
 جامعـة بنهــــا                                                                          المادة / مدخل إلى عموم الصحافة 

 م  5/1/5115كمية التربية النوعية                                                                           تاريخ االمتحان : 

 أستاذ المادة / دكتور : عبد السالم محمد عزيز عبد السالم                                                              عالم التربوىقسم اإل    
  81الفرقة  األولى                                                                          زمن االمتحان / ساعتان     الدرجة /    

 -إجابة السؤال األول :
يقصد بالتضخم النقدى إن زيادة األجور لمعاممين البد وأن تؤدى إلى زيادة االنفاق االستهالكى فإذا لم تكن  -1

 نتاج فإن النتيجة هى ارتفاع األسعار وهو ما يعرف بالتضخم النقدى .هناك زيادة فى اال 
 المجتمعات النامية فى تحقيق أهدافها .فى ظهر شعار الثورة اإلدارية لمتعبير عن رغبة الجماهير  -5

المعادلة الشهيرة فى التنمية هى : االنفاق االستهالكى + االنفاق االستثمارى + االنفاق الحكومى = كمية  -3
 أسعارها .× الوحدات المنتجة 

 ارين عمى أن الخبر الذى يمضى عميه وقت بسيط ال يصمح إال أن يكون وقودا لألفران .و يؤكد كارل  -4

 قصد بمبدأ الحتمية أن لكل ظاهرة اجتماعية أسباب محددة يمكن التثبت منها .ي -5

والوقوف أوال بأول عمى نقاط  –تفيد التقاربر الدقيقة فى اعتبارها أساسا هاما فى تخطيط برامج المؤسسة  -6
 وقياس مدى التقدم فى تحقيق األهداف . –القوة والضعف فى المؤسسة 

من ها التطوير التقنى المستمر لممؤسسة الصحفية بما يتالئم مع امكاناتها يجب أن تضع الخطة فى اعتبار  -7
 حيث االنشاءات والمعدات لمواجهة التطور التكنولوجى المستمر .

 يرى د/ الهوارى أن تغيير االتجاهات يصعب تغييرها بقوة المناقشة . -8

مى أن تكون األسهم جميعها م بشأن تنظيم الصحافة ع 1996لسنة  96من القانون رقم  55نصت المادة  -9
 551ممموكة لممصريين وأن اليقل رأس مال الشركة المدفوع عن مميون جنيه إذا كانت الصحيفة يومية و 

ألف جنيه لو كانت شهرية ويوضع رأس مالها فى أحد البنوك المصرية  111ألف جنيه لو كانت أسبوعية و
. 

 السبق الصحفى . ظهر شعار التميز والثورة التكنولوجية لمتعبير عن -11

  -إجابة السؤال الثانى :
                                      ) مبدأ القياس (                  ( تفسير الحقائق فى حدود وحدات معينة أو نماذج لمعمل   1)
 عات النامية () مسئولية اإلدارى فى المجتم      ( الرغبة فى التغيير من الوضع المتخمف إلى الوضع المتقدم 5)
                                          ) تقسيم العمل (( الوسيمة المثمى لتحقيق أعمى كفاءة فى أداء العمل . 3) 

                ولم ترتفع األسعار ؟ لما ظهر عمم اإلدارة )ب( ماذا يحدث لو لم تنتشر البطالة ووجود السمع فى األسواق 
هو تعميم األطفال الحروف الهجائية كاممة رح التى تقوم به الصحافة لمقضاء عمى محو األمية  )ج( البرنامج المقت

الضمة ( ثم  –الكسرة  –) الفتحة  أوال ثم االنتقال بهم إلى كيفية تشبيك الحروف ثانيا ثم تعميمهم الحركات القصيرة 
ا تعميمهم التنوين ) بالفتح والكسر والضم ( ثم الشدة الواو ( ثالثا ورابعه –الياء  –الحركات الطويمة المدود ) األلف 

                     مع جميع ما سبق .  

 


