
  چْارم فصل ّطتنهغالؼات اختواػی پایِ 

  " رساًِ ّا در سًذگی ها"ّطتندرس 

 تلفي عزیك اس دیگزاى تا سزیغ ارتثاط ؟ تثزیذ ًام را سًذگی در ارتثاعات ٍ اعالػات فٌاٍری کارتزدّای اس ای ًوًَِ -1

  عزیك اس فزٍش ٍ خزیذ،  ایٌتزًت عزیك اس ػلوی ّای فؼالیت ،( ایویل) الکتزًٍیک پست عزیك اس هکاتثِ ، ّوزاُ       

  استفادُ تا ًظارت ٍ اهٌیت ، کٌفزاًس ٍیذئَ عزیك اس آهَسش ، الکتزًٍیک دٍلت خذهات اس گیزی تْزُ ، ایٌتزًت       

 . ایٌتزًت ٍ خَدپزداس دستگاُ ، تلفي عزیك اس تاًکی ػولیات،  ایٌتزًت ٍ ّوزاُ تلفي ، تستِ هذار ّای تلَیشیَى اس      

 ّای فایل ٍ کزد ًگاری ًاهِ تَاى هی( ایویل) الکتزًٍیک پست تا ؟ داد اًدام تَاى هی کاری چِ الکتزًٍیک پست تا -2

  . کٌذ دریافت را پیام سزػت تا ٍ لحظِ ّواى تَاًذ هی گیزًذُ.  ًوَد ارسال ًاهِ ّوزاُ تِ را تصَیزی ٍ صَتی یا هتٌی       

  یا تلفي ٍسیلِ تِ...  ٍ تلفي ٍ تزق ٍ آب لثط پزداخت  -1 ؟ تٌَیسیذ را الکتزًٍیک دٍلت خذهات اس ًوًَِ چٌذ -3

  رسرٍ  -5 گَاّیٌاهِ صذٍر  -4 ّا آسهَى ًتایح اس آگاّی ، کٌکَر ًام ثثت  -3 سیارت ٍ حح ًام ثثت  -2 ایٌتزًت       

....  ٍ آى پزداخت ٍ ضذُ تؼییي هالیات هیشاى اس آگاّی  -6...  ٍ لغار ، َّاپیوا تلیت خزیذ یا       

  کزدى ٍاریش هاًٌذ کارّایی ؟ دٌّذ اًدام تَاًٌذ هی کارّایی چِ ایٌتزًت ٍ خَدپزداس دستگاُ ، تلفي عزیك اس افزاد -4

 . خَدضاى حساب اس پَل تزداضتي یا صَرتحساب دریافت ، هَخَدی گزفتي ، دیگزاى حساب تِ پَل      

  ٍ ٍلت در کِ ضًَذ هی هَخة ّا فٌاٍری ایي اس تسیاری ؟دارد ًتایدی چِ ارتثاعات ٍ اعالػات فٌاٍری اس استفادُ -5

  ًِ ٍ ، رٍس ضثاًِ ساػت 24 در تتَاًین ػالٍُ تِ ٍ ضَد کوتز ضْزّا در آهذّا ٍ رفت ، ضَد خَیی صزفِ ّا ّشیٌِ      

.   ضَین هٌذ تْزُ خذهات ایي اس هؼیي ساػاتی در فمظ      

  هؼتمذًذ ًظزاى صاحة اهزٍسُ ؟ چیست ػوَهی فزٌّگ تز(  خوؼی ارتثاط ّای رساًِ) خوؼی ارتثاط ٍسایل تأثیز -6

  کِ کٌٌذ هی تحث چٌیي آًْا.  گذارًذ هی افزاد َّیت ٍ سًذگی سثک تز سیادی تأثیز ، خوؼی ارتثاط ّای رساًِ کِ      

 خَاٌّذ هی آًْا کِ عَر ّواى را ٍلایغ یا ٍ کٌٌذ فکز خاصی ّای ضیَُ تِ هزدم کِ ضًَذ هَخة تَاًٌذ هی ّا رساًِ     

  . تاضٌذ هٌفی یا هثثت است هوکي اثزات ایي. گذارًذ اثزهی ّا اًساى ٍافکار تاٍرّا رٍی ّا رساًِ دیگز ػثارت تِ. تثیٌٌذ    

 یا تلَیشیَى تواضای صزف هزدم ٍلت اس سیادی تخص اهزٍسُ  -1 ؟ تٌَیسیذ را خوؼی ارتثاط ّای رساًِ هٌفی اثزات -7

