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 ال شيء مما سبق o  الوسیط ھو المسئول عن انتقال الرسالة o  المستقبل ھو الذى ارسل المعنى o  الرسالة قد وصلت بالمعني المطلوب  o  :طریق التغذیة المرتدة من أن علي المرسل أن یتأكد عن .١
 ما سبقجمیع  o التكامل والوحدة o االھتمام والتركیز  o  الوضوح  o  من مبادئ االتصال  .٢
قدرا عالیا من التفاعل  وقدرا أقل من التفاعل المادي  یوفر .٣

 كل ما سبق o استخدام الواقع االنبساطى o استخدام األقنعة والقفازات o شاشة واحدة في الواقع اإلفتراضي استخدام o المنطقي والعلمي 
ھى استجابات داخلیة خاصة بالشخص من صور ذھنیة أو  .٤

  كل ما سبق o  التعریفات o  الدالالت o  لمعانيا o  .تفسیرات أو مشاعر أو مفاھیم
 كل ما سبق  o الحاجة إلى اإلقتناع المسبق o اآلخرین بالقوةالتحكم فى  o  ةالبقاء والحفاظ على الحیا o  من أھداف االتصال  المتعلقة بالحاجات الشخصیة .٥
لدي اإلنسان توجھ طبیعي عندما یجد مشكالت تتعلق بھ فى  .٦

 یبحث عن الحل الصائب o  یلعب الدورین معا o  یبحث عن أخطاء اآلخرین دون نفسھ o  یندرج فى السیاق میصلح األخطاء ث o  :نألاالتصال 
 ونشر لنقل الحاجة بسبب الرسمیة غیر التنظیمات تنشأ o  استخدام التنظیم غیر الرسمى كمبدأ لالتصال إستراتیجیةفى  .٧

  كل ما سبق o  المنظمة على أوضار نافع تأثیر لتنظیماتل یكون o المسؤول موافقة أوبدون بموافقة التنظیمات تنشأ o   البیانات
  ال شئ مما سبق o  على المھارات السیاسیة o العقلیة المھارات على o  جیللمن جیل  والشعور والتفكیر العمل عادات نقل o  علي استمرارهو المجتمع وجود یتوقف .٨
  على درجة عالیة من الدینامیكیة  o  .على درجة عالیة من االستاتیكیة o  من خصائص االتصال  .٩

o غیر متشابكة  o ال شئ مما سبق  
  . المتحدث أن یفھم كل شيء  o  .كل متصل أن یفھم نفسھ ونفسیات األخرین   o  .كل متصل أن یفھم معانى الكلمات أو اإلیماءات   o  .المتحدث أن یتذكر ماذا قال لھ الشخص االخر   o  :فى النشاط العقلى  یتعین على .١٠
ا فكرة أو أو معلومة نوصل أن عندما نرید o  :بھ نقوم شيء االتصال .١١   جمیع ما سبق  o  بأشخاص فیھ عندما نلتقي o  ومكان زمان كل في o  ما أمرً
 التشویش التخیلى االفتراضى o التشویش الداللي  o  الداخلي  التشویش النفسي  o  الخارجي  التشویش المادي  o   :ال تتضمنالتشویش انواع  .١٢
  كل ما سبق o بیئة االتصال  - التغذیة العكسیة  o  –القناة أو الوسیلة  - المستقبل   o  التشویش  - الرسالة  –المرسل  o  :على العناصر اآلتیةال بد أن تشتمل عملیة االتصال  .١٣
  كل ما سبق o  ضمان الفھم الجید للرسالة o  اإلقناع بفكرة او قضیة ما o  توفیر المعلومات او االستفادة منھا o  :األھداف العامة ألى عملیة اتصالیة ھى .١٤
الكلمات المستعملة في ثقافة معینة تحمل معاني متقاربة، ولكن ال  .١٥

