
 نمازج من اسئلة مهارات االتصال

 لكل سؤال.  الصحيحة اإلجابة خترقرأ األسئلة التالية، ثم اا

 صل تعلم مهارة استخدام الحاسب اآلراد فيأ -1
ا
ن في استخدام الكمبيوتر حتى وصل إلي أ لي، و بدء فعل

  ليها فيصل:تركيز .فما هي املرحلة التي وصل إالعقل يعلم ويعلم عن املهارة دون 

 الوعي وعدم املهارة -ب الوعي وعدم املهارة.عدم  -أ 

 .عدم الوعي واملهارة -د الوعي واملهارة . -ج 

 فقام ، املحاضرة موضوع في راكان لىإ (سؤال) عن عبارة رسالة بتوجيه ستاذاأل  قام املحاضرة أثناء في - -2

وفهمه  راكان استجابة. واستوعبهاا ه، وفهمالرسالة وصلتة راكان نأ ستاذاأل  وتأكد باإلجابة، كانار 

 هو؟ فما االتصال عناصر حدأ يمثل  للرسالة

 .املستقبل -ب .املرسل  -أ 

 .الرسالة -د .التغذية الراجعة -ج 

 تي ليست من خصائص االتصال :واحدة من اآل -3

 .ديناميكية عملية االتصال -ب .                             بالنفس الثقة لبناء وسيلة -أ 

 .رمزية عملية االتصال -د .                                متكاملة عملية االتصال -ج 

 املوقف عن معبرة وغير مرتبة غير عشوائية بكلمات نواف ،فخرج حادة مناقشة في زياد مع نواف تحدث -4

 :هي التحدت خطوات من مهمة خطوة نس ي نهأ نواف تذكر املناقشة انتهاء فبعد. له تعرض التي

 .التفكير -ب . االستثارة -أ 

 .النطق -د .                                               الصياغة -ج 

 محاولة شأنها من التي العمليات من كبير بعدد قام التحضيرية، بالسنة قبوله خبر سيف سماع بعد -5

 العمليات هذه من صحتها، مدى على والحكم ،وصلته التي الرسالة من املقصود املعنى إلى الوصول 

 :االستماع درجات من سيف ليهاإ وصل التي الدرجة فما. التذكر االستجابة، التقويم،. ،التركيب التحليل

 االستماع. -ب .                                                 السماع -أ 

 العارض. االستماع-د -د االنصات. -ج 

 تتمسك نأ وهي الكتابة خصائص من صيهابخ نصك يحتفظ نأ البد نص كتابة في تبدأ عندما -6

 واملضمون  ، املقدمة كتابة) الكتابي العمل تنظيم منها بها، تلتزم أن ينبغي التي القواعد من بمجموعة

 :الخصية هذه هي ،فما(والخاتمة ، الفكري 

 .بقواعد محكوم فن -ب .                                     ترميز عملية -أ 

 .معقدة عملية الكتابة -د                                .   تفكير عملية -ج 

 :الكتابة مهارة تنمية طرق  من -7

 .الوظيفية الكتابة استخدم -ب املعرفة أدوات من أداة استخدم -أ 

 .واضحة كلمات استخدم -د اإلقناعية الكتابة استخدم -ج 



  الطلبة احد قرأ -8
ا
 :القرائية سرعته نفإ دقائق( 8)في  كلمة( 800) كلماته عدد نصا

 .الدقيقة في كلمة (100)  -ب .الدقيقة في كلمة (120)  -أ 

 الدقيقة في كلمة (80)  -د      الدقيقة في كلمة (180)  -ج 

 عرض بسام قدم -9
ا
  ا

ا
 ربعم   ووقف للطلب، ظهرة اعطى : الطلب امام بسام عرض وأثناء لألستاذ، تقديميا

 أ اليدين
ا
 أ ظهره وخلف حيانا

ا
 على بالتأكيد ستاذاأل  فنصحه بيده، شارةإ أي يستخدم ولم اخري  حيانا

  :  وهي العرض إلقاء مهارات من مهارة

 .املوضوع اختيار -ب .                                             والحركة الوقوف -أ 

 والنظر الصوت . -د .                                                 التمرين -ج 

 للمحتوى  البنائي الهيكل على باالطلع فقام( PAS 3) السريعة القراءة استراتيجية يطبق أن فهد أراد -10

 مراحل إحدى هو فهد به قام ما إن ؛ والخواتيم واملقدمات الرئيسة العناوين على والتركيز املكتوب،

 :مرحلة وتسمى اإلستراتيجية

 .االستعراض -ب .االستعداد -أ 

 .النشطة القراءة -د .التصفح -ج 

 ( درجات5) السؤال الثاني:

 امأل الفراغات باإلجابة الصحيحة مما يلي:

 القراءة -ج القراءة السريعة. -ب املهارة.  -أ 

 الرسالة. -و الكتابة. -ه االستماع. -د 

     البيئة االتصالية. -ز 

 واالشتقاق، والتفسير، والتحليل،. ،والفهم االكتساب: الى تهدف مقصودة انسانية عملية............................... -1

 .الذهني البناء ثم

 الظروف مثل وعناصره ظروفه بكل االتصال عملية محيطه في تتم التي الوسط هي.............................. -2

 .للرسالة  إلقائه في املرسل يستخدمها التي والوسائل املادية،

 تدريب إلى وتحتاج املقروء، للنص واالستيعاب الفهم زيادة مع القراءة سرعة زيادة هي............................. -3

 .إلتقانها وممارسة

 ممكن وقت أقل وفي أقل بمجهود تقاناإل من عالية بدرجة ما عمل أداء على املقدرة............................. -4

 . التكاليف بأقل

 ترتبط أشكال خلل من الورق، على خطي شكل في املنطوقة اللغة ترميز اعادة هي............................. -5

 .ما وقت في اللغة أصحاب عليه اصطلح معروف نظام وفق ببعضها

 

 



 :يلي فيما للعبارة الخاطئة× ( ( للعبارة الصحيحة، وعلمة )  √) ضع علمة  السؤال الثالث:

 العبارة م

 .التحدث ساسية لعمليةمن العناصر األ  االستثارة  -1

A صحيحة B  خاطئة 

 .العرض إعداد استراتيجية من زملئك مامأ وتعرضها تقديمي عرض تقديم -2

A صحيحة B خاطئة 

 .والسجلت والتقارير كاديميةاأل والسير والبرقيات الرسائل تستخدم التي الوظيفية الكتابة -3

A صحيحة B خاطئة 

 .للستماع الرغبة وأ القصد فيه يتوفر الذي هو العارض االستماع -4

A صحيحة B خاطئة 

 .املستقبل لىإ املرسل من املعلومة نقل بواسطتها يتم التي داةاأل  نهاأ علي الوسيلة تعرف -5

A صحيحة B خاطئة 

 