  ٍ تثزًذ کار تِ را ٍ پزخاضگزیآهیش خطًَت ّای رٍش ّا صحٌِ ایي تأثیز تحت افزاد ٍ ضَد هی اسایٌتزًت دُااستف       

  تاسرگاًی ّای آگْی -2 کٌٌذ تزٍیح کارتزاى در را اخاللی ّای تٌذٍتاری تی ، است هوکي ایٌتزًتی ّای پایگاُ تزخی یا      

 تاس ٍ دیذ ضذى کن ٍ افزاد چْزُ تِ چْزُ تواس ضذى کن  -3 کٌذ هی تطَیك خاهؼِ در را گزایی هصزف کِ است      

.  خاًَادُ اػضای تیي گَ ٍ گفت ضذى کن -4 دٍستاى ٍ الَام ّای دیذ      

  ثثت،   ّوزاُ تلفي تا دٍر راُ اس خاًِ ٍسایل کزدى خاهَش ٍ رٍضي ؟تشًیذ هثال را خذیذ ّای فٌاٍری اس تزخی -8

  .هٌاسل تِ هزاخؼِ تذٍى ، گاس ٍ تزق ٍ آب لثط رٍی تز هصزف هیشاى      

 

 



 

 ًظز ایي اس تثلیغات اثز اها ؟گذارد هی ػوَهی فزٌّگ ٍ سًذگی سثک تز تأثیزی چِ تاسرگاًی ّای ٍآگْی تثلیغات -9

  اتَهثیل، خزیذى اخَردى، غذ پَضیذى، لثاس تزای هخصَصی رٍضْای ٍ راُ کٌٌذ هی سؼی آًْا کِ است هْن       

. کٌٌذ سًذگی سثک ٍ ػوَهی ٌّگ فز تِ تثذیل را ّا ش ٍ ر آى ٍ دٌّذ اًتمال خاهؼِ افزاد ّوِ تِ را …ٍ سزگزهی      

  کاالّای دادى خلَُ هفیذ،  سًذگی سثک تغییز،  گزایی هصزف گستزش ؟چیست تاسرگاًی ّای آگْی هٌفی آثار -10

 .  رّضِمُ          

  ، ایٌتزًت در ضذُ درج اعالػات درتارُ ٍتحمیك تزرسی ؟کزد تَخِ تایذ هَاردی چِ تِ ایٌتزًت اس استفادُ ٌّگام -11

 . هحذٍد استفادُ،  تاًکی کارتْای رهش ٍ ایویل رهش ًکزدى فاش،  ضخصی فیلن ٍ ػکس ، اعالػات ٍاردًکزدى         

  چَى ًیستٌذ صحیح ، ایٌتزًت در هَخَد اعالػاتی ّوِ؟ چزا؟کزد اػتواد تَاى هی ایٌتزًت در هَخَد اعالػات تِ آیا -12

 .کزد ٍخَ س پز ٍ تحمیكتایذ  آًْا، پایگاُ ٍ هٌثغ درستی درتارُ پس. هیطًَذ هٌتطز هختلف افزاد ٍ هٌاتغ سَی اس         

 :  ّطتنًکات هْن درس 

.  است ایٌتزًتاستفادُ اس داًطٌاهِ ّا ٍ کتاتخاًِ ّای الکتزًٍیک در کارّای تحمیمی اس هشایای :  1ًکتِ

.  ضَد صزفِ خَییفٌاٍری ّا ی خذیذ هَخة هی ضًَذ کِ در ٍلت ٍ ّشیٌِ ّا :  2ًکتِ

.  در خاهؼِ است هصزف گزاییاس آثار هٌفی آگْی ّای تاسرگاًی تطَیك :  3ًکتِ

   .ًیستٌذچَى اس سَی هٌاتغ ٍافزاد هختلف هٌتطز هی ضًَذ صحیح ّوِ اعالػاتی کِ در ایٌتزًت ٍخَد دارد:  4ًکتِ

 :  چْارم سَاالت چْار گشیٌِ ای درس

  ؟ًوایین ارسال ًاهِ ّوزاُ تِ را صَتی یا هتٌی ّای فایل تَاًین هی عزیك چِ اس -1

  ایزاًسل(          4 الکتزًٍیک پست(         3 فزٍش ّای پایاًِ(        2 ّوزاُ تلفي (1       

  ؟است هوکي عزیك چِ اس راًٌذگی، تخلفات ثثت  -2

    کٌفزاس ٍیذئَ ٍ ایٌتزًت (                                2   تاًکی ی ٍضثکِ ّا رایاًِ ( 1        

    ّا رایاًِ ٍ ّا دٍرتیي (                                  4   ّوزاُ تلفي ٍ ّا دٍرتیي ( 3       