 جمیع ما سبق o  المعانى السائدة غیر مشتركة o  الترجمة ال یمكنھا التعبیر بدقة  o  . لكل شخص خلفیتھ وخبراتھ الخاصة o  یتفق اثنان حول معنى واحد لكل الكلمات ألن
 جمیع ما سبق o االتصال شيء إیجابي دائماً  o  االتصال الكثیر أفضل من القلیل منھ  o  كافة المشكالت االتصال وسیلة لحل   o  من المفاھیم المغلوطة عن االتصال .١٦
  الشيء مما سبق o  وحدة االھداف االقتصادیة o  سیطرة العالم الذى حولنا  o  الحصول على المعلومات الالزمة التخاذ القرار   o  :من أغراض االتصال  المتعلقة بالجوانب االقتصادیة .١٧
ز المعنى في رسالة  o  یقرر المعنى الذي یرید إیصالھ إلى الطرف اآلخر،  o  : أدوار في لیس من بینھا ٤یقوم المرسل بتقمص  .١٨ َّ   تفعیل مفاھیم عمیقة لكل الرسالة،  o یرم
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o یتصور ویتفاعل مع استجابة المستقبل لھذه الرسالة. o ال شيء مما سبق 
 ال شيء مما سبق o المعانى والمفاھیم المحسوسة o   االتصال عن طریق االنطالق المرئى o   االتصال من خالل االجتماعات o   التنظیمیة منھا ھناك أشكال مختلفة لوسیلة االتصال في البیئة .١٩
 الشيء مما سبق  o مھارة مكتسبة تولد مع معظم الناس o مھارة تفرض علینا فرضا o مھارة یبنیھا االنسان بقدرتھ الذاتیة o االتصال ھو  .٢٠
عملیة إنشاء المعانى ومشاركة اآلخرین فیھا من خالل  o  عملیة إنشاء الحوار ومشاركة اآلخرین فیھ o  شاء المعانى ومشاركة اآلخرین فیھا من خالل الرموزعملیة إن o  :االتصال ھو .٢١

  ال شىء مما سبق o  الكلمات
  یتقابلون o  المعلومات ولغة الجسد وإبداء المشاعریتبادلون  o  یتبادلون المعلومات o  یتبادلون لغة الجسد o  :ینخرط البشر فى جملھ من األنشطة االتصالیة عندما .٢٢
یتم خلق بیئة ثالثیة األبعاد محاكیة للبیئة بشكل واقعى عن طریق  .٢٣

 : o  الحاسبات ومایكون فیھا من برمجیات. o  نظارات الرؤیة اإلفتراضیة. o  معدات الحس المتمثلة فى القفازات. o ال شيء مما سبق 
اضى بتطبیق اآلتى فیما تقوم البرمجیات الصوتیة للواقع اإلفتر .٢٤

 ال شيء مما سبق o تدوین بصمات صوتیة خاصة بكل مستخدم  o .معالجة الصوت الذى وإعداد ردود الفعل لھ  o االفتراضیةالبیئة  الستكمالتخلیق أصوات مجسمة  o :عدا 
األكثر  display system-multiمن أمثلة نظام العرض المتعدد  .٢٥

 القلعة نظام o نظام البئر  o نظام التل  o نظام الكھف  o :مایعرف بـ تعقیدا وتقدما للواقع اإلفتراضى 
شاشات عرض لتكبیر مجال الرؤیة وھى  ٣یستخدم نظام الكھف  .٢٦

: o  شاشة للخلف وشاشة إلى األمام وشاشة إلى أعلى o  شاشة للیمین وشاشة أمامیة وشاشة إلى الیسار o  شاشة ألعلى وشاشة إلى أسفل  وشاشة أمامیة o للیمین والیسار شاشتین 
 درجة أقل من اإلنغماس  o أقصى درجات اإلنغماس  o :یقدم العرض للواقع اإلفتراضى على شاشة الحاسب  .٢٧

o قدر من اإلنغماس  الیتیح أى o كل ما سبق 
 o Virtual creation o Virtual video space o Virtual video o Shared virtual worlds ........ إن اشتراك العوالم االفتراضیة عموما یسمي بـ .٢٨
النظم التكنولوجیة المستخدمة في الواقع االفتراضي عبارة عن  .٢٩

  ممارسات منطقیة o محسوسات وخبرة ادراكیة  o ممارسات تطبیقیة o تجارب واختبارات معملیة  o :وسائل لتحویل المعلومات إلى 
 & Displayأجھزة العرض والعرض اإلسقاطى  o : ال تتضمننماذج عرض لبیئة إفتراضیة ثالثیة األبعاد  .٣٠

projectors  . o  أجھزة تلیفزیونیةTV sets . o  أجھزة الرأسHead mounted display . o كل ما سبق 
یجعل المستخدم محاط بالشاشات مما یجعلھ أقرب للعالم  o : من میزات نظام العرض المتعدد األغراض االتى فیما عدا  .٣١

مجسمة على الجدران  ابعرضھ صور یوفر إنغماسا وھمیا o .الحقیقى 
إستشعار الراحة والھدوء النفسى والمان لإلحاطة الكاملة من  o .شاشات عرض ٦لستالداخلیة 
 كل ما سبق o .كل مكان 

