
 {هـ 1433أسئله االختبار مقررالعالقات العامه النهائً للفصل الدراسً الثانً  }

 

 

 (RASE):من ضمن تعرٌفات العالقات العامه كانت المعادله التً ٌرمز لها بأحرف وقد قدمها الباحث -1

 جون مارستون-أ

 جون لً-ب

 دورمان اٌتون-ج

 ركس هارلو-د

 

 :ٌمكن ان "اي كلمه او موقف او عمل "ٌمكن التعرٌف العالقات العامه على انها -2

 ٌؤثر فً الناس-أ

 ٌضر الناس-ب

 ٌستجدي الناس-ج

 ٌعاقب الناس- د

 

 :مراقبه التغٌر االجتماعً هو احد الوظائف -3

 العالقات االنسانٌه-أ

 العالقات الفردٌه-ب

 العالقات العامه-ج

 العالقات الجماعٌه-د

 

 :تتفق العالقات االنسانٌه والعالقات العامه فً انهما -4

 الٌهتمان باالنسان-أ

 ٌهتمان بنفسٌه الفرد وقٌمته-ب

 البعد عن الموضوعٌه-ج

 التحٌز عن المجتمعات-د



 

 :سمٌت المرحله السابعه من  تطور العالقات العامه بأسم -5

 عصر المعلومات-أ

 االزدهار-ب

 التخصٌب-ج

 الحرب العالمٌه الثانٌه-د

 

 :االسلوب االعالمً فً توصٌل المعلومات ٌمتاز بأنه -6

 قوي التأثٌر-أ

 ٌحتاج وقت اطول-ب

 ٌحتاج تكالٌف اكثر-ج

 اكثر انتتاراًا -د

 

 :من بٌن اسالٌب توصٌل المعلومات فً مجال االعالم بأسلوب -7

 النفسً-أ

 االجتماعً-ب

 الحركً-ج

 االعالمً واالتصالً-د

 

 :اتسمت االدٌان السماوٌه بأٌجاد اٌطار خلقً للتعامل بداٌه من التعامل مع -8

 الخالق سبحانه وتعالى-أ

 النفس-ب

 االخرٌن-ج

 االجابه الصحٌحه كل ماسبق-د

 

 :العالم الذي ارتبط اسمه بأربع انجازات مهمه فً مجال العالقات العامه -9

 ادوار بٌرنز-أ



 اٌفً بٌترلً-ب

 دانٌل دٌفو-ج

 مارك دورن-د

 

 :ٌمكن التعرف على اراء الناس من خالل -10

 المتاهده-أ

 القراءه-ب

 السمع-ج

االجابه الصحٌحه كل ماسبق-د  

 

 :رأي االقلٌه هو ذلك الرأي الذي -11

 ٌمكن قٌاسه-أ

 الٌمكن قٌاسه-ب

 ٌعتنقه عدد كبٌر-ج

 الٌتم التصرٌح به-د

 

 :خصوبه الخٌال هً احد الصفات التً ٌتصف بها من ٌمارس مهنه العالقات العامه وهً من ضمن -12

 الصفات التخصٌه-أ

 الصفات االتصالٌه-ب

 الصفات الموضوعٌه-ج

 الصفات االجتماعٌه-د

 

 :اطلق على المرحله الخامسه من مراحل التطور العالقات العامه مرحله-13

 الحرب العالمٌه الثانٌه-أ

 النمو االقتصادي-ب

 الكساد االقتصادي-ج

 روزفلت-د



 

 :تحلٌل الرأي العام ٌكتسب اهمٌته من انه صوره -14

 صادقه عن احساس الناس-أ

 غٌر صادقه عن احساس الناس-ب

 التعكس رأي االغلبٌه-ج

 تعكس الخالفات فً المجتمع-د

 

 :من بٌن انواع الجمهور ماٌلً-15

 الجمهور العام-أ

 الجمهور النوعً-ب

 الجمهور الداخلً-ج

 االجابه الصحٌحٌه كل ماسبق-د

 

 :من بٌن ممٌزات االتصال الهاتفً كوسٌله من وسائل االعالم -16

 ٌصلح مع االعداد الكبٌره-أ

 ٌتطلب القراءه والكتابه-ب

 ٌحتاج الى تكلفه كبٌره-ج

 تأثٌر جاذبٌه المتصل-د 

 

 :تعتمد العالقات العامه الحدٌثه على -17

 االحاسٌس-أ

 العقل والوعً-ب

 االنفعاالت-ج

 العواطف-د

 

