جايــــعـت فــــهســـطيٍ
رلى انًساقINF4239:
اسى انًساق :انتوثيك واألرشفت
تاريخ االيتحاٌ2014/03/23:
زيٍ االيتحاٌ :ساعة
استخذاو اآلنت انحاسبت (ال)

االيتحاٌ الَصفي
انفصم انذراسي الثاَي
2014-2013

اسى انًحاضر:د.كًال انشاعر
رلى انطانب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطانب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت:كهيت اإلعالو واإلتصال
انمسى  /انتخصص:ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعاجى أو انمواييس (ال)

أجب/ي عن األسئمة التالية:
(5درجات)

السؤال األول:
ضع/ي عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) Xأمام العبارة الخطأ:
 .1إعتمد اإلنسان في بداية وجودة عمى الكممة المنطوقة في نقل العمم ثم انتقل إلى مرحمة التدوين والكتابة.

(

)

 .2في العصر الحديث أصبحت المعمومات تحتل مكانا ىاما في سياق التنمية وتماثل في مكانتيا المواد االولية.

(

)

 .3أوعية المعمومات قبل التقميدية :ىي وسائط لتوثيق المعمومات استخدميا االنسان في الماضي لتسجيل انجازاتو.

(

)

 .4تعتبر المسالت من اشير اوعية تدوين المعمومات عند قدماء المصريين.

(

)

 .5تعد الببموجرافيا في مفيوميا الشامل بيانات عن المعمومات.

 .6تعتبر المادة الخام المعمومات األولية التي تأتي من البيانات في مجال الصحافة.

(
(

)

 .7يعتبر مركز المعمومات من اىم االقسام في المؤسسة االعالمية.

(

)

 .8الحصول عمى الخبر الصحفي من مصادره يعتبر من العمل الصحفي.

(

)

 .9يجب ان يتوقف المحرر عند كل معنى تغمقو عالمة االستفيام في تفسير الخبر وتوضيحو.

(

)

 .10من اىداف ووظائف اجيزة المعمومات بالمؤسسات االعالمية ىو اختيار واقتناء مصادر المعمومات.
السؤال الثاني:
 .1ترتبط عمميات المتابعة واالستكمال والتوثيق بـ-:
أنواع االخبار المراد نشرىا.

ب .انواع المعمومات المراد نشرىا.
ت .انواع البيانات المراد جمعيا.
ث .ليس مما سبق.
 .2العمميات التوثيقية في مراحمها المختمفة-:
أ.

تتقابل وتتناظر مع عمميات تحصيل االخبار.

ب .تتقابل وتتناظر مع عمميات تحصيل االخبار.
ت .االجابتان السابقتان.

ث .تتقابل وال تتناظر مع عمميات تحصيل االخبار.
 .3االخبار التقميدية هي-:
أ.

)
(5درجات)

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

(

)

روتينية.

ب .واسعة النطاق.
ت .االجابتان السابقتان.
ث .غير روتينية.
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 .4األخبار المهمة هي-:

أ .ذات طابع رسمي.

ب .معمومات سرية.

ت .االجابتان السابقتان.
ث .معمومات غير سرية.

 .5المندوب الصحفي في ميدان العمل االخباري يعرف اكثر من طريق لمتعامل مع االخبار المهمة ألنه-:
أ .يق ار ابعاد الخبر.

ب .ال يق ار ابعاد الخبر.

ت .ال يقوم بمتابعة الخبر.
ث .ليس مما سبق.
 .6يمجأ المندوب الصحفي في ميدان العمل مع االخبار المهمة إلى-:
أ .المحرر لمحصول عمى المعمومات.

ب .مصدر الخبر لمحصول عمى المعمومات.
ت .مركز المعمومات لمحصول عمى المعمومات.
ث .جميع االجابات السابقة.
 .7مصطمح مصادر المعمومات يشير إلى-:
أ .مركز المعمومات.

ب .أرشيف المعمومات.
ت .مصادر المعمومات في عمم المكتبات.
ث .جميع االجابات السابقة
.8

االسطوانات السمعية وأشرطة التسجيالت الصوتية والمرئية تعتبر من-:

أ .أقدم الوسائل السمعية.

ب .احدث الوسائل السمعية.
ت .من المصغرات الفيممية.
ث .ليس مما سبق.
.9

المصادر االلكترونية لممعمومات هي-:

أ .مصادر المعمومات التقميدية.
ب .مصادر المعمومات الورقية.

ت .مصادر المعمومات غير الورقية والتقميدية.
ث .جميع االجابات السابقة.
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 .10الدوريات االلكترونية هي-:

أ .نموذج مصور متاح عل أحد مواقع شبكة االنترنت.

ب .نموذجا غير مصور متاح عل أحد مواقع شبكة االنترنت.
ت .نموذجا مصو ار غير متاح عل أحد مواقع شبكة االنترنت.
ث .نموذجا غير مصور وغير متاح عل أحد مواقع شبكة االنترنت.
(4درجات)

السؤال الثالث:

عرف/ي المصطمحات التاليات بحيث ال يزيد التعريف عن ثالثة أسطر فقط.
 .1الكتاب.

 .2الدوريات.
 .3الوثيقة.
 .4البيانات.
(6درجات)

السؤال الرابع:

أجب/ي عن سؤال فقط من السؤالين التاليين.

 .1تتميز المعمومات بعدة خصائص اذكرىا/ييا مع الشرح ؟
 .2من خالل فيمك/ي لمادة التوثيق االعالمي عرف/ي عمم التوثيق اصطالحا مبينا انواع الوثائق وما ىي أىميتيا؟

انتهت األسئمة
مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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