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دٔس  2014/2015نهؼجو ثندجيؼٙ  ثجَٙثخضذجس ثنلظم ثنذسثسٙ ثل     

 يجٕٚ

      صكُٕنٕخٛج ثإلرثػز :  ثنًـــجدر         ثإلػالو: هســــى

           سجػضجٌ:   ثالخضذجس صيٍ    ثنثجنثز شؼذز ثإلرثػز: ثنلشهـــز

       (1) سهى   :  ثنًُٕرج

 

        :      دٕسهز ثإلخجدز ثإلخجدز  ثنظسٛسز كًٛج ٚهٙ ظهم:  ثنسؤثل ثألٔل

 (دسخجس 7.5)
 :أسذجح ثٕسر صكُٕنٕخٛج ثإلػالو – 1

A-       أسذجح سٛجسٛزB-        أسذجح صوُٛزC-       أسذجح ثهضظجدٚزD-  

 كم ثألسذجح ثنسجدوز

 ػذجسر ػٍ ثسطٕثَز طـٛشر ٚضى كٛٓج ػـط يظجدسثالسطـٕثَـجس ثنًؼــٕطـز   -2

A-   كوطثنظٕس    B-    كوطثنظٕسر    C-       ثنظٕس ٔثنظٕسرD-   كم يج

 سذن طسٛر

 :مه عيـىب االسطىاوـاخ المضغىطـح  – 3

A-  ٔخٕد ثوخ طـٛش   B-  ٔخٕد َوطز سٕدثء   C-   خضء يلشؽ ثنٕٓثء   D-  

 كل العيىب الساتقح

 : ثنضٙ صٕثخّ ثإلرثػز ثنظٕصٛزثنضسذٚجس  – 4
A-  ْجصسذٚث دشثيح B   –   صسذٚجس يجنٛزC-     ثنضشٔٚح نُلسٓج ػهٙ ثإلَضشَشD-  كم ثنضسذٚجس ثنسجدوز 

 : يًٛضثس ثنذث ثإلرثػٙ ثنشهًٙيٍ  – 5

A – ال ٕٚكش دٛجَجس   B –       الصىخ غير وقيC-   ؿٛش يضُٕػز ثنًسطجس    

D – ال ٚضأثش دجنطوس 

  
 :علي  ثنضلجػهٙ ثنضهلضٌٕٚ ػًم ٚؼضًذ – 6
A-  ٍثنؼشع ٔثنًشجْذر دٍٛ ثنضضثي B-  ٍثألطٕثس   دٍٛ ثنضضثيC-   ٍثنظٕس   دٍٛ ثنضضثيD-  ثنؼشع  دٍٛ ثنضضثيٍ إنـجء

 ٔثنًشجْذر

  :هى  صوُٛز ثنضهٛلضٌٕٚ ػجنٙ ثنٕػٕذأكذش ػجةن أيجو ثَضشجس  – 7
A-    كجيٛشثس ثنضظٕٚشصـٛٛش   B-     أخٓضر ثنًَٕضججصـٛٛش   C-    صـٛٛش يسطجس ثنذث D –  أخٓضر ثالسضوذجل صـٛٛش

 نذٖ ثنًسضٓهك

  
 

 

 : ػذش ثإلَضشَش دطشٚوز ثنًشةٛزصذث ؿجنذٛز ثنظٕس    -8

A-  micro casting   B-  Webcasting   C-  narrowcasting   D-  streaming 
 

 :ْٙ  ثنشهًٙثألَظًز ثنضٙ ًٚكُٓج ثسضوذجل ثنضهٛلضٌٕٚ   -9

A-   ْٕ٘ثةٙ صهٛلضٌٕٚ ػجد     B-    ثألطذجم ثنالهطز     C-     ًَٙظجو كٛذم سه    D –  كم

 يج سذن 
 

 مه مميزاخ الصحافح اإلليكتروويح التليفزيىويح – 10

A-   صكهلز ػجنٛز     B-    إسسجل دطب     C-    سٕٓنز ثنًَٕضجج D     – ال شب يًج سذن 

 

 :ْٙ  ثألكثش شٕٛػًج نهضهٛلضٌٕٚ ثنًذكٕع ثألشكجليٍ   – 11

A-   دجهز ثألٔثةم     B-     دجهز دٓال    C-    ثنلٛذٕٚ زسخ ثنطهخ     D –  ِكم يج سذن ركش 

