حدد مدى صحة أو خطأ كل عبارة من العبارات التالية:
 ) ( -1يوجد لكل حدث اتصالي عمليات أساسية هي التعبير -التفسير -االستجابة.
 ) ( -2يعتبر االختيار المناسب واالستعمال السليم لقنوات االتصااال اام المتاادسات ا ساسااية
لنجاح تلك العملية.
 ) ( -3يعتبر االتصال أساسياً وها اً للمجتمع اإلنساني سواء كان بدائياً أو تتض اًر.
 ) ( -4االتصااال عمليااة يسااتليع خرلاااا ركااان أو أ إاار أن يصاار ملااك حالااة اام الم اااركة
الجزئية كك ككرة أو اتجاه أو محساس ا.
 ) ( -5لا اايا هنا اااا را االة بام ا ارة با اايم متما اااا عمليا ااة االتصا ااال باللر قا ااة المناسا اابة وثحا ااداث
التغييرات المرغوبة كك سلوا المسترمديم.
 ) ( -6يتخااا االتصااال الب اار مااارً واحااداً أو نوع ااً عين ااً لورااول الرسااالة اام المرساال ملااك
المستقبل.
 ) ( -7االتصال اللفظي غالباً ا يتم وجااً لوجه كك جميع أنواع و ستو ات العملية االتصالية
الفعالة.
 ) ( -8يعااد خ ا س ااير االتص ااال اام أعل ااك مل ااك أس اافل اام أكض اال عملي ااات االتص ااال الفعال ااة
لرتصال الب ر واإلسار .
 ) ( -9أن ا سلوب أو الوسيلة المتبعة كك العمل القياس يمااام اعتباااره عيااا اًر للقياااسة الفعالااة
كك المجتمع.
 ) ( -10تعتبر ر قة االختيار أو التتديد الااتي للقاسة م أكضل اللرق ال ت اف القاسة.
 ) ( -11يعتب اار اإلرم اااس الز ارع ااي ه ااو ا س اااس ك ااك مح ااداث تنمي ااة اجتماعي ااة وا تص اااسية ك ااك
المجتمعات النا ية والمتقد ة.
 ) ( -12االتصال ال خصي يعتبر م أكضل أماال االتصال كك العملية االتصالية الفعالة.
 ) ( -13يفضل استخداا وسائل االتصال الجماهير ة كك المراحل ا ولك كك عملية التبنك.
) ( -14يجب حدوث تواكق بيم المرسل والمستقبل لكي نقول أن االتصال د حدث بالفعل.
) ( -15الاى يؤثر كك اآلخر م ب ااال عاايم أو اتجاااه عاايم لتعااديل علو ااات اآلخاار م يساامك
صدر الرسالة.
 ) (-16ال خص الاى يستقبل تاولة التأثير الصاااسرة كااك العمليااة االتصااالية يساامك سااتقبل
الرسالة.
) ( -17الفكرة أو االتجاه أو المعتقدات الاى يتاول المصدر نقلاا ملك المستقبل تساامك رسااالة
اتصالية.
) (-18الرس ااالة الت ااك تع اارم جانبا ااً اام الموع ااوع وتغف اال اآلخ اار ع اام عم ااد تس اامك بالرس ااالة
غيرالمتتيزة.
 ) ( -19كل ا يورل المصدر بالمستقبل حتك يتم بيناما اتصال تسمك ناة االتصال.
 ) ( -20العملية االتصالية التك تتفاعل وتأخا ااناا ساخل المرء نفسه تساامك اتصااال اتااي-
( ) أن ا ساالوب أو الوساايلة المتبعااة كااك العم اال القياااس يمااام اعتباااره عيااا اًر للقي اااسة
الفعالة كك المجتمع.
 ) ( -21االتصال ال خصي يعتبر م أكضل أماال االتصال كك العملية االتصالية الفعالة.

