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 تارم سَاالت ردیف

 گاًِ سَاد رساًِ ای تِ حساب ًوی آیذ؟ پٌجکذام یک از هَارد زیر از  .1 الف
  گیرًذُ             کاًال/رساًِ       زیرهتي                      پیام  فرستٌذُ           

 

 ؟چیستپیام تِ صَرت پٌْاى ٍ غیر هستقین  حاٍی الیِ ای .2

      ادػای پٌْاى                  ادػای آشکار            فراهتي                  زیرهتي                هتي
 

 الیِ ای از پیام کِ تحت تاثیر فرٌّگ ٍ هَقؼیت ّای اجتواػی قرار دارد؟ .3

      ادػای پٌْاى                  ادػای آشکار            فراهتي         زیرهتي                         هتي
 

 کلیشِ سازی ارتثاط هستقیوی تا کذام هفَْم دارد؟ .4

     تذاػی هؼاًی                   اقٌاع                     فراهتي                   تازًوایی               هتي

 
 شذت در کذام یک از هثاحث طثقِ تٌذی هی شَد؟ .5

     تذاػی هؼاًی                      کلیشِ سازی                  اقٌاع                   تکرار               تازًوایی
 

 ؟ایي تؼریف کذام هَضَع هی تاشذ .6

 "اّذاف رساًِ  ِ ًَػی خاص تا تَجِ تٍِاقؼیت ت تغییر"

 

     کلیشِ سازی                 رساًِ هحَری                  خَد تغییری                   تازًوایی               تکرار
  

 ؟هثال هؼرف کذام یک از فٌَى اقٌاع استایي  .7

 " هسَاک ًسًی هَش هیخَردش َتپسرم اگر دًذاًْا "

 تازًوایی                     تذاػی هؼاًی                  ادػای آشکار                   ترس               تکرار
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 ن زیر را در یک خط تعریف کٌید:ر یک از هفاّیّ ب

 

 پیًَذی تیي یک کاال ٍ هحصَل تا یک احساس هطلَب ّوچَى زیثایی، اهٌیت ٍ ....تذاػی هؼاًی:  .8
 

 

 یکی از فٌَى اقٌاع کِ در آى تا رٍشْایی ّوچَى تخفیف ٍ قرػِ کشی هخاطة تِ طوغ هی افتذ. تطویغ: .9
 

 در ایي رٍش ازصفتْای ترتر ٍ ترتریي ترای قاًغ کردى هخاطة استفادُ هی کٌین. شذت: .10
 
 

 کلیشِ را ایجاد خَاّذ کرد.ًَع تازًوایی  کیر ٍ اصرار تر ارساًِ تا تکر کلیشِ سازی: .11
 

 

 تر اساس فرٌّگ، هَقؼیت ّای اجتواػی، فرٌّگی ٍ زهاى ٍ هکاىرساًِ  ترداشتْایی از یک فراهتي: .12

 
 .سؼی در قاًغ کردى هخاطة داردر ٍ اصرار ارساًِ تا تکر :تکرار  .13

 

 استفادُ از ترخی ًوادّا یادآٍر هفاّین خاص است. هثال پرجن ًواد ایراى، کَُ ًواد صالتت ٍ ...ًواد:   .14
 

7 

 جای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌید: ج

 تا ّذف اصلی آهیختِ هی شَد.ّوچَى زیثایی  یاحساسات هطلَت تذاػی هؼاًیدر في  .15
 

 ٍقتی هی خَاّین کاالیی را تِ صَرت ایٌٌرًتی خریذاری کٌین تِ ًظرات کارتراى رجَع هی کٌین کِ ایي ّواى .16
 

 هی تاشذ. گَاّی هردم ػادیفي  
 

 

  است هقایسِ  في اقٌاػی تذاػی کٌٌذُ ی  رٍترٍتصَیر   .17
 
 

 
 هی تاشذ. شذت استفادُ هی شَد فيصفات ترتر)ترتریي(  کِ در آى از فٌی  .18

 
 .کٌذتا رٍشْایی ّوچَى تخفیف قاًغ    را هخاطةؼی دارد رساًِ س تطویغ در رٍش  .19

 

 ."خَاّی ًشَی رسَا ّورًگ جواػت شَ "ي ضرب الوثل است؟ یاد آٍر ای اراتِ/ٍاگي  في  .20
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 تاشید ٍ رساًِ ای هَفق          

 سراج الدیي چاپی

 0000دی هاُ 


