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 وشازةالتربُت والخعلُم

ت  ت التربٍى الظىسجاٍز

 الخفخِش على مىضىعي ؤلاعالم والظِىما

 

 2015 ضُف: مىعدالامخدان       049203 : زكمالىمىذج

 

يالصححفترإلاعالمي–ي ختحهنبسرجىنسريئ

 الوحدجحهحلخعليميخحهحلثحهيترالثحلثت

 

 .للساءةاللطعتالخازجُت( دكُلت 30 )، باإلضافت إلى هطفظاعت(دكُلت 135 )طاعخاهىزبع: ّدةالا ختحن

ٌ ًخيّىن :  نيىحال ختحن :  الامخداهمىنالالتفطى

 كطعتإلاُخدّزض: اللطالالّر يUNSEEN -  .جابتواملت. أطئلت(  4 )مىؤزبعت( 2 )علُىماإلجابتعيظؤالين
ّ

ي. دزجت 16 لىّل
ّ
  32: اإلاجمىعالىل

 .دزجت

 جابتواملت. أطئلت( 5 )مىخمظت(  3 )علُىماإلجابتعىنالالتأطئلت:اللطاللثحوي
ّ

ي. دزجت 16 لىّل
ّ
 .دزجت  48: اإلاجمىعالىل

 جابتواملت. أطئلت( 7 )أطئلتميظبعت( 4 )علُىماإلجابتعىؤزبعت- أطئلتمعسفتكطيرة: اللطاللثحلث
ّ

ي. دزجاث 5 لىّل
ّ
 20: اإلاجمىعالىل

 . دزجت

 .الجىجد: مىاّدمظاعدةٌظمداطخعمالها

 .الجىجد: حعلُماجخاّضت

محجسيدرهكخحبتهمظّودةأ
ّ
"  ظّودة "كخنواكلمتأ...(زؤرطأكال و حشحبه )كخنوافيدفترالا ختحهللغ،فيطلتحجخحضت،كل

طلتتحظخعملونهح ظّودة
ّ
!! كخحبتأّيت ظّودةعلىأرزاكخحزحدفترالا ختحهلدحظّبنالغحءالا ختحن. فيندايتكل

!  لكمحلىبححهسحو

ي

ي

ي
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دّزض: اللطالالّر ي
ُ
يUNSEEN -كععتملخ

 .أطئلت(  4 ) ىأزبعت( 2 )عليكمحإلححبتعيظإالين

ححبتكح لت
ّ

 .دزحت  32: املبموعحلكلي. دزحت 16 لكّل

 
ي سَّ سحلت اللساءةالخمهيديتفيحلكىيظذ"يئطسائيالليوم"اكتراح كحهوهلوكلحلخوشيعحملبحهيلـ

ي
ي ي43جأييد اللساءة الخمهيديت في الكىيظذ، بب"يطسائل اليومئ"د جوشيع الصحف املبحهيت رخحضت صحيلت قيكتراح اللحهون الرر ُريئ سَّ

 
ً
ي23 لحبل  عحزضت عضوا

ً
ب آخسرن9را خىع  ، عضوا حل جتديد أكتراح اللحهون  ً اححء .  ً الححضسيً عً الخطويذ، فيمح حغيَّ

.يبيع الصحيلت اليو يت  لحبل  نلل ز صريليرغم"ياطسائيل اليوم"ححوي لصحيلت المجوشيع ا 

 

طالبىن بمىع جىشَع ُصحف مجاهُت، جدذ شعاز اَطَبم الخطىٍذ على اللاهىن جساشم  ًُ الحفاظ على الصحف "تهاماث بين الىىاب الرًً 

 لخىعُف اإلااٌ الخازجي في خدمت مشسوع معين
ً
اًخان وابل، وأولئً الرًً اطخماجىا في الدفاع "، وعلى زأطهم عضى الىىِظذ "ألاخسي ومىعا

بل ُعضى الىىِظذ وابل في خطاب و". ًىفاٌ شطاًيُدع"وعلى زأطهم ُممنل  عً الحيىمت الىشٍس " ًىماٌطسائُل إ"عً صحُفت 
َ
أمام الجلظت ك

ظتهدف  ٌَ مىلت مً ضدًله اإلالُازدًس اليهىدي ألاميروي  اإلاعسوفت بدعمها لىخيُاهى،"ًىمٌإطسائُل ا"الخطىٍذ، هفى وىن اللاهىن 
ُ
واإلا

