که حضور پررنگ
.دارند

...  نستان ومثالً حاکمیت ایران گاهی بزرگتر از مرزهای فعلی در کشورهای دیگری مانند عراق، سوریه، لبنان، یمن، هند، افغا
ور دیگر می گوید جریان دارد اما گاهی می بینیم که وسط تهران حاکمیت یک کشور دیگر پررنگ تر است؛ مثالً تلویزیون یک کش

.قحطی شده بروید کاالهای مختلف بخرید یا دالر بخرید و گروهی از مردم همین کار را می کنند



 ماجــــرای 
 یک انقالب 

 ارتــــباطی

پخش گسترده

(Broadcast)

رسانه های توده ای

(Mass Media) 

انسانی/ (غیر توده ای)تک به تک 

ارتـــباط تــــوده ای
یارتباط رسانه ا

غیرانسانی/ زمینه ی پنهان/

فهم زمینه/

غیرمستقیم

دوطرفه/مستقیم

یک طرفه/

، یک انقالب ارتباطی(BroadCast)گستردهو پخش ( Mass Media)ظهور رسانه های توده ای
:  دو نوع ارتباط رسانه ای داریم

. ناخت شخصی دارنداز یک دیگر ش. یک نفر با یک نفر به طور مستقیم رابطه برقرار میکند( : غیر توده ای)ارتباط رسانه ای تک به تک
(  ر یا نامه نگاریمثل مکالمه دو نف)این یک ارتباط انسانی است. امکان سوء تفاهم و اصالح منظور وجود دارد. زمینه پیام مشخص است

.  در آن دو طرف به تفاهم میرسند
رتباط یک ا. نفر پخش میکند( توده ای از افراد)یک نفر در یک زمینه جدا، پیامی را برای هزار ها و میلیون ها: ارتباط رسانه ای توده ای

فاوت پیام را دریافت دربافت کنندگان هرکدام در زمینه ای مت. دریافت کنندگان پیام دربرابر پیام به شدت منفعل هستند. طرفه است
استیک ارتباط غیر انسانی . ارتباط تک گویانه و غیر تفاهمی است. میکنند



 Main Streamاصلی یا رسانه های جریان 

رسانه ی جریان اصلی چیست؟
رسانه های جریان اصلی و قدرت
تنها شبکۀ جریان اصلی ایران

رسانه های جریان ... ، آسوشیتد پرس، الجزیره و CNN , BBCدر عالم رسانه به بنگاههای خبری بزرگ مانند 
.گفته می شودMAIN STREAMاصلی یا 

(مثال گزارش از سراسر دنیا.)این رسانه ها از قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگی برخوردار هستند
ش را زدند و قدرتهای تنها رسانه جریان اصلی ایران شبکۀ پرس تی وی بود که بعد از پوشش آشوبهای لندن سیگنال

.بزرگ دنیا دیگر به ما اجازه حضور در جریان اصلی را نمی دهند



 اقــدامات رســانه های جـریان اصلی

د هدن  اون  ادز  ج  اای  یی 
هز ن  گ مان 

 وززوز  دست  ن  ی  عی 
ت 

تعیین دستور روز-1
د و کدام را یعنی تصمیم گیری برای اینکه از میان صدها خبر در روز کدام را به مردم بگویند یا برجسته کنن

تد پرس بخرد زیرا ما آسوشییا  رویترز را  از  میلیاردها تومان هزینه می کند تا فیلمها و اخبار سااالنه صداوسیما .)نگویند
(دسترسی مستقیم به این اخبار نداریم

گمانه زنی یا ایجاد زاویه دید نسبت به خبر-2



ه خبرگمانه زنی یا ایجاد زاویه دید نسبت ب-2



main STREAMرسانه های جریان اصلی یا 

: انتقال دو مرحله ای اطالعات•



main STREAMرسانه های جریان اصلی یا 

:انتقال دو مرحله ای اطالعات•

یک مار شجاع، یک ماهی را از غرق •
شدن نجات داد 



 رســـانه های نویـــــن
نســـــل بـــــعـدی رســانه هــا    

 رسانه های آلترناتیو       
:نسل بعدی رسانه ها پس از رسانه های توده ای•

شــــبکه هـای اجـــتمـاعی
ویژگیِ تعاملی بودن-

آزادی

ی بعدی رسانه ها پس از رسانه های توده ای، شبکه های اجتماعنسل 
م، این رسانه ها، سه شبکه ی اجتماعی اینستاگرا1نمونه درجه.)هستند

(توئیتر و فیسبوک هستند
ر فرم اگر د. ویژگی شبکه های اجتماعی این است که تعاملی هستند

میلیون نفر فقط گوش 200قبلی ارتباط یک نفر در لندن سخن میگفت و 
قطعا . اشندمیلیون نفر نیز میتوانند یک بلندگو ب200میکردند، حاال همه ی 

یشتری نسبت به فرم رسانه های توده ای، در رسانه های تعاملی ما میزان ب
.  از آزادی را تجربه میکنیم و این خوب است



معنادار کردن پیام های رسانه ای:  رسانه های آلترناتیو

نجا جایی در فرآیند رسیدن پیام از منبع به مخاطب، عده ای می توانند پیام را معنادار کنند؛ ای•
.است که ما می توانیم نقش آفرینی کنیم

معنادار 
کردن 

پیام

قدرت 
اقتصادی

ی نقش آفرین
رسانه ای

قدرت 
سیاسی

مانند اعتراض مردم در شبکه های 
اجتماعی به تلویزیون ماهواره ای ایران

به اینترنشنال بابت خوش آمدگویی
طلبسخنگوی گروه تروریستی جدایی



 امپریالیســم رســانه ای و جهان چـهارم

!جهان چهارمی ها در همه ی کشور ها هستند

جهان چهارمی به همه مردمانی می گویند که در کشورهای مختلف هیچ 
راضشان به رسانه ای صدای آنها را پخش نمی کند؛ مانند بومیان کشور کانادا که اعت

