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 :توضیح

ر های است که در انتهای های مهم از متن کتاب سواد رسانهاین مجموعه شامل قسمت

توانید ای مربوط به همان موضوع آمده است که میهای چندگزینهمبحث، نمونه سوال

 ها را در متن پیدا کنید.پاسخ آن

  



 

 مجازی آموزش هایشلچا و مزایا جدول

 
 

 ؟نیست «یمجاز آموزش یمزایا»کدام یک از گزینه های زیر از  -۱

 آموزش کردن همگانیالف( 

 یادگیری یتکمّ و کیفیت افزایشب( 

 استاد از چهره به چهره استفاده امکان کاهشج( 

 منابع به وسیع و سریع د( دسترسی

 

 ؟باشدنمی «مجازی آموزش هایچالش»های زیر از کدام یک از گزینه -۲

 آموزش هایهزینه کاهشالف( 

 واسطه بی احساسات انتقال امکان کاهشب( 

 انسانی - اجتماعی تعامالت از دورشدنج( 

 اطّالعات سرریزد( 

 

 

 

 

 

 

  



 

 زیرمتن و فرامتن  متن،

 باشد:شامل سه الیه می ایرسانه ولیداتت

ها متنمی نامند. متن است،  ای رسانه محصول و محسوس تولیدِ اصلِ و مستقیم، عناصر و آشکار پیام دارای که را میانی الیه

 برای دیگری چیز هر یا و نشانه صدا، تصویر، کلمه، صورت به توانند می که هستند پیام هر ظاهریِ اطّالعات همه واقع در

 .است کرده استفاده آنها از نویسنده یا شاعر که است واژگانی همان دقیقاً المثل،ب ضر یا شعردر هر متن . باشند معنا انتقال

 .سازد می واسطهبی و صریح شکلی به پیام تولیدکننده را متن دیگر زبان به

 از استفاده مانند( برمخاطب اثرگذاری فنون از هدفمند گیریِ بهره با پیام تولیدکننده که غیرمستقیمی و پنهان های پیام به

 مفهوم شعر، در زیرمتنمی گویند. زیرمتن  است کرده جاسازی ایرسانه تولید زیرین الیه در )...و موسیقی نور، رنگ، کالم،

 کرده جاسازی متن، درون در ادبی صنایع از استفاده با غیرمستقیم و هنرمندانه شاعر، که است پنهانی اصطالحیِ و کنایی

 رمزگشایی وی توانایی و دانایی به بسته مخاطب، توسط و رمزگذاری، ایرسانه فنون کمک به تولیدکننده توسطزیرمتن  .است

 .شود می

 اثرگذاری و درک بر حاکم بیرونی عوامل و فرهنگی محیطی، اوضاع شامل و است پیام درون و متن از خارج که باالیی، الیه به

فرامتن  بوده اشهتولیدکنند نظر مدّ که کند می تبدیل چیزی آن ضد به را پیام هر هدف یا مفهوم گاهی حتّی و است پیام

 اجتماعی هسازند حرکت نماد یا اعتراضی نبشج  نشانه به را حماسی یا احساسی شعر یکفرامتن  است ممکن. گویندیم

 فرهنگ، به و است پیام کننده مصرف و تولیدکننده اراده و خواست از خارج و رسانه ساختار از فراترفرامتن  .کند تبدیل

 .گردد برمی پیام بیرونی عناصر و مکانی و زمانی وضعیت
 

 یک پیام صحیح است؟« متن»های زیر در مورد کدام یک از گزینه -۳

 است. پیام اثرگذاری و درک بر عوامل حاکم و فرهنگی محیطی، اوضاع شاملالف( 

 رمزگذاری شده است.  ایرسانه فنون به کمک تولیدکننده توسطب( 

 هستند. پیام هر ظاهریِ اطاّلعات همهج( 

 کند.ایجاد می پیام تولیدکننده که غیرمستقیمی و پنهان هایپیامد( 

 

 یک پیام صحیح است؟« زیر متن»کدام یک از گزینه های زیر در مورد  -۴

کرده جاسازی، بر مخاطب اثرگذاری فنون از گیریِ بهره با پیام تولیدکننده که غیرمستقیمی و پنهان های پیامالف( 

 است.