 يشصذط  ثنؼشدٛز يسضوذم ثنضهٛلضٌٕٚ ثنًذكٕع كٗ ثنًُطوز  -12

A-    دجندًٕٓس    B-        دسٛجسز ثنسكٕيجسC-       دجنؼٕثيم ثنذُٚٛزD –  كم يج

 سذن ركشِ
 

ثنضهٛلضٌٕٚ ثنز٘ ٚشضًم ػهٗ صشخًز آنٛز نكم يج صشجْذِ ٔصسًؼّ دشضٗ    -13

 ثنهـجس ْٕ 

A-    ًٗثنضهٛلضٌٕٚ ثنؼجن    B-    صهلضٌٕٚ ثندجنٛجس   C-   ٍثنضهٛلضٌٕٚ ثنًسس  D-   ٌٕٚثنضهٛلض

 ثنًخظض 

 
 

 ثنضظٕٚشٔٚضؼًٍ صٔثٚج د ٔظشٔف يشجْذصٓى ثصهٛلضٌٕٚ ٚضى كّٛ صؼذٚم ثنذشثيح ٔكوج نشؿذجس ثألكش – 14

A-  ثنضهٛلضٌٕٚ ثنًخظض  B-   ثنضهٛلضٌٕٚ ػُذ ثنطهخ  C-  ٖٕثنضهٛلضٌٕٚ ثنضشد D-  

 ثنضهٛلضٌٕٚ ثنًسشزٗ 
 

 َظجو خذٚذ ٚدًغ دٍٛ خٕثص ثنضهٛلٌٕ ٔثنضهٛلضٌٕٚ ٔثنسجسخ ثنشخظٗ كٗ  -15

 :ٔهش ٔثزذ ْٕ 



A - Entervaks   B-  Teletext  C-   Wired Video text  D–  Broadcasting Video Text  

  

 

 :َظجو  ٚسًر دُوم ثنًؼهٕيجس كٗ ثصدجِ ٔثزذ كوط ْٕ  –16

A-  Entervaks   B-  Teletext  C-   Wired Video text  D–  Broadcasting Video Text  

 : الثصريحالمؤثراخ يٍ   -17

A-        ثنًُجرج B-    ًٙثنضأثٛش ثنشه      C-   ٙثنضظٕٚش ثنس      D – 

 كم يج سذن طسٛر
 

 : ثنكشٔيج ػذجسر ػٍ صظٕٚش ثنًشٓذ ػهٗ خهلٛز رثس نٌٕ  -18

A-   أخؼش أٔ أصسم     B-      أسٕد أٔ أدٛغ C-     أزًش أٔ أطلش D – 

 دذٌٔ أنٕثٌ 
 

 :ْٙ  يتىاسـة فيـها عامـالن تصىرج طرديح مىتظمحتكىىلىجيح صفح تطلق علـى عمليح   -19

A-        ثنخطٛز B-      ثنال خطٛز  C-        ثنضظٕٚش    D –  ثنظٕس 

 

 :ْٙ  ٖ ششثةـطـيسدهز ػم يسًٕػز أٔ يشةٛز يَٕضجج يـجدر  -20

A-    ثنخطٛز    B-        ثنال خطٛز C-    خطٛز        ثنخطٛز ٔثنال D – 

 كم يج سذن طسٛر

 ٚسضجج ثنٙ أخٓضر  خطٗ ثنًَٕضجج ثنال  -21

A-        إرثػز B-        ٌٕٚصهٛلض C-           ٙزجسخ آن D-    ٕٚسثد 
 صشًم  صكُٕنٕخٛج ثَظًز ثإلػالو ثنضلجػهٙ  -22

A-   ثنلٛذٕٚ صكسش     B-  ثنضهٛضكسش       C-  إَضشكجكس        D – سذن طسٛر كم يج 

 دجسضخذثو  دذثٚز ثنضهٛلضٌٕٚ يغ ثنًشةٛزثنًؤثشثس  دذأس  -23

A-    ٍثندذسكشر ي     B-   ثنلالصش      C-   ثنًشثٚج     D-   خٓجص

 ثالٔسٛهسكٕح

 ثإلػـالو ٔسجةم خظجةض صكُٕنٕخٛجيٍ  – 24

A-    سٛطشر ثنذٔنزصخلٛق  B-     خٕدر ثنذشثيحC-     ٌثوز ثندًٕٓسكوذث   D – ثذجس ثنخذيجس ثإلرثػٛز 

