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 مقدمة الكتاب

 مالرحٌبسم هللا الرحمن 

 

     

للصف الثالث  – األعالمتكنولوجٌا  –الرسم الصناعً لقسم  أسالٌبٌقدم هذا الكتاب تعلٌم        

تعلٌم الطالب كٌفٌة رسم الرموز الخاصة للمنظومة السمعٌة والمرئٌة واللوحات  إلى والهدف من ورائه

 واألجزاءالخاصة بمنظومة الضوء واللون ومنحنً العالقة بٌن طول الموجة ودرجة التحسس النسبً 

اللوحات وخطً اللوإلجهاز التسجٌل الصوتً والصوري ومكسر الصوت والمونتاج الخطً  األساسٌة

 أخذنااللوحات التوضٌحٌة اإلعالمٌة ولقد  فضال عنكلوحة القالب والمقال والتقرٌر الصحفً  اإلعالمٌة

طرٌقة و على ورق الرسم الخاصبنظر االعتبار استخدام طرٌقة الرسم التقلٌدٌة ) الرسم الٌدوي ( 

ر الذي ٌعتب Microsoft Visio 2007الرسم باالستعانة ببرمجٌات الحاسوب وقد استخدمنا برنامج 

 .من برمجٌات الحاسوب الرائدة فً مجال الرسم الصناعً 

, وقد أخذنا وعونا ً فعاال ً لطلبتنا األعزاءٌتمٌز عرض الموضوع بشمولٌته كً ٌكون الكتاب مصدرا ً 

 بنظر االعتبار ضرورة رسم لوحات الكتاب طبقا ً لإلبعاد القٌاسٌة .

مستقبال فً الطبعات وٌبها ٌوافٌنا أخواننا المدرسون بما ٌجدونه من أخطاء او هفوات لتص أن ونأمل

ولٌن فً المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً , كما ونشكر السادة المسؤلمقبلة حرصا ً على أتمام الفائدةا

    والعملٌة الخبرة العلمٌة والسادة الذٌن اشرفوا على ,لوضع الكتاب أولوها لنالثقة التً على ا

 . والخبرة اللغوٌة 

ٌكون عملنا هذا خطوة  أننرجو ان نكون قد قدمنا خدمة متواضعة لوطننا الحبٌب , كما نرجو وأخٌراً 

 ومن هللا التوفٌق . , الى اإلمام على طرٌق التطور والتقدم

 

 

                                                                    

 المؤلفون                                                                                             

   م 4102                                                                                  
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 الفصل األول

 

 :المحتوٌات 

  ( الرموز الخاصة بالمنظومة السمعٌة والمرئٌة . 0لوحة رقم : ) 

  ( ( : تحلٌل ضوء الشمس بالموشور الزجاجً ) مخطط كتلً ٌوضح  4لوحة رقم

 عنصري اللون ( .

  ( منحنً العالقة بٌن طول 3لوحة رقم : ) . ًالموجة ودرجة التحسس النسب 

  ( تكوٌن  2لوحة رقم : )شارة النصوع إY  . مرشحاتRGB . 

  ( الرسم الهندسً للدائرة اللونٌة  5لوحة رقم : )– شارة الفرق اللونً إR-Y  باالستعانة

 بنموذج األلوان .

  ( 6لوحة رقم  : )شارة الفرق اللونً إ( B-Y ) – ( G-Y ) . 

  اإلشارة المركبة لإلرسال الملون . ( : 7) لوحة رقم 

  المخطط التوضٌحً للون وعناصره . ( : 8) لوحة رقم 

  المخطط التوضٌحً لتصنٌف األلوان بالمزج . ( : 9) لوحة رقم 

  األجزاء األساسٌة ألنبوبة الصورة فً التلفزٌون . ( : 10) لوحة رقم 

  المسح بالخطوط المتشابكةخطوط بطرٌقة  9الرسم الهندسً ل  ( : 11) لوحة رقم . 

  المخطط الكتلوي للبث اآللً للتلفزٌون الرقمً  ( : 12) لوحة رقم DTV. 

  المخطط الكتلوي لطرٌقة االستقبال المتوافق . ( : 13) لوحة رقم 

  التمٌٌز . –نبضات البٌرست  ( : 14) لوحة رقم 
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 السمعٌة والمرئٌة المنظومة ( : رموز 0لوحة رقم )   

 

 

 

      

او الذاكرة  تستخدم اللتقاط الصور  لضوء ٌكون بداخلها الفٌلما ال تسمح بنفاذهً عبارة عن علبة محكمة 

تطورا كبٌرا نتٌجة التطور التكنولوجً والتقدم العلمً  ةالفوتوؼرافٌ, وقد شهدت الكامٌرا الفوتوؼرافٌة

مجموعة من العدسات التً تصنع من الزجاج النقً وتختلؾ عدساتها  ةوللكامٌرا الفوتوؼرافٌالمستمر 

 -وهً على نوعٌن : فً درجة التحدب والتقعر وحسب االستعمال  

 الكامٌرا الفوتوغرافٌة التقلٌدٌة . -1

 الرقمٌة . ةالفوتوغرافٌالكامٌرا  -2

 ( . 1 – 1كما موضح بالشكل ) 

 

 

 التقلٌدٌة والرقمٌة ةللكامٌرا الفوتوغرافٌ ٌدويالرسم ال  1 – 1 الشكل 

 Photographic Camera  أوال : الكامٌرا الفوتوغرافٌة
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, وهو برنامج متخصص فً عمل ساألوفٌبرنامج ماٌكروسوفت فٌزٌو هو احد برامج مجموعة         

وهندسة المبانً  , وهو من البرامج المفٌدة فً رسم التوصٌالت الشبكٌةوالمخططات الهندسٌة الرسومات

, وقد شرحناه فً كتاب الرسم االستخدام والرسم فٌه دون تعقٌد , وٌمتاز هذا البرنامج بسهولةوالتصمٌم

وبعض  الرئٌسةنقوم بمراجعة بسٌطة لمعرفة القوائم  النوا, ناعً المرحلة الثانٌة شرحا وافٌاالص

 . األساسٌات لبرنامج الفٌزٌو

 

, ٌمكن فتح البرنامج بعد الحاسوب على Microsoft Office Visio 2007بعد تنصٌب برنامج       

 تشؽٌل الحاسوب وظهور شاشة سطح المكتب بطرٌقتٌن هما : 

لتظهر قائمة البرامج فنختار منها  All Programsثم اختر كافة البرامج  Start) ابدأ ( انقر الزر -1

Microsoft Office   ثمMicrosoft Office Visio  . 

ولفتح البرنامج انقر بزر الٌسار للفأرة  shortcutتوضع اٌقونة البرنامج على سطح المكتب بشكل  -2

 : كما فً الشكل االتً  Openائمة نختار منها بشكل مزدوج او بنقرة واحدة لزر الفأرة االٌمن فتظهر ق

 

 Microsoft Office Visio 2007برنامج الرسم الهندسً 

 تشغٌل البرنامج  : أوالً 
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( حٌث ٌمكن  2 – 1) ة الرئٌسة للبرنامج كما فً الشكل مرة تظهر الواجه ألولوعند تشؽٌل البرنامج 

 مالحظة مناطق مهمة فً هذه الواجهة وهً : 

 

 واجهة برنامج الفٌزٌو 2 – 1الشكل   

 -( :  Categoryالفئة )  -أ

المواد المناطق الواسعة من رسم , تمثل هذه نامج فٌزٌو وتظهر فٌها ثمان موادوتقع فً ٌمٌن نافذة بر     

 األنواع , مثل الرسووم التخطٌطٌوة والمخططوات االنسوٌابٌة ومخططوات ورسووم بٌانٌوة وهشوكال كهربائٌوة

 , وعندما نختار اي صنؾ تتؽٌر قائمة القوالب .والكترونٌة وتخطٌطات وٌب وؼٌرها

 -( :  Templateالقالب )   -ب 

 2مون ) عددها ضمن كل فئة ٌتراوح توجد عدد من القوالب  هذ, الفٌزٌوتقع فً وسط نافذة برنامج و     

 ( قالب كل واحد منها ٌمثل نوع من أنواع الرسومات المختلفة فً فئة معٌنة . 24الى 

 Basic األساسًٌمكنك ان تختار قالب خاص بالتخطٌط  General )فعلى سبٌل المثال فً فئة العام ) 

diagram ) ) ( رسوم تخطٌطوً كتلووي ,Block diagram  او رسوم تخطٌطوً كتلووي بوالمنظور )

الفئة : كل فئة تحتوي 

على مجموعة من 

القوالب الجاهزة 

والرسومات االنسٌابٌة 

والتخطٌطٌة والرسوم 

 البٌانٌة

القالب : كل قالب ٌمثل نوع 

من أنواع الرسومات المختلفة 

تتغٌر , عند النقر على أي فئة 

 أنواع القوالب
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(With Perspective  Block diagram ) وهكوذا فعنودما تنقور اسوم الفئوة تتؽٌور قائموة القوالوب ,

 لتظهر لك القوائم المتاحة .

 -( :  Recent documentsالوثائق السابقة ) األخٌرة ( )   -ج 

الوثوائق والرسوومات السوابقة التوً توم  ة, وتظهور فوً هوذه المنطقونافذة برنامج فٌزٌوووتقع فً ٌسار       

 العمل علٌها فً برنامج الفٌزٌو .

 

 

( : ٌحتوي على اسم البرنامج وملؾ الرسم وكذلك اسم الصفحة  Address Barشرٌط العنوان )  -1

 ( . 3 – 1وٌقع عند أعلى النافذة كما فً الشكل )

( : تعرض القائمة الئحة األوامر وهناك بعض االختصارات لألوامر  Menu Barشرٌط القوائم )   -2

 من لوحة المفاتٌح او شرٌط األدوات .

هو خلٌط بٌن أزرار وقوائم لتسهٌل التعامل مع البرنامج وٌمكن  ( : Tool Barشرٌط األدوات )   -3

 كافة األزرار . هظهار, كما ٌمكننا شرٌط األدوات لعرض أزرار أضافٌة تؽٌٌر حجم

التً تنشا فٌها الرسومات وٌمكن  ءالبٌضاصفحة الرسم : وهً منطقة العمل وتمثل المساحة  -4

 تصؽٌرها وتكبٌرها .

 ( : كل قالب ٌحتوي على عدد من األشكال المختلفة . Shapesاألشكال )  -5

فً حالة وجود اكثر هامة ( : تستطٌع زٌادة عدد الصفحات فً البرنامج , وهً  Pageالصفحة )  -6

 من صفحة .

كما فً , وزاوٌة الدوران الصفحة, ورقم ٌحتوي على معلومات عن حجم الشكل شرٌط الصفحة : -7

 .(  3 – 1الشكل ) 

 

 

 

 (  Visioقوائم وأدوات برنامج الفٌزٌو )  : ثانٌاً 
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 برنامج الفٌزٌوقوائم وأدوات   3 – 1الشكل  

 ( 0رقم ) نشاط 

 ) التقلٌدٌة والرقمٌة ( باستخدام برنامج الفٌزٌو . ةالفوتوؼرافٌرمز الكامٌرا  هندسٌا   ارسم رسما  

 : ٌأتًببرنامج الفٌزٌو نتبع ما  ةالفوتوؼرافٌلرسم رمز الكامٌرا     

 Basic Flowchart)  ر القالبا( ومن ثم نخت  Flowchartر)  اومن الفئة نختنفتح برنامج الفٌزٌو  -1

Metric  ) ( 2 – 1, الحظ الشكل . ) 

حاجة كالدائرة نستخدم األدوات المناسبة لرسم رمز الكامٌرا الفوتوؼرافٌة والرقمٌة وحسب ال -2

 .والمستطٌل 

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3

 عنوانشرٌط ال

 قوائمشرٌط ال

 دواتشرٌط األ

 اإلشكال

 شرٌط الصفحة الصفحة

 صفحة الرسم
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(  لرسةةم اإلشةةكال الحةةرة وٌةةتم تفعٌلهةةا  Drawing Toolتسةةتعمل أداة الرسةةم )   -مالحظةةة : 

سٌظهر بعد الضغط شرٌط ٌحتوي علةى إشةكال عةدة  إذبالضغط علٌها فً شرٌط األدوات القٌاسً 

ومةن  حسب الحاجةة,  ٌتم اختٌار احد هذه اإلشكال إذكالخط االعتٌادي والقوس والمربع والدائرة 

 -:  تًاألثم البدء بالرسم كما فً الشكل 

 



  

12 
  

      

, وقد تطورت هد وتخزٌنها على هٌئة صور متحركةهً آلة الكترونٌة تستخدم اللتقاط المشا    

, وتستخدم الكامٌرات الفٌدٌوٌة مع تطبٌقات كثٌرة ٌة مع تطور الصناعات التلفزٌونٌةالكامٌرات الفٌدٌو

البحث العلمً ككامٌرات  أؼراضفً  تستخدمالمتخصصة التً  األنظمةككامٌرات المراقبة وكامٌرات 

, وعلى الرؼم من وجود تطبٌقات الرقمٌة كالهواتؾ الذكٌةمراقبة الفضاء والكامٌرات الموجودة فً ال

, وٌبقى وسط التخزٌن االختالؾ عملها ثابت بدأم ان هالاختالفات كثٌرة فً الكامٌرات الفٌدٌوٌة المختلفة 

, وٌمكن تقسٌم ألجلهالؽرض الذي تستخدم  هلى هضافةوالمهم الذي ٌمٌز الكامٌرات الفٌدٌوٌة  الجوهري

 -: (  4 – 1وكما موضح بالشكل )  أنواعثالث  هلىالكامٌرات الفٌدٌوٌة 

 -الكامٌرا التلفزٌونٌة :  -1

هً األداة او اآللة التً تنقل الصورة من األستودٌو الى المشاهد مباشرة عبر اإلرسال الفضائً او      