 دیگری چیز هر یا و نشانه صدا، تصویر، صورت کلمه، به توانندمی که هستند پیام هر ظاهریِ اطّالعات همهب( 

 باشند. معنا انتقال برای

 پیام اثرگذاری و درک بر عوامل حاکم و فرهنگی محیطی، اوضاع شامل و است پیام درون و متن از خارجج( 

 است.

 است. پیام کننده مصرف و تولیدکننده اراده و خواست از خارج و رسانه ساختار از فراترد( 

 

 

  



 

 یک پیام صحیح است؟« فرامتن»کدام یک از گزینه های زیر در مورد  -۵

 اثرگذاری و درک بر حاکم عوامل بیرونی و فرهنگی محیطی، اوضاع شامل و است پیام درون و متن از خارجالف( 

 است. پیام

یکی از  در بر مخاطب اثرگذاری فنون از گیریِ بهره با پیام تولیدکننده که غیرمستقیمی و پنهان های پیامب( 

 جاسازی کرده است. ایرسانه تولید های الیه

 ای است.رسانه محصول و محسوس تولیدِ اصلِ و مستقیم، عناصر و آشکار پیام دارایج( 

 ادبی صنایع از استفاده با غیرمستقیم و هنرمندانه شاعر، که است پنهانی اصطالحیِ و کنایی مفهوم شعر، درد( 

 .است کرده جاسازی متن، درون در

 

 

 پنج پرسش کلیدی )پنجگانه سواد رسانه ای(

 نگاه با و گیردمی نظر در گذرواژه پنج مانند را کلیدی پرسش پنج ای،رسانه پیام هر با رویارویی در قاخلّ و فعاّل مخاطب هر

 :از است عبارت که شودمی رو به رو آن با عمیق، درک و دقیق

 ب(چهارچو /الب؟ )قاست شده استفاده مخاطب توجّه جلب برای فنونی چه از

 (گیرنده /مخاطبان؟ )کنندمی درک متفاوت را پیام این مختلف افراد چطور

 (مؤلف و فرستنده /هویت)  است؟ کرده تولید را پیام این کسی چه

 (نگیزها / هدف) است؟ شده فرستاده پیام این چرا

 (یامپ / محتوا) است؟ شده حذف آن از یا شده ارائه پیام این در نظریاتی و هاارزش زندگی، سبک چه

 

 ای کدام است؟در پنجگانه سواد رسانه« هویت / مولف»منظور از  -۶

 چرا این پیام فرستاده شده است؟الف( 

 فرستاده است؟تولید کرده و چه کسی این پیام را ب( 

 مخاطب این پیام چه کسی یا چه کسانی هستند؟ج( 

 است؟ شده استفاده مخاطب توجّه جلب برای فنونیه چد( از 

 

 بازنمایی

 یا واقعیت ضد ای،رسانه پیام هر ضرورتاً که نیست این بازنمایی معنای ص.خا شکلی به واقعیت دادن نشان یعنی« بازنمایی »

 نظر مورد واقعیت از را خود تحلیل و تفسیر کوشدمی بازنمایی از استفاده با رسانه که است این بلکه باشد؛ آن از کاریکاتوری

 .نکند دو این بین تفاوتی احساس او که طوری کند ارسال خود مخاطبان ذهن به پنهان و آشکار طور به

 

 در کدام گزینه آمده است؟« بازنمایی»مفهوم دقیق  -۷

 خاص و گزینش شده شکلی به واقعیت دادن نشانالف( 

 تغییر واقعیت با جعل و دستکاری محتواب( 

 ارائه تفسیر و تحلیل از واقعیت به صورت واضح و آشکارج( 

 نمایش یک پیام در قاب هنر واحساس خالقانهد( 
  



 

 )سازی انگاره( سازیکلیشه

 نمایند، تکرار را آن مختلف اشکال به و زمان طول در و بورزند اصرار خاص شکل به واقعیت بازنمایی در هاهرسان یا رسانه اگر

 د.کنن تبدیل «کلیشه « یا » انگاره »به  را بازنمایی آن توانند می

 با تصوّرات این که مانی. زآموزد می ما به را ها موقعیت و ها هویت گروهها، برخی کردن مجسّم های راه رسانه، دیگر، بیان به

