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نمونه سواالت درس سواد رسانه اي

.سواد رسانه اي را تعریف کنید 1
در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درك متکی بر مهارت که براساس ) Media Literacy(سواد رسانه اي : جواب 

.تفکیک و شناسایی کردآن می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات رسانه اي را شناخت و آن ها را از یکدیگر 
)مورد 4(مفاهیم گلیدي سواد رسانه اي کدامند؟ 2

رسانه ها منافع تجاري –3.همه افراد پیام ها را به سختی تفسیر می کنند–2همه رسانه ها ساختارمند هستند–1:جواب
زبان ، سبک ، تکنیک و اخالق خاص خود را دارد هر رسانه –5رسانه ها پیام هاي  ایدئولوژیک و ارزشی دارند   –4.  دارند 

. در رسانه ها شکل و محتوا باهم مرتبط هستند –7. رسانه ها معنی اجتماعی و سیاسی دارند  -6.

.سه جنبه عناصر سواد رسانه اي را توضیح دهید 3

ارتقاي آگاهی افراد نسبت به رژیم مصرف رسانه اي - الف:جواب 

.هاي مطالعه یا تماشاي انتقاديآموزش مهارت- ب

تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادي رسانه ها که در نگاه اول قابل مشاهده نیست -ج

چه اهدافی را دنبال می کند ؟آموزش سواد رسانه اي4

.ایجاد تفکر خالقانه، انتقادي و موشکافانه در افراد-1: جواب 

.جدید مانند رایانه براي پردازش و تولید و طراحی اطالعاتاستفاده از فناوري هاي - 2

شناخت و ارتباط با اشکال بصري و استفاده از آن ها در کنار سایر مهارت هاي ارتباطی مثل خواندن، نوشتن، -3
صحبت کردن و گوش دادن

چه مراحلی دارد ؟کسب سواد رسانه اي5

نگاه منتقدانه به محتواي رسانه ها-2داشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانه ها-1

استفاده از رسانه براي تغییرات اجتماعی-4تحلیل جنبه هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در رسانه ها-3
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.را نام ببرید شیوه هاي برخورد با رسانه ها6

تحلیل پیام و اهداف رسانه ها-3نگاه منتقدانه به محتواي رسانه ها-2استفاده آگاهانه از رسانه ها-1

برداشت هاي گوناگون از یک پیام واحد رسانه اي-5جایگزینی ارزش ها و دیدگاه ها توسط رسانه ها-4
1سواالت کلیدي سواد رسانه اي کدامند؟ 7

مخاطب –3)از چه تکنیک خالقانه اي استفاده کرده است(ساختار–2)چه کس پیام را تولید کرده است(مولف–1
چه ارزش ها و سبک ها و دیدگاه هایی در پیام  بازنمایی یا حذف شده ( محتوا –4) برداشت هاي متفاوت از پیام چگونه است (

)چرا و با چه هدف نهایی پیام طراحی و ارسال شده است ؟ ( هدف –5) اند 
) مورد3(توانایی مرتبط با سواد رسانه اي را شرح دهید 8

توانایی تشخیص –3توانایی نتیجه گیري در مورد روابط علی و معلولی–2توانایی استفاده از تکنولوژي هاي روز–1
توانایی مصرف –5توانایی تشخیص ، تفسیر و به وجود آوردن تصویرهاي بصري–4تحریف ، کلیشه سازي ، تبلیغات

تواناي تجزیه وتحلیل اجتماعی ، اقتصادي ، –7توانایی ایجاد رژیم مصرف رسانه اي–6انتقادي و نه منفعالنه رسانه ها
سیاسی رسانه ها 

.تاریخچه پیدایش سواد رسانه را توضیح دهید 9

درك”عنوانتحتخودکتابدرباراولینلوهان،مکمارشال.گرددمیباز1965سالبهايرسانهسوادپیدایشاریخچهت
جدیديسوادبههاانساناستالزمیابد،تحققجهانیدهکدهکهزمانی: بودمعتقدوي. استبردهکاربهراواژهاین”رسانه

حالدردنیاکشورهايازبسیاريآموزشینظامدردرسیواحدیکعنوانبهاکنون.یابنددستايرسانهسوادنامبه
)جنوبیآفریقايواسترالیاانگلیس،آلمان،ژاپن،کانادا،.(استتدریس

است؟اهمیتحائزوفرزندانهااز نظر خانوادهايرسانهسوادبهپرداختنچرا10

:باشند قادرتاهستندايرسانهسوادنیازمندآنها

.کنندشناساییراپیامهردرشدهالقازندگیسبک)الف 

.کندمیاعطاهاخانوادهبهرامخربهايپیامبازشناسیتواناییايرسانهسواد) ب 

.استآنتقویتوايرسانهسوادآموزشها،رسانهمخرباثراتکاهشهايراهازیکی) پ 
رسانه اي اروپا براي آموزش سواد رسانه اي طرح می کند کدامند؟سه فلسفه اي مرکز تحقیقات11

.سواد رسانه اي آموزشی براي زندگی در دنیاي رسانه هاي جهانی است –1

.پرسش آگاهانه  قلب سواد رسانه اي است–2

.سواد رسانه اي جایگزینی براي سانسور ، تحریم و یا سرزنش رسانه است –3

                                                Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


.را نام برده و یکی را به اختیار توضیح دهید رسانه ايدعناصر سوا12

دسترسی، تحلیل، ارزیابی و ایجاد محتوا

.هدف از بررسی سواد رسانه اي و موضوعاتی که به آن پرداخته می شود باید مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. ارزیابی

چیست ؟جیمز پاتردیدگاه تعریف رسانه اي از13

اي از دانش و اطالعات و مهارت که مخاطب پیدا می کند تا از طریق آن بتوانند با وسایل رسانه مجموعه 
.ارتباط برقرار کند 

.مورد  نام ببرید 3سواد رسانه ايهاي کنشی  در مهارت از مجموعه 14

شکستن پیام به عناصر معنادار:(Analysis)تحلیل

ار زش پیام یا امکان مقایسه عناصر پیامداوري درباره.(Evaluation)ارزشیابی

تعیین اجزاي مشابه و متفاوت پیام.(grouping)گروه بندي

م و تعمیم آن به بقیه اجزاانتیجه گیري از برخی اجزاي پی:(reduction)استقرا

استفاده از اصولی فراگیر براي تبیین موارد خاص.(deduction)قیاس

.بندي پیام هاي مختلف در ساختاري جدیدجمع .(synthesis)ترکیب

.ارائه توصیفی روشن، درست و فشرده از پیام.(bstracting)خالصه سازي

.ترفندهاي رسانه اي را نام ببرید 15

برجسته سازي –بازنمایی –چک نمایی وک–حذف –سانسور 
سواد رسانه اي چه رویکردهایی دارد ؟ 16

رویکرد اقتصادي –رویکرد سیاسی –رویکرد اجتماعی ، فرهنگی –رویکرد زیبا شناختی 
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