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     , 

دٚس  2014/2015ٌٍعبَ اٌغبِعٟ  صبٟٔاخزجبس اٌفصً اٌذساسٟ اي     

 ِب٠ٛ

إٔزبط اٌجشاِظ اإلراع١خ  :  اٌّـــبدح      اإلعالَ: لســــُ

      ٚاٌز١ٍفض١ٔٛ٠خ

           سبعزبْ:   االخزجبس صِٓ    اٌضبٌضخ شعجخ اإلراعخ: اٌفشلـــخ

       ( 2 ) سلُ   :  إٌّٛرط

 

        :      ثٛسلخ اإلعبثخ اإلعبثخ  اٌصح١حخ ف١ّب ٠ٍٟ ظًٍ:  اٌسؤاي األٚي

 (دسعبد 7.5)

: يقوم بتحويل فكرة معينة إلى برنامج إذاعي سواء كان مسموعًا أو مرئيا أو شريطًا سينمائيًا ىو من   –1
   A–                المخرجB-  المعد               C–   المنتج              D-    المذيع
 :ىو   أول استخدام عممى لعممية اإلنتاج اإلعالمى  -2
A–  الصحيفة أو المجمة       B-   الكتاب       C-  الراديو          D-    التميفزيون
 
جمع المعمومات وتصنيفيا ىي النظم التي  نظم اإلنتاج اإلعالمي التي تستيمك وقتًا طوياًل وجيودًا مضنية فى  –3

: تيتم
 A-      بالموضوعB-  باإلمكانيات الفنية   C-     باحتياجات الجميور    D-    ال شئ مما سبق 
 
: من عناصر اإلنتاج اإلعالمي الرئيسية    –4
 A-  المصورون   B  –  الُكتاب    C-      فنيو األصوات واإلضاءةD-   اإلشراف العامميندسو  
 : من المؤثرات الصوتية فى التمثيمية اإلذاعية   –5
A-    تحديد الزمانB-     اإليحاء بالواقع وتحديد المكانC-  كل ما سبق    D–  ال شئ  مما سبق 

 
: مصادر الصوت في اإلذاعة ىي    –6
A – اٌششائػ اٌّسغٍخ   ٚ األسؽٛأبدB-    اٌّٛس١مٝ ٚاٌّؤصشاد اٌصٛر١خC-   

 ال شئ ِّب سجك   -Dوً ِب سجك   

 
:  ه عممية بأنالمونتاج يعرف    –7
A-       َرشر١ت األفالB-      ٕٝر١ٌٛف فC-    لص األعضاء غ١ش اٌّؽٍٛثخ

 وً ِب سجك     – Dِٓ اٌشش٠ػ   

  
توقيت ثابت وتركز عادة  مجموعة مختصرة من األخبار تقدم عدة مرات عمى مدار فترة اإلرسال اإلذاعى فى   -8

: ىي عمى آخر األحداث 
A -     ِٛعض األٔجبء   B-    عشض األٔجبء       C-    ٔششح

   سجك ِّب شئ ال – D         األخجبس 

 
: تستخدم الصرخة الموسيقية    -9
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A-     ٌٖغزة االٔزجبB-      ٌٍزعج١ش عٓ ٘ٛي اٌّفبعأحC-    وً ِب

 ِّب سجك   ال شئ – D    سجك

 
:   أصبح اإلنتاج اإلعالمى  –10
 A–  فمسفة وخطة    B  –  دراسة وفن       C-   عمم وتجربة وخبرة     D–   كل ما سبق 
 

: في مرحمة ما قبل التصوير تشمل     البحث الميداني  –11
A-   اٌجحش فٟ اٌّٛظٛع    B-   اٌجحش فٟ اٌشخص١خ    C -   رحذ٠ذ

  ال شئ  ِّب سجك  – D   صٚا٠ب اٌزص٠ٛش

 
مونتاج الصناديق السوداء أو المونتاج التقميدي ىو     -12
A–         المونتاج الخطيB-          المونتاج الال خطيC–   كل ما سبق     D–    ال شئ مما سبق
 