 آن، در که است بازنمایی وعی( نسازی انگاره) سازی کلیشه .شود می عریف( تانگارهه  )کلیش عنوان با کند، پیدا ارتباط مردم

 قضاوت در و آید می ما ذهن در ها رسانه توسط شده ساخته انگاره بالفاصله افتیم، می گروه یا شخص مفهوم، یک یاد به بار هر

 .گذارد می تأثیر پیرامونمان اتّفاقات و افراد به نسبت ما های گیری تصمیم و

 

 درست نیست؟« کلیشه»کدام گزینه در مورد  -۸

 تکرار بازنمایی واقعیت به شکل خاص در زمان های مختلفالف( 

 ارتباط دادن تصورات از برخی موقعیت ها یا هویت ها با مردمب( 

 کلیشه در قضاوت ما نسبت به افراد یا اتفاقات پیرامون ما تأثیر نمی گذارد.ج( 

 کلیشه ها ، انگاره های ساخته شده توسط رسانه ها در ذهن ماست.د( 

 

 

 تعمیم و تکرار

 تعمیم به ناخودآگاه طور به پیام گیرنده شود می باعث تکرار  .دارد کلیدی نقشی (انگاره) کلیشه ایجاد در» تکرار «عنصر 

 « است سازی انگاره در رسانه اصلی هدف مخاطب، ذهن در تعمیم» بزند. دست

 

 بزند. ...... دست........  به ناخودآگاه طور به پیام گیرنده شود می باعث عنصرتکرار -۹

 قضاوتالف( 

 تصویرسازیب( 

 تعمیمج( 

 نمونه سازید( 

 

 هدف اصلی رسانه در ایجاد کلیشه )انگاره( چیست؟ -۱۰

 ایجاد ابهام در ذهن مخاطبالف( 

 تحلیل در ذهن مخاطبتوان ایجاد ب( 

 ایجاد تعمیم در ذهن مخاطبج( 

 ساخت و نشر پیام مجازید( 

 

 

 

  



 

 اهداف اقناع

 :برای هایی روش و فنون توسط مهم ین. ااست پیچیده و ماهرانه دقیق، مخاطب قلب و ذهن بر هاهرسان تأثیرات

 ما نظر و توجّه جلب -

 خودشان برای اعتماد و اعتبار پدیدآوردن -

 ما وجود در خودشان آرزوهای و آمال سازی شبیه -

 … و گذاری سرمایه دادن، رأی خرید، مانند کاری دادن انجام برای ما تحریک -

 انجام می پذیرد.

 

 فنون و روش های اقناعی از سوی رسانه ها برای چه اهدافی انجام می شود؟ -۱۱

 ما نظر و توجّه جلبالف( 

 خودشان برای اعتماد و اعتبار به وجود آوردنب( 

 دادن و ... رأی خرید، مانند کاری دادن انجام برای ما تحریکج( 

 استهمه گزینه ها صحیح د( 

 

 

 

 اقناع فنون

 که حالی در پیام؛ یک های عبارت میان از یا پیامها دیگر میان از پیام، یک استخراج ( :نمایی بزرگی )سازبرجسته

 عمل این رادیو درد. دار نام اغراق یا سازی برجسته کند، جلوه اهمیت کم و کوچک رسانه، سوی از شده مطرح دیگر موضوعات

 .شود می انجام گوینده صوت و لحن تغییر و خبر به شده داده اختصاص زمان میزان خبر خواندن ترتیب در دهی اولویت با

 از استفاده شده، داده اختصاص زمان میزان خبر، خالصه از استفاده خبر، به دادن اولویت با خبر، سازی هبرجست تلویزیون در

 .شود می دیده فیلم و عکس

 محصول، یک درباره که دهند می نشان را کسانی اغلب ای رسانه های پیام  عادی: مردم و نخبگان ها،ستاره دادن گواهی

 آنان از فن این منظور به که افرادیکنند. می رد هم گاهی و تأیید را آن و دهند می نظر دیگر چیزی هر یا قانون، عقیده، فکر،

 به را سومی فرد پای فن این . عادی مردم حتّی یا نخبگان هم گاهی و هستند (ها ستاره) ها چهره گاهی شود، می استفاده

