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 -1طرح زیر ،با کدام یک از جمالت زیر ارتباط بیشرتی دارد؟
 )1هر چیز که در جسنت آنی ،آنی!
 )2تصاویر ،معصوم نیستند!
 )3لطفاً ،البهالی سطرها را بخوانید!
 )4هیچ گربهای ،برای رضای خدا ،موش منیگیرد!

 -2مح ّمدجواد و علیرضا در حال مرور اخبار در یک سایت با پیام زیر مواجه میشوند:
«در پــی ازدیــاد س ـگهای ولگــرد در مناطــق حاشــیهای شــهر ته ـران ،شــهرداری بــا تشــکیل گروههــای ویــژهای اقــدام
بــه کشــن و امحــای سـگهای ولگــرد کــرده اســت .بــر همیــن اســاس تــا کنــون بیــش از صــد قــاده ســگ ولگــرد ،شــکار
و امحــاء شــده اســت».
میدانیــم کــه مح ّمدجــواد ،موقعــی کــه 5ســال بیشــر نداشــت؛ توســط یــک ِ
ســگ هــار گزیــده شــده و 4روز در
بیامرســتان بســری میشــود ا ّمــا علیرضــا در 6ســالگی ،وقتــی ناگهــان داخــلِ چاهــی میافتــد؛ بــه واســطه پــارس کــردنِ
یــک ســگ و خــردار شــدن اهالــی محــل ،از مــرگ حتمــی نجــات پیــدا میکنــد. ...
مح ّمدجــواد در مواجهــه بــا ایــن خــر اعتقــاد دارد کــه ایــن تصمیــم ،کامـ ًا عقالنــی اســت امــا نظــر علیرضــا ایــن اســت
کــه ایــن اقــدام ،برخــاف حقــوق حیوانــات و یــک عمــل غیــر انســانی اســت .بــا اشــاره بــه کــدام یــک از «مفاهیــم ســواد
رســانهای» ،میتوانیــم مواجهــه متفــاوت ایــن دو فــرد را توضیــح دهیــم؟
 )2توجه به زیرمنت در فهم پیام
 )1کانال ارتباطی
 )4ساختگی بودن پیام
 )3توجه به فرامنت در فهم پیام
 -3یک روز زیبای بهاری دو نفر از خواب بیدار شده و با اتفاقی ناگوار مواجه میشوند:
 (1ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (2ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی راﯾﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺎدی آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 )1حریم خصوصی ،حق تکثیر
 )2حق پاسخگویی و تصحیح ،رعایت انصاف و بی طرفی در رسانهها
 )3حریم خصوصی ،حق شکایت از رسانه خطاکار
 )4هیچ حقی از مخاطب زیرپا گذاشته نشده ،حق تکثیر
 -4سواد رسانهای بر چه مبنایی استوار است؟
 )1نگاه انتقادی به رسانهها
)3نگاه خوشبینانه به رسانهها

 )2نگاه بدبینانه به رسانهها
 )4نگاه بیطرفانه رسانهها

 -5در یکــی از قســمتهای برنامــه «دورهمــی» شــبکه نســیم« ،نیــا فــاح» و همــرش «ســحر ولدبیگــی» میهــان ایــن
برنامــه بودنــد .در انتهــای گفتگــو« ،مه ـران مدیــری» بــه نیــا فــاح گفــت« :یــا بگــو بدتریــن بازیگــر ســینامی ای ـران
کیســت؟ یــا موهایــت را میزنــم!» ،نیــا فــاح در ابتــدا بــه مدیــری گفــت کــه مــا بازیگــر بــد نداریــم و بدتریــن بازیگــر
ای ـران خــودم هســتم .مدیــری راضــی نشــد و پــس از چنــد مرحلــه خــودداریِ نیــا فــاح از نــام بــردن اســم بازیگــر،
عوامــل برنامــه یــک ریــش تـراش و یــک صندلــی ویــژه اصــاح مــوی رس آوردنــد و مهـران مدیــری موهــای نیــا فــاح
را جلــوی همــرش ،حارضیــن در صحنــه و مخاطبــان تلویزیــون از تــه تراشــید! در ایــن اتفــاق غیراخالقــی کــه منجــر بــه
تذکــر شــدید صداوســیام بــه مدیــری شــد کدامیــک از رذیلههــای اخالقــی زیــر اتفــاق نیافتــاد؟
 )4غیبت
 )3اجبار
 )2توهین
 )1دروغ