 مىر وشؤتها عام 
ً
مام أهلاذ جمُع الصحف في اطسائُل، التي جخخفي  هىإن هدف اللاهىن أوضح بأضاف وأ. 2007شلدوهؤدلظىن، وجىشع مجاها

.  جل جمُع الرًً ٌعملىن في الصحفأجل الخعددًت النلافُت وحعدد آلازاء ومً أعُيُه، ومً 

الظعي إلى اللضاء على الصحافت اإلاىخىبت في إطسائُل، بظبب الخىشَع اإلاجاوي وخفض أطعاز "واتهم الىائب إًخان وابُل، أدلظىن، بـ 

جخطسف هىرا " إطسائُل الُىم"ولىا وعسف بؤن : " وخرز كائال.، على خد حعبيره"ؤلاعالهاث، وهى ألامس الري ال حظخطُع الصحف ألاخسي اخخماله

ما ، ًؤحي مً أمىاٌ اإلالامساث التي ًخم ضخها مً الخازج، بمئاث مالًين الشىاكلالري جمىٍل الصحُفت لِع ألنها صحُفت هاجحت بل بظبب 

فض ي إلى طُطسة اججاه واخد وزأي واخد لض ي على اإلاىافظت العادلت، وكد ًدظبب بئغالق باقي الصحف، وٍُ نير الشيىن خٌى ِمطداكُتها وٍَ ًُ". 

 " هره الصحُفت ال جلخفذ إلى الُمين وال جىغس إلى الِظاز، إهما ول ما جلىم به هى عبادة اللائد"وبدظب إدعائه 

س اللىاة الناهُت د إغالق الصحُفت “: كاٌ وابل بدظب جلٍس د مىع إغالق باقي الصحف، صحُفت "ًىمٌإطسائُل ا"أها ال أٍز إطسائُل " بل أٍز

مىً بُعها بظعس زمصي بل طىف ٌظخمس إضدازها بعد مسوز اللاهىن، "ًىمٌا ًُ أكترح بُعها ختى لى بظعس شاكل واخد، وادعى أن الصحُفت ".  

با طُؤجىن إلُىا مً شماٌ وىزٍا "،"، إهما هي ُمىخج الري ًؤالس على اإلاعخلداث وفىس الىاض لرلً ًجب  الخعامل معه باخترام"مُليي"لِظذ  وكٍس

خعلمىا مىا هُف ًطىعىن الصحافت َُ  " . ل

اكتراح وابل هابع مً عدم زضاه عً "ومً بين مً عازضىا إًخان وابل ومشسوع اللاهىن، الىشٍس اللُيىدي ًىفاٌ شطاًيع، الري اعخبر أن 

 إن ".  الري جلىده الصحُفت الظُاس يالخط
ً
 ليىزٍا الشمالُت، خٌى "وكاٌ طاخسا

ً
لّدم دزوطا ُُ  بشيل نهائي، فظ

ً
اللاهىن إن جم إكسازه مظخلبال

 ". وهرا الاكتراح ال ًدترم الدًملساطُت "."هُفُت إغالق صحُفت

سها وأًدًىلىجُتها، فلِع لهرا ألامسضلتبش ئ" إطسائُل الُىم"زبما وابل ال ًدب  " ًىفاٌ شطاًيعأضاف  ىافم على طُاطت جدٍس ًُ . وال 

فظدخيىن هىا أغلبُت إلغالق الصحُفت، وهىرا حعطي الىىِظذ " هآزحع"ألنهظُيىن غدا أشخاص ال ًخفلىن مع طُاطت جدٍسسصحُفت 

 . شسعُت الكتراخاث كىاهين عبثُت إلغالق وطائل ؤلاعالم

وأضاف شطاًيُدع أهه ال ًىجد في العالم الدًملساطي بسإلاان ٌظً كىاهين مً شؤنها أن حظاعد أو جؤدي الى إغالق وطائل إعالم وهم أفىاهها 

 ". جدذ غطاء وحجت اهخلاداث ًىجهها أعضاء البرإلاان لهره الىطائل
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صي وعاز"كتراح اللاهىن باللساءة الخمهُدًت هى إ، أن هجاح "ًىماٌطسائُل إ"واعخبرث صحُفت 
ُ
، ليل مً ضىث لطالحه، وذهسث أن هرا "خ

الىىِظذ هى الخاطس ولِع "وأضافذ الصحُفت أن . ومع مالىيها" ًدٌعىث أخسوهىث"في صحُفت " لخدمت مطالحهم"الخطىٍذ جاء 

