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مقال های حل شده متن ،زیر متن و فرامتن

متن :عکس یک خانواده

متن :عکس تبلیغاتی

متن :خود تبلیغ  30 /کیک برای  30روز

زیرمتن :مچاله شدن.پدر در زیر بار فشار زندگی

زیر متن :تبلیغ آب معدنی به صورت عکس یا پوستر

زیرمتن :عکس تبلیغاتی برای آشپز بتی

فرامتن :تاثیر این عکس برای پدران و افراد فقیر و متوسط
نسبت به دیگران بیشتر قابل لمس است

فرامتن :در کشورهای عربی زبان ،الموت به صورت مرگ
خوانده میشود.

فرامتن :تبلیغ مصرف کیک در ماه رمضان که ممکن است
غیر مسلمانها ان را درک نکنند.

متن :خود عکس  /عکس یک همبرگر

متن :عکس مجسمه

متن :سخن امام علی (ع)

زیرمتن :تبلیغ فستفود برگرکینگ  /تبلیغ برای مصرف
غذاهای آماده

زیرمتن :تصویر مجسمه عدالت را نشان می دهد در حالی
که پوتین جنگی پوشیده است و نشان از دو رویی دارد

زیرمتن :جایگاه مهم تفکر در زندگی – انسان عاقل قبل از
حرف از زدن اول فکر می کند اما انسان احمق این گونه نیست

فرامتن :تبلیغ جهت ماه رمضان که ممکن است غیر
مسلمانها درک نکنند.

فرامتن :در کشورهایی که درگیر جنگ و دورویی نیستند
قابل فهم نیست

فرامتن :استفاده از این سخن در جمعهای مختلف ممکن
است برداشت های متفاوتی را در پی داشته باشد.

امام علی (ع) :زبان عاقل پشت قلب او قرار دارد و
قلب احمق پشت زبان او

بعد از تو بعد از رفتنت ای نازنینم
فونت تمام نامهها «بی نازنین» شد

متن :خود تصویر :دونفر در حال نصب تابلو جهت مخفی کردن
آلودگی هوا

متن:خود عکس – تصویر پیتزا

متن:خود شعر

زیرمتن :پنهان کردن واقعیت  /واقعیت آلودگب هوا را به
شکلی دیگر نشان دادن

زیرمتن :تبلیغ برای فستفود ،یا ترغیب به مصرف غذاهای
آماده

زیرمتن :فرد در غم از دست نازنینی است

فرامتن :آیا این تصویر برای دو فرد ساکن یکی در شمال ایران و دیگری
در حاشیه کویر لوت یا هر سرزمین دیگر به یک گونه معنی خواهد |
برداشت از این تصویر خواهند داشت /این عکس در کشورهای
ی
ی
تأثی
صنعت
گی الودگ محیط زیست هستند ر
وکشورهای که در ر
ی
ی
بیشیی دارد

فرامتن :تصویر قطعه پیتزا به شکل درخت کاج در ایام
کریسمس است که ممکن است برای افراد غیرمسیحی و
مردم کشورهای دیگر که با درخت کاج به عنوان نماد
کریسمس آشنایی ندارند مفیوم دیگری داشته باشد.

فرا متن :کسانی که به نرم افزار  wordآشنا نیستند،
ممکن است معنای فونت بی نازنین را متوجه نشوند
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بشنو و باور نکن!

متن :خود عکس – عکس تبلیغاتی

متن :خود تصویر (تصویر فردی بی مو را نشان میدهد)

زیرمتن :عکس تبلیغاتی  -تبلیغ نسکافه

زیرمتن :این تصویر برعکس کردن واقعیت باشد ودرواقع
جلوه دادن غیرواقعیت به واقعیت همچنین می توان
برداشت کرد آینه همیشه راست نمی گوید!

فرامتن :تبلیغ جهت ماه رمضان که ممکن است غیر مسلمانها
درک نکنند.

فرامتن:

یک شخصی که خودش مو ندارد ممکنه از دیدن این عکس

ناراحت شود و اصال نخنده اما شخصی که مو داره با دیدن این عکس
کلی بخندد /در فرهنگ اسالمی سیرت زیبا مهمه اما در فرهنگ غرب
صورت زیبا یکسان برداشت نمی شود .یا مد بخشی از زندگی شده.

