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 :انسؤال انزبنيأجت عن 
 

 ( درجبد 5)                                                     :انسؤال األول 

 .؟عدة خصائص تناول خمسًا منيا بالشرح والتوضيح لتكنولوجيا اإلعالم   
 

 :أجت عن ثالس رسبؤالد 

 

(  درجبد  5  )                                                      : (  1) انسؤال 

 ؟ شبكت اإلًخرًج للعاهليي في اإلعالم هاحقذمالخي هن الخذهاث أركر أ
 

(  درجبد  5 )                                                              : (  2) انسؤال 
 

 الخفاعلي ؟لخليفزيىى هي اًىاع أ ةأشرح خوس

 

(  درجبد  5 )                                                       : (  3) انسؤال 

وضح  جوع الوادة الصحفيت الوؤسساث الصحفيت هي الخقٌياث الخكٌىلىجيت الحذيثت فى  ثاسخفاد
                                                                                                             .؟رلك 

 (درجبد  5)                                                                : (  4) انسؤال 

 :أمام اإلجابة الخاطئة (   X) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (  √) ضع عالمة 
 . ال يمكن الفصل بين تكنولوجيا اإلعالم وتكنولوجيا المعمومات  – 1
 .أثرت تكنولوجيا األقمار الصناعية في تطور تميفزيون الكابل  – 2
 . التميفزيون باالشتراك ىو األكثر شيوعا لمتميفزيون المدفوع   – 3
  . تتميز الصحافة االلكترونية التميفزيونية بسيولة المونتاج – 4
 . ة الفيديوتكست ال تعد من األنظمة التفاعمية أنظم – 5
                                     
 .انزهذ األسئهخ                                

                                                                                                                                  

  يحًد عجد انجديع / د                                     م 2015/  6/  4الخويس   



 حةاجاأل
 

 ( درجبد 5)                                                     :انسؤال األول إجبثخ 

 .لتكنولوجيا اإلعالم عدة خصائص تناول خمسًا منيا بالشرح والتوضيح ؟  
 :خصائص تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 أن تستطيع المعمومة حتى دولية، عالمية بيئة ىي االتصال لوسائل الجديدة األساسية البيئة : الكونية    -1

 . وذىابا جيئة الحدود الدولية عبر إلكترونيا المال رأس عمييا يتدفق التي المسالك تعقد المعقدة المسارات تتبع
 يأخذ فييا أن (س  )  الفرد  يستطيع التي االتصالية األفعال من سمسمة ىناك أن بمعنى  :التفاعمية   -2

 وكذلك المستقبل، الوقت نفس في ويرسل يستقبل االتصالية، فالمرسل بأفعالو ويقوم ، (ص )  الشخص موقع

 الدولة تحكم" انحسار التفاعل ىذا عن ونتج المصادر" من بدال "المشاركين" لفظ باالتصال القائمين عمى ويطمق

 وفق وذلك وبرامجو معموماتو اختيار في كاممة مسؤولية الفرد مسؤوال وأصبح واألخبار المعمومات مصادر في

مكانياتو اتجاىاتو  .وقدراتو اإلدراكية وا 
 فقد بعينو، فرد إلى توجو قد أو األفراد من إلى مجموعة توجو قد االتصال رسائل أن ومعناه :الال جماىيرية – 3

 .يتابعيا التي الرسائل حيث من المجموع عن أن يستقيل لمفرد الجديدة الوسائل سمحت
 من تتطمب وال المستخدم، لمفرد مناسب في وقت واستقباليا الرسائل إرسال إمكانية وتعني :   الال تزامنية  -4

 من مباشرة الرسالة ترسل اإللكتروني البريد نظم فمثال في نفسو، الوقت في النظام يستخدموا أن المشاركين كل

