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        :      ثىسلخ اإلعبثخ اإلعبثخ  انصؾُؾخ فًُب َهٍ ظهم:  انسؤال األول

 (دسعبد 7.5)

 
:  لألرشٌف اإللكترونً للصحٌفة من  المواصفات األساسٌة  –1 

A-  تحدٌث المعلومات فٌه بسهولة  B-  ٌتٌح البحث عن المقاالت  C – كل ما سبق D –   ال شئ مما سبق 

 
 :  الصحف اإللٌكترونٌةمن أهم سمات  – 2

A –    غٌر تفاعلٌةB – ال تصدر فً وقت تحرٌرها    C-   الوسائط المتعددة    تستخدم D –  كل ما سبق 
 

 :  الوسائط المتعددةنظام من سلبٌات  – 3
A – رضايٍ انصىد يغ انصىسح   B –  ػًم سسىو يزؾشكخ C-   ضغظ انصىسح ثأي

 ال شئ يًب سجك  – D ؽغى 

 

   صاحب تحول المحطات التميفزيونية إلي التكنولوجيا الجديدة  -4

A-  رغىس شجكبد انًُكشووَف B-  وَمم األخجبس انؼبنًُخ   إعشاء انًىَزبط يجبششح

   ال شئ يًب سجك  -D  كم يب سجك – Cنؾظًُب  

 

   :الصحافة اإللٌكترونٌة التلٌفزٌونٌة من عٌوب  – 5

A-  تكلفة أقل       B – سرعة اإلرسال       C-  كل ما سبق      D –  ال شئ مما سبق          
  
متمثلة فى اآلسٌوٌٌن المقٌمٌن فى المنطقة العربٌة بصفة  باقة تشبع احتٌاجات تجمعات عرقٌة معٌنة  -6

 :وهً باقة   عامة ومنطقة الخلٌي أساساًا 

  A-  بهال          B-  األوائل         C-  فٌرست نٌت          D-   أوربٌت 
  
 بمجاالته المختلفة هى مجموعة قنوات تعتمد بشكل أساسى على تقدٌم الترفٌه الغربى  – 7

 A-  شبكة الشوتاٌم     B-  شبكة أوربٌت     C-  شبكة رادٌو وتلٌفزٌون العرب     D – ال شئ مما سبق   

  
 : هو نظام ٌعمل فً       NTSC التلٌفزٌون نظام – 8

 A-            أمرٌكا  B-   أوروبا          C –   فرنسا           D-  إٌطالٌا 
  
 : االٍتصالٌة الحدٌثة أدى إلى استخدام الصحافة للتكنولوجٌا   -9
 A-  سشػخ رغغُخ األؽذاس  B-  رىسُغ انزغغُخ انغغشافُخ  C –  انزغغُخ رىسُغ

 كم يب سجك صؾُؼ – D انزفسُشَخ
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  :  التكنولوجٌا فى المجال الصحفى ائفوظمن أهم  – 10

 A-   اإلنكزشوٍَانزؾشَش  B-  إخشاط انًبدح انصؾفُخ  C-   ٍَرخض

   كم يب سجك صؾُؼ  -D   انصؾفُخانًؼهىيبد 

 : هناك عدة معاٌٌر إلدخال التكنولوجٌا فى الصحافة منها  – 11 

 A-  المنتجة التكنولوجٌا    B-  الخبرات العلمٌة     C-  وفرة رأس المال      D-  كل ما سبق صحٌح   
  

 :  الصفحات ومعالجة النصوص معاتصمٌم برنامي له القدرة علً تكبٌر وتصغٌر الصور وتحرٌكها  و – 12
 A-  ثشَبيظ كىاسن اكسجشَس    B – انُبشش انصؾفٍ ثشَبيظ   C-   ثشَبيظ 

   ثشَبيظ ثُظ يُكش – D   انُبشش انًكزجٍ

     
إمكانات اإلدخال والحذف والتقرٌب والتبعٌد للحروف مع القدرة علً تصعٌدها  اءعطبرنامي ٌتمٌز بإ –13

 :هو برنامي   وتنزٌلها وإضافة اللمسات الفنٌة الٌها
A-  ثشَبيظ كىاسن اكسجشَس    B – انُبشش انصؾفٍ ثشَبيظ   C-   ثشَبيظ 

   ثشَبيظ ثُظ يُكش – D   انُبشش انًكزجٍ

  
 :   أهمهاإلكترونٌا عدٌدة لنقل الصفحات والمعلومات  وسائلهناك  -14

 A-  المٌكرووٌف   B-  األلٌاف الزجاجٌة    C-  األقمار الصناعٌة    D – كل الوسائل السابقة 
  

 :كلمة تكنٌك تعنً  – 15

A-       العلمB – الطرٌق أو الوسٌلة      C-       كل ما سبقD – ال شئ مما سبق 
  

 : التكنولوجٌا هً   -16
A-   ٍيسبق صمبف B- نهًؼشفخ انكهٍ انًغًىع C-  نالكزشبفبد انؼًهٍ انزغجُك 

