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     , 

 2014/2015نهؼبو انزبيؼي  حبَياختببس انفصم انذساسي ال     

 دوس يبيى

يذخم اني تكُىنىريب   :  انًـــبدة      اإلػالو: لســــى

 اإلػالو      

                           سبػتبٌ:   االختببس صيٍ                ة انخبَي: انفشلـــت

       (3) سلى   :  انًُىرد

******************************************************************

********** 

        :      بىسلت اإلرببت اإلرببت  انصحيحت فيًب يهي ظهم:  انسؤال األول

 (دسربث 7.5)

 
: من األنظمة التً ٌمكنها استقبال التلٌفزٌون الرقمً    –1
A-      هىائي تهيفضيىٌ ػبديB-  انكيبم    C-   األطببق اناللطت نأللًبس

 كم األَظًت انسببمت  – D انصُبػيت  

 

:   مزاٌا التلٌفزٌون الكابلًمن   –2
A – تحميك انتؼهى انزاتي    B-  انتؼبيم يغ انبُىن      C-   تىفيش

 كم يب سبك  – D     إسسبل واضح 

 

تلٌفزٌون ٌتم فٌه تعدٌل البرامج وفقا لرغبات الفرد وظروف مشاهدته كما ٌتضمن زواٌا آلة التصوٌر   –3 
: هو التلٌفزٌون   

A-   ٍانًحس           B-  انًخصص             C-  انشخصي             

D –  ػُذ انطهب

 
تفاعلى على المستوى المحلى ٌخاطب كل جالٌة أجنبٌة فى البالد بلغتها وٌنقل لها عاداتها تلٌفزٌون   –4

: وتقالٌدها هو 
A-      التلٌفزٌون التربوىB-      التلٌفزٌون العالمىC-      التلٌفزٌون المسرحىD–    ال شئ مما سبق
 
: ٌستخدم الكمبٌوتر فً عمل المونتاج التلٌفزٌونً    –5
A–   ًالخط        B-  ًالالخط         C-               ًالتماثلD–   التناظري
 
:  استخدام الصحافة للتكنولوجٌا االٍتصالٌة الحدٌثة أدى إلى   -6
A-  سشػت تغطيت األحذاث    B-  تىسيغ انتغطيت انزغشافيت    C –  تىسيغ

 كم يب سبك صحيح –     D انتغطيت انتفسيشيت

 
من أهم وظائف التكنولوجٌا فى المجال الصحفى      –7
A-  انتحشيش اإلنكتشوَي  B-    إخشاد انًبدة انصحفيتC-   ٍتخضي

   كم يب سبك صحيح  -Dانًؼهىيبث انصحفيت   

 
:  هناك عدة معاٌٌر إلدخال التكنولوجٌا فى الصحافة منها   –8
A-  التكنولوجٌا المنتجة    B-    الخبرات العلمٌة   C-    وفرة رأس المال   D-  كل ما سبق صحٌح   
 
: برنامج له القدرة علً تكبٌر وتصغٌر الصور وتحرٌكها  وتصمٌم الصفحات ومعالجة النصوص معا    –9
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A-  بشَبيذ كىاسن اكسبشيس    B –    بشَبيذ انُبشش انصحفيC-    بشَبيذ

بشَبيذ بيذ ييكش    – Dانُبشش انًكتبي   

 
ٌتمٌز بإعطاء إمكانات اإلدخال والحذف والتقرٌب والتبعٌد للحروف مع القدرة علً تصعٌدها  برنامج –10

: وتنزٌلها وإضافة اللمسات الفنٌة الٌها هو برنامج  
  A-  بشَبيذ كىاسن اكسبشيس    B –    بشَبيذ انُبشش انصحفيC-    بشَبيذ

 بشَبيذ بيذ ييكش   – Dانُبشش انًكتبي   

 
:  هناك وسائل عدٌدة لنقل الصفحات والمعلومات إلكترونٌا أهمها   -11
A-     المٌكرووٌفB-      األلٌاف الزجاجٌةC-      األقمار الصناعٌةD–  كل الوسائل السابقة 

 
: من أهم األسباب الرئٌسٌة لثورة تكنولوجٌا اإلعالم    –12

A-  انتمذو في تكُىنىريب االتصبالث   B-   االلتصبدػىنًت      C –  استخذاو انمىي

 كم يب سبك صحيح  – Dانسيبسيت نىسبئم اإلػالو  

 

 اإلعالم المتعدد ٌتٌح لإلنسان أن ٌتواصل وٌتفاعل مع    –13
A-         التربٌة والتعلٌمB-  الفن        C-    العمل واإلنتاج  D    –   كل ما سبق صحٌح 