 ) ( -22م حدوث تواكق بيم المرسل والمستقبل لكي نقول أن االتصال د حدث بالفعل.
) ( -23الاى يؤثر كك اآلخر م ب ال عيم أو اتجاه عيم لتعااديل علو ااات اآلخاار م يسامك
صدر الرسالة.
 ) ( -24ال خص الاى يستقبل تاولة التأثير الصاسرة كك العملية االتصالية يسمك سااتقبل
الرسالة.
) ( -25الفكرة أو االتجاه أو المعتقدات الاى يتاول المصدر نقلاا ملك المستقبل تسمك رسالة
اتصالية.
) ( -26الرس ااالة الت ااك تع اارم جانب ااً اام الموع ااوع وتغف اال اآلخ اار ع اام عم ااد تس اامك بالرس ااالة
غيرالمتتيزة.
 ) ( -29كل ا يورل المصدر بالمستقبل حتك يتم بيناما اتصال تسمك ناة االتصال.
 ) ( -30العملية االتصالية التك تتفاعل وتأخا ااناا ساخل المرء نفسه تسمك اتصال اتي
 ) ( -31يللق أحياناً علك اللغة الصا تة كك االتصال باالتصال غير اللفظي.
 ) ( -32يتسا اام عالمن ا ااا المعار ا اار بتفج ا اار المعلو ا ااات وثرائا ا ااا ا اام خ ا اارل وس ا ااائل االتص ا ااال
المتنوعة.
 ) ( -33يعتبر االتصال أساسياً وها اً للمجتمع اإلنسانك سواء كان بدائياً او تتض ار
 ) ( -34سواا المجتمع ال يتم بنقل الخبرة بيم ا كراس الم تركة كك عملية االتصال
 ) ( -35ظاااهرة االتصااال عبااارة عاام نسااق جماااعك يااؤثر كااك العر ااات المتباسلااة باايم أعضاااء
الجماعة وأرائام واتجاهتام
 ) ( -36ليا م الضرورى حدوث تواكق بيم المرساال والمسااتقبل لكااك تقااول أن االتصااال ااد
حدث
 ) ( -37أن تكرار سماع الرسالة أو راءتاا بواسلة المستقبل تؤسى للملل وال تز د م كاعلية
الرسالة
 ) ( -38م ا تم اام عملي ااة االتص ااال باللر ق ااة المناس اابة كم اام المف ااروم أن يترت ااب عل ااك ل ااك
محداث عدة تغيرات رغوبة كك سلوا المسترمديم
 ) ( -39نج اااح عملي ااة االتص ااال يعتم ااد عل ااك توكي ااق وكف اااءة المسترم ااد الز ارع ااك ك ااك تتدي ااد
واختيار الرسالة اإلرماسية
 ) ( -40أن االتصال الب رى يتخا مارً واحداً أو نوعاً عينا كك عملية االتصال
 ) ( -41االتصال ال خصك هو أكضل أماال االتصال كك العملية االتصالية
 ) ( -42االتصااال عمليااة ركبااةف تختل ا كااك بيعتااوبنيتاااا باااخترف الموا ا وا مااخا
و ا يتباسلونه م أسوار ووظائ .
) ( -43تعبيرات الوجه م الوسائل المامة كك التعبير عم الم اعر
)الماااارة كااك اس ااتعمال تعبي ارات الوجااه تعتم ااد علااك اادرة الم اارء علااك اسااتعمال التعبي اار
( -45
المناسب للمو االتصالك
) ( -46يتم راءة االيماءات واالمارات جتمعة او تفر ة لقراءه ناجة وس يقة للغة الجسد
 ) ( -47ت ير كرا راحتك اليد الك التو ع السلبك لمجر ات اال ور
)االيماءة بالرأس اساة متازة لتوليد ا لفة والتميمة
(-48