2

رس بومیــان نیوزلندی
 -6تصویــر مقابــل ،کلکســیون اســتعامرگران انگلیســی از ِ
اســت( .پیشــاپیش بابــت ایــن تصویــر دلخــراش عذرخواهــی میکنیــم!!!)
بــه علّــت کــدام یــک از کارکردهــای رســانهها ،وقتــی از «رس بریــدن» نــام
میبرنــد؛ ناخــودآگاه یــاد «گروهــک داعــش» میافتیــم و بــه هیچوجــه نــام
یکی از کشورهای اروپایی به ذهنامن خطور منیکند؟
 )2بازمنایی
 )1کلیشه سازی
 )4دروازهبانی خرب
 )3زبان اقناع
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در ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ از ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻓﻨﻮن اﻗﻨﺎع اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 )1ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﺗﻄﻤﯿﻊ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﺎره ﻫﺎ
 (2ﺗﻄﻤﯿﻊ ،ﺗﺮس ،ادﻋﺎی آﺷﮑﺎر
 )3اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﻄﻤﯿﻊ ،ﮔﻮاﻫﯽ دادن ﺳﺘﺎره ﻫﺎ
 )4ﮐﻠﯿﺸﻪ ،ادﻋﺎی آﺷﮑﺎر ،ﻃﻨﺰ

 - 8ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﺰ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ؟
-1

ﻣﺤﺘﻮا  ،ﭘﯿﺎم

-2

ﺑﺴﱰ  ،ﻓﺮﻫﻨﮓ

-3

ﻗﺎﻟﺐ  ،رﺳﺎﻧﻪ

-4

ﺗﺪاﻋﯽ
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 -9تصویــر روبــرو بــه جایــگاه کدامیــک از عنــارص پنجگانــه ارتباطــات در
مواجهــه بــا رســانهها اشــاره دارد؟
 )1مخاطب
 )2رسانه
 )3پیام
 )4فرستنده
 -10ایــن داســتان را مولــوی در وصــف حــال تنبلــی هــای ایــن روزهــای بســیاری از مــا گفتــه اســت! دانــش آمــوزان
(کــودکان) ب ـرای قانــع کــردن «اُوســتا» بــه تعطیــل کــردن کالس از چــه فنــون اقناعــی اســتفاده کردهانــد؟
آن یکی زیرک تر این تدبیر کرد
خیر باشد رنگ تو بر جای نیست
اندکی اندر خیال افتد ازین
چون درآیی از در مکتب بگو
آن خیالش اندکی افزون شود
آن سوم و آن چارم و پنجم چنین
تا چو سی کودک تواتر این خرب

که بگوید اوستا چونی تو زرد
این اثر یا از هوا یا از تبیست
تو برادر هم مدد کن اینچنین
خیر باشد اوستا احوال تو
کز خیالی عاقلی مجنون شود
در پی ما غم منایند و حنین
متفق گویند یابد مستقر

