
                    
    

                                                          

                                                                                                                                 

                                                                                                 

 

 

 نمره 5/1  (تستی)پرسشهای چهارگزینه ای 

 .اػالهیِ ،تشٍضَس،تاتلَّای جادُ ای ٍ اػالًات ، کاتالَگ ّا تِ کذام یک اص اًَاع سساًِ ّا هشتَط هی ضًَذ-1

 سساًِ ّای الکتشًٍیک/ د سساًِ ّای ًػثی/ جسساًِ ّای دیجیتال  / بسساًِ ّای چاپی   / الف

 .اختشاع خط تَسط آًاى اًجام ضذ-2

 سَهشیاى/ د           قثطیاى / ج             کلذاًیاى  / ب          آضَسیاى   / الف

 .یکی اص کْکطاًْای استثاطی است-3

 ًیهالضاس/ د           گَتٌثشگ / ج               ضفاّی/ ب          ساُ ضیشی   / الف

 .اٍج اًقالب اطالػاتی ًام گشفتِ است-4  

 تلَیضیَى/ د           سایاًِ / ج               ایٌتشًت/ ب          هاَّاسُ   / الف

 .ًام اٍلیي سٍصًاهِ فاسسی صتاى داخل کطَس-5 

 هساٍات/ د            کاغز اخثاس/ ج             غَساسشافیل  / ب          ٍقایغ اتفاقیِ   / الف

 .تِ ضواس هی آیٌذ................ ..........الَاح گلی جضٍ سساًِ ّای  ٍ سٌگ ًَضتِ ّا-6

 قذیوی/ د                       ًَیي / ج             ًیوِ سٌتی  / ب             سٌتی/ الف

 نمره 3  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید
 .هی تاضٌذ.... غیشکالهی..................طثل،دٍد، تشجْای آتص، هٌاسُ ٍ هسجذ اص استثاطات  -7

 .است............... تاسًوای جْاى گستش.................هؼٌای تِ فاسسی تِ  wwwٍب یا ّواى  -8

 .تِ ًام خَد ثثت کشدًذ.....................سٍس ّا.......................اٍلیي پشتاب هاَّاسُ تِ هذاس صهیي سا -9

 .......سٍصًاهِ ًگاسی سایثشی..........ُ حذاکثش هی سسذتِ ضکل پیطشفتِ سٍصًاهِ ًگاسی آًالیي گفتِ هی ضَد کِ تؼاهل کاستش تا دستگاُ ب -10

 .اضاسُ کشد........................ استثاط هستقین، تؼاهلی تَدى، جْاًی ضذى.....اص ػَاهل جزاب ایٌتشًت هی تَاى تِ -11

 .تِ ٍجَد آهذًذ............ چاج.............سال پس اص اختشاع غٌؼت  150هطثَػات -12

 نمره 5/1   عبارتهای صحیح و غلط را مشخص کنید
      ؽ        ظ    .ّستٌذ... پشاکٌی ٍ  سخيسساًِ ّای فشا ًْادی ّوچَى خثشگضاسیْا، دفاتشسٍاتط تیي الولل ، کاستل ّا ، تٌگاّْای  -13

      ؽظ                                .ش تَسط آهَصش اص ساُ دٍس ساُ اًذاصی ضذ.ُ 1348ًخستیي تلَیضیَى آهَصضی دس سال  -14

      ؽ         ظ                           .تقسین هی ضًَذ"هحوَلِ ٍ جایگاُ "هاَّاسُ ّا تِ دٍ تخص کلی  -15

      ؽظ                        .طة سا تِ ٍاسطِ یک سٍایت خطی ّذایت هی کٌٌذ هخاسساًِ ّای الکتشًٍیک -16

      ؽ        ظ                  .هللی استتاسیس ًوایٌذگی ّای خثشی تیي ال 19تحَل دٍم قشى  -17

تِ ّوت یًَیسف تقاضای ّوِ جاًثِ تشای ساهاًذّی هجذد ًظن جْاًی اطالػات ٍ استثاطات ضکل گشفتِ است کِ تا هقاٍهت ضذیذ  -18

      ؽظ                                       .دگشٍّْای ری ًفغ غشتی هَاجِ ش
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 (توضیحی)پرسشهای تشریحی 
 

