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  كدام گزينه بستگي به عواملي چون باورها وتجارب وارزشهاي ما دارد؟. 1

  عملكرد -د    ارتباط -ج  اجماع - ب  ادراك -الف  

  كدام گزينه صحيح است ؟. 2

  فردي است.م از ارتباط بين فردي كانون هرگونه فه ادراك بين -الف  

  ارتباط به معني تبادل افكار واحساسات وعقايد است. - ب  

  ادراك از كنش هاي بنيادين آدمي است . -ج  

  دورآگاهي يا تله پاتي در مقوله ارتباطات درون فردي است. -د  

  پردازد؟ها وگونه هاي زباني مي به بررسي نقل قول هاي مستقيم وسبككدام گزينه . 3

  زبان شناسي اجتماعي -د  ادراك -ج  ارتباط جمعي - ب  معنا شناسي -الف  

  شود؟ريق تلفن وپست الكترونيك انجام شود چه گفته ميبه ارتباطي كه از ط. 4

  ارتباط غير كالمي -د    ارتباط جمعي -ج  ارتباط شبكه اي - ب  ارتباط درون فردي -الف  

  شود فردمعيني مأمور به انجام آن نيست؟در كدام شيوه رهبري ،گروه رهبرندارد وتصميماتي كه گرفته مي. 5

  شيوه اشتراكي -د  شيوه دموكراتيك -ج  ي عملشيوه آزاد - ب  شيوه مستبدانه -الف  

  كدام گزينه به معناي حرفهاي روزمره يا نوعي اختالط است؟. 6

  ارتباط غير كالمي -د  ارتباط هم سخنانه -ج  ارتباط گروهي - ب  ارزشها -الف  

  كدام گزينه نادرست است؟. 7

    ارزشها در نظام هاي اخالقي ومذهبي فرهنگها وجود دارند. -الف  

  ارزشها حاصل نيازهاي پايه ومحيط فرهنگي هستند. - ب  

  ارزشها نسبتاً محافظه كارانه اند. -ج  

  ارزشها در ذات چيزها يا آدم ها نهفته است.    -د  

  روگه نيست؟ كدام گزينه از مختصات رسانه هاي غربي از نظر گلتونگ و. 8

  منفي بودن -د    راد نخبهاشاره به اف -ج  معناداري - ب           اشاره به ملل سرآمد -الف  

  كدام گزينه درباره انگيزش نادرست بيان شده است؟. 9

  شود.آمادگي فرد براي شروع يا ادامه زنجيره اي از رفتارها گفته مي -الف  

  انگيزش غالباً متضمن هدفي نيست. - ب  

  دهد.انگيزش به صورت بيروني يا دروني فرد را به سويي سوق مي -ج  

  انگيزش ناخودآگاه واجد شاخصهاي اصلي آدمي است. به نظر ژوارار -د  
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  ايدئولوژي در انگلستان تحت تاثير چه كسي بود؟. 10

  الف وب -د  ماركس وانگلس -ج  ميلتون فريدمن - ب  جان مينارد كينز -الف  

  باشد؟كدام گزينه بيانگر بازخورد مثبت مي. 11

    تم از كنترل خارج شواگر سيس - ب  عمليات موجب كاهش برونداد شود. اگر -الف  

  هيچ كدام -د  عمليات موجب افزايش برونداد شوداگر  -ج  

  كدام گزينه درايجاد همدلي عنصر مهمي است؟. 12

  بافت -د    رسانه هاي گروهي -ج  ارتباط - ب  بازخورد -الف  

  كدام گزينه نادرست است؟. 13

    هر وضعيت ارتباطي ساختاري دارد -الف  

  شودب تغيير رفتار مردم ميهرتغييري در بافت موج - ب  

    برندبرخي اشخاص به نفع ديگران دربافت دست مي -ج  

  زمان از اجزاي مهم بافت است -د  

  كدام گزينه درباره باور نادرست بيان شده است؟. 14

    كنيمباورهايمان رفتاروعمل مي بر اساس ما -الف  

  كنندمان به رويدادها را تعيين مينوع نگاه باورهاي ما - ب  

      اصوالًباورهاي افراد با هم مشترك است -ج  

  آيندزماني كه افراد از آنها سخن نگويند به چشم نمي باورها تا -د  

  پردازند كه از پيش معلوم شده است كه روي خواهند داد؟حدوداً چند درصد از اخبار به رويدادهايي مي. 15