 )1استفاده از عواطف و احساسات ،برجسته سازی ،تطمیع
 )2ترس ،طنز ،ادعای آشکار
 )3گواهی دادن افراد عادی ،ترس ،تکرار
 )4مقایسه ،ترس ،تداعی معانی
 -11بــه نظــر شــا ،علــی آقــا ،دانشآمــوز پایــهی دهــم ،بعــد از آشــنایی بــا
کــدام یــک از مفاهیــم ســواد رســانهای ،ایــن نقاشــی را کشــیده اســت؟!
 )2بازمنایی
 )1پنجگانه سواد رسانهای
 )4پیام همربگری
 )3دروازه بانی خرب
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 -12لیســتی کــه موتورهــای جســتجو ،هنــگام جســتجو ( )searchدر اینرتنــت بــه مــا پیشــنهاد میدهنــد ،طبــق گفتــه
خودشــان بــر چــه مبنایــی اســت؟
 )1مهم ترین سایتهای موجود در اینرتنت
 )2مهمترین مراکز دارای اطالعات مورد نظر ما
 )3بیشرتین جستجوهای صورت گرفته توسط کاربران
 )4بهرتین و معتربترین منابع علمی
 -13منت زیر در رابطه با چه آسیب ارتباطی صحبت میکند؟
«بــه دلیــل ایــن کــه اطالعــات بســیار رسیــع بــه دســتامن میرســد ،اگــر پیامــی را از دســت دهیــم ،هیــچ احســاس زیانــی
نخواهیــم کــرد .در عــوض احســاس امنیــت خواهیــم داشــت از ایــن کــه طــی مــدت کوتــاه چنــد دقیقــه ،هــان پیــام و
شــاید بهــر از آن را دریافــت خواهیــم کــرد».
 )2اعتیاد رسانهای
 )1منفعل شدن مخاطب در عرص دیجیتال
)4کاهش ارزش پیامها
 )3بحران هویت در کاربران مجازی
 -14تصویــر زیــر ،نگاهــی متفــاوت اســت بــه شــکل جدیــد زندگــی مــا در عــر رســانهها .کدامیــک از گزینههــای زیــر
مــن مناسـبتری بـرای ایــن تصویــر اســت؟
 )1بیهوده بودن مطالعه کتاب در عرص پیرشفت تکنولوژی و در دسرتس بودن اطالعات
 )2کاهش مطالعه کتاب در عرص تکنولوژی
 )3جذابتر بودن مطالعه کتاب دیجیتال نسبت به کتاب چاپی
 )4عالقه بسیاری از مردم به گرفنت عکس سلفی
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 -15اگــر اهــل بــازی باشــید حتــا دیدهایــد کــه روی بازیهــای رایان ـهای کــه بــه صــورت رســمی در کشــور توزیــع
میشــوند برچســبی حامــل یــک عــدد خــورده اســت .برچســبی کــه مربــوط بــه «نظــام ملــی ردهبنــدی ســنی بازیهــای
رایانـهای» اســت و برچســب «ارسا» نامیــده میشــود .ایــن نظــام در راســتای حراســت از حقــوق مخاطــب در مواجهــه
بــا بازیهــای رایان ـهای طراحــی شــده اســت .کدامیــک از گزینــه هــای زیــر جــزء حقوقــی از مخاطــب نیســت کــه بــه
کمــک ارسا میتوانــد مــورد صیانــت ق ـرار گیــرد؟
 )1حق عفت و اخالق عمومی و منع هرزهنگاری
 )2حق پاسخگویی و تصحیح
 )3حق رعایت بهداشت روانی و پرهیز از خشونت
 )4رعایت حقوق مخاطبان آسیبپذیرتر مثل کودکان

 -16چنــد ســال پــس از کشــتار جمعــی از فلســطینیان توســط رژیــم صهیونیســتی در اردوگاه ص ـرا و شــتیال ،تعــدادی
از نیروهــای جهــادی فلســطینی در پاســخ بــه ایــن اقــدام ،تعــدادی از عامــان ایــن کشــتار را بــه قتــل میرســانند .یــک
رســانه کــه تــاش میکنــد خــود را بــی طــرف جلــوه دهــد ،مــن ایــن خــر را اینگونــه منتــر میکنــد:
«در حمله روز گذشتهی افراطیون ،پنج نفر از عامالن واقعه صربا و شتیال به شکلی بی رحامنه کشته شدند»
موضـعِ نســبتاً پنهــانِ ایــن رســانه بــه ترتیــب نســبت بــه «عامــان کشــتار صـرا و شــتیال» و نســبت بــه «قاتــانِ عامــانِ
ایــن کشــتار» چگونــه اســت؟
 )4مخالف  -حامی
 )3حامی-مخالف
 )2مخالف -مخالف
 )1حامی-حامی		
17

ﮐﺪام ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﺰ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ؟

 1داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ
 2ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد
 3ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ
 4ﻣﺸﺎرﮐﺖ و درﮔﯿﺮی
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 -18محمدآقــا (هندوانــه فــروش محــل) و آقااســاعیل (عطّــاری محــل) بــه تازگــی در کالسهــای نهضــت ســواد
آمــوزی(!!!) بــا فنــون اقنــاع آشــنا شــده و تصمیــم میگیرنــد کــه بــا اســتفاده از «زبــان اقنــاع» ،کار و کاســبی خــود را
متحـ ّول کننــد .دو تصویــر زیــر از کســب و کار ایــن دو نفــر را مشــاهده کنیــد و بگوییــد کــه کدامیــک از فنــون اقنــاع
در هیچکــدام از ایــن دو تبلیــغ بــه کار نرفتــه اســت؟
 )4ادعای آشکار
 )3طنز
 )1گواهی دادن نخبگان  )2ترس