 بپذیرد. تر راحت است، بوده فرستنده هدف را آنچه پیام گیرنده تا کشد می میان

 امیال، آرزوها، با دیگر چیزی هر یا خدمت، محصول، نظر، فکر، یک بین پیوندی تا شودمی سعی روش این در معانی: تداعی

 مخاطب ذهن در … و شادی تفریح، سالمت، موفّقیت، خصوصی، حریم امنیت، زیبایی، مانند انسانی مطلوب احساسات و غرایز

 .شود ایجاد خود هدف

 رسانه های پیام در خوب احساسات شود می سعی آنجا در چقدر ر. هاست معانی تداعی مقابل نقطه حدودی تا فن این ترس:

 شکست دهان، بد بوی مثل ترسناک مواقع بعضی در و نداشتنی دوست چیزهای از اینجا در بخورد، پیوند خاص اهدافی به ای

 های گروه یا و سیاستمداران هشدارهای .شود می استفاده مخاطب توجّه جلب برای ... و تروریسم بشر، حقوق ناکامی، و

 فن این از استفاده برای دیگر ای نمونه هم آنها گزارش و هاسخنرانی اخبار، در موجود وضعیت آور هراس ترسیم و آنها حامی

 کنند. معرّفی شده ترسیم وضعیتِ بخشِ نجات را خود های برنامه و خود تا است

  



 

 کنندمی استفاده شیوه این از ای رسانه های پیام از یاری. بسرود می شمار به مخاطب کردن قانع برای قدرتمند روشی طنز:

 .شود همراه ما ذهن در مفرّح و خوب احساسی با آنها پیام شوند موجب راه این از و کنند، جلب خود به بیشتر را ما توجّه تا

 خوب احساس این تواند می بخنداند، را ما بتواند تبلیغاتی آگهی اگر بنابراین،  .داریم خوبی احساس خندیم،می که هنگامی

 .بزند پیوند ما ذهن در نظرش مورد محصول به را

 آنها به ما بیشتر اعتماد موجب امر همین و تثبیت، ما ذهن در بیشتر شوند، تکرار بیشتر چقدر هر ای رسانه های پیام تکرار:

 برای است پیام درون در خاص کلماتی یا صداها تصاویر، تکرار روشها از یکی :شودمی انجام روش دو به تکرار ینا  .شودمی

 تلویزیونی، بازرگانی های آگهی مانند پیام چندباره و کامل تکرار دیگری .شود مستحکم ما ذهن در پیام اصلی معنای اینکه

 ذهن در بیشتر تا است ...و مهم خبر یک ،)بیلبورد( محیطی تبلیغاتی تابلوهای ،(سایتها) تارنماها کوچک، تبلیغاتی تابلوهای

 .شود تثبیت ما

 

 در شیوه همین .کند کمک هدفتان به رسیدن برای شما به تا کسی ترغیب برای است ای شیوه: دادن رشوه یا تطمیع

 هدیه کشی، قرعه تخفیف، حراج، .شود گرفته کار به تواند می هم خاص ای عقیده پذیرفتن یا کاری برای افراد متقاعدسازی

 .هستند تطمیع فن از هایی نمونه … و ببر چندتا بخر یکی رایگان،

 برای تا شود می باعث مسئله همین و کنیم احساس بیشتر را چیزی شدّت ما شود می باعث زبانی ساختارهای برخی شدّت:

 ارزا را خود محصول فروشگاهی، وقتی .است دسته این از تبلیغات در )ترین(عالی صفات کارگیری به .شویم قانع خاص کاری

 استفاده با مقایسه ایجاد  .شویدمی ترغیب بیشتر آن از خرید برای شما کند،می بیان …و اوّلین ترین،پرفروش بهترین، ترین،ن

 است. ساختارها این از دیگر ای نمونه هم )تر(برتر صفت از

 

 

 در هریک از موارد زیر فنون اقناع به کار رفته را مشخص کنید:-۱۲

 شده در تلویزیون  داده اختصاص زمان میزان و خبر خالصه از خبر، استفاده به دادن اولویت -

