
 

 

 

 (57/1)الف ( جاهای خالی را تا کلمات مناسة کامل کنیذ .

 ًام دارد. رساًِاتساری کِ فرستٌذُ تِ کوک آى هؼٌا ٍ هفَْم هَرد ًظر خَد را تِ گیرًذُ هٌتمل هیکٌذ   -1

ٍ    ٍالؼیتکار رساًِ تا تازًوایی از ٍالؼیت درّن آهیختِ است . ٌّر هخاطة فؼال ایي است کِ تا َّضوٌذی ٍ ًمادی ،تفاٍت هیاى  -2

 رساًِ ای را کطف کٌذ . تازًوایی

سَرُ ًَر )) ای کساًی کِ ایواى آٍردُ ایذ در خاًِ ّایی غیر از خاًِ خَد ٍارد ًطَیذ تا اجازُ تگیریذ... (( تِ  27در آیِ  -3

 از  هصادیك حمَق هخاطة اضارُ دارد ؟ رػایت حمَق هخاطة 

 هی تاضذ. پلیس فضای تَلیذ ٍ تثادل اطالػات کلوِ پلیس فتا هخفف ػثارت  -4

 (2)کنیذ . انتخاب( گسینه صحیح را ب

 هطخع کٌیذ در ّر هَرد کذام یک از فٌَى الٌاع استفادُ است .

 تثلیغ ضاهپَ کلییر تا استفادُ از تصَیر رًٍالذٍ .  -5

 همایسِ  (4             گَاّی دادى ستارُ ّا   (3               ( تکرار  2             تذاػی هؼاًی    (1

ایي حذیث اهیر الوَهٌیي )ع( کِ هی فرهایٌذ ))در هسیر حك از کوی رّرٍاًص احساس تٌْایی ٍ ٍحطت ًکٌیذ(( تِ کذام یک از  -6

 .فٌَى الٌاع داللت دارد 

 اراتِ یا ٍاگي  (4                (کاریسها  3              ( راُ حل سادُ 2         کلوات پرزرق ٍ ترق     (1

 استفادُ از کَدکاى در تثلیغ پَضک تچِ  -7

 طٌس  (4         ادػای اضکار   (3                      همایسِ  (2                                ًواد (1

 .تثلیغاتی کِ ػکس از لثل ٍ تؼذ ػول ّای زیثایی یا الغری را ًوایص هی دٌّذ از فٌَى الٌاع ............. استفادُ هی کٌٌذ -8

 افراد زیثا   (4                  تطویغ  (3                        همایسِ (2                              ًواد  (1

 ج( ته سواالت زیر ته صورت کامل پاسخ دهیذ.

 (1.5)در هثال ّای زیر  هتي ، زیر هتي ٍ فراهتي را تیاى کٌیذ . -9

 (16)ظ تطٌَ ٍ تاٍر ًکياست ٍ تیرٍى آفتاب           ب( خاًِ ها از درٍى اتر الف( 

 (29)ظ(1)هٌظَر از تازًوایی در هحتَای رساًِ ّا چیست؟ -10

 (35)ظ (1)کلیطِ سازی یا اًگارُ سازی را در یک پیام رساًِ ای تَضیح دّیذ؟ -11
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 (84)ظ(1)هٌظَر از درٍازتاًی خثر در رساًِ ّا چیست ؟ -12

 (128)ظ(5/1)دّیذ ؟چرخِ ی تِ ٍجَد آهذى هذ در جاهؼِ را رسن کردُ ٍ تَضیح  -13

 (160)ظ(1)اخثار ٍ اطالػات زرد تِ چِ اخثار ٍ اطالػاتی اطالق هی ضَد ؟ -14

 (161)ظ(1)سر ریس اطالػات چِ هفَْهی دارد ؟ -15

 (164)ظ(1)هؼیار جْاًی اػتیاد تِ رساًِ ّا چیست ؟ -16

 (118)ظ(2)راّکار هٌاسة رکر کٌیذ ؟ 4ترای حفاظت از اطالػات خَد در ایٌترًت  -17

 خط (3رسانه ای تحلیل مناسة ارائه دهیذ .)حذاقل  د( تر اساس دانش خود ومنطثق تر محتوای سواد

 (25/1)تا تَجِ تِ في کلیطِ سازی در رساًِ ّا ًمذی تر فیلن آهریکایی سیصذ کِ ایراًیاى را هردهاًی خطي ًطاى هی دّذ تٌَیسیذ. -18

 (3)تحلیل خَد را در لالة چٌذ سطر ًسثت تِ هتي ّای زیر تٌَیسیذ . -19

 تًجٍ بٍ پطت پردٌ رساوٍ َا ( –بازیگرداوان عرصٍ رساوٍ ای   – با در وظر گرفته مُىذسی پیام )

خبروگار از آوُا  00ريزوامٍ ویًرک تایمس فاش کرد کٍ دفتر پخص بروامٍ کًبا در ديلت بًش با پرداخت پًل بٍ  6002در سپتامبر الف( 

 خًاستٍ تا در رادیً ي تلًیسیًن مارتی از ديلت فیذل کاستري اوتقاد کىذ .

 ایستگاٌ رادیًیی را در افغاوستان ادارٌ میکىذ کٍ ريابط خًد را با امریکا پىُان میکىىذ . 00آضکار ضذ کٍ ارتص امریکا  6002سال در ب( 

 مقالٍ در مطبًعات عراقی ي عرب زبان مىتطر ساختٍ است . 0000سازمان ريابط عمًمی لیىکله گريپ بیص از  6002در سال ج( 

 

ٍ  تَلیذ پیام ّای رساًِ ای ضرکتی ّستیذ . ترای سفارش ّای زیر چِ رساًِ ای را ترای اًتمال پیام پیطٌْاد هیکٌیذ ؟فرض کٌیذ ضوا ػضَ گرٍُ  -20

 (1)؟ از چِ فٌَى الٌاػی استفادُ هیکٌیذ

 از چه فنون اقناعی استفاده می کنیذ ؟ رسانه پیشنهادی مخاطة پیام

 اوتقال پیام در مًرد احترام بٍ يالذیه
   

 دبیرستان غیر ديلتیتبلیغ 
   

 تطًیق مردم بٍ کتاب خًاوی
   

 معرفی یک ضخصیت ملی
   

 

 موفق و موید باشید . 

 سمنبری