, ٌتم ذلك عبر عدة أجهزة تلفزٌونٌة تحفظ فً وسائل التسجٌل المتعددة األرضً مباشرة او بعد حٌن ألنها

حسب تقنٌة العمل  ,قمٌةوهً على نوعٌن تماثلٌة او ر) أخرى تساهم فً االرتقاء بنوعٌة الصورة 

 .نٌة ثابتة فً االستودٌو او محمولةالتلفزٌوٌرا , والكام( التخزٌنوسط و

 -: الكامٌرا السٌنمائٌة  -2

على شرائط من  ةالفوتوؼرافٌتسلسل سرٌع للصور  تأخذ, الكامٌرات الفٌدٌوٌة أنواعهً نوع من     

األخٌرة بعض األنواع الرقمٌة منها نتٌجة  وظهرت فً الفترة ) وتوجد بشكل تماثلً فقط (األفالم, 

 . التطور التكنولوجً السرٌع فً األجهزة االلكترونٌة والرقمٌة

 -الكامٌرا المحمولة :  -3

قطة وتسجٌل اخذ الل أثناء, تتحرك الكامٌرا اصؽر حجما  واخؾ وزنا   أنهاهً كامٌرا تلفزٌونٌة اال    

 تأخذسٌارة مثال , وٌمكن ان  ٌتؽٌر اتجاهها كتتبع حركة ممثل او, كان تتحرك او المقطع الفٌدٌوي فٌها

, وتمتاز الكامٌرا ور وهً على حامل ثابت او متحركفٌها سواء كانت تص أشكالحركة الكامٌرا عدة 

, وٌمكن ان تحمل فً لقطة واحدة كبدٌل عن المونتاجتزود المنظر بوجهات نظر متعددة  بأنهاالمحمولة 

للساللم صعوده  أثناءكمتابعة الممثل  أٌضا    Steady camى حامل ماص للصدماتتوضع عل بالٌد او

 ذلك فً كتاب العلوم الصناعٌة المرحلة الثانٌة .  هلىكما تطرقنا  او المرور من فتحات ضٌقة

 

 Video Cameraثانٌاً : الكامٌرا الفٌدٌوٌة 
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 الفٌدٌوٌة الرسم الٌدوي للكامٌرات  4 – 1 الشكل 

 ( 4رقم )  نشاط 

 ( باستخدام برنامج الفٌزٌو .لسٌنمائٌة والمحمولةوالفزٌونٌة التٌدٌوٌة )ارسم رسما  هندسٌا  رمز الكامٌرا الف

( وكما  1رقم )  النشاطنفس خطوات ببرنامج الفٌزٌو نتبع  ٌدٌوٌة بأنواعها الثالثةلرسم رمز الكامٌرا الف

 -:  ٌأتً

 سٌنمائٌةالكامٌرا ال الكامٌرا التلفزٌونٌة

 محمولةالكامٌرا ال
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فةةً وسةةط البرنةةامج وفٌهةةا ٌةةتم رسةةم اإلشةةكال المةةراد رسةةمها  صةةفحة الرسةةم  تكةةون -مالحظةةة : 

والتعدٌل علٌها وتضم هذه الصفحة شبكة من الخطوط العمودٌةة واألفقٌةة تسةاعد المسةتخدم علةى 

, كما وتحاط صفحة العمل بالمسطرة من ها بالموقع المطلوب بسهولة كبٌرةوضع اإلشكال ورسم

لرسةةم اإلشةةكال والعناصةةر والمخططةةات بالقٌاسةةات المطلوبةةة وٌمكةةن سةةحب  األعلةةىالٌمةةٌن ومةةن 

 -خطوط وهمٌة خضراء اللون على صفحة العمل لتسهٌل عملٌة الرسم وكما فً الشكل التالً : 
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جاهزة فً برنامج الفٌزٌو والتً ٌتم أدراجها توجد بعض الرموز السمعٌة والمرئٌة  -مالحظة : 

مباشرة, فمثال الكامٌرا الفٌدٌوٌة الشخصٌة ٌتم أدراجها مباشرة من قوائم البرنامج أما الكامٌرا 

 -الفوتوغرافٌة فتوجد بصٌغتها الرقمٌة فقط وٌتم أدراجها كما ٌأتً: 

 ( من الفئات .  Networkبعد فتح البرنامج نختر )   -1

 ( .  Network( من قوالب الفئة )     Basic Network Diagramالقالب ) نختر  -2

 نقوم بأدراج الكامٌرا الفوتوغرافٌة والرقمٌة . -3

 -:  و كما فً الشكل األتً 
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هسقاط ضوء على سطوح األشٌاء ٌمّكن من رؤٌتها بالعٌن المجردة أو من  هً  lightingاإلضاءة      

ٌّن شكلها وتسجٌل وجودها بوسائل أخرى تتحسس بالضوء و تكمن أهمٌة اإلضاءة فً أن البشر  ,تب

ٌلتمسون المعرفة وٌحصلون على القسم األعظم من معلوماتهم عن العالم المحٌط بهم بطرٌق الرؤٌة أو 

اإلضاءة تسهم فً تحقٌق االستقرار النفسً لإلنسان فً عمله وفً أوقات راحته هلى  اإلبصار, كما أن

فعندما تكون اإلضاءة حسنة والرؤٌة جٌدة  ,جانب هسهامها فً المحافظة على صحة اإلنسان وسالمته

 ٌراعى, على سبٌل المثال اإلعالمٌةوعند هضاءة أماكن العمل  ,وكفائته اإلعالمًٌزداد مردود العمل 

درجة الدقة فً تنفٌذ العمل المطلوب, وتباٌن األشٌاء عن خلفٌاتها, وضرورة تمٌٌز القطع السرٌعة 

على ضرورة  فضال  الحركة أو البعٌدة, ومدة األعمال المنفذة واألخطار التً قد تنجم عن تعب العٌن 

عٌن والمرٌح لل توزٌع الضوء توزٌعا  عادال  فوق سطح العمل, وكذلك اختٌار الطٌؾ الضوئً المناسب

أما اإلضاءة السٌئة فقد تتسبب فً حدوث هصابات مرضٌة مختلفة فً  ,وتوجٌه سقوطه توجٌها  صحٌحا  

ا جمٌعا  من سوء العٌن وهصابات جسمٌة متنوعة هلى جانب هرهاق البصر واإلرهاق العام وما ٌنتج منه

 .لطةواإلضاءة هما أن تكون طبٌعٌة أو صناعٌة أو مخت ,هنتاج وتعب نفسً

 -تقسم مصادر اإلضاءة هلى قسمٌن تبعا   لمصادرها وهً  :  

  -الضوء الطبٌعً :  -0

 اذالشمس هً المصدر الرئٌس لإلضاءة الطبٌعٌة وهً مصدر شدٌد القوة وخاصة وقت الظهٌرة       

ر تحت الشمس , فال ٌنصح بالتصوٌخاصة فً محاجر العٌون وتحت األنؾالال  حادة ظٌترك الضوء 

كما ان هناك اختالؾ فً درجة الحرارة اللونٌة بٌن وقت الضحى وبعد العصر  مباشرة فً هذا الوقت,

 . ( 5 – 1الحظ الشكل ) ,  مما ٌؤثر فً التصوٌر الملون

 

 مصدر الضوء الطبٌعً ) الشمس (ل الرسم الٌدوي  5 – 1 الشكل 

30 mm 

10 mm 

 Light sources مصادر اإلضاءة: لثاً ثا
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  -ناعً : طصالضوء اال -4

الصورة الملتقطة او او فً حالة عدم التمكن من استخدام الضوء الطبٌعً نظرا   لطبٌعة المكان او الوقت 

التً اخترعت ثم  حناعً فكانت مصابٌح الؽاز أول المصابٌطصاكان ال بد من هٌجاد ضوء المصورة 

الكاربون ومع التطور التقنً المستمر جاءت كشافات التنجستن والهالوجٌن كوارتز  حبعدها مصابٌ أتت

التً  HMI, وكذلك أتت مصابٌح التفرٌػ الؽازي صؽٌرة الحجم وتشع ضوءا   قوٌا   التً تمتاز بكونها

 عمة وشاملة وال, وكذلك لمبات الفلورٌسنت التً تعطً هضاءة ناوء النهارتعطً ضوءا   قوٌا   ٌشبه ض

ناعٌة تستخدم داخل األستودٌو او خارجه أثناء التصوٌر طص, ومصادر اإلضاءة االتنتج حرارة عالٌة

 -:  ( 6 – 1أنواعها الحظ الشكل ) ومن اهم 

  -:  Spot light مصادر اإلضاءة المركزة  –أ 

, وتكون مة مباشرة وقوٌة تضًء بقعة محددةضوءا  بحز تصدر محلزنههً مصادر ضوئٌة ذات عدسة 

على ؼائرة  أماكنالال  فً حالة وجود نتوءات او ظوؼالبا ما تتكون  ,ذات حدود واضحة اإلضاءة

 . عدٌدة تتفق مع شدة الضوء بأحجام, وتتوفر هذه المصادر اإلضاءةالموضوع الذي تسقط علٌه هذه 

 - :Soft light  منتشرةال مصادر اإلضاءة -ب

حدود  لإلضاءةهً مصادر ضوئٌة دون عدسة توفر الضوء الؽامر الذي ٌنتشر فً المكان وال تكون 

, وتختلؾ هذه بل هً تعمل على تخفٌؾ الظالل , كما ان اإلضاءة المنتشرة ال تترك ظالال  واضحة

 .المصادر فً أحجامها وقوتها 

  -األنبوبٌة :   منتشرةال مصادر اإلضاءة -ج 

, وٌكون ضوئها ؼامرا  لورسنت ( تثبت داخل حاوٌة معدنٌةالمصادر من أنابٌب ضوئٌة ) فتتكون هذه 

 ., والنوع الحدٌث من هذه المصادر ٌصدر حرارة قلٌلة جدا  منتشرا  ال ٌترك ظالال  

, عدا بعض ادة فً سقؾ األستودٌو بجسور خاصةوبالنسبة لمصادر اإلضاءة فً التلفزٌون تكون مثبتة ع

المصادر التً تكون محمولة على حوامل معدنٌة متحركة ٌمكن التحكم بطولها . وجمٌع المصادر 

حسب ب, وٌمكن برمجتها أٌضا حسب الرؼبةبالضوئٌة تمتاز بأنها مرنة الحركة وٌمكن أعادة توجٌهها 

 طبٌعة البرنامج .
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 مصادر اإلضاءة الصناعٌةل الرسم الٌدوي  6 – 1الشكل 

 مصدر إضاءة منتشر مصدر إضاءة مركز

 

 منتشر أنبوبً مصدر إضاءة
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 ( 3رقم )  نشاط 

 ( باستخدام برنامج الفٌزٌو . الطبٌعٌة والصناعٌة)  مصادر االضاءةز وارسم رسما  هندسٌا  رم

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌاتً : اإلضاءةمصادر ز ولرسم رم    

 Basicر القالب )  ا( ومن ثم نخت  Flowchartر )  االفئة نختنفتح برنامج الفٌزٌو ومن  -1

Flowchart Metric  shapes) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

 .الحاجة كالدائرة والمستطٌل  حسببو اإلضاءةمصادر ز ورمنستخدم األدوات المناسبة لرسم  -2

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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 اإلشارةتقوم بتحوٌل النها , هامةوحدات المنظومة السمعٌة والمرئٌة ال من تعد السماعات        

تعمل السماعات واالذن البشرٌة الصوتٌة من صٌؽتها الكهربائٌة الى صٌؽتها التماثلٌة المسموعة من قبل 

من سلك رفٌع ٌقع  ٌتكون فعند مرور التٌار الكهربائً فً ملؾ  voice coil الملؾ الصوتً مبدأوفق 

فً مجال مؽناطٌسً, ٌبدأ الملؾ فً التحرك, وبالتصمٌم الخاص للسماعة ٌتحرك الملؾ للداخل 

والخارج, وبلصق ؼشاء على هذا الملؾ ٌهتز الؽشاء مولدا اضطرابات فً الهواء مكونا  الصوت 

 . الجزء األخٌر فً مجموعة أجزاء القناة الصوتٌة هًالسماعة  عدتلذلك   بصٌؽته التماثلٌة صلًاأل

 -:   ب (  7  – 1و ) (  أ 7  – 1)  ٌنالحظ الشكل أنواعوهً على عدة  

 -:   Loud speakerالسماعة االعتٌادٌة  -أ

فهً موجودة فً اي نظام صوتً مثل التلفزٌون  ,ؽناء عن سماعات الصوت االعتٌادٌةال ٌمكن االست

وجرس الباب وجرس المنبه وؼٌره, وتعتمد نقاوة الصوت ووضوحه على  هاتؾوالمسجل والكمبٌوتر وال

بتشؽٌل  ناتسجٌل صوتً على درجة عالٌة من الجودة وقم نانوع السماعات المستخدمة, فلو توفر لدٌ

على نتٌجة سٌئة ال تعكس جودة  ناخفضة الجودة لحصلالتسجٌل الصوتً على جهاز متصل بسماعات من

  .الصوت المسجل

 -:  Headphoneسماعة الرأس االعتٌادٌة ) السلكٌة (  -ب

وفق مبدا الملؾ  سماعات الراستعمل و هً اداة صؽٌرة تستخدم لالستماع بصورة خاصة للصوت.

