حل اس ئةل مقرر :
عمل اجامتع الاعالم
لــ ( ستة فصول ) من  3311اىل الفصل الثاين  3311/3311ه
عدد الاس ئةل  023 :سؤال  ،،عدد الصفحات  75 :صفحة

 توضيحات :

 تــح حــل االســة و وو ــم رلــح ال حا ــرج ا ــل الحــواي الصــحين ن ويعكــن بلــة نح ـ م كــدي بكس ـ و  %<8أن ه ـ ا هــوالحواي الصحين .
 -فإبا حاي ت كد أكثر راجم ال حا رج .

 لــد ينــون هكــاء انهــاد بنـ جاــد بدــري وحاولــا لــدر ال سـ هاع بال عــاون مــم ال ــروي ن فـل االنهــاد لنـ وبا وجــدنهاد أت كل تك يان .

أبو فيصل ( ناوي الرحيل )  -مركز صدى الحروف  -شارع السويدي العام
هاتف  222709:090/ـ جوال28892<2;2</

أسئلة اختبار عًِ ادتُاع األعالّ ( الفصل الثاني )  5341 / 5341ه
تصشٝح  :عًٝا ،،، 123٤نتاب : ١اهلٛا مشاي ،،، ٞتٓطٝل  :أب ٛفٝصٌ KFU

 .1ايتأثريات ٖ ٞتػٝريات يف َعًَٛات :

 -المرسل

 المدرب -المدري

م  -7ص 55

 المتلقي َٔ .2أغهاٍ ايتأثريات  ،ايتػٝريات يف

 السلوك العفوي -السلوك العلني

 -السلوك العرضي

م  - 7ص 55

 اللون .3تسدع فهس ٠ايتأثري ايطدِ يٛضا ٌ٥اإلعالّ عً ٢ادتُٗٛز اىل َا ٜعسف بٓعس١ٜ

م  - 7ص 55

 الرصاصة السحرية الرصاصة الذىبية المخالطة -الضبط

 .4سح األَٝني عً ٢ايطع ٞحن ٛايتعًِ ٚايتدًص َٔ األَ ١ٝدص َٔ ٤دٚز االعالّ يف عًُ١ٝ

 -التربية

 المشاىدة -التنمية

م  - 9ص 33

 التخطيطٜ .5تُجٌ دٚز االعالّ يف ست ٛاالَ ١ٝيف :

م 33 - 9

 حث المثقفين على المشاركة والتطور. -اىمال مشكلة االمية

 تجاىل مشكلة األمية تشجيع االمية1

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 َٔ .6ايعًُا ٤اير ٜٔاٖتُٛا بدزاضٚ ١ظا٥ف االعالّ:

 ديكارت سميث -ميد

م  - 01ص 36

 -شرام

ٜٗ .7دف االعالٕ اىل ايتأثري يف ادتُاٖري ٚادترابٗا حن: ٛ

 -الثقافة

 فكر أو معلومة -سلعة أو خدمة

م-0ص3

 العلم .8أد ٣ايتطٛز ايهبري يف زتاٍ االتصاالت ٚايرْ ٟتر عٔ ايتكدّ ايتهٓٛيٛد ٞإىل:

 إلغاء الوقت الالزم لنقل المعلومات -استحالة نقل المعلومات

 زيادة الوقت الالزم لنقل المعلوماتم-0ص3

 اختصار الوقت الالزم لنقل المعلومات .9يف ادتصٜس ٠ايعسب ١ٝنإ يًكصٝد ٠ايػعس ١ٜدٚز:

 رياضي -فني

م-5ص5

 إعالمي علمي َٔ .11اْٛاع اجملالت

 -المجالت الحضرية

م  - 4ص 06

 المجالت االخبارية المجالت الريفية -المجالت السائدة.

 .11تتذًَ ٢عاٖس ايعالق ١بني عًِ ادتُاع االعالّ ٚعًِ االدتُاع ايصٓاع ٞيف تسنٝص عًِ ادتُاع االعالّ يف

م  - 00ص 41

 -مجتمع المصنع

 -المجتمع الريفي

 المجتمع البدوي المجتمع الزراعي2

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

ٚ َٔ .12ظا٥ف االعالّ عٓد تػازيص زاٜت:

م  - 01ص 36

 المهمة التوجيهية المهمة النفسية -المهمة العلمية

 المهمة التنفيذية َٔ .13املٗاّ ٚاالْػط ١اييت ٜٓبػ ٞإ ٜك ّٛبٗا االعالّ يف ايتٛع ١ٝيف اجملتُع.

 -نشر الشائعات

 -تشجيع الشائعات

م  - 8ص 59

 مقاومة الشائعات -مقاومة التطوير

ٜ .14طًل ايبعض عً ٢ايعصس ايرْ ٟعٝؼ ف٘ٝ

 -عصر الفن

 -عصر الفضائيات

م-0ص0

 العصر الحجري .15سٛيت ٚضا ٌ٥االتصاٍ ايعامل اىل :

 قرية صغيرة -عالم صغير

م-0ص0

 -مدينة كبيره

 مدينة مليونية َٔ .16بني عًُا ٤االدتُاع اير ٜٔاٖتُٛا بدزاض ١قط ١ٝاالعالّ :

 ابن خلدون كونت -ميشلز

 -روبورت ميرتون

م-0ص0

َ .17ع تطٛز حبٛخ ايتأثري االعالَ ٞظٗست َفاٖ ِٝددٜد ٠يف ْعسٜات االتصاٍ تصف تعاٌَ املتًكَ ٞع ٚضا ٌ٥االعالّ َٗٓٚا َفٗ: ّٛ

 -المتلقي المطيع

 المتلقي السلبي -المتلقي العنيد

 -المتلقي المسكين

3

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

م  - 7ص 56

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 .18االتصاٍ ايرٜ ٟصٌ َٔ خالي٘ املعٓ ٢ايرٜ ٟكصد ٙاملسضٌ بايفعٌ اىل املطتكبٌ ٖ ٛاالتصاٍ:

 -المرئي

 المسموع -الفعال

 -المكتوب

م-0ص5

 .19ايدعا ٖٞ ١ٜطسٜك ١تٛد ٘ٝضًٛى ايٓاع سُٓٝا تهٖٓ ٕٛاى َطا ٌ٥اَٛ ٚضٛعات :

 -متشابهة

 متعارضة -علمية

م-0ص5

 فنية َٔ .21ايتصٓٝفات ادتدٜد ٠يٛضا ٌ٥االعالّ :

 -االعالم القديم بتكنولوجيا قديمة

م-0ص3

 االعالم الجديد بتكنولوجيا قديمة االعالم السلبي -االعالم الكامن

ٜٗ .21تِ عًِ ادتُاع االعالّ بايتشً ٌٝاالدتُاع ٞملٛضٛعات َتعدد َٓٗا:

 -موضوع التنمية

 موضوع المشاىدة -موضوع التخطيط

م  0ــ ص 4

 موضوع التقويم .22مل ٜٗتِ َؤضط ٛعًِ االدتُاع بكطاٜا االتصاٍ ٚاالعالّ :

 نظراً لتواضع وسائل االعالم في عصرىم -نظراً لتطور وسائل االعالم في عصرىم

م-5ص6

 -نظراً لتقدم وسائل االعالم في عصرىم

 نظراً لعدم وجود وسائل اعالم في عصرىمٚ َٔ .23ظا٥ف االعالّ ٚٚضا ٌ٥االتصاٍ سطب ايْٛٝطه:ٛ

 -التثقيف

م  - 01ص 37

 -التفكير

 التخطيط التدريب4

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 .24املٓاقػٚ ١اذتٛاز َٔ ٚظا٥ف االعالّ ٚٚضا ٌ٥االتصاٍ:

 -عند دور كايم

 عند سيزر الندم  - 01ص 37

 -حسب اليونسكو

 .25االزتكا ٤بايرٚم ايعاّ ألفساد اجملتُع َٔ َطٛ٦يٝات ٚايتصاَات:

 النظام االقتصادي -القطاع الخاص

م  - 01ص 38

 -االعالم

 -الهيئات

 َٔ .26ايعً ّٛاييت هلا عالق ١بعًِ ادتُاع االعالّ :

 -علم التاريخ

 -علم الجغرافيا

 -علم االقتصاد

م  - 00ص 40

 علم الكيمياء َٔ .27أٖداف عًِ ادتُاع االعالّ :

 -دراسة الوظائف النفسية للبناء االجتماعي

م  - 04ص 49

 دراسة الوظائف االجتماعية للبناء االعالمي -دراسة الوظائف االجتماعية للتوزيع

 دراسة الوظائف االقتصادية لالستهالك .28ادتُٗٛز َٔ زتاالت ايدزاض ١يف :

 علم االجتماع الحضري -علم االجتماع الريفي

م  - 03ص 47

 -علم اجتمع االعالم

 علم االجتماع االقتصادي َٔ .29مسات املسسً ١ايجايجَ َٔ ١ساسٌ تطٜٛس االٖتُاّ االدتُاع ٞباألعالّ ظٗٛز عد ٠دزاضات:

 -وصفية

 -جغرافية

م-5ص7

 انثروبولوجية -فنية

5

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 .31دزاض ١تأثري ٚضا ٌ٥االعالّ يف ْػس ايجكاف ١االضتٗالن:١ٝ

 من سمات المرحلة االولى من مراحل تطوير االىتمام االجتماعي باألعالم -من سمات المرحلة الثالثة من مراحل تطوير االىتمام االجتماعي باألعالم

 من سمات المرحلة الرابعة من مراحل تطوير االىتمام االجتماعي باألعالم -من سمات المرحلة الثانية من مراحل تطوير االىتمام االجتماعي باألعالم

م-5ص8

 .31املسضٌ َٔ عٓاصس ايعًُ: ١ٝ

 التربوية -الفنية

 االقتصادية -االعالمية

م-3ص9

ٚ .32سد ٠اجملتُع أَ ٚا ٜعسف بايرتابط َٔ ٚظا٥ف االعالّ عٓد :

 -سميث

 ابن خلدون -ىارولد الزويل

م  - 01ص 35

 روسلو. .33تتأثس ايعًُ ١ٝاالعالَ ١ٝباالعتبازات ايجكافٚ ١ٝاالدتُاع:١ٝ

 للوسيلة -للرسالة

 -للمرسل

م-3ص9

 لإلداريٜ .34ك ّٛاملسضٌ بعٌُ اجيابٜٗ ٞدف اىل ايتأثري عً:٢

 -الرسالة

 -الجمهور

م-3ص9

 الوسيلة المؤسسات َٔ .35االعتبازات ايرات ١ٝاييت تؤثس يف املسضٌ:

 التدريب التفوق -التحيز

م  - 3ص 01

 التغير6

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 .36عصب عًُ ١ٝاالتصاٍ ٚاالعالّ ٖ: ٞ

 -التربية

 الوسيلة -الريادة

 -الرسالو

م  - 3ص 01

 َٔ .37ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف ايسضاي١

 -الوسيلة المستبعدة

م  - 3ص 05

 الوسيلة المستخدمة درجة الحرارة درجة البرودة .38ايصشف َٔ ايٛضا: ٌ٥

م  - 4ص 03

 -المقروءة

 المسموعة المرئية المرئية – المسموعة .39االذاع َٔ ١ايٛضا: ٌ٥

 -المقروءة

م  - 5ص 07

 المسموعة -المرئية

 المرئية – المسموعة .41ضع ١االْتػاز َٔ َصاٜا :

 المجالت السينما -االذاعة

م  - 5ص 07

 الكتب .41ال حيتاز ايساد ٜٛاىل أ ٟزتٗٛد َٔ داْب:

 -المشاىد

 المستمع -المتفرج

م 07 - 5

 المدرب7

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 .42ختاطب االذاع: ١

 -حاسة البصر

 العين واالذن -العين

 -األذن

م  - 5ص 08

 َٔ .43ايٛضا ٌ٥املطُٛع -١املس:١ٝ٥

 -الراديو

 -الصحافة

 -التلفزيون

م  - 5ص 08

 االذاعةًٜ .44عب ايتًفص ٕٜٛدٚزاً سطازً ٜا ٚثكافً ٝا َُٗاً يف ايتعسف عً: ٢

 -سالالت الشعوب المختلفة

م  - 5ص 09

 -ثقافة الشعوب المختلفة

 اصول الشعوب المختلفة عملية التخطيط.ٜ .45س ٣ايبعض إ ايتًفص ٕٜٛضاعد عً ٢سدٚخ :

 -التفكك العنصري

 -التفكك الحصري

م  - 5ص 51

 -التفكك االسري

 التفكك الحضري .46يعبت ٚضا ٌ٥االتصاٍ ادتُاٖري ٟدٚزاً يف ابتعاد ايٓاع عٔ:

 ثقافتهم االصلية -االستهالك

م  - 6ص 50

 ثقافتهم الفنية ثقافة االنحراف .47ميهٔ تكط ِٝمجٗٛز ٚضا ٌ٥االتصاٍ بٓا ً٤عً ٢بعض املؤغسات َٗٓٚا االستٝاز

 -للمعلومات.