 Natalبناء محاكاة لحركة ناتال  Coloring & modifications oتلوین النماذج وتعدیلھا  Atoms oبناء األجسام من ذرات  Sintering oاستخدام تقنیة اللیزر الملبد  Claytronics   oیمكن لتقنیة  .٣٢
إنشاء مكتبة من الرسوم واألجزاء والحلول التصمیمیة فى شكل  .٣٣

   إیجاد معاییر لتحسین جودة اإلنتاج  o بناء األجسام والمجسمات األساسیة o ایجاد أسالیب جدیدة ومتطورة o توفیر الحد األدنى من التوافق المعنوى o :قواعد بیانات یسھم فى
أمكن لشركات متخصصة بناء أنظمة تدریب على معدات تحاكى  .٣٤

 خالل فترة االعداد البدنى o أثناء التدریب الفعلى o بعد أن یكون قد تدرب علیھا o .قبل التدرب على المعدة الحقیقیة o المعدات الحقیقیة لتدریب المستخدم علیھا واختبارھا 
 كل ما سبق o یمكن للمدرسین استیعابھا o تفرضھا تعلیمات الوسائل التعلیمیة o من الصعب على الطالب الوصول إلیھا o ألشیاء  تتضمن التطبیقات التعلیمیة زیارات افتراضیة ومحاكاة .٣٥
ھو  Laminated Object Manufacturingالتصنیع بالصفائح .٣٦
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یستخدم أنواعا من المواد تعمل من  RPأسلوب للنمذجة السریعة
 ال شيء مما سبق o قص المقاطع العرضیة  باستخدام شعاع اللیزر o قطع الثقوب وتھذیبھا o قص األطوال الزائدة بتقنیة الكام o :خالل تقسیم شرائح المادة ثم دمجھا معا ثم

ینتج نماذج مادیة قابلة للتعدیل باستخدام  Claytronicsاسلوب  .٣٧
:  o ATOMS o BOTTOMS o  TRONICS   o  CATOMS 
  توظف حس المصمم فى القیاس o  توظف تقنیات الھندسة العكسیة  Cable Selected Tool CST  oتوظف تقنیة    o  على األقل توظف ثالثة مصممین 3D Scanners    oالماسحات ثالثیة االبعاد   .٣٨
 الشيء مما سبق o أجھزة للرؤیة المحیطیة o أقنعة الكترونیة o قفازات خاصة o  :یستخدم   Natal Projectمشروع ناتال  .٣٩
  كل ما سبق Laser Machining  oالتشغیل باللیزر  3D Layer Structure   o البناء الطبقى ثالثى االبعاد  3D Printers and Plotters   o الطابعات ثالثیة االبعاد Rapid Prototyping    oمن تقنیات النموذج األول السریع  .٤٠
  Augmented Realityالواقع اإلضافى  Surrounding Harmony oالتجانس المحیطى  Virtual Network oالشبكة االفتراضیة  Natal Project  oمشروع ناتال  o  واحد من التقنیات التى نشأت عن  Xbox 360جھاز .٤١
   Transparencyشفافبة االستجابات   Direct delivery   oاالستالم المباشر  Selectivity   oاختیاریة االستجابة  o  :من أھم الخصائص التى تتمتع بھا الخامات الذكیة .٤٢

o كل ما سبق 
تتمیز بقدرتھا على إصدار ضوءا مرئیا نتیجة لتعرضھا لضوء  .٤٣

  كل ما سبق Phosphorstatic   oخامات فلوروستاتیكیة  Phosphorescence   oخامات فسفورسنتیة  Fluorescence  oخامات فلوروسنتیة  o  بطول موجى قصیر یمكننا مشاھدتھ بعد زوال مصدر اإلثارة، 
لتغیر فى درجة  ھى مواد یتغیر لونھا مباشرة عند التعرض .٤٤

 ال شيء مما سبق Magnochromic  oمواد كروموماجنتیك Electrochromic  oمواد الكھروحراریة  Thermochromic  oمواد كروموحراریة  o  الحرارة، 
خامات تتمیز ھذه بقدرتھا على انبعاث ضوء استجابة منھا ألحد  .٤٥

  كل ما سبق o Light-Emitting Materials o Thermo-emitting Materials o Cromo-emitting Materials o  المؤثرات الخارجیة
  كل ما سبق Color-chromical  oالمواد الكروموصبغیة  Electro-chromical  oالمواد الكروموكھربیة  Chemo-chromic  oالخامات الكروموكیمیائیة   o  .ھى خامات یتغیر لونھا عند التعرض لمواد كیمیائیة معینة .٤٦
تدریجیافى أشعة الشمس أو یتغیر لونھ إلى الدرجة األغمق  .٤٧

