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( 5درجات

السؤال األول  :ضع اشارة صح او خطأ امام العبارات التالية
 - 1تعتمد الدعاية المعاصرة علي أساليب وأنماط دعائية قديمة مثل التقمص والتماثل

(

)

 - 2تسبق الدعاية غير ال مباشرة دعاية سابقة وقد تسمى الدعاية المقنعة أو السوداء حيث تميل إلي إخفاء أهدافها وهويتها ومصدرها

(

)

 - 3تقوم الدعاية بتضخيم األمور و إبراز المزايا واخفاء العيوب

(

)

 - 4يعزو ظهور اإلشاعة إلى وفرة المعلومات ،ومن هنا تروج الشائعات وكأنها حقائق

(

)

 - 5الشائعات من أخطر وأفتك أساليب الحرب النفسية ألنها تندس بطريقة أشبه بالسحر وسط الجماهير

(

)

( 13درجة )

السؤال الثاني :
 - 1عرف /ي االعالم التعبوي
 - 2عرف /ي البروباغاندا
 - 3الدعاية حسب الوظيفة

( 1درجات)
(  1درجات )
(  4درجات )

 - 4أسباب نجاح الدعاية الصهيونية

(  3درجات )
(  4درجات )

 - 5دوافع إطالق الشائعات وانتشارها

(درجاتان )

السؤال الثالث :

من أولويات تقييم العمل اإلعالمي ،هو إتمام خطوة التركيز على معرفة فن وابعاد النوع اإلعالمي ،وبالذات منه) اإلعالم
المضاد ( ..سواء كانت مادته اإلعالمية مقدمة محلي ًا أو اقليمي ًا أو دولي ًا ،فإن ما تأتي به مادة اإلعالم المعروضة ،سواء كانت
تعليقاً مشاكساً ضمن برن امج مرئي أو مسموع)  ..في ضوء العبا رة السابقة  ,ناقش كيف تعاملت رئيسة الفلبين مع االشاعة
التي اطلقت ضدها انثاء انقالب . 1891

انتهت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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