م  - 6ص 55

 للمساعدة -للتربية

 للتعليم8

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 َٔ .48ايعٛاٌَ املؤثس ٠عً ٢املسضٌ :

 الضغوط غير المباشرة -الضغوط المباشرة

 -الضغوط االقتصادية

م  - 3ص 01

 -الضغوط المهنية

 َٔ .49ايعٛاٌَ املؤثس ٠عً ٢تًك ٞادتُٗٛز يًسضاي: ١

 -الطول

 التعليم -اللون

م  - 6ص 53

 االسم. َٔ .51اْٛاع ادتُٗٛز  ،ادتُٗٛز  ...؟

 المتوسط الصغير -الفعلي

م  - 6ص 54

 -المغترب.

9

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

أسئلة اختبار عًِ ادتُاع األعالّ ( الفصل األول )  5341 / 5341ه
تصشٝح َ ،،، n.bent.h :سادع : ١ضــــآلف  ،،،تٓطٝل  :أب ٛفٝصٌ KFU

ٜ .1ػري َصطًح ٚضا ٌ٥اإلعالّ ادتُاٖري ٟإىل ٚضا ٌ٥االتصاٍ ؟

 -السلكية ..

 الشخصية .. غير الشخصية .. -الخاصة ..

(( م .. )) 4

 َٔ .2تصٓٝفات ٚضا ٌ٥اإلعالّ ادتُاٖري ٟسطب اضتعُاٍ اذتٛاع اإلْطاْ ١ٝ؟

 -الوسائل السمعية ..

(( م .. )) 4

 الوسائل سريعة األداء .. الوسائل بطيئة األداء .. -الوسائل العامة ..

 .3ادتسٜدٚ ٖٞ ٠ض ١ًٝإعالّ ٚاتصاٍ َطبٛع ١تصدز بػهٌ دٚزٜٚ ٟس ٣بعض ايعًُا ٤إٔ ٖٓاى عدَ ٠عاٜري أ ٚمسات يًذسٜدَٗٓ ٠ا ؟

 أن يتم نشرىا ثالث مرات كل عام .. -أن يتم نشرىا مرتين في السنة ..

(( م .. )) 4

 أن يتم نشرىا أسبوعياً على األقل .. -أن يتم نشرىا سنوياً على األقل ..

ٜ .4س ٣ايعًُا ٤أْ٘ ميهٔ تكط ِٝمجٗٛز ٚضا ٌ٥االتصاٍ بٓا ً٤عً ٢بعض املؤغسات َٗٓٚا ؟

 -الخصائص البيئية ..

 -الخصائص األولية ..

 -الخصائص اإلدارية ..

(( م .. )) 6

 الخصائص الجسمية .. .5ايجكاف َٔ ١ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف ؟

(( م .. )) 6

 تلقي الجمهور للرسالة .. تلقي المرسل للرسالة .. -تلقي الوسيلة للرسالة ..

 تلقي المدرب للرسالة ..11

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 ٖٛ .... .6أنجس سذُاً ٚ ،أفساد ٙأنجس تباعداً يف املهإ ؟

 -الجمهور الفعلي ..

 الجمهور المفترض ..(( م .. )) 6

 -الجمهور العام ..

 -الجمهور الثانوي ..

 .7ايعُس َٔ ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف تًك .... ٞيًسضاي ١؟

 -المقوم ..

 الجمهور .. -الوسيلة ..

(( م .. )) 6

 الموزع .. .8االتصاٍ ايفعاٍ أ ٚاملؤثس ٖ ٛاالتصاٍ ايرٜٓ ٟذِ عٓ٘ تػٝريات يف ضًٛى  ....نإ ٜكصدٖا املصدز ؟

 الجماىير .. -المرسل ..

(( م .. )) 7

 الوسيلة .. الرسالة .. .... .9ايتػٝريات يف اجتاٖات املتًك ، ٞأ ٚضًٛن٘ ايهأَ ؟

 -من أشكال النقد ..

 من أشكال التخطيط .. -من أشكال التدريب ..

(( م .. )) 7

 -من أشكال التأثيرات ..

 .11يف ايكسٕ ايعػس ٜٔضاد االعتكاد بايتأثري ايطدِ يٛضا ٌ٥اإلعالّ عً ٢ادتُٗٛز أَ ٚا ٜعسف بٓعس ١ٜ؟

 الضغط .. -الضبط ..

 المخالطة الفارقة .. -الرصاصة السحرية ..

(( م .. )) 7

ٜ .11سدع ايفطٌ يف نػف أُٖ ١ٝقاد ٠ايسأ ٟيف االتصاٍ إىل ؟

 -تايلور وزمالئو ..

(( م .. )) 7

 الزار سفيلد وزمالئو .. -ميرتون وزمالئو ..

 سميث وزمالئو ..11

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،
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،،،
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ُٜ.12عد اإلعالّ أِٖ َصادز  ....فٜٗ ٛطاعد األفساد عً ٢اإلملاّ باذتكا٥ل اييت تطاعد عً ٢تَُٓ ١ٝدازنِ ٚإْطاز ٚع ِٗٝ؟

 -التمويل ..

 التدريب .. التخطيط .. -التوعية ..

(( م .. )) 8

.13ضبط اجتا ٙايسأ ٟايعاّ ٚتٛد ٘ٗٝ؟

(( م .. )) 8

 من األنشطة التي يقوم بها اإلعالم في عملية التوعية .. من األنشطة التي يقوم بها اإلعالم في عملية التعليم .. من األنشطة التي يقوم بها اإلعالم في عملية التوزيع .. -من األنشطة التي يقوم بها اإلعالم في عملية التقويم ..

َ ٖٞ .... .14عًَٛات بني األفساد د ٕٚإٔ تهَ ٕٛطتٓد ٠إىل َصدز َٛثٛم ٜػٗد بصشتٗا ؟

 الشائعات .. -األخبار ..

(( م .. )) 8

 البيانات .. المفاىيم .. .15نػفت ايدزاضات عٔ إٔ ٚضا ٌ٥اإلعالّ تًعب دٚزًا َُٗ ًا يف ْػس ايٛع ٞايصش َٔ ٞخالٍ ؟

 -تنمية المعلومات الطبية وتعقيدىا ..

(( م .. )) 8

 تبسيط المعلومات الطبية وتصحيحها .. تعقيد المعلومات الطبية وتصحيحها .. -توثيق المعلومات الطبية وتطويرىا ..

 .16يهٜٓ ٞذح اإلعالّ يف حتكٝل ايٛع ٞبأُٖ ١ٝايتُٜٓٓ ١ٝبػ ٞإٔ ٜساع ٢زتُٛع َٔ ١األضظ ؟

 -التخلي عن الشفافية في عرض الحقائق ..

 التحلي بالمبالغة والشفافية في عرض الحقائق .. -التحلي بالموضوعية والشفافية في عرض الحقائق ..

(( م .. )) 9

 التخلي عن الموضوعية في عرض الحقائق ..ْ .17ػس املػهًٚ ١ايتعسٜف بأبعادٖا ٚخطٛزتٗا عً ٢ايتُٓ َٔ ١ٝاألدٚاز اييت ٜك ّٛبٗا اإلعالّ يف ؟

 -المنافسة ..

 توجيو الرأي العام .. -محو األمية ..

(( م .. )) 9

 مقاومة اآلفات ..12

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد
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،،،
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ٖٓ .18اى عًُٝات ميهٔ إٔ ًْك ٞايط َٔ ٤ٛخالهلا عً ٢ايعالقات ايداخً ١ٝيًٓطل اإلعالََٗٓٚ ٞا ؟

 عمليات التخطيط .. عمليات التنشئة .. -عمليات التقويم ..

 -عمليات التعاون ..

(( م .. )) 05

.19ايطٝطس ٠عً ٢ايب ١٦ٝمبعٓ ٢آخس َساقب ١ايب ١٦ٝ؟

 -من وظائف اإلعالم عند مالنوفسكي ..

(( م .. )) 01

 من وظائف اإلعالم عند الزويل .. -من عيوب اإلعالم عند الزويل ..

 من وظائف اإلعالم عند مالنوفسكي ...21اإلقٓاع ٚايٛص ٍٛإىل اإلمجاع ؟

 -من وظائف اإلعالم المتعلقة بالوسيلة عند شرام ..

 من وظائف اإلعالم المتعلقة بالمستقبل عند تايلور ..(( م .. )) 01

 من وظائف اإلعالم المتعلقة بالمرسل عند شرام .. من وظائف اإلعالم المتعلقة بالمستقبل عند شرام ...21فسض األمناط االدتُاع ١ٝ؟

 من وظائف اإلعالم عند سيزر الند ..(( م .. )) 01

 من وظائف اإلعالم عند ميرتون والزرسفيلد .. -من وظائف اإلعالم عند سبنسر ..

 من وظائف اإلعالم عند ميرتون ومالنوفسكي .. .22ايرتفٚ َٔ ٘ٝظا٥ف اإلعالّ ؟

 -عند ميد ..

 عند جيدنز .. -حسب اليونسكو ..

(( م .. )) 01

 عند ميشلز .. .23تصٜٚد ادتُاٖري باملعًَٛات ايصشٝش ١؟

(( م .. )) 01

 -من مسؤوليات اإلعالم وإلتزاماتو ..

 من مسؤوليات المدرسة وإلتزامها .. -من مسؤوليات المعلم وإلتزاماتو ..

 من مسؤوليات الممرضة وإلتزاماتها ..13
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،،،
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 َٔ.24ايعً ّٛاييت هلا عالق ١بعًِ ادتُاع اإلعالّ ؟

 -علم الفلك ..

(( م .. )) 00

 علم النفس .. -علم األحياء ..

 علم الجيولوجيا .. .25ايطًطٚ ١املطؤٚيٚ ١ٝايكٝاد َٔ ٠املٛضٛعات اييت ٜػرتى يف دزاضتٗا عًِ ادتُاع اإلعالّ َع ؟

 علم اجتماع البيئة .. -علم البيولوجيا ..

(( م .. )) 00

 علم االجتماع السياسي .. علم االجتماع الريفي .. َٔ .26زتاالت ايدزاض ١يف عًِ ادتُاع اإلعالّ ؟

 -المجال التدريبي ..

(( م .. )) 05

 المجال الداخلي .. المجال الصناعي .. -المجال المغناطيسي ..

 .27متجٌ دزاض .... ١أسد أِٖ أبعاد اجملاٍ ارتازد ٞيف دزاض ١عًِ ادتُاع اإلعالّ ؟

 -األمن التربوي ..

(( م .. )) 03

 -األمن االجتماعي ..

 األمن االقتصادي .. -األمن الغذائي ..

 .28ميجٌ  ....أسد أبعاد اجملاٍ ارتازد ٞيف دزاض ١عًِ ادتُاع اإلعالّ ؟

 التخطيط .. -الجمهور ..

(( م .. )) 03

 اإلنتاج .. االستهالك .. .29دزاض ١ايٛظا٥ف االدتُاع ١ٝيًبٓا ٤اإلعالَ ٞ؟

 -من مبادئ علم اجتماع اإلعالم ..

(( م .. )) 04

 من أىداف علم اجتماع اإلعالم .. من وسائل علم اجتماع اإلعالم .. من أىداف علم اجتماع الريفي ..14

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد
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،،،
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 ٖٞ .... .31أسد األٖداف اييت ٜطع ٢عًِ ادتُاع اإلعالّ يًتعسف عًٗٝا ؟

 -الظواىر المناخية في مجتمع اإلعالم ..

 الظواىر التعليمية في مجتمع اإلعالم .. -الظواىر النفسية في مجتمع اإلعالم ..

(( م .. )) 04

 -الظواىر االجتماعية في مجتمع اإلعالم ..