 كم يب سجك صؾُؼ  -D انؼهًُخ

  
 : عملٌةي المعلومات ه تكنولوجٌا  – 17

 A –    نقل المعلوماتB –    تخزٌن المعلوماتC-      معالجة المعلومات ونشرهاD-  كل ما سبق صحٌح 
  

 : هً  الحدٌثة االتصال تكنولوجٌا – 18
A-  انًؼهىيبد ثش B   – االرصبل وَظى أدواد  C-   ثؼذ ػٍ االرصبل رغًغ  ركُىنىعُب 

  كم يب سجك صؾُؼ   -D   وانكًجُىرش

  
 :من خصائص تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة   – 19

 A – التحرك قابلٌة    B – التحوٌل قابلٌة   C-  الكونٌة     D –  كل ما سبق صحٌح 
  

 :إلى توجه قد االتصال رسائل أن معناها الال جماهٌرٌة – 20

A – األفراد  من  مجموعة  B-     فرد بعٌنه C-    كل ما سبق  D-   ال شئ مما سبق 
  
 :   الجمهور على الحدٌثة االتصال تكنولوجٌا من تأثٌرات –21 

  A-   التفاعلٌة    B – تعدد القنوات   C-   االستخدام   عادات على تأثٌرها D –  كل ما سبق صحٌح 
  

 :   الحدٌثة االتصال إٌجابٌات تكنولوجٌامن  – 22
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 A-  ػبنًُخ اإلػالو  B-  نهًسزخذيٍُ وانشفبهُخ انشاؽخ   C-  يٍ ؽذد 

 كم يب سجك صؾُؼ  -D   انىسق اسزهالن

  
 : من األنظمة التً ٌمكنها استقبال التلٌفزٌون الرقمً  – 23

 A-  ٌهىائٍ رهُفضَىٌ ػبد    B-  انكُجم    C-   أللًبس لاألعجبق اناللغخ

 كم األَظًخ انسبثمخ  – D   انصُبػُخ

 :  مزاٌا التلٌفزٌون الكابلًمن  – 24 

 A – ًتحقٌق التعلم الذات   B-  التعامل مع البنوك   C-   توفٌر إرسال واضح   D –  كل ما سبق 

  
تلٌفزٌون ٌتم فٌه تعدٌل البرامي وفقا لرغبات الفرد وظروف مشاهدته كما ٌتضمن زواٌا آلة التصوٌر  – 25 

 :هو التلٌفزٌون   

 A-   المحسن      B-  المخصص         C-  ًالشخص         D – عند الطلب 

  
البالد بلغتها وٌنقل لها عاداتها  تلٌفزٌون تفاعلى على المستوى المحلى ٌخاطب كل جالٌة أجنبٌة فى – 26

 :وتقالٌدها هو 

A-  التلٌفزٌون التربوى    B-   التلٌفزٌون العالمى   C-   التلٌفزٌون المسرحى   D –  ال شئ مما سبق 

  
 :ٌستخدم الكمبٌوتر فً عمل المونتاج التلٌفزٌونً   – 27

 A –  ًالخط        B-  ًالالخط         C-   ًالتماثل            D-  التناظري 

  
 :من أهم األسباب الرئٌسٌة لثورة تكنولوجٌا اإلعالم   – 28

 A-   ركُىنىعُب االرصبالدفٍ انزمذو  B-   ػىنًخ االلزصبدC –  اسزخذاو انمىٌ انسُبسُخ

   كم يب سجك صؾُؼ  – Dنىسبئم اإلػالو  

 
   معاإلعالم المتعدد ٌتٌح لإلنسان أن ٌتواصل وٌتفاعل  – 29

 A-  التربٌة والتعلٌم       B-  الفن        C-  العمل واإلنتاج    D     –  كل ما سبق صحٌح 
  

 :   التعدد الهائل فً قنوات اإلعالم الذي أتاحته التكنولوجٌا الحدٌثة أدي إلً – 30

A –  تدهور مستوي البرامي B –  االرتقاء بمستوي البرامي C-   جودة البرامي D –  ما سبق صحٌحكل   

 
 نإلعبثخ انخبعئخ فٍ (B)نإلعبثخ انصؾُؾخ و  (A)ظهم : انسؤال انضبٍَ

                                           (دسعبد 7.5)     وسلخ اإلعبثخ

  
 A  B  العبارة

 
     اإلَسبٌ لذو لذًَخ ظبهشح انزكُىنىعُب  31

 

 وركُىنىعُب االرصبل ركُىنىعُب اٌِ ثٍُ انفصم ًَكٍ   32

 انًؼهىيبد
    

 
      ثبنال كىَُخ ركُىنىعُب االرصبل انؾذَضخ رزًُض 33
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     اٌِ ثبنال عًبهُشَخ رزًُضال  سسبئم اإلػالو  34