 ا"واعخبرث أن خطاب إًخان وابل خالٌ طسح مشسوع اللاهىن وان  ."هدً
ً
وهى ال ًسمي إلى إهلاذ الصحافت وإهما هي مظالت "ضدها، " هخلامُا

ت الخعبير"وشددث في ملاالث عدة وشستها بؤن اكتراح اللاهىن . ، بظبب خالفاث أًدًىلىجُت"شخطُت  ." والدًملساطُتٌشيل اهتهاوا لحٍس

ت الصحافت واليشس واإلاطلحت العامت للصحف، إال أن هال منهما  لين اإلاؤٍد واإلاعازض شعازاث خٌى خٍس وفي الىكذ الري ًسفع ول مً الفٍس

 .ًسي ألامىز مً مىغىزه، فُما ًدضس اإلااٌ والظُاطت بلىة مً خلف هرا اإلاىكف أو ذان
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ي.يهنسيت الهيمىت:يالظإا   ر ي

 "يييهره الصحيلت ال جلخلذ ئلى اليمين رال جىنس ئلى اليظحز، ئهمح كل  ح جلوم به هو عنحدة اللحئد":يحظب ئدعحء كحبل

ت الهُمىت . أ   ( دزجاث6). إشسخاإلدعاء اإلاسهصي لىغٍس

ت،باإلعخمادعلىفُاإلالدمتأعاله،"إطسائُل الُىم"عضى الىىِظخئلىصحُفت ًىّجههإشسح الىلد الري  . ب ت الهُمىت، أعط أمنلت الىغٍس هغٍس

 ( دزجاث10). مً اإلالاٌ

ي

هنسيت بىحء الواكع  :يالظإا  الثحوي

يي"الخعح لمعهنححترامالىحض فلرلكيببُ ىخبحلرييإثسعلىحملعخلداجوفكسهي،ئهمح" يلكي "ئهحلصحيلتليظذ"

ت بىاء الىاكع . أ  ( دزجاث6). إشسخاإلدعاء اإلاسهصي لىغٍس

ت بىاء الىاكع، أعط أمنلت مً اإلالاٌ . ب   ( دزجاث10). إشسخئدعاء عضى الىىِظذ وابل في اإلالدمت أعاله باالعخماد على هغٍس

ي

يعالكت إلاعالم بحلظلعت :يالظإا  الثحلث

ي" حُيثيرالشكوكتومِلطداكيتهحرَيلضيعلىحملىحفظتالعحدلت،ركديدظنبناغالكنحكيحلصحف،رُيلضيالىظيعسةاجبحهواحدرزأيواحد"

ت وهمىذج اإلاظؤولُت الاجخماعُت لعالكت ؤلاعالم بالظلطت مً خالٌ ميزجين  . أ    ( دزجاث6( . )2)كازن بين همىذج الحٍس

مع الظلطت بىاًء على إدعاء عضى الىىِظذ وابل، أعط أمنلت " إطسائُل الُىم"إشسح ما هى الىمىذج الري ًطف عالكت صحُفت  . ب

  ( دزجاث10). مً اإلالاٌ

ي

 حسيت الخعنير :يالظإا  السابع

صيوعحز "كتراححللحهوهنحللساءةالخمهيديتهوئ،أهىبحح"يوم طسائيالئ "راعخبرجصحيلت"
ُ
، رهرا إلاكتراح ال يتترم ،لكلمىطوجلطحلحه"خ

ي"يالديملساظيت

ت الصحافت في اإلاجخمع الدًملساطي . أ ت الخعبير وخٍس    ( دزجاث6). اشسح ما هي أهمُت خٍس

ت الخعبيرالري ًدعم زأي عضى الىىِظذ وابل، ومبرز واخد  (1)اشسح مبرز واخد  . ب ت الخعبير الري (1)مً مبرزاث خٍس مً ُمبرزاث خٍس

 ( دزجاث10)ًدعم عضى الىىِظذ شطاًىدع 
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:اللطاللثحوي  

 .أطئلت( 5 ) ىخمظت(  3 )عليكمحإلححبتعىثالثتأطئلت

ححبتكح لت
ّ

ي. دزحت 16 لكّل
ّ
ي.دزحت  48: املبموعحلكل

 جمنُل الفئاث ؤلاجخماعُت في الاعالم الاطسائُلي والعسبي وهمىذج هالزن: الظؤاٌ الخامع