 .31اٖتِ نجري َٔ عًُا ٤االدتُاع بدزاض ١قط ١ٝاإلعالّ ٚاالتصاٍ ٚزصد أبسش َالستٗا ٚنػف ناف ١أبعادٖا َٚؤثساتٗا َٔ َٓعٛز ادتُاع ٞيف
أعُاٍ زتُٛع َٔ ١ايعًُا ٤؟

 مالنوفسكي .. -ميد ..

 أرسطو .. -تارد ..

(( م .. )) 0

ٜ .32ػري َفٗ .... ّٛإىل عًُ ١ٝاذتص ٍٛعً ٢املعًَٛات َٔ َصادزٖا املدتًف َٔ ١خالٍ ايتٛادد ايطسٜع يف َهإ اذتدخ ٚاذتص ٍٛعً٢
املعًَٛات بصٛزَ ٠تعُك ١ثِ ْكٌ ٖر ٙاملعًَٛات إىل اآلخس َٔ ٜٔخالٍ ايٛضا ٌ٥املتعددٚ ٠بايطسٜك ١املٓاضب ١؟

 -التعليم ..

 -اإلعالم ..

(( م .. )) 0

 -التوعية ..

 الدعاية ..ٜ .33ػري َفٗ .... ّٛإىل ستاٚي ١ايتأثري يف األفساد ٚايطٝطس ٠عً ِٗٝألغساض ستدد ٠يف زتتُع َعني ٚيف شَٔ َعني ؟

 -الدعاية ..

(( م .. )) 0

 التنمية .. -التربية ..

 اإلعالن ...34ميهٔ تعسٜف  ....بأْ٘ زتُٛع اآلزا ٤ايطا٥د ٠يف اجملتُع ٚ ،ته ٕٛصادز ٠عٔ اتفام َتبادٍ بني غايب ١ٝأفساد اجملتُع ؟

 -النقد ..

 االتصال .. -الرأي العام ..

(( م .. )) 0

 الرأي الخاص .. .35تسدع أُٖ ١ٝعًِ ادتُاع اإلعالّ إىل ؟

 تخلف عملية االتصال وتخلف وسائل اإلعالم .. -تطور عملية االتصال وتطور وسائل اإلعالم ..

(( م .. )) 0

 تطور عملية االتصال وتخلف وسائل اإلعالم .. تخلف عملية االتصال وتطور وسائل اإلعالم ..15

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد
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،،،
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 .36يف املسسً ١األٚىل َٔ َساسٌ تطٛز االٖتُاّ االدتُاع ٞباإلعالّ ؟

 -تم استخدام وسائل اإلعالم في المنافسة ولتحقيق أىداف المجتمع ..

(( م .. )) 5

 تم استخدام وسائل اإلعالم في التوجيو ولتحقيق أىداف المجتمع .. -تم استخدام وسائل اإلعالم في اإلعالنات ..

 تم استخدام وسائل اإلعالم في الصراع ولتحقيق أىداف المجتمع .. .37يف املسسً ١ايجاَْ َٔ ١ٝساسٌ تطٛز االٖتُاّ االدتُاع ٞباإلعالّ اٖتُت دزاضات عًِ االدتُاع اإلعالَ ٞبايدزاضات ؟

 -النقدية ..

 الفلسفية .. -المقارنة ..

(( م .. )) 5

 المقاربة .. .38يف املسسً ١ايجايجَ َٔ ١ساسٌ تطٛز االٖتُاّ االدتُاع ٞباإلعالّ ؟

 -تم االىتمام بدعم المناىج المستخدمة في الدراسات في المرحلة السابقة ..

 تم االىتمام بوصف النظريات المستخدمة في الدراسات في المرحلة السابقة .. تم االىتمام بوصف المناىج المستخدمة في الدراسات في المرحلة السابقة ..(( م .. )) 5

 تم االىتمام بنقد المناىج المستخدمة في الدراسات في المرحلة السابقة .. َٔ .39مسات املسسً ١ايسابعَ َٔ ١ساسٌ تطٛز االٖتُاّ االدتُاع ٞباإلعالّ ؟

(( م .. )) 5

 تناول الدراسات دور اإلعالن في الترويج لمنتجات الشركات متعددة الجنسيات .. تناول الدراسات دور اإلعالن في محاربة منتجات الشركات متعددة الجنسيات .. -تناول الدراسات دور اإلعالم في التربية ..

 تناول الدراسات دور اإلعالم في التوزيع .. .41ايسضاي َٔ ١عٓاصس عًُ ١ٝ؟

 التخطيط .. التدريب .. التنمية .. -اإلعالم ..

(( م .. )) 3

 .41تسدع أُٖ ١ٝاملسضٌ يف ايعًُ ١ٝاإلعالَ ١ٝإىل إٔ ايعًُ ١ٝاإلعالَ ١ٝتتأثس ؟

 -باالعتبارات التربوية للمستقبل ..

 -باالعتبارات االقتصادية للمستقبل ..

 -باالعتبارات الثقافية واالجتماعية للمرسل ..

(( م .. )) 3

 باالعتبارات الفنية للرسالة ..16

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،
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،،،
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 َٔ.42ايعٛاٌَ املؤثس ٠عً ٢املسضٌ ايطػٛط املَٗٓ ١ٝجٌ املطاس ١يف ؟

 اإلذاعة والتلفزيون .. التلفزيون .. -اإلذاعة ..

 -الصحف ..

(( م .. )) 3

.43تكد ِٜاذتذر ٚايرباٖني املٓطكٚ ، ١ٝاضتُاي ١ادتُٗٛز ٚدداًْ ٝا ٚغد اْتباٖ٘ ٚ ،ايبعد عٔ ايستابٚ ١املًٌ ؟

 من السمات االقتصادية الواجب توافرىا في المرسل .. -من السمات النفسية الواجب توافرىا في المرسل ..

 -من السمات النفسية الواجب توافرىا في المستقبل ..

(( م .. )) 3

 من السمات البيولوجية الواجب توافرىا في المرسل .. .44تتأثس ايسضاي ١بعد ٠عٛاٌَ َٓٗا ؟

 -الخبرات المشتركة بين الوسيلة والمستقبل ..

 الخبرات المشتركة بين المرسل والمستقبل ..(( م .. )) 3

 الخبرات المشتركة بين المرسل والمستقبل .. الخبرات المشتركة بين المرسل والرسالة ...45تعٛد ايتذازب األٚىل اييت أدسٜت َٔ أدٌ ْكٌ ايصٛت عرب األثري إىل ؟

 -بداية القرن السابع ..

(( م .. )) 5

 نهاية القرن التاسع عشر .. -نهاية القرن العشرين ..

 بداية القرن الخامس ..ًٜ .46عب ايتًفص ٕٜٛدٚزاً أنرب ٚأنجس تأثرياً َٔ ايصشافٚ ١ايساد ٜٛيف عًُ ١ٝ؟

 الصراع .. -التوزيع ..

 -اإلعالن ..

(( م .. )) 5

 التمويل .. .47ايطسع ١ايفا٥ك ١اييت تُٓكٌ بٗا ايسضاي ١االتصاي َٔ ١ٝدٗاش اإلزضاٍ إىل دٗاش االضتكباٍ ؟

 -من مزايا اإلذاعة ..

(( م .. )) 5

 من عيوب اإلذاعة .. من مزايا الصحف .. من مزايا السينما ..17
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ٚ َٔ .48ضا ٌ٥اإلعالّ ادتُاٖري ٟاملكس ٠٤ٚ؟

 -السينما ..

 التلفزيون .. -اإلذاعة ..

 -الصحف ..

(( م .. )) 4

 .49تعد ايصشاف َٔ ١املػسٚعات ؟

 -قليلة التكاليف ..

 -باىظة التكاليف ..

 -معدومة التكاليف ..

(( م .. )) 4

 كثيرة األرباح .. .51ايبط ٤يف ْكٌ األخباز ؟

 -من مزايا التلفزيون ..

 من عيوب اإلذاعة .. من عيوب التلفزيون .. -من عيوب الصحافة ..

18

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

(( م .. )) 4

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

أسئلة اختبار عًِ ادتُاع األعالّ ( الفصل الثاني )  5341 / 5343ه
تصشٝح َ ،،، n.bent.h :سادع : ١ضــــآلف  ،،،تٓطٝل  :أب ٛفٝصٌ KFU

 َٔ .1تصٓٝفات ٚضا ٌ٥اإلعالّ ادتُاٖري ٟسطب دزد ١األدا ٤؟

(( م .. )) 4

 الوسائل سريعة األداء .. الوسائل السمعية .. -الوسائل البصرية ..

 الوسائل المقروءة .. َٔ .2عٓاصس عًُ ٘ٝاإلعالّ ؟

 المنسق .. -المقوم ..

 المرسل .. -الممول ..

(( م .. )) 3

 .3االعتبازات ايرات َٔ ١ٝايعٛاٌَ املؤثس ٠عً ٢؟

 -المرسل ..

(( م .. )) 3

 الوسيلة .. التلفزيون .. -اإلذاعة ..

ٜ .4ػري  ....إىل نٌ املعاْ ٞاييت ٜسٜد املسضٌ إ ٜٓكًٗا إىل املطتكبٌ عٔ طسٜل اضتدداّ ايسَٛش ؟

 مضمون التخطيط .. -مضمون التقويم ..

 -مضمون الرسالو ..

(( م .. )) 3

 مضمون الوسيلة .. َٔ .5ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف ايسضاي٘ ؟

 -الموقف الفني للمستقبل ..

 -الموقف االقتصادي للمرسل ..

 الموقف االجتماعي الذي يتلقى المرسل فيو الرسالو .. الموقف االجتماعي الذي يتلقى المستقبل فيو الرسالو ..19

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

(( م .. )) 3
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،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 .6ايكدز ٠عً ٢االقٓاع ايطُات ايٓفط ١ٝاييت جيب إٔ ٜتطِ بٗا ؟

 المستقبل .. -المرسل ..

(( م .. )) 3

 المستمع .. -المقوم ..

 .7ضادت يف املسسً ١االٚىل َٔ َساسٌ تطٛز االٖتُاّ االدتُاع ٞباإلعالّ ؟

 -الدراسات الميدانية لقياس تأثير الدعاية ..

(( م .. )) 5

 الدراسات الميدانية لقياس عدد الجماىير .. الدراسات الفلسفية .. الدراسات الفنية .. َٔ .8مسات املسسً ١ايجايجَ َٔ ١ساسٌ تطٛز االٖتُاّ االدتُاع ٞباإلعالّ ؟

 -االىتمام بتأثير الرسالو بشكل عام والصحافة والتلفزيون بشكل خاص ..

 االىتمام بتأثير المرسل بشكل عام والصحافة والتلفزيون بشكل خاص ..(( م .. )) 5

 االىتمام بتأثير وسائل االتصال بشكل عام والصحافة والتلفزيون بشكل خاص .. -االىتمام بتأثير الجمهور بشكل عام والصحافة والتلفزيون بشكل خاص ..

 ٖٞ .... .9زتُٛع٘ َٔ األضايٝب ايفٓٚ ١ٝايطسم املطتددَ ١يف ايتأثري عً ٞاجتاٖات ٚافهاز ٚضًٛى ايٓاع َٔ خالٍ ايسَٛش ٚايهًُات ؟

 -التوزيع ..

 -الدعاية ..

 -االستهالك ..

(( م .. )) 0

 التبادل ..ٜٗ .11دف  ....إىل ايتأثري يف ادتُاٖري ٚادترابٗا حن ٛضًع٘ أ ٚخدََ ١ع ٘ٓٝبٗدف يتًو ايطًع ١أ ٚارتدَ ١؟

 -اإلعالم ..

 التمويل .. -االعالن ..

(( م .. )) 0

 التوزيع ..ٚ .11صف ايٛاقع االدتُاع ٞيًعًُ ١ٝاإلعالََٚ ، ١ٝا تتأثس ب٘ َٚ ،ا تؤثس ف ٘ٝ؟

(( م .. )) 04

 من أىداف علم اجتماع اإلعالم .. -من وسائل اإلعالم ..

 من اسباب تطور علم اجتماع اإلعالم .. من االنتقادات التي وجهت لعلم اجتماع اإلعالم ..21

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،
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،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

.12قٝاّ األضس ٠بٛظٝف ١إمنا ٤ايسٚح األضس ١ٜايرٜ ٟؤثس تأثريًا ًَشٛظاً يف ايتطأَ االدتُاع ٞ؟

 من االعتبارات التي تجعل من جماعة األصدقاء أىم مجال خارجي لعملية اإلعالم .. من االعتبارات التي تجعل من جماعة األصدقاء أىم مجال داخلي لعملية اإلعالم .. -من االعتبارات التي تجعل من جماعة األسرة أىم مجال داخلي لعملية اإلعالم ..