 -19ما مخاطبان در مقابل رسانهها حقوقی داریم ،دو حق از مهمرتین حقوق ما از این قرار است:
• حــق دسرتســی بــه اطالعــات یــا حــق انتخــاب :بــر اســاس ایــن حــق مخاطــب حــق دارد کــه منابــع رســانهای متعــدد و
ســاملی در دســرس داشــته باشــد تــا بتوانــد آنچــه را مناســب نیــاز و متناســب بــا عالیــق و ســایق اوســت ،انتخــاب کنــد.
• حــق حفــظ احـرام بــه حریــم خصوصــی یــا حــق محرمانگــی :رســانهها بایســت نســبت بــه حفــظ اطالعــات شــخصی
و محرمانــه کارب ـران خــود کوشــا باشــند و حــق ندارنــد اطالعــات خصوصــی و محرمانــه اف ـراد را در فضــای عمومــی
منتــر کننــد.
کدامیک از موقعیتهای زیر کمرتین ارتباط را با دو حق ذکر شده دارد؟
 )1افشای ارسار خصوصی زندگی هرنپیشهها در خربگزاری
 )2اعامل محدودیت بر استفاده از سایتهای غیراخالقی
 )3گذاشنت دوربین مخفی در مراکز خصوصی و پخش آن در رسانههای عمومی
 )4بی اطالع نگاه داشنت مخاطب محروم از اخبار رسانههای غیرهمسو
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 -20بــا توجــه بــه شــناختی کــه از قالبهــای مختلــف رســانهای داریــد ،کــدام بســته از رســانههای زیــر ،میتواننــد در
کمرتیــن زمــان بیشــرین تاثیــر را بــر مخاطــب بگذارنــد؟
 )1کتاب ،روزنامه ،رادیو
 )2تلویزیون ،روزنامه ،شبکههای اجتامعی
 )3سینام ،تلویزیون ،بازی
 )4بازی ،رادیو ،عکس
 -21در اولیــن روزهــایِ ســال  ،1356شــهید سیدحســین علمالهــدی ،نامـهای بـرای خواهــرش مینویســد کــه در ادامــه،
قســمتی از ایــن نامــه را میخوانیــم:
« ...شاندل ( )shandelمتفکر بزرگ اروپای قرن بیستم در مورد چگونگی زندگی انسان در قرن بیستم میگوید:
«انسان این عرص زندگی را وقف تهیه وسایل زندگی میکند».
مــا زندگــی را در رنــج میگذرانیــم تــا راحتــی و آرامــش ایجــاد کنیــم ،متامــی عمــر میرویــم بــه ایــن امیــد کــه لحظاتــی
بنشــینیم ،متــام عمــر زحمــت میکشــیم تــا اس ـراحت کنیــم و البتــه عمــر میگــذرد و راحتــی و آســایش و نشســن و
آرامــش را ملــس منیکنیــم و منییابیــم .زی ـرا مرتب ـاً از طریــق اجتــاع بــه مــا نیازهــای جدیــد ،تلقیــن میشــود.
نیازهــای کاذب و مصنوعــی کــه دامئ ـاً در آدم بــه وجــود میآورنــد؛ بــه وســیله تبلیغــات اســت .تلویزیــون را روشــن
میکنیــد و بعــد از دو ســاعت خامــوش میکنیــد ،بــه خودتــان نــگاه میکنیــد ،میبینیــد هفــت هشــت احتیــاج خریــد
تــازه بوجــود آمــده کــه قبـاً الزم نداشــتید ،قب ـاً مث ـاً بــا خاکســر ،دیــگ را میشســتید؛ امــروز حتـاً بایــد فــان پــودر
را بخریــد .مجل ـهی بــوردا میخریــد؛ مجل ـهی زن روز میخریــد؛ نــگاه میکنیــد؛ در فکــر تهیــه لباسهــا و مدلهــای
آن میافتیــد»...
بــه نظــر شــا ،مطالــب بیــان شــده در ایــن قســمت از نامـهی شــهید علمالهــدی ،بــه کــدام یــک از ســؤاالت پنجگانـهی
ســواد رســانهای ارتبــاط بیشــری دارد؟
 )1از چه فنونی برای جلب تو ّجه استفاده شده است؟
 )2چه سبک زندگی ،ارزشها و نظریاتی در این پیام ارائه شده و یا از آن حذف شده است؟
 )3چطور افراد مختلف ،این پیام را متفاوت درک میکنند؟
 )4چه کسی و چرا این پیام را تولید کرده است؟

