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أجب عن األسئلة التالية :

السؤال األول:

ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصويب الخطأ
 . 1عمليات اإلنتاج اإلعالمية تتقلب وفقاً لمضمون ونوع الوسائل اإلعالمية

(

)

 . 2المجلة والصحيفة تتفقان في أنهما يستخدمان نفس القطع وأساليب اإلخراج

(

)

 . 3الدراما اإلذاعية تعد من أكثر درجات االهتمام واالستماع عند الجمهور

(

)

 . 4المجلة اإلذاعية تعتمد على موضوع واحد أثناء عرضها

(

)

 . 5التحقيق اإلذاعي يختلف عن الفيتشر اإلذاعي من حيث اللقطات المستخدمة

(

)

(

)

 . 7عمليات التنفيذ للبرامج تستوجب تنفيذها بغض النظر عن التطورات في المجتمع

(

)

 . 8تؤثر االتجاهات المحافظة والشعبية والمعتدلة في شكل ومضمون اإلنتاج اإلعالمي

(

)

 . 9تعد اإلمكانيات المادية هي التي تتحكم في عملية ممارسة عمليات اإلنتاج الصحفي

(

)

.6

ال يتطلب تواجد معد المادة التلفزيونية واإلذاعية خاصة في مجال األخبار أثناء المونتاج

السؤال الثاني
"عمليات التخطيط من أعقد المراحل التي تمر بها عمليات اإلنتاج التلفزيوني  ..تتطلب ضوابط مختلفة " ناقش العبارة

بالتفصيل ثم أجب عن األسئلة التالية :

 – 1ما مراحل اإلنتاج للبرامج التلفزيونية مع شرح مرحلة المعالجة
 - 2ما دور وسمات معد البرامج التلفزيونية ؟

 - 3ضع مقترحاً لبرنامج تلفزيوني يتضمن كافة العناصر .
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السؤال الثالث
" المنافسة بين اإلذاعة والتلفزيون ساهمت في تطوير العمل اإلذاعي في مجاالته المختلفة" وضح باختصار العبارة
السابقة ثم أجب عن األسئلة التالية :
 - 1وضح مفهوم المجلة اإلذاعية وعمليات اإلعداد لها

 - 2تحدث عن عمليات تقييم المضمون في العمل اإلذاعي

السؤال الرابع
أجب عن سؤالين من األسئلة التالية :
 - 1تحدث عن مكونات الصفحة األولي في الصحف بشكل عام؟
 - 2ما تقسيمات األغلفة في المجالت ؟
 - 3أنواع القطع في المجالت ؟

إنتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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