ٌعتمدون على سماعات  المذٌاعكان الناس فً الفترة األولى من ظهور أٌضا  voice coil  الصوتً

الصوت  ن)كال السماعتٌن ٌصدرا بقناة صوت واحدة( أي) الرأس لالستماع وكانت آنذاك بصٌؽة المونو

( ثم أصبحت السماعة ذات قناتٌن للصوت تصدر من كل سماعة بمصدر صوتً واحد االتصالهم هنفس

تستطٌع فاألنواع الحدٌثة من سماعات الرأس اما صوت منفصل عن األخرى وسمى النظام باالستٌرٌو( 

اجهزة انه ٌلزم لها  الهالتجاه مصدر الصوت  الحقٌقً اإلحساستعطى  اذ المحٌطًعرض الصوت 

 . محٌطًالصوت لللى مسارات ومادة صوتٌة تحتوى ع ةخاص استقبال

عرض  تالسماعة كلما زاد سعرها واستطاع التً تدعمها Frequency كلما زادت سعة الترددو

أعلى وحالٌا أؼلب سماعات الرأس بها ماٌك )قد ٌكون مرتبط بها عن طرٌق عصا أو  ةاءبكفالصوت 

تدعم سماعات الرأس ذات مقاومة تتراوح بٌن  التً أؼلب المكسرات والمشؽالت, وان (بداخل السلك

 Speakers and sound amplifiers ومضخمات الصوت رابعاً : السماعات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%B9
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كلما زادت مقاومة السماعة كلما قل مستوى الصوت الذي تنتجه, ولهذا السبب و ,موا 43وم هلى ا 33

 اوم . 8نرى أن السماعات الكبٌرة مقاومتها قلٌلة حوالً 

 -:  Wireless headphone  ةسماعة الرأس الالسلكٌ   -ج 

االستقبال بصورة  أجهزةمن  ألٌهاترسل  اإلشارة أن هالاالعتٌادٌة  الرأستشبه هذه السماعات سماعات  

,  Wi-Fiفاي  وتقنٌة الواي Bluetoothباستخدام بعض التقنٌات الحدٌثة كتقنٌة البلوتوث اي السلكٌة, 

 مستقل . FMالصوتٌة ورادٌو  MP3وقد زودت هذه السماعات حدٌثا بإمكانٌة تشؽٌل ملفات 

الصوتٌة  اإلشارةفان وظٌفتها تقوٌة  sound amplifiers الصوتٌة  اإلشارةلمضخمات اما بالنسبة 

منها  أنواعوالمكبرات على  . )الكهربائٌة( لتستطٌع ان تمتلك القدرة على تحرٌك ؼشاء السماعة

من القدرة الكهربٌة . وفً  تالمكبرات الصؽٌرة مثل مكبر جهاز التلفون فإن دائرة التكبٌر تنتج نصؾ وا

المكبرات التً تستخدم فً الحفالت  أجهزةبٌنما  توا 133االستٌرٌو المنزلٌة فإن المكبر ٌنتج  أجهزة

لمكبرات  الرئٌسالهدؾ بان  ومن الجدٌر بالذكر . توا 1333والمؤتمرات تنتج قدرة كهربٌة تصل هلى 

حد من التشوٌش بحٌث ٌقوم  أدنىحفاظ على تكبٌر الصوت لتشؽٌل السماعات هو ال فضال عنالصوت 

 اإلشارةحتى لو تم تكبٌر  هشارةبدون ان ٌكون هناك اي فقد فً اي  األصلٌةبتقلٌد للموجة الصوتٌة 

 . مرات عدٌدة 

 

 الصوتٌةلسماعة االعتٌادٌة ومضخم اإلشارة لالرسم الٌدوي  أ  7  – 0 الشكل 

 

 الصوتٌة اإلشارةضخم م السماعة االعتٌادٌة
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 سماعة الرأس االعتٌادٌة والالسلكٌةالرسم الٌدوي ل ب  7  – 0 الشكل 

 ( 2رقم )  نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو . السماعات ومضخمات الصوتز وارسم رسما  هندسٌا  رم

( وكما  1رقم )  النشاطنفس خطوات ببرنامج الفٌزٌو نتبع  الثالثةٌدٌوٌة بأنواعها لرسم رمز الكامٌرا الف

 -:  ٌأتً

 

 ةسماعة الرأس الالسلكٌ سماعة الرأس االعتٌادٌة
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وتصنف  ,كهربائٌة هشارات هلىالصوتٌة  اإلشاراتجهاز صوتً ٌعمل على تحوٌل  : المٌكروفون     

 -فمنها :  أصنافعدة  إلى المٌكروفونات

 .فمنها الدٌنامٌكً والشرٌطً والمكثؾ فً تصمٌمها الهندسً  التً تختلف المٌكروفونات -أ  

فمنها ذو اتجاه واحد ومنها ذو اتجاهٌن فً طرٌقة التقاطها للصوت  التً تختلف المٌكروفونات -ب 

 ومنها الالاتجاهً .

المنضدي والٌدوي والمعلق  المٌكروفونفهناك  فً طبٌعة االستعمال التً تختلف المٌكروفونات -ج

مثبت فً  مٌكروفونفهو  البوم مٌكروفون, اما أ ( 8  – 1الحظ الشكل )  وعلى الحامل والشخصً

متحدة  ألنهاٌمكن التحكم بطوله وذلك بتداخل االسطوانات بعضها ببعض  الشكل نهاٌة ذراع تلسكوبً

الذي ٌشؽل مكانا  كبٌرا  وهو مثبت على عربة . وهناك البوم الكبٌر  ( ب 8  – 1الحظ الشكل )  المركز

وال ٌستعمل اال فً االستودٌوهات الكبٌرة . وهناك البوم المتوسط الذي ٌركب على حامل ثالثً وٌمكن 

حمل بالٌد , وهو ٌمٌكروفون ٌمكن تؽٌٌر اتجاههاما بوم الصنارة فهو ذراع صؽٌر فً نهاٌته تحرٌكه . 

وفقا  لمقتضٌات  األرضقرب  األسفلاو ٌمتد فً  الرأسما فوق وٌكون ا, وٌمتد الى منطقة الحدث

 االستعمال .

المٌكروفونات الالسلكٌة الكبٌرة ) , وفً FMالالسلكٌة التً تعمل بموجة  المٌكروفوناتأٌضا وهناك  -د

وٌخرج سلك صؽٌر من  المٌكروفونتوضع مرسلة صؽٌرة فً جسم  , على الحامل (المنضدٌة, الٌدوٌة

الشخصٌة الصؽٌرة التً تعلق فً الرباط او  المٌكروفونات, اما الكهربائٌة اإلشاراتالخلؾ ٌرسل 

 تتصل بسلك ٌوصل الى مرسلة صؽٌرة توضع فً الجٌب او تعلق فً الحزام .  فأنهاالمالبس 

اصٌة سهولة التركٌب الذي تبرز فٌه خ المٌكروفونالجٌد هو  المٌكروفونإن ومن الناحٌة الفنٌة ف

ظهرت  فً ٌومنا هذا وأسرع.  العملواالستخدام. بقدر ما ٌكون استخدامه سهال  بقدر ما ٌكون البدء ب

ال ٌكون هنالك الكثٌر من  هذ”. التوصٌل واالستخدام السرٌع”  حٌث مناألفضل  تعد مٌكروفونات

 .للعمل  المٌكروفونالتعقٌدات فً تركٌب وتجهٌز 

 Microphones المٌكروفونات : خامساً 
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 المعلق والمنضدي مٌكروفونلل الرسم الٌدوي أ  8  – 0 الشكل 

 البوم مٌكروفونالرسم الٌدوي ل ب (  8  – 0الشكل ) 

 

 

 

 علقالمالمٌكروفون 

 

 بوممٌكروفون ال

 

 

 
 الماٌكروفون المنضدي

توجد بعض الرموز السمعٌة والمرئٌة جاهزة فً برنامج الفٌزٌو ولها اكثر من نوع  -مالحظة : 

معٌن نستطٌع تغٌٌره وذلك بسحب الرمز إلى  صفحة العمل ومن ثم تحدٌد الرمز بالضغط علٌه 

بالضغط  Propertiesبالزر األٌسر للفأرة ضغطة واحدة ومن ثم ندخل إلى نافذة خصائص 

 ( .  5علٌه بالزر األٌمن  للفارة وبالتالً نقوم بتغٌٌر نوع الرمز كما فً النشاط رقم ) 
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 ( 5رقم )  نشاط 

 وكما ٌاتً  : باستخدام برنامج الفٌزٌو المٌكروفونارسم رسما  هندسٌا  رمز 

 . ) المعلق , المنضدي , البوم ( المٌكروفون -أ

 مٌكروفون, Capacitor, السعوي Push pull, دفع سحب Standardالقٌاسً  ) المٌكروفون -ب

 ( . line 2 مٌكروفون, line 1احادي الخط 

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌاتً : ) المعلق , المنضدي , البوم ( مٌكروفوناللرسم رمز     

 Basic Flowchartر القالب )  ا( ومن ثم نخت  Flowchart)  رانفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة نخت -1

Metric  ) . 

 .اجة كالدائرة والمستطٌل حسب الحب مٌكروفونالز ونستخدم األدوات المناسبة لرسم رم -2

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Tool نستخدم أدوات ) – 3
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, Capacitor, السعوي Push pull, دفع سحب Standard) القٌاسً  مٌكروفوناللرسم رمز و

 : ٌأتًببرنامج الفٌزٌو نتبع ما  ( line 2 ثنائً الخط مٌكروفون, line 1  الخط أحادي مٌكروفون

 Basicر القالب )  ا( ومن ثم نخت  Engineeringر )  انفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة نخت -1

Electrical ( Metric )   ) . 

 Fundamental Item( من القالب )    Microphone 2و   Microphoneنسحب العنصر )   – 3

( Metric )   )  .  ) 

بالضؽط علٌه بالزر األٌمن  للفارة وبالتالً نقوم بتؽٌٌر  Propertiesندخل هلى نافذة خصائص  – 3

 . مٌكروفوننوع ال

 

 

 

 Standardالقٌاسً 
 Capacitorالسعوي 

 Push pullدفع سحب 

 line 2ثنائً الخط 

 line 1أحادي الخط  
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 وتتوفر.  األلمنٌومعبارة عن سطح مؽطى بطبقة رقٌقة محببة عاكسة للضوء مثل رقائق  العاكسة :      

وتقوم العواكس , (  9  – 1الحظ الشكل ) مختلفة مثل المستطٌل او المربع  وأحجام بأشكالالعواكس 

, وؼالبا اإلضاءةالكامٌرا لتصحٌح  أمامبعكس الضوء االصطناعً او الطبٌعً على الموضوع الموجود 

مصنوع من , وهناك نوع منها فتوضع على حامل ٌمكن توجٌههما تحمل العواكس بالٌد اما الكبٌرة 

اما تكون فضٌة او ذهبٌة , والعواكس الخزن ونشره عند االستعمال أثناءقماش عاكس للضوء ٌمكن طٌه 

 .وتستخدم حسب الرؼبة 

 

 لعاكسةل الرسم الٌدوي 9  – 0 الشكل  

 ( 6رقم )  نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو . العاكسةارسم رسما  هندسٌا  رمز 

 -:  ٌأتً( وكما  1رقم )  نشاطنفس خطوات الببرنامج الفٌزٌو نتبع  العاكسةلرسم رمز 

 

 Reflectors العواكس: سادساً 

 العاكسة
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ٌوجد فً منظومات االتصال والبث  هو عبارة عن جسم معدنً من النحاس او األلمنٌومالهوائً :      

 هشارةالكهربائٌة الى  اإلشارةبتحوٌل ٌقوم  ,( 14  – 1الحظ الشكل )  اإلذاعً والتلفزٌونً

الكهرومؽناطٌسٌة  اإلشارةالم او است اإلرسالفً حالة  فضاءفً ال هرسالهاومن ثم  كهرومؽناطٌسٌة

هوائٌات وتمتاز اؼلب ال ,طول الموجة أساسعلى الم كهربائٌة فً حالة االست هشارةوتحوٌلها الى 

, حسب المواصفات التً تحدد الهوائً, وتختلؾ من حٌث الشكل والطول ببساطتها وسهولة تركٌبها

 -واالستالم وهً :  اإلرسالوللهوائً معامالت نستطٌع من خاللها تحدٌد نوع الهوائً فً 

             . Radiation Pattern  اإلشعاعشكل  -1

    . Radiation Resistance  اإلشعاعمقاومة  -2

 .Gain  بح)كسب(ر -3

 . Broad Band النطاق -4

 Antennas الهوائٌات: سابعاً 
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 . Input Impedance مقاومة الدخل -5

 .Polarization القطبٌة  -6

 

 

 لهوائًلالرسم الٌدوي   01  – 0الشكل 

 ( 7رقم )  نشاط 

 :  ٌأتًوكما  باستخدام برنامج الفٌزٌو الهوائًارسم رسما  هندسٌا  رمز 

 : ٌأتًببرنامج الفٌزٌو نتبع ما  الهوائًلرسم رمز     

 Basic Electrical نختار القالب )( ومن ثم  Engineeringنختار ) نفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

( Metric )  ) . 