 شيء مما سبق ال o الزجاج الذكى o زجاج األلیاف البصریة  o الزجاج الملون o .حسب تغیر زاویة الرؤیة
ضخمة تعمل بتقنیة اللمس  LCDالحائط التفاعلي  ھو شاشة  .٤٨

touch screens  مزودة بتقنیة  o  المجسات المخفیةInvisible sensors   o   الدارات المرئیةVisible circuits   o  المرایا الخفیةHidden Mirror  o كل التقنیات السابقة  

   

þý 
 5    .ردود الفعل ال تظھر بوضوح التغییر في عملیة االتصال سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المنشأة  .١
 5    .التغذیة الراجعة كان ذلك أدعى لتعزیز المعلومات في الرسالة  كلما قلت .٢
 5 عادة ما نرسل رسائل إلى األخرین حتى قبل أن یكتمل إرسال رسائلھم إلینا  .٣
 5   ترتبط الرسالة موضوع االتصال مع الوسیلة المستخدمة في نقلھا فى االتصال المفتوح .٤
 5    في آن واحد فى االتصال اآللى المستقبل یمكن أن یتحول إلى مرسل ومستقبل .٥
إلي اآلخرین لكى  األفراد دائما مشغولین في محاولة نقل أفكارھم ھم عناصر الحیاة التي یقتضي استمرارھا أن یكونمن أ االتصال .٦

  من اآلخرین، االتصال ال یكونوا ھدفا یتلقى
5 
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 5  .إلى التعبیر عن نفسھ بالكالم االتصال ھو عملیة إرسال مستمرة للمعلومات و األفكار تنبع من حاجة الفرد .٧
االتصال وسیلة رقابیة وإرشادیة لنشاطات األفراد في مجال توجیھ فعالیات العاملین كما تشكل وسیلة مثلى أیضا لتحفیزھم للقیام  .٨

 . باألدوار المطلوبة منھم
5 

 5  . االتصال مھارة، تكتسَب فقط بالتعلم والمران المستمر متى ما كان لدینا القدرات األساس لالتصال .٩
 5  ".عملیة لنقل فكرة أو مھارة أو حكمة من شخص آلخر"االتصال ھو  .١٠
 5  تبادل المعلومات بین شخصین أو اكثر ویمكن أن یتم عبر طریق التصارع بین المرسل والمرسل  االتصال ھو .١١
 كان، فضال عنالمعنى من خالل التفاعل الرمزي، تتمیز باالنتشار في الزمان والم ھو عملیة اشتراك ومشاركة في االتصال .١٢

  .استمراریتھا وقابلیتھا للتنبؤ
5 

ل من احتمال نجاحنا في االتصال .١٣ ِّ  5  . اذا ظننا ان المعاني ھي في الكلمات فقط فسنقل
 5  . أن القدرة على إنجاز األھداف تتوقف فقط على كفاءة االتصاالت التي یمارسھا الفرد .١٤
 5  .اإلنسان ال یستطیع أن یعیش بدون اتصال فترة قصیرة .١٥
 5 .من وقت رؤساء العمل% ٣٥- ١٥تمثل االتصاالت جزءاً غیر قلیل من أعمالنا الیومیة ویقدره الخبراء أنھا تستھلك ما بین  .١٦
 5 یتوقف إدراك مفھوم الرسالة من قبل المستقبل على حالتھ النفسیة      .١٧
 5 وتعدیل أنماط السلوكمن مھام المرسل إعداد الظروف التي تسمح بالتعلم حتى یتم اكتساب الخبرة  .١٨
 5   قد تتضمن الرسالة االتصالیة رموزاً لفظیة أو غیر لفظیة لتحقیق استثارة معینة لدى المستقبل للرسالة .١٩
 5  .الحیاة االجتماعیة واتصال األفراد متالزمان یتغیر عن طریقھما الناس بتغیر خبرات األطراف المشتركة في عملیة االتصال .٢٠
 5  . أي شئ آخر دث أوجھ نشاط اإلنسان، فإنھ من الظواھر المألوفة لدینا أكثر منمن اح االتصالعلى الرغم من أن  .٢١
 5  .غیاب االتصال یؤدي إلى األمراض البدنیة والنفسیة بفعل الضغط والقلق والوحدة والعزلة االجتماعیة .٢٢
في حالة كون اإلنسان مرسل یكون االتصال بینھ وبین المتلقى ممزوج بخبرة سابقة وخصائص إنسانیة تؤثر على الرسالة  .٢٣

