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تبريخ االيتحبٌ2018/01/09 :
عذد األسئهت)5(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :ســـبعتيٍ
استخذاو اآلنت انحبسبت(ال)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انُهبئي
نمفصم انذراسي االول
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اسى انًحبضر :د.أحًذ انشقبقي،أ .شبدي أبى
نحيت ،أ.يحًىد انبسيىَي
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :االعالو واالتصبل
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقىاييس(ال)

أجب عٍ األسئهت انتبنيت:
انسؤال األول :ضع عالمة (√)أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( × ) أمام العبارة الخاطئة مع تصحيحها:

( -1
( -2
( -3
( -4
( -5

) صحيفتا (غموبس،ذى ماركر) صحف عامة متخصصة بالشؤون المالية واالقتصادية والزراعية
) يخضع مدير الرقابة العسكرية لمسئولية رئيس هيئة األركان.

) أسس بيجن هيئة رؤساء تحرير الصحف والتى تعتبر إحدى أذرع الموساد.
) صحيفة يديعوت أحرنوت هي الصحيفة األقدم في إسرائيل.

) نجحت قناة إسرائيل بمس الناطقة بالمغة الروسية بالظهور واالستمرار.

انسؤال انخبَي:
"كبَت اراعت هُب انقذس أول يحطت راديى بخت ببنهغت انعبريت بشكم عبدي ويستًر ،ونعبت دوراً يهًب ً في تطىر انهغت
انعبريت انحذيخت ،وَشرهب قبم َشىء إسرائيم" اشرح انعببرة انسببقت  ،حى تحذث عٍ كم يٍ:
أ  -إذاعة الجيش اإلسرائيلي؟
ب -إذاعة صىت إسرائيل باللغة العربية وأهم مميزاتها؟
انسؤال الحبنج:
تحدث في نقاط محددة عن كل من:
 أسباب استمرار اسرائيل إصدار قوانين رقابية صارمة عمى اإلعالم؟ -أهم بنود قانون الصحافة والنشر لعام 1933؟

 -أهم مظاهر الرقابة العسكرية التي يفرضها الجيش؟

 الفرق بين مادة  113والمادة  117في قانون العقوبات؟ -المكتب اإلعالمي لو ازرة الخارجية اإلسرائيمية؟
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انسؤال الرابع:
"يرتبط تاريخ التمفزيون في إسرائيل بحرب عام  ،1967والى هذا التاريخ كان عدد محدود من سكان إسرائيل يمتمكون أجهزة
مرئية الستقبال بث بعض المحطات التمفزيونية العربية" اشرح العبارة السابقة ،ثم تحدث حول كل من:
أ  -القناة الثانية لمتمفزيون اإلسرائيمي؟

ب -القنوات التمفزيونية المناطقية والفئوية؟

ت -أسباب تراجع رضا الرأي العام في إسرائيل تجاه التمفزيون؟
السؤال الخامس:
ظهور اإلعالم اإللكتروني في إسرائيل أو صحافة االنترنت ،ليس لهما صمة بظهور االنترنت وانتشاره في إسرائيل،

اشرح العبارة السابقة  ،وقدم نبذة مختصرة عن ثالثة من المواقع اإللكترونية الصحفية في إسرائيل.

اَتهت األسئهت
يع تًُيبتي نكى ببنُجبح وانتىفيق
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