 
: التعدد الهائل فً قنوات اإلعالم الذي أتاحته التكنولوجٌا الحدٌثة أدي إلً     –14
A–    تدهور مستوي البرامجB–    االرتقاء بمستوي البرامجC-    جودة البرامجD–     كل ما سبق صحٌح

 
:  لألرشٌف اإللكترونً للصحٌفة من  المواصفات األساسٌة  –15
A-   تحدٌث المعلومات فٌه بسهولة B-    ٌتٌح البحث عن المقاالتC–  كل ما سبق D–    ال شئ مما سبق 
 

:   من أهم سمات الصحف اإللٌكترونٌة  –16
A–     غٌر تفاعلٌةB–  ال تصدر فً وقت تحرٌرها    C-   الوسائط المتعددة     تستخدمD–   كل ما سبق 

 
:   المتعددةنظام الوسائط من سلبٌات   –17

 A – تضايٍ انصىث يغ انصىسة   B –   ػًم سسىو يتحشكتC-   ضغط انصىسة

 ال شئ يًب سبك  – Dبأي حزى  

 

   صاحب تحول المحطات التلٌفزٌونٌة إلً التكنولوجٌا الجدٌدة  -18
A-   تطىس شبكبث انًيكشوويفB-   إرشاء انًىَتبد يببششة  وَمم األخببس

ال شئ يًب سبك     -Dكم يب سبك   – Cانؼبنًيت نحظيًب  

 

   :الصحافة اإللٌكترونٌة التلٌفزٌونٌة من عٌوب   –19
A-         تكلفة أقلB–         سرعة اإلرسالC-  كل ما سبق      D–     ال شئ مما سبق 

 
المنطقة العربٌة بصفة  متمثلة فى اآلسٌوٌٌن المقٌمٌن فى باقة تشبع احتٌاجات تجمعات عرقٌة معٌنة  -20

: وهً باقة   عامة ومنطقة الخلٌج أساساًا 
A-  بهال          B-   األوائل        C-  فٌرست نٌت          D-    أوربٌت

 
بمجاالته المختلفة  هى مجموعة قنوات تعتمد بشكل أساسى على تقدٌم الترفٌه الغربى   –21
A-      شبكة الشوتاٌمB-      شبكة أوربٌتC-       شبكة رادٌو وتلٌفزٌون العربD–    ال شئ مما سبق
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:  هو نظام ٌعمل فً       NTSC التلٌفزٌوننظام   –22
A-              أمرٌكاB-             أوروباC–               فرنساD–   إٌطالٌا

 
: الحدٌثة    االتصال من إٌجابٌات تكنولوجٌا  –23

A-  ػبنًيت اإلػالو  B-  نهًستخذييٍ    وانشفبهيت انشاحتC-  يٍ حذث 

 كم يب سبك صحيح  -Dانىسق    استهالن

 

: من خصائص تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة    –24
A–  التحرك قابلٌة     B–  التحوٌل   قابلٌة     C-  الكونٌة       D–   كل ما سبق صحٌح 

 
: كلمة تكنٌك تعنً   –25
A-     العلم       B–  الطرٌق أو الوسٌلة         C-      كل ما سبق    D–  ال شئ مما سبق  
   

:  الجمهور   على الحدٌثة االتصال تكنولوجٌا من تأثٌرات  –26
A-       التفاعلٌةB–  تعدد القنوات   C-   االستخدام    عادات على تأثٌرهاD–   كل ما سبق صحٌح 
 

: المعلومات هً عملٌة  تكنولوجٌا   –27
A–     نقل المعلوماتB–     تخزٌن المعلوماتC-      معالجة المعلومات ونشرهاD-  كل ما سبق صحٌح 
 

 : التكنولوجٌا هً   -28
A-   يسبق حمبفي B- نهًؼشفت انكهي انًزًىع C-  نالكتشبفبث انؼًهي انتطبيك 

 كم يب سبك صحيح  -D انؼهًيت

 

:  هً  الحدٌثة االتصال تكنولوجٌا  –29
A-  انًؼهىيبث بج B   – االتصبل وَظى أدواث  C-   بؼذ ػٍ االتصبل تزًغ  تكُىنىريب 

  كم يب سبك صحيح   -Dوانكًبيىتش   

 

: إلى توجه قد االتصال رسائل أن الال جماهٌرٌة معناها  –30
A–  األفراد من   مجموعة   B-   فرد بعٌنه    C-     كل ما سبق   D-   ال شئ مما سبق 

 
نإلرببت  (B)نإلرببت انصحيحت و  (A)ظهم : انسؤال انخبَي

                                           (دسربث 7.5)     وسلت اإلرببت انخبطئت في

    