متن:خود متن  /ضرب المثل
زیرمتن :هر حرفی رو نباید حقیقت دانست .ساده نبودن.
زود باور نبودن .روز اعتماد نکردن
فرامتن :این عبارت در فرهنگایی که دروغ رواج نداره بی
معناست
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فرستنده :شرکت سازنده خمیردندان

فرستنده :وزارت فرهنگ و ارشاد

پیام (محتوا) :تبلیغات خمیردندان است وشعار این تبلیغات که پایین

پیام (محتوا) :توجه به خانواده و اینکه باید طرز درست استفاده از موبایل رایاد بگیرید.

تابلوهم نوشته ،دندان ها را مثل سنگ محکم می کند -.خمیر دندان
ما دندانهای شما را مقاوم می کند)فرهنگ سازی جهت مراقبت از
دندان ها ومسواک زدن

توجه کردن وبیشتر وقت گذاشتن برای خانواده ومخصوصا پدرومادر را توصیه میکند،
کمبود محبت وتوجه به خانواده وهمکاری با خانواده رایکی ازمعضالت سرگرم شدن
اقشارجامعه وبویژه جوانان به موبایل ،واینترنت وشبکه های اجتماعی،می داندوهمگان را

به محبت به والدین وخانواده دعوت می کند.
مجرا/کانال/رسانه :بیلبورد تبلیغاتی

مجرا/کانال/رسانه:پوستر تبلیغاتی

گیرنده:نسل جوان

گیرنده :همه مردم

بستر  /فرهنگ :در جوامع که به بهداشت وتندرستی اهمیت
می دهند معنا دارد وبرعکس.

بستر  /فرهنگ :برای جوامع که به رسانه اعتیاد پیداکرده اند معنا
دارد.وبرعکس

فرستنده :سازمان مبارزه با مواد مخدر

فرستنده :مدافعان صلح جهانی

پیام (محتوا) :هشدار مبنی بر اینکه اعتیاد یا سیگارکشیدن کشنده

پیام (محتوا):

است)سبک زندگی سالمت محور و تأیید کردن ارزش سالمتی

مدافع صلح وحقوق بشر معرفی می کنند با پرنده که برگ زیتون در نوک دارد ).نظام جهانی را
تعریف می کند که با شعار آزادی وصلح در پی فریب افکارعمومی است

مجرا/کانال/رسانه:عکس

مجرا/کانال/رسانه :تصویر و کاریکاتور

گیرنده :معتادین و افراد درمعرض خطر

گیرنده :افکار عمومی جهان

بستر  /فرهنگ :جوامع که به بهداشت وتندرستی اهمیت می دهند

بستر  /فرهنگ :در جوامع که مستعمره امپریالیسم شده اند معنا دارد.وبرعکس

معنا دارد وبرعکس.
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آگاه سازی مردم از پشت صحنه کسانی که دم از صلح می زنند/ .قدرتمندان خودرا

مثال هایی از فنون اقناع (درس  6تا )8
شدت

تداعی معنی

نمادها

گواهی دادن ستارهها

مرسدس بنز ،یا بهترین یا هیچ

شدت

تطمیع

تداعی معنی
افراد زیبا
افراد زیبا

گواهی دادن
ستارگان
تطمیع

ترس

تداعی معنی
تطمیع

ترس

تطمیع

گواهی دادن ستاره اه

تداعی معنی
ترس

نکات مربوط به متن های درس دهم:
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نمادها

تعریف و مفاهیم مرتبط با کلیشه و بازنمایی دارای اهمیت است.

سر ریز اطالعات
اگر در مورد یک موضوع بیش از اندازه اطالعات وجود داشته باشد ،باعث میشود که مخاطب دچار سردرگمی بشود و در انتخاب مطلب درست
دچار اشتباه گردد ،که به آن سرریز اطالعات گویند.

با سپاس فراوان
رامین کامجو
www.raminkamjou.ir
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