(( م .. )) 03

 من االعتبارات التي تجعل من جماعة األسرة أىم مجال خارجي لعملية اإلعالم .. َٔ.13أِٖ أٖداف عًِ ادتُاع اإلعالّ ايتعسف عً ٢؟

 مكونات البناء الفلسفي لمؤسسات اإلعالم .. -مكونات البناء الفوقي لمؤسسات اإلعالم ..

(( م .. )) 04

 مكونات البناء االجتماعي لمؤسسات اإلعالم .. مكونات البناء الطبقي لمؤسسات اإلعالم ..ٜ .14عد ادتُٗٛز َٔ اِٖ ابعاد ؟

 -المجال الداخلي في دراسة علم اجتماع اإلعالم ..

(( م .. )) 03

 المجال الخارجي في دراسة علم اجتماع اإلعالم .. التطوير في دراسة علم اجتماع اإلعالم .. عملية التقويم .. .15املُٗ ١ايتٛدَٗ َٔ ١ٝٗٝاّ اإلعالّ عٓد ؟

 -سزر الند ..

 -مالنوفسكي ..

 -تشارلز رايت ..

(( م .. )) 01

 مارجربت ميد ..ٜ .16ػرتى عًِ ادتُاع اإلعالّ َع عًِ االدتُاع ايصٓاع ٞيف ايرتنٝص عً ٢؟

 -االبعاد الفنية لإلعالم في المجتمع العام ..

 االبعاد الفلسفية لإلعالم في المجتمع العام .. االبعاد الفلسفية لإلعالم في مجتمع المصنع .. -االبعاد السوسيولوجيو لإلعالم في مجتمع المصنع ..

(( م .. )) 00

ٜٗ .17تِ عًِ ادتُاع اإلعالّ ٚعًِ ايٓفظ بدزاض ١؟

 -الوظيفة التربوية لإلعالم ..

 الوظيفة االقتصادية لإلعالم .. -الوظيفة الفنية لإلعالم ..

 اإلجابة غير واضحة بالتصوير ..21
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 .18عًِ  َٔ ....ايعً ّٛاييت هلا عالق ١بعًِ ادتُاع اإلعالّ ؟

 -الكيمياء ..

(( م .. )) 00

 االنثربولوجيا .. -التربية ..

 الفلك .. َٔ.19أِٖ ايٛظا٥ف اييت ٜك ّٛبٗا اإلعالّ َٔ ٚدْٗ ١عس الش ٌٜٚ؟

(( م .. )) 01

 نقل التراث االجتماعي .. -نقل االفكار الخاطئة ..

 نقل االحداث الرياضية .. نقل الفعاليات االجتماعية ..ٚ َٔ.21ظا٥ف اإلعالّ اييت تتعًل باملتًك ٞعٓد غساّ ؟

 -التخطيط ..

 المحاسبة .. التمويل .. -اإلقناع ..

(( م .. )) 01

ٚ َٔ .21ظا٥ف اإلعالّ اييت تتعًل باملسضٌ عٓد غساّ ؟

 االستهالك .. -اإلمتاع ..

 -اإلمعان ..

(( م .. )) 01

 التوزيع ..َٓ .22ح املٓصيٚ َٔ ١ظا٥ف اإلعالّ عٓد ؟

 -مالنوفسكي و سزرالند ..

(( م .. )) 01

 ميرتون و الزار سيفلد .. جينفز وتايلور .. -دوركايم ..

ٚ َٔ .23ظا٥ف اإلعالّ ٚٚضا ٌ٥االتصاٍ سطب ايْٛٝطه ٛ؟

 -التثقيف ..

(( م .. )) 01

 الخداع .. التقويم .. التبرير ..22
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،،،
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.24االزتكا ٤بايرٚم ايعاّ ألفساد اجملتُع ؟

 من مسئوليات والتزامات االقتصاديين .. من مسئوليات والتزامات المديرين .. -من مسئوليات والتزامات اإلدارة ..

(( م .. )) 01

 -من مسئوليات والتزامات اإلعالم ..

 .25يهٜٓ ٞذح اإلعالّ يف حتكٝل ايٛع ٞبأُٖ ١ٝايتُٜٓٓ ١ٝبػ ٞإ ٜساع ٞزتُٛع٘ َٔ األضظ َٓٗا ؟

 -التحلي بروح الفكاىة ..

(( م .. )) 9

 -التحلي بالموضوعية والشفافية ..

 التخلي عن الموضوعية والشفافية .. التحلي بروح المغامرة ..ٜ .26ك ّٛاإلعالّ بأدٚاز َتعدد ٠يف ست ٛاألََٗٓ ٘ٝا ؟

 -حث األميين على التعليم ..

 -التهوين من مشكلة األميو ..

(( م .. )) 9

 التهويل من مشكلة األميو .. عدم التعرض للمشكلة .. .27ايتٛع ١ٝبتذٓب اإلصاب ١باألَساض املعد َٔ ١ٜاألدٚاز اييت ميهٔ إٔ تك ّٛبٗا ٚضاٚ ٌ٥خصٛصاً ايتًفص ٕٜٛيف ؟

 -قضية الوعي الطبقي ..

(( م .. )) 9

 -قضية الوعي الصحي ..

 قضية الوعي االجتماعي .. -قضية الوعي االستهالكي ..

 .28ميهٔ إ تًعب ٚضا ٌ٥اإلعالّ دٚزًا َُٗا يف ْٛاسَ ٞتعدد ٠يًتَُٓٗٓ ١ٝا ؟

(( م .. )) 9

 -نقل التراث الشعبي وتنميتو ..

 نقل االفراد من مكان إلى اخر .. نقل االخبار المضللة .. -نقل االحداث الرياضية ..

 .29ميهٔ إ ٜعًب اإلعالّ يف زتاٍ ايصزاع ١أدٚازًا َتعددَٗٓ ٠ا ؟

 -تقديم التمويل للمزارعين ..

 -التوعية بالتزام األساليب التقليدية بالزراعة ..

 مقاومة استخدام اآلالت واالدوات الجديدة في الزراعة .. التوعية بأىمية استخدام اآلالت واالدوات الجديدة في الزراعة ..23
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(( م .. )) 9
،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

.31يهٜ ٞؤد ٟاإلعالّ دٚزاً يف تٛع ٘ٝاجملتُع  ،فإْ٘ ٜك ّٛمبذُٛع٘ َٔ املٗاّ ٚاألْػط ١اييت تتهاٌَ يف حتكٝل ٖرا ايدٚز ٖ َٔٚر ٙاألْػط١

(( م .. )) 8

 مقاومة الشائعات .. ترويج الشائعات .. تغير الشائعات .. -نقل الشائعات ..

ٜ.31عد اإلعالّ َٓٗر ٚعًُ ١ٝتٗدف إىل ؟

 -التوزيع واإلحاطة بالمعلومات ..

(( م .. )) 8

 -التثقيف واإلحاطة بالمعلومات ..

 التدريب واإلحاطة بالمعلومات .. -التمويل واإلحاطة بالمعلومات ..

 .32ظٗست َفاٖ ِٝددٜد ٙبٓعسٜات االتصاٍ تصف تعاٌَ املتًكَ ٞع ٚضا ٌ٥اإلعالّ َجٌ املتًك ٞ؟

(( م .. )) 7

 غير المتعاون .. -المنافس ..

 المستسلم .. المستكين .. .33ايتػٝريات يف ايطًٛى ايعًين ا ٚايفعً ٞيًُتًكَ ، ٞجٌ غسآَ ٘٥تذاً َعٓٝاً  ،أ ٚااليتصاّ بكٛاعد املسٚز  ،أ ٚتٓا ٍٚايػرا ٤ايصشَٔ ، ٞ
أغهاٍ ؟

 التقويم .. النقد .. التأثيرات .. -التدريب ..

(( م .. )) 7

.34تسادع االعتكاد بصشْ ١عس ١ٜايسصاص ١ايطشسْ ١ٜتٝذ ١؟

 لتراجع االىتمام بوسائل اإلعالم .. لعدم االىتمام بالبحوث العلمية .. -التساع نطاق البحوث النظرية ..

(( م .. )) 7

 -التساع نطاق البحوث اإلمبيريقيو ..

ٜ .35ػري َفٗ .... ّٛإىل زتُٛع٘ نبري َٔ ٙاالفساد املٓفصًني عٔ بعطِٗ دػسافً ٝا ٚ ،املدتًفني يف َسانصِٖ ٚ َِٗٓٗٚثكافاتِٗ ؟

 -الجمهور ..

(( م .. )) 6

 المرسلين .. الوسائل .. التأثير ..24
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،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 .36ميهٔ تكط ِٝمجٗٛز ٚضا ٌ٥االتصاٍ بٓا ٤عً ٢بعض املؤغسات َٗٓٚا ؟

 -الخصائص العلمية ..

 الخصائص البيولوجية ..(( م .. )) 6

 الخصائص األولية .. -الخصائص البيئية ..

 .37ايبٓا ٤االدتُاع َٔ ٞايعٛاٌَ املؤثس ٠يف ؟

 -عدد المرسلين ..

(( م .. )) 6

 -تلقي الجمهور للرسالة ..

 صياغة الجمهور للرسالة .. عدد الجمهور .. .38ادتُٗٛز ايفعً ٖٛ ٞزتُٛع األغداص ؟

(( م .. )) 6

 الذين استقبلوا فعالً العمل اإلعالمي .. -الذين لم يشاىدوا العمل اإلعالمي ..

 الذين ال يملكون اجهزه الستقبال للعمل اإلعالمي .. الذين يرغبون في استقبال العمل اإلعالمي .. .39ادتُٗٛز  ٖٛ ....زتُٛع ايطهإ املطتعد ٜٔالضتكباٍ ٚسد ٠اتصاي ٘ٝأ ٟاير ٜٔميتًه ٕٛايٛضا ٌ٥املادٚ ١ٜايتكٓ ١ٝايالشَ ١الضتكباٍ
ايسضا ٌ٥اإلعالَ ١ٝيٛضَ ١ًٝع ٘ٓٝ؟

 المثالي .. -العام ..

 -الثانوي ..

 -المفترض ..

(( م .. )) 6

 َٔ .41ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف تًك ٞادتُٗٛز يًسضاي ١؟

 -التعليم ..

(( م .. )) 6

 العدد الفعلي للجمهور .. -التوزيع ..

 التبادل .. .41ضع ١االْتػاز َٔ َصاٜا ؟

 السينما .. -اإلذاعة ..

(( م .. )) 5

 -المجالت ..

 السينما والمجالت ..25
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.42تسادع دٚز اإلذاع ١بعد ؟

 ظهور الصحف .. -اختراع السينما ..

(( م .. )) 7

 اختراع التلفزيون .. طباعة المجالت ...43خياطب ايتًفص ٕٜٛ؟

 حاسة اللمس والبصر .. -حاسة البصر ..

 حاسة السمع ..(( م .. )) 5

 -حاستي السمع والبصر ..

 َٔ .44عٛٝب ايتًفص ٕٜٛإ بعض ايرباَر ٚاالفالّ اييت تعسض ف ٘ٝتؤد ٟإىل ؟

 نشر االخبار الفنية .. -نشر ثقافة ..

(( م .. )) 5

 نشر ثقافة العمل التطوعي .. نشر الوعي االستهالكي ..ًٜ.45عب ايتًفص ٕٜٛدٚزًا َُٗا يف ؟

 تشتيت اآلراء واالفكار والمشاعر بين افراد الوطن الواحد ..(( م .. )) 5

 التثقيف وتوحيد اآلراء واالفكار والمشاعر بين افراد الوطن الواحد .. تشوية اآلراء واالفكار والمشاعر بين افراد الوطن الواحد .. تمويل اآلراء واالفكار والمشاعر بين افراد الوطن الواحد .. .46ظًت ايهًُ ١املٓطٛق ١ستدٚد ٠االْتػاز  ،ست ٢اخرتاع ؟

 -السينما ..

 المجالت .. -اإلذاعة ..

(( م .. )) 5

 الصحف .. .47يعب إْػا .... ٤دٚزاً َؤثساً يف تطٛز ايصشاف ١؟

 مرفق المياه .. -مرفق البريد ..

 -مرفق الكهرباء ..