ة لنقل ثديحالوسائل اليٍ  انتيكشص وانتهكس   -31 

 . المادة الصحفية
    

     .  أجهز  التشفي  اهزمن  تعم  تلقافقً    -32

     .   خلتف  كمواوأفق  التفشهيون  ايقعي عن  كمواوأفق  التفشهيون  المقظيية  -33

     .  اتالقة بفن  الطور  الكمواوأي و اتعم  اصحشي هي عالقة عكسفة  -34

     . كمواوأفق  ال صقل  احديثة بقاال كونفة   لعفه   -35

      . كمواوأفق  إلنلقج  اصحشن  اعالاعة ادواة زق قد ال  الام بقاضيورز دواة  خيى    -36



 4الصفحة  د البديعهدخل الي جكنىلىجيب اإلعالم        دكحىر هحود عب(         3) نوىذج رقن 
 

     .  إلنسقن قدم قديعة ظقهيز  الكمواوأفق   -37

     . ال بد زن إذن رسعي إلنتقء زحطة ر ديو عتن  إلنلينت   -38

     .زن  وسع بي زج  الصعفم  نلتقر   بينقزج  امقشي  اعكلبي يتد    -39

     . طييلة  اتعمي ف إالال  خلتف  دو ت  امقشي  اصحشي عن  اعكلبي    -40

     . الديعة   إلعالم وسقام  اجديدز  تغي  الكمواوأفق  -41

 اتعتفقت دور  كمواوأفق  اعتتوزقت و كمواوأفق  إلعالم ، في زخلتف ال يعكن  اشصم بفن     -42
 .  الي  لوم بجق زي كه  اعتتوزقت و الوثفق

    

     . ان  ابييد  إلاكليونيإققدر عتن  ادخول غفي  التفشهيون  ايقعي   -43

     .يبث  التفشهيون  اكقبتي بي زجه بقامظقم  العقثتي فلط     -44

     .   طور  كمواوأفق  اكقبم ام  لأثي بلطور  كمواوأفق  ألقعقر  اصمقعفة    -45

     .ال فيق بفن نظقم  ابث  إلذ عي  العقثتي ونظقم  ابث  ايقعي      -46

      . عن  التفشهيون عقاي  ادقة    التشهيون عقاي  اوضوحيخلتف    -47

     . أعقهفيية  آلن بقاال رسقام  إلعالم  لعفه    -48

زمقسب اتلقام  في وقت و سللبقاجق  ايسقام  إلعالزفة إرسقل إزكقنفة  تمي  اال  ه زمفة   -49
 . بقال صقل

    

 الخشف زن  الفود و اعتقيفي  اعشيوضة عتي  امتقط  تمي  وسقام  إلعالم زخصخص    -50
 .  إلعالزي

    

 الر لقء   اذي   قحله  الكمواوأفق  احديثة  دي إاي  التدد  اجقام في قمو ت  إلعالم     -51
 . بعسلوي  ابي زج

    

ية زن  التقزم زع  اجعجور  اتقم إاي عالم ت  إلقمو اعمقفسة  احقدز  دت إاي هيوب بتض  ل   -52
 .  التقزم زع أعقهفي زحدودز  اتدد

    

     .   ي أع عمصي  إلبد ع  اشيدى فن  اتعم  اصحشن دت  اي  اوسقام  احديثة اتصحقفة    -53

     .  اعتتوزقت و كمواوأفق  ال صقل  كمواوأفق  آلن بفن  اشصم يعكن ال    -54

 اعبير ت  اجقزة إلدخقل  الكمواوأفق  احديثة فن صمقعة ى زن اصحف  طويي  إلنلقج     -55
 .  اصحف

    

 حعم عدم  دي دخول  الكمواوأفق صقالت  الحييي إاي زمح كم قسم زسئوافة  كبي فن    -56
 .  خطقاه

    

     .يلعفه بينقزج  امقشي  اعكلبي بخقصفة فيز  ألاو ن    -57

     .زن سعقت  اصحف  الاكليونفة  سلخد زجق اتوسقاط  اعلتددز     -58

ز وإظجقر  الصعفم  اشتتي اجق عتي يف جعفع زو د  اصح ف  قحت  كمواوأفق إنلقج  اصح   -59
 . يو يبكمشقشة  ل

    

     .  ايسوم  ابفقنفةوإنلقج  اوثقاق  اي   امتي  اعكلبييؤدي بينقزج    -60

   

 ,,,,,,        انحهث  األسئلة                                                                                                      
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 هحود عبد البديع / دكحىر .      هع أطيب األهنيبت ببلنجبح والحىفيق                  
 

 

 

 

  


