جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رلى انًسبقDMAR1305:
اسى
تبريخ االيتحبٌ2013/03/27 :
عذد األسئهت)4(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعة
استخذاو اآلنت انحبسبت(ال)

انًسبق :انتىثيك واألرشفت اإلنكتروَيت

أجب عن األسئمة التالية:

السؤال األول :

االيتحبٌ انٍصفي
انفصم انذراسي الثبَي
2013-2012

اسى انًحبضر:د.حسٍ دوحبٌ
رلى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت:كهيت اإلعالو واإلتصبل
انمسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انمىاييس(ال)

 6درجات )

(

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

( .1

) اختراع الكتابة أدى إلى سهولة ونقل وتمرير التجارب والخبرات اإلنسانية عمى صعيد األمم وليس

( .2

) أجندة معمومات الصحفي هي احد أنظمة التوثيق في عصر المعمومات.

( .3

) مراكز األخبار المصورة تعمل ف وكاالت األنباء وهي ضمن أنظمة التوثيق.

( .5

) البيانات تعني تنظيم البيانات أو تجهيزها أو تحميمها لموصول إلى تفسير أو نتيجة.

( .4
( .6

األفراد.

) تطور وسائل نقل المعمومات لعب دو اًر في جميع األنشطة بالمجتمع.

) المعمومات الحافزة تتكون من نتائج وتجارب معممية حول موضوع ما.

السؤال الثاني :

(

5درجات )

اختار اإلجابة الصحيحة؟
 .1توصف المعمومات عمى أنيا

أ .ثابتة .

ت .متغيرة .

ب .ثابتة متغيرة.

ث .متأرجحة .

 .2المعمومات والمصادر لموضوع صحفي تتكون من:

أ .مصادر معمومات مكتبية فقط .

ب .معمومات مكتبية وشخصية.

أ .معمومات انجازية .

ث .معمومات توجيهية.

 .3الفيرس الذي يقوم بوصف مصادر المعمومات المختمفة مثل اسم الكتاب ومؤلفو وتاريخ ومكان نشره
وتوزيعو يسمى:

أ .فهرس المؤلف .

ب .الفهرس الوصفي.

ت.فهرس الموضوع .

ث .فهارس المكتبة.

 .4الصور والرسوم البيانية والخرائط ىي ضمن:

أ .أنظمة التوثيق لممؤسسات اإلعالمية .

ت .أنظمة التوثيق لممؤسسات التعميمية .

ب .أنظمة التوثيق لممؤسسات االجتماعية.
ث .التوثيق الذاتي لمصحفي.

 .5المعمومات التي يتم التوصل إلييا من خالل إجراء التجارب العممية تسمى:
ب .المعمومات األسموبية

أ .المعمومات اإلنمائية

ت .المعمومات االنجازية .

(

السؤال الثالث :

اذكر الفرق بين كل من :

ث .الممومات التوجيهية.

 9درجات )

 .1األرشيف الصحفي والمكتبة الصحفية؟
 .2التوثيق الذاتي لمصحفي وأنظمة توثيق المعمومات لممؤسسات اإلعالمية ؟
 .3فهرس الموضوع وفهرس المؤلف؟
السؤال الرابع :

 10درجات )

(

شهد العمل الصحفي في ظل االنترنت وظهور وسائل اإلعالم الجديدة تطورات كبيرة في ضوء

ذلك اجب:

 .1اذكر سمات الصحفي في عصر المعمومات؟
 .2اشرح سمة الدقة والموضوعية؟

اَتهت األسئهت
يع تًُيبتي نكى ببنُجبح وانتىفيك