 :االستخدام الحقٌقً للعالقات العامه طبقاًا للمفهوم الحدٌث تم على ٌد ابً العالقات العامه هو -18

 ركس هارلو-أ



 دانٌل دٌفو-ب

 اٌفً بترلً-ج

 دوركاٌم-د

 

 :ٌرى ادوارد برنٌز ان وظائف العالقات العامه هً -19

 التكٌف-أ

 االقناع-ب

 االعالم-ج

 االجابه الصحٌحه كل ماسبق-د

 

 :سمٌت المرحله االولى من مراحل تطور العالقات العامه فً امرٌكا بمرحله  -20

 الحرٌه-أ

 االقتصاد-ب

 التخصٌب-ج

 الكساد-د

 

 :اقدم وسٌله من الوسائل المستخدمه فً مجال االعالم -21

 االنترنت-أ

 التلفزٌون-ب

 االذاعه-ج

 االتصال التخصً-د

 

 :من بٌن وسائل قٌاس الرأي العام ماٌلً -22

 االستفتاء-أ

 تحلٌل مواد وسائل االعالم-ب

 جمع التائعات وتحلٌلها-ج

 االجابه الصحٌحه جمٌع ماسبق-د



 

 :فً مجال العالقات العامه تعتبر فكره الرأي العام فكره-23

 قدٌمه قدم الحٌاه االنسانٌه-أ

 فكره حدٌثه جداًا -ب

 فكره الوجود لها-ج

 فكره ترتبط بأمرٌكا فقط-د

 

 :من ممٌزات المرحله الثانٌه لتطور العالقات العامه فً امرٌكا -24

 تأثٌر الحكومه على الرأي العام-أ

 عدم تدخل الحكومه-ب

 سٌطره التركات ومكاتب النتر-ج

 ممارسه العالقات العامه من جانب واحد فقط-د

 

 :م هو 1923فً عام "بلوره الرأي العام "العالم الذي قام بـتألٌف كتاب بعنوان -25

 بٌتر لً-أ

 ركس هارلو-ب

 اوجست كونت-ج

 ادوارد برنٌز-د

 

 :قبل الثوره الصناعٌه كانت الخدمات تقدم على اساس -26

 فردي-أ

 جماعً-ب

 مؤسسً-ج

 تعاونً-د

 

 :السٌطره على افكار الجمهور وتحرٌك متاعره كانت اهم سمات الحضارات -27

 الٌونانٌه-أ



 الرومانٌه-ب

 الفارسٌه-ج

 المصرٌه-د

 

 :من بٌن ممٌزات الجماعه -28

 قوه العالقات االنسانٌه-أ

 اقل تجانساًا -ب

 اعم واتمل من المجتمع-ج

 عدم االرتباط بالمجتمع-د

 

 :فً انجلترا اول من حاول استخدام طرقاًا تماثل ماهو مستخدم فً العالقات العامه هو -29

 مارك دون-أ

 بٌتر لً-ب

 دانٌل دٌفو-ج

 دورمان اٌتون-د

 

 :فٌما ٌتعلق بصفات من ٌعمل فً مجال العالقات العامه نجد ان الموضوعٌه هً احد الصفات -30

 االتصالٌه-أ

 االخالقٌه-ب

 التربوٌه-ج

 التخصٌه-د

 

 :ٌطبق االسلوب المركزي فً اداره العالقات العامه اذا كانت -31

 الجماهٌر مختلفه-أ

 الجماهٌر متماثله-ب

 الجماهٌر كثٌره العدد-ج

 امكانٌه التوزٌع غٌر جٌده-د



 

 :من بٌن عٌوب التلفزٌون كوسٌله من وسائل االعالم  انها -32

 غٌر محدده بوقت-أ

 تتظمن الكثٌر من الوسائل الفرعٌه-ب

 تحد من خصوبه الخٌال-ج

 قد تنقل اخبار متأخره-د

 

 :اول من قام بتدرٌس العالقات العامه على مستوى الجامعات هو -33

 ادوار بٌرنز-أ

 بٌتر لً-ب

 ركس هارلو-ج

 دانٌل دٌفو-د

 

 :الصفات االتصالٌه فً رجل العالقات العامه هً تلك الصفات التً -34

 ٌمكن قٌاسها بمقٌاس النجاح والرسوب-أ

 الٌمكن قٌاسها النجاح والرسوب-ب

 ٌولد االنسان مزود بها-ج

 االجابه الصحٌحه كل ماسبق-د

 

 :سمٌت المرحله الثالثه من مراحل تطور العالقات العامه فً امرٌكا بمرحله -35

 روزفلت-أ

 الحرب العالمٌه الثانٌه-ب

 مرحله االزدهار-ج

 مرحله التخصٌب-د

 