ظلل قوس واحد فقط من بين األقواس التالية لإلجابة الصحيحة:
 -49لكي تتم عملية االتصال اإلرشادي بين طرفين تعتمد على:
( أ ) ثرث عنارر أساسية
( ب )خما عنارر أساسية
( ج ) أربعة عنارر أساسية
( س ) جميع العبارات السابقة
 -50عملية تبادل اآلراء والمعلومات بين األطراف المختلفة داخل التنظيم تسمى:
( أ ) اتصال ب ر
( ب ) اتصال كضائي
( ج )اتصال مسار
( س ) جميع العبارات السابقة
 -51لكل حدث اتصالي توجد عمليات أساسية هي:
( أ ) اللغة -الر وز -اإلمارات
( ب ) ال ال -المضمون -المتتوى
( س )التعبير -التفسير -االستجابة
( د ) جميع العبارات السابقة
 -52الرساااالة التاااى تعااارل جواعااام الموناااوت كااااممن دوج أج تافااال أي مااان ال واعااام األخااارى
تسمى:
( أ ) رسالة مبه تتيزة
( ب ) رسالة غير تتيزة
( ج ) رسالة تتيزة
( د ) جميع العبارات السابقة
 -53الرسالة التى تبالغ فى تهديد المستقبل(المتلقى)تأثيرها فى إحداث التاييارات المنواودة فاى
آراءه تكوج:
( أ ) عالية
( ب )ععيفة
( ج ) توسلة
( د ) جميع العبارات السابقة
 -54االست ابة التى ي يم بها المستقبل على الرسالة التى يتلقاها من المصدر:
( أ ) تأخا نفا ال ال الاى تأخاه الرسالة
( ب ) تكون علك هيئة رمم كا ل
( ج ) تأخا مارً ختلفاً
( س )جميع العبارات السابقة
 -55من بين مستويات االتصال فى العملية االتصالية:
( أ ) االتصال الب ر
( ب )االتصال الااتي
( ج ) االتصال اإلسار
( س ) جميع العبارات السابقة

 -56العملية التى يتم عن طريقها عقل المعلومات واألفكار من فرد إلى آخر بارل التاأثير فيا
تسمى:
( أ )اتصال اتي
( ب )اتصال ثنائي
( ج ) اتصال لفظي
( د ) جميع العبارات السابقة
 -57يطلق أحياعان على اللاة الصامتة فى عملية االتصال أعها:
( أ ) اتصال لفظي
( ب ) اتصال عاا
( ج )اتصال غير لفظي
( د ) جميع العبارات السابقة

اكمل العبارات التالية:

 -58تتضمم عملية االتصال خمسة عنارر هك:
..............5..............4............3...........2...........1
 -59العوا ل المرتبلة بالرسالة والتك يؤثر كك كاعلية عملية االتصال:
...........4.................3...................2.................1
............... 5
 -60يمام تقسيم االتصال م حيث ستواه ملك أربعة ستو ات رئيسية وهك:
.............4.................3................2....................1
 -61اسوات االتصال الغير اللفظك كك العملية االتصالية هك
............4.................3.................2....................1
 -63تتتدس رعوبات االتصال بإرثة ستو ات هي:
.................3...................2.... ............ ...1
 -64تستلزا الفعالية االتصالية اربعة الماارات هك:
...........4.................3...................2...................1
 -65البد م راعاة ثرث واعد م اجل راءة ناجتة وس يقة للغة الجسد وهك
.................3...................2...................1
 -66تاخا االتصاالت الرسمية ثرث اتجاهات هك ..................1
.................3................... 2
 -67أظارت الدراسات اربع انماط لرتصال هك:
...........4.................3...................2...................1
 -68االتصال بالم اركة هو .......................................................
 -69عاقش ما يلي فى نوء ما درست:
 .1يفية حدوث عملية االتصال
 .2عنارر عملية االتصال الفعال
 .3قو ات االتصال الفعال

 .4راحل عملية االتصال
 .5كاعلية االتصال بالم اركة
 .6عو ات عملية االتصال
 .7ميزات االتصال بالم اركة
 .8تدسات االتصال غير اللفظك
 .9اسوات االتصال الغير اللفظك
باسىء االتصال
.10
 -70فرق بين كل من:
 .1فاءة االتصال و كاعلية االتصال
 .2االتصال اللفظك و االتصال غير اللفظك
 .3انماط االتصال ا ربعة
 -71م وا ع سراستك لعملية االتصال االنسانك وعح ا يلك:
 .1تعر ف االتصال االرماسى وعناررة
 .2قو ات نجاح االتصال االرماسى

 .3ا إر االنماط رئمة لرتصال االرماسى ولما ا؟

