جايــــعـة فــــهســـطيٍ
رقى انًساق:
اسى انًساق :االعالو انتعبىي
تاريخ االيتحاٌ:
زيٍ االيتحاٌ :ساعتيٍ

االيتحاٌ انُهائي
انفصم انثاَي

اسى انًحاضر............................ :
رقى انطانب..............................:
اسى انطانب.............................:
انكهيـة :االعالو واالتصال
انقسى  /انتخصص :

أجب عن األسئمة اآلتية:
السؤال األول :ضع عالمة √امام العبارة الصحيحة وعالمة Xامام العبارة الخاطئة مع تصويب الخطأ 01(:درجات):

 .0يمكن ببساطة عزو انتشار الشائعة الي وجود المعمومات الكافية لفهم القضية والمعب بمضمونها.
 .2نظ ار لمتطور العممي اصبح هناك فهم لمعني الحرب النفسية وعزوف عن دراستها المتعمقة.
 .3الحرب االيدلوجية هي اصطالحا سيكولوجيا ضيق ينطوي عمي زيادة التوتر بشكل متعمد.
 .4يعود استخدام العمميات النفسية الي العصور الحديثة.
 .5حرب الكممات يشير الي استخدام الرموز لمتأثير عمى سموك الجماهير.
 .6تمعب الشائعات دو ار هاما ومؤث ار في االحداث وفاعل عمى مستوى الجماعات فقط.
 .7شهدت الحرب العالمية الثانية تحوال جذريا في وسائل العمميات النفسية.
 .8التجسيد هو محاولة الراي العام خداع ذاته من خالل ايجاد تفسيرات مقبولة لبعض السموكيات.
 .9تستخدم العاطفة الكراهية من خالل الشحن المتواصل لمراي العام بمشاعر الكراهية.
.01الحرب النفسية تركز عمي ثالث عناصر اهمها الرسائل المخابراتية.

( 01درجات)

السؤال الثاني:

"بدأت الجماعات اليهودية في تطوير فكرها واسموب عممها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر،
وقد استطاعوا بأساليبهم االعالمية تحقيق اكبر عممية غسل لمدماغ"
 .1اكتب مراحل تطور العمميات النفسية االسرائيمية.
 .2وضح اهم خصائص وسمات العمميات النفسية االسرائيمية.
 .3اذكر اهم اساليب العمميات النفسية اإلسرائيمية.
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السؤال الثالث:

اسى انًحاضر............................ :
رقى انطانب..............................:
اسى انطانب.............................:
انكهيـة :االعالو واالتصال
انقسى  /انتخصص :

( 05درجات)

"الحرب النفسية هي احدي اشكال الدعاية تستخدم لمنيل من عزيمة الطرف االخر وادخال روح
الهزيم والياس " اشرح العبارة السابقة مع توضيح:
 .1تعريف العمميات النفسية.
 .2نشأة وتطور العمميات النفسية.
 .3االساليب التقميدية لتغيير الراي العام.
 .4االهداف العامة لشن حرب نفسية اثناء عممية عسكرية.

( 05درجة)

السؤال الرابع:

الشائعات من اخطر وافتك اساليب الحرب النفسية ألنها تدنس بطريقة اشبه بالسحر وسط الجماهير ويصعب
معرفة مصدرها" اشرح العبارة مع تناول:
 .1دوافع اطالق الشائعات وانتشارها.
 .2التفسيرات النفسية لمشائعة.
 .3انواع الشائعات.
 .4اهمية الشائعة.
 .5نماذج هامة لمشائعات.
 .6كيفية مقاومة الشائعة.
 .7الظروف المساعدة النتشار االشاعة.
انتهت االسئمة
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