  عند كتابة األسماء في نشرة أخبار اإلذاعة البد من    -13
A-   ذكر المنصب قبل االسم  B-        ذكر االسم فقطC-       ذكر المنصب فقطD-    كل ما سبق 
 

إلعطاء انطباع لحدث سريع يدور فى أحد األماكن الجغرافية وعمى فترة قصيرة من الوقت يقترح استخدام    –14
: مونتاج 

A–            القطع المباشرB-              المزجC-                المسحD–     االزدواج 
 

: تستخدم الموسيقى في إنتاج البرامج     -15
A-      كمحن مميز  لمبرنامجB–       كافتتاحية لمبرنامجC-      كخمفية لممادة المذاعةD-      كل ما سبق

 
:   ىو أحد اشكال البرامج اإلخبارية وييتم بإبراز وجية نظر كاتبو مدعمة بالحقائق حول الحدث –16
1 A-   اإلخباريالتعميق    B-  التحميل اإلخباري    C-   العرض اإلخباري   D–  ال شئ مما سبق     
 

ىو   شرح الخبر ويفسره ويبسطو بموضوعية كاممة دون انحياز الي رأي أو اتجاه معيني  -17
A-  التعميق اإلخباري    B-  التحميل اإلخباري    C-   العرض اإلخباري   D–  ال شئ مما سبق     
 

: مصادر موضوعات وأفكار المجمة اإلذاعية ىي    –18
A–   شبكة اإلنترنت      B–        القنوات الفضائيةC–  الكتب والمجالت     D–     كل ما سبق
 

: تسمي  المجالت اإلذاعية التي تتناول موضوعا واحدا من زوايا مختمفة بقوالب وأشكال عدة   -19
A-      اٌّغالد راد اٌّعّْٛ اٌٛاحذB-   اٌّغالد راد اٌّعّْٛ اٌّزعذد  C-   

 ال شئ ِّب سجك  – D   وً ِب سجك 
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لقاء الضوء عمى جوانبو المختمفة وتاريخو وأىميتو ومكوناتو    -20 التحقيق الذى يقوم عمى وصف مكان معين وا 
:  ىو
A-  التحقيق االستفتائي    B-  تحقيق اإلنجازات    C-  تحقيق المشكالت    D–    ال شئ مما سبق
 

: ىو  ييدف الي معرفة آراء الناس فى قضية أو مشكمة تؤثر فى حياتيم سواء فى الحاضر أو فى المستقبل  -21
A-  التحقيق االستفتائي    B-  تحقيق اإلنجازات    C-  تحقيق المشكالت    D–   ال شئ مما سبق 
 
 

: الشخص الذي يقوم بتقسيم الشاشة إلى أجزاء ويبث البيانات المصورة ىو      -22
A-  مخرج النشرة     B-    ميندس الصوت      C-   تقني المؤثرات      D–   ميندس اإلضاءة 
 

:  العمل الذي نشرتو عمي االنترنت خالل ىذا الفصل الدراسي يندرج تحت مسمي    -23
A-   تكنولوجيا االتصال    B–   تكنولوجيا اإلعالم    C–      إنتاج إذاعيD-   تكنولوجيا اإلذاعة 
 

: من أنواع ميكروفونات اإلذاعة من حيث مجال االلتقاط    –24
A-  ٟ٘ا١ٌّىشٚفْٛ اٌال ارغب    B-  ا١ٌّىشفْٛ اٌعبوس    C-   

 ا١ٌّىشفْٛ اٌالسٍىٟ  – D    ا١ٌّىشفْٛ اٌّعٍك

 
:  إذا توقف المستمعون عن االتصال ببرنامج التوك شو فقد يكون السبب    –25

A-  إٌمبش ثبٌغ اٌّزعخ ٚاإلصبسح   B-      إٌمبش عبف  ٚغ١ش ِض١شC-    ٍْٛ٠سزخذَ اٌّزص