 حضور امین حیایی در تبلیغات محصوالت بیژن   -

 پیوند احساسات مطلوب انسانی با محصول یا خدمت -

 اخبار در موجود آور وضعیت هراس ترسیم و سیاستمداران هشدارهای -

 پیام چندباره و کامل درون پیام یا تکرار در خاص کلماتی یا صداها تصاویر، تکرار -

 … و رایگان هدیه کشی، قرعه تخفیف، حراج، -

 برتر صفت از استفاده با مقایسه تبلیغات یا ایجاد در ترین((عالی صفات کارگیری به -

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 الب ارسال پیام ق

 پیام انتقال برای مناسبی قالب رسانه هر محدودیتهای و امکانات و نظر مورد پیام به توجّه با ای رسانه های پیام تولیدکنندگان

 کردن سخنرانی جای سینما . ندارد وجود مخاطب با فوری و مستقیم تعامل امکان چاپی های رسانه در مثالً کنند؛می انتخاب

 کتاب از تلویزیون یا رادیو اخبار، آخرین از اطّالع برای یا نیست جالب اجتماعی های شبکه در طوالنی های متن انتشار .نیست

 خود به را گوناگونی های قالب تواند می ای، رسانه فضای در چه و عادی زندگی در چه پیام، بستان و بده .است تر مناسب

 .نیست منحصر نگارش یا وگو گفت به این و بگیرد

 

 قالب )رسانه( مناسب هرپیام جهت نشر و انتقال را انتخاب کنید. -۱۳

 رادیو و تلویزیون اخبار :  -

 ویدئو سخنرانی :  -

 شبکه های اجتماعی متن های کوتاه ادبی، فرهنگی و اجتماعی :  -

 سینما فیلمهای بلند سینمایی :  -

 وبالگ خاطرات و تجربیات شخصی :  -

 تلفن همراه گفتگوی مستقیم و پیام کوتاه :  -

 رسانه های مکتوب )کتاب ، مجله و ...( فنی :  پژوهشی ومتون علمی،  -

 وب سایت )تارنما( اطالعات مربوط به یک محصول یا خدمت :  -

 

 بانی خبردروازه

 اخبار که کسی مثالً است؛ کرده عمل خود هایشارز و ها دیدگاه اساس بر خبرها چینش و انتخاب چگونگی برای کس هر

 چینش برای متفاوتی و ترکیب  ترتیب از است ارزشمند برایش ورزش که کسی به نسبت داند، می تر مهم را داخلی سیاسی

 . کندمی استفاده زمان اختصاص و اخبار

 

 ود؟شاساسی عمل می برچه  خبرها چینش و انتخاب چگونگی در موضوع دروازه بانی خبر، برای -۱۴

 مهلت زمانی انتشار پیامالف( 

 غیرعادی و استثنایی بودن خبرب( 

 دیدگاه و ارزش های انتخاب کنندهج( 

 اعتبار و ارزش پیامد( 

 

 مخاطب شناسی

 !انسانهستیم:  رو به رو خلقت موجود ترین ناشناخته و ترین پیچیده با ما که است این در شناسی مخاطب دشواری

 ای چیست؟دشواری مخاطب شناسی در سواد رسانه -۱۵

 پیچیده ترین و ناشناخته ترین موجود است. ،مخاطبالف( 

 ب باید به طور مستقیم در معرض پیام قرار بگیرد.طمخاب( 

 دسترسی داشته باشند.مخاطبان باید به صورت گروهی به پیام ج( 

 همه گزینه ها صحیح است.د( 
  



 

 ویژگی های مخاطب فعال 

 درگیری ، مقاومت  و بودن ، مشارکت انتخابی یا ، هدفمندی سودمندی یا گرایی گری ، نفعگزینش

 

 ؟نیستکدام یک از موارد زیر، ویژگی مخاطب فعال  -۱۶

 گزینش گریالف( 

 نفع گراییب( 

 تممقاوج( 

 موقعیتتغییر د( 

 

 

 تجربیات، قبلی، دانش اساس بر است ممکن مخاطبانولی  است، مخاطبان یکسان همه ای برایرسانه تولیدمتن چند  ره

 .نیست درست تفسیرها، این همه الزاماً که کنند ایجاد خود برای پیام از متفاوتی تفسیر برداشت و خود، عقاید و ها ارزش