 

 انشسبئم اإلػاليُخ إسسبل إيكبَُخ رؼٍُ انال رضايُُخ 35

 نهمبئى ثبالرصبليُبست  فٍ ولذ واسزمجبنهب
    

 

      انمذًَخ اإلػالو وسبئم رهغٍال انغذَذح  انزكُىنىعُب 36

 

دوس ركُىنىعُب انًؼهىيبد ًَكٍ انفصم ثٍُ   37

فٍ يخزهف انؼًهُبد انزٍ رمىو ثهب  وركُىنىعُب اإلػالو

 يشاكض انًؼهىيبد وانزىصُك

    

 

يٍ انمُىد  انزخففرؼٍُ ال  وسبئم اإلػالو حخصخص 38

 وانًؼبَُش انًفشوضخ ػهٍ انُشبط اإلػاليٍ
    

انزؼذد انهبئم فٍ لُىاد اإلػالو انزٌ أربؽزه    39

االسرمبء ثًسزىٌ  د إنٍنى َؤانزكُىنىعُب انؾذَضخ 

 انجشايظ

    

اد لُىانًُبفسخ انؾبدح أدد إنٍ هشوة ثؼض ال  40

انزؼبيم َخ يٍ انزؼبيم يغ انغًهىس انؼبو إنٍ ػالواإل

 يغ عًبهُش يؾذودح انؼذد

    

انؼاللخ ثٍُ انزغىس انزكُىنىعٍ وانؼًم انصؾفٍ هٍ  41

 َخعشدػاللخ 
    

رشاعغ ػُصش أدد انٍ انىسبئم انؾذَضخ نهصؾبفخ  .42

   اإلثذاع انفشدي فً انؼًم انصؾفً
    

انًالئًخ نذونخ يب لذ  ركُىنىعُب اإلَزبط انصؾفً . 43

   ال رالئى ثبنضشوسح دونخ أخشي
    

انًجشساد انهبيخ ي يٍ نصؾفارغىَش اإلَزبط  .  44

 إلدخبل انزكُىنىعُب انؾذَضخ فً صُبػخ انصؾف
    

أدٌ دخىل انزكُىنىعُب صبالد انزؾشَش إنٍ يُؼ كم  . 45

  رؾًم أخغبئهػذو لسى يسئىنُخ أكجش فً 
    

ة ثديحالوسائل اليٍ نُسزب  انزُكشص وانزهكس . 46

  لنقل المادة الصحفية
    

رغًُغ يىاد  فأربؽذ ركُىنىعُب إَزبط انصؼ . 47

ح وإظهبس انزصًُى انفؼهٍ نهب ػهٍ شبشخ َفانصؼ

  َىرشةكىال

    

إَزبط انىصبئك انٍ  انُشش انًكزجٍَؤدٌ ثشَبيظ  48

  انشسىو انجُبَُخو
    

يٍ أوسغ ثشايظ ثشَبيظ انُبشش انًكزجٍ َؼذ   49

   انزصًُى اَزشبسا
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ٌ ف إالال رخزهف أدواد انُبشش انصؾفٍ ػٍ انًكزجٍ  . 50

  عشَمخ انؼًم

    

       َزًُض ثشَبيظ انُبشش انًكزجٍ ثخبصُخ فشص األنىاٌ 51

يٍ سًبد انصؾف االنكزشوَُخ اسزخذايهب نهىسبئظ  . 52

  انًزؼذدح 
    

     رؼًم رهمبئُبً ال أعهضح انزشفُش انضيًُ  . 53

ال فشق ثٍُ َظبو انجش اإلراػٍ انزًبصهٍ وَظبو  . 54

   انجش انشلًٍ 
    

ال ثذ يٍ إرٌ سسًٍ إلَشبء يؾغخ سادَى ػهً .  55

 اإلَزشَذ
    

ػٍ انزهُفضَىٌ   انزهفضَىٌ ػبنٍ انىضىػَخزهف ال  . 56

  ػبنٍ انذلخ 
    

رخزهف ركُىنىعُب انزهُفضَىٌ انشلًٍ ػٍ ال  . 57

   ركُىنىعُب انزهُفضَىٌ انزُبظشَخ
    

نً انجشَذ إانزهُفضَىٌ انشلًٍ لبدس ػهً انذخىل .58

 اإلنكزشوٍَ
    

ثشايغه ثبنُظبو  انزهُفضَىٌ انكبثهٍ َجش.  59

   انزًبصهٍ فمظ
    

ثزغىس د رأصش   رغىس ركُىنىعُب انكبثم . 60

    ركُىنىعُب األلًبس انصُبػُخ
    

 
 

  

    

 ,,,,,,        انحهث  األسئلة                                                                                                      

 هحود عبد البديع / دكحىر .      هع أطيب األهنيبت ببلنجبح والحىفيق                  
 

 

 

 

  


