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  و 2015يبيى حخهفبث  انفرقت انثبنيت 

============================================= 
 

 :أسئهت فقط أربعأجب عن 
 

 ( درجبث 5)                                                     :انسؤال األول 

 .؟ما خصائص تكنولوجيا االتصال الحديثة     
(  درجبث  5  )                                                      :انسؤال انثبنى 

 :أمام اإلجابة الخاطئة (   X) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (  √) ضع عالمة 
 . المعمومات وتكنولوجيا االتصال تكنولوجيا اآلن بين الفصل يمكن ال – 1
 . النيائي اإلعالمي المنتج جودة مستوى رفع في ساىمت التكنولوجيا – 2
 .لتعدد اليائل في قنوات اإلعالم سمة من سمات ا مستوي البرامج ىورتد – 3
  . فى والية بنسمفانيا األمريكية اتيالكابمى إلى نياية األربعينتعود نشأة التميفزيون  – 4
 .  ن تكنولوجيا التميفزيون التقميديتختمف تكنولوجيا التميفزيون الرقمي ع – 5

(  درجبث  5 )                                                              :انسؤال انثبنث 
 

 ؟ تكنولوجيا اإلعالماشرح العوامل الرئيسية لثورة  

 

(  درجبث  5 )                                                       : انرابعانسؤال 

 ؟  ما مميزات الصحافة اإلليكترونية التميفزيونية

  

 (درجبث  5)                                                             : خبيسانسؤال ال

؟  التميفزيون الرقميأذكر مزايا 
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 اإلجابة

 ( درجبث 5)                                                     :انسؤال األول إجببت 

 :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 جماهيرية – 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
 

(  درجبث  5  )                                                      :انسؤال انثبنى  إجببت

 :أمام اإلجابة الخاطئة (   X) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (  √) ضع عالمة 
 .( √)  المعمومات وتكنولوجيا االتصال تكنولوجيا اآلن بين الفصل يمكن ال – 1
 .( √)  النيائي اإلعالمي المنتج جودة مستوى رفع في ساىمت التكنولوجيا – 2
 .( √) لتعدد اليائل في قنوات اإلعالم سمة من سمات ا مستوي البرامج ىورتد – 3
  .( √)  فى والية بنسمفانيا األمريكية اتيتعود نشأة التميفزيون الكابمى إلى نياية األربعين – 4
 . (  √)  ن تكنولوجيا التميفزيون التقميديتختمف تكنولوجيا التميفزيون الرقمي ع – 5

(  درجبث  5 )                                                              :انسؤال انثبنث  إجببت
 



 :العوامل الرئيسية لثورة تكنولوجيا اإلعالم تتمثل في التالي  

عتاده برمجياتو وتكنولوجيا  المتمثل فى التقدم اليائل فى تكنولوجيا الحاسب اآللى:  العامل التقنى – 1
االتصاالت وبخاصة فيما يتعمق باألقمار الصناعية وشبكات األلياف الضوئية ولقد اندمجت ىذه العناصر 
التكنولوجية فى توليفات اتصالية عدة إلي أن أفرزت شبكة اإلنترنت التى تشكل حاليًا وسيطًا إعالميًا يطوى 

طبوعة والمسموعة والمرئية وكذلك الجماىيرية وشبو الجماىيرية بداخمو جميع وسائل االتصال األخرى الم
 . والشخصية 

المتمثل فى عولمة االقتصاد وما يتطمبو من إسراع حركة السمع ورؤوس األموال :  العامل االقتصادى – 2
 وىو ما يتطمب بدوره اإلسراع فى تدفق المعمومات وليس ىذا لمجرد كون المعمومات قاسمًا مشتركا يدعم

 . جميع األنشطة االقتصادية دون استثناء بل لكونيا سمعة اقتصادية فى حد ذاتيا 
المتمثل فى االستخدام المتزايد لوسائل اإلعالم من قبل القوى السياسية بيدف إحكام :  العامل السياسي – 3

تقنية واالقتصادية قبضتيا عمى سير األمور والمحافظة عمى استقرار موازين القوى لقد تدخمت ىذه العوامل ال
والسياسية بصورة غير مسبوقة جاعمة من اإلعالم الحديث قضية شائكة لمغاية وساحة ساخنة لمصراعات 