***کلیشه بازی***

 -22ریحانــه و ســحر یــک بــازی ابــداع کــرده انــد بــه نــام «کلیشــه بــازی» ،بــه ایــن نحــو کــه نفــر اول ،کلمــه ای را در
نظــر مــی گیــرد و  3کلیشــه راجــع بــه آن بــه دیگــری میگویــد .نفــر دوم بایســت از ایــن ســه کلیشــه بتوانــد کلمــه
مدنظــر نفــر اول را حــدس بزنــد .در دور اول ریحانــه  4کلمــه را در نظــر گرفتــه اســت و بـرای هــر کــدام  3کلیشــه بیــان
کــرده اســت ،لیســت ایــن کلیش ـهها عبــارت اســت از:
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• کلیشههای کلمه اول :انار  +هندوانه +کرسی
• کلیشههای کلمه دوم :آتش نشان  +سلفی  +همدردی
گورخوابها ++ریش
اسکار ﮐﺎر
پروفسوری++اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ
• کلیشههای کلمه سوم :ﺧﻤﯿﺎزه
• کلیشههای کلمه چهارم :خمیازه  +بوروکراسی  +اضافه کار
امــا ســحر کــه بــا مفهــوم کلیشهســازی آشــنا نیســت در پاســخ بیربطتریــن کلــات ممکــن را نســبت بــه آنچــه در
ذهــن ریحانــه بــود مطــرح میکنــد .پاســخ ســحر کدامیــک از گزینههــای زیــر اســت؟ (گزینههــا از راســت بــه چــپ،
بــه ترتیــب بــه کلــات اول تــا چهــارم اختصــاص دارنــد)
 )1خانه مادربزرگ ،اینستاگرام ،لئوناردو دی کاپریو ،ساختار اداری
 )2شب یلدا ،پالسکو ،اصغر فرهادی ،ساختار اداری
انتخابات
 )3میوه فروشی ،برج میالد ،پایین شهر،
آﻟﻮدﮔﯽ
ﺧﻮاب
 )4خندوانه ،برج میالد ،اصغر فرهادی ،کارمند
 -23در ادامـهی «کلیشـهبازی» نوبــت بــه ســحر میرســد و او بایــد بـرای کلمـهای کــه در ذهنــش هســت ســه کلیشــه
انتخــاب کنــد و بــه ریحانــه بگویــد« .شــیخ بهایــی» کلم ـهای اســت کــه ســحر در ذهــن میپرورانــد( .حکیــم ،ریاضــی
ﻫﺠﺮ
ـری کــه کتــب ،اشــعار و آثــار معــاری فراوانــی از وی
دان ،شــاعر و معــاری نــام آشــنا در قــرن دهــم و یازدهــم حجـ
باقیامنــده اســت ،وی در اصفهــان از دنیــا رفتــه و در حــرم امــام رضــا مدفــون اســت).
از آنجــا کــه ســحر اصــوال مفهــوم کلیشــه ســازی را درســت متوجــه نشــده بــاز هــم بیربطتریــن کلیش ـهها را ب ـرای
مرحــوم «شــیخ بهایــی» انتخــاب میکنــد و بــه ریحان ـهی بنــده خــدا مــی گویــد .ریحانــه بــا کدامیــک از گزینههــای
زیــر مواجــه شــده اســت؟!
 )1مسجد ،زیارت ،شاعر
 )2اصفهان ،گنبد ،مسجد امام
 )3معامری ،صفویه ،منار ُجنبان
 )4حرم امام رضا ،شاه عباس ،معامری
 -24ســحر کــه در حــال تکمیــل اطالعاتــش در مــورد کلیشهســازی اســت فکــر میکنــد« :معمــوال در رســانهها،
کلیشهســازی و کلیش ـهها بــا کارکــرد منفــی اســتفاده میشــوند» .امــا ریحانــه میخواهــد بــا اســتفاده از یــک مثــال
بــه او بفهامنــد کــه «کلیشــه ســازی و کلیشـهها الزامــا کارکــرد منفــی ندارنــد و میتواننــد بــه صــورت مثبــت هــم مــورد
اســتفاده ق ـرار بگیرنــد ».کــدام مثــال میتوانــد ریحانــه را بــه هدفــش برســاند؟
 )1بازمنایی لوازم صوتی و تصویری ژاپنی در رسانههای ایران
 )2بازمنایی اسالم در رسانههای غربی
 )3بازمنایی کاالهای چینی در اغلب رسانه های دنیا
 )4بازمنایی رسخ پوستان در فیلمهای وسرتن امریکایی
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*** پیرت و زندگی دوم در شهر جدید ***
منت زیر را بخوانید و به سواالت  25تا  27پاسخ بدهید.
(پاراگـراف « )1پیــر پارکــر» را همــه بــه بــی عرضگــی و دســت پــا چلفتــی بــودن میشــناختند .هیچکــس حتــی بــاورش