تواند برداشت یا تفسیرمتفاوتی ای برای همه، چگونه مخاطب میتولید رسانه« متن»با وجود یکسان بودن  -۱۷

 داشته باشد؟

 بر اساس دانش قبلی خودالف( 

 بر پایه تجربیات کسب شدهب( 

 ها و عقایدشمطابق با ارزشج( 

 های محیطیبر اساس واقعیتد( 

 شناخت مخاطب از ذهنیت تولیدکننده(اه

 

 

 هارسانه برابر در مخاطب حقوق های مصداق ترین مهم

 باشد داشته دسترس در سالمی و متعدّد ای رسانه منابع که دارد حق مخاطب : )حق انتخاب (به اطاّلعات دسترسی حق

 .کند انتخاب اوست، سالئق و عالئق با متناسب و نیاز مناسب را آنچه بتواند تا

 مراجع به است داشته روا ظلمی او حق در که ای رسانه از دارد حق مخاطب دادخواهی : و رسانه خطاکار از شکایت حق

 .کند مطالبه را خود حق دادگاه از و،  شکایت قانونی صالح

 سوءتفاهم که دارد استداللهایی و توضیحات مورد آن در مخاطب امّا است کرده بیان را درستی مطلب رسانه پاسخگویی : حق

 .کند می برطرف را

 مقدسات و عقاید دینی به احترام حق

 توهین افترا و منع و حرمت اشخاص حفظ حق

 برای که ای) نمونه نقض این حق در رسانه ها  : روزنامه :نشر اکاذیب منع و دقیق صحیح و از اطّالعات مندی بهره حق

 (دهدمی فریب را مخاطب و زندمی دروغین و جنجالی های عنوان خود مخاطبان تعداد و شمارگان افزایش
 

 نگاریمنع هرزه و اخالق عمومی و عفت حفظ

  



 

 که تبلیغاتی کردن ) نمونه نقض این حق در رسانه ها : پخش )مانندکودکان( : پذیرتر حقوق مخاطبان آسیب رعایت

 مشکالت به یا دهند انجام خطرناک عمل خطا، به آنها شودیم باعث و است کودکان ذهنی گنجایش و توان و سن از فراتر

 (.شوند مبتال دیگر

 منافع برای صرفاً که جناحی و حزبی های) نمونه نقض این حق در رسانه ها : رسانه ها :رسانه در طرفیو بی انصاف رعایت

 (.کنند می نمایی بزرگ را رقیب گروه معایب و خود گروه محاسن خود، به منتسب افراد

سالمی در دسترس داشته باشد تا به دور از ای مخاطب حق دارد منابع رسانه از خشونت( : بهداشت روانی )پرهیز رعایت

 خشونت و ناامنی، فضای آرام و اطمینان بخشی را در ذهن مخاطب ایجاد کند.

 

 گروه معایب و خود گروه محاسن خود، به منتسب افراد منافع برای صرفاً که جناحی و حزبی هایهرسان»  -۱۸

 «نندکمی نماییبزرگ را رقیب

 کدام حق مخاطب در رسانه هاست؟ نقضعبارت فوق نمونه ای از 

 حق پاسخگوییالف( 

 حق حفظ حرمت اشخاص  و منع توهین و افتراب( 

 حق حفظ و احترام به حریم خصوصیج( 

 رعایت انصاف و بی طرفید( 

 

مخاطب حق دارد منابع رسانه ای سالمی در دسترس داشته باشد تا به دور از خشونت و ناامنی، فضای آرام »  -۱۹

 «اطمینان بخشی را در ذهن مخاطب ایجاد کند.و 

 کدام حق مخاطب در رسانه هاست؟ توضیحعبارت فوق 

 حق تصحیحالف( 

 حق احترام به عقایددینی ومقدساتب( 

 حق بهره مندی از اطالعات صحیح و منع نشر اکاذیبج( 

 حق رعایت بهداشت روانید( 

 

 ) …و همراه تلفن در ای، رایانه( ویدئویی های بازی اوّلیه تحلیل

 بازی ارزشمند چیزهای شوید؟ می بازداشته کارهایی چه از شما و شودمی داده شما به هاییاجازه )چه منابع قواعد، ارزشها،