 . العالمية واإلقميمية والمحمية

 

(  درجبث  5 )                                                       : انرابعانسؤال  إجببت

 :هي   التميفزيونية مميزات الصحافة اإلليكترونية

لإلذاعة أكثر سرعة  Tapedوىى ميزة ينفرد بيا ىذا النظام وىو قادر عمى تسجيل شريط : الفورية  -1 
 .من النظام الفيممى فيو بذلك قادر عمى تسجيل إذاعة األحداث فى نفس وقت وقوعيا 

ضافة المؤثرات الصوتية والمرئية  تسمح التكنولوجيا الجديدة ببناء الخبر تميفزيونيا: سهولة المونتاج  -2 وا 
 .التى تزيد من وضوح وعمق وتأكيد الحدث من خالل عمميات المونتاج اإلليكترونى السريع 

وتعتبر تكاليف العممية الكمية لمنظام اإلليكترونى أقل من تمك التى تتم فى عمميات الفيمم : تكمفة أقل  -3
يسية وتكمفة الخامات الفيممية المستيمكة وتكمفة عمميات تشغيل الحالية وتتمثل فى عمميات شحن المعدات الرئ

المعامل والصيانة والعمالة كذلك فإن شريط الفيديو قابل لالستخدام مرة أخرى فى حين أن الفيمم السينمائى ال 
 .يمكن إعادة استخدامو



ن فيى فى النياية تقارب الجودة ىنا ىى اإلنتاج النيائى عمى شاشة التميفزيو: جودة المنتج والمضمون  -4
مم وذلك لعدم التعرض لعمميات التشغيل التى يمر بيا الفيمم حتى فى صورتو النيائية 16جودة نتيجة الفيمم 

وتحقق الفورية تحسين قيمة المضمون واألنظمة الجديدة تمد التميفزيون بصورة غنية وذات عمق وواضحة 
 . وعالية التفاصيل والجودة 

بفضل التقدم فى تكنولوجيا األقمار الصناعية وشبكات  –أصبحت األنظمة الجديدة : سرعة اإلرسال  -5
تستطيع أن تتعايش وتعايش جميور التميفزيون بتفاصيل الخبر التميفزيونى كذلك لجودة  –الميكروويف 

 . وسيولة تصميميا وانسجاميا مع أنظمة أخرى
 

 (درجبث  5)                                                             : خبيسانسؤال ال إجببت

 :في التالي مزايا التميفزيون الرقمي  تتمثل
صورة وصوت عالية الجودة تفوق تمك التي يوفرىا النظام التناظري تجعل من عممية مشاىدة األفالم عمى * 

السينما من حيث نقاوة الصورة ووضوح الصوت الذي يماثل التميفزيون عممية مشابية لمشاىدتيا داخل قاعات 
. نقاوة صوت األقراص المدمجة 

عدد خيارات أكبر من القنوات والبرامج حيث يوفر التميفزيون الرقمي عدة قنوات عمى عرض النطاق * 
bandwidth المستخدم لبث برنامج واحد بالنظام التناظري الحالي .

ى تقديم خدمات وسائط متعددة تشتمل عمى الصوت والصورة والبيانات التميفزيون الرقمي قادر عل* 
. والنصوص

إمكانية الدخول عمى البريد اإللكتروني واإلنترنت  * 
خدمات متفاعمة من المشاىد والبرامج المعروضة فالصفحات التميفزيونية التي تعرض نصوص األخبار * 

مع إمكانية إضافة توصيالت إلكترونيو مباشرة مع  وبمختمف أنواعيا حاليًا يمكن أن تعرض الصور ايضاً 
 .وتقدم بعض خدمات التميفزيون الرقمي خدمات اضافيو . المعمنةالشركات 

التميفزيون التناظري ال يمكنو توفير صورة وإمكانية الحصول عمى صورة عالية الوضوح لمتميفزيون المتنقل * 
في السيارات والقطارات والباصات بل وحتى  المثبتةيفزيون المتحرك مثل أجيزة التل االستقبالجيدة في حال 

 .في حال التميفزيونات الصغيرة المحمولة باليد 