ق رسانه تصرف زمینهایشان را هیچ رسانه جریان اصلی پخش نکرد و آنها از طری
.تظاهرات خود را پخش کردند( شبکه های اجتماعی)جایگزین



!ینلطفاً چند تا مورد بلد باش



!لطفاً چند تا مورد بلد باشین



« اســـــــتعمــار نـــــوین»
راه های تأمین سودکارخانه های تولید انبوه:

اولّیه ی رایگان موّاد . 1

ارزان/کار رایگاننیروی . 2

نفتچپاول . 3

مصرف گراییترویج . 4

استعمار

برده داری

تبلیغات
کارخانه های تولید انبوه بعد از انقالب صنعتی، برای افزایش سودشون سه تا کار میکردن

چپاول نفت -3( برده داری)ارزان/نیروی کار رایگان-2( به وسیله استعمار)مواد اولیه رایگان
:  مورد چهارم 

. مخاطباناز طریق ایجاد حس نیاز در. کااالهاشون از طریق ترغیب مردم به مصرف زیاد کااالهاشون فروش بیشتر 
چه طوری؟ با تبلیغات



اکنون 
!چه می گذرد؟

اقتصادی واحد 100در میان
دنیا،برتر 

شرکت68نام 
.می خوردبه چشم 



شرکت ها چگونه اینچنین قدرتمند شـده اند؟

مردم به مــصــــــرفاز طریق تــرغیب 
مصرف گرایی چیست؟

.مصرف گرایی یعنی بدون اینکه نیاز واقعی به چیزی داشته باشیم، آن را بخریم
!لطفاً چند تا مثال بلد باشین



امپریالیسم رسانه ای
بـَـــزکِ اســــتـعمــار جــــدیـد

یکررسانه ها در دست تعداد اندکی از شرکت های غول پتمرکز : امپریالیسم رسانه ای یعنی



سود، مالکیت، رسانه
3ساالنه ی کلّ کشور ایران بودجه = 𝛾درآمد کمپانی رسانه ای + 𝜒درآمد کمپانی رسانه   ×

ه ای در مجموع درآمد دو کمپانی اول رسان. رسانه ها امروز بیشتر از هر چیز یک ابزار کسب سود هستند
یزی حدود ساالنه ایران چبودجه )بود، چیزی بیش از سه برابر بودجه ساالنه ی کل کشور ایران 2018سال 

(  میلیارد یورو است80
های غول شرکت. نکته ی بعدی تمرکز رسانه ها در دست تعداد اندکی از شرکت های غول پیکر است

حقیقت را ... وپیکری هستند که با داشتن صد ها هزار ایستگاه تلوزیونی، رادیویی، روزنامه و انتشارات
درصد رسانه های آمریکا تحت تصرف 90). هر جور که سود بیشتری از آن در بیاید. برای ما خلق میکنند

(نمایش شرکت های زیر مجموعه دیزنی. 1983مقایسه با . شرکت بزرگ قرار دارد6



نمونه سوال امتحانی

.ارتباط را تعریف کرده و عناصر آن را نام ببریدمفهوم •

ا خط، از زبان بدن، صدا و نقاشی روی دوار غارها ت)توجه به سیر تکاملی ابزارهای ارتباطی با •

ما کدام یک از ، بگویید از نظر ش(دستگاه چاپ، تلفن، رادیو، تلویزیون، رایانه، اینترنت و ماهواره

.داین ابزارها تحول مهمتری در زندگی انسان ایجاد کرده است؟ برای نظر خود دلیل بیاوری

؟رسانه چیست؟ انواع آن کدام است•
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نمونه سوال امتحانی
جریان اصلی چیست و چه نسبتی با مفهوم قدرت دارد؟رسانه •

. د، برای یکی از خبرهای زیر یک خوانش تقابلی بنویسی(alternative media)عنوان یک رسانه جایگزینبه •

، پیام د جدیدزاویه دیخوانش تقابلی نوعی معنادار کردن پیام رسانه ای ست به گونه ای که با ایجاد یک : یادآوری)

!(شود؛ مانند همان مار شجاعی که ماهی را از غرق شدن نجات داددارای معنای جدیدی 

نیروی نظامی به 1500دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، با طرح وزارت دفاع این کشور برای فرستادن -1•

(1398/3/3.)استخاورمیانه برای رویارویی با تهدیدات ایران موافقت کرده 

نفر در استانهای 22اردیبهشت امسال، 31تا 18از تاریخ : مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور-2•

(1398/3/1.)داده اندمختلف ایران به علت سوانح جوّی مانند صاعقه و طوفان، جان خود را از دست 
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نمونه سوال امتحانی

چهارمی یعنی چه؟ به کدام مردمان جهان چهارمی می گویند؟جهان •

یری بر ملتهای بگویید مصرف گرایی چه تأث« هزینه واقعی»توجه به فیلم مستند با •

فقیر جهان دارد؟

ورها را با ، نسبت قدرت سیاسی کش«سگ را بجنبان»توجه به فیلم سینمایی با •

.رسانه های آنها توضیح دهید
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نمونه سوال امتحانی
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«  ریان اصلیرسانه ج»یکی از دو تصویر زیر را انتخاب کنید و برای آن تصویر ابتدا یک خبر به عنوان •
.بنویسید« رسانه جایگزین»بنویسید و سپس یک خبر به عنوان 


