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الف) جوالت زیر را تا کلوات هناسة کاهل کنید )1/5(.

 -1تِ الیِ هیاًی کِ دارای پیاهی آضکار ٍ هستقین است ٍ اصل تَلیذ رساًِ ای هحصَل هلوَس آى است ......هتن .........هی گَیٌذ.
...... -2زیرهتن  .........در ضعر  ،هفَْهی کٌایی ٍ اصطالحی پٌْاى است کِ ضاعر تِ طرزی ٌّرهٌذاًِ ٍ غیر هستقین در تطي هتي جاسازی هی کٌذ.
 -3پژٍّص ّا در هَرد  90هحصَلی کِ فرٍضاى تیي سال ّای  1384تا  1389افسایص یافتِ ًطاى هی دّذ هْوتریي عاهل عٌصر
............خاللیت ...............در طراحی ٍ تثلیغات تَدُ است .
 -4کار رساًِ ّا تا تازًوایی در ّن آهیختِ استٌّ .ر هخاطة فعال ایي است کِ تا َّضوٌذی ٍ ًقادی تفاٍت هیاى ...والعیتٍ ..........
....تازنوایی ........رساًِ ّای را کطف کٌذ .
 -5کلیذی تریي ًقص در ایجاد کلیطِ سازی في ..............تکرار ...........است .
 -6ایي حذیث از اهیر الوَهٌیي (ع) کِ هی فرهایٌذ  :در هسیر حق از کوی رّرٍاًص احساس تٌْایی ٍ ٍحطت ًکي داللت تر في ........اراته یا
واگن  ..........از فٌَى اقٌاع دارد .
ب) ته سواالت زیر پاسخ کاهل دهید .

 -1رساًِ چیست ؟ تَضیح دّیذ ٍ  5رساًِ را ًام تثریذ )1(.
درس اول ص8
 -2رساًِ فردی ٍ رساًِ گرٍّی را تا رکر هثال هقایسِ کٌیذ ؟()1
درس اول ص 8

4 -3هَرد از هسایای آهَزش هجازی را تٌَیسیذ ؟()1
درس اول ص9

 -4زیر هتي را در یک پیام هَثر تَضیح دّیذ؟()0/5
درس دوم ص13
 -5هٌظَر از فراهتي در یک پیام رساًِ ای چیست ؟()1
درس  2ص14
ّ -6ر ارتثاطی حذاقل  5رکي دارد ًام تثریذ؟()1
درس  3ص20
 -7تستر یا فرٌّگ را در پٌجگاًِ سَاد رساًِ ای تعریف کٌیذ ؟()0/5
درس 3ص21
 -8کلیطِ سازی یا اًگارُ سازی در یک پیام رساًِ ای چیست؟()0/5
درس  5ص35
 -9یک ًوًَِ از کلیطِ سازی هثثت در رساًِ ّا را تیاى کٌیذ ٍ تَضیح دّیذ)0/5(.
درس  5ص36
 -10تررسی کٌیذ چِ راتطِ ای تیي دٍ هفَْم کلیطِ ًٍام تجاری (ترًذ) ٍجَد دارد)1(.
درس  5ص 39
 -11تِ ًظر ضوا جایگاُ تفکر ٍ رّي َّضوٌذ در هقاتلِ تا رساًِ ّا چِ هی تَاًذ تاضذ؟()1
درس  5ص39
 -12از هیاى فٌَى اقٌاع في اراتِ یا ٍاگي را تیاى ًوائیذ ؟()1
درس  7ص 51
-13ضرب الوثل (( خَاّی ًطَی رسَا ّورًگ جواعت ضَ )) تیاًگر چِ ٍیژگی ضخصیتی در اًساى ّاست؟()0/5
درس  7ص 51

-14از هیاى فٌَى اقٌاع هَراد خَاستِ ضذُ را تَضیح دّیذ )1/5(.
الف ) تازگی :درس  8ص 55
ب) ترچسة زدى  :درس  8ص 55
ج) ضَاّذ علوی  :درس  8ص56
 -15در هَرد ترداضت ّای هتفاٍت از تصَیر زیر تَضیح دّیذ(.سِ ترداضت هتفاٍت را تٌَیسیذ ) ()1
 : 1ترلیة حس هثثت و خوب از حوله ته عراق
:2عکس والعی
 :3ترغیة حس هنفی و تنفر از حوله ته عراق

. -16تاتَجِ تِ فیلن یک رٍز ضیطِ ای از زًذگی سارا ( کِ در کالس هطاّذُ ضذ )سَاالت زیر را تحلیل کٌیذ ()2
الف) ًقص ٍ جایگاُ ضوا در ایي آیٌذُ چگًَِ هی تَاًذ تاضذ؟
تر اساس فهن و هنطك درست شوا نوره تعلك هیگیرد
ب) آیا ّوِ ایي پیطرفت ّا هی تَاًذ جایگسیي ارتثاطات رٍ در رٍ ضَد ؟تَضیح دّیذ :
تر اساس فهن و هنطك درست شوا نوره تعلك هیگیرد
ج)چِ ٍیژگی ّایی در ارتثاطات اًساًی است کِ در ارتثاطات رساًِ ای ًیست ؟ تَضیح دّیذ :
تر اساس فهن و هنطك درست شوا نوره تعلك هیگیرد
د)اًیطتیي  ،زکریای رازی ٍ تسرگاًی دیگر زهاًی یافتِ ّا ٍ علن خَد را ارائِ کردًذ کِ تعذاد هحذٍدی از رساًِ ّا هَجَد تَد .آیا هیتَاى ادعا
کرد کِ سطح داًص ٍ تفکر ایي افراد ًسثت تِ آیٌذگاى کوتر تَدُ ؟تَضیح دّیذ :
تر اساس فهن و هنطك درست شوا نوره تعلك هیگیرد
 -17در هثال ّای زیر هتي  ،زیر هتي ٍ فراهتي را تیاى کٌیذ )1.5(.
 -1خاًِ ها از درٍى اتر است ٍ تیرٍى آفتاب درس  2ص16
هتي :

فراهتي :

زیر هتي :

 -2تطٌَ ٍ تاٍر ًکي درس  2ص16
هتي :

زیر هتي :

فراهتي :

 -3اهام علی (ع)  :زتاى عاقل پطت قلة اٍست ٍ قلة احوق پطت زتاى اٍقرار دارد .درس  2ص16
هتي :

زیر هتي :

فراهتي :

 -18در ّریک از تصاٍیر زیر فٌَى اقٌاع تکار رفتِ را رکر ًواییذ )2(.درس  8ص 60

فٌَى اقٌاع :

فٌَى اقٌاع :

فٌَى اقٌاع :
فٌَى اقٌاع :

موفقومویدباشید.
سمنبری