 :وكان عام "دورمان اٌتون"اول من اختار مصطلح العالقات العامه هو -36

 1482-أ



 1682-ب

 1882-ج

 1999-د

 

 :لكً تكون الرساله واضحه البد ان تكون لها -37

 تأثٌر قوي-أ

 تكلفه اقل-ب

 توقٌت مناسب-ج

 االجابه الصحٌحه جمٌع ماسبق-د

 

  (22 )هذا السؤال مكرر سابقاًا بصٌغة مختلفة رقم : ٌمكن قٌاس الرأي العام بوسائل متعدده منها -38

 االستفتاء-أ

 جع وتحلٌل التائعات-ب

 تحلٌل مواد وسائل االعالم-ج

 االجابه الصحٌحه جمٌع ماسبق-د

 

 :البحث فً السلوك االنسانً ودوافعه وردود االفعال تجاه هاذا السلوك هو تعرٌف ل-39

 العالقات االنسانٌه-أ

 العالقات العامه-ب

 الدعاٌه-ج

 التسوٌق-د

 

ان الدٌانه السماوٌه التً تتضمن جمٌع االصول االخالقٌه السلٌمه التً تستند الٌها العالقات العامه -40

 :الحدٌثه هً الدٌانه 

 البوذٌه-أ

 االسالمٌه-ب

 الٌهودٌه-ج



 الكنفوتٌوسٌه-د

 

 :من افضل التعرٌفات التً قدمت عن العالقات العامه هو ذلك التعرٌف الذي ٌنظر الٌها على انها تتضمن-41

 الفن-أ

 العلم-ب

 (اتوقع الكلمه التحلٌل  )البحث -ج

 االجابه الصحٌحه جمٌع ماسبق-د

 

 :تختلف العالقات العامه القدٌمه عن العالقات العامه الحدٌثه من حٌث -42

 الوسائل فقط-أ

 سعه النتاط فقط-ب

 الوسائل وسعه انتاط-ج

 الٌوجد اختالف-د

 

 :من بٌن الصفات الخاصه بالجماهٌر -43

 سهوله االقناع-أ

 التتأثر باالٌحاء-ب

 عدم المبالغه-ج

 تغٌر من عادتها بسهوله-د

 

 :تهدف العالقات العامه الى اقناع الجمهور عن طرٌق-44

 التملق-أ

 المحاباه-ب

 االقناع-ج

 القوه- د

 

 :المسئولٌه االجتماعٌه  للعالقات العامه هً احد متطلبات -45



 البرنامج-أ

 الكوادر البترٌه-ب

 الرساله-ج

 الوسٌله-د

 

 :البحث فً عالقه مؤسسه ما بجمهورها بتكل فردي او جماعً هو جوهر -46

 العالقات االنسانٌه-أ

 العالقات العامه-ب

 العالقات الدولٌه-ج

 العالقات المحلٌه-د

 

 :اطلق على المرحله الرابعه من مراحل تطور العالقات العامه اسم مرحله-47

 االزدهار-أ

 الحرب العالمٌه الثانٌه-ب

 الركود االقتصادي-ج

 روزفلت-د

 

 :فً مجال العالقات العامه نجد ان اللباقه هً احد صفات الكوادر البترٌه وهً صفه -48

 اتصالٌه-أ

 تخصٌه-ب

 علمٌه-ج

 جماعٌه-د

 

 :تختلف مؤسسات العالقات العامه فٌما بٌنها من حٌث-49

 حجم ونوعٌه الجمهور-أ

 قدره الجمهور-ب

 كفاءه الجمهور-ج



 جاذبٌه الجمهور-د

 

 :تعتبر البالغه اللغوٌه هً  احد الصفات -50

 التخصٌه-أ

 االجتماعٌه-ب

 الفسٌه-ج

 االتصالٌه-د

 

 :كانت العالقات  العامه القدٌمه تعتمد على -51

 االنفعاالت-أ

 االحاسٌس-ب

 التقدٌر التخصً-ج

 االجابه الصحٌحه كل ماسبق-د

 

  :كان السفسطائٌون ٌساهمون فً تعبئه الرأي العام وكان ذلك ٌتم فً الحضاره-52

 أالرومانٌه

 الٌونانٌه-ب

 المصرٌه-ج

 الفارسٌه-د

 

 :كان لفكره الدواوٌن دوراًا هاما فً العالقات العامه فً االسالم وقد وجدت الدواوٌن فً الدوله -53

