
 

 علی ًذافی:  تْیِ کٌٌذُ                                (ارتببط ٍ رسبًِ)سئَاالت هتي هطبلعبت اجتوبعی ّشتن                          درس ّفتن 

 اًسبى تب چِ اًذازُ بِ ارتببط ًیبز دارد؟-1

دً٘بٖٗ را تصَر کٌ٘ذ کِ هب ّوِ چ٘ش داشتِ ببش٘ن اهب بب کسٖ . بذٍى ارتببط هب ًوٖ تَاً٘ن سًذگٖ کٌ٘ن. ارتببط بزقزار کزدى ٗکٖ اس ً٘بسّبٕ هْن بشز است

 .بِ راستٖ در چٌ٘ي دً٘بٖٗ اداهٔ سًذگٖ هوکي ً٘ست. ارتببط ًذاشتِ ببش٘ن

 ارتببط اًسبى را بِ چِ کبری قبدر هی کٌذ؟-2

 .ارتببط اًسبى را قبدر هٖ کٌذ تب خَاستِ ّب ٍ ً٘بسّبٕ خَد را بِ دٗگزاى هٌتقل کٌذ

 ارتببط بیي اًسبًْب از چِ راُ ّبیی برقرار هی شَد؟-3

 .، حل کزدى هسبئل، درک کزدى دٗگزاى(...اًذٍُ،خَشحبلٖ ٍ )هحبت کزدى، تببدل افکبر ٍ اعتقبدات، تببدل اطالعبت، در ه٘بى گذاشتي احسبسبت

 شبکِ ارتببطی کِ هب در آى بسر هی برین شبهل چِ چیس ٍ چِ کسبًی است؟-4

اٗي شبکِ اس خبًَادُ ٍ دٍستبى ٍ هحلِ ٍ هذرسِ شزٍع هٖ شَد ٍ سپس بِ کوک ٍسبٗل ارتببط جوعٖ هٖ تَاً٘ن . هب در شبکِ إ اس ارتببطبت بِ سز هٖ بزٗن

 .حتٖ در سطح هلٖ ٍ فزاهلٖ ارتببط بزقزار کٌ٘ن
 

 .هی تَاًین حتی در سطح هلی ٍ فراهلی ارتببط برقرار کٌین.. ارتببط جوعی.. هب بِ کوک ٍسبیل -5

 ارتببط یعٌی چـــِ؟-6

 .ارتببط ٗعٌٖ جزٗبى ارسبل ٍ درٗبفت پ٘بم

 عٌبصر ارتببط را ًبم ببریذ؟-7

 .پ٘بم - 3  (درٗبفت کٌٌذُ)گ٘زًذُ -2  (ارسبل کٌٌذُ)فزستٌذُ -1

 بب رکر یک هثبل فرستٌذٓ پیبم، گیرًذٓ پیبم ٍ پیبم را هشخص کٌیذ؟-8

 .پ٘بم ّن سالم ٗب لبخٌذ هبست. ٍقتٖ بِ دٍستٖ سالم هٖ کٌ٘ن ٗب بِ اٍ لبخٌذ هٖ سً٘ن، هب فزستٌذٓ ٗک پ٘بم ٍ دٍستوبى گ٘زًذٓ آى است

 هٌظَر از ببزخـَرد چیست؟-9

 .اگز گ٘زًذُ ً٘ش بِ فزستٌذُ پ٘بهٖ بفزستذ ٍ اٍ را هتَجِ کٌذ کِ هعٌٖ پ٘بم را درٗبفت کزدُ بِ اٗي عول ببسخــَرد هٖ گٌَٗذ

 پیبهْبی ارسبلی یب دریبفتی هب بب چِ رٍشْب ٍ ابسارّبیی فرستبدُ هی شَد؟-10

 ... .هوکي است بب کالم ببشذ ٗب بب رفتبر ٍ حزکبت، اس طزٗق ًَشتِ ببشذ ٗب تلفي ٍ 

 .است .. رسـبًِ.. در یک ارتببط کالهی زببى یک -11

 رسبًِ چیست؟ ٍ چــِ چیسّبیی را در بر هی گیرد؟-12

ٍ  (...عالئن، کتبة ّب، هجالت ٍ )رسبًِ اس ابشارٕ هبًٌذ سببى تب ابشار چبپٖ . ّز ٍس٘لِ إ کِ پ٘بهٖ را اس فزستٌذُ بِ گ٘زًذُ هٌتقل کٌذ، رسبًِ ًبه٘ذُ هٖ شَد

 .را دربز هٖ گ٘زد (... تلفي، رادَٗ، تلَٗشَٗى، اٌٗتزًت ٍ )ابشار الکتزًٍ٘کٖ 

 .ٍجَد دارد.. ارتببطبت ٍ فٌبٍری اطالعبت..بِ علت اّویت هَضَع ارتببطبت در کشَر، ٍزارتخبًِ ای بب عٌَاى ٍزارت -13

 ٍزارت ارتببطبت ٍ فٌبٍری اطالعبت چِ خذهبتی بِ هردم ارائِ هی کٌـذ؟-14

 .خذهبت پستٖ، هخببزاتٖ، رادَٖٗٗ، صذا ٍ تصَٗز را بِ هزدم ارائِ هٖ کٌذ ٍ هسئَل٘ت تَسعٔ ٍسبٗل ارتببطٖ در کشَر را بِ عْذُ دارد
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