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أجب عن األسئمة التالية:
السؤال األول 19:درجة

أ -ضع إشارة صح امام العبارة الصحيحة واشارة خطأ امام العبارة الخاطئة مع تعديل الخطأ:
- 1استخدم اصطالح العالقات العامة في بداية القرن التاسع عشر

)

(

- 2جوىر العالقات العامة يقوم عمى اساس التفاىم االنساني واقامة الصالت الحسنة بين اطراف ليا مصالح مشتركة ( )
- 3ان مسؤولية العالقات العامة ىي مساعدة االدارة التنفيذية في اتخاذ الق اررات

)

(

- 4اول من استخدم اصطالح العالقات العامة في رسالتو السابعة الموجية لمكونغرس ىو توماس جيفرسون(
- 5العالقات العامة مجرد نشر او دعاية وىي عممية توافق واقناع بين مؤسسة وجميورىا
- 6العالقات العامة ىي مسؤولية قسم العالقات العامة وليس كل الجميور

(
(

- 7الرأي العام ىو شيء ممموس وليس جامد او ثابت بل ىو حيوي وديناميكي

)

)

(

)

- 8الرأي العام يتبمور نتيجة المناقشات واألبحاث والدراسات واستعراض وتقييم االراء المتماثمة (
- 9وسائل االتصال واإلعالم ىي الركيزة االساس في نشاط العالقات العامة ووظيفتيا (

)

)

)

 - 10النشرة ىي مجموعة كتيبات ووسيمة اتصال خاصة ومقروءة تيدف الي احاطة المرسل الييم بالمعمومات والبيانات( )

 -11رأي االغمبية او األقمية  :عندما يكون ىناك عدد من األقميات التي قد يكون لكل منيا رأي تجاه مسألة معينة ولكنيا تتفق في وقت
معين وظرف معين وليدف معين عمى رأي واحد وقد يستمر ىذا الموقف حتى يصبح رأي األغمبية(

)

 -12الرأي العام الم ؤقت  :ىو الذي تؤثر فيو وتعيش عميو وسائل اإلعالم المختمفة كالصحف واإلذاعة
)

(

 -13الرأي العام المسيطر  :ىو عادة يكون رأي الفئة المثقفة القادرة عمى الدراسة والمناقشة
)

الموضوعة(.

 -14يمكن اعتبار الجميور كياناً أو كتمة عضوية متكاممة  ,ألن الجماعة تتكون أساساً من األفراد( )

س
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ب  -اختر االجابة الصحيحة :
 -1ىو من أشير المشتغمين بالعالقات العامة وساعد عمى تطويرىا ولقب أبو العالقات العامة ىو
أ – إدوارد بيربنز .

ب -ابراىيم إمام .
ج -ايفي لي

د -دورمان أيتون.
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 -2ىو ما تصل إلية الجماىير بمجرد اإلثارة واالنفعال بشخص واحد أو فكرة واحدة وال تكاد تسمح لغيرىا من وجيات
النظر األخرى أن تظير إلى جانبيا ؟

أ -الرأي العام .

ب -االتجاه العام .

ج -الرأي العام المستنير .

د -السخط العام

 -3واحدة من االتي ليس من أنواع وتقسيمات الرأي العام ؟
أ -الرأي العام المسطر  ,الرأي الجامع .

ب -الرأي العام المؤقت ,االتجاه العام
ج -الرأي العام الثابت أو المستمر.

د -الرأي الساحق .

 -4واحدة من االتي ىي أحدى أنواع االتصال في المنظمة ؟
أ -االتصاالت الغير رسمية

ب -االتصاالت الصاعدة .
ج -االتصاالت األفقية .

د -االتصاالت الخارجية .
 -5من طرق االتصال بالعاممين ؟
أ -األفالم التسجيمية .

ب -الممصقات المطبوعة .
ج -لوحو اإلعالنات .

د -جميع ماذكر
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السؤال الثاني:
أجب االسئمة التالية 12 :درجة

أ -أذكر طرق قياس الرأي العام ؟ وتحدث باسياب عن بحوث الراي العام؟
ج -من مكونات االتصال الوسيمة وتقسم الى اربع مجموعات اذكرىا مع الشرح؟

د -ما ىي عوامل اختالف وسائل االتصال واإلعالم من مؤسسة ألخرى ؟

السؤال الثالث 19:درجة
أ-

عرف

 -1الراي العام -2االتصال -3الجميور-4الوسيمة

ب -من وسائل االتصال الداخمى بالمنظمة الطريقة واالسموب في التحدث مع الجميور  ,اذكر االرشادات

المفيدة في ىذا المجال؟

ج -اذكر النقاط الرئيسية لتطوير العالقات الطيبة مع العاممين ؟

د -أذكر أىداف العالقات العامة المشتركة ؟ ( ثمان فقط)

اذكر الخصائص الواجب توافرىا في العاممين في أجيزة العالقات العامة؟( تسع بدون شرح)
مالحظة هامة /اجابة السؤال االول عمى نفس ورقة االسئمة اما باقى االسئمة عمى دفتر االجابة

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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