هــم منیشــد کــه گاز یــک عنکبــوت ،ناگهــان از پیــر پارک ـ ِر دســت و پاچلفتــی و بــی نــام و نشــان ،یــک «اســپایدرمن»
بســازد کــه قهرمــان همـهی «نیــو» یورکــی هــا بشــود .قصــه اســپایدرمن هــای شــهر جدیــد مــا هــم همیــن اســت .منتهــا
آنهــا بــه جــای گاز عنکبــوت ،بــا «تــاچ موبایــل» مســموم شــدهاند .تارهــای وصــل کننــده شــان بــه ایــن بــرج و آن بــرج
هــم از رس انگشــتان شصتشــان خــارج میشــود.
(پاراگ ـراف  )2پیرتهــای شــهر جدیــد ،در روی زمیــن «زندگــی اولــی» داشــتهاند و غالب ـاً نتوانســتهاند جایــگاه مطلــوب
واقعیشــان را بــه دســت آورنــد و ســودای اســپایدرمن شــدن ،آنهــا را بــه «زندگــی دوم» در زیرزمیــنِ شــبکههای
اجتامعــی کشــانده اســت .دالیلــش هــم متفــاوت بــوده؛ بدبینانـهاش ایــن اســت کــه در روی زمیــن بـرای خودشــان کســی
نبودهانــد و بــا ارزشهــا و معیارهــای زمینــی کســی آنهــا را آدم حســاب منیکــرده ،لــذا بــا ظاهــری منجیگونــه بــه ایــن
زیرزمیــن رویایــی پنــاه آوردهانــد تــا همــه چیــز را از اول رشوع کننــد ،هویتشــان را بازیابــی مناینــد و اعتبــار و آبرویــی
ب ـرای خودشــان دســت و پــا کننــد و هیــچ نیتــی ندارنــد جــز «اثبــات خودشــان بــه دیگ ـران» .خوشــبینانهاش هــم ایــن
اســت کــه پیرتهــای قصــه مــا ،ســودای نجــات دهندگــی در رس داشــتهاند و روی زمیــن رشایــط را بـرای منجــی گریشــان
فراهــم منیدیدنــد ،پــس بــه ایــن زیرزمیــنِ فرصتهــا پنــاه آوردهانــد تــا شــاید بتواننــد گیرافتــادهای را از دســت غولــی
نجــات دهنــد و از ایــن طریــق بــه یــک منجــی تبدیــل شــوند.
(پاراگـراف  )3پیــر قصــه مــا هیچــگاه در روی زمیــن رئیــس نبــوده ،امــا اینجــا مدیرعامــل چنــد گروه اســت« .اســپایدرمن»
ســالها ســودای قانونگــذاری در رس میپرورانــده ،امــا در رسزمیــن عجایــب ،قوانیــن بــا رسانگشــتان شســتش جابجــا
میشــود .خــط قرمزهــای ایــن دنیــای مــدرن را هــم پیرتخــان قصــه مــا تعییــن میکنــد .در البــای ایــن تارهــای در هــم
پیچیــده ،پیــر بــه هــر کــه بخواهــد توهیــن میکنــد ،از هــر کــه خوشــش بیایــد متجیــد میکنــد و هــر کــه را کــه دلــش
بخواهــد میپرســتد .ممکــن اســت پیــر در عالقهمنــدی بــه یــک بــاور در روی زمیــن در اقلیــت باشــد ،ولــی میتوانــد
در دنیــای کوچـ ِ
ـک شــبکههای اجتامعــی ،احســاس قــدرت اکرثیــت بــودن را تجربــه کنــد .خالصــه اینکــه ایــن قهرمــان
نوظهــور دامئــا در البــای برجهــای ایــن نیویــورک مجــازی ،ب ـرای اثبــات قــدرت خــود در حــال تنیــدن تارهایــی اســت
تــودر تــو و چســبناک .فکــر هــم میکنــد دیگـران در بیــن تارهایــش مشــغول گیــر افتــادن هســتند ،امــا غافــل از اینکــه
خــودش در بیــن تارهایــش اســیر شــده اســت.
 -25مهمرتیــن ویژگــی «پیــر پارکــر» چــه بــوده اســت کــه نویســنده آن را بــه عنــوان یــک مثــال بـرای توصیــف رفتارهــای
بســیاری از افـراد در شــبکه هــای اجتامعــی انتخــاب کــرده اســت؟ (منظــور از زندگــی اول پیــر ،زندگــی در حالــت عــادی
اســت و منظــور از زندگــی دوم ،اشــاره بــه زندگــی اســپایدرمنی اســت)
 )1مسموم شدن با گاز عنکبوت
 )2روحیه فداکاری پیرت در زندگی دوم
 )3بی نام و نشانی در زندگی اول ،علی رغم قهرمان بودن در زندگی دوم
 )4تغییر خط قرمزها توسط پیرت در زندگی دوم