 الفاطمٌه-أ

 االموٌه-ب

 العباسٌه-ج

 الحدٌثه-د

 

 :دخلت الحكومه االمرٌكٌه كعنصر مؤثر فً الرأي العام وكان ذلك فً المرحله -54



 االولى-أ

 الثانٌه-ب

 الثالثه-ج

 الرابعه-د

 

 :بعد دراسه موضوع الرأي العام نجد ان الرأي الفردي هو رأي-55

 مهم للمجتمع-أ

 الٌمكن قٌاسه-ب

 ٌتترك فٌه الكثٌرون-ج

 غٌر مهم للمجتمع-د

 

 :رعاٌه ضمٌر المؤسسه هً أحد -56

 سمات العالقه العامه-أ

 تعرٌفات العالقه العامه-ب

 وظائف العالقات العامه-ج

 صفات العالقات االنسانٌه-د

 

 :اول باحث اتار الى اهمٌه الرأي العام هو -57

 اوجست كونت-أ

 دور كاٌم-ب

 جان جاك روسو-ج

 ماكس فٌبر-د

 

 :الرأي الخاص هو ذلك الرأي -58

 ٌمكن قٌاسه-أ

 ٌعراض رأي االغلبٌه-ب

 ٌمكن التصرٌح به-ج



 الٌمكن قٌاسه-د

 

 :الرأي الغوغائً هو ذلك الرأي -59

 ٌتكون نتٌجه انفعاالت غٌر منظمه-أ

 الٌمكن قٌاسه مطلقاًا -ب

 الٌمكن تحلٌله0-ج

 الٌمكن توجٌهه-د

 

 :من بٌن العناصر التً ٌجب ان تراعً عند تعرٌف العالقات العامه -60

 القصد-أ

 التخطٌط-ب

 حسن التنفٌذ-ج

 االجابه الصحٌحه جمٌع ماسبق-د

 

 :فٌما ٌتعلق بعالقه الجمهور والجماعه نجد بأن الجمهور ٌمتاز بأنه -61

 اقل تجانساًا -أ

 اكثر تجانساًا -ب

 اكثر خصوصٌه-ج

 قوي العالقات-د

 

 :من بٌن عٌوب االسلوب االعالمً انه -62

 ٌستلزم نفقات كثٌره-أ

 ٌستلزم وقت اطول-ب

 قوي التأثٌر-ج

 ضعٌف التأثٌر-د

 

 :اهتمت الحضاره المصرٌه القدٌمه بالرأي العام عن طرٌق السٌطره على -63



 افكار الجمهور-أ

 تحرٌك متاعر الجمهور-ب

 بناء المعابد-ج

 االجابه الصحٌحه جمٌع ماسبق-د

 

 :وجدت اول نتره زراعٌه فً العالم بالعراق عام -64

  قبل المٌالد1800-أ

 قبل المٌالد2500-ب

 مٌالدٌه1000-ج

 مٌالدٌه1800-د

 

 م على انه عالمه بارزه فً 1725ٌنظر الى الكارٌكتٌر الذي نتر فً الوالٌات المتحده االمرٌكٌه عام -65

 :مجال عالقات العامه وقام بنتره 

 جورج واتنطن-أ

 روزفلت-ب

 بنٌامٌن فرانكلٌن-ج

 ركس هارلو-د

 

 :كتفت االثار ان اول نتره مصوره ظهرت فً الحضار-66

 الفرعونٌه-أ

 االتورٌه-ب

 الفارسٌه-ج

 الرومانٌه-د

 

 :كانت القبائل البدائٌه بحاجه للتعاون والتماسك عن طرٌق -67

 الصراع-أ

 المكر والخداع-ب



 التفاهم-ج

 الخالفات-د

 

 :هو "سأعمل على ان ٌكون فً كل قراج سٌاره وفً كل قدر دجاجه "قائل عباره -68

 روزفلت-أ

 جورج واتنطن-ب

 ادوارد بٌرنز-ج

 ركس هارلو-د

 

 :من بٌن ممٌزات االسلوب االتصالً فً توصٌل المعلومات -69

 قوه التأثٌر-أ

 الٌحتاج الى وقت-ب

 ٌفٌد مع مجموعات كبٌره-ج

 الٌستلزم نفقات كثٌره-د

 

 :كانت القبائل البدائً تحتاج الى االعالم من اجل -70

 تروٌج برامجها-أ

 المحافظه على بقائها-ب

 توعٌه السكان-ج

 التسوٌق-د

 

 الفٌصل:تصوٌر 

 ..{ُن  }:تنسٌق 

 الــغــــــدراء: حل 

 


