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 المقدمة                                 
 

 

تكنولوجَا  قسم بناء علً التوسع الحاصل فٍ فتح أقسام جدَدة فٍ االعدادَات الصناعَة ومنها   

فٍ المدَرَة العامة  المسؤولَنالملموس والتوجَهات البناءة المتواصلة من قبل  تأكَداً للدعمو اإلعالم

ومستوي الطالب فٍ المدارس المهنَة فقد بات  نسجمالكتاب المهنٍ بما َ إخراجغَة للتعلَم المهنٍ ب

عند تألَف هذا الكتاب االستَعاب الذهنٍ للطالب فٍ هذه المرحلة وفٍ  أعَننالزاماً علَنا أن نضع نصب 

 هذا السن بالذات.

ه مثل المقارن وتطبَقات (  OP/AMP) وحدات تشمل مكبر العملَات الكتاب علً ثمانٍ ملَش   

الرادَوٌ والتلفزَونٍ ، التضمَن  واالستالم واإلرسالوالجمع والطرح والبوابات المنطقَة والنطاطات 

واالستالم بَن القمر االصطناعٍ  اإلرسالاالصطناعَة وكَفَة  األقماربأنواعه ومراحل تطور 

رة البث التلفزَونَة والبالزما، وعملَات النقل الخارجٍ ودائ LCDوشاشات  األرضَةوالمحطات 

الهوائَات ومكونات المحطة  ،SNG ((Satellite News Gatheringالمغلقة وكَفَة عمل 

ومنظومة الصوت، المَكروفونات  اإلضاءة، توزَع ستودَواألالتلفزَونَة وكَفَة عزل الصوت فٍ 

نَة وكَفَة لكترو، الصحافة والمواقع االمَرات التلفزَونَة وغرفة السَطرةوالسماعات والمكسر، الكا

 .واإلذاعَةالتلفزَونَة  صناعة البرامج

وفٍ الختام نرجو أن نكون قد وفقنا فٍ عرض محتوَات هذا الكتاب باالسلوب السهل والمبسط كما     

ونتقدم بالشكر واالمتنان للخبَرَن العلمََن )االستاذ سعد أبراهَم عبد الرحَم( و )د. علٍ صباح 

 لجهودهم المبذولة.  ) االستاذ محمد حسَن علوان (سلمان( والخبَر اللغوٌ 

فٍ و وطننا الحبَب سَرة العلمَة الناهضة فٍملل نأمل أن نكون قد قدمنا خدمة متواضعةوفٍ ذلك    

 التطور والتقدم ومن هللا التوفَق. تحقَق اعلً درجات سبَل

 
 
 

 
 
 

 المؤلفون                                                                                 
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 محتوَات الوحدة األولً                   

 
 .العملَات مكبر باستخدام المقارن دائرة -1   رقم تمرَن 

 العملَات. مكبر باستخدام جامع دائرة -2   رقم تمرَن 

 .العملَات مكبر باستخدام طارح دائرة -3   رقم تمرَن 

 باستخدام الدائرة المتكاملة وتحقَق  AND)للبوابة ) دائرة -4   رقم تمرَن 

 .جدول الحقَقة                     

 ول  باستخدام الدائرة المتكاملة وتحقَق جد ORللبوابة  دائرة -5   رقم تمرَن 

 . الحقَقة                     

باستخدام الدائرة المتكاملة وتحقَق   NOTللبوابة  دائرة بناء -6   رقم تمرَن 

 جدول الحقَقة.

 .باستخدام البوابات المنطقَة  RSدائرة النطاط   -7تمرَن رقم    

 .المتزامن واختباره  RSدائرة النطاط   -8تمرَن رقم    

 

 :األهداف
تركَب مكبر العملَات واستخدامه فٍ الدوائر  علً لتعرفا إلً الفصل هذا َهدف: العام الهدف

 والبوابات المنطقَة والنطاطات. ودراسة النظام الثنائٍ االلكترونَة 

  :الخاصة األهداف

 إكساب الطالب المهارة العملَة للتعرف علً :   

 العملَات. لمكبر ةَالرئَس الخصائص .1

 .( الطرح الجمع، ن،المقار)  بناء دوائر مكبر العملَات واستخداماته .2

 .Logic Gatesالبوابات المنطقَة  .3

 .واستخراج جدول الحقَقة لكل منها التدرَب علً توصَل البوابات المنطقَة .4

 .النطاطات وأنواعها .5
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 (  Operational  amplifierمكبر العملَات )  2-2

سـةدر  هـسل لممبرـص و (Op- amp)هو نوع مـن  لممبرـصلي وبـو  رـو ـنئ رل ـصا مةبومدـئ ووـر    ـورا     

 .(Analog computer)ولسع في لمرول ص لإلمبةصونوئ لمحروثئ ودوصئ رول ص لمحوسروي لمةموثدوئ  رشبل 

