
أسئلة المراجعةعلم إجتماع اإلعالم

من الخيارات المتاحة لكل من األسئلة التالية ، اختر اإلجابة الصحيحة

 العوامل المؤثرة على المرسلمن   (1) 
العالم )أ( 

الفنان )ب( 

 الجمهور )ج( 

الجو )د( 

عصب عملية االتصال واإلعالم هي  (2)
التربية )أ( 

القيادة )ب( 

الريادة )ج( 

الرسالة )د( 

من  كانت (    الرسوم والصور3)

أول وسائل االتصال )أ( 

وسائل المواصالت )ب( 
وسائل التنمية )ج( 

وسائل النقل )د( 

من العوامل المؤثرة في الرسالة  (4)
الساللة )أ( 

الوسيلة المستخدمة )ب( 

الحرارة درجة )ج( 

الهجرة )د( 

الخبرات المشتركة بين  العوامل المؤثرة في الرسالةمن   (5)
الطالب  )أ( 

المرسل والمستقبل  )ب( 

العمال  )ج( 

الممثلين )د( 

التلفزيون من وسائل   (6)
البحث )أ( 

العقاب )ب( 

التمويه )ج( 

اإلعالم )د( 

الصحف من الوسائل   (7)
المقرؤة )أ( 

المسموعة )ب( 

المرئية )ج( 

المرئية المسموعة )د( 
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اإلذاعة من الوسائل  (8)
المقرؤة )أ( 

المسموعة )ب( 

المرئية )ج( 

المكتوبة )د( 

عيوب البطء في نقل األخبار من   (9)
 االنترنت )أ( 

الراديو )ب( 

 الصحافة )ج( 

التلفزيون )د( 

في القرن التاسع عشر تم إجراء التجارب األولى لنقل   (11)
مباريات الكرة )أ( 

سباقات السيارات )ب( 

االحتفاالت )ج( 

الصوت عبر األثير  )د( 

من مزايا اإلذاعة   (11)
السرعة الفائقة )أ( 

البطء )ب( 

نقل الصورة )ج( 

زيادة التكاليف )د( 

سعة االنتشار من مزايا  (12)
 المجالت )أ( 

السينما )ب( 

اإلذاعة )ج( 

الكتب )د( 

ال يحتاج الراديو إلى أي مجهود من جانب   (13)
المشاهد )أ( 

المستمع )ب( 

المتفرج )ج( 

المعلم )د( 

مزايارخص ثمن أجهزة الراديو من   (14)
 الصحافة )أ( 

اإلذاعة )ب( 

التلفزيون )ج( 

المجالت )د( 
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تخاطب اإلذاعة  (15)
حاسة البصر )أ( 

العين واألذن )ب( 

العين )ج( 

األذن )د( 

المرئية –عالم المسموعة وسائل اإلمن   (16)
 المجالت )أ( 

الصحافة )ب( 

التلفزيون )ج( 

اإلذاعة )د( 

حضاريا  وثقافيا  مهما  في التعرف على  يلعب التليفزيون دورا    (17)
 العناوين )أ( 

ثقافات الشعوب المختلفة )ب( 
أسماء الشوارع )ج( 

عملية التخطيط )د( 

االفتقاد إلى رجع الصدى من عيوب  (18)
التلفزيون )أ( 

التربية )ب( 

التعليم )ج( 

التنمية )د( 

يرى البعض أن التلفزيون ساعد على حدوث   (19)

 التفكك العصري )أ( 

التفكك الحصري )ب( 

التفكك األسري )ج( 

التفكك الحضري )د( 

ا في ابتعاد الناس عن   (21) لعبت وسائل االتصال الجماهيري دور 

األصلية ثقافاتهم )أ( 

محل إقامتهم )ب( 

العلم )ج( 

االستهالك )د( 


