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كداميك از مفاهيم اساسي در خبر » آيد پاسخ گويدهايي كه براي مخاطبان بوجود ميخبر بايد كامل باشد و به پرسش« ـ اينكه1

  ؟نويسي است
  ب ـ درستي خبر                                   الف ـ جامعيت خبر

  د ـ محدوديت خبر                                       ج ـ روشني خبر
  كشورمان است.داراي كدام ارزش خبري براي دانشجويان » برخورد كردمعترض ان دانشجويپليس آمريكا با « ـ خبر2

  ب) دربرگيري               تضادو  ، اختالفالف) برخورد
  استثنا و شگفتيد)                             معنوي ج) مجاورت

  كدام جمله صحيح است؟ـ3
  باشد.الف) ذكر نام كوچك افراد حقيقي در خبر جايز نمي

  ه باشند.تو شناخت از او داش ب) ذكر نام اشخاص در ليد در صورتي جايز است كه خوانندگان سابقه
  ج) ليد خبر به طور معمول داراي منبع خبر نيست.

  اولين پاراگراف در سبك تاريخي ليد نام دارد. د)
  شود.مطالب تنظيم مي ي ارزشدر كدام سبك خبري، تنظيم خبر بر پايهـ 4

  ب) تاريخي                   الف) هرم وارونه     
  د) پايان شگفت انگيز       ج) تاريخي همراه با ليد

  ؟يستمعيارهاي ارزش خبري ناز  ـ كدام گزينه5
            جذابيت) ب                                             شهرتالف) 

  ) استثنا د                                             مجاورت )ج
  ـ كدام گزينه درست است؟6

  كلمه باشد. 40كثر دو جمله و حداقل االف) ليد بايد حد
  نارها كاربرد دارد.ها، سميها، كنفرانسب) سبك تاريخي براي تنظيم خبر همايش

  داراي ارزش خبري شهرت است.» اي دست پيدا كردايران به فناوري غني سازي هسته«خبر ج) 
  گنجد.در بحث گزارش مي» چگونه«و» چرا«پاسخ به د) 

  ـ كدام جمله زير از نظر عددنويسي درست نيست؟7 
  ط راي دادن هستند.                                              هزار نفر واجد شراي 732ميليون و  43الف)  در انتخابات مجلس هشتم، 

  اند.         ميليون و دويست و بيست و يكهزار نفر از واجدين شرايط راي دادن، كارت ملي گرفته42ب) تاكنون 
                                  نفر از حجاج  با سفر هوايي عازم كشور عربستان شدند.     146هزار و  102امسال  ج)

متـري بـرج مـيالد نصـب      315سانتمتر است، در ارتفاع  60متر كه قطر آن در پايين شش متر و در باال  120تني به طول  380د) دكل آنتن  
  شده است.

  كدام جمله با توجه به فعل به كار رفته، درست نيست.-8
  هاي مبتذل بستند.                                             ديا، به دليل فروش سيدي فروش متخلف رالف) مأموران نيروي انتظامي مغازه چند سي

    هاي غير مجاز بسته شد.       ب) سه مغازه كتابفروشي متخلف به دليل فروش كتاب



 

 

                                              رسد.    ميليون ليتر مي 60مصرف بنزين در كشور روزانه به بيش  ج)
  با استقبال گسترده دانشجويان روبه رو شد.د) جشنواره فرهنگ و هنري 

  است؟ يچه نوع گزارش ايران علم و صنعتـ گزارش معرفي دانشگاه 9
  ب) گزارش سلسله وار                   يا مكان الف) گزارش از محل

  و تبليغ د) گزارش معرفي                         ج) گزارش تحقيقي         
  هاي نظر خواهي و مصاحبه از افراد در تهيه گزارش نيست؟كدام گزينه از ويژگي-10

  كند.الف) گزارش را براي خوانندگان زنده و جالب توجه مي
 زند.ب)گزارش را با خوانندگان پيوند مي

  كند.كند و سوژه را مشخص مييابي ميج) گزارش را بهتر سوژه
  كند.شخاص را آشكار ميهاي ادـ نظرات و ديدگاه

  ـ كدام گزينه كاربرد گزارش در نشريات دانشجويي است؟11
  الف) بيان چگونگي و علت وقايع دانشگاه

  ارد.ند جذابيتصرف دانشگاه كه به صورت خبر  مرتبط با ب) انعكاس موضوعات
  هاي دانشجويانج) انتقاد سازنده و بيان نارسايي

  ارد.د جذابيت گاه كه به صورت خبردانش مرتبط با انعكاس موضوعاتد) 
  چه نوع گزارشي است.» علل افت تحصيلي در دانشگاه« گزارش از موضوع  -12

  ب) گزارش مصور                   الف) گزارش خبري         
  دانشگاهي د) گزارش از اشخاص           ج) گزارش تحقيقي يا اجتماعي

  تي محسوب نمي شود؟ساده خبري مطبوعا مقالهكدام گزينه -13
  يادداشت ب)                               سرمقاله الف)

   ؛تفسير و اظهار نظر د)                            انشاييج) مقاله 
  ؟مورد تفوت سرمقاله و ياداشت درست استم گزينه در اكد -14

