جبيــــعـة فــــهســـطيٍ

رلى انًسبقINF3330:
اسى انًسبق:تكُىنىجيب اإلتصبل
تبريخ االيتحبٌ2013/05/30 :
عذد األسئهة)5(:أسئهة
زيٍ االيتحبٌ:سبعتبٌ
استخذاو اآلنة انحبسبة(ال)

االيتحبٌ الَهبئي
انفصم انذراسي الثبَي
2013-2012

أجيب/ي عن األسئمة التالية:

السؤال األول :

اسى انًحبضر:أ.حسٍ دوحبٌ
رلى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة:كهية اإلعالو واإلتصبل
انمسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انمىاييس(ال)

 15درجات )

(

يمكن لمصحافة أن تشكل خط ار عمى الصحة والبيئة ،فعديد ممن يعممون في ىذه المينة يجدونيا محاطة

دائما بالضغوط التي تمارس عمييم في ضوء ذلك اجب  /أجيبي عن اآلتي:
 .1اشرح السمبيات البيئية لتكنولوجيا االتصال ؟

 .2اشرح السمبيات الصحية غير الظاهرة وكيفية تفاديها؟
(

السؤال الثاني :

 15درجات )

عرف/ي أو أذكر/ي العالقة بين األتي:
 .1المدونات العربية:

 .2وسائل اإلعالم الجديد والوسائط المتعددة:

 .3صحافة المواطن ومواقع التواصل االجتماعي:
 .4البث الفضائي وبث االنترنت:

 .5أنماط التفاعمية والبث المباشر:
السؤال الثالث :

أذكر /ي الفرر:

 10درجات )

(

 .1التميفون المحمول والموجات الكيرومغناطيسية.
 .2تمفزيون النت واذاعات النت .

 .3المواقع اإلخبارية عمى االنترنت والمدونات .
 .4المدونات ومواقع التواصل االجتماعي.

 .5صحافة المواطن والصحافة االلكترونية.

السؤال الرابع :

(

10درجات )

لفتت مواقع التواصل االجتماعية أنظار واهتمام الشباب في الوطن العربي ،وحدث تزاوج بين صحافة

المواطن ومواقع التواصل االجتماعي في ضوء ذلك اجب /اجيبي عن األتي:
أ .تحدث/ي عن أىمية ومميزات وسمبيات صحافة المواطن؟
ب .تناول/ي بالشرح ما ال يقل عن ثالثة شبكات اجتماعية عربية؟

السؤال الخامس:

 10درجات )

(

ضع/ي عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وضع/ي عالمة (  ) أمام العبارة الخاطئة:

( .1

متميزة.

( .2
( .3
( .4

) صحافة المواطن نشأت باالتفاق بين مجموعات من المواطنين ،وطوروىا لتكون مواقع إخبارية
) فمكر ىو موقع مشاركة اجتماعية ال يسمح بتوزيع الصور إال بموافقة المشترك.
) تسببت مواقع التواصل االجتماعي بتضميل القراء واحداث خمول لدى الرأي العام.

) يتميز التميفون المحمول بتأثير سيكولوجي سمبي ألنو خمق حالة من النميمة المتواصمة عند

السيدات ومشاكل اجتماعية.

( .5

) (سايبر فوبيا)( ،كمبيوتر فوبيا) مصطمحات جديدة لمدمني التعامل مع الكمبيوتر.

( .6

) أضافت تكنولوجيا االتصال مخاطر جديدة في تموث البيئة لم يتم اكتشافيا بعد.

( .7

) االنترنت خمق عالم جديد من النقد والتطور والتحضر واالرتقاء بالدخل الفردي والقومي.

( .8
( .9

) من مميزات وسائل اإلعالم الجديد استخدام الوسائط المتعددة والنقل المباشر .
) أتاحت تكنولوجيا االتصال الحديثة

الجماعات الشاذة.

( .10

الفرصة لمجماعات الميمشة لمتعبير عن نفسيا وحاربت

) إذاعات االنترنت في ازدياد  ،وىذا يدلل أن اإلذاعات لم تفقد بريقيا مع ظيور الفضائيات

واالنترنت.

اَتهـت األسئهة
يع تًُيبتي نكى ببنُجبح وانتىفيك

