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محل مهر و امضاء مدیر

بارم

5.0

 -1عنصر  .......................................در ایجاد کلیشه نقش کلیدی دارد.
الف

 ................................... -2در ذهن مخاطب هدف اصلی رسانه در انگاره سازی است.

5.0

 -3روشها و فنون قانع کردن را  ....................................نامیده میشود.

5.0

 -4طنز روشی  ...............................برای  .................................مخاطب به شمار میرود.

5.0

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 -1رسانه ها چند نوع مخاطب دارند؟ نام ببرید.

1

 -2کلیدواژه های سواد رسانهای را نام ببرید.

1

 -3یک نمونه از کلیشهسازی های مثبت را بنویسید.

1

ب
 -4با توجه به گفته ((آلیس واکر)) بهترین راه برای گرفتن قدرت مردم چیست؟

1

 -0رسانهها چگونه بر ذهن و قلب مخاطب تاثیر میگذارند؟

1

 -6فنون اقناع را نام ببرید.

1

 -7این ضرب المثل مربوط به کدام یک از روشهای اقناع است؟
((خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو))

1

 -8چگونه میتوانیم مقایسه خوب و درستی انجام دهیم؟

1

پاسخ سواالت زیر را به طور کامل بنویسید.
 -1با یک مثال متن ،زیر متن و فرامتن را توضیح دهید.

2

 -2باز نمایی را تعریف کنید.

2

 -3برجسته سازی (بزرگ نمایی) را تعریف کنید.

2

ج
 -4برجسته سازی در مطبوعات چگونه انجام میشود؟

2

 -0روشهای تکرار را بنویسید.

2
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نام دبیر:

پاسخ

-1تکرار
الف

-2تصمیم
-3زبان اقناع
-4قانع کردن
 -1دو نوع منفعل و فعال
-2
-1قالب (رسانه) -2فرستنده(مولف) -3بستر (فرهنگ) -4گیرنده(مخاطب)
-3یک نمونه از کلیشه سازی های مثبت ،بازنمایی اعتیاد در رسانه ها است.

ب

-4بهترین راه برای گرفتن قدرت مردم این است که آنها فکر کنند اصال قدرتی ندارند.
-0رسانه ها با استفاده از شیوه های اقناعی سعی میکنند.
-6برجسته سازی(بزرگنمای) ،گواهی دادن ستاره ها ،نخبگان ،تداعی معانی ،ترس ،طنز تکرار ،همراهی با جماعت ،افراد زیبا ،ادعای آشکار،
شدت ،نمادها ،مقایسه
-7همراهی با جماعت
-8زمانی که قیاس شوندگان با همدیگر مشابه باشند.
 -1متن در هر شعر یا ضرب المثل ،دقیقا همان واژگانی است که شاعر یا نویسنده از آنها استفاده کرده است.
زیرمتن در شعر ،مفهوم کنایی است که شاعر هنرمندانه و غیر مستقیم در درون متن جاسازی کرده است.
فرامتن یک شعر احساسی یا حماسی را ممکن است به جنبشی اعتراضی یا حرکت اجتماعی تبدیل کند.
 -2بازنمایی یعنی نشان دادن واقعیت به شکلی خاص

ج

 -3استخراج یک پیام ،از میان دیگر پیام ها یا از میان عبارت های یک پیام ،در حالی که موضوعات دیگر مطرح شد.از سوی رسانه ،کوچک و کم
اهمیت جلوه کند ،برجسته سازی یا اغراق نام دارد.
 -4در مطبوعات با استفاده از فنون صفحه بندی ،اندازه عنوان ،استفاده از عکس ،نقش ،طرح و جایگاه خبر در صفحه انجام میشود
-0تکرار به دو روش انجام میشود :
-1تکرارتصاویر ،صداها یا کلماتی خاص در درون پیام است برای اینکه معنای اصلی پیام در ذهن ما مستحکم شود.
-2تکرار کامل و چند باره گیام مانند آگهی های بازرگانی تلویزیونی ،تابلوهای تبلیغاتی کوچک ،سایتها ،بیلبوردهاو .....است تا بیشتر در ذهن ما
تثبیت شود.

