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أجب/ي عن األسئمة التالية:
( 10درجات)

السؤال األول:
الخطأ
:
ضع/ي عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) Xأمام العبارة
 .1المحرر الصحفي :يحصل عمى معموماتو من عدة مصادر منيا الحية وىي االشخاص.
 .2يمكن تقسيم المعمومات الصحفية إلى نوعين :منيا األولية أو الراىنة أو الحالية ،والتي تتسم بالجدية والفورية.
 .3الكتب المرجعية :ىي الكتب التي ال تق أر كميا من البداية إلى النياية.

 .4األرشيف الصحفي :ىو من أكثر التسميات شيوعاً واستخداما في المغة العربية في الحقل االعالمي.
 .5أرشيف المعمومات :ييم صاصات من الصحيفة أو الصحف األخرر والمجالت التي تصدرىا الممسسة أو الممسسات األخرر.

 .6المعالجة الفورية :وىو يتم عن طريقيا نسخ الممف الموجود إلى اطار جديد وتحول الممفات األخرر إلى تصميمات مختمفة طبقا لمحاجة.
 .7عممية االستخالص :يتم خالليا تناول المعمومات المستخمصة و(المستخمصات) وأرشفتيا في اعدة البيانات.

 .8المعالجة الكتابية :ىي العممية الفنية التي يتم فييا تحويل الو ائع واألحداث واآلراء واألفكار والخبرات من تصورات ذىنية وأفكار إلى لغة
مكتوبة مفيومة لمقارئ العادي.

 .9الكتابة الصحفية :ىي عممية تتيمن المراجعة واعادة النظر الصحفية في الميمون الصحفي المكتوب في االشكال الصحفية المختمفة.
.10تبسيط وتوييح المغة :ىي العممية التي تمقي النظر عمى أسموب كتابة المويوع الصحفي.

السؤال الثاني:

أختر/ي االجابة الصحيحة من بين االجابات التالية:
.1

المصادر االلكترونية لممعمومات هي-:

أ .مصادر المعمومات التقميدية.
ب .مصادر المعمومات الور ية.

ت .مصادر المعمومات غير الور ية والتقميدية.
ث .جميع االجابات السابقة.
.2

الدوريات االلكترونية هي-:

أ .نموذج مصور متاح عمى أحد موا ع شبكة االنترنت.
ب .نموذج غير مصور متاح عمى أحد موا ع شبكة االنترنت.
ت .نموذج مصور غير متاح عمى أحد موا ع شبكة االنترنت.

ث .نموذج غير مصور وغير متاح عمى أحد موا ع شبكة االنترنت.
.3

تقدم مراكز المعمومات بالمؤسسات الصحفية خدمات عديدة منها-:

أ .الخدمة المرجعية.

ب .خدمة تداول أوعية المعمومات.
ت .خدمات التصوير واإلنتاج.
ث .جميع االجابات السابقة.
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الكتابة الصحفية هي-:

أ .مرحمة التفكير والتخطيط.
ب .مرحمة جمع واعادة التفكير والمراجعة.
ت .مرحمة المراجعة.
ث .العممية الفنية التي يتم فييا تحويل الو ائع إلى لغة مكتوبة.

 .5تعتمد الكتابة العممية عمى-:
أ .الكتابة الصحفية.

ب .التحرير الصحفي.
ت .التوثيق واألرشفة.
ث .المصطمحات الفنية المحددة والد يقة.
.6

األرشيف الصحفي هو-:

أ .المكتبة.

ب .البروفات.
ت .راءة المويوع.

ث .المجموعة اليخمة من االوعية المعموماتية.
.7

تعتمد تكنولوجيا المعمومات عمى المزج بين كال من (األدوات أو الوسائط) واألنظمة الفنية التالية-:

أ .الحاسبات االلكترونية.
ب .اال مار الصناعية.
ت .أشعة الميزر.

ث .جميع االجابات السابقة.
.8

الموقع االخباري هو-:

أ .الموا ع شائعة االستخدام.

ب .الموا ع البسيطة االستخدام.
ت .الموا ع المستخدمة في االخبار العالمية فقط.
ث .ليس مما سبق.
.9

موقع المشاركة والمناقشة هو-:

أ .يجسد العال ة بين المحتور واالتصال.
ب .يجسد العال ة بين اآلراء النقدية.
ت .االجابتان السابقتان.

ث .ال يجسد العال ة بين اآلراء النقدية.
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 .10المراجع االلكترونية هي-:

أ .الخدمات المرجعية المتوافرة عبر شبكات االنترنت.

ب .الخدمات المرجعية عبر الحاسب اآللي.
ت .االجابتان السابقتان.
ث .ليس مما سبق.

(  10درجات)

السؤال الثالث:
أكتب ما تعرف/ينه عن المصطمحات التاليات بحيث ال يزيد التعريف عن ثالثة أسطر فقط..
 .1عممية األرشفة.
 .2التصحيح.

 .3الكتب االلكترونية.

 .4المصادر االلكترونية لممعمومات.

(  30درجة)

السؤال الرابع:

أجب/ي عن سؤالين فقط من االسئمة التالية.

 .1في خيم تدفق المعمومات في العالم بعد عقد التسعينيات وجدت وسائل االعالم االلكترونية أن يكون ليا موطئ دم عمى الشبكة
العنكبوتية ،ويمكن توزيع ىذه المشاركة من خالل عدة مجاالت اذكرىا/ييا مع الشرح ؟
 .2عمى يوء دراستك/ي لمادة التوثيق واألرشفة أذكر/ي مزايا نشر الصحف عبر االنترنت؟
 .3من خالل فيمك/ي لمادة التوثيق االعالمي أذكر/ي أىم المشكالت جراء استخدام االنترنت صحفيا؟

انتهت األسئمة

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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