 . الرسالة مستقبل لتواجد حاجة دونما وقت، أي في مستقبميا إلى الرسالة منتج
 التي كالتقنياتآخر،  إلى وسط من المعمومات نقل عمى االتصال وسائل قدرة وىي  :التحويل قابمية  5-

 دور في عرضيا يمكن السينمائية فاألفالم ، وبالعكس مطبوعة رسالة إلى المسموعة الرسالة تحويل يمكنيا

 .كاسيت الفيديو أشرطة وعمى التمفزيون شاشة السينما، وعمي
 

 

 :أجت عن ثالس رسبؤالد 

 

( درجات   5)           (  :                                              1) السؤال  إجابة
 :تتمثل فيما يمي أىم الخدمات التي تقدميا شبكة اإلنترنت لمعاممين في اإلعالم 

 
وىو ابرز ما يميز األتصال عبر شبكة األنترنت ، ويستمد : Electronic mail خدمة البريد االلكتروني 

لوجيا تفاعمية تعمل من خالل أجيزة تكنو" البريد االلكتروني تعريفو من تعريف الوسائل االلكترونية وىي 



أو الصوتية  Textالكومبيوتر وتسيل االتصال الشخصي بنوعيو الفردي والجماعي سواء لممعمومات النصية 
Voice   أو الصور المرئيةPhotos" .

:        Newsgroups مجموعات األخبار
ببعضيا ، ويمكن وصف مجموعة وىي عبارة عن مجموعة من األشخاص ذوي اىتمامات مشتركة ترتبط 

بالمائدة المستديرة التي تضم عددا من األفراد بحيث يمكن ألي شخص أن يطمع عمى الرسائل " األخبار
.  الموجية من شخص آلخر

أحد أكثر استخدامات األنترنت ( Usenet News)تعد شبكة اإلخباريات :  S NEWشبكة اإلخباريات  
 Network News Transfer Protocol)وكول نقل إخباريات الشبكةشعبية، وتستخدم ىذه الشبكة بروت

NNTP ) رساليا واالستعالم عنيا . الذي ينظم طريقة توزيع المقاالت اإلخبارية واسترجاعيا وا 
، كما تتألف شبكة  Chatting Roomsوغرف الحوار  Bulletin Boardلوحة اإلعالنات "و تقدم الشبكة 

من نظام ضخم يشتمل عمى عدد كبير من ندوات الحوار المفتوح والمستمر والتي  Net Newsاإلخباريات 
، وتستمر ىذه المجموعات بالعمل عمى مدار الساعة وعمى  News Groupsتسمى مجموعات اإلخباريات 

بالنفاذ إلى مجموعات اإلخباريات ، حيث  Browsersمدى أيام السنة، وتسمح قوائم االستعراض التجارية 
، وىو ما  Lurkingع المستخدم أن يتابع حوارًا مفتوحًا دون أن يشترك فيو ، وىذا ما يسمى الترصد يستطي

رسال مقالة إلى المجموعة التي يختارىا الوافد  يشجع الوافدين إلى مجموعات اإلخباريات لمدخول في الحوار وا 
 .

لى تبادل البيانات والمعمومات وىي الخدمة التي تساعد ع:  Instsnt Messagingخدمة التراسل الفوري 
والتحاور عبر اإلنترنت بين شخص وآخر ، وتتعدد خدمات التراسل الفوري التي تقدميا الشبكة بتعدد البرامج 

ويمكن تقسيم ىذه البرامج إلى برامج حوارية متعددة الميام "التي تقوم بتوفير ىذه الخدمة عبر اإلنترنت ؛ 
دمات التي تقدميا البرامج متعددة الميام ىي تمك الخدمات التي يمكن فالخ. وأخرى غير متعددة الميام 

أستخدام بعض البرامج الخاصة في التراسل الفوري في تبادل المعمومات بإشكال متعددة ، مثل الصوت 
أما الخدمات التي توفرىا البرامج الحوارية ذات الميام المحدودة ، فيي تمك . والصورة إلى جانب النصوص 