  والموقف كامالً وتتأثر بھ 
5 

 5  قناة التشویش بین المرسل والمستقبل ھي الوسیلة التي یتم بھا نقل الرسالة بین المرسل والمستقبل .٢٤
 موافقا لنوایا وأھداف المرسل ، كلما انعكس دلك على نجاح عملیة االتصال وإتمامھا محتویات الرسالةكلما كان تفھم المرسل إلیھ ل .٢٥

  . بدرجة مناسبة من الفاعلیة
5 

ال تسیر عملیة االتصال في اتجاه واحد بل ھي عملیة مربعة الشكل واسعة االتجاه تضم كل الظروف واإلمكانیات التي تحیط بھا  .٢٦
  وتؤثر فیھا 

5 
 5  . ال شك في أن بیئة االتصال  ال ینبغى ان تؤثر على طبیعة االتصال ومدى جودتھ .٢٧
حیاة الجماعة إلي  العلیا واألماني والقیم واآلراء من األفراد الراحلین عن نقل شامل للمثل ال یمكن للحیاة االجتماعیة أن تدور بغیر .٢٨

 .الوافدین علیھا أولئك
5 

 5    إللقاءأھم مھام المرسل ھي التلقین وا .٢٩
األھداف التنظیمیة، حیث یتصل بأغراض وأھداف االتصال فھذا  فى االتصال یساعد على مساندة  Integrityمبدأ التكامل والوحدة .٣٠

   وسیلة ولیست غایة المبدأ بالنسبة للمسؤول
5 

وھي من مسؤولیة المرسل القائم  بد من استخدام اللغة ؛ یعنى أنھ  لكي یتم االتصال فال Principle of Clarity  مبدأ الوضوح .٣١
  .بتصمیم وصیاغة االتصال والتعبیر عنھا بطریقة مفھومة

5 
 5  .الروبوت سلوك لكي یعدل منبھات المستقبل بمقتضاھا عمدا ینقل التي العملیة ھو االتصال  .٣٢
 5 .نظیمي للمنظمة وسائل االتصال الرسمیة ھي تلك الوسائل التي تستخدم في منظمات العمل ویعترف بھا الھیكل الت .٣٣
 5  التفاعلیة المشتركة تعني انھ یمكن أن یكون لدینا عدة أشخاص من نفس المكان یمكنھم أن یتفاعلوا جمیعا في نفس العالم  .٣٤
 الجماعة حیاة عن الراحلین األفراد من واآلراء والقیم العلیا واألماني للمثل الشامل النقل بغیر تدور أن االجتماعیة للحیاة یمكن ال  .٣٥

  ..علیھا الوافدین أولئك إلي
5 



 

Page5 of 8 

 

 ذلك عن االتصال والتعبیر وصیاغة بتصمیم المستقبل الذى یقوم  مسؤولیة من وھي ؛ اللغة استخدام من بد فال االتصال یتم لكي .٣٦
  .والتخاطب الكالم أو بالكتابة سواء مفھومة بطریقة

5 
 االتصال وأھداف بأغراض یتصل حیث ، التنظیمیة األھداف مساندة على Principles of Integrityمبدأ التكامل والوحدة  یساعد .٣٧

  .وسیلة ولیست غایة للمسئول بالنسبة فھذا المبدأ
5 

 5  .                          االتصالمن وجھة نظر المستقبل یكون اإلقناع ھو أحد أھداف  .٣٨
 5    قد  یؤثر سلبا على صحة االنسان          االتصالأثبتت الدراسات العلمیة أن غیاب  .٣٩
 صیاغة یعیدوا ولكنھم یجدون صعوبة فى أن بیوتھم، في األثاث ترتیب للمستخدمین ان یعیدوا االفتراضى تقنیات الواقع تسمح .٤٠

 . ھذا االثاث تصمیم
5 

 5  .والمال الوقت من الكثیر یوفر Virtual Product Clinicللمنتج   االفتراضى الفحص .٤١
 5 . إستراتیجیات مختلفة وأسالیب متعددة بدون كلفة تذكر مادیة أو معنویة  باستخدام االفتراضيتسمح تقنیات الواقع  .٤٢
 5 یوفر قدرا أقل من التفاعل المادي لكنھ یعطي قدرا عالیا من التفاعل المنطقي والعلمي  االفتراضيشاشة واحدة في الواقع  استخدام .٤٣
المثبت بالرأس عادة عدد كبیر من شاشات العرض صغیرة الحجم جدا  تجسد منظر ثالثي  االفتراضیةیتضمن جھاز العرض للبیئة  .٤٤