 . (   (  Fundamental Item ( Metric ))   من القالب(  Antenna)   نسحب العنصر – 3

 الهوائً
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, وٌحتوي على معدات خاصة بأحجام مختلفةهو صحن معدنً ٌوجد صحن اإلرسال واالستقبال :       

تقوم اما بإرسال اإلشارة التلفزٌونٌة الى القمر الصناعً عبر موجة خاصة او معدات مؽاٌرة تقوم 

 اذ, ا وتقوٌتهاباستقبال الموجة الخاصة التً ٌعٌد القمر الصناعً هرسالها الى األرض بعد التعامل معه

 . ( 11 – 1الحظ الشكل )  ص اإلشارات المستلمة من التشوٌشتقوم معدات االستقبال فً الصحن بتخلٌ

 

 

 

 

 

 

 

 الرسم الٌدوي للصحن  11 – 1 الشكل 

 Dish صحون اإلرسال وااللتقاط للبث الفضائً: ثامناً 

 الصحن
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 ( 8رقم )  نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو . صحن اإلرسال وااللتقاطارسم رسما  هندسٌا  رمز 

 -: ٌأتً( وكما  1رقم ) النشاط   نفس خطواتببرنامج الفٌزٌو نتبع  صحن اإلرسال واالستالملرسم رمز 

 

 

, وٌتحرك بنفس مٌل 22333تقر فوق األرض بارتفاع ٌسناعً : هو تابع اصطناعً طصالقمر اال    

 . (  12 – 1الحظ الشكل )  سرعة دوران األرض فً مدار ثابت فوق نقطة معٌنة من األرض

الصاعد (  اإلرسال)  اإلرسالالتلفزٌونٌة الى القمر الصناعً عن طرٌق صحون  اإلشاراتترسل 

والتعامل معها  اإلشاراتالموجودة فً القمر الصناعً باستقبال تلك  األجهزةتقوم  هذ, وبموجة خاصة

 االلتقاط الموجودة فً صحون بأجهزةوٌتم التقاطها  األرضالى  هرسالها بإعادة, بعد ذلك تقوم وتقوٌتها

االصطناعٌة التً تعمل بالتقنٌة الرقمٌة بانها تستقبل وتعٌد  األقمار, وتمتاز الهابط ( اإلرسالااللتقاط ) 

ٌؽطً  اذ, تقنٌة التماثلٌة وبصورة اكثر دقةحزمة من القنوات اكثر من تلك التً تتعامل معها ال هرسال

 القمر االصطناعً مساحة جؽرافٌة واسعة .

 Satellites األقمار االصطناعٌة: تاسعاً 
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 ناعًطصالرسم الٌدوي للقمر اال  12 – 1الشكل 

 

 ( 9رقم )  نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو . القمر االصطناعًارسم رسما  هندسٌا  رمز 

 -:  ٌأتً( وكما  1رقم ) النشاط نفس خطوات ببرنامج الفٌزٌو نتبع  القمر االصطناعًلرسم رمز 

 

 القمر االصطناعً
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 -ارسم رسما  هندسٌا  الرموز السمعٌة والمرئٌة اآلتٌة :  –أ 

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
لسمعٌة الرموز ا

 والمرئٌة
 أ - 1 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

 أ ( : رسم الرموز الخاصة بالمنظومة السمعٌة والمرئٌة – 0تمرٌن رقم ) 
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 -ارسم رسما  هندسٌا  الرموز السمعٌة والمرئٌة اآلتٌة :  – ب

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
لسمعٌة الرموز ا

 والمرئٌة
 ب - 1 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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  تحلٌل ضوء الشمس بالموشور الزجاجً( :  4لوحة رقم ) 

 

 

 

.  الفراؼً ألمثلثًشكل الله عادة قطعة ضوئٌة من الزجاج او البالستك الشفاؾ هو  prism : الموشور

, بحٌث الضوءلتشتٌت  ألمثلثًوهو النوع األكثر شهرة من الموشورات البصرٌة, ٌستخدم الموشور 

هلى ألوانه المختلفة أثناء مروره  األبٌضوٌرجع السبب فً تحلل الضوء ٌتحلل هلى عناصره الطٌفٌة. 

شور عن سرعته فً الهواء . وهذا ٌؤدي هلى وداخل الموشور هلى اختالؾ سرعة الضوء فً مادة الم

الضوء األحمر  نكسارا, فٌكون مختلفة انكسار بزواٌاانكسار شعاع الضوء عند دخوله الوسط )الزجاج( 

األزرق فٌنفصال عن بعضهما وٌخرج الشعاعان األحمر واألزرق من  لضوءأصؽر من انكسار ا

أن الضوء األبٌض مثل ضوء الشمس ٌحتوي على مجموعة من األلوان تشمل  هذ ,الموشور منفصلٌن

واألزرق بدرجاته هلى األشعة  ًئألسماتحت الحمراء والحمراء واألصفر واألخضر بدرجاته واألزرق 

البنفسجٌة وفوق البنفسجٌة , فأن جمٌع تلك األلوان الضوئٌة تنفصل عن بعضها البعض بفعل الموشور , 

  . الطٌؾ الضوئً, ونحصل على ما ٌسمى معامل انكسار كل لون فً الموشور الختالؾ

 : تحلٌل ضوء الشمس بالموشور الزجاجًارسم رسما  هندسٌا  

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
تحلٌل ضوء الشمس 
 بالموشور الزجاجً

 2 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
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 ( 10رقم ) نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو . تحلٌل ضوء الشمس بالموشور الزجاجًارسم رسما  هندسٌا  

 : ٌأتًببرنامج الفٌزٌو نتبع ما  تحلٌل ضوء الشمس بالموشور الزجاجًلرسم     

 Basic Flowchartر القالب )  ا( ومن ثم نخت Flowchart ر )انفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة نخت -1

Metric  ) ( 2 – 1, الحظ الشكل . ) 

حاجة كالدائرة وحسب ال تحلٌل ضوء الشمس بالموشور الزجاجًنستخدم األدوات المناسبة لرسم  -2

 . والمستطٌل 

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3

 

 

 

 ال تكتب قٌاسات اللوحة على لوحة الرسم . -( :  0)  مالحظة

ٌتم كتابة اسم كل لون أمام  نبالنسبة أللواح الرسم الٌدوي التً تحتوي على األلوا  -( :  4)  مالحظة

 اللون المقابل له الن الرسم الٌدوي ٌنفذ بأدوات خالٌة من األلوان . 
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 ( : العالقة بٌن طول الموجة ودرجة التحسس النسبً  3لوحة رقم ) 

 

 

 

 : منحنً العالقة بٌن طول الموجة ودرجة التحسس النسبًارسم رسما  هندسٌا  

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم

منحنً العالقة بٌن 
الطول ألموجً 
 والتحسس النسبً

 3 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 : ( Y ورسم اإلشارة ) ( Yاإلشارة )  لتكوٌنالمخطط الكتلوي ارسم رسما  هندسٌا  

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
 4 رقم التمرٌن Yالنصوع  إشارة

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

 RGB. مرشحات  Yالنصوع  إشارة( : تكوٌن  2لوحة رقم ) 

 

4111 
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 ( 00رقم ) نشاط 

باستخدام برنامج (  Y( ورسم اإلشارة )  Y اإلشارة ) لتكوٌنالكتلوي المخطط ارسم رسما  هندسٌا  

 الفٌزٌو .

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً :  ( Y( ورسم اإلشارة )  Yاإلشارة )  تكوٌنالكتلوي لالمخطط لرسم 

 Basic Flowchartالقالب )   نختار( ومن ثم   Flowchart)  نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

   ( Y( ورسم اإلشارة )  Y اإلشارة ) لتكوٌنالكتلوي المخطط نستخدم األدوات المناسبة لرسم  -2

 . حاجة كالدائرة والمستطٌل حسب البو

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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 : R – Yالفرق اللونً  هشارةالدائرة اللونٌة و ارسم رسما  هندسٌا  

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
الدائرة اللونٌة 

 R-Yالفارق  وإشارة
 5 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

 R - Y الفرق اللونً إشارة –( : الدائرة اللونٌة  5لوحة رقم ) 

 

 
1100 

4159 
4174 
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 ( 40رقم ) نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو .  R – Y الدائرة اللونٌة وهشارة الفارق اللونًارسم رسما  هندسٌا  

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً :    R – Yالفارق اللونً  وهشارة الدائرة اللونٌة لرسم 

 Basic Flowchartر القالب )  ا( ومن ثم نخت  Flowchart)  رانفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة نخت -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

حسب الحاجة بو R – Y الفارق اللونً وهشارة نستخدم األدوات المناسبة لرسم الدائرة اللونٌة -2

 . المستطٌل كالدائرة و

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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 : G – Yالفرق اللونً  هشارةو  B – Yالفرق اللونً  هشارةارسم رسما  هندسٌا  

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
 B-Yالفرق  إشارة

 G-Yوإشارة الفرق 
 6 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

 ( G – Y( و )  B – Y)  الفرق اللونً إشارة( :  6لوحة رقم ) 
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 ( 03رقم ) نشاط 

باستخدام برنامج  G – Y شارة الفارق اللونًو   B – Y هشارة الفارق اللونًارسم رسما  هندسٌا  

 الفٌزٌو .

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً :  G – Y الفارق اللونً شارةهو   B – Y هشارة الفارق اللونًلرسم 

 Basic Flowchartالقالب )   نختار( ومن ثم   Flowchart)  نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

 G – Y اللونً شارة الفارقو   B – Y الفارق اللونً هشارة نستخدم األدوات المناسبة لرسم -2

 . حاجة كالدائرة والمستطٌل حسب البو

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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 : اإلشارة المركبة لإلرسال الملونارسم رسما  هندسٌا  

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
اإلشارة المركبة 
 لإلرسال الملون

 7 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

 المركبة لإلرسال الملون  شارة( : اإل 7لوحة رقم ) 
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 ( 02رقم ) نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو . اإلشارة المركبة لإلرسال الملونارسم رسما  هندسٌا  

 ٌأتً :ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما  اإلشارة المركبة لإلرسال الملونلرسم 

 Basic Flowchartالقالب )   نختار( ومن ثم   Flowchart)  نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

 .حاجة كالدائرة والمستطٌلوحسب ال اإلشارة المركبة لإلرسال الملون نستخدم األدوات المناسبة لرسم -2

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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عبارة عن عنصرٌن أساسٌٌن هما التلوٌن وبرٌقه أو نصوعه وٌمثل التلوٌن  (color)اللون  هن    

وتعطً درجة التشبع اللونً ما أذا كان اللون  (color saturation)والتشبع اللونً  (Hue)الصبؽة 

باهتا  أو ؼامقا  أو شاحبا  وهكذا فاألحمر القاتم ٌختلؾ كثٌرا  عن األحمر الباهت بٌنما تعطً الصبؽة شكل 

هً كمٌة شدة الضوء أو الطاقة المستقبلة بمالحظة العٌن فالنصوع اما  ,ه ألموجًلاللون فقط حسب طو

 للون. 

 :المخطط التوضٌحً للون وعناصره ٌا  ارسم رسما  هندس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
المخطط التوضٌحً 

 للون وعناصره
 8 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

 المخطط التوضٌحً للون وعناصره( :  8لوحة رقم ) 
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 -األلوان هلى :  تصنؾ

كونهووا ال ٌمكوون لوأطلووق علٌهووا هووذا المسوومى  هووً األحموور و األصووفر واألزرقاأللةةوان األساسةةٌة : و -0

 الحصول علٌها عن طرٌق مزج األلوان األخرى.

وهوً األلووان التوً ٌمكون الحصوول علٌهوا عون  هً البرتقالً و البنفسجً واألخضر,و األلوان الثانوٌة :

 ٌٌن معا .طرٌق مزج لونٌن أساس

تنشأ مون خلوط لوون  اذهً األلوان التً تقع بٌن األلوان األساسٌة والثانوٌة و : األلوان الثالثٌة )المشتقة(

 أساسً بلون ثانوي .

 

 

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
تصنٌف األلوان 

 بالمزج
 9 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

 المخطط التوضٌحً لتصنٌف األلوان بالمزج( :  9لوحة رقم ) 
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 :األجزاء األساسٌة ألنبوبة الصورة فً التلفزٌون ارسم رسما  هندسٌا  

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
ألنبوبة الصورة فً 

 التلفزٌون 
 10 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

 ( : األجزاء األساسٌة ألنبوبة الصورة فً التلفزٌون  01لوحة رقم ) 
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نظام التلفزٌون  اتحجر األساس فً مواصف interlaced scanningالمسح المتشابك  طرٌقة دعت   

(NTSC),  .فهذا النسق ٌعطً صورا هً مجرد لقطات من مشهد جرى تسجٌله عدة مرات فً الثانٌة

, تلٌها لقطة مؤلفة من الخطوط  فً المسح المتشابك تتألؾ اللقطة الواحدة من خطوط المسح الفردٌة فقطف

 .fieldالزوجٌة, وهكذا تتكرر السلسلة. وكل لقطة ـ فردٌة كانت أو زوجٌة ـ تسمى مجاال 

 :خطوط بطرٌقة المسح بالخطوط المتشابكة  9الرسم الهندسً ل ارسم رسما  هندسٌا  

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
طرٌقة المسح 

 بالخطوط المتشابكة
 11 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

 

 خطوط بطرٌقة المسح بالخطوط المتشابكة 9الرسم الهندسً ل ( :  00لوحة رقم ) 
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 : DTVللبث اآللً للتلفزٌون الرقمً المخطط الكتلوي ارسم رسما  هندسٌا  

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم

للبث اآللً للتلفزٌون 

 DTV الرقمً 
 12 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

 DTV للبث اآللً للتلفزٌون الرقمً المخطط الكتلوي ( :  04لوحة رقم ) 
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 : لطرٌقة االستقبال المتوافقالمخطط الكتلوي ارسم رسما  هندسٌا  

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
طرٌقة االستقبال 

 المتوافق
 13 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

 المخطط الكتلوي لطرٌقة االستقبال المتوافق .( :  03لوحة رقم ) 
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  التمٌٌز -نبضات البٌرست ( :  02لوحة رقم ) 

 

 

 

 :التمٌٌز  -البٌرست  هشارةارسم رسما  هندسٌا  

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
 نبضات البٌرست

 التمٌٌز -
 14 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

 منسوب األبٌض

 سودمنسوب األ

 ( aفترة اإلطفاء األفقً                        )  نبضة التزامن األفقٌة

إشارة مضمنة بواسطة 

 إشارة البٌرست Yإشارة النصوع  

( B ) 

 a,bالجمع بٌن اإلشارتٌن  

( c ) 
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 -/ ارسم رسماً هندسٌاً الرموز السمعٌة والمرئٌة اآلتٌة :  1س

 ( . 1:  1, بمقٌاس رسم ) الكامٌرا الفوتوغرافٌة الرقمٌة -1

 ( . 2:  1, بمقٌاس رسم ) الكامٌرا السٌنمائٌة -2

 ( . 1:  1, بمقٌاس رسم ) الكامٌرا المحمولة -3

 ( . 1:  1, بمقٌاس رسم ) صدر اإلضاءة المنتشر )األنبوبً (م -3

 ( . 2:  1, بمقٌاس رسم ) إلضاءة المركزةامصدر  -4

 ( . 1:  1, بمقٌاس رسم ) السماعة االعتٌادٌة -5

 ( . 2:  1, بمقٌاس رسم ) سماعة الرأس الالسلكٌة -6

 ( . 1:  1, بمقٌاس رسم ) المنضدي مٌكروفونال -7

 ( . 2:  1, بمقٌاس رسم ) البوم مٌكروفون -8

 ( . 1:  1, بمقٌاس رسم ) العاكسة -9

 ( . 1:  1, بمقٌاس رسم ) الصحن -10

 ( . 2:  1, بمقٌاس رسم ) القمر الصناعً -11

          بمقٌاس رسم ضوء الشمس بالموشور الزجاجًارسم رسماً هندسٌاً تحلٌل / 2س

( 1: 1 ). 