 طلنيت جلور الشك رعدم الثلت جبحه العسب بشكل عحم في النالد، ربرلك حظوق للجمهوز ان رطحئل إلاعالم إلاطسائيليت جطوز أهمحطئ

ر ىتغ أخالكيح، بكلمحث أخسى  كليت العسبيت في النالد لم جتطل على الخمثيل الديملساظي، غير بحزش "يالعسبي كمهمش"جلظيراث جسطم 

ي.ي في الظححت إلاعال يت أكل  ً وظنتهم الظكحهيتان جمثيلهح كليل حدا روظنت حضوزهئفتظب، بل 

دز، العسب هذ   عازف ابى كٍى

ً "جمنُل العسب في ألاخباز"ُجلظم الباخنت بسوفِظىز عىاجفيرطذ في ملالها   الفلظطُيُىن :  الى أزبع مجمىعاث (العسب)، جمنُل آلاخٍس

 ".  معادًت"، فلظطُيُى الضفت واللطاع، عسب مً دٌو حعخبر ضدًلت وعسب مً دٌو ال جصاٌ حعخبر "عسب إطسائُل"اإلاظمىن 

  ( دزجاث9). اختر مجمىعت واخدة مً بين  اإلاجمىعاث ألازبعىمً الم اشسح جمنُلها في  ألاخباز ؤلاطسائُلُت . أ

اذهساإلاساخل ألازبعلخمنُل الفئاث الاجخماعُت في ؤلاعالم خظب همىذج هالزن، ومً الم اشسح في أي مسخلت مىجىد جمنُل العسب في  . ب

  ( دزجاث9).  ؤلاعالم ؤلاطسائُلي بىاًء على اإلالدمت أعاله

ت لىلب الطمذ : الظؤاٌ الظادض اث العىف وهغٍس  هغٍس

ذكسث الشسظت أّن ضغيًرا في الخحطعت كحن يعنث بمظدض في اللىحء الخللي للمنز ، ثم ضّوب املظدض هتو الطغيرة رأظلم عليهح الىحز 

م اطخخدام املظدض، كح  ».يفأضحاهح على اللوزي
ّ
هره الححدثت .ي«هه حعلم ذلك  ً ألعحب الليديو ئحين طئل ضغير الخحطعت كيف حعل

كنذ في ئحدى الواليحث   يركيت ، يعخبر هرا الخبر  إشًسا الن خعس ألعحب «يظلوليت»ة، رئهمح حسيمت رفتراضاليظذ كطت 
ُ
العحلم ازج

حالافتراض ي
ً
.يي لخطًسا على املساهلين، بل يشمل  ظلح  الريً يد ىونهحجتميلهح  لم يعد ، التي جتور عىل

 2014لها، 

شاز إلُه في  (2)أذهسااليخين  . أ
ُ
ت التي جدعم اإلاناٌ اإلا اث جؤالير العىف على الفسد واإلاجخمع، ومً الم اشسح الىغٍس اث مً هغٍس مً هغٍس

 . ( دزجاث9). اإلالدمت أعاله

ت لىلب الطمذ . ب   ( دزجاث9). اشسح جؤالير عاهسة العىف الافتراض ي باالعخماد على هغٍس

ت الخعبير : الظؤاٌ الظابع  ؤلاعالم البدًل واللُىد اللاهىهُت على خٍس

عـد ِ عيـت إلزجكـحب أعمـح  دهيئـت، برزيعـت حسيـت الخعنيـس؛ رذلك  ً خال  الاطخخدام غير  إلاعالم النديلتن رطـحئلئ“
ُ
 أضـنتذ للـنعض ح

.يلححق  ذى اهمئراملشسرع ، اهدف املظـحض بتلـوق آلاخـسيً ، رالدشــهير اهــم رالععـًـ فــي أعساضــهم رشــسفهم رالخــدخل فــي خطوضــيحتهم 

رال يخوكف   س عىد هرا الحد، ئهمح كد يمخد ئلى اطخخدام هره الوطحئغ لخىليـر أغـساض ئحسا يت تهدف ئلى شعصعت اطخلساز الدر  

 ".رهــو  ــح جلجــأ ئليــه الجمحعحث املخعسفت بحطخخدام شنكت إلاهترهذ.ي ً خال  وشـس أخنـحز ر علو ـحث شائلــت، رتهديد أ نهح الوظني
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ي ولُت الحلىق العلىم الظُاطُت،زضا همِس ي.د

