
 
        
        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        30303030         -- -- -- --        45454545         -- -- -- --        
        ييييارتباط جمعارتباط جمعارتباط جمعارتباط جمع    ييييجامعه شناسجامعه شناسجامعه شناسجامعه شناس        

        1222020122202012220201222020) : ) : ) : ) : اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي     علوم علوم علوم علوم     ييييپژوهشگرپژوهشگرپژوهشگرپژوهشگر((((    ييييعلوم اجتماععلوم اجتماععلوم اجتماععلوم اجتماع        
 -- -- -- --        

        

 3333ازازازاز1111صفحهصفحهصفحهصفحه

 

  --   

 بود ؟ يشتر در انحصار چه كسانيدر گذشته اطالعات ب. 1

  دولت .د  نخبگان              .ج  ثروتمندان            .ب  مخترعا ن        .الف  

  با شد؟  يم يزيشرفته وعقب مانده در چه چيپ يان كشورهايتفاوت عمده م. 2

  نقش وارزش اطالعات .ب  زان مطالعه افراد                                يم.الف  

  زان بهداشتيم .د  تعداد نخبگان                                          .ج  

  نامند؟ يارتباط دارد  را اصطالحا چه م يدر بر قرار يام كه نقش عمده ايعمل باز گشت پ. 3

  ييرمز گشا.د  ر              يامگيپ .ج  باز خورد           .ب               يرمز گذار .الف  

  چه نام دارد؟شود  يك كشور منتشر مي ييايدر چارچوب جغراف يل ارتباط جمعيق وسايامها از طريپدر آن كه  يارتباط .4

  يركالميارتباط غ .د           يارتباط مل .ج                 يارتباط كالم .ب          يارتباط فرا مل .الف  

  است؟ ينر زماينه مربوط به ارتباط غيكدام گز .5

  ونيزيتلو  .د  نامه              .ج     يخبر يگزارشها .ب  كتابخانه           .الف  

  ساخت ؟ يرا شرط  يع انسانيوس يتوان توده ها يم يبا استفاده از چه عامل .6 

  يو بصر يل سمعيوسا .ب                                    يل ارتباطيوسا .الف  

              يكيل الكترونيوسا .د                                    يغاتيل تبليوسا .ج  

  ؟ه استبود ينه ايدر چه زم ،انجام دادند يان مبارزه انتخاباتيدر جر1940كه كاتز و الزارسفلد در سال  ين مطالعه اينخست .7

   يان و رهبران فكرينقش راهنما  .ب              يجمع يورسانه ها  ينفوذ شخص .الف  

  ونيزيتلو ياسينقش س .د            ياسيو مبارزات س ياسيغات سيتبل  يتماشا .ج  

  باشد؟ ين شده مييش تعين مقاصد از پيتام يد افراد براير نفوذ بر عقايك از عوامل زيكدام  ييهدف نها .8

         ين الملليغات بيتبل .ب    آموزش         .الف  

  ينيد يدئولوژيا .د    غات         يتبل .ج  

  ست ؟يان افراد چير رفتار در ميجاد تغين عامل در ايموثرتر .9

  يام رسانه جمعيپ .ب                             يو بصر يسمع يام هايپ .الف  

  ون يزيتلو ياسينقش س .د                                 يكانا ل ارتباط شخص .ج  

  پرداخته است ؟ يوضوعح چه ميا ول در كتاب شاهزاده  به تشريماك .10

  ان يفن ب .ب  حفظ آن    يو چگونگ ياسيس يقدرت ها .الف  

  ان آن  يو نحوه ب ياسيارتباطات س .د                                           ياسيس يهايآزاد .ج  

  باشد ؟ يم يچه زمان ياجتماع ينقطه عطف تحول زندگ يخيس از لحاظ تاريبه نظر تون .11

  اواخر دوران باستان  .ب                                     يل قرون وسطياوا .الف  

  ل دوران باستان ياوا .د                                      ياواخر قرون وسط .ج  
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  شود ؟ يد محسوب ميه تحول جديبدع نظرر به عنوان ميك از جامعه شناسان زيكدام  .12

  مك  لوهان        .ب      س       يناند تونيفرد .الف  

  هارولد السول .د    زمن           يد رايويد .ج  

  داند ؟ يم يه تحوالت اجتماعيكل ير بنايرا ز  يز من چه عامليرا .13

           يخيسم تاريا ليماتر .ب            يرفاه اجتماع .الف  

   يتيتعادل جمع .د         يجامعه انسان .ج  

  ت شده دارد؟ياز درون هدا ييش به ساختن انسانهاي،فرهنگ جامعه گرا يحول جامعه انسانك از ادوار تيدر كدام .14

