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.I   10))      اختر الترجمة اإلنجليزية المتداولة للكلمبت العربية x 1 = 10 Marks      

 (Virtual, Propaganda, Multimedia)    دعبيخ .1

 (Terrorism, Export, Brain Washing)   ديبغ  غسيم .2

 (Price, Cost, Tax)   جخيضر .3

 ((Liberalization ,Globalization, Privatization   عىنًخ .4

 (Tragedy, Failure, Development)    يأسبح .5

  (Extremist, Terrorist, Moderate)   إرهبثي .6

 (Wisdom, Weak, Reasonable)   يعقىل .7

 (Installation, Dictation, Sanction)    يُشأح .8

 (Position, Tension, Competition)   يُبفسخ .9

   (Editions, Convergent, Database)   قىاعد انجيبَبد .11

  

.II   8))    من األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين ثمبنيةأجب عن x 2 = 16 Marks      

 يب أهى أجساء انكزبثخ؟ .11

 يب هي انىسبئم اإلعالييخ؟ .12

 أهداف وسبئم اإلعالو؟ عٍ أكزت .13

 ؟انىسبئم في  بالرصبلانًراد ث يب .14

 في وسبئم اإلعالو انعرثيخ ؟ اإلذاعخذا رعرف عٍ يب .15

 يب هي وسبئم اإلعالو انًطجىعخ؟ .16

 ؟ يبذا رعرف عٍ نغخ انصحبفخ .17

 ؟ يب انًراد ثكهًخ اإلعالو .18

 ؟ خيجُبش انزي رزكىٌ أككبل انكزبثخ انصح األيب هي أهى  .19

 ؟ ويب هيح ءانقرا أَىاع كى .21

 ؟  ييبديٍ انصحبفخ يب هي .21

 ؟ َسكى اندوريبدىيانيُظًخ كيف قسًذ  .22



 

 

 

III  6))      من اآلتية ستة.  أعّد فقرة وجيزة عن x 4 = 24 Marks 

 

 خانصحبفخ اإلنكزروَي .23

 هبأقسبيو زهبأهًيوانًجالد  .24

   ونغزهب وأسهىثهب يًيساد انصحف .25

 انسيًُب .26

 رطىر انصحبفخ انعرثيخ وَشأرهب  .27

 انزه بز في انىاليبد انًزحدح األيريكيخ .28

 انزه بزو رَذزاإلَ .29

 انُبقدح ءحقراان .31

 في وسبئم اإلعالو انعرثيخ  االرصبلىر يراحم رط .31

 

IV  2))       يممب يأت اثنين.  اكتب مقبلة عن x 15 = 30 Marks 

 

 انزه بز في انعبنى انعرثي .32

 انعرثيخوسبئم اإلعالو  .33

 خاإلنكزروَيوسبئم اإلعالو انعرثيخ  .34

 

 : يًب يأري واحدعٍ أي عرثيب أعّد رقريرا صح يب  .35

 عبنى االسالييفي ان حانًعبصر األههيخ ةوانحر 

 هب في انعصر انحديشررهىس انجيئخ ويشكال 

 في انعبنى انجديدوظبئ هب انهغخ انعرثيخ و 

  وأصرهب االقزصبدي في انهُدانًبنيخ انُقىد إنغبء 

 

 


