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 سىسيىلىجيب اإلعالم واالرصبل  : هبدح             الثبلثخالفرقخ                االجزوبع: قسن 

 (  7,5) الدرجخ            ح  الىرقخ الثبني              م 2015دور هبيى الفصل الدراسي الثبني   

============================================= 
 

 :حالزبلياألسئلخ أجت عن 
 

 

 ( درجبد 2)                                                     :السؤال األول 

 .؟  ًا منهابالشرح أربعأرصد . عناصرتتكون عممية االتصال من عدة   
 

(  درجبد  2  )                                                      :  الثبنيالسؤال 
                                                              

 ؟ أذكر أربع معوقات تواجه وسيلة االتصال وأربعا تواجه الرسالة 

 

 (درجبد  3,5)                                                                :  الثبلثالسؤال 

 :أمام اإلجابة الخاطئة (   X) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (  √) ضع عالمة 
 .  الذات لمراجعة االيجابية الصورة هوم الذات ول  – 1
 . من مميزات االتصال الشخصي والمستقبل المرسل من كل بين االستجابة فورية  – 2
 .  يعد نوعا من انواع االتصال الشخصي االتصال الثالثي – 3
  .  االتصال عممية من فقط % 7  بنسبة تأثيرها يكون والعبارات الكممات – 4
 .  خطبة الجمعة التي ينقمها التميفزيون تعد من أنواع االتصال العام  – 5
 . واحدة ثقافة إلى ينتمون أفراد بين يتم الذي االتصال هواالتصال الثقافي  – 6
 . ينقمه المصدر إلى المستقبل هي المعنى أو المحتوى الذيالرسالة  – 7
 
                                     
 .انزهذ األسئلخ                                

                                                                                                                                  

  هحود عجد الجديع / د                                     م 2015/  6/  3 األربعاء   
 
 
 

 
 



 اإلجبثخ 

 ( درجبد 2)                                                     :السؤال األول إجبثخ 

 .بالشرح أربعًا منها  ؟أرصد . عناصرتتكون عممية االتصال من عدة   
  :عناصر أساسية هي عدةمن  االتصالتتكون عممية 

منشيء وهو  االتصالويطمق عميه المصدر أو القائم ب : Sender   المرسل  -1
عداد رسالة محممة بالمعاني يتم وضعها فى الرسالة  وهو الشخص أو الجهة التى تقوم بإنتاج وا 

 –مثال  –الجماهيرى  االتصالففى عممية .رموز تنقل عبر وسيمة ما إلى الجمهور المستهدف 
يكون المرسل هو مجموعة منتظمة من األفراد تعمل عمى وضع المعاني المتفق عميها فى 

  .رسالة يقوم بنقمها نيابة عنها شخص ما كالمذيع مثال 
ينقمه  أو المحتوى الذيوهي المعنى أو الفكرة   :(MESSAGE)الرسالة  -2

معينة، يتم  المصدر إلى المستقبل، وتتضمن المعاني واألفكار واآلراء التي تتعمق بموضوعات
 .التعبير عنها رمزيا سواء بالمغة المنطوقة أو غير المنطوقة

التي من خاللها أو أو القناة وتعرف بأنها األداة   :(CHANNEL)الوسيلة    -3
المستقبل، وتختمف الوسيمة باختالف مستوى  الرسالة من المرسل إلىبواسطتها يتم نقل 

الصحيفة أو المجمة أو اإلذاعة أو التمفزيون، وفي  الجماهيري تكون االتصال، فهي في االتصال
خطبة الجمعة أو المؤتمرات تكون الميكرفون، وفي بعض  الجمعي مثل المحاضرة أو االتصال
تكون األداة مطبوعات أو شرائح أو أفالم فيديو، أما في  الجمعي أيضا قد االتصالمواقف 
نما تكون طبيعية، أي وجها ( صناعية)ال تكون ميكانيكية  المباشر فأن الوسيمة االتصال وا 