تقدم من خالل برامج تقتصر عمى أشكال محدودة في نقل البيانات مثل الصوت فقط أو النصوص فقط التي 
.  "أو بيما معا دون أستخدام الصورة

ىي برامج تتيح لممستخدمين البحث عن كممات محددة ضمن :  Search Enginesمحركات البحث 
البرمجيات التي تستخدم إليجاد صفحات مصادر اإلنترنت المختمفة ، وتتألف محركات البحث من عدد من 

ألذي ال يقتصر  Spider Programبرنامج العنكبوت "جديدة عمى الويب إلضافتيا ، ومن ىذه البرامج ، 



الموجودة في أي موقع  Linksعمى الوصول لمصفحة الولى من الموقع المستيدف بل يتابع البرنامج الروابط 
 Indexومن البرامج األخرى المستخدمة في محركات البحث برنامج المفيرس . لموصول إلى صفحات أخرى 

Program  الذي يعد قاعدة بياناتDatabase ضخمة تصف صفحات الويب  .
 

( درجات   5)  (  :                                                              2) السؤال  إجابة
 

: أنواع التميفزيون التفاعمي 
: ويمكن تحديد األشكال الحالية األكثر شيوعًا لمتميفزيون المدفوع كالتالى 

وىى خدمة تميفزيونية توجو إرساليا إلى المشتركين من األفراد من خالل  :التميفزيون باالشتراك ( 1) 
المشترك أداة خاصة لفك ىذه  تتخذ شكل مزيج متزاحم من اإلشارات  ويكون لدى التى اليوائية الترددات

  . اإلشارات واختيار البرامج المطموبة من بينيا
يسمح لممشاىد بطمب مشاىدة مواد معينة بدون مغادرة  وىو نظام:   نظام الدفع مقابل المشاىدة (  2) 

أحداثًا رياضية متميزة ذات اىتمام جماىيري أو احتفاالت   أفالمًا حديثة أو  المنزل ، وقد تكون ىذه المواد
:  وتوجد طرق متعددة لمدفع منيامتميزة ،  ومناسبات

. الدفع مقابل اليوم الواحد * 
.   الحدث الدفع مقابل* 
.  الدفع مقابل األسبوع * 
  . الدفع مقابل عدد مرات المشاىدة* 
تقوم شركات التميفزيون المدفوع ببث برامجيا  ىذا النظام فى  :نظام الفيديو المتاح حسب الطمب (  3) 

قنواتيا الخاصة فى أوقات متفاوتة بحيث تمكن المشاىدين من متابعتيا  ومضامينيا الفيممية   والبرامجية عمى
. ليم  فى الوقت المناسب

بتسجيل كل األفالم تقوم شركات التميفزيون المدفوع  فى ىذا النظام :   نظام الفيديو حسب الطمب(  4) 
النظام المشاىد  ثم تنشر ىذه األفالم فى قوائم شيرية ، ويمَكن ىذا فيديو رقمى المتاحة لدييا رقميًا عمى موزع

باإلضافة إلى ذلك فان المشاىد بإمكانو  من مشاىدة الفيمم الذى يريده فى الوقت المناسب لو ،( المشترك ) 
وأن يقدميا أو يرجعيا تماما كما لو كان يستخدم أجيزة الفيديو  لفيمميةوفقا ليذا النظام ، أن يشغل المادة ا



 تكمفتو العالية ، إضافة إلى ، غير أن ىذا النظام غير منتشر بالشكل الواسع و يرجع ذلك أساسا إلى المنزلية
.  الفاتورة الشيرية المرتفعة التى يدفعيا المشترك 

 
 

( درجات   5)                                        (  :                 3) السؤال  إجابة
: عمي النحو التالي استفادت المؤسسات الصحفية من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى جمع المادة الصحفية 