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 -26در پاراگراف دوم ،نگاه بدبینانه و نگاه خوشبینانه نویسنده به پیرتهای شهر جدید چه تفاوتی دارد؟
 )1تفاوت در انگیزهشان از کمک به دیگران در شبکههای اجتامعی
 )2تفاوت در نحوه عملکردشان در شبکههای اجتامعی
 )3تفاوت در میزان فعالیتشان در شبکههای اجتامعی
 )4تفاوت در قانونمداریشان در شبکههای اجتامعی
 -27از جملــهی مشــخص شــده در پاراگــراف ســوم میفهمیــم کــه پیرتهــای فضــای مجــازی بــر خــاف آنچــه فکــر
میکننــد جــزء کــدام دســته از کاربــران هســتند؟
 )4مخاطب منفعل
 )3مخاطب فعال
 )2مخاطب هوشمند
 )1تولیدکننده خالق
 28ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
 1ﻋﻨﴫ ﺗﮑﺮار ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ
 2ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ،ﻧﮕﺮش ،ﺑﺎور ،ارزش ﯾﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻗﻨﺎع ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
 3ﺗﻄﻤﯿﻊ ﺷﯿﻮه ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻤ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
 4ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
 29ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺷﻌﺮزﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺶ ﺗﺮی دارد؟
ﭘﯿﻞ اﻧﺪر ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد
ﻋﺮﺿﻪ را آورده ﺑﻮدﻧﺪش ﻫﻨﻮد
از ﺑﺮای دﯾﺪﻧﺶ ﻣﺮدم ﺑﺴﯽ
اﻧﺪر آن ﻇﻠﻤﺖ ﻫﻤﯽ ﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
دﯾﺪﻧﺶ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد
اﻧﺪر آن ﺗﺎرﯾﮑﯿﺶ ﮐﻒ ﻣﯽ ﺑﺴﻮد
آن ﯾﮑﯽ را ﮐﻒ ﺑﻪ ﺧﺮﻃﻮم اوﻓﺘﺎد
ﮔﻔﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎوداﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
آن ﯾﮑﯽ را دﺳﺖ ﺑﺮ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﯿﺪ
آن ﺑﺮو ﭼﻮن ﺑﺎد ﺑﯿﺰن ﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪ
آن ﯾﮑﯽ را ﮐﻒ ﭼﻮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺴﻮد
ﮔﻔﺖ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﻞ دﯾﺪم ﭼﻮن ﻋﻤﻮد
آن ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ او ﺑﻨﻬﺎد دﺳﺖ
ﮔﻔﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﭘﯿﻞ ﭼﻮن ﺗﺨﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ
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 1ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﻇﻦ ﺧﻮد ﺷﺪ ﯾﺎر ﻣﻦ
 2ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻧﯽ ،آﻧﯽ
 3ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ
 4ﻣﺮدم ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در آن ﻣﯽ ﻟﻨﮕﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راﺳﺖ راه ﻣﯽ روﺪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ

 30ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ در ﻣﻮرد دروازه ﺑﺎﻧﺎن ﺧﱪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
 1در ﭼﯿﻨﺶ اﺧﺒﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 2ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻢ ﺗﺮی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
 3ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را ﺑﯽ ﻃﺮف ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 4ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
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