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 پاسخ آزاد در چهارچوب پاسخ صحیح دارند، چه راه هایی پیشنهاد می کنید؟  "مصرفتومور " که کسانی بهبود برای  -5 

 تصویر زیر به کدام یک از گزینه های پیشنهادی مربوط می شود:-6

 می قرار ها رسانه تأثیر تحت مستقیم طور به و آسانی به مردم

 در را افراد و تضعیف، را سنّتی جامعه های پیوند رسانه، .گیرند

 اثر .کند می پذیر آسیب فرهنگی سیاسی، تجاری، تبلیغات مقابل

 های روش و راه آنها خالل در که است مهم لحاظ این از تبلیغات

 کردن، خرید خوردن، غذا پوشیدن، لباس برای را مخصوصی

 ها ش رو آن و دهد می انتقال جامعه افراد همۀ  به … و سرگرمی

 مستقیم های روش با تبلیغات .کند می تبدیل عمومی فرهنگ به را

 گرایی تجمل و زدگی مصرف فرهنگ ترویج موجب غیرمستقیم و

 تصاویر از تبلیغات تأثیرگذاری افزایش برای ها رسانه .شود می

 کنند می استفاده شده اغراق های موقعیت و دار لعاب و رنگ

 گران های اتومبیل تجمّالتی، خانگی م لواز با بزرگ های خانه(

 زندگی از تصویری روش، این با .) … و زیبا های ه قیمت،چهر

 تنها که کنند می ایجاد مخاطبان ذهن در را مطلوب و آرمانی

 پیدا را مشابهش توان می بزرگ شهرهای نشین مرفه درمناطق

 جز راهی خوشبختی به رسیدن برای که کنند می القا چنین و کرد

 استفاده و کاال مصرف

 .ندارد وجود )برندها( مشهور تجاری های نام از

 

 

 تصویر زیر را در رابطه با تومور مصرف تفسیر کنید:-4

 سپس و است کوتاه نسبتاً دورۀ زمانی دارای یک و می شود پذیرفته جامعه، افراد از بخشی توسط که است ای فرهنگی مُد چیست؟ پاسخ: الگوهای-1

 شود. می فراموش

 به سؤاالت زیر در رابطه با مُد پاسخ دهید: پاسخ آزاد در چهارچوب پاسخ صحیح-2

 هستند؟ کسانی چه مُد سازندگان و آفرینندگان-ب        روند؟ می مُد دنبال به خود آرایش و پوشش سبک در افراد برخی چرا-الف

 را بنویسید. مُدگرایی ترویج در رسانه ها نقش از ل  یک مثا-ج

 بنویسید: پاسخ آزاد در چهارچوب پاسخ صحیح فیلمنامه یک اگر -3

 روستایی، یا شهری کشوری، و شهر چه از ساله، چند را او-ج گذارید؟ می چه را تانفیلم  اصلی شخصیت نام-ب            چیست؟ فیلم تان موضوع-الف

 گیرید؟ می نظر در چگونه را او زندگی محل چینش و اثاثیه و اسباب تغذیه، پوشش، -د            کنید؟ می انتخاب فقیر یا ثروتمند

 کنید؟   می توصیف اعتقاداتی و هاش  ارز چه با را او-و           چیست؟ او تفریحات و سرگرمی ها-ه
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