 .١سلام!
 .٢براي پاسخ به سوالات  ٢ﺗا  ٩نيازمند رجوع به ويژه نامه ﺗك برگي »سواد رسانه اي« هستيد كه به
پيوست ﺗقديم شده است.
 .٣لطفا قبل از پاسخ دهي يك بار سوالات را كامل بخوانيد و زمان را مديريت كنيد كه يك وقت ،وقت كم
نياوريد.
 .٤پاسخ تمامي سوالات را در همين برگه بنويسيد.
 .٥بسم الله يادﺗان نرود...
 .١طبق قول و قرارمان يك سوال حفظي كلاسيك )!( » :اقناع« را ﺗعريف كنيد١) .نمره(

 .٢با ﺗوجه به اطلاعات ارايه شده در مقاله »وطن دوستي زيرزميني« ويديو-موزيك »انرژي هستهاي« را با پنﺞ پرسﺶ
كليدي سواد رسانهاي بررسي و ﺗحليل كنيد٣) .نمره(
* پرسﺶ دوم:
* پرسﺶ اول:

* پرسﺶ سوم:

* پرسﺶ چهارم:

* پرسﺶ پنﺠم:

 .٣لطفا دقت كنيد :ﺗحليل سياسي نميخواهيم ها! :متن  ،زير متن و فرامتن طرح جلد "همشهري ماه" را با دقت
فراوان بنويسيد٣) .نمره(
متن:

زير متن:

فرامتن:

 .٤در ابيات مشهور از »وحشي بافقي« كه در صفحه دو ويژه نامه آمده است ،فردي عيبجو دربارهي عدم زيبايي ليلي به
مﺠنون خرده ميگيرد .ابيات اين داستان را با ﺗوجه به آنچه دربارهي »كليشهي بدن« ميدانيد ﺗحليل كنيد٢) .نمره(

 .٥اكثر شما با مﺠموعهي ﺗلويزيوني »كلاه قرمزي« آشنا هستيد .بازنمايي چهرهي »خانواده« و »مادر« در اين مﺠموعهي
عروسكي چگونه است؟ )١,٥نمره(
)احيانا اگر كلاه قرمزي را نديده ايد )!( يك سريال و يا فيلم كه قرار بود براي ﺗكليف جلسات پيﺶ ﺗحليل بفرماييد را بنويسيد(

 .٦ﺗكنيك هاي افناعي به كار رفته در ﺗصاوير ويژه نامه را ﺗوضيح دهيد ٥) .ﺗصوير كافي است( )٢,٥نمره(
الف )سكوت در برابر جنايات داعﺶ( :
ب )ﺗبليغ مسواك(:
ج )صرفه جويي در مصرف آب(:
د )ﺗبليغ بانك(:
هـ )ﺗبليغ اﺗومبيل(:
و )ﺗبليغ حﺠاب(:

» .٧اينﺠا محل ﺗبليغ شماست«  :در فضاي خالي ويژه نامه ،فرصت ﺗبليغي براي شما فراهم شده است كه با استفاده از
فنون اقناع و با ﺗوجه به مﺨاﻃﺐ يك كار خوب يا يك ايده و محصول خلاقانه را ﺗبليغ كنيد١) .نمره(

)اولاً موضوع ﺗبليغ به اختيار خودﺗان است .ثانياً اگر در مورد گرافيك و طراحي ﺗبليغ ايده اي داريد ،ﺗوضيح دهيد.
ثالﺜاً اگر از فنوني استفاده كنيد كه در ﺗصاوير سوال  ٦به كار نرفته باشد؛ نمره ي اضافه مي گيريد(.

 .٨ﺗصوير )ز( كه در انتهاي ويژه نامه آمده ،در پشت كتاب ﺗفكر و سواد رسانه اي شما چاپ شده است .با ﺗوجه به مطالبي
كه ﺗا كنون خوانده ايد ،اين ﺗصوير به كدام مفاهيم سواد رسانه اي اشاره مي كند؟ )١نمره(

 .٩ﺗا آخر امتحان حق بلند شدن نداريد! هر چقدر وقت اضافه آورديد بدون ﺗعارف و صريح نظرﺗان را درباره كتاب و نحوه
ﺗدريس ﺗا كنون بنويسيد و اگر پيشنهادي هم براي نيمسال دوم داريد دريغ نكنيد. ...

در پناه حق