 األبعاد 
5 

 Simulation.  5إن اشتراك العوالم االفتراضیة عموماً یسمى بـ  .٤٥
 5  .یتعزز بالعرض المجسم الذى یجعل الصور تبدو ثالثیة األبعاد باالندماجاإلحساس  .٤٦
 5 . تسمح آلیة تتبع الحركة للحاسب المتصل بتصمیم الصورة المناسبة لموقع رأس المستخدم لضبط تقدیم المشھد الحالي  .٤٧
 5 .نظارات الحاسب ثالثیة األبعاد صممت لتقنع العقل أن ما تراه ھي أشیاء ثنائیة األبعاد مثل المعروضة أمامك على الشاشة .٤٨
 سیطرتھم علي البیئة من من رتبط الناس بعضھم ببعض وال یزاولون معا أیة أنشطة مشتركة أو یطورونال ی االتصال بدون .٤٩

  حولھم، 
5 

 5  . برغم أن اإلنسان یؤدى االتصال بعفویة إال أن االتصال ال یمكن ان یكون لھ أھداف متعددة أو مستویات متباینة من المعاني .٥٠
أھم ممیزات نظارات الحاسب ثالثیة األبعاد أن مستعملھا ال یستطیع تحدید اللون الحقیقي للصورة نظراً لوجود المرشحات اللونیة  .٥١

 .الزرقاء والحمراء
5 

 5  توفر المحاكیات مئات المالیین من الدوالرات الالزمة للتدریب النظري  .٥٢
 5 .قیقى لحدوث الشئ نفسھ فى الواقع و بنفس سرعة االستجابات الحقیقیةفى شاشة الواقع االفتراضى ترى الحركة فى الزمن الح .٥٣
 5 . للغایة سھلة دروسا األمریكیة بوزارة الدفاع الحروب مخططي لقنت العسكریة االفتراضیة التدریبات .٥٤
 5 .بالمنتج  یصل حتى ویطوره أداءه ویقیم كمستخدم معھ ویتقابل الواقع االفتراضى فى سیصممھ الذى النموذج ببناء المصمم یقوم .٥٥
 5 .مكلفة  أجھزة أو معدات باستخدام للمنتجات عینة أولیھ إنتاج االفتراضى الواقع بواسطة یمكن .٥٦
ا مشغولة المحیطیة رؤیتك تجعل بطریقة "االفتراضي الواقع" أجھزة ال تعمل .٥٧ ً  5 .الحاسب أنشأھا التي بالصورة تمام
االشتراك والعمومیة بینھ وبین مستقبل الرسالة  یھدف المرسل إلى تحقیق نوع من  مفھومبترجمة وتسجیل الرسالة في شكل  .٥٨

  . لتحقیق ھدف محدد
5 

 5 .الرؤیة المحیطیة تعمل على تكریس االنسان قدراً كبیراً من قواه الذھنیة لمعالجة ما حولھ .٥٩
 5  . عنصرا ھاما من عناصر إضفاء الواقعیة فى الواقع االفتراضىClear Sound یمثل الصوت الواضح  .٦٠
 5  .یتوقف نجاح نماذج الحاسب إلى حد كبیر على دقة التمثیل الكیمیائى لألنظمة وعلى المتغیرات المدخلة .٦١
 5  .اكثر ما یعیب ماكینات التصنیع بالكومبیوتر ھو الفاقد الكبیر فى الخامات رغم التلوث المحدود .٦٢
أن یتعاملوا مع المواقف الخطرة قبل أن تواجھھم ویضعوا  3D Printingأفراد الشرطة باستخدام الطباعة ثالثیة األبعاد یستطیع  .٦٣

  . السیناریوھات المختلفة ویقوموا باختبارھا
5 

٦٤. CATOMS 5  .اإلنسان یدویا  ھى آلة كھر ومیكانیكیة ذكیة یمكن برمجتھا أو توصیلھا بالحاسب لتؤدى بعض المھام التي یقوم بھا 
 5تنتج النماذج ثالثیة األبعاد  بشكل دقیق جدا بقدرتھا على التشكیل فى الفراغ وبناء   3D Printersالطابعات ثالثیة االبعاد - .٦٥



 

Page6 of 8 

 