/ ارسم رسماً هندسٌاً منحنً العالقة بٌن طول الموجة ودرجة التحسس النسبً  3س

 ( . 1:  1بمقٌاس رسم ) 

  بمقٌاس رسم  R – Yالفرق اللونً  إشارة/ ارسم رسماً هندسٌاً الدائرة اللونٌة و  4س

 (1  :1 . ) 

خطوط بطرٌقة المسح بالخطوط  9الرسم الهندسً ل ارسم رسماً هندسٌاً / 5س

 .المتشابكة

 . لطرٌقة االستقبال المتوافق/ ارسم رسماً هندسٌاً المخطط الكتلوي 5س

 أسئلة الفصل األول
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 :المحتوٌات 

  األجزاء األساسٌة لجهاز التسجٌل الصوتً المغناطٌسً ( : 15) لوحة رقم . 

  المخطط الكتلوي لمسار اإلشارة فً قناة الصوت الرقمٌة . ( : 16) لوحة رقم 

  األجزاء األساسٌة لجهاز التسجٌل الصوري المغناطٌسً  ( : 17) لوحة رقم VTR. 

  الجرافٌك التلفزٌونٌةمنظومة  ( : 18) لوحة رقم . 

 للمازج الصوريالمخطط الكتلوي  ( : 19)  لوحة رقم  Video Mixer. 

  ( األجزاء األساسٌة لوحدة النقل الخارجً  41لوحة رقم : )OP-VAN . 

   ( أشرطة وأقراص التسجٌل الصوتً والصوري . 40لوحة رقم : ) 

 

 ثانًالفصل ال



  

55 
  

 التسجٌل الصوتً المغناطٌسًجهاز ( :  05لوحة رقم )   

 

 

 

, تقوم الرؤوس فً داخل هذا الجهاز تً المؽناطٌسً شرٌطا  مؽناطٌسٌا  ٌستعمل جهاز التسجٌل الصو     

 التسجٌل .  وهذاعةبالمسح والتسجٌل 

 أشاراتوالتً تتماثل مع  مٌكروفونالكهربائٌة التً ٌنتجها ال اإلشاراتالتسجٌل بوضع  رأسٌقوم  هذ

, اما فً التقنٌة الرقمٌة فان ( 1 – 2كما فً الشكل )  على الشرٌط المؽناطٌسً األصلًالصوت 

(  الثنائٌة تتحول الى رموز رقمٌة ) لؽة الحاسوب مٌكروفونالصوتٌة الكهربائٌة التً ٌنتجها ال اإلشارات

فان الرموز  ا  اٌض فً التقنٌة الرقمٌةو, فٌما بعد إلذاعتهاٌقوم شرٌط التسجٌل بخزن تلك الرموز  هذ

المعقدة نفسها كما هو الحال فً  التماثلٌة الرقمٌة فقط هً التً ٌتم تسجٌلها على الشرٌط ولٌس الموجات

, لذلك الذي ٌرافق عملٌة تسجٌل الصوتالتقنٌة التماثلٌة وهذا ٌعنً تجنب تسجٌل الضوضاء والتشوٌش 

. ولكن فً التسجٌل الصوتً ته واستنساخهمون الجودة عند أذاعفان التسجٌل بالتقنٌة الرقمٌة ٌكون مض

الرقمً ال ٌمكن قطع الشرٌط ) فً عملٌة المونتاج ( ولصقه وٌنبؽً اللجوء الى عملٌة المونتاج 

 االلكترونً .

 

 جهاز التسجٌل الصوتً المغناطٌسً 1 – 2الشكل 
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 : األجزاء األساسٌة لجهاز التسجٌل الصوتً المؽناطٌسًارسم رسما  هندسٌا     

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
جهاز التسجٌل 

 الصوتً
 15 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 ( 05رقم ) نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو . األجزاء األساسٌة لجهاز التسجٌل الصوتً المؽناطٌسًارسم رسما  هندسٌا  

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً : لجهاز التسجٌل الصوتً المؽناطٌسًاألجزاء األساسٌة لرسم 

 Basic Flowchartالقالب )   نختار( ومن ثم   Flowchart)  نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

حسب بو الصوتً المؽناطٌسًاألجزاء األساسٌة لجهاز التسجٌل  نستخدم األدوات المناسبة لرسم -2

 . حاجة كالدائرة والمستطٌل ال

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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  مسار اإلشارة فً قناة الصوت الرقمٌة( :  06لوحة رقم )   

 

 

 

وتشمل . واإلشارات الرقمٌة النبضً المشفرالتضمٌن باستخدام  الصوتهو تسجٌل  الصوت الرقمً    

, ( 2 – 2الحظ الشكل )  التبدٌل الرقمً التناظريوعملٌة  التبدٌل التناظري الرقمًهذه األنظمة عملٌة 

والفائدة األساسٌة للصوت الرقمً هً تخزٌن واسترجاع  ,والتخزٌن الرقمً ومكونات المعالجة والبث

برز الصوت الرقمً بسبب فوائده فً وقد  ,وبث اإلشارات من دون أي تدنً فً مستوى جودة الصوت

 الموسٌقىاألسالٌب الحدٌثة فً توزٌع  أن هذلكمً والتوزٌع للمواد الصوتٌة. التسجٌل والمعالجة واإلنتاج ا

التسجٌل الرقمً والضؽط  برمجٌاتعبر اإلنترنت خالل المخازن المتاحة على الشبكة ٌعتمد أساسا على 

(  , أقراص )شرائط بٌانات رقمٌة ولٌس كأشٌاء مادٌة . كذلك فإن توزٌع المواد الصوتٌة كملفات الرقمً

فً نظم الصوت التناظرٌة التقلٌدٌة, تبدأ اما  ,ٌعقد ساهم بشكل ملحوظ فً تخفٌض تكالٌؾ التوز

الطبٌعً فً الهواء, ثم تتحول هلى تمثٌل كهربً لشكلها الموجً السابق  شكلها الموجًاألصوات فً 

ج األصوات منها , ثم بعد ذلك تخزن أو تنقل. ولكً ٌعاد هنتامٌكروفونعلى سبٌل المثال  مبدلباستخدام 

, وتحوٌلها هلى شكلها كموجات صوتٌة باستخدام التضخٌمفإن تلك العملٌة تتم بشكل عكسً باستخدام 

وعلى الرؼم من أن طبٌعة الصوت التناظري قد تتؽٌر, فإن خصائصها الموجٌة العامة  ,مكبر الصوت

 .تظل كما هً خالل عملٌات التخزٌن والتحوٌل والتكرار والتضخٌم

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد معالجتهاموجة صوتٌة بالرمادي  ممثلة رقمٌا باألحمر   4 – 4 الشكل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%86%D8%A8%D8%B6%D9%8A_%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%AE%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA
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 :المخطط الكتلً لمسار اإلشارة فً قناة الصوت الرقمٌة ارسم رسما  هندسٌا                   

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
اإلشارة فً قناة 
 الصوت الرقمٌة

 16 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 ( 06رقم ) نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو . المخطط الكتلً لمسار اإلشارة فً قناة الصوت الرقمٌةارسم رسما  هندسٌا  

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً :المخطط الكتلً لمسار اإلشارة فً قناة الصوت الرقمٌة  لرسم

 Basic Flowchartالقالب )   نختار( ومن ثم   Flowchart)  نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

حسب بوالمخطط الكتلً لمسار اإلشارة فً قناة الصوت الرقمٌة  نستخدم األدوات المناسبة لرسم -2

 . حاجة كالدائرة والمستطٌل ال

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )  – 3
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 والرقمًجهاز التسجٌل الصوري المغناطٌسً ( :  07لوحة رقم ) 

 

 

 

( : هو جهاز الكترونً ٌسجل اإلشارات الصوتٌة  Video tape recorder ) جهاز الفٌدٌوتٌب       

) بالستٌكً احد وجوهه مطلٌة مسارات محددة على شرٌط مؽناطٌسً والصورٌة واللونٌة الكهربائٌة فً 

وٌمكن عرض المادة المسجلة او نسخها بعد التسجٌل مباشرة دون  كما ,بطبقة رقٌقة من اوكسٌد الحدٌد (

الشرٌط والتسجٌل علٌه مرة  الحاجة الى طبع وتحمٌض كما هو الحال فً الفٌلم السٌنمائً . وٌمكن مسح

ٌتحرك  اذ, فٌها بكرتان ط محفوظ فً حاوٌة بالستٌكٌة صلبةاما نوع الكاست فٌكون الشرٌ أخرى,

 .  ( 3 – 2)  الحظ الشكل الى أخرى وٌمر أمام رؤوس المسح والتسجٌل أوتوماتٌكٌا  الشرٌط من بكرة 

من رموز  شاراتهاما الفٌدٌو الرقمً فان اإلشارات الصوتٌة والصورٌة واللونٌة الكهربائٌة تتحول الى 

 . رقمٌة تسجل مؽناطٌسٌا   على الشرٌط

 

 

 

 جهاز الفٌدٌوتٌب 3 – 4 الشكل 
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 : VTRاألجزاء األساسٌة لجهاز التسجٌل الصوري المؽناطٌسً ارسم رسما  هندسٌا   -أ 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
األجزاء األساسٌة 

 VRTلجهاز 
 أ -17 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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التسجٌل الصوري الرقمً :األجزاء األساسٌة لجهاز ارسم رسما  هندسٌا   -ب    

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
أجزاء جهاز التسجٌل 

 الرقمًالصوري 
 ب -17 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 ( 07نشاط رقم ) 

باستخدام برنامج  األجزاء األساسٌة لجهاز التسجٌل الصوري المؽناطٌسً والرقمًارسم رسما  هندسٌا  

 الفٌزٌو .

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً : األجزاء األساسٌة لجهاز التسجٌل الصوري المؽناطٌسً والرقمً لرسم

 Basic Flowchartالقالب )  نختار( ومن ثم   Flowchart ) نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

 األجزاء األساسٌة لجهاز التسجٌل الصوري المؽناطٌسً والرقمً األدوات المناسبة لرسمنستخدم  -2

 . والمستطٌل حسب الحاجة كالدائرة بو

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Tool نستخدم أدوات ) – 3
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  التلفزٌونٌة الجرافٌكمنظومة  ( : 08لوحة رقم )  

 

 

االلكترونٌة بأجهزة حاسوب تقوم بتولٌد الكتابات واألرقام المطلوبة ثم صارت  الجرافٌكبدأت أعمال    

ولكن  , ثم اضٌفت المنضدة االلكترونٌة والقلم االلكترونً .درة على تقدٌم بعض الرسوم والصورقا

حدثت القفزة النوعٌة عندما أصبحت هذه المنظومة رقمٌة فصارت قادرة على أنتاج الكتابات والصور 

ركة والتً تتؽٌر أمام المشاهد أثناء العرض والتً تستعمل فً البرامج اإلخبارٌة والبرامج التعلٌمٌة المتح

 بشكل كبٌر وفً عرض األحوال الجوٌة والبرامج التً تحتاج الى رسوم توضٌحٌة .

, وتتكون منظومة الرقمٌة تتطلب برمجة دقٌقة جدا   الجرافٌكاستعمال منظومة  هنومن الجدٌر بالذكر 

 من جهاز حاسوب متطور وبرمجٌات حاسوبٌة خاصة ومونتٌر ومنضدة وقلم الكترونً . الجرافٌك

 : لتلفزٌونٌةا الجرافٌكالمخطط الكتلً لمنظومة ارسم رسما  هندسٌا   -ب 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
 الجرافٌكمنظومة 

 لتلفزٌونٌةا
 18 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 ( 08رقم ) نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو . تلفزٌونٌةال الجرافٌكالمخطط الكتلً  لمنظومة ارسم رسما  هندسٌا  

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً : لتلفزٌونٌةا الجرافٌكلمنظومة  المخطط الكتلً لرسم

 Basic Flowchart القالب ) نختار( ومن ثم   Flowchart)  نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

حاجة حسب البو تلفزٌونٌةال الجرافٌكلمنظومة  المخطط الكتلً نستخدم األدوات المناسبة لرسم -2

 . كالدائرة والمستطٌل 

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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   Video Mixer الصوري المازج ( : 09لوحة رقم )  

 

 

, وهو ٌقوم بعملٌة اإلنتاجٌةهو جهاز الكترونً ٌستخدم فً التحكم بالصور التلفزٌونٌة من الناحٌة    

 .( 3 – 2الحظ الشكل ) حسب متطلبات العمل  أخرمصدر صوري  هلىاالنتقال من مصدر صوري 

بتلك الصفوؾ  األزرار, كل مصدر صوري ٌتصل بزر من األزراروهذا الجهاز ٌتكون من صفوؾ من 

 , والمازج فٌقومالصور او المشاهدة المسبقةخاص بفحص  األزرارمن  األول, وٌكون الصؾ جمٌعا  

األخر فهو خط القطع الذي  , اما الخطصورتٌن او اكثربعملٌة المزج وأدراج المؤثرات الصورٌة بٌن 

 تكون االنتقاالت بواسطته بالقطع فقط .