(( م .. )) 4

 السدود ..26
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،،،
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ٜ .48س ٣بعض ايعًُا ٤إٔ ٖٓاى عدَ ٠عاٜري أ ٚمسات يًذسٜدَٗٓ ٠ا ؟

(( م .. )) 4

 أن يتم نشرىا أسبوعياً على االقل .. -أن تكون صفحاتها ملونو ..

 أن تكون عدد صفحاتها أكثر من عشره .. -أن يتم نشرىا سنوياً على االقل ..

ٜ .49رتادع دٚز ايصشاف ١يف اجملتُعات ؟

(( م .. )) 4

 -التي تنتشر فيها األميو ..

 التي ينتشر فيها التعليم .. -المتقدمة ..

 الحضرية .. .51تعد اجملً َٔ ١ايٛضا ٌ٥اإلعالَٚ ١ٝايصشف ١ٝاملُٗ ١ألْٗا تأخر َٔ ايهتاب عُك٘  َٔٚايصشٝف ١؟

 -تنوع ألوانها ..

 تنوع أشكالها .. -تنوع مادة التحرير ..

(( م .. )) 4

 -قلة التكاليف ..

27

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

أسئلة اختبار عًِ ادتُاع األعالّ ( الفصل األول )  5341 / 5343ه
تصشٝح َ ،،، n.bent.h :سادع : ١ضــــآلف  ،،،تٓطٝل  :أب ٛفٝصٌ KFU

 .1ايتأثري ٖ ٛاحملصً ١ايٓٗا ١ٝ٥يعًُ ١ٝ؟

 الصراع .. -التنمية ..

 االتصال .. -التوزيع ..

(( م .. )) 7

ٜ .2س ٣ايعًُا ٤أْ٘ ميهٔ تكط ِٝمجٗٛز ٚضا ٌ٥االتصاٍ بٓا ٤عً ٢بعض املؤغسات َٗٓٚا االستٝاز ؟

 -للمال ..

(( م .. )) 6

 للمعلومات .. -للتربية ..

 للتدريب .. َٔ .3ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف تًك ٞادتُٗٛز يًسضاي ١؟

 -الوزن ..

 الطول .. -العمر ..

(( م .. )) 6

 اللون .. َٔ .4ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف تًك ٞادتُٗٛز يًسضاي ١؟

 التدريب .. -النوع ..

 -التوزيع ..

(( م .. )) 6

 التسويق ..ًٜ .5عب ايتًفص ٕٜٛدٚزاً أنرب ٚأنجس تأثريًا َٔ ايصشافٚ ١ايساد ٜٛيف عًُ ١ٝ؟

 -التوزيع ..

 -التمويل ..

 التدريب .. االعالن ..28

(( م .. )) 5

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد
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ٜ .6ػري َصطًح ٚضا ٌ٥اإلعالّ ادتُاٖري ٟبٛد٘ عاّ إىل نٌ ايٛضا ٌ٥؟

 -العلمية لالتصال ..

 الشخصية لالتصال ..(( م .. )) 4

 غير الشخصية لالتصال .. -األدبية لالتصال ..

ٚ َٔ .7ضا ٌ٥اإلعالّ ادتُاٖري ١ٜاملكس ٠٤ٚ؟

 التلفزيون .. -اإلذاعة ..

 -الصحافة ..

(( م .. )) 4

 السينما .. .8ايصشاف ١َٓٗ ٖٞ ١؟

 -من يجمع التبرعات ..

 من يجمع طوابع البريد .. من يعمل بالتوثيق ..(( م .. )) 4

 -من يجمع االخبار واآلراء ..

ٜ .9ػري ٚع ٞاملسضٌ بٛض ١ًٝاالتصاٍ اييت ٜطتددَٗا إىل إدزان٘ ؟

 -إلمكانات الوسيلة المستخدمة ..

(( م .. )) 3

 المكاناتو الشخصية .. -لطبيعة الرسالة ..

 لطبيعة المستقبل .. .11احملافع ١عً ٢بٓ ١ٝاجملتُع َٔ ايعٛاٌَ املؤثس ٠عً ٢؟

 -الرسالو ..

 الوسيلة .. المستقبل .. -المرسل ..

(( م .. )) 3

 َٔ .11املٗازات ايفٓ ١ٝايالشّ تٛافسٖا يف املسضٌ  ،املٗازات املتعًك ١ب ؟

 -االستماع ..

(( م .. )) 3

 التفاوض .. -التصوير ..

 التدريب ..29

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

.12ايعًُ ١ٝاييت تػري اىل اذتص ٍٛعً ٢املعًَٛات َٔ َصادزٖا املدتًف ، ١ثِ ْكًٗا إىل اآلخس ٖٞ ٜٔعًُ ١ٝ؟

 -الدعاية ..

 اإلعالن .. اإلعالم .. -التعليم ..

(( م .. )) 0

.13سُٓٝا ٜكدّ املسضٌ زضايت٘  ،عً ٘ٝإٔ ٜك ّٛبصٝاغ ١ايسضاي٘ يف ؟

 مقاالت .. -رموز ..

 -عناصر ..

(( م .. )) 3

 محاضرات .. َٔ .14أٖداف عًِ ادتُاع اإلعالّ ايتعسف عً ٢املػهالت ٚايصساعات ؟

 اإلعالمية .. -النفسية ..

(( م .. )) 04

 الفلسفية .. الحضارية .. َٔ .15أٖداف عًِ ادتُاع اإلعالّ  ،دزاض ١؟

(( م .. )) 04

 الوظائف االجتماعية للبناء اإلعالمي .. الوظائف المثالية للعملية اإلعالمية .. الوظائف الفلسفية للبناء اإلعالمي .. -الوظائف العالمية للبناء اإلعالمي ..

 َٔ .16االعتبازات اييت جتعٌ َٔ األضس ٠أِٖ زتاٍ خازد ٞيعًُ ١ٝاإلعالّ ؟

 -تأثير الحضرية الحديثة في تقوية الضبط غير الرسمي ..

 -تأثير الحضرية الحديثة في إضعاف الضبط غير الرسمي ..

(( م .. )) 03

 تأثير الحضرية الحديثة في تقوية العالقات االجتماعية .. تأثير الحضرية الحديثة في إلغاء الضبط الرسمي .. .17االضتُتاع َٔ ٚظا٥ف اإلعالّ اييت تتعًل باملتًك ٞعٓد ؟

 -ميرتون ..

 الزار سيفلد .. -شرام ..

(( م .. )) 01

 الزويل ..31

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 .18اإلقٓاع ٚايٛص ٍٛاىل االمجاع َٔ ٚظا٥ف اإلعالّ اييت تتعًل باملسضٌ عٓد ؟

 -تارد ..

 بارسونز .. -جيدنز

 -شرام ..

(( م .. )) 01

َ َٔ.19طؤٚيٝات اإلعالّ ٚايتصاَات٘ تصٜٚد ادتُاٖري ب ؟

 -المال ..

(( م .. )) 01

 المعلومات .. -السلع ..

 الوقود ...21املٓاقػٚ ١اذتٛاز َٔ ٚظا٥ف اإلعالّ عٓد ؟

 -ميرتون ..

 اليونسيف .. شرام .. -اليونسكو ..

(( م .. )) 01

 َٔ.21ايعً ّٛاييت هلا عالق٘ بعًِ ادتُاع اإلعالّ ؟

 -علم االجتماع الحضري ..

(( م .. )) 00

 -علم الهندسة ..

 علم وظائف االعضاء .. علم الجولوجيا .. .22تعٗس عالق ١عًِ ادتُاع اإلعالّ بعًِ ايٓفظ َٔ خالٍ اٖتُاّ نٌ َُٓٗا بدزاض ١؟

(( م .. )) 00

 -الوظيفة التربوية لألعالم ..

 الوظيفة االقتصادية لألعالم .. الوظيفة العلمية لألعالم .. الوظيفة الثانوية لألعالم .. َٔ .23أْٛاع ادتُٗٛز  ،ادتُٗٛز ؟

 العلمي .. -العام ..

 -الفني ..

(( م .. )) 6

 العادي ..31

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

.24ايجكاف َٔ ١ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف ؟

 -لون الجمهور ..

 عدد الجمهور ..(( م .. )) 6

 -تلقي الجمهور للرسالة ..

 رد الجمهور على الرسالو .. .25يعبت ٚضا ٌ٥االتصاٍ ادتُاٖري ٟدٚزًا بازشًا يف ؟

(( م .. )) 6

 -ابتعاد الناس عن ثقافاتهم األصلية ..

 اقتراب الناس من ثقافاتهم األصلية .. القضاء على الثقافات األصلية.. تقوية الثقافات األصلية.. َٔ .26ايعٛاٌَ املؤثس ٠عً ٢املسضٌ ايطػٛط املَٗٓٗٓٚ ١ٝا االعتبازات ايفَٓ ١ٝجٌ ؟

 -الزمن في المجالت ..

(( م .. )) 3

 الزمن في اإلذاعة والتلفزيون .. الزمن في الصحيفة .. المساحة في التلفزيون .. َٔ .27أغهاٍ ايتأثري ايتػريات اييت حتدخ ؟

 -شكل المتلقي ..

 -تدريب المتلقي ..

 -اتجاىات المتلقي ..

(( م .. )) 7

 اسم المتلقي .. .28تًعب ٚضا ٌ٥اإلعالّ أدٚازاً َُٗ٘ يف حتكٝل ايٛع ٞبأُٖ ١ٝايتَُٓٗٓٚ ١ٝا أْٗا ؟

(( م .. )) 9

 توسع من أفق األفراد .. -تزيد من عدد األفراد ..

 تزيد من عدد الجماىير .. تقل من عدد الجماىير .. .29ميهٔ إ تًعب ٚضا ٌ٥اإلعالّ دٚزًا َُٗاً يف ايتُٓ ١ٝاالقتصاد َٔ ١ٜخالٍ ايتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝ؟

 -زيادة استهالك السلع ..

 -استخدام البضائع األجنبية ..

 استخدام االدوات القديمة في الزراعة .. استخدام االدوات الجديدة في الزراعة ..32

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

(( م .. )) 9
،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

.31تطِٗ ٚضا ٌ٥اإلعالّ ٚخصٛص ًا ايتًفص ٕٜٛيف عًُ ١ٝايتُٓ َٔ ١ٝخالٍ ْػس ؟

 االخبار الكاذبة .. -االخبار الفنية ..

(( م .. )) 9

 -الوعي الصحي ..

 االعمال الدرامية ..َ َٔ.31صاٜا ايتًفص ٕٜٛأْ٘ جيُع بني ؟

(( م .. )) 5

 الصوت والصورة .. الفن والدراما .. المتخاصمين .. -االعداء ..

ٜ .32عد ايتًفصٚ َٔ ٕٜٛضا ٌ٥اإلعالّ ؟

 المسموعة .. -المرئية ..

(( م .. )) 4

 المسموعة والمرئية .. -المكتوبة ..

 .33ايطسع ١ايفا٥ك ١يف ْكٌ األخباز َ َٔ ،صاٜا ؟

 -السينما ..

 -الصحف ..

 المجالت .. اإلذاعة ...34ايبط ٤يف ْكٌ االخباز  َٔ ،عٛٝب ؟

 الصحافة .. -اإلذاعة ..

(( م .. )) 5
(( م .. )) 4

 التلفزيون .. الفيديو .. .35تعد اجملً َٔ ١ايٛضا ٌ٥اإلعالَٚ ١ٝايصشف ١ٝاملُٗ ١ألْٗا تأخر َٔ ايهتاب عُك٘  َٔٚايصشٝف ١؟

 تلون مادة التحرير .. -تنوع مادة التحرير ..

 -تداول مادة التحرير ..

(( م .. )) 4

 تعقد مادة التحرير ..33

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 َٔ .36أْٛاع اجملالت  ،اجملالت ؟

 الفلسفية .. التاريخية .. -النسائية ..

 -المتداولة ..

(( م .. )) 4

 .37االتصاٍ ايفعاٍ أ ٚاملؤثس ٖ ٛاالتصاٍ اير ٟ؟

(( م .. )) 7

 يتيح عنو تغيير في سلوك الجماىير المقصودة.. ال يتيح عنو تغيير في سلوك الجماىير المقصودة.. -يتيح عنو تغيير في عدد الجماىير المقصودة..

 ال يتيح عنو تغيير في عدد الجماىير المقصودة .. َٔ .38ايطُات ايٛادب تٛافسٖا يف املسضٌ ؟

 -أن يكون صديق الشخص الذي توجو إليو الرسالو ..