  ؟تاضذ ًوی الکتزًٍیک دٍلت خذهات اس سیز هَارد، اس یک کذام -3

  کٌکَر ًام ثثت(      4  رسرٍیا خزیذ تلیت َّاپیوا(       3  سیارت ٍ حح ًام ثثت(        2 گَاّیٌاهِ صذٍر(1     

.  کٌٌذ هی تطَیك خاهؼِ در را.................تاسرگاًی  ّای آگْی -4

  خَیی صزفِ (         4  خطًَت (         3  ًشاع ٍ درگیزی (        2  گزایی هصزف( 1       

  ؟ تاضذ هی هحیغی ّای رساًِ تِ هزتَط گشیٌِ کذام -5

   ّا رٍسًاهِ ٍ هدالت تثلیغات(                                        2  تلَیشیَى ٍ رادیَ عزیك اس آگْی(  1      

    ّوِ هَارد(                 4  هیادیي ٍ ّا خیاتاى در تثلیغاتی ّای تاتلَ ًوایص(  3     



 

  ؟ کٌیذ اًتخاب را درست ی گشیٌِ  -6

 . ًذّیذ لزار ایٌتزًت در را خاًَادگی ّای فیلن کزد،ٍلی ایٌتزًت ٍارد تَاى هی را خَد ضخصی اعالػات ( 1    

 . ضَد هی آهَساى داًص تحصیل در اختالل تاػث ایٌتزًت،فمظ یا ای یاراًِ ّای تاسی تِ اػتیاد ( 2    

 . ًکٌین فاش را ّا آى ًظایز ٍ ٍالذیي تاًکی کارت رهش یا الکتزًٍیک پست ػثَر رهش ( 3    

 .   ّستٌذ صحیح کاهال ػلوی ًظز دارًذ،اس ٍخَد ایٌتزًت در کِ اعالػاتی ی ّوِ ( 4    

  تاضذ؟ هی ٍارتثاعات اعالػات فٌاٍری اسکارتزدّای یک خشءکذام تزافیک کٌتزل ّاخْت ّاٍرایاًِ دٍرتیي اس استفادُ  -7

  الکتزًٍیک دٍلت خذهات اس گیزی تْزُ(                                    2   دیگزاى تا سزیغ ارتثاط( 1         

   اخثار تِ دستزسی(                                                4   ًظارت ٍ اهٌیت(  3        

  ؟تاضذ ًوی ارتثاعی ٍسایل هٌفی آثار اس هَرد کذام  -8

  هصزفی ّای کاال تثلیغ(                                             2   افزاد تیي چْزُ تِ چْزُ تواس ضذى کن( 1      

  اعالػات ٍ اخثار ی ارائِ(             4   پزٍرش ٍ آهَسش هدَس تذٍى توزیي ٍ تست ّای کتاب تثلیغ( 3     

  ؟گزدد ًوی هحسَب الکتزًٍیک دٍلت خذهات خشء سیز هَارد اس یک کذام  -9

  آى پزداخت ٍ ضذُ تؼییي هالیات هیشاى اس آگاّی(                          2     َّاپیوا تلیظ خزیذ یا رسرٍ ( 1        

  تزافیک عزح کٌتزل تزای تستِ هذار دٍرتیي اس استفادُ(               4    الکتزًٍیک ّای کتاتخاًِ اس استفادُ ( 3       

  ؟ است هتفاٍت ّا رساًِ سایز تا سیز ّای رساًِ اس یک کذام  -10

  کتاب(                4    تلَیشیَى(              3 رادیَ(                2   تلفي( 1       

.  گَیٌذ هی.....دٍرُ ایي تِ ًظزاى صاحة لذا ضذُ تزداضتِ دیگزاى تا ارتثاط در هکاًی ٍ سهاًی هزسّای اهزٍسُ -11

  اعالػات ٍ ارتثاعات ػصز(                                                2   فٌاٍری ػصز( 1        

   ارتثاعی ػٌاصز ػصز(                                 4   خوؼی ّای رساًِ ػصز(  3       

  ؟دارًذ ػوَهی فزٌّگ تز هخزتی آثار چِ خوؼی، ارتثاط ٍسایل -13

 . گزایی هصزف تثلیغ(                 2  .خَاًاى در هخصَصاً خطًَت ٍ اخاللی تاری ٍ تٌذ تی تزٍیح( 1    

 . است صحیح ّا گشیٌِ ی ّوِ(                                               4 . خاًَادُ اػضای تیي گَ ٍ گفت ضذى کن(  3   