 : يٍ يًٛضثس َظجو ثنشلشر ثنضيُٛز  – 25

A-  ٍٛصضثيٍ طٕص  B-  ال صضثيٍ دٍٛ ثنظٕس ٔثنظٕسر   C-  سثطٕال صضثيٍ دٍٛ ثأل  D-   ٍال صضثي

 دٍٛ ثنظٕس

 يٍ يضثٚـج َظجو ثنٕسجةم ثنًضؼذدر – 26

A-   ثنًَٕضجج ػجنٗ ثندٕدر  B-   ػًم سسٕو دٛجَٛزC-   صكٍٕٚ أسشٛق نهًؼهٕيجس D –  كم يج

 سذن طسٛر

 يٍ أخٓـضر يَٕضجج ثنكٕد ثنضيُٗ   -27

A –      صسدٛم ٔػشع B-        يجصج طٕس C-    كم يج سذن        D –  ال شب

 يًج سذن

 :ٚضى دث ثإلسسجل ثإلرثػٙ ٔثنضهٛلضَٕٚٙ دجنُظجو   – 28

A-   ٘كوط   ثنضُجظش B-   ًٙكوط     ثنشه C-      ثنضُجظش٘ ٔثنشهًٙ  يؼًج D – كم ثنسجدن طسٛر 
 

َظجو ثنذث ثإلرثػٙ ثنشهًٙ يٍ ٚضكٌٕ  – 29

A-   إسسجل     أخٓضر B-  سضوذجلأخٓضر ث   C-    يَٕضجج     أخٓضر D –  كم

 ثألخٓضر ثنسجدوز

 ْٕ ثنضهٛلضٌٕٚ يُجصنٓى كٙ ثنًشجْذٍٚ ٚشثهخثنضهٛلضٌٕٚ ثنز٘  – 30

A-    ًٙثنشه    B-        ٘ثنضُجظش C-           ٙثنضًجثه D-  ٘ثنضوهٛذ 

 

 

 

 نإلخجدز ثنخجطتز كٙ (B)نإلخجدز ثنظسٛسز ٔ  (A)ظهم : ثنسؤثل ثنثجَٙ

 (دسخجس 7.5)        ٔسهز ثإلخجدز

 A  B  العبارة

 

دذأس هذم ٔخٕد ثنضوُٛز  ػجنٙ ثنٕػٕذ ثنضهلضٌٕٚ صوُٛز 31

 ثنشهًٛز دلضشر طٕٚهز

 

    

 



دٔس ثنًشجْذٍٚ ػهٗ صهوٙ ثنذشثيح يٍ كوط  ٚوضظش 32

 ثنًسضوذم  صهٛلضٌٕٚ

 

    

 

صـٛٛش كٗ صوُٛز ثنٙ تحتاج ال  صوُٛز ثنضهٛلضٌٕٚ ػجنٙ ثنٕػٕذ 33

 ثنضهٛلضٌٕٚ ثنًؼضجد
    

 

ثنذؼٛذر نهًُجطن  دٕثسطز ثنكٛذمدث ثنذشثيح ثنضهٛلضَٕٚٛز  34

 ثنظُجػٛزٚز أكؼم دكثٛش يٍ دثٓج دٕثسطز ثألهًجس ٔثنُجا
    

 

 ثنشهًٙ ثنضهلضٌٕٚ َلسّ ْٕ ثنضلجػهٙ ثنضهلضٌٕٚ 35

 
    

 
 ثألنٛجف ثنؼٕةٛز ثٕسر كٙ ػجنى ثالصظجالس أزذثش 36

 
    

 
صكُٕنٕخٛج ثنكًذٕٛصش خؼهش ثنضهٛلضٌٕٚ ٔسٛهز ال . 37

 صضثيُٛز

 

    

 

أَظًز ثنلٛذٕٚ صكسش أكثش صطٕسًث يٍ أَظًز . 38

 ثنضهٛضكسش
    

     ثنضهٛضكسش ُٚوم ثنًؼهٕيجس كٗ ثصدجِ ٔثزذ كوط  .39

ثندذسثٌ ؿٛش هجدسر ػهٙ ثخضشثم  Wi-Fiصكُٕنٕخٛج  .40

 ٔثنسٕثخض

 

    