  تري دارد.يادداشت نسبت به سرمقاله جديت بيش ـالف) 
  يادداشت در نشريه جاي ثابت دارد، اما سرمقاله متغير است ـب) 
  تواند موضع نشرييه نباشد.سرمقاله بيانگر موضع نشريه است، اما يادداشت ميـ ج) 

  تواند چند سرمقاله و فقط يك يادداشت داشته باشدنشريه ميـ د)
  شود؟كدام گزينه از مراحل انجام مصاحبه محسوب نمي-15

  او تحقيق در مورد و انتخاب مصاحبه شونده-)ب                      و تحقيق درباره آنه انتخاب سوژ -الف)
            متناسب با سوژه و مصاحبه شونده طرح سؤاالت مصاحبه -د)         دادن كل سواالت مصاحبه به مصاحبه شونده -ج)
  د؟شوشونده ناشي نميپارازيت است كه از مصاحبهكدام گزينه از  -16

  الف)ـ بي حوصلگي، عدم تمركز و خروج از مسير اصلي مصاحبه توسط مصاحبه شونده؛
  هاي كوتاه يا مبهم.ب)ـ ساكت و كم حرف بودن و دادن پاسخ

  شونده از مصاحبه كننده؛ج) رابطي صميمي و نگرش درست مصاحبه
  د)ـ ارايه اطالعات نادرست از سوي مصاحبه شونده.

  تر است؟ت دانشجوي مناسبـ كدام قطع براي نشريا17
  A5د)             B3ج)               A4ب)                   A2الف) 

  ؟نيست درست» لوگو«كدام گزينه در خصوص  -18
  نبايد فداي زيبايي شود. ،خوانده شدن لوگو در الف) سهولت

  ب) لوگو نبايد طوالني و پيچيده باشد.
  اشد.ثابت ب هميشه بايد در روي جلد ج) جاي لوگو



 

 

  توان در جاهاي مختلف روي جلد قرارداد.لوگو را مي د)
  

  كدام گزينه درست نيست؟ -19
  و ...جز براي مطالب خاص مثل طنز، شعر به  دثابت باشبايد  نشريهقلم متن نوع واندازه الف) 
  باشند. داشتهاندازه و شكل فونت،  همه تيترها بايد يكب) 

  باشد. متن تردرشت ج) اندازاه قلم در سوتيتر بهتر است
 بهتر است به طرف بازشوي نشريه باشد. ،ويه و جهت ديد عكس روي جلداد) ز
  هاي روي جلد نيست.كدام گزينه شامل ويژگي -20

  طرح روي جلد نياز نيست با محتوا هماهنگ باشد.الف) 
  ب) طرح روي جلد بايد با محتواي نشريه هماهنگ باشد.

  مهم نشريه نوشته شود.ج) بر روي جلد بايد چند تيتر 
  طرح و عكس استفاده شود. معنادار براي طرح جلد از تركيب د)
  باشد.نشريه نمياي زير لوگو شناسنامهـ كدام يك از موارد زير جزء مشخصات 21

  ب) وابستگي            زمينه انتشارالف) 
  د) زمان انتشار            ج) نام مدير مسوول

  ي انتخاب اسم نشريه نيست؟هاكدام گزينه از ويژگي ـ22
  الف) از كلمات بيگانه و مبهم و دور از ذهن نباشد.

  ب) با روحيات دانشجويي و محتواي نشريه هماهنگ باشد
  از آن برداشت شود.ج) كوتاه بوده و مفهوم دانشجويي به طور غير مستقيم 

  .بودن . كلمات معني كديگر را كامل كننداي د) بهتر است چند كلمه
  .محسوب نمي شوددام گزينه از عوامل ضعف در نشريات دانشجويي كـ 23

  محدوديت حوزه خبر و نبود تجربه كافي.الف) 
  نبود هماهنگي بين دست اندركاران و نداشتن تشكيالت منظمب) 
  هانبود امكانات چاپ نشريات رنگي در دانشگاهج) 

  تعهد نبودن براي انجام كارمنداشتن فرصت كافي و  )د
  شود؟محسوب نمي در مديريت نشريات محتواي نشريهجذابيت و بهتر شدن  گزينه از معيارهاي افزايش مكدا ـ24

  الف) توليدي بودن محتوا به قلم هيأت تحريريه
  هاي علمي، تحقيقيگيري از فنون نويسندگي و متنبهره ب)
  به روز بودن محتواج) 
  بودن دانشجو و مرتبط با حوزه دانشگاهد) 
  نيست.در نشريات دانشجويي  ريمديك  ه اصليوظيفزينه كدام گ -25

  هااي از صورتجلسه هيأت تحريريه به دبيران سرويسنسخهـ تحويل الف) 
  نشريهو تنظيم چارت تشكيالتي  ريزي، برنامهطراحي ب)
  و شرح وظايف تقسيم كار نشريه بر اساس چارت تشكيالتي د)

  راهكار براي حل مشكالت پيش روفتن و داشتن خالقيت در يا نظارت و ارزيابيج) 
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  :   رشته تحصيلينام و نام خانوادگي:                                                           
  

  د  ج  ب  الف  
1     
2          
3          
4     
5          
6          
7     
8          
9          
10          
11     
12          
13          
14          
15          
16          
17     
18          
19          
20     
21          
22          
23     
24          
25          

  
 با آرزوي مزيد توفيقات الهي


