


 

 

 

 (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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