 ًوش2ُ(  هَسد6)کاسکشدّا ٍ ٍیژگیْای ایٌتشًت سا فقط ًام تثشیذ -19

 -6سایگاى ٍ آساى یاب تَدى اطالػات ٍ اهکاًات   -5سٍصآهذی اطالػات    -4اطالع سساًی هٌحػشتِ فشد    -3ساصهاًذّی اطالػات  -2تَلیذ اطالػات  -1

ظشفیت تاالی ًگْذاسی ٍ اًتقال هتي،ػکس،تػَیش،غَت 

  ًوشُ 1 (هَسد 4)فقط ًام تثشیذ  ،هاَّاسُ ّا اص لحاظ هاهَسیت تِ چٌذ دستِ تقسین هی ضًَذ-20

ًظاهی ٍ جاسَسی  -5حقیقاتی ػلوی  ت -4سدیاتی   -3استثاطات سادیَیی ٍ هخاتشاتی   -2َّاضٌاسی   -1

 ًوشُ 2ٍ اسائِ اخثاس سا ًام تشدُ ٍ ّش یک سا تِ طَس هختػش تَضیح دّیذ؟  تْیِهشاحل  -21

( real world)دس ایي هشحلِ ، یک خثشًگاس اص هیاى تؼذاد صیادی اص سٍیذادّایی کِ دس جْاى ٍاقؼی ( : news gathering)جوغ آٍسی اخثاس   .1

ى دس ایي غَست ، خثش اص جْا. سٍی هی دٌّذ یک یا چٌذ سٍیذاد سا تش اساس اسصضْای خثشی تش هی گضیٌذ ٍ دستاسُ آًْا اطالػات جوغ آٍسی هی کٌذ

. هی ضَد( media world)ٍاقؼی ٍاسد جْاى سساًِ ّا 

دس ایي هشحلِ ، دتیشاى خثش ٍ سشدتیشاى اص هیاى خثشّای سسیذُ، خثشّایی سا کِ تِ ًظش آًْا اص اسصش ( : news processing)پشداصش اخثاس    .2

. یشاتی اًجام هی دٌّذخثشی تیطتشی تشخَسداس ّستٌذ اًتخاب هی کٌٌذ ٍ تٌا تِ تطخیع خَد تش سٍی آًْا تغی

ایي اًتقال هحتَا تَسط ػٌاغشی . دس ایي هشحلِ ، سساًِ هحتَای اًتخاب ٍ تٌظین ضذُ سا هٌتقل هی کٌذ( : news distribution)اًتطاس اخثاس   .3

ّای الکتشًٍیک، سیگٌالْا ٍ دس دس سساًِ ّای چاپی، هشکة یا جَّش، دس سساًِ . ًاهیذُ هی ضًَذ( content carrier)غَست هی گیشد کِ ًاقل هحتَا 

 .سساًِ ّای دیجیتال، غفش ٍ یک ًاقل هحتَا ّستٌذ

 ًوشُ 2( هَسد6)ًَیسیذ؟ بتا سساًِ ّای سٌتی سا  هقایسِ کاستیْای سساًِ ّای ًَیي دس  -22

سختی هطالؼِ سٍی غفحِ ی ًوایص    -1

ٍاتستگی تِ فٌاٍسی سٍص    -2

حزف دسآهذ تکفشٍضی  -3

غع ٍتجْیضات ًَیي ّضیٌِ ی تاالی ًیشٍی هتخ  -4

اهکاًات ٍداًص اًفَسهاتیک هحذٍد هخاطثاى   -5

 کیفیت پاییي ٍگشاًی استثاطات ایٌتشًتی  -6

ًوشُ  2تثشیذ؟ تؼاهل سساًِ ای سا تَضیح دادُ ٍ سِ ًَع تؼاهل سا فقط ًام  -23

هحذٍدُ یک تیطتشیي اضکال تؼاهل اجتواػی دس تاسیخ تطش تِ غَست سٍدسسٍ تَدُ است افشاد اص طشیق گشدّوایی ٍ تثادل اضکال ًوادیي دس 

 ......هکاى فیضیکی هطتشک تا ّن تؼاهل داضتِ اًذ

 ضثِ تؼاهل سساًِ ای -3تؼاهل سساًِ ای -2تؼاهل سٍدسٍ-1
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