 -أن يكون موضع ثقة الشخص الذي توجو إليو الرسالو ..

(( م .. )) 3

 أن يكون قريب الشخص الذي توجو إليو الرسالو .. أن يكون عدو الشخص الذي توجو إليو الرسالو .. .39تتأثس ايسضاي٘ بعد ٠عٛاٌَ َٓٗا ؟

 المنافع المشتركة بين المرسل والمستقبل .. -الخبرات المشتركة بين الوسيلة والمستقبل ..

(( م .. )) 3

 الخبرات المشتركة بين المرسل والمستقبل .. الخبرات المشتركة بين المرسل والوسيلة .. َٔ .41ايطُات ايٓفط ١ٝايٛادب تٛافسٖا يف املسضٌ ايكدز ٠عً ٢؟

 -مراوغة الجماىير ..

 تدريب الجماىير .. تضليل الجماىير .. -استمالة الجماىير ..

(( م .. )) 3

 َٔ .41تصٓٝفات ٚضا ٌ٥اإلعالّ ادتُاٖري ، ٟايتصٓٝف سطب ؟

 -درجة االداء ..

(( م .. )) 4

 درجة التقدم .. -العمر ..

 السعر ..34

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 َٔ.42املٛضٛعات األضاض ١ٝاييت اٖتِ بٗا ايباسج ٕٛيف عًِ االدتُاع اإلعالَ ٞيف املسسً ١ايجاْ َٔ ١ٝتطٛز االٖتُاّ االدتُاع ٞباإلعالّ ؟

 -التأثير ..

 -التدريب ..

(( م .. )) 5

 التعليم .. -التنمية ..

.43تٓاٚيت ايدزاضات يف املسسً ١ايسابعَ َٔ ١ساسٌ تطٛز االٖتُاّ االدتُاع ٞباإلعالّ ؟

 -تأثير وسائل اإلعالم في نشر الفساد ..

(( م .. )) 5

 تأثير وسائل اإلعالم في نشر الثقافة االستهالكية .. -تأثير وسائل اإلعالم في التربية ..

 تأثير وسائل اإلعالم في التعليم .. .44أدت ايتكٓٝات ادتدٜدٚ ٠املتطٛز ٠يف ٚضا ٌ٥اإلعالّ إىل ؟

(( م .. )) 0

 -تيسير جمع المعلومات واألخبار ..

 صعوبة جمع المعلومات واألخبار .. استحالة جمع المعلومات واألخبار .. اختفاء جمع المعلومات واألخبار ...45ستٜٓ ٢اٍ اإلعالّ ثك ١ادتُٗٛز جيب ؟

 التأكد من عدد االخبار التي يقدمها للجمهور .. -عدم االىتمام بتقديم االخبار للجماىير ..

(( م .. )) 01

 التأكد من صدق االخبار التي يقدمها للجمهور .. التأخر في تقديم االخبار للجماىير .. َٔ .46أٖداف عًِ ادتُاع اإلعالّ  ،دزاض ١؟

 -التغير المناخي وعالقتو باإلعالم ..

(( م .. )) 04

 التغير التكنولوجي وعالقتو باإلعالم .. التوزيع وعالقتو باإلعالم .. االنتاج وعالقتو باإلعالم .. َٔ .47أِٖ أبعاد اجملاٍ ارتازد ٞيف دزاض ١عًِ ادتُاع اإلعالّ ؟

 -األمن االجتماعي ..

(( م .. )) 03

 األمن الصناعي .. -األمن الفني ..

 األمن اإلعالمي ..35

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

َٗ َٔ .48اّ اإلعالّ عٓد تػازيص زاٜت  ،املُٗ ١؟

 -التربوية ..

 االقتصادية .. -الفنية ..

 -التوجيهية ..

(( م . )) 01

ٚ َٔ .49ظا٥ف اإلعالّ عٓد الشازضٝفًد َٚريت ، ٕٛفسض ؟

(( م .. )) 01

 األنماط االجتماعية .. -السيطرة ..

 العقوبات االجتماعية .. األسعار .. .51يهٜ ٞؤد ٟاإلعالّ دٚز ٙيف تٛع ١ٝاجملتُع  ،فإْ٘ ٜك ّٛمبذٛع َٔ ١املٗاّ ٚاألْػط ١اييت تتهاٌَ يف حتكٝل ؟

 المشروعات .. -القيم ..

(( م .. )) 8

 التكنولوجيا .. -الرياضة ..

36

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

أسئلة اختبار عًِ ادتُاع األعالّ ( الفصل الثاني )  5343 / 5344ه
تصشٝح َ ،،، n.bent.h :سادع : ١ضــــآلف  ،،،تٓطٝل  :أب ٛفٝصٌ KFU

ٖٓ .1اى عد ٠تصٓٝفات يٛضا ٌ٥اإلعالّ ادتُاٖري ٟبٓا ٤عً ٢بعض املؤغسات َٗٓٚ ،ا ؟

(( م .. )) 4

 شكل الرسالة .. -لون الرسالة ..

 وزن الرسالة .. عمر الرسالة .. َٔ .2تصٓٝفات ٚضا ٌ٥اإلعالّ ادتُاٖري ٟسطب اضتعُاٍ اذتٛاع  ،ايٛضا ٌ٥؟

 -الفنية ..

 -السمعية ..

(( م .. )) 4

 اإلدارية .. التربوية .. َٔ .3ايعٛاٌَ اييت يعبت دٚزًا َؤثساً يف تطٛز ايصشاف ١؟

 -إنشاء البريد ..

 -إنشاء المدارس ..

(( م .. )) 4

 -إنشاء النوادي ..

 إنشاء المسارح ..ٜ .4رتادع دٚز ايصشاف ١يف اجملتُعات ؟

 التي ينتشر فيها التعليم .. -المتقدمة ..

(( م .. )) 4

 -التي تنتشر فيها األمية ..

 التي تنتشر فيها التكنولوجية .. َٔ .5عٛٝب ايصشاف ، ١أْٗا ؟

 -باىظة التكاليف ..

(( م .. )) 4

 -سريعة االنتشار ..

 ال تتطلب المعرفة بالقراءة .. قليلة التكاليف ..37

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 .6تتٓٛع اجملالت يف اجملاالت املتعددَٗٓٚ ، ٠ا ؟

 -المجالت الهوائية ..

(( م .. )) 4

 مجالت األسرة .. -مجالت الهواة ..

 المجالت التدريبية .. َٔ .7ايطػٛط املٗٓ ١ٝاييت تؤثس عً ٢املسضٌ يف ايسضاي ١؟

 الموسيقى التصويرية .. -الزمن ..

 -الصوت ..

(( م .. )) 3

 الصورة ..ٜ .8ك ّٛاملسضٌ بعٌُ إجيابٜٗ ٞدف إىل ؟

 استرضاء الجمهور .. -جذب الجمهور ..

(( م .. )) 3

 التأثير على الجمهور .. -الحكم على الجمهور ..

 .9ست ٢تصٌ ايسضاي ١يًُتًك ٞبايهٝف ١ٝاييت ٜسٜدٖا املسضٌ  ،جيب إٔ تتطِ ايسضاي ١ب ؟

(( م .. )) 3

 القوة ووضوح المعنى .. القوة والعنف .. االختصار .. -اإلسهاب ..

 َٔ .11املفاٖ ِٝاألضاض ١ٝيف فهس دٚز ناٚ ِٜاييت تًُظ بعدًا أضاضً ٝا َٔ أبعاد عًُ ١ٝاإلعالّ َفٗ ّٛ؟

 المرسل .. -الرسالة ..

 الضمير الحي .. -الضمير الجمعي ..

(( م .. )) 5

 َٔ .11مسات املسسً ١ايجاَْ َٔ ١ٝساسٌ تطٛز االٖتُاّ االدتُاع ٞباإلعالّ  ،االٖتُاّ بدزاض ١؟

 تطور وسائل اإلعالم .. -وظائف اإلعالم ..

 -نظريات اإلعالم ..

(( م .. )) 5

 الخطط اإلعالمية ..38

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 َٔ.12مسات املسسً ١ايجايجَ َٔ ١ساسٌ تطٛز االٖتُاّ االدتُاع ٞباإلعالّ  ،االٖتُاّ بدازض ١تأثري ؟

 -المرسل ..

 -التلفزيون ..

(( م .. )) 5

 -الرسالة ..

 التكنولوجيا ..ٜٗ.13دف عًِ ادتُاع اإلعالّ إىل ٚصف ايٛاقع االدتُاع ٞملٛضٛع٘ األضاض ٞاملتُجٌ يف ايعًُ ١ٝ؟

 االقتصادية .. -التنموية ..

 السياسية .. -اإلعالمية ..

(( م .. )) 04

 َٔ .14أِٖ أبعاد اجملاٍ ارتازد ٞيف دزاض ١عًِ ادتُاع اإلعالّ  ،ايعالق ١بني ؟

 -الطب واإلعالم ..

 التدريب واإلعالم .. -المدرسة واإلعالم ..

(( م .. )) 03

 اإلدارة واإلعالم .. َٔ .15زتاالت ايدزاض ١يف عًِ ادتُاع اإلعالّ  ،دزاض ١؟

 -وسائط التنشئة ..

 وظائف اإلعالم .. -وثائق اإلعالم ..

(( م .. )) 05

 أسماء اإلعالم .. َٔ .16ايعً ّٛاييت هلا عالق ١بعًِ ادتُاع اإلعالّ  ،عًِ ؟

 الكيمياء .. -األحياء ..

 -االجتماع الريفي ..

(( م .. )) 00

 التربية .. .17تعٗس عالق ١عًِ ادتُاع اإلعالّ بعالق ١عًِ االدتُاع ايطٝاض َٔ ٞخالٍ اٖتُاّ نٌ َُٓٗا بدزاض ١؟

 اإلعالن والتسويق .. التدريب والتأىيل .. -التربية والتعليم ..

 السلطة والمسؤولية ..39

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

(( م .. )) 00
،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

ٜ .18ػازى عًِ ادتُاع اإلعالّ عًِ االدتُاع ايصٓاع ٞايرتنٝص عً ٢؟

 األبعاد السوسيولوجية لإلعالم في مجتمع المصنع .. -األبعاد الصناعية لإلعالم في مجتمع المصنع ..

(( م .. )) 00

 األبعاد التربوية لإلعالم في مجتمع المصنع .. -األبعاد الصناعية في مجتمع اإلعالم ..

 َٔ.19أِٖ ايٛظا٥ف اييت ٜك ّٛبٗا اإلعالّ َٔ ٚدْٗ ١عس الش ، ٌٜٚايطٝطس ٠عً ٢؟

 األبناء .. -البيئة ..

 -األسعار ..

(( م .. )) 01

 األسواق ..ٚ َٔ.21ظا٥ف اإلعالّ عٓد ٖازٚيد الشْ ، ٌٜٚكٌ ؟

 -التراث البيئي ..

 السلع والخدمات ..(( م .. )) 01

 التراث االجتماعي .. -األفراد ..

ٚ َٔ.21ظا٥ف اإلعالّ اييت تتعًل باملسضٌ عٓد غساّ ؟

 -اإلمالء ..

 اإلسماع .. -اإلمتاع ..

(( م .. )) 01

 اإلمعان ..ٚ َٔ .22ظا٥ف اإلعالّ اييت تتعًل باملتًك ٞعٓد غساّ ؟

 -االقتناع ..

 االمتناع .. -اإلقناع ..

(( م .. )) 01

 التسويق ..ٚ َٔ .23ظا٥ف اإلعالّ عٓد الشازضٝفًد َٚريت ٕٛ؟

 -منح الفرصة ..

 منح المكافأة .. -منح المنزلة ..

(( م .. )) 01

 منع المنزلة ..41

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

ٚ َٔ.24ظا٥ف اإلعالّ ٚٚضا ٌ٥االتصاٍ سطب ايْٛٝطه ٛ؟

 التمويل .. -التنويم ..

 التدريب .. -التنشئة ..

(( م .. )) 01

ٚ َٔ .25ظا٥ف اإلعالّ ٚٚضا ٌ٥االتصاٍ سطب ايْٛٝطه ٛ؟

 التسويف .. -التثقيف ..

 -التسويق ..

(( م .. )) 01

 التقويم .. .26يهٜٓ ٞذح اإلعالّ يف حتكٝل ايٛع ٞبأُٖ ١ٝايتُٜٓٓ ١ٝبػ ٞإٔ ٜساع ٢زتُٛع َٔ ١األضظ َٓٗا ؟

 التحلي بالموضوعية .. -التحلي بالذاتية ..