        يجامعه صنعت .ب               يجامعه مصرف .الف  

  يجامعه باستان .د            ييجامعه فرد گرا .ج  

  نامد؟ يم ياله ير را كمديز يها نهيگزك از يمك لوهان كدام   .15

  رسانه ها .د         يتكنولوژ .ج            يل ارتباطيوسا .ب      ك   يالكترون .الف  

  ؟داشت يبه كسب معرفت او از چه نهاد يستم بستگيل قرن بيش در جامعه تا اوايگاه خويافتن جايفرد به  ييتوانا .16

  ياسيس .د                ياقتصاد .ج  مدرسه            .ب  خانواده       .الف  

  دانست ؟ يم يراصد در صد درس يون آموزشيزيتلو ،كدام كشور .17

  هند  .د  كا  يالت متحده امريا .ج  ن            يچ .ب  ژاپن         .الف  

  رد؟يتواند مورد توجه قرار گ ي، چند عامل ميخبر يها يريگ ميدر تصم .18

  2. د  3. ج  4. ب  5. الف  

  .................  .بسازد كه  يانيت كه همشهربد اس يون وقتيزيك تلويمعتقد است كه » ونژان گئا« . 19

  .اهل گذشت نباشند. ب    .ز باشديقانون گر. الف  

  .حكومت كرد يبتوان بر آنها به آسان. د  .نداشته باشد يتعهد اخالق. ج  

  نام دارد ؟ل كرد چه يدگان تبديآموزش ستمد يبرا يديد به نظام جديبا آموزش كه آنرا يه نظام كنونريبه نظر پائولوفر .20

   يآموزش ارتباط .د        يآموزش مخزن .ج            يآموزش سطح .ب          يآموزش جمع .الف  

  داشت؟ يدر پ يج ارزنده ايدوم نتا يكدام پژوهش در جنگ جهان .21

   يو مطالعات تجرب يدانيپژوهش م .ب   يخيو مطالعات تار يشيمايپ  يپژوهش .الف  

  يخيو مطالعات تار يشيپژوهش آزما .د   يعات تجربو مطال يشيمايپژوهش پ .ج  

  در فر هنگ غرب كدامند؟ يجانيه ين شكل جاذبه هايجتريرا .22

          يو خودباورعزت نفس  .ب    هوش         .الف  

  ترس يب الوقوع و القايدات قريتهد.د    ت         يجنس .ج  
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  :شوند يام  ميرش پيكه موجب پذ  يتيعوامل شخص .23

  عزت نفس وهوش         .ب            و سن تيجنس .فال  

   يعزت نفس وكم هوش .د  ن    يو عدم تمك يريم نا پذيتسل .ج  

  خ بشر دارد؟يتار يبه بلند يا نهيشيپ ،م ساختيك از مفاهيكدام .24

  يساخت در علوم اجتماع .ب  ساخت در ارتباطات                    .الف  

  يرسمارتباطات  در ساخت .د                   يساخت در ارتباط دولت .ج  

  كدامند؟ يپژوهش در حوزه ارتباط جمع يها روش. 25

  يليتحل– يحيروش عطف به ما سبق و روش تشر .الف  

   يماشيل محتوا و روش پيروش تحل .ب  

   يانتقاد -يخيروش تار.ج  

  يليتحل – يحيروش تشر .د  

  م؟يا ك شدهيدر فرهنگ نزد يم، به كدام دو بخش مفهوميها بدان تيج فعالينتاها و  تياگر فرهنگ را عمدتاً شامل فعال .26

  بودن ينديفرآ –بودن  يمحصول. ب    آداب –ن يد. الف  

   نيياپ -باال . د    مدرن – يسنت. ج  

  دارد ؟ يادين تفاوت بنيشيجوامع پ ين ،با اصل سازمانير معتقد است كه جهان نويك از جامعه شناسان زيكدام .27

  ماكس وبر         .ب    ارسطو              .لفا  

  اگوست كنت  .د    مل          يجورج ز. ج  

 يموشكها را با دقت خاص ينظام يدارد و هدفها يمتعدد يكار بر دها ينظام ينه هايدر زم يا ماهواره يها ستميسك از يكدام .28

  دهد ؟ يص ميتشخ

  و       يدبل.،اريت .ب    گپس           .الف  

  ييكايدور برد امر يما هايهواپ .د                    يا يت-يس .ج  

  است ؟ يشدن به چه مفهوم ي،جهان هامروز .29

   ييمحل گرا .ب     گانه شدنيب .الف  

   يچند گانگ .د    يريتوقف ناپذ .ج  

  است ؟ يه داريسرما يار كشورهايدر اخت يجهان چند در صد ارتباطات و اطالعات باًيتقر .30

  در صد    100 .د  در صد           90 .ج  در صد        70 .ب  در صد           50 .الف  
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