وً ِب سجك روشٖ    -Dثبٌجشٔبِظ أٌفبظًب ٘بثؽخ  

 
من أنواع برامج التوك شو    –26
A-    الندوة المستديرة     B-        الندوة األفقيةC–     كل ما سبق   D–   ال شئ مما سبق 

من سمات برنامج الفيتشر     -27
A –     ٠شًّ أٜ شىً ٠عشض اٌفىشحB-       ٠ز١ح فشصخ اإلثذاعC-   وً ِب

ال شئ ِّب سجك    – D   سجك 

 
: إلنتاج برنامج الفيتشر  البد من      –28
A-       تحديد الموضوعB-        البحث االستطالعيC-    كل ما سبق   D–   ال شئ مما سبق  
 

: يتعامل منتج برنامج الفيتشر مع    –29
A-         الوثيقة األصميةB-      الوثيقة المنتجةC-   كل ما سبق   D–   ال شئ مما سبق 
 

تتنوع بدايات برنامج الفيتشر  فقد تبدأ الحمقة    –30
A-     ثبٌزعش٠ف ثبسُ اٌّحؽخB-  ثبٌٍحٓ ا١ٌّّض ٚاسُ اٌجشٔبِظ   C-  

 ال شئ ِّب سجك   – D   وً ِب سجك 
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ٌإلعبثخ اٌخبؼئخ  (B)ٌإلعبثخ اٌصح١حخ ٚ  (A)ظًٍ : اٌسؤاي اٌضبٟٔ

                                           (دسعبد 7.5)ف١ّب ٠ٍٟ     

 
  اٌعجبسح

A  B 

 
اٌّشاحً اٌف١ٕخ إلٔزبط اٌصح١فخ عٓ ال رخزٍف   31

 ِشاحً اإلٔزبط ٌٍز١ٍفض٠ْٛ أٚ اٌس١ّٕب
    

اإلنتاج اإلعالمي وضع الدراسات والبحوث ال يتطلب  32

للتعرف على حاجات المجتمع لمواكبة تطور العصر 

 والعلوم

    

٠ىْٛ  ٚأإٌّزظ اإلعالِٟ لذ ٠ىْٛ شخصًب ثع١ٕٗ   33

 ِؤسسخ عبِخ
    

     ٚاحذح ِذح اٌحذ٠ش اٌّجبشش دل١مخ رىْٛ  34
ٌإلٔزبط اإلعالِٟ دٚس ُِٙ فٟ رحص١ٓ اٌّغزّع ِٓ   35

 اٌّح١ػ اٌخبسعٟ
    

وبرت إٌص اإلراعٟ ثخصبئص  ٌُا أْ ١ٌُِٙٞس  36

  اإلراعخ ٚاإلِىبٔبد اٌف١ٕخ ٌالسزذ٠ٛ اإلراعٟ
    

لشاءح إٌششح اإلخجبس٠خ ال رخزٍف عٓ لشاءح   37

 اٌعسىشٜاٌج١بْ 
    

     راعخٌٍّٛس١مٝ فٝ إٔزبط ثشاِظ اإل  ٠ٛعذ أٞ دٚسال  38
الثذ ِٓ   ٌزشر١ت األخجبس داخً إٌششح اإلخجبس٠خ    39

 لٛاعذ صبثزخارجبع 
    

عبدح ِب رخززُ إٌششح اإلخجبس٠خ ثٕفس اٌززش   .40

 اٌزٞ ثذأد ثٗ
    

اٌزمش٠ش اإلخجبسٞ إٌٟ ٔص إراعٟ ِىزٛة ٠حزبط ال   . 41

 ٠مشأ ِٓ االسزذ٠ٛ 
    

     اٌٟ وزبثخ إسىش٠جذ ح رحزبطس اٌّفبعئاحذاأل   . 42
إٔزبط اٌّغٍخ اإلراع١خ اٌٟ ٌحٓ ١ِّض ال ٠حزبط  . 43