  .لوجه
ية أو االتصالوهو الجمهور الذي يتمقى الرسالة   RECEIVERالمستقبل   -4

 . المقصود في عممية االتصالالهدف ويتفاعل معها ويتأثر بها، وهو  اإلعالمية
وهو هدف الرسالة وغايتها ، فالمستقبل هو الذى تصمه الرسالة فيعمل عمى فك رموزها وتحويمها 

الشخصى أو الجمعى يكون المستقبل شخصا  االتصالإلى معنى يقصد تفسيرها وفهمها ، وفى 



 االتصالا فى واحدا أو مجموعة محدودة من االشخاص يستقبمون الرسالة المباشرة ، أم
 . الجماهيرى فإن المستقبمين لمرسالة يكونون أعدادا كبيرة مختمفى األعمار والثقافات

 

(  درجبد  2  )                                                      :  الثبنيالسؤال   إجبثخ
                                                              

 أذكر أربع معوقات تواجه وسيلة االتصال وأربعا تواجه الرسالة ؟ 
 :معوقات تواجه وسيلة االتصال هي 

 تمك وتشتمل لمرسالة، مناسبة غير تكون حيث ،االتصال قناة أو بوسيمة تتعمق التي المعوقات وهي

 :يمي ما عمى المعوقات

 .)الرسالة المستقبل، المرسل،( يةاالتصال العممية لعناصر مناسبة غير الوسيمة•

 .فعال غير أو خاطئ بشكل ستخدماالتصال وت وقت مع مناسبة غير الوسيمة•

 .ستخداماال شائعة غير و الحالي العصر مع متناسبة غير تقميدية الوسيمة•

 .ذاتها الوسيمة في قصور أوجه أو عيوب وجود•

 .االتصال طرفي من كل من عميا فنية مهارات عمى التدريب يتطمب الوسيمة استخدام•

 .استخدامها في التنوع عدمو األوقات جميع وفي األماكن جميع في متوفرة غير الوسيمة•
   :بالرسالة تتعلق معوقات -ب . 

 وتشتمل ومغزاها، محتواها عمى يؤثر مما ذاتها، يةاالتصال بالرسالة تتعمق التي المعوقات وهي
 :يمي ما عمى المعوقات تمك

 .الفهم وصعبة المتداولة غير المعقدة الكممات انتقاءو الرسالة لمحتوى الخاطئ الفهم•

 .المركبة لجملوا الفنية والمصطمحات بالمعمومات متخمة الرسالة•

 .لمجميع معروفة غير اختصارات عمى الرسالة احتواء•

 .االتصال لطرفي واإلثارة التشويق عنصر عمى الرسالة اشتمال عدم•

دراكات الهتمامات مناسب غير الرسالة موضوع•  .المستقبل وا 
 .واحد وقت في الرسائل من الكبير الكم•

 .االتصال عممية لطرفي مفهومة غير الرسالة لغة•

 .المستقبل من فهمها عن يختمف المرسل من الرسالة فهم•



 (درجبد  3,5)                                                                :  الثبلثالسؤال   إجبثخ

 :أمام اإلجابة الخاطئة (   X) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (  √) ضع عالمة 
 . (  X)  الذات لمراجعة االيجابية الصورة هوم الذات ول  – 1
 .( √)  من مميزات االتصال الشخصي والمستقبل المرسل من كل بين االستجابة فورية  – 2
 .( √)  االتصال الثالثي يعد نوعا من انواع االتصال الشخصي  – 3
  .  .( √) االتصال عممية من فقط % 7  بنسبة تأثيرها يكون والعبارات الكممات – 4
 .(  X)  خطبة الجمعة التي ينقمها التميفزيون تعد من أنواع االتصال العام   – 5
 .(  X)  واحدة ثقافة إلى ينتمون أفراد بين يتم الذي االتصال هواالتصال الثقافي  – 6
 .( √)  ينقمه المصدر إلى المستقبل هي المعنى أو المحتوى الذيالرسالة  – 7
 

 انزهذ االجبثخ 

 دكزىر هحود عجد الجديع 

 جبهعخ ثنهب  –كليخ االداة  –قسن االعالم 

 م  2015/  6/  3االرثعبء 