(( م .. )) 9

 التخلي عن الموضوعية .. تجنب الموضوعية ..ٜ .27تشدد دٚز اإلعالّ يف ست ٛاألَ ١ٝيف ؟

 التهوين من خطورتها .. -تنميتها ..

 إىمالها ..(( م .. )) 9

 التعريف بأبعادىا وخطورتها ..ٜ .28تشدد دٚز اإلعالّ يف ست ٛاألَ ١ٝيف ؟

 -إىمال المشكلة ..

 حث المتعلمين على التعلم ..(( م .. )) 9

 حث األميين على التعلم .. التقليل من خطورة األمية ..ٜ .29تُجٌ دٚز اإلعالّ يف قط ١ٝايٛع ٞايصش ٞيف ؟

 -إىمال القضية ..

 -عدم االىتمام باألمراض ..

 التقليل من خطورة األمراض المعدية .. التوعية بتجنب اإلصابة باألمراض المعدية ..41

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

(( م .. )) 9
( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

ٜ.31عد اإلعالّ أِٖ َصادز ؟

 التوعية .. -المال ..

(( م .. )) 8

 -الثروة ..

 اإلنجاز ..ٜ.31عد اإلعالّ َٓٗر ٚعًُ ١ٝتٗدف إىل ؟

 -التمويل والتنمية ..

(( م .. )) 8

 التثقيف واإلحاطة بالمعلومات .. التدريب والتحليل .. -التوثيق والتدقيق ..

 .32يهٜ ٞؤد ٟاإلعالّ دٚز ٙيف تٛع ١ٝاجملتُع  ،فإْ٘ ٜك ّٛمبذُٛع َٔ ١املٗاّ ٚاألْػطَٗٓ ، ١ا َكا ١َٚ؟

 -التنمية ..

 المعلومات .. التخطيط .. الشائعات ...33

(( م .. )) 8

َٔ أغهاٍ ايتأثريات  ،تػٝريات يف ؟

 -معلومات المتلقي ..

(( م .. )) 7

 معلومات المرسل .. شكل المتلقي .. الوسيلة ...34نػفت ايدزاضات عٔ إٔ ٚضا ٌ٥اإلعالّ تًعب دٚزًا َُٗ ًا يف ْػس ايٛع ٞايصش َٔ ٞخالٍ ؟

(( م .. )) 8

 تبسيط المعلومات الطبية .. -تعقيد المعلومات الطبية ..

 إىمال المعلومات الطبية .. تعديل المعلومات الطبية .. َٔ .35أغهاٍ ايتأثريات  ،تػريات يف ؟

 -قيم المرسل ..

 اتجاىات المتلقي .. -اتجاىات المرسل ..

(( م .. )) 7

 مستقبل المتلقي ..42

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 َٔ .36أغهاٍ ايتأثريات  ،تػٝريات يف ؟

 -السلوك الكامن للمرسل ..

(( م .. )) 7

 السلوك العلني للمتلقي .. -مهارات المرسل ..

 السلوك العلني للمرسل ..ْ .37تر عٔ اتطاع ْطام ايبشٛخ اإلَبريٜك ١ٝتسادع االٖتُاّ بٓعس ١ٜ؟

 -المخالطة الفارقة ..

 -الرصاصة الفضية ..

(( م .. )) 7

 الرصاصة السحرية .. -الضبط ..

 .38ظٗست َفاٖ ِٝددٜد ٠يف ْعسٜات االتصاٍ تصف تعاٌَ املتًكَ ٞع ٚضا ٌ٥اإلعالّ َ ،جٌ َفٗ ّٛاملتًك ٞ؟

 -الواثق ..

 -الكسول ..

(( م .. )) 7

 المهاجر .. المتميز .. .39يعبت ٚضا ٌ٥االتصاٍ ادتُاٖري ٟدٚزًا يف ؟

 -نشر الجهل ..

 -محو الثقافة ..

 اقتراب الناس من ثقافتهم األصلية ..(( م .. )) 6

 -ابتعاد الناس عن ثقافتهم األصلية ..

ٜ .41س ٣ايعًُا ٤أْ٘ ميهٔ تكط ِٝمجٗٛز ٚضا ٌ٥االتصاٍ بٓا ٤عً ٢بعض املؤغسات َٗٓٚ ،ا ارتصا٥ص ؟

 -النفسية ..

 -البيولوجية ..

(( م .. )) 6

 الجغرافية .. اللغوية .. .41ميهٔ تكط ِٝادتُٗٛز عً ٢أضاع زتُٛع َٔ ١ارتصا٥ص األٚيَٗٓٚ ١ٝا ؟

 -التعليم ..

(( م .. )) 6

 التدريب .. -التربية ..

 التخطيط ..43

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

ٜ.42ػري زتُٛع األغداص اير ٜٔاضتكبًٛا فعالً ايعٌُ اإلعالَ ٞإىل َفٗ ّٛ؟

(( م .. )) 6

 -الجمهور الفعلي ..

 جمهور كرة القدم .. -الجمهور العام ..

 الجمهور السلبي ..ٜ.43ػري َفٗ ّٛادتُٗٛز املفرتض إىل زتُٛع ايطهإ املطتعد ٜٔالضتكباٍ ؟

 -المرسل ..

 -المسافرين ..

(( م .. )) 6

 وحده اتصاليو .. -المشرف ..

 .44ظًت ايهًُ ١املٓطٛق ١ستدٚد ٠االْتػاز  ،ست ٢اخرتاع ؟

 -الطباعة ..

 المجالت .. الصحافة .. -اإلذاعة ..

(( م .. )) 5

َ َٔ.45صاٜا اإلذاع ١؟

 -سعة االنتشار ..

(( م .. )) 5

 الجمع بين الصوت والصورة .. -زيادة التكلفة ..

 قلة الجماىير ..َ َٔ .46صاٜا اإلذاع ١؟

 -تحتاج إلى استخدام حاسة البصر ..

 ال يحتاج الراديو إلى استخدام حاسة السمع .. -ال يحتاج الراديو إلى أي مجهود من جانب المستمعين ..

(( م .. )) 5

 يحتاج الراديو إلى استخدام حاسة السمع والبصر ..َ َٔ .47صاٜا ايتًفص ، ٕٜٛأْ٘ ٜكدّ َاد ٠إعالَ ١ٝ؟

 -قبل حدوثها ..

 -في زمن حدوثها ..

 -بعد حدوثها بزمن طويل ..

(( م .. )) 5

 لم تحدث ..44

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 .48خياطب ايتًفص ٕٜٛ؟

 حاسة السمع .. -حاسة البصر ..

(( م .. )) 5

 حاستي السمع والبصر .. -حاسة اللمس ..

ٖٓ .49اى بعض ادتٛاْب ايطًب ١ٝيًتًفصَٗٓٚ ٕٜٛا  ،افتكاد ؟

(( م .. )) 5

 رجع الصدى .. الوقت .. التأثير .. -المال ..

 َٔ .51عٓاصس عًُ ١ٝاإلعالّ ؟

 -الموصل ..

 المتدرب .. المراسل .. -المرسل ..

45

(( م .. )) 3

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

أسئلة اختبار عًِ ادتُاع األعالّ ( الفصل األول )  5343 / 5344ه
تصشٝح َ ،،، n.bent.h :سادع : ١ضــــآلف  ،،،تٓطٝل  :أب ٛفٝصٌ KFU

ٚ َٔ .1ظا٥ف اإلعالّ ٚٚضا ٌ٥االتصاٍ سطب ايْٛٝطه ٛ؟

 التثقيف .. -التفكير ..

(( م .. )) 01

 التخطيط .. -التدريس ..

َ َٔ .2طٛ٦يٝات اإلعالّ ٚايتصاَات٘ ؟

 -إىمال الشأن العام ..

(( م .. )) 01

 تزويد الجماىير بالمعلومات .. -التدريب ..

 تزويد الجماىير بالمال .. .3االزتكا ٤بايرٚم ايعاّ ألفساد اجملتُع َٔ املطٛ٦يٝات ٚايتصاَات ؟

 -الفرد ..

 الجماعات .. -اإلعالم ..

(( م .. )) 01

 السوق .. .4فسض األمناط االدتُاعٚ َٔ ١ٝظا٥ف اإلعالّ عٓد ؟

 -رايتزر ..

 الموند .. -روسو ..

(( م .. )) 01

 -الزارسبفلد وميرتون ..

 َٔ .5ايعً ّٛاييت هلا عالق ١بعًِ ادتُاع اإلعالّ عًِ ؟

 -التاريخ ..

 الجغرافيا .. -االقتصاد ..

(( م .. )) 00

 الكيمياء ..46

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 َٔ .6ايعً ّٛاييت هلا عالق ١بعًِ ادتُاع اإلعالّ عًِ ؟

 -األحياء ..

(( م .. )) 00

 االجتماع الحضري .. الرياضة .. -النبات ..

 .7املٓاقػٚ ١اذتٛاز َٔ ٚظا٥ف اإلعالّ ٚٚضا ٌ٥االتصاٍ عٓد ؟

 -ىومانز ..

 اليونسكو .. -دور كايم ..

(( م .. )) 01

 سيزرالند .. َٔ .8ايعً ّٛاييت هلا عالق ١بعًِ ادتُاع اإلعالّ عًِ ؟

 الجيولوجيا .. الفيزياء .. -الفضاء ..

 -االجتماع الصناعي ..

(( م .. )) 00

 .9دزاض ١ايٛظا٥ف االدتُاع ١ٝيًبٓا ٤اإلعالَ َٔ ٞأٖداف عًِ ؟

 -االجتماع التربوي ..

 االجتماع االقتصادي .. االجتماع السياسي .. -اجتماع اإلعالم ..

(( م .. )) 04

 َٔ .11أٖداف عًِ ادتُاع اإلعالّ دزاض ١؟

 -التوزيع الفني ..

(( م .. )) 04

 التغير التكنولوجي واإلعالم .. التغير الفني .. اإلنتاج .. َٔ .11زتاالت ايدزاض ١يف عًِ ادتُاع اإلعالّ دزاض ١؟

 -الشخصية ..

 األمن االجتماعي .. -األدب ..

(( م .. )) 03

 الفن ..47

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

.12ادتُٗٛز َٔ زتاالت ايدزاض ١يف عًِ ؟

 االجتماع الحضري .. -االجتماع الريفي ..

(( م .. )) 03

 اجتماع اإلعالم .. -األحياء ..

 َٔ.13ايعً ّٛاييت هلا عالق ١بعًِ ادتُاع اإلعالّ عًِ ؟

 -النفس ..

(( م .. )) 00

 -التربية ..

 األحياء .. الطبيعة .. َٔ .14مسات املسسً ١ايجايجَ َٔ ١ساسٌ تطٛز االٖتُاّ االدتُاع ٞباإلعالّ االٖتُاّ بتأثري ؟

 الجماعات االنحرافيو .. -الحرارة ..

(( م .. )) 5

 وسائل االتصال .. -جماعة األصدقاء ..

 َٔ .15ايعًُا ٤اير ٜٔأضُٗٛا يف تطٛز دزاضات عًِ ادتُاع اإلعالّ ؟

 -تارد ..

(( م .. )) 5

 مالنوفسكي .. -ميشلز ..

 سميث .. َٔ .16مسات املسسً ١ايسابعَ َٔ ١ساسٌ تطٛز االٖتُاّ االدتُاع ٞباإلعالّ ظٗٛز فهس ٠؟

 -اإلدارة ..

 -العولمة ..

(( م .. )) 5

 التنمية .. الصراع .. َٔ .17مسات املسسً ١ايسابعَ َٔ ١ساسٌ تطٛز االٖتُاّ االدتُاع ٞباإلعالّ تٓا ٍٚايدزاض ١؟

 -النقل في نشر الثقافة االستهالكية ..

 -المواصالت في نشر الثقافة االستهالكية ..

(( م .. )) 5

 اإلعالم في نشر الثقافة االستهالكية .. اإلدارة في نشر الثقافة االستهالكية ..48

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 .18املسضٌ َٔ عٓاصس ايعًُ ١ٝ؟

 التربوية .. -الفنية ..

 االقتصادية .. -اإلعالمية ..

(( م .. )) 3

.19تتأثس ايعًُ ١ٝاإلعالَ ١ٝبٓعس ٠ايكا ِ٥بعًُ ١ٝاالتصاٍ ؟

 -للفن ..

