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شیؤه.ارزشیابی.پیشرفت.تحصیلی.درس.تفکر.و.سواد.رسانه.ای.............................................19
22......................................................................... نمونه.ابزارهای.ارزشیابی
30....................................................................... تعاریف.واژه.های.بخش.اّول
33................................................ بخشدوم:طراحیواحدهاییادگیری)فصلهاودرسهایکتاب(

فصلاول:ماورسانهها.................................................................................................34
35 ...................................................... بخش آغازین واحد یادگیری1  )فصل اول(
بخش میانی واحد یادگیری..................................................................... 36
36 ............................................................... درس 1: مسابقۀ رسانه ها با زمان
42 ....................................................................... درس 2: پیام همبرگری
48 ............................................................ درس 3: پنج گانۀ سواد رسانه ای )1(
54 ................................................................... بخش سنجش واحد یادگیری
56....................................................................................... فصل2:فنونخلقپیامرسانهای
57 ....................................................... بخش آغازین واحد یادگیری 2 )فصل دوم(
بخش میانی واحد یادگیری 2 )فصل دوم(......................................................... 58
58 .............................................................. درس 4: تصاویر بی طرف نیستند!
64 ................................................................. درس 5: از بازنمایی تا کلیشه
درس 6: فنون اقناع 1........................................................................ 68
درس 7: ما هم می توانیم!..................................................................... 77
درس 8: فنون اقناع 2 )درس اختیاری(.......................................................... 84
92 ................................................................... بخش سنجش واحد یادگیری



فصلسوم:نادیدههایرسانهها.........................................................................................93

94 ...................................................... بخش آغازین واحد یادگیری 3 )فصل سوم(
95 .................................................................. بخش میانی واحد یادگیری 3 
95 ....................................................................... درس 9: مهندسان پیام
100 ............................................................... درس 10: بازیگردانان بزرگ
111 .................................................................. درس 11: دروازه بانی خبر
124 ................................................................. بخش سنجش واحد یادگیری
125.......................................................................................... فصلچهارم:مخاطبشناسی
126 ................................................... بخش آغازین واحد یادگیری 4 )فصل چهارم(
127 .................................................... بخش میانی واحد یادگیری 4 )فصل چهارم(
127 .................................................................. درس 12: مخاطب خاص!
درس 13: مخاطب فعال یا منفعل!............................................................ 132
141 .............................................................. درس 14: مخاطب بی مخاطب!
148 ................................................................. بخش سنجش واحد یادگیری
149.................................................................................... فصلپنجم:رسانهوسبکزندگی
150 .................................................... بخش آغازین واحد یادگیری 5 )فصل پنجم(
151 ................................................................ بخش میانی واحد یادگیری 5
151 ...................................................... درس 15: هر چیز که در جستن آنی، آنی
158 ...................................................................... درس 16: کلیشۀ بدن
168 ....................................................... درس 17: بازی زندگی است )اختیاری(
درس 18: زندگی دوم...................................................................... 172
181 ........................................................ درس 19: پنج گانۀ سواد رسانه ای )2(
186 ................................................................. بخش سنجش واحد یادگیری
187................................................................................... فصلششم:رژیممصرفرسانهای
188.................................................... بخش آغازین واحد یادگیری 6 )فصل ششم(
189................................................................ بخش میانی واحد یادگیری 6
189........................................................... درس 20: مراقب اضافه بار باشید
195.......................................... درس 21: من از رسانه ها، هوشمندانه استفاده می کنم!
درس 22: اخالق رسانه ای..................................................................198
منابع..................................................................................................................203
206...................................................................................... کتابهایمناسببرایمطالعه
پیوستها..............................................................................................................207
207................................................................ فضیلت های فکری فرد متفکّر



ْر ِعباِد. َو الَّذیَن اْجتَنَُبوا الطَّاُغوَت َأْن َیْعُبُدوها َو َأناُبوۤا إِلَی اللَِّه لَُهُم الُْبْشریٰ  َفبَشِّ
)17(.الَّذیَن َیْستَِمُعوَن الَْقْوَل َفَیتَِّبُعوَن َأْحَسنَهُ ۤو ُأولئَِک الَّذیَن َهداُهُم اللَُّه َو ُأولئِکَ ُهْم 

..............)سورٔه.زمر،.آیات.17.و.18( ُأوُلوا الَْلْباِب.)18(...........................................
.

اّما.کسانى.که.از.پرستش.بت.ها.و.دیگر.معبودهاى.طغیانگر.دورى.گزیده.اند.و.به.سوی.خدا.

بازگشته.اند.آنان.را.مژده.باد!.پس.بشارت.ده.به.بندگان.من،.آنان.که.براى.دستیابى.به.حقیقت،.

به.سخن.گوش.می.سپارند.و.بهتریِن.آن.را.پیروى.می.کنند..اینان.اند.که.خدا.آنان.را.راه.نموده.
است.و.اینان.اند.خردمندان.




