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مالحظة/تسميم ورقة األسئمة مع دفتر اإلجابة

( 20عالمة )

أجب عن األسئمة التالية:
السؤال األول:
أ -ضع/ي عالمة(√) أو عالمة(  ) Xأمام العبارات التالية مع تصحيح العبارات الخاطئة إن وجد:
 .1المجمة اإلذاعية عبارة عن تجميع لكافة األشكال اإلذاعية من أجل عرض موضوع ما بشكل جذاب.

 .2المطويات ىي مطبوع يصدر بشكل منتظم تتمتع بقدرتيا عمى التأثير وتيدف لرسم صورة ايجابية عن المؤسسة
 .3تستخدم المواد الماصة لمصوت في اإلستديو عند تقديم نشرات األخبار والبرامج اإلذاعية

 .4يعتبر عام 2006عام المدونات حيث خصصت الكارديان البريطانية صفحتيا الثانية لنشر يوميات عن المدونات
 .5تنقسم المؤثرات الصوتية إلى مؤثرات طبيعية ومؤثرات صناعية.

 .6تستخدم الكتيبات بشكل كبير في عمل العالقات العامة فيي أكبر حجما من الكتب وأقل في عدد الصفحات
 .7غرفة المراقبة باإلستديو اإلذاعي ىي المكان الذي يجمس فيو المذيع لقراءة النص عمى اليواء أو لتسجيمو
 .8كمما استخدمنا مواد عازلة لمصوت كمما استخدمنا مواد عاكسة لمصوت
 .9يمكن استخدام استديو األحاديث لتسجيل الموسيقى والغناء في حال التأكد من العزل الصوتي لإلستديو
 .10العالقة بين حجم االستديو وزمن الرنين عالقة طردية.

ب -تحدث/ي بإختصار عن الخصائص الواجب توافرها في اإلستديو التميفزيوني
السؤال الثاني:

( 20عالمة )

تحدث/ي عن أربعة مما يمي -:

 .1اعتبارات إخراج المطويات

 .2العوامل التي تتحكم في أساليب اإلخراج الصحفي
 .3طرق األمن المعموماتي

 .4األساليب الفنية لتصميم الصفحات الداخمية لممجمة
 .5نشأة المدونات

( 20عالمة )

السؤال الثالث:

تمر عممية التخطيط إلعداد البرنامج التميفزيوني بعدة مراحل أساسية من أجل تحقيق نجاحه" في ضوء ذلك-:
 .1اشرح/ي باختصار مراحل اإلعداد لمبرنامج التميفزيوني.
انتياء
 .2تحدث/ي عن العمل التدريبي الذي قمت بتصويره مع مجموعتك ،ودروك فيو والنقاط الرئيسة التي مر بيا
ً
بالسيناريو المقترح.
انتهت األسئمة
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