
  
 

 
 

 

3 
8 

90 
 

Page1 of 3 

   
 

 كل ما سبق  o الحاجة إلى اإلقتناع المسبق o : السیطرة على اآلخرین بالقوة o : البقاء والحفاظ على الحیاة o  حاجات الشخصیةبالمن أھداف االتصال  المتعلقة  .١

 ال شيء مما سبق o  الوسیط ھو المسئول عن انتقال الرسالة o  المستقبل ھو الذى ارسل المعنى o  لوب الرسالة قد وصلت بالمعني المط o  :طریق التغذیة المرتدة من أن علي المرسل أن یتأكد عن .٢

 جمیع ما سبق o مبدأ التكامل والوحدة o مبدأ االھتمام والتركیز  o  مبدأ الوضوح  o  من مبادئ االتصال -٢ .٣

فى مبدأ استراتیجیة استخدام التنظیم غیر الرسمى كمبدأ  .٤
 البیانات لنقل الحاجة بسبب سمیةالر غیر التنظیمات تقوم o  لالتصال

  كل ما سبق o  المنظمة على الضار أو النافع التأثیر لھا ویكون o المسؤولین موافقة أوبدون بموافقة التنظیمات ھذه تنشأ o   ونشرھا

الكلمات المستعملة في ثقافة معینة تحمل معاني متقاربة، ولكن  .٥
 جمیع ما سبق o  المعانى السائدة غیر مشتركة o   التعبیر بدقة الترجمة ال یمكنھا o  . لكل شخص خلفیتھ وخبراتھ الخاصة o  ال یتفق اثنان حول معنى واحد لكل الكلمات ألن

  االتصال وسیلة لحل  كافة المشكالت  o  من المفاھیم المغلوطة عن االتصال .٦

o  االتصال الكثیر أفضل من القلیل منھ  o   االتصال شيء إیجابي دائما o جمیع ما سبق 

  الشيء مما سبق o  وحدة االھداف االقتصادیة o  سیطرة العالم الذى حولنا  o  لومات الالزمة التخاذ القرار  الحصول على المع o  :من أغراض االتصال  المتعلقة بالجوانب االقتصادیة .٧

 .الشيء مما سبق o الیتیح أى قدر من اإلنغماس  o .درجة أقل من اإلنغماس  o .أقصى درجات اإلنغماس  o :یقدم العرض للواقع اإلفتراضى على شاشة الحاسب  .٨

 o Shared virtual worlds o Virtual creation o Virtual video space o Virtual video ..........إن اشتراك العوالم االفتراضیة عموما یسمي بـ .٩

 o HMD , Cave , Boom o Cad , cam o 3d max o Photoshop :استخدام بیمكن التفاعل كفریق واحد مع البیئة االفتراضیة  .١٠

النظم التكنولوجیة المستخدمة في الواقع االفتراضي عبارة عن  .١١
كل ما سبق o  ممارسات تطبیقیة o ارب واختبارات معملیة تج o محسوسات وخبرة ادراكیة  o :وسائل لتحویل المعلومات إلى 

  

   

þý 
 5   .ال ترتبط الرسالة موضوع االتصال مع الوسیلة المستخدمة في نقلھا  .١
 5    .المستقبل ال یمكن أن یتحول إلى مرسل ومستقبل في آن واحد  .٢
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 5 . عینا االنسان سویا ولكن موقع العینین یستقبل رؤیة مختلفة قلیال  لنفس المرئیاتتعمل .٣
 5 .نظارات الحاسب ثالثیة األبعاد، فقد صممت لتقنع العقل أن ما تراه ھي أشیاء ثنائیة األبعاد مثل المعروضة أمامك على الشاشة .٤
یستطیع تحدید اللون الحقیقي للصورة نظرا  لوجود المرشحات اللونیة الزرقاء أھم ممیزات نظارات الحاسب ثالثیة األبعاد أن مستعملھا ال  .٥

 .والحمراء
5 

 5.                                                                                      االتصال یبنى على التفاعل مع االخرین حیث یقوم الشخص باإلرسال واإلستقبال في الوقت نفسھ  .٦
 5 .  عادة ما نرسل رسائل إلى األخرین حتى قبل أن یكتمل إرسال رسائلھم إلینا   .٧
 5  .                                         الیمكن للشخص التراجع عن اإلتصال بعد حدوثھ .٨
 5  ال ویوقفھ ویقوم بدراستھ، االتصال عملیة مستمرة ال تتوقف أو تتجمد ولذلك یستحیل على المرء أن یمسك بأي اتص .٩