وقد ٌتكون جهاز المازج الصوري من صفٌن من األزرار او ثالثة صفوؾ او أربعة صفوؾ حسب 

 هذ, ثمانٌة صفوؾ من األزرار او اكثر طبٌعة اإلنتاج التلفزٌونً , وهناك أجهزة معقدة تحتوي على

 تكون قادرة على عمل االنتقاالت والمعالجات الصورٌة المعقدة جدا  . 

 

 عمل جهاز المازج الصوري 3 – 2الشكل 
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 : Video Mixerالمخطط الكتلوي لجهاز المازج الصوري ارسم رسما  هندسٌا     

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
المخطط الكتلوي 
 للمازج الصوري

 19 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 ( 09رقم ) نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو . ي  لجهاز المازج الصوريوالمخطط الكتلارسم رسما  هندسٌا  

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً : لجهاز المازج الصوري المخطط الكتلً لرسم

 Basic Flowchartالقالب )   نختار( ومن ثم   Flowchart)  نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

حاجة كالدائرة حسب البو لجهاز المازج الصوري المخطط الكتلً نستخدم األدوات المناسبة لرسم -2

 . والمستطٌل 

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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 OP-VANوحدة النقل الخارجً  ( : 41لوحة رقم )  

 

 

من ضرورٌات ومقتنٌات أٌة محطة , وهً تلفزٌونً محمول فً عربة نتاجههً عبارة عن أجهزة     

وعربات النقل  ,تلفزٌونٌة تقوم بإنتاج برامجها. فإن لم تقتنٌها فتقوم باستئجارها كلما اقتضت الحاجة

وعربة النقل الخارجً  Digital أو رقمً Analog يتناظر ذات نظام ٌمكن أن تكون كاألستودٌو

وشركات اإلنتاج كوحدة تحكم تلفزٌونً متكاملة متنقلة, بحٌث تجعل  محطات التلفزٌونوسٌلة تستخدمها 

 .منه بصورة مباشرة الفعالٌة أو الحدث أو تسجله للبث المتأخر ٌبث أستودٌومن أي مكان وكأنه 

 : ٌأتًوتتلخص استخداماتها بما 

تؽطٌة األخبار وبعض فقرات البرامج . -1  

الرٌاضٌة .و تؽطٌة الفعالٌات الدٌنٌة -2  

. تصوٌر ونقل الحفالت الؽنائٌة والمهرجانات -4  

المؤتمرات والندوات . تصوٌر ونقل -4  

 : ا لنقل الخارجً تجهٌزات خاصة وأهمهولوحدة ا

 تضمن وجود وسٌلة فعالة لالتصال بٌن أفراد فرٌق العمل . وسائل االتصال -1

 .فرٌق الصوت وفالتر تمتص صوت الرٌح هن وجدلات خاصة مٌكروفون -2

  ومن الممكن هٌجاد رافعات هٌدرولٌكٌة  ,لبعض الكامٌرات إلبقائها مرفوعة منصات ورافعات خاصة  -3

 .لبعض مواقع الكامٌرات التً تحتاج التصوٌر صعودا وهبوطا

 .فً المحطة الرئٌسةتأمٌن اتصال متواصل بٌن عربة النقل واألجهزة  أجهزة خاصة تضمن -4

 .ات وشاشات المراقبةمٌكروفونمختلفة للكامٌرات وال كوابل -5

 . كبٌرة تظهر الصورة المعروضة فً عربة النقل الخارجًٌجهز المسرح بشاشات عرض  -6

 .كاملة للتحكم بالصوت على المسرح  لجمهورلمعدات صوت  -7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
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 : OP-VANاألجزاء األساسٌة لوحدة النقل الخارجً  ارسم رسما  هندسٌا  

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
 األجزاء األساسٌة

 لوحدة النقل الخارجً
 20 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 ( 41رقم ) نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو .  OP- VANاألجزاء األساسٌة لوحدة النقل الخارجًارسم رسما  هندسٌا  

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً : األجزاء األساسٌة لوحدة النقل الخارجً لرسم

 Basic Flowchartالقالب )   نختار( ومن ثم   Flowchart ) نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

حاجة كالدائرة حسب البو األجزاء األساسٌة لوحدة النقل الخارجً نستخدم األدوات المناسبة لرسم -2

 . والمستطٌل 

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Tool نستخدم أدوات ) – 3
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 التسجٌل الصوتً والصوري وأقراص أشرطة ( : 40لوحة رقم )  

 

 

 :          Video C شرٌط التسجٌل الفٌدٌويارسم رسما  هندسٌا   -أ 

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
شرٌط التسجٌل 

 الفٌدٌوي
 أ - 21 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

https://www.google.iq/search?q=audio+cassette&client=firefox-a&hs=xTX&sa=X&rls=org.mozilla:ar:official&channel=sb&biw=1280&bih=856&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=5aFOVJWOLoLIyAOQiILoDw&ved=0CDkQsAQ
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 :          Audio C شرٌط التسجٌل الصوتًارسم رسما  هندسٌا   - ب

 

 :       CD Audio and v فٌدٌويقرص التسجٌل الصوتً والارسم رسما  هندسٌا   - ج

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم

شرٌط التسجٌل 
الصوتً وقرص 

 صوت-التسجٌل فٌدٌو
 ب – 21 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 

https://www.google.iq/search?q=audio+cassette&client=firefox-a&hs=xTX&sa=X&rls=org.mozilla:ar:official&channel=sb&biw=1280&bih=856&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=5aFOVJWOLoLIyAOQiILoDw&ved=0CDkQsAQ
https://www.google.iq/search?q=audio+cassette&client=firefox-a&hs=xTX&sa=X&rls=org.mozilla:ar:official&channel=sb&biw=1280&bih=856&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=5aFOVJWOLoLIyAOQiILoDw&ved=0CDkQsAQ
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 ( 40رقم ) نشاط 

 الفٌزٌو .باستخدام برنامج  اشرطة واقراص التسجٌل الصوتً والفٌدٌويارسم رسما  هندسٌا  

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً :أشرطة وأقراص التسجٌل الصوتً والفٌدٌوي لرسم 

 Basic Flowchartالقالب )   نختار( ومن ثم  Flowchart ) نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

حاجة ال بحسبوأشرطة وأقراص التسجٌل الصوتً والفٌدٌوي  نستخدم األدوات المناسبة لرسم -2

 . كالدائرة والمستطٌل 

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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 . / ارسم رسماً هندسٌاً األجزاء األساسٌة لجهاز التسجٌل الصوتً المغناطٌسً 1س

 هندسٌاً المخطط الكتلً لمسار اإلشارة فً قناة الصوت الرقمٌة .ارسم رسماً /  2س

ارسم رسماً هندسٌاً األجزاء األساسٌة لجهاز التسجٌل الصوري المغناطٌسً /  3س

VTR  ( 1:  1بمقٌاس رسم . ) 

/ ارسم رسماً هندسٌاً األجزاء األساسٌة لجهاز التسجٌل الصوري الرقمً بمقٌاس  4س

 ( . 1:  1رسم ) 

   التلفزٌونٌة بمقٌاس رسم الجرافٌكارسم رسماً هندسٌاً المخطط الكتلً لمنظومة  / 5س

 (1  :1 . ) 

 Video Mixer/ ارسم رسماً هندسٌاً المخطط الكتلوي لجهاز المازج الصوري  6س

 ( . 1:  1بمقٌاس رسم ) 

        / ارسم رسماً هندسٌاً األجزاء األساسٌة لوحدة النقل الخارجً  بمقٌاس رسم  7س

 (1  :1 . ) 

 -ارسم رسماً هندسٌاً كل مما ٌأتً : /  8س

 ( . 1:  1بمقٌاس رسم )  ,                  شرٌط التسجٌل الفٌدٌوي -1

 ( . 1:  1اس رسم ) بمقٌ  ,                 شرٌط التسجٌل الصوتً -2

 ( . 1:  1, بمقٌاس رسم )                      قرص التسجٌل الصوتً والفٌدٌوي -3

 

 

 

 

 ثانًأسئلة الفصل ال

https://www.google.iq/search?q=audio+cassette&client=firefox-a&hs=xTX&sa=X&rls=org.mozilla:ar:official&channel=sb&biw=1280&bih=856&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=5aFOVJWOLoLIyAOQiILoDw&ved=0CDkQsAQ
https://www.google.iq/search?q=audio+cassette&client=firefox-a&hs=xTX&sa=X&rls=org.mozilla:ar:official&channel=sb&biw=1280&bih=856&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=5aFOVJWOLoLIyAOQiILoDw&ved=0CDkQsAQ
https://www.google.iq/search?q=audio+cassette&client=firefox-a&hs=xTX&sa=X&rls=org.mozilla:ar:official&channel=sb&biw=1280&bih=856&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=5aFOVJWOLoLIyAOQiILoDw&ved=0CDkQsAQ
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 اإلنتاج االذاعً والتلفزٌونً 

 ثالثالفصل ال

 
 :المحتوٌات 

  ( مراحل اإلنتاج اإلذاعً والتلفزٌونً . 44لوحة رقم : ) 

  ( المونتاج الخطً وا 43لوحة رقم : )الخطًل . 

  ( خطوات المونتاج ببرمجٌات الحاسوب . 42لوحة رقم : ) 

  ( 45لوحة رقم ) . ًقالب كتابة التحقٌق الصحف : 

  ( قالب كتابة ال 46لوحة رقم : )الصحفً . مقال 

   ( قالب كتابة التقرٌر الصحفً 47لوحة رقم : ) . 

   ( الهٌكل التنظٌمً للمؤسسات اإلعالمٌة . 48لوحة رقم : ) 

  ( وظائف اإلدارة اإلعالمٌة . 49لوحة رقم : ) 

 



  

78 
  

 اإلذاعً والتلفزٌونً  نتاج( : مراحل اإل 44لوحة رقم )  

 

 

 

,   وازدهارها اإلعالمٌةسسة ؤوالتلفزٌونً دورا  هاما  وحٌوٌا  فً تقدم الم اإلذاعً اإلنتاجٌلعب     

كان ال بد من التطرق  وهشكالهوبكافة صوره  األعالمنظرا  لما ٌشهده العالم من تطور كبٌر فً مجال و

فٌمثل الخطوات المتعددة التً  اإلذاعً لإلنتاجالنسبة اما بوالتلفزٌونً ومراحلهما  اإلذاعً اإلنتاجالى 

 متكاملة . هذاعٌةتؤدي الى تحوٌل فكرة جٌدة الى مادة مسجلة صوتٌا  تكون فً مجموعها مادة 

 األصواتتهدؾ الى تحوٌل فكرة ما الى مجموعة من  أبداعٌةعملٌة  والتلفزٌونً فه لإلنتاجاما بالنسبة 

, وهذه علٌهم والتأثٌربهدؾ توصٌلها الى جمهور المشاهدٌن  , ووضعها فً قالب فنً شٌقوالصور

والتخطٌط والمحاسبة والهندسة  اإلدارةتحتاج الى تكاتؾ خبرات عدٌدة فً مجاالت  اإلبداعٌةالعملٌات 

والتمثٌل  جوالماكٌا واألزٌاءوالدٌكور  اإلذاعةالصوت وفنون و أنواعهوالتصوٌر بكافة  اإلذاعٌة

 والمؤثرات والتسوٌق والبحوث . 