  .   نقطة فى الثانیة ١٠٠المجسم  بمعدل 
 5  یف العملھو خفض تكال Rapid Prototypingواحد من اوجھ أھمیة تقنیة  النموذج األول  السریع   .٦٦
الخامات الذكیة مواد تمتلك قدرة ذاتیة لمواجھة أى مؤثرات خارجیة بھدف الرد على ھذه المحفزات أو التغیرات البیئیة أو  .٦٧

  .الفیزیائي األخرى
5 

كما تخلط مع الخامات التقلیدیة مثل المعادن إلنتاج  تستخدم الخامات الفسفورسنتیة فى إنتاج شاشات الحاسبات وأجھزة العرض، .٦٨
  خامات متطورة لھا عدید من المزایا 

5 
بدمج عنصرین على األقل مع بعضھم البعض لینتج عنصر جدید یجمع  Hybrid Materialsیتم الحصول علي خامات مختلطة  .٦٩

  .بین خصائص تلك العناصر
5 

بیئیة وتقوم بإجراء عملبات على تلك المعلومات التى حصلت علیھا ثم تقوم بعد ذلك الخامات الذكیة ھى أشیاء تشعر باألحداث ال .٧٠
  . بالتأثیر على البیئة المحیطة بھا

5 
ومشغالت میكانیكیة بداخلھا أو مرتبطة بھا  Microscopic Sensorsتشتمل بعض الخامات الذكیة معدات إحساس مجھریة  .٧١

  بھا، لتصبح عنصر مكمل من مكونات النظام الخاص 
5 

وذلك عن طریق أجھزة دقیقة جداً مدمجة , لھا قدرة على التجاوب مع البیئة المحیطة بھا  Smart Compositesالمركبات الذكیة  .٧٢
  بھذه المواد مثل أجھزة إحساس ورقاقات إلكترونیة بالغة الضآلة، 

5 
مثل استخدام ثانى أكسید الكربون فى إنتاج البالستیك القابل  المتجددةعن مصادر الطاقة  Bio Materialsتنتج الخامات الحیویة  .٧٣

  .للتحلل
5 

ھى خامات تتأثر بمؤثرات فیزیائیة أو كیمیائیة وغیرھا، لمرة واحدة فقط، وال یمكن    Semi Smart Materialsخامات شبھ ذكیة .٧٤
  .لھا الرجوع لوضعھا األصلى التى كانت علیھ

5 
تتمیز بقدرتھا على التغیر فى خصائص المظھر الخارجى أو اللون عند تعرضھا لمؤثر   Smart Materialsذكیة الخامات ال .٧٥

  . مع قابلیتھا العالیة للرجوع لحالتھا األصلیة عند زوال المؤثر) فیزیائى أو كیمیائى(خارجى 
5 

ھى مواد یتم إنتاجھا بدمج اثنین أو أكثر من المواد الذكیة للوصول إلى  Responsive Materialsالمواد سریعة االستجابة  .٧٦
  تركیبة جدیدة من الخصائص تجمع بین جمیع خصائص المواد المختارة، 

5 
المواد المتذكرة أو الحافظة للشكل ھى نوع من السبائك المعدنیة تتمیز بقدراتھا للعودة إلى شكلھا األصلى بسرعة عالیة حین یتم  .٧٧

  .معالجتھا حراریا،
5 

٧٨. Claytronics   5  یتكون من وحدات تتفاعل مع بعضھا البعض لتتشكل باللمس او وفقا لتعلیمات برمجیة تصلھا من الحاسب 
الباعث لإلضاءة من  لجزئتمتاز الخامات الفلورسنتیة بقدرتھا على إصدار أشعة كھرومغتاطیسیة غیر مرئیة، حیث یتم إثارة  .٧٩

  خالل امتصاصھ لإلشعاع الكھرومغناطیسى المتواجد ضمن تكوین الضوء، 
5 

ت الخامات المستخدمة بعد تنظیفھا یتم تصنیعھا من سحق بعض مخلفا Recyclable Materialsالخامات القابلة إلعادة التدویر .٨٠
  وإعادة تدویرھا من جدید، 

5 
 

  3 
 

  العالقات اإلنسانیة وتنمو وتتطور من خاللھ  زم توجدیاالتصال میكان .١
 ...........................................................................................................................  5غیر صحیح  5صحیح 

 "أي تولد معنا فقط " من المفاھیم المغلوطة عن االتصال أنھ قدرة تأتي إلینا طبیعیاً  .٢
 ...........................................................................................................................  5غیر صحیح  5صحیح 