  %100 -د    %35 -ج  %80 - ب  %50 -الف  

  د؟گرد ميتكانه ها يا انديشه هايي است كه بايد پيش از آن به صورت عالمت فرستاده شود،رمزگذاري  كدام گزينه شامل. 16

  باور -د    پخش زنده -ج  ارتباط - ب  پيام -الف  

  ريشه اصطالح پروپاگاند كدام گزينه است؟. 17

  حزب بلشويك -د       تظاهرات سياسي -ج     جنگ جهاني دوم   -ب        تاريخ كليساي كاتوليك -الف    

  كدام فن از فنون تبليغ ،تعميم هاي خاصي هستند كه برپايه شمار كمي ازويژگي هاي جسمي يا فرهنگي شكل گرفته اند؟. 18

  كليشه -د  اشاره به دشمن -ج  اقتدار - ب  گزينش گري -الف  

  برن درست بيان شده است؟ از نظر» حاالت من« كدام گزينه درباره . 19

    لد تقريباً غير قابل كنترل وزودرنج است.حالت وا -الف  

  خيال وسرخوش وبا محبت است.حالت كودك بي - ب   

      ددر حالت والد عقل براحساسات غلبه دار -ج  

  همه موارد صحيح بيان شده است. -د  
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  رود؟در چه حالتي اصطالح پروفسوركوچولو به كار مي. 20

  ته باشد.زماني كه كودك رفتاريك فرد بالغ را داش -الف  

  زماني كه كودك نشانه هايي از بلوغ را در رفتاراطرافيان تشخيص دهد. - ب  

  زماني كه كودك غلط هاي رفتار اطرافيان را به آنان گوشزد كند. -ج  

  الف وب -د  

  نخستين مرحله تفكر چه نام دارد؟. 21

  منطق  -د    ادراك -ج  باور - ب  ارتباط -الف  

  كند؟را به ديگري نگاه مي نند چند درصد گفتگوزهرگاه دونفر با هم حرف مي. 22

  درصد 50تا  30 -د  درصد 75تا  25 -ج  درصد 85تا  25 - ب  درصد 70تا  30 -الف  

  گيرد؟توجه قرار مي مورد صداي طبل ودهل در كدام مقوله. 23

  مقوله هاي نامتعارف -د    مقوله هاي نامتحرك -ج  مقوله هاي شديد - ب  مقوله هاي متحرك -الف  

  چنانچه خطوط تلفن كيفيت مطلوبي نداشته باشدممكن است چه اتفاقي رخ دهد؟. 24

  كژتابي زياد شود - ب    نامه نگاري زياد شود -الف  

  ارتباطات غير كالمي افزايش يابد -د    كژتابي كم شود -ج  

  له چقدر است؟دهيم واين فاصدرآن انجام مي مان رادر كدام فاصله حريم پژوهشي هال ، مابيش تر فعاليت. 25

  سانتي متري با باال 270 –فاصله شخصي  - ب  يك متري -فاصل خصوصي -الف  

  سانتي متري 270تا 120 –فاصله اجتماعي  -د  سانتي متري 120تا  50 –فاصله محيطي  -ج  

26 .HD مخفف كدام كلمه سخت افزاري است؟  

  دستك فرمان -د    ديسك سخت -ج  ديسك خوان - ب  صفحه كليد -الف  

  توان ويژگي هاي آنرا در قالب يك الگو جمع آوري كرد؟دام گزينه تعريف خاصي ندارد ولي ميك. 27

  فرهنگ -د      پيام -ج  فاصل - ب  شخصيت -الف  

  گفتار انعطاف وسركشي نسبت بيشتري به كدام گزينه دارد؟. 28

  اصطالحات عاميانه -د    ارتباط -ج  نوشتن - ب  خواندن -الف  

  ان شده است؟كدام گزينه نادرست بي .29

  يك دليل خوب براي مطالعه ارتباط آگاهي ماازموانع واختالالت است. -الف  

  كند.گيرنده ومخاطب برقرار مي و  شي است كه ارتباط را ميان ارتباط مجرا وسيله و - ب  

  ي عمومي مجرا اشاره به حواس پنجگانه دريافت پيام دارد.در معنا -ج  

  ت كاربرد مدل در ارتباطات بين فرديدامنه كارايي مدل يعني قابلي -د  

  آزگود كدام نقش را در مدل ارتباطي خود گنجاند؟. 30

  رمزخوان -د    فرستنده -ج  مفسر - ب  گيرنده -الف  
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