الحاسبة االلكترونية وقواعد المعمومات واالنترنت : تتمثل وسائل جمع المادة الصحفية الكترونيًا في   
االلكتروني، واالقمار االصطناعية والماسحات الضوئية واالتصاالت /االلكتروني والتصوير الرقميوالتصوير 

.   السمكية والالسمكية وااللياف البصرية

ومع تطور وسائل االتصال وتقنيتيا وانخفاض تكمفة اجيزة الحاسبات االلكترونية وتنوع احجاميا، اصبح  
ات االلكترونية المحمية واالنترنت، وبفضل التقدم في االتصاالت المندوبون قادرين عمى االتصال بالنشر

السمكية واالقمار االصطناعية فإن النصوص والصور والمخططات يمكن ان تنتقل بالفاكسميل من قارة الى 
اخرى ،كما تمكن الصحف من الطباعة في اكثر من مكان في الوقت نفسو وظير ىذا التطور في زيادة 

ين الرقمي لمصور، واالتجاه الحالي نحو الرقمنة الكاممة لكل مراحل الصورة من الكاميرا القدرة عمى التخز
الى المسح الضوئي الى االنتاج الى معالجة الصور،حتى يتم عرضيا عمى الشاشة الضافة الممسات الييا 

 عن امكانية واخراجيا، كما تزود وكاالت االنباا الكبرى مشتركييا بوسائل استقبال الصور الرقمية فضالً 
كتابة وطباعة مقاالتيم وادخاليا مباشرة الى الحاسبات االلكترونية، فالتطورات الحديثة لم تجعل الصحفيين 
مضطرين لمبقاا بصفة دائمة في الصحيفة نفسيا، وساعدتيم عمى القيام بأعمال لم يكن بمقدورىم القيام 

كما أدت الى تنوع طرق جمع القصص الصحفية، وتحسنت طرق اتصاليم المباشر بالمصادر، .بيا من قبل
 .وتوافرات اماميم عدة ادوات متخصصة تيسر ليم اداا مياميم

وبدأ استخدام الحاسبة االلكترونية كأداة لمجمع والتقصي عن المعمومات ولموصول الى الوثائق والسجالت 
تتحول ىذه الطريقة الجديدة الى اسموب شائع في كل الصحف نظرا لتباين  وتحميل قواعد البيانات، وان لم

مجتمعاتيا وامكانياتيا وان ظيرت بعض البرامج التي تدعم تواجدىا مثل البرنامج الذي اخترعو الصحفي 
لمساعدة الصحفيين عمى تحميل  Nine Trak Express الفائز بجائزة بوليترز وىو برنامج( جبسون)

امة باستخدام أجيزتيم الشخصية، وكذلك زيادة عدد المعاىد والكميات والمراكز المتخصصة في الوثائق الع



عموم ىذا الفن الجديد الذي اصبح يعد من بين العالمات الفارقة في تاريخ جمع االخبار الصحفية وواحدًا 
                                                                                                   . من ابرز التحوالت التكنولوجية في مجال التغطية الصحفية

 (درجات  5(  :                                                                ) 4) السؤال  إجابة
: أمام اإلجابة الخاطئة (   X) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (  √) ضع عالمة 

.  ( √) ال يمكن الفصل بين تكنولوجيا اإلعالم وتكنولوجيا المعمومات   –1
. ( √) أثرت تكنولوجيا األقمار الصناعية في تطور تميفزيون الكابل   –2
.   (  √) التميفزيون باالشتراك ىو األكثر شيوعا لمتميفزيون المدفوع   –3
.  ( √) تتميز الصحافة االلكترونية التميفزيونية بسيولة المونتاج   –4
.  (  X) أنظمة الفيديوتكست ال تعد من األنظمة التفاعمية   –5
                                     
 .حجبةانزهذ األ                                

 دكخىر هحوذ عبذ البذيع السيذ 
 جاهعت بٌها  –كليت االداب  –قسن االعالم 