 : تلفزٌونًمراحل اإلنتاج الالمخطط التوضٌحً لارسم رسما  هندسٌا   -أ 

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
مراحل اإلنتاج 

 التلفزٌونً
 أ - 22 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 :مراحل اإلنتاج اإلذاعً المخطط التوضٌحً لارسم رسما  هندسٌا   -أ 

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
مراحل اإلنتاج 

 اإلذاعً
 ب - 22 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 ( 44رقم ) نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو . مراحل اإلنتاج اإلذاعً والتلفزٌونًالمخطط التوضٌحً لارسم رسما  هندسٌا  

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً : مراحل اإلنتاج اإلذاعً والتلفزٌونًل المخطط التوضٌحً لرسم

 Basic Flowchartالقالب )   نختار( ومن ثم   Flowchart)  نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

 بحسبو مراحل اإلنتاج اإلذاعً والتلفزٌونًل المخطط التوضٌحً نستخدم األدوات المناسبة لرسم -2

 . حاجة كالدائرة والمستطٌل ال

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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 الخطًلالمونتاج الخطً وا( :  43 لوحة رقم ) 

 

 

 

 معلوم . وبإٌقاعمحددة  أطوالالمونتاج هو اختٌار وترتٌب اللقطات بربطها مع بعضها البعض وفق     

ٌتم اختٌار  هذ, ٌو مع وحدة السٌطرة على المونتاجالفٌد أجهزةة ساطالخطً فهو ٌنفذ بو اما المونتاج

ٌتم التحكم بها  هذ, ٌو مع وحدة السٌطرة على المونتاجالفٌد أجهزةاللقطات الصحٌحة المسجلة بواسطة 

, وهذا النوع من المونتاج ٌعتمد على جهاز فٌدٌو واحد او لى الشرٌط فً جهاز فٌدٌو التسجٌلوتمرٌرها ا

, تاج للتحكم بعملٌة المونتاج كلهااكثر لعرض اللقطات المسجلة وعلى جهاز وحدة السٌطرة على المون

ة وحدة السٌطرة على ساطهائٌة بعد تحدٌد زمنها بالضبط بواحد لتسجٌل اللقطات النوجهاز فٌدٌو و

عند , اي م القدرة على تخطً تسلسل اللقطاتالمونتاج . وٌسمى هذا المونتاج االلكترونً خطٌا  وذلك لعد

للقطة والثانٌة وهكذا حتى الوصول الى ا األولى, ٌجب المرور باللقطة اختٌار اللقطة الخامسة مثال  

او حذؾ لقطة او جزء من اللقطة  هضافةحسب التسلسل وال ٌمكن بمنتجة تكون مالخامسة . واللقطة ال

بٌن اللقطات المتسلسلة او حذؾ لقطة بٌن اللقطات المتسلسلة او تؽٌٌر التسلسل بعد االنتهاء من عملٌة 

و واحد وٌتطلب توفٌر جهاز فٌدٌ, اج الالخطً فٌنفذ بواسطة الحاسوباما بالنسبة للمونت المونتاج ككل .

, وبطاقة هدخال تقوم بتحوٌل اإلشارات الصورٌة الكهربائٌة من التقنٌة ٌقوم بعرض المواد المصورة

, وٌقوم والذي ٌقوم بالعملٌة المونتاجٌة التناظرٌة الى التقنٌة الرقمٌة وتخزٌنها بالحاسوب لٌتعامل معها

شاشته التً ٌمكن تقسٌمها الى عدة أقسام كل قسم  ( بعرض المواد على Monitor جهاز العرض )

قطات التً سٌقوم , واللداٌة ونهاٌة اللقطاتٌعرض صورا   مختلفة تتطلبها العملٌة المونتاجٌة مثل ب

, وتتم الخاصة بعملٌة المونتاج واألرقامعرض واجهات مسار الصوت  فضال  عن, المونتٌر بربطها

بتحوٌل المخرجات  اإلخراج, وبعد ذلك تقوم بطاقة ل الحاسوبنتاج ) صورة وصوت ( داخعملٌة المو

فٌدٌو صورٌة وصوتٌة كهربائٌة تسجل بالتقنٌة التناظرٌة على شرٌط ال أشاراتمن الرموز الرقمٌة الى 

 أجهزةتعرض من  CD أقراص, او تخزن المخرجات الرقمٌة على نفسه الذي قام بعرض المادة

ً هذا المونتاج بالالخطً بسبب قدرته على تخطً تسلسل عرض خاصة . سم أجهزةالحاسوب او 

, وٌمكن األخرىدون المرور باللقطات  الى اللقطة الخامسة مباشرة األولىاللقطات كاالنتقال من اللقطة 

الضرر بعملٌة  ألحاقحصول عملٌة حذؾ جزئً او كلً للقطة المراد حذفها او تؽٌٌر تسلسلها دون 

 حسب رؼبة المونتٌر . بالمونتاج المنجزة و
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 :الخطط الكتلوي للمونتاج الخطً ارسم رسما  هندسٌا   -أ 

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
 أ - 23 رقم التمرٌن المونتاج الخطً

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 ( 0تمرٌن ) 

 -قم بما ٌاتً :  باستخدام برنامج الفٌزٌو

 . المخطط الكتلوي للمونتاج الخطًارسم  - 1

 . خطًاللالمخطط الكتلوي للمونتاج اارسم  - 2

 :الخطً لالخطط الكتلوي للمونتاج اارسم رسما  هندسٌا   -ب 

 

  الصف  اسم الطالب 
مقٌاس 

 الرسم
 ب - 23 رقم التمرٌن الخطًلالمونتاج ا

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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  خطوات المونتاج ببرمجٌات الحاسوب( :  42لوحة رقم )  

 

 

 

 :خطوات المونتاج ببرمجٌات الحاسوب ارسم رسما  هندسٌا  

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
المونتاج ببرمجٌات 

 الحاسوب
 24 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 ( 43رقم ) نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو . خطوات المونتاج ببرمجٌات الحاسوبارسم رسما  هندسٌا  

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً : خطوات المونتاج ببرمجٌات الحاسوبلرسم 

 Basic Flowchartالقالب )   نختار( ومن ثم   Flowchart ) نختارومن الفئة نفتح برنامج الفٌزٌو  -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

حاجة كالدائرة ال بحسبو خطوات المونتاج ببرمجٌات الحاسوب نستخدم األدوات المناسبة لرسم -2

 . والمستطٌل 

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3

 



  

86 
  

 قالب كتابة التحقٌق الصحفً( :  45لوحة رقم )  

 

 

 

ٌقوم التحقٌق الصحفً على خبر أو فكرة أو مشكلة أو قضٌة ٌلتقطها الصحفً من المجتمع الذي     

ثم ٌقوم بجمع مادة الموضوع بما ٌتضمنه من بٌانات أو معلومات أو آراء تتعلق بالموضوع ثم  ,ٌعٌش فٌه

بٌنها للوصول هلى الحل الذي ٌراه صالحا لعالج المشكلة أو القضٌة أو الفكرة التً ٌطرحها  ٌربط

تحقٌق الخلفٌة )وهً التحقٌق الصحفً من  رئٌسة أنواعخمسة وهنالك  التحقٌق الصحفً

Background- تحقٌق البحث أو التحقٌق  - تحقٌق االستعالم أو التحريInvestigation -  تحقٌق

 .(  Escapismتحقٌق الهروب  - Anticipationالتوقع 

المخطط التوضٌحً لقالب الهرم المعتدل المبنً على السرد القصصً فً كتابة ارسم رسما  هندسٌا   -أ 

 :التحقٌق الصحفً  

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
قالب التحقٌق 

 الصحفً القصصً
 أ -25 رقم التمرٌن

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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المخطط التوضٌحً لقالب الهرم المعتدل المبنً على العرض الموضوعً فً ارسم رسما  هندسٌا   -ب 

 :كتابة التحقٌق الصحفً  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المخطط التوضٌحً لقالب الهرم المعتدل المبنً على الوصؾ التفصٌلً فً ارسم رسما  هندسٌا   -ج 

 :كتابة التحقٌق الصحفً  

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
قالب التحقٌق الصحفً وصف 

 عرض موضوعً –تفصٌلً 
رقم 

 التمرٌن
 ب -25

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 قالب كتابة المقال الصحفً( :  46لوحة رقم )  

 

 

 

 األدبً المقال عن ٌختلؾ الصحفً المقالن ا, والرأي عن للتعبٌر الرئٌسة األداة هو الصحفً المقال     

 الوجدانٌة, ومشاعره الذاتٌة, وتجربته كاتبه, عواطؾ عن ٌعبر الذي هو األدبً العلمً فالمقال المقال أو

 العلمٌة, الحقائق لوصؾ المتخصص العالم أداة فهو العلمً المقال أما ,عام موقؾ أو خاص موقؾ تجاه

 من شًء ففٌه االثنٌن, بٌن وسط فهو الصحفً المقال أما ,المطلقة الموضوعٌة على ٌقوم منهج خالل من

 السهولة هو الصحفً المقال لؽة ٌمٌز ما أهموان , العالم موضوعٌة من شًء وفٌه األدبً, الكاتب ذاتٌة

والمقال الصحفً ٌكون على ثالث أنواع . العامة الٌومٌة الحٌاة لؽة هً لؽته فتكون والوضوح, والبساطة

 المقال التحلٌلً ( . –العمود الصحفً  –هً ) المقال االفتتاحً 

 :المخطط التوضٌحً لقالب المقال التحلٌلً المبنً على قالب الهرم المعتدل ارسم رسما  هندسٌا  

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
 قالب المقال الصحفً التحلٌلً

رقم 
 التمرٌن

26 

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 ( 42رقم ) نشاط 

باستخدام  المخطط التوضٌحً لقالب المقال التحلٌلً المبنً على قالب الهرم المعتدلارسم رسما  هندسٌا  

 برنامج الفٌزٌو .

ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما  التوضٌحً لقالب المقال التحلٌلً المبنً على قالب الهرم المعتدلالمخطط لرسم 

 ٌأتً :

 Basic Flowchartالقالب )   نختار( ومن ثم   Flowchart ) نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

المخطط التوضٌحً لقالب المقال التحلٌلً المبنً على قالب الهرم  نستخدم األدوات المناسبة لرسم -2

 .اجة كالدائرة والمستطٌل الح بحسبو المعتدل

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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 قالب كتابة التقرٌر الصحفً( :  47لوحة رقم )  

 

 

 

 التقرٌر اإلخباري, وهو على نوعٌن هما  والتحقٌق الصحفًقع ما بٌن الخبر التقرٌر الصحفً فن ٌ     

أو  األحداث بعرض وشرح وتفسٌر بعض الزواٌا أو جوانب من األخبار أو عنًهو التقرٌر الذي ٌو

الوقائع الٌومٌة الجارٌة وهو لذلك ٌسمى فً بعض األحٌان بتقرٌر المعلومات وأحٌانا أخرى ٌسمى 

. فهو ى التصوٌر الحً للوقائع واألحداثهو التقرٌر الذي ٌركز علو التقرٌر الحًو التقرٌر الموضوعً

 . ٌلها أو تفسٌرهالبشرحها أو تح عنًأكثر مما ٌ واألحداثبرسم صورة الوقائع  ٌعنً

 :المخطط التوضٌحً لقالب التقرٌر الصحفً بطرٌقة الهرم المعتدل ارسم رسما  هندسٌا  

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
 قالب التقرٌر الصحفً 

رقم 
 التمرٌن

27 

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 ( 45رقم ) نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو . المخطط التوضٌحً لقالب التقرٌر الصحفًارسم رسما  هندسٌا  

 ما ٌأتً :ببرنامج الفٌزٌو نتبع  المخطط التوضٌحً لقالب التقرٌر الصحفًلرسم 

 Basic Flowchartالقالب )   نختار( ومن ثم   Flowchart ) نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

حاجة كالدائرة ال بحسبو المخطط التوضٌحً لقالب التقرٌر الصحفً نستخدم األدوات المناسبة لرسم -2

 . والمستطٌل 

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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 الهٌكل التنظٌمً للمؤسسات اإلعالمٌة( :  48لوحة رقم )  

 

 

 

بعضهما وٌكونان بعضهما فً العملٌة  كمالنحتوي على جانبٌن ٌت المؤسسات اإلعالمٌة ان معظم    

قٌادة محركة لتشؽٌل  من والبد (,التحرٌر وهدارةالمؤسسة  دارةه) للمؤسسة وهما اإلدارٌة

والتخطٌط االستراتٌجً  األعالم بإدارةالمؤسسة تلزمها تخصصات  فإدارة, بالوجه الصحٌح  أدارة  كل

التحرٌر ٌلزمها  أدارةكما أن , والمجتمعٌة اإلنسانٌةالمؤسسة  أنشطةالهادؾ الذي ٌضمن استمرارٌة 

 الجٌد وطرٌقة نشره . اإلعالمً واإلنتاج واإلخراجبوسائل التحرٌر  ةخاص عناٌة

فان المؤسسات  ونظرا  للتؽٌرات والتطورات وكثرة األنشطة وتعددها والتقدم العلمً فً شتى المجاالت

فتخضع بهذا الى قٌود وضوابط كثٌرة من مؤسسات  ,ٌطها متؽٌرات العالم من كل ناحٌةتح اإلعالمٌة

دور هذه المؤسسات  أهمٌةفانه ٌدل على  على شًء وهذا ان دل, سٌاسٌا او اجتماعٌا او اقتصادٌا أخرى

 اإلدارٌٌنأن تستحوذ على  عالمٌةهفانه ٌستلزم على كل مؤسسة  ذا المنطلقومن ه, فً الحٌاة اإلعالمٌة

والقٌود والمتؽٌرات حاملٌن راٌة هذه المؤسسات  الضؽوطاتوالموظفٌن القٌادٌٌن القادرٌن على مجابهة 

 واالستمرارٌة . األمانعلى بساط  وأهدافها

ٌتعرض للتوسع  ما هٌكل تنظٌمً كبٌر دائما هعالمٌةؤسسة م للكل هذه األسباب فان لكنتٌجة و

 والمجتمعات . األعالمواكب واقع ٌور وهلٌواكب متطلبات الجهات المستهدفة كالجم  والتؽٌٌر

 األنشطةأنشطتها وقد تشمل العدٌد من قد تتنوع بتنوع  اإلعالمٌةفان المؤسسات  ,كما ذكرنا سابقاو

والتلفزٌونٌة ومنها قد تكون مؤسسة تحمل كل هذه  واإلذاعٌةفمنها المؤسسات الصحفٌة , واإلدارات

ٌاكل التنظٌمٌة لمؤسسات هفٌه ما ٌتشابه مع ال اإلعالمٌة للمؤسساتٌكل التنظٌمً هوقد ٌكون ال, األفرع

 إدارةفبالكثٌر عن ؼٌرها من المؤسسات  وأدارتها إلعالمٌةا األنشطة أوجهولكن بالطبع تختلؾ  أخرى

وبالكثٌر من  والرٌادةٌتطلب الكثٌر من القٌادة  بإداراتهمثل هذا الهٌكل التنظٌمً المتفرع كثٌرا 

والتخطٌط االستراتٌجً و اإلدارة  المثالٌة الوافٌة ومنها وضع الخطط وبناء الهٌاكل التنظٌمٌة  المهارات

 باألهداؾ و ضبط الجودة ومواجهة المشكالت.
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 لهٌكل التنظٌمً للمؤسسة اإلعالمٌة الصحفٌة :ل المخطط التوضٌحً ارسم رسما  هندسٌا   - أ

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
 الصحفٌةالمؤسسة اإلعالمٌة 

رقم 
 التمرٌن

 أ - 28

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 :التلفزٌونٌة لهٌكل التنظٌمً للمؤسسة اإلعالمٌة ل المخطط التوضٌحً ارسم رسما  هندسٌا   - ب

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
المؤسسة اإلعالمٌة 

 التلفزٌونٌة
رقم 

 التمرٌن
 ب - 28

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 ( 46رقم ) نشاط 

باستخدام برنامج للمؤسسة اإلعالمٌة الصحفٌة والتلفزٌونٌة  المخطط التوضٌحًارسم رسما  هندسٌا  

 الفٌزٌو .