إلي اآلخرین لكى ال  األفراد دائما مشغولین في محاولة نقل أفكارھم من أھم عناصر الحیاة التي یقتضي استمرارھا أن یكون االتصال .١٠
  من اآلخرین، االتصال یكونوا ھدفا یتلقى

5 
 5  . و التفاعل مع اآلخرینإلى الكالم واالستماع االتصال ھو عملیة تبادل المعلومات و األفكار تنبع من حاجة الفرد .١١
 5  ناة التشویش بین المرسل والمستقبل ھي الوسیلة التي یتم بھا نقل الرسالة بین المرسل والمستقبلق .١٢
التصال فیھا على األقل بعدان من المعاني، معنى ظاھر یبرز من خالل محتوى الرسالة، ومعنى باطن آخر تحدد طبیعة الصلة كل رسائل ا .١٣

  بین أطراف االتصال 
5 

 5  . كل ما یغیر المعنى المراد من أي رسالة یسمى تشویشا علیھا .١٤
 المرسل ، كلما انعكس دلك على نجاح عملیة االتصال وإتمامھاموافقا لنوایا وأھداف  كلما كان تفھم المرسل إلیھ لمحتویات الرسالة .١٥

  . بدرجة مناسبة من الفاعلیة
5 

 5    . الرسالة كلما قلت التغذیة الراجعة كان ذلك أدعى لتعزیز المعلومات في .١٦
 5 . تسمح تقنیات الواقع اإلفتراضي بإستخدام إستراتیجیات مختلفة وأسالیب متعددة بدون كلفة تذكر مادیة أو معنویة  .١٧
 5  یقول بعض االطباء ان استعمال النماذج الجراء الجراحة االفتراضیة سیحد كثیرا من االخطار     .١٨
 5   الالزمة للتدریب النظري توفر المحاكیات مئات المالیین من الدوالرات .١٩
 5 .فى شاشة الواقع االفتراضى ترى الحركة فى الزمن الحقیقى لحدوث الشئ نفسھ فى الواقع و بنفس سرعة االستجابات الحقیقیة .٢٠
 5 .تمثل عناصر الصوت والمونتاج عناصر ھامة من عناصر إضفاء الواقعیة على الواقع االفتراضى .٢١
خدم لعرض بیئات واقعیة مضافا إلیھا عناصر افتراضیة تسمح للمستخدم التفاعل معھا بشكل ال یفرق بین التقنیات الھولوغرافیة  تست .٢٢

 .الواقعى واالفتراضى
5 

   
 

  وسیلة ولیس غایةاالتصال یكون  o  االتصال قابل احیانا  للتراجع أو التفادي  o االتصال نشاط ینبنى على التفاعل مع اآلخرین  o  :اى العبارات التالیة صحیح 
......................................................................................  

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

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

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

االتصال ھو  العملیة التي یختلق فیھا األفراد معلومات  o  من خاللھ وتنمو وتتطورالعالقات  توجد المضافالواقع  o   اى العبارتین التالیتین صحیح.
 لیصلوا إلى فھم مشترك متبادلة

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

......................................................................................  
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 5  .روا ویتصرفوا بالطریقة التي نفكر بھا ونتصرفإننا نتصل بسبب ھام ھو إقناع اآلخرین حتى یفك .١

...............................................................................................................................................................................   
 5لقاء، لتھیئة مجاالت الخبرة للمستقبل وإعداد الظروف التي تسمح بالتعلم حتى یتم اكتساب الخبرة اھم مھام المرسل  ھى التلقین واإل .٢
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  . وتعدیل أنماط السلوك
...............................................................................................................................................................................   

االشتراك والعمومیة بینھ وبین مستقبل الرسالة لتحقیق ھدف  یھدف المرسل إلى تحقیق نوع من  بترجمة وتسجیل الرسالة في شكل مفھوم .٣
  . محدد

5 
...............................................................................................................................................................................   

 5  حولھم،  سیطرتھم علي البیئة من من ال یرتبط الناس بعضھم ببعض وال یزاولون معا أیة أنشطة مشتركة أو یطورون االتصال بدون .٤
...............................................................................................................................................................................   
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