  بین الفرد والجماعة  تبادل المعنى یؤدي إلى اتجاهأي  االتصال ھو .٣
 ...........................................................................................................................  5غیر صحیح  5صحیح 

  االتصال تفاعلي وآني ولكنھ ال یمیل الى التغیر .٤
 ...........................................................................................................................  5غیر صحیح  5صحیح 

   .لھا عدد محدود من التطبیقات یقتصر على المجال الطبى Rapid prototypingالنمذجة األولیة السریعة  .٥
 ...........................................................................................................................  5غیر صحیح  5صحیح 

ورات من صنعھا تم التفاعلیة االفتراضى نظارة الواقع .٦ ُّ   . Plasmaسائلة  بل
 ...........................................................................................................................  5غیر صحیح  5صحیح 
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 5  .إننا نتصل بسبب ھام ھو إقناع اآلخرین حتى یفكروا ویتصرفوا بالطریقة التي نفكر بھا ونتصرف .١
..................................................................................................................................  

اھم مھام المرسل  ھى التلقین واإللقاء، لتھیئة مجاالت الخبرة للمستقبل وإعداد الظروف التي تسمح بالتعلم حتى یتم اكتساب الخبرة  .٢
  . وتعدیل أنماط السلوك

5 

..................................................................................................................................  
 5 .األبعاد ثنائیة تبدو الصور یجعل الذي المجسم بالعرض یتعزز باالندماج اإلحساس .٣

..................................................................................................................................  
 قفازات مباشرة بدون ارتداء بالید لمسھ نموذج یمكن على الحصول المادیة یمكن النماذج عن بدیال االفتراضیة باستخدام النماذج .٤

 . خاصة
5 

..................................................................................................................................  
 5 منھ على البراعة %) ١٥(اثبتت الدراسات أن النجاح الذي یحققھ اإلنسان في عملھ یعتمد في  .٥

..................................................................................................................................  
وقدرتھ على رؤیة العالقات بین الجدید والقدیم ثم حالتھ النفسیة  إدراك مفھوم الرسالة یتوقف على الخبرات الجدیدة للمستقبل، .٦

  . واالجتماعیة
5 

..................................................................................................................................  
 5  .ھى خامات یتغیر لونھا عند التعرض لضغط معین أو التشویھ   Mechano-chromic الخامات الكرومو میكانیكیة  .٧

..................................................................................................................................  
بقدرتھا على تغییر أشكالھا أو أبعادھا معا استجابة منھا لمؤثر خارجي    Shape Changingذكیة متغیرة الشكلالخامات التتمیز  .٨

 ىبشكل مؤقت، وبزوال المؤثر تعود إلى شكلھا األصل
5 

..................................................................................................................................  
 5 من وجھة نظر المرسل یكون ھدف االتصال ھو نقل فكرة معینة او التعلیم او اإلقتناع    .٩

..................................................................................................................................  
 5  . تتركز أغراض الناس من االتصال حول تحقیق الذات والحاجات الشخصیة وبناء العالقات مع اآلخرین .١٠

..................................................................................................................................  
   

 
 

تلك األشیاء التى تشعر باألحداث البیئیة وتقوم بإجراء عملبات على تلك المعلومات التى حصلت علیھا ثم تقوم بعد ذلك بالتأثیر 
  على البیئة المحیطة بھا 

 
مواد تنتج ضوءا ذا ألوان مشرقة بألوان متعددة، وذلك عند تحفیزھا إلكترونیا من خالل الحقن الكھروضوئى أو األصباغ 

أنھا ال تولد حرارة، كما تتمتع بأزمنة تشغیل طویلة  كماواألحبار الكھروضوئیة وتتمیز ھذه المواد باستھالك منخفض للطاقة 
  .عالیةجدا، ومتانة 

 
من  3D  االبعاد ثالثي شكلھا ویتغیر باللمس لتتشكل البعض بعضھا مع تتفاعل Catomsتسمى   وحدات الي یشیر مصطلح

  خالل التحكم الرقمى ببرامج التصمیم بالحاسب
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  . عدیمة اللون فى األماكن المظلمة وعند تعرضھا ألشعة فوق بنفسجیة یظھر اللون وعند زوال اإلضاءة یختفى اللون تكون

 
حیث یتغیر لونھا وأیضا درجة الشفافیة أو اإلعتام  ھى مواد یتغیر لونھا عند التعرض لمجال أو طاقة كھربیة بشدة معینة،

  للخامة، 

  13 

8 
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