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً : المخطط التوضٌحً للمؤسسة اإلعالمٌة الصحفٌة والتلفزٌونٌةلرسم 

 Basic Flowchartر القالب )  ا( ومن ثم نخت  Flowchart ر )انفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة نخت -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

 المخطط التوضٌحً للمؤسسة اإلعالمٌة الصحفٌة والتلفزٌونٌة نستخدم األدوات المناسبة لرسم -2

 . حاجة كالدائرة والمستطٌل ال بحسبو

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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 وظائف اإلدارة اإلعالمٌة( :  49لوحة رقم )  

 

 

 

لضرورٌات الملحة فً من ا اإلعالمٌةاالستخدام األمثل لإلدارة بمفهومها الحدٌث فً المؤسسات  هن    

 استمرار ودٌمومة العمل اإلعالمً فً المؤسسات والمنظمات اإلعالمٌة تضمن ألنها, وقتنا الحاضر

التطبٌق األمثل تضمن اٌضا  ووتذلٌل العقبات امام العمل المؤسساتً اإلعالمً  بشكل ٌسٌر وسلس

اما بالنسبة لوظائؾ , اإلعالمٌةاإلدارٌة  , بما ٌحقق أهداؾ المؤسسةتطورات العلمٌة والتقنٌة الحدٌثةلل

 -فً المؤسسات اإلعالمٌة فهً :  اإلدارة

وضع و والمرحلٌة وخطط الطوارئ االستراتٌجٌةوضع خطط العمل والذي ٌتضمن  -التخطٌط :  -1

التخطٌط التفصٌلً على مستوى , وٌتضمن أٌضا أهداؾ كل خطة طبقا لفلسفة المجتمع والمؤسسة

الخطط الخاصة بتوفٌر الموارد البشرٌة والمادٌة  المستوٌات المختلفة , وٌشمل ذلك الفعالٌات المختلفة و

 . اإلضافٌة

تعرٌؾ العاملٌن بالمهام ومناقشتها و اتخاذ اإلجراءات لتنفٌذ الخطط الموضوعةوٌتضمن  -التنظٌم :  -2

 . توثٌق اإلجراءاتو  تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة, و تهٌئة المستلزمات طبقا لبرامج تنفٌذٌة محددة, ومعهم

تطبٌق , ووضع معاٌٌر التقوٌمو وضع آلٌة المراقبة والسٌطرة النوعٌةوتتضمن  -بعة والتقٌٌم : المتا -3

 . مكافأة العاملٌن ومحاسبتهمو اإلجراءات وضبط جودة اإلنتاج

تقدٌر الظروؾ المحٌطة بالقرار المزمع و دراسة بدائل القرارات المقترحةوٌتضمن  -اتخاذ القرار :  -4

 . متابعة تنفٌذه وفق خطة وهجراءات مدروسةو , اراتخاذ القرو اتخاذه

اإلعالمٌة  األمثل لنظم المعلومات فً جمٌع مرافق المؤسسة االستخدامضمان وٌتضمن  -االتصال :  -5

توفٌر , وتأمٌن تداول المعلومات أفقٌا وعمودٌا بمرونة كل بحسب اختصاصه وصالحٌاتهومفاصلها و

توفٌر التفاهم بٌن أطراؾ المؤسسة داخلٌا ومع المؤسسات واألشخاص و معلومات كافٌة لمتخذ القرار

 . خارجها
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 :لوظائؾ اإلدارة اإلعالمٌة  المخطط التوضٌحً ارسم رسما  هندسٌا  

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
 وظائف اإلدارة اإلعالمٌة

رقم 
 التمرٌن

29 

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 ( 46رقم ) نشاط 

 باستخدام برنامج الفٌزٌو .لوظائؾ اإلدارة اإلعالمٌة   المخطط التوضٌحًارسم رسما  هندسٌا  

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً :  لوظائؾ اإلدارة اإلعالمٌةالمخطط التوضٌحً لرسم 

 Basic Flowchartالقالب )   نختار( ومن ثم   Flowchart ) نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

حاجة ال بحسبو لوظائؾ اإلدارة اإلعالمٌةالمخطط التوضٌحً  نستخدم األدوات المناسبة لرسم -2

 . كالدائرة والمستطٌل 

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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 اإلعالمً التخطٌط مراحلو مستوٌات ( : 31لوحة رقم )  

 

 

 

 لىللتعرؾ ع ,واإلحصائٌة المختلفة وبشكل دوري البحوث العلمٌة ىٌعتمد التخطٌط اإلعالمً عل    

 التخطٌط اإلعالمً ال ٌقؾ بمعزل عن التخطٌط , لذلك فانبهم جاهات الجماهٌر و الظروؾ المحٌطةات

, بل ىاألخرالت المجفً ا هامةوؼٌرها من التخطٌطات ال والثقافً واالجتماعً السٌاسً واالقتصادي

 لتخطٌطمستوٌات ل ةوتوجد أربع, فٌما بٌنها ٌتكامل و ٌتفاعل معها جمٌعا و توجد عالقة ارتباط وثٌقة

 -اإلعالمً هً : 

تخطٌط و تحدٌد مشاكل  ىٌراد به التدابٌر التً تعمل عل -المحلً :  ىالتخطٌط اإلعالمً للمستو -1

 . منطقة معٌنة فً هطار دولة معٌنة ىمستو

ٌراد به التدابٌر اإلعالمٌة التً تتخذها اٌة دولة  -الوطنً :  ىالتخطٌط اإلعالمً علً المستو -2 

المجتمع داخل نطاق  أهداؾلتحقٌق  للدولةالتً تتداولها المؤسسات اإلعالمٌة  األنشطةلتتكامل جمٌع 

  .  الوطن

التدابٌر التً تقوم بها الدولة او مجموعة من  هٌراد ب -:  اإلقلٌمً ىالمستوالتخطٌط اإلعالمً علً  -3

الدول فً هطار تجمع هقلٌمً مثل جامعة الدول العربٌة عبر اتحاد هذاعات الدول العربٌة او المنظمة 

 . األفرٌقٌةالوحدة 

العالم بالمعلومات  ٌراد به تزوٌد الجماهٌر فً دول -:  التخطٌط اإلعالمً علً المستوي العالمً -4

 . تلك الجماهٌر و هقناعها بالقضاٌا الدولٌة ىالصادقة بقصد التأثٌر عل األخبارالصحٌحة و 

  -اما بالنسبة لمراحل التخطٌط اإلعالمً فهً : 

خطوة جمع المعلومات و تحلٌلها هً المدخل العلمً الذي ٌعتمد علٌه  تعد -مرحلة جمع المعلومات :  -1

 . (ة, ثانوٌ أولٌة)و ٌحتاج المخطط الً معلومات اإلعالمً القائم بالتخطٌط 

دراسة الحاجات و المطالب  ىٌعتمد عل -:  وعناصرها مرحلة تحدٌد ورسم السٌاسات اإلعالمٌة -2

هً التً تضع الخطوط  االعالمٌة و الخطة اإلعالمٌةالعالقة بٌن السٌاسة  واناالجتماعٌة للمجتمع 

بترجمة هذه  اإلعالمٌةثم تقوم الخطة  اإلعالمٌة األنشطةمعٌنة و من بٌنها  أهداؾالعرٌضة لتحقٌق 

 . خطط محددة توضع موضع التنفٌذ ىهلالسٌاسة 
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الجماهٌر  أبالغالوصول الً  بأنه لإلعالمٌعرؾ الهدؾ العام  -مرحلة تحدٌد األهداؾ اإلعالمٌة :  -3

الجمهور المستهدؾ مع مراعاة وجود  ىمرؼوبا لد و ان ٌتأثروا بها تأثرا   اإلعالمٌةبمضمون الرسالة 

مراعاة  واقعٌة قابلة للتنفٌذ مع األهداؾ, وٌجب ان تكون الجمهور استجابةوسائل بدٌلة فً حالة عدم 

 واألهداؾ, ة والشمولٌةتتحلى األهداؾ اإلعالمٌة بالمرونة والدق نٌجب ا, وكما القً االجتماعٌة للمجتمع

 طوٌلة او متوسطة او قصٌرة األمد . أهداؾتكون اما 

ٌجب ان تكون اإلدارة اإلعالمٌة المسؤولة عن تنفٌذ الخطة  -مرحلة تنفٌذ الخطة اإلعالمٌة :  -4

, كما تتضمن هذه المرحلة ألعالم فً الدولةة المسؤولة عن ااإلعالمٌة على اتصال تام بالجهة الرسمٌ

, كما وٌجب ان ٌتم تماعٌة والنفسٌة والثقافٌةوافٌة من الخبراء والفنٌٌن فً النواحً االج أعدادتوفٌر 

 التؽلؽل بٌن الجماهٌر كً ٌتم التعرؾ على معرفة اتجاه الرأي العام ودراسته فً هذه المرحلة .

 ىو التعرؾ عل اإلعالمٌةكفاٌة وفاعلٌة الخطة  ىمد قٌاسٌراد به  -مرحلة المتابعة والتقٌٌم :  -5

التً تستخدمها الخطة و ٌهدؾ  اإلمكانات افةقٌاس ك ٌتوجب هنا  , كماتحقٌق الهدؾ العام للخطة ىمستو

فً نهاٌة الوقت المحدد  أهدافهافً تحقٌق  اإلعالمٌةنجاح الخطة  ىمدى التقٌٌم النهائً الً التعرؾ عل

 . لها

 :لمستوٌات التخطٌط اإلعالمً  المخطط التوضٌحً ارسم رسما  هندسٌا   -أ

 

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
 مستوٌات التخطٌط االعالمً

رقم 
 التمرٌن

 أ - 30

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 :لمراحل التخطٌط اإلعالمً  المخطط التوضٌحً ارسم رسما  هندسٌا   - ب

  الصف  اسم الطالب
مقٌاس 

 الرسم
 مراحل التخطٌط اإلعالمً

رقم 
 التمرٌن

 ب - 30

اسم 
 المدرس

  الدرجة ..............إعدادٌة  1:1  التارٌخ 
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 ( 47رقم ) نشاط 

 برنامج الفٌزٌو  عمالباستلمستوٌات ومراحل التخطٌط اإلعالمً  المخطط التوضٌحًارسم رسما  هندسٌا  

 ببرنامج الفٌزٌو نتبع ما ٌأتً : لمستوٌات ومراحل التخطٌط اإلعالمًالمخطط التوضٌحً لرسم 

 Basic Flowchartالقالب )   نختار( ومن ثم   Flowchart ) نختارنفتح برنامج الفٌزٌو ومن الفئة  -1

Metric  ) ,( . 2 – 1الشكل )  راجع 

 بحسبو لمستوٌات ومراحل التخطٌط اإلعالمًالمخطط التوضٌحً  لرسمنستخدم األدوات المناسبة  -2

 . حاجة كالدائرة والمستطٌل ال

 ( لرسم األجزاء ؼٌر المنتظمة . Drawing Toolنستخدم أدوات )   – 3
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 . اإلذاعً اإلنتاج/ ارسم رسماً هندسٌاً المخطط التوضٌحً لمراحل  1س

 التلفزٌونً . اإلنتاج/ ارسم رسماً هندسٌاً المخطط التوضٌحً لمراحل  2س

 خطط الكتلوي للمونتاج الخطً .م/ ارسم رسماً هندسٌاً ال 3س

 خطط الكتلوي للمونتاج الالخطً .م/ ارسم رسماً هندسٌاً ال 4س

 / ارسم رسماً هندسٌاً المخطط التوضٌحً لخطوات المونتاج ببرمجٌات الحاسوب . 5س

 -:  ٌأتً/ ارسم رسماً هندسٌاً المخطط التوضٌحً لكل مما  6س

 قالب الهرم المعتدل المبنً على السرد القصصً فً كتابة التحقٌق الصحفً  .ل -1

 قالب الهرم المعتدل المبنً على العرض الموضوعً فً كتابة التحقٌق الصحفً  .ل -2

 فً كتابة التحقٌق الصحفً  . لقالب الهرم المعتدل المبنً على الوصف التفصٌلً -3

 لقالب المقال التحلٌلً المبنً على قالب الهرم المعتدل . -4

 لقالب التقرٌر الصحفً بطرٌقة الهرم المعتدل . -5

 للهٌكل التنظٌمً للمؤسسة اإلعالمٌة الصحفٌة . -6

 للهٌكل التنظٌمً للمؤسسة اإلعالمٌة الصحفٌة . -7

 لوظائف اإلدارة اإلعالمٌة . -8

 لمستوٌات التخطٌط اإلعالمً . -9

 لمراحل التخطٌط اإلعالمً . -10

 

 

 

 

 

 ثالثأسئلة الفصل ال
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