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 اشتی که با توجه به فرهنگ مان از تصاویرپاسخ: متن: همان پیام آشکار تصاویر /زیر متن: استفاده از فنون نقاشی کاریکاتوری/ فرامتن: برد              

 در مورد تصویر دوم مثالً –می کنیم و ممکن است متفاوت با دیگران باشد مثال در مورد تصویر اولی پدر که مسئول خانواده است و تحت فشار             

 حفظ ظاهر  و با سیلی صورت را سرخ نگه داشتن یا رویایی و غیرواقع بین و یا خوش بین بودن .....            

 1                                             .آفتاببیرون واستابردرون،ازما( بررسی کنید: خانۀمتن، زیرمتن و فرامتن)این عبارت را از نظر پیام همبرگری-         8

 پاسخ: متن: همان پیام آشکار/ زیرمتن: استفاده از صنعت              

 ایجاز و تشبیه ..../ فرامتن: برداشتی که ما می کنیم با توجه به فرهنگ مان : مثالً  وجود فرهنگ ظاهرسازی در زندگی مان ....             

 3درس                 
                      نمونه از زندگی رسانه ای خود توضیح دهید که یک مخاطب فعال هستید یا مخاطب منفعل؟                                                با بررسی یک -         1

 منفعل از خود اختیاری در مقابلمخاطب  ها و ویژگی های مخاطب فعال و منفعل گفتگو کنید. تفاوتدر پاسخ خود از این متن استفاده کنید:              

 مخاطب فعال  های رسانه ای ندارد و آغوش خود را به روی هر پیام و رسانه ای گشوده است و همه پیام در ناخودآگاهش شکل می گیرد. پیام            

 .پیام مشارکت می دهد در شکل گیری های رسانه ای از خود واکنش نشان می دهد و خودآگاهش را در مقابل پیام             

                       یکی از برنامه های تلویزیون را که تماشا می کنید در نظر گرفته و پنجگانه های سواد رسانه ای را در مورد آن بررسی کنید.            -         2

)چهارچوب /قالب(است؟شدهاستفادهمخاطبتوجّهجلببرایفنونیچهاز -1             

)گیرنده /مخاطبان(کنند؟ میدرکمتفاوتراپیاماینمختلفافرادچطور-2             

)مؤلف وفرستنده /هویت(است؟کردهتولیدراپیاماینکسیچه-3             

)انگیزه /هدف(است؟شدهفرستادهپیاماینچرا-4             

    )پیام /محتوا(است؟شدهحذفآنازیاشدهارائهپیامایندرنظریاتی وها شارززندگی،سبکچه-5             

                                                             عکس و مکث : تصاویر زیر را در دو مورد مقایسه و تحلیل کنید.         پاسخ: آزاد                                                   -         3
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