  ٔبثع ِٓ ِعّٛٔٙب
    

اإلٔزبط اإلعالِٟ ال عاللخ ٌٗ ثبٌّغزّع اٌّذٟٔ ٚال .  44

 اٌّغزّع١خ اٌّذ١ٔخ٠ٕشش اٌضمبفخ 
    

٠مذَ اٌحذ٠ش اٌّجبشش صٛربْ صٛد ِز٠ع ٚصٛد   . 45

 ِز٠عخ
    

     اٌحذ٠ش اإلعالٟٔ ٠مَٛ شخص ٚاحذ فمػ ثزمذ٠ُ  . 46
٠مَٛ عٍٝ ٔفس األسس اٌزٟ ٠مَٛ اٌزحم١ك اإلراعٟ .  47

  ع١ٍٙب اٌزحم١ك اٌصحفٟ
    

ال رؤصش فٟ اخز١بس  اٌس١بسخ اإلعال١ِخ ٌإلراعخ.  48

  اإلراعٟ ِٛظٛع اٌزحم١ك
    

 اٌّحؽخاٌزحم١ك اإلراعٟ ِع س١بسخ الثذ أْ ٠زّبشٟ   49

 اإلراع١خ
    

فٟ ثشاِظ اٌزٛن شٛ ال ٠شزشغ ٚعٛد ِشبسوخ رفبع١ٍخ .50

 ِٓ عبٔت اٌغّٙٛس

    

ث١ٓ  ٔمبش عٍّٝ ِٛظٛعٝ فٝ ثشاِظ إٌّبلشبد ٠ذٚس . 51

 أصحبة ا٢ساء اٌّخزٍفخ
    

لبٌت إراعٟ رٚ شىً دساِٟ ِٚحزٜٛ  ٖٚ اٌف١زشش . 52

  ٚصبئمٟ
    

      إٌّبلشبد  إٌص اٌزفص١ٍٟ ٌجشاِظ حةاوذ٠زُ  . 53

١ٌس ِٓ اٌعشٚسٞ  ثشاِظ اٌزٛن شٛ خالي ِشحٍخ رٕف١ز. 54

    إعذاد ِمذِخ ٚاف١خ عٓ ِٛظٛع اٌحٍمخ ٚأ١ّ٘زٗ
    

غ١ش   Talk Showاٌّز٠عْٛ اٌّحبٚسْٚ فٝ ثشاِظ اٌـ  . 55

ْ لبٔٛٔب أِبَ ِحؽبرُٙ عٓ وً ِب ٠مبي عٍٝ ِٞسئٛي

 اٌٙٛاء

    

أحذ اٌزحذ٠بد اٌزٝ  االرصبي ٘برف١ب ثبٌجشٔبِظ  . 56

 Talk Show رٛاعٗ اٌّز٠ع اٌّحبٚس فٝ اي
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ثشاِظ إٌّبلشبد أْ  ٌّشبسو١ٓ فٝال ٠شزشغ فٟ ا . 57

    ٠ىٛٔٛا ِٓ اٌخجشاء اٌّزخصص١ٓ فٟ اٌمع١خ اٌّؽشٚحخ
    

عٍٝ ٚعٛد ؼشفٟ ٔم١ط ِضً اٌحضة رعزّذ إٌّبظشح  . 58

  اٌحبوُ ٚاٌّعبسظخ
    

     ي ثشاِظ إٌّبلشبداشهرعذ إٌّبظشح شىال ِٓ أ .  59

ثشاِظ اٌحٛاس ٚثشاِظ ال رٛعذ فشٚق ث١ٓ  . 60

  إٌّبلشبد
    

 
 انحهث  األسئلة                        

 . مع أطيب األمنيبت ببلنجبح والحىفيق     

 م 2015/  5/  31األحد   محمد عبد البديع / دكحىر          
 

 
  