 ( دزجاث9). اشسح ما هى ؤلاعالم البدًل . أ

ممىً أن ٌظخعمله اللضاة ضد الجماعاث اإلاخطسفت باطخخدام شبىت ؤلاهترهذ، بىاء على اإلالدمت  (1)اشسح جلُُدا كاهىهُا واخدا  . ب

ي ( دزجاث9). أعاله

 " الظماء اإلافخىخت"جساجع السكابت في عطس : الظؤاٌ النامً

يربعيد،يهحءٍءييبلديفيييتطليفمحي لخوحت،يكسيتيئلىيكلهيالعحلميراملعلو حث،يإلاعالميجكىولوحيحي ًيلحلهحير حيالخلىيت-العلميتيالثوزةيحّولذ

ييرأهذيدكحئميبعديأريركوعهيلحنتيطدشحهده ييأريالاطخلنح يغسفتيفيي ظتررٍء رئذا كىح هلو  .  يح يآالفيُبعديرعلىيالىوميغسفتيفيي ظخلمٍء

الطوزة خبر، ركد يغني عً  ئحث بل رآالف امللحالث، رال طيمح درزهح في ضيحغت :ي، فلي إلاعالم هلو ي"الوثيلت خبر"في النتث  كحديمي 

ي
ً
 رئيبحبح

ً
 .السأر العحم رالخأثير عليه طلنح

سة هذ  عبد الحظين شعبان، الجٍص

 ( دزجاث8".  )الظماء اإلافخىخت"لتراجع السكابت في عطس (2)اشسح طببين   .  أ 

شاز إليها في اإلالدمت أعاله . ب
ُ
  ( دزجاث10). اشسح ما هي الغاهسة اإلا

 

ت الاكخطادًت الظُاطُت   : الظؤاٌ الخاطع  الىغٍس

لذ إلاهدنحه في  ظلظالث ز ضحن 
َ
شنه الخحم  ً  بح  ئهخحج بعض  عمح  الدزا يت الكبرى التى جتدد املظخوى ا وسححب الدرلت  ال2014ل

 يىحفع إلاهخحج الخحص ، فلد غلنذ على  عمح  امللد ت هرا العحم  ساعحه 
ً
السفيع فى املبحالث الخحزيخيت رالوظىيت رالاحخمحعيت رحعد هموذحح

 رئشنحع السرح الاطتهالكيت رإلابححتطخخدام العىف اشسرط الظوق رظموح زأض املح  فتظب فى حرب إلاعالهحث رئاهحز الجمهوز رإلافساط فى

ي.  س الرى ييخهى ئلى الهنوط بحلررق العحم لدى املشحهديًـ حتى رلو أدى ذلك ئلى ئهداز الليم اللىيت رالجمحليت 

 غادة واهد، السأي للشعب

ت الاكخطادًت الظُاطُت . أ   ( دزجاث9). اشسح الادعاء اإلاسهصي للىغٍس

ت الاكخطادًت الظُاطُت العخبازاث إهخاج مظلظالث زمضان  . ب   ( دزجاث9. )2014اشسح الىلد الري طخىجهه الىغٍس
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يأطئلت عسفتكطيرة: اللطاللثحلث

 (.7 )أطئلت يظنعت( 4 )عليكمحإلححبتعىأزبعت

ححبتكح لت
ّ

ي. دزححث 5 لكّل
ّ
ي.دزحت 20: املبموعحلكل

 . مً أهىاع الخؤالير (1)هىالً الالالت أهىاع جؤالير للحملت ؤلاهخخابُت في الصحف والسادًى على الىاخب، إشسح هىع واخد . 10

ت الاطخخداماث ؤلاشباعاث.11  . أعط مناٌ لحاجت واخدة مً الحاجاث التي ُجلبيها شبياث الخىاضل ؤلاجخماعُتللُمظتهلىيها، بىاًء على هغٍس

جىد ومً الم أعط مناٌ؟ .12
ُ
 اشسح ما هى ؤلاعالم اإلا

 .  للخعلُباث في ؤلاهترهذ  (2)اشسح خظيخين .13

 . لىجىد العىف في ؤلاعالم (2)اشسح طببين.14

 اشسح ما هى جؤالير الخمنُل للفئاث الاجخماعُت في وطائل ؤلاعالم؟.15

 اشسح ما هي السكابت الراجُت؟. 16

 

 