 است؟ و ... ( کدام

 کنید؟( کشف بازی هنگام باید را یک کدام و است شده داده شما به بازی ابتدای در عناصری )چه اکتشاف

 یا  )امتیاز بیشترین به رسیدن یا وقت شدن تمام مثل (است نهایی نقطه یک به رسیدن در بیشتر بازی لذّت )آیا بازی هدف

 است؟ و ... ( بازی انجام روند از بردن لذّت درباره

 دامک کند،یم حمایت یا یاد آنها از روشنی به شرکت این که شعارهایی و )ارزشها گذاران وسرمایه تولیدکننده شرکت

 (و ...  هستند؟ هاییمجموعه یا افراد چه بازی این گذارانسرمایه یا مالی حامیان است؟

 (و ...  دهد؟ می شکل بازی این به هایی چالش و هامرحله )چه بازی روند

 (و ...  شود؟ می هدایت رایانه خود توسط آواتار بازی، هایقسمت چه )در تعامل

 (و...  گروهی؟ یا است فردی بازی دارد؟ آیا وسعت چقدر بازی، حیطه و )گستره )و رقیبان شریکان (ها  همبازی



 

 ( واقعیت است؟ و... از دور یا شبیه بازی فضای چقدر)چقدر بازی واقع نما است؟  واقعیت و خیال زنجیره

 اجرا خود،شخصی زندگی دنیای در را بازی دنیای و فضا که دارد تمایل و عالقه بازیگر )چقدر و همزادپنداری تکرارپذیری

 دارد؟ و ... ( مخاطب عادی زندگی برای یادگیری و اجتماعی آموزش بازی، چقدر کند؟

 آیا ،)مختلف های فرهنگ یا کشورها (مکانی و زمانی مختلف های موقعیت در بازی )این )بستر فرهنگ، (فرامتن

 متفاوت؟( یا ودشیم ارزیابی و فهمیده یکسان

 

 صحیح است؟« تعامل»ویدئویی کدام گزینه در مورد در تحلیل بازی های  -۲۰

 است؟ شده داده شما به بازی ابتدای در عناصری چهالف( 

 است؟ کدام کند،می حمایت آنها از شرکت این که شعارهایی و هاارزشب( 

 شود؟ می هدایت رایانه خود توسط آواتار بازی، هایتقسم چه درج( 

 کند؟ اجرا شخصی، زندگی دنیای در را بازی دنیای و فضا که دارد تمایل و عالقه بازیگر چقدرد( 

 

 صحیح است؟« همزادپنداری»در تحلیل بازی های ویدئویی کدام گزینه در مورد  -۲۱

 ؟ شودمی فهمیده یکسان مکانی آیا و زمانی مختلف های موقعیت در بازی اینالف( 

 دارد؟ مخاطب عادی زندگی برای یادگیری و اجتماعی آموزش بازی، چقدرب( 

 چقدر بازی واقع نما است؟ج( 

 است؟ کدام بازی ارزشمند چیزهاید( 

 

 

 اخبار و اطالعات زرد

 و شودمی ارائه جذاب صورت به و فریبنده کلمات از استفاده با و زیاد لعاب و رنگ همراه به اطّالعات و اخبار ها وقت خیلی

 ظاهر خالف بر که شویممی متوجّه پیامها، گونه این در دقّت کمی با اما کند؛ مشغول خود به ها ساعت را ما است ممکن

 اطّالعاتی و ندارند چندانی ارزش بودن،جالب و کنندگیسرگرم رغم علی و دارند توخالی و سطحی محتوایی جذابشان، و فریبنده

 .شود می گفته زرد اطّالعات و اخبار اطّالعات، و اخبار نوع این به .کنندنمی اضافه ما به ارزشمند

 

 ؟نیامده استدر کدام گزینه « اخبار و اطالعات زرد»تعریف  -۲۲

 ظاهری فریبنده و جذابی برخالف محتوایی سطحی و توخالی دارند.الف( 

 سرگرم کننده و جالب هستند.ب( 

 بی ارزش هستند و اطالعات ارزشمند را ارائه نمی کند.ج( 

خود را جذب می کنند. اکاذیب مشتریانمجالتی هستند که با نشر دروغ و د( 


