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السؤال األول  :ضع عالمة ( صح ) أو عالمة ( خطأ )
أمام العبارات التالية ( :خمس درجات)
 .1أدى انتقال الصحافة إلى األردن إلى تقدم الوضع الصحفي فيها وانعكس على الضفة الغربية (
 .2تعتبر جريدة القدس الشريف أول جريدة صدرت في العهد العثماني في العام ( 1867
 .3تعتبر صحيفة إسرائيل اليوم من أبرز الصحف اليهودية في العهد البريطاني (

).

).

).

الصادر في الضفة الغربية خالل الفترة  1491- 1441من منافسة الصحف المصرية
ة
 .4تمكنت الصحف
(

).

 .5تميزت صحافة المقاومة بالنشرات السرية والمنشورات الخاصة (

).
).

 .9خضعت الصحافة في قطاع غ ةز في الفت ةر  1491_1441للقوانين األردنية (

 .1ساهم عدم انتظام صدور الصحف في قطاع غ ةز في ظل الحكم المصري في تطوير الصحافة وانتشارها
(

).

 .1صدرت أول صحيفة في قطاع غ ةز عام ( 1421

).

 .4عرفت فلسطين الطباعة في العام  1131على يد اليهودي نسيم باق عبر مطبعة دير الروم( .
.11

نمت الصحافة المتخصصة كاألدبية والرياضية في العهد البريطاني (

).

السؤال الثاني :أذكر ثالثة أمثلة لكل من:
درجات)
أ .صحف العهد العثماني .
ب .الصحف اليهودية في العهد البريطاني.
ت .المطابع في قطاع غزة.
ث .اإلذاعات الفلسطينية .

).

( خمس
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السؤال الثالث :
( خمس درجات )
تحدث/ي على شكل نقاط
التالية:

في اثنين من الموضوعات

 .1دور الصحافة الفلسطينية في دعم ثو ةر القسام عام . 1439
 .2سمات الصحافة في العهد البريطاني.
 .3الصعوبات التي واجهها اإلعالم الفلسطيني في قطاع غ ةز في عصر اإلدا ةر المصرية.

السؤال الرابع :
( خمس درجات)
" تعتبر فلسطين من الدول العربية األوائل التي عرفت الصحافة ،وقد مرت بالعديد من التجارب الصحفية في
العهود المتعددة ،وواجهت مجموعة من المعيقات وحققت العديد من النجاحات ،ولقد ساهمت في تعزيز
االنتماء الوطني لفلسطين".

في ضوء هذه العبارة تحدث بالتفصيل عن اإلعالم
الفلسطيني في العهد األردني أو العهد المصري.

