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 عین در مجازی اجتماعی های و شبکه همراه تلفن گسترش !است همراهش تلفن حواسش در ولی جمع، در جسمش هرکسی و است "وای فای"رمز 

 .است شده مجازی و های تلفنی احوالپرسی و حال و دور راه از افزایش ارتباطات موجب داده، کاهش را حضوری صلۀ ارحام اینکه

 صورت فردگرایانه و مجازی و ساکن درآمده است؟ پاسخ: زیرا رسانه های به وجوش پرجنب و فیزیکی و حالت دسته جمعی از ما چگونه  تفریحات-4

 اند. کرده فراهم را به تنهایی و مکان، زمان هر در تفریح امکان جدید

 تصویر زیر به کدام مفهوم سواد رسانه ای نزدیک تر است:-5

 اعضای جدید خانواده        پاسخ: د-بازی زندگی است             د-زندگی             جسبک -زندگی به سبک رسانه                   ب-الف

 

 طریق از الگوسازی زندگی، سبک بر رسانه ها اثرگذاری های راه از دیگر پاسخ: یکیستاره ها چه کسانی هستند و چه تأثیری در زندگی ما دارند؟ -1

 در آنها زندگی از جزئی خبر اتّفاق و هر و اند کرده پیدا محبوبیت واسطۀ رسانه ها به که هستند مشهوری های چهره آنها .است ها یا ستاره مشهور افراد

 الگوهایی نقش در اشخاص این و شود نمی محدود خودشان حوزۀ تخصصی تنها به مردم بین ه ها ستار تأثیر .می شود داده بازتاب مختلف های رسانه

 البتّه .دهند می الگو جوان خصوص نسل به خود مخاطبان به نیز مصرف و تفریح معاشرت، پوشش، چگونگی در که شوند می مطرح زندگی سبک برای

 فسادهای اخالقی، مشکالت دچار ها چهره این از برخی است ممکن .است ها متفاوت چهره این از برخی ای رسانه زندگی سبک و واقعی زندگی سبک

 و می گذرند آنها کنار از این مسائل دادن جلوه اهّمیت بی یا گرفتن نادیده با خود منافع دلیل به رسانه ها اما باشند؛ دست این از و مسائلی اقتصادی

 .کنند می معرّفی الگو را آنها چنان هم

 بنویسید و به سؤال زیر پاسخ دهید. می دانید، خود زندگی الگوی را آنها و دارید عالقه آنها به که را شخصیت 5نام -2

 پاسخ آزاد  اند؟ شده مشهور ها رسانه واسطۀ به اشخاص این از دلیل انتخاب این الگوها چیست؟ و کدامیک 

 ورود .نیست منحصر ای رسانه های پیام به زندگی سبک بر ها رسانه هستند، چیست؟ پاسخ:  تأثیر منظور از اینکه رسانه ها اعضای جدید خانواده ها-3

 به شب پایانی ساعات تا پخش برنامه و خانه به تلویزیون ورود مثال برای است؛ شده زندگی سبک تغییر موجب نیز روزمره به زندگی ای رسانه ابزارهای

 به ها خانه در همراه تلفن و اینترنت رایانه، بعدها و تلویزیون از استفاده همچنین .است شده منجر ه ها خانواد از بسیاری بیداری و خواب ساعت تغییر

 میهمانان پرسش ترین مهم و امروز،  اوّلین دورهمی های و میهمانی ها از بسیاری در .است شده منجر خانواده اعضای بین تعامل رودررو میزان کاهش