  ثنالخطٗ ثنًَٕضججصكُٕنٕخٛج ال كشم دٍٛ  . 41

 ثنخطٙ ثنًَٕضججٔ

 

    

ديح نوطجس يٍ ثنضظٕٚش كٙ ثنًؤثشثس ثنذظشٚز ال ًٚكٍ  . 42

طُجػٛز يٍ أخم خهن دٛتز صسجكٙ ثنذٛتز ثنسٙ يغ يشجْذ 

 ثنسوٛوٛز
  

    

ثإلػالو ثنًضؼذد ٚضٛر نإلَسجٌ أٌ ٚضٕثطم ٔٚضلجػم  . 43

 ثنلٍ ٔثنضؼهٛى كوط يغ
    

ٚوٕو َظجو ثنشلشر ثنضيُٛز ػهٗ ثنضسكى ثنذهٛن كٗ .  44

صسدٛم أٔ ػشع ثنًٕثد ثنًسدهز ثنًخضهلز يٍ خالل إشجسثس 

 كٓشدجةٛز
 

    

صكُٕنٕخٛج ثنذث ثإلرثػٙ ثنشهًٙ يثهٓج يثم صكُٕنٕخٛج  . 45

 ثنذث ثنضهٛلضَٕٚٙ ثنشهًٙ
 

    

كٙ يدجل  ثنذث ثنسًؼٙ ثنشهًٙ يظًى نهؼًم . 46

 كوط ثنضشددثس ثنؼجنٛز
 

    



دخٕل ثإلَضشَش يدجل ثنشثدٕٚ خؼهّ يسذٔد دُطجم  . 47

 خـشثكٗ يؼٍٛ ٔيسذٔد ددًٕٓس يؼٍٛ
 

    

ػٍ إشجسر  إشجسر ثنذّث ثنسًؼٙ ثنشهًٙال صخضهق  . 48

 ثنذّث ثنسًؼٙ ثنضًجثهٙ
 

    

ثنذّث ثإلرثػٙ ثنضوهٛذ٘ ٚخضهق ػٍ ثنذث ثنضُجظش٘  49

 ٔثنذث ثنضًجثهٙ
 

    

ثنسذٔد ثنلجطهز دٍٛ  سنؾأنضكُٕنٕخٛج ثنشهًٛز ث . 50

  ثنضهٛلضٌٕٚ ٔثنكًذٕٛصش ثنشخظٙ
 

    

 كٙ ثنضذخم يٍ ثنًشجْذ ثنشهًٙ ًٚكٍ ثنضهلضٌٕٚ . 51
 ثإلػاليٙ ثنًسضٕٖ

 

    

صؼضًذ دشكم أسجسٗ ػهٗ شذكز ثنشٕصجٚى هُٕثس  . 52

  صوذٚى ثنضشكّٛ ثنـشدٗ
  

    

ٚؼضًذ ثنضهٛلضٌٕٚ ثنكجدهٙ ػهٙ دث ثإلشجسثس  . 53

   ثنضهٛلضَٕٚٛز دجألسهٕح ثنضًجثهٙ 
    

صطٕس  صكُٕنٕخٛج ثألهًجس ثنظُجػٛز نى صؤثش كٗ . 54

 صكُٕنٕخٛج ثنكجدم
  

    

ٚسون ثنضؼهى ثنزثصٙ دكلجءر التليفزيىن الكاتلي . 55

 ػجنٛز
    

هذسر ػهٙ ثنٕطٕل إنٙ ثنضهٛلضٌٕٚ ثنكجدهٙ نّ ثل . 56

 ثندًجػجس ثنظـٛشر ثنؼذد
    

      ثنضهٛلضٌٕٚ ثنًسسٍ ٚشطذ ػجدثس ثنًشجْذ . 57

ثنكجسٛش دشثيح ثنشثدٕٚ  صكُٕنٕخٛج سزٕل . 58

 ثنضضثيُٛز إنٗ ال صضثيُٛز
    

ْٗ ثنالػخ  كًذٕٛصشكئٌ أخٓضر ثل ثنشهًٛزثنثٕسر  يغ.  59

 اإلذاعي ثألسجسٗ كٗ ػًهٛجس ثنًَٕضجج
    

ثنًَٕضجج ثنالخطٗ ػًهٛز سٓهز ٔيشٚسز ٔخجنٛز يٍ  . 60

 ثنًسجٔا ٔثنؼٕٛح
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