 للحياة .. -للنجاة ..

(( م .. )) 3

 للجو ...21تتأثس ايعًُ ١ٝاإلعالَ ١ٝباالعتبازات ايجكاف ١ٝاالدتُاع ١ٝ؟

 -للفنان ..

 للممثل .. -للمرسل ..

(( م .. )) 3

 لإلداري ..ٜ.21ك ّٛاملسضٌ بعٌُ إجيابٜٗ ٞدف إي ٞايتأثري عً ٢؟

 -الزمالء ..

 الجمهور .. -الوسيلة ..

(( م .. )) 3

 المواصالت .. َٔ .22ايعٛاٌَ املؤثس ٠عً ٢املسضٌ ستاٚي ١حتكٝل ؟

 -القضية ..

 -اإلجماع ..

(( م .. )) 3

 الفوز .. التعليم .. َٔ .23االعتبازات ايرات ١ٝاييت تؤثس يف املسضٌ ؟

 التدريب .. التفوق .. -التحيز ..

(( م .. )) 3

 التغير ..49

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 َٔ.24ايطػٛط املٗٓ ١ٝاييت تؤثس يف املسضٌ االعتبازات ايفَٓ ١ٝجٌ ؟

(( م .. )) 3

 المساحة في الصحف .. مساحة األرض .. -مساحة المنزل ..

 المساحة الجوية .. َٔ .25ايعٛاٌَ املؤثس عً ٢املسضٌ ؟

 -العالم ..

 -الفنان ..

 -الجمهور ..

(( م .. )) 3

 الجو .. .26عصب عًُ ١ٝاالتصاٍ ٚاإلعالّ ٖ ٞ؟

 -التربية ..

 القيادة .. الريادة .. -الرسالة ..

(( م .. )) 3

 .27ايسضٚ ّٛايصٛز ناْت َٔ ؟

(( م .. )) 3

 أول وسائل االتصال .. وسائل المواصالت .. وسائل التنمية .. -وسائل النقل ..

 َٔ .28ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف ايسضاي ١؟

 -الساللة ..

 -الوسيلة المستخدمة ..

(( م .. )) 3

 درجة الحرارة .. الهجرة .. َٔ .29ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف ايسضاي ١ارتربات املػرتن ١بني ؟

 -الطالب ..

 المرسل والمستقبل .. -العمال ..

(( م .. )) 3

 الممثلين ..51

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

.31ايتًفصٚ َٔ ٕٜٛضا ٌ٥؟

 -البحث ..

 العقاب .. -التمويو ..

 اإلعالم ...31ايصشف َٔ ايٛضا ٌ٥؟

 -المقروءة ..

(( م .. )) 4
(( م .. )) 4

 المسموعة .. -المرئية ..

 المرئية المسموعة .. .32اإلذاعٚ َٔ ١ضا ٌ٥؟

 -المقروءة ..

 -المسموعة ..

(( م .. )) 4

 المرئية .. المكتوبة .. .33ايبط ٤يف ْكٌ األخباز َٔ عٛٝب ؟

 االنترنت .. -الراديو ..

 -الصحافة ..

(( م .. )) 4

 التلفزيون ...34يف ايكسٕ ايتاضع عػس مت إدسا ٤ايتذازب األٚىل يٓكٌ ؟

 -مباريات الكرة ..

 سباقات السيارات .. االحتفاالت .. الصوت عبر األثير ..َ َٔ .35صاٜا اإلذاع ١؟

 -السرعة الفائقة ..

(( م .. )) 5
(( م .. )) 5

 -البطء ..

 نقل الصورة .. زيادة التكاليف ..51

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 .36ضع ١االْتػاز َٔ َصاٜا ؟

 المجالت .. السينما .. اإلذاعة .. -الكتب ..

(( م .. )) 5

 .37ال حيتاز ايساد ٜٛإىل أ ٟزتٗٛد َٔ داْب ؟

 -المشاىد ..

 المستمع .. -المتفرج ..

(( م .. )) 5

 المعلم .. .38زخص مثٔ أدٗص ٠ايسادَ َٔ ٜٛصاٜا ؟

 الصحافة .. -اإلذاعة ..

(( م .. )) 5

 التلفزيون .. المجالت .. .39ختاطب اإلذاع ١؟

 -حاسة البصر ..

 العين واألذن .. -العين ..

 -األذن ..

(( م .. )) 5

ٚ َٔ .41ضا ٌ٥اإلعالّ املطُٛع ، ١املس ١ٝ٥؟

 المجالت .. -الصحافة ..

 -التلفزيون ..

(( م .. )) 5

 اإلذاعة ..ًٜ .41عب ايتًفص ٕٜٛدٚزاً سطازٜاً ٚثكافٝاً َُٗا يف ايتعسف عً ٢؟

 -العناوين ..

(( م .. )) 5

 ثقافات الشعوب المختلفة .. -أسماء الشوارع ..

 عملية التخطيط ..52

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

.42االفتكاد إي ٞزدٛع ايصد َٔ ٣عٛٝب ؟

 التلفزيون .. -التربية ..

(( م .. )) 5

 التعليم .. -التنمية ..

ٜ.43س ٟايبعض إٔ ايتًفص ٕٜٛضاعد عً ٢سدٚخ ؟

 -التفكك العصري ..

 -التفكك الحصري ..

(( م .. )) 5

 -التفكك األسري ..

 التفكك الحضري .. .44يعبت ٚضا ٌ٥االتصاٍ ادتُاٖري ٟدٚزاً يف ابتعاد ايٓاع عٔ ؟

(( م .. )) 6

 ثقافتهم األصلية .. محل أقامتهم .. -العلم ..

 اإلجابة غير واضحة بالتصوير ...45ميهٔ تكط ِٝمجٗٛز ٚضا ٌ٥االتصاٍ بٓا ً٤عً ٢بعض املؤغسات َٗٓٚا ارتصا٥ص ؟

 -البيئية ..

 -الطبية ..

 العلمية .. -النفسية ..

(( م .. )) 6

 .46ايعُس َٔ ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف تًك ٞادتُٗٛز ؟

 -للمعونة ..

 للضيوف .. -للرسالة ..

(( م .. )) 6

 للمساعدات .. .47ميهٔ تكط ِٝمجٗٛز ٚضا ٌ٥االتصاٍ بٓا ً٤عً ٢بعض املؤغسات َٗٓٚا االستٝاز ؟

 -للمعلومة ..

(( م .. )) 6

 للمساعدات .. -للتربية ..

 للسفر ..53

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 َٔ .48ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف تًك ٞادتُٗٛز يًسضاي ١؟

 -الطول ..

 -التعليم ..

(( م .. )) 6

 -اللون ..

 االسم .. .49ايجكاف َٔ ١ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف تًك ٞادتُٗٛز ؟

 -للرسالة ..

(( م .. )) 6

 -للنصيحة ..

 للمساعدة .. للصورة .. .51ادتُٗٛز ايعاّ ٖ ٛأنجس ايتذُعات ؟

 -طوالً ..

 -حجماً ..

(( م .. )) 6

 عرضاً .. -قصراً ..

 َٔ .51ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف تًك ٞادتُٗٛز يًسضاي ١؟

 -البناء األولي ..

 البناء التحتي .. -البناء الفوقي ..

(( م .. )) 6

 البناء االجتماعي .. َٔ .52أْٛاع ادتُٗٛز  ،ادتُٗٛز ؟

 المتوسط .. الصغير .. -الفعلي ..

(( م .. )) 6

 الكبير .. .53ايتأثريات ٖ ٞتػٝريات يف املعًَٛات ؟

 -المرسل ..

 المدرب .. المدرس .. المتلقي ..54

(( م .. )) 7

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 َٔ .54أغهاٍ ايتأثريات اييت حتدثٗا ٚضا ٌ٥اإلعالّ  ،ايتػريات يف ؟

 -الطول ..

(( م .. )) 7

 السلوك العلني .. العرض .. -اللون ..

 .55ايتأثري ايطدِ يٛضا ٌ٥اإلعالّ عً ٢ادتُٗٛز َٖ ٛا ٜعسف بٓعس ١ٜ؟

(( م .. )) 7

 الرصاصة السحرية .. القلم الرصاصي .. المخالطة .. -الضبط ..

 .56سح األَٝني عً ٢ايطع ٞحن ٛايتعًِ ٚايتدًص َٔ األَ ١ٝدص َٔ ٤دٚز اإلعالّ يف عًُ ١ٝ؟

 -الصراع ..

 المشاىدة .. -التنمية ..

(( م .. )) 9

 التخطيط ..ٜ .57تُجٌ دٚز اإلعالّ يف ست ٛاألَ ١ٝيف ؟

(( م .. )) 9

 حث المثقفين على المشاركة و التطوع .. -إىمال مشكلة األمية ..

 تجاىل مشكلة األمية .. تشجيع األمية ..ْ .58ػس ايٛع ٞايصش ٞيف اجملتُع َٔ أسد ادٚاز ٚضا ٌ٥اإلعالّ يف عًُ ١ٝ؟

 التدريب .. -التقويم ..

 التمويل .. -التنمية ..

(( م .. )) 9

 َٔ .59ايعًُا ٤اير ٜٔاٖتُٛا بدزاضٚ ١ظا٥ف اإلعالّ ؟

 -مالنوفسكي ..

 ىارولد الزويل .. -نيوتن ..

(( م .. )) 01

 فيشر ..55

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 .61ايطٝطس ٠عً ٢ايبٚ َٔ ١٦ٝظا٥ف اإلعالّ عٓد ؟

 -نيوتن ..

 مالنوفسكي ..(( م .. )) 01

 ىارولد الزويل .. -فيشر ..

 َٔ .61ايعًُا ٤اير ٜٔاٖتُٛا بدزاضٚ ١ظا٥ف اإلعالّ ؟

(( م .. )) 01

 تشارلس رايت .. -اوجبرن ..

 ابن خلدون .. براون .. َٔ .62ايعًُا ٤اير ٜٔاٖتُٛا بدزاضٚ ١ظا٥ف اإلعالّ ؟

 ديكارت .. سميث .. ميد .. -شرام ..

(( م .. )) 01

 .63املطٛ٦يٝات األخالقَ َٔ ١ٝطٛ٦يٝات ؟

 -اإلعالم ..

(( م .. )) 01

 االقتصاد .. -الفيزياء ..

 الكيمياء .. َٔ .64املفاٖ ِٝايعًُ ١ٝيف عًِ ادتُاع اإلعالّ َ ،فٗ ّٛ؟

 االنحراف .. -الدعاية ..

(( م .. )) 0

 الجماعة .. الجماعة الفرعية ..ٜٗ .65دف اإلعالٕ إىل ايتأثري يف ادتُاٖريٚ ١ٜادترابٗا حن ٛ؟

 -الثقافة ..

 -االنحراف ..

 -سلعة أو خدمة ..

(( م .. )) 0

 العلم ..56

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

 .66أد ٣ايتطٛز ايهبري يف زتاٍ االتصاالت ٚايرْ ٟتر عٔ ايتكدّ ايتهٓٛيٛد ٞإىل ؟

 -إلغاء الوقت الالزم لنقل المعلومات ..

 إنهاء الوقت الالزم لنقل المعلومات .. -زيادة الوقت الالزم لنقل المعلومات ..

(( م .. )) 0

 اختصار الوقت الالزم لنقل المعلومات .. .67تسدع أُٖ ١ٝعًِ ادتُاع اإلعالّ إي ٞأُٖ ١ٝايعاٖس ٠؟

 -االتصالية ..

(( م .. )) 0

 -الفنية ..

 العلمية .. االقتصادية .. .68يف ادتصٜس ٠ايعسب ١ٝنإ يًكصٝد ٠ايػعس ١ٜدٚز ؟

 رياضي .. -فني ..

 -إعالمي ..

(( م .. )) 5

 علمي .. َٔ .69أْٛاع اجملالت ؟

 المجالت الحضرية .. المجالت اإلخبارية .. -المجالت الصغيرة ..

(( م .. )) 4

 المجالت السائدة .. َٔ .71عٛٝب ايصشاف ١أْٗا ؟

 -قليلة التكاليف ..

 -باىظة التكاليف ..

(( م .. )) 4

 واسعة االنتشار .. -تزود الجماىير بالمال ..

57

علم اجتماع األعالم د /حسن أبو زيد

،،،

( مكتبة صدى احلروف بالسويدي )

،،،

تنسيق  :أبو فيصل KFU