ووضح لمصمـط لممسـةدر  مدةيروـص  ـ  مبرـص لميمدوـوي وهـو صمـط مـث شـبل لممثدـ  ومــسل ( 1 – 1)لمشبل 

 وسـم   لمـردل لميـوبر ( inverting input)لممبرـص رصفـو  مـردول لإلشـوصا  محـرهمو  ـوبر مئلشـوصا 

( 1881(  مي م  لإلشوصا لمرلددئ فوث ةظـص مدةدفئ رـومروص رطلووـئ ممـرلصهو )-)  ووصمط مث رإشوصا لمسومب

) + (        ووصمـط مـث رإشـوصا لمموجـب . ممو لمرصف لآلدص فوسم  لمردل غوص لميـوبر في لمدصجرصجئ 

ظــص لمدـصج لموحوـر لمـ  ومـو  . ووع لإلشـوصا لمدوصجـئمةحـرا رـومروص مـفأ  لإلشوصا لمرلددـئ لموـث ةظــص 

بمـو وظــص م دـ    (Vcc , -Vcc+)رمصرصي ةغسوئ مةيوبسـي لممرروـئ مبرص لميمدووي ةة  ةغسوئ ، لمصمط

 . ± Volts 15 و ± Volts 5وةصلوح مو رو   مسةمص رجـرومسفل صمط مبرص لميمدووي 

 

 رمز مكبر العملَات (2-2الشكل )

 .741 ممبرص لميمدووي لمرل صا لممةبومدئ رصلف( ووضح  وظو ف م 2 – 1ولمشبل ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 712 لمكبر العملَات( الدائرة المتكاملة  1 –2الشكل )



9 
 

 : مالحظة

مةحموق م  صفص في لمردل الرر م  وموردـث صـفص  مضرر لمدصج  نر لمصفص )  ) 5و  1وسةدر  لمرصفو  ) 

وصـــل لمرـــصف لممنطمـــق مدمجـــط  رـــومرصف لمســـومب وو فـــي لمدـــصج ( لس ووصـــل رونـمـــو مجـــط  جــــر

ومةشننـنغول لممبرـص نحةـوج لمـ  مصـرص مدةغسوـئ لـورص  دـ  ل رـوم فومةوـئ موجرـئ وفومةوـئ سـومرئ . مدمصـرص

  ولكن كَف نحصلل عللً مصلدر للتغذَلة بهلذه المواصلفات (.  V-( و )  V+ةوصل لم  نمور لمةغسوئ ) 

 (.3-1وضح رومشبل )ومبننو  مل سمن روسةدرل  مصرصو  بمو هو م

 

 

 ( مصدر لتغذَة مكبر العملَات3 –2الشكل )

 

 (2بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 مكبر العملَات  باستخدامدائرة المقارن اسم التمرَن:  
 

 ساعة 6الزمن المخصص :                االلكترونَكمختبر مكان التنفَذ / 

 

 منك بعد االنتهاء من هذا التمرَن أن:َتوقع  األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 .مكبر العملَات باستخدامدائرة المقارن  تعرف عمل -2

 تتحقق من عمل الدائرة.  -1

 

 

م  مسةدرلموي مبرص لميمدووي ررو  لمةغسوئ  .(Comparator)( رل صا لممموص  4 -1ورو  لمشبل )       

، ففي هسه لمرل صا  نرمو ةبو  لمث برل صا مموصنئسةدرللميبسوئ لدودئ جرله نسبص منـو  د  سرول لممثول 

لممجـطا لم  رصف لمردل غوص لميوبر م د  م  لمفومةوئ لمثورةئ مو فومةوئ لممصجع  (Vin)لمفومةوئ لمرلددئ 
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(+V)  ولممجـطا لم  رصف لمردل لميوبر فأ  لمفومةوئ لمدوصجئ ةبو  موجرئ، و نرمو ةبو  لمفومةوئ

 (1 -2) بمو هو موضح رومشبل ، لمفومةوئ لمدوصجئ سوف ةبو  سومرئ فأ  (V+)لمرلددئ للل م  

 
 

 
 
  
 

 
 

 
 
 

 ( مكبر العملَات كمقارن1 -2لشكل )ا

 
 

 
 .ررمئ  مل -1

 .منضرا  مل -2

 .(1 رر ) 741مبرص لميمدووي  -3

 .(1)  رر V(30-0-30)مجـط لرصا   -4

 .(1مومر رلمئ   رر )5- 

 .(1جـوط مةيرر لمموور صلمي  رر ) -6

 .(1سو شيو و   رر ) لشوصا  صلس -7

 . 741موحئ ةرصوروئ دوصئ ممبرص لميمدووي  -8

  (.1لمبةصونوئ   رر ) مروليحمورئ  -9
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 (2رقم  )  خطوات تنفَذ التمرَن :     

 الرسومات التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 لصةِر ررمئ لميمل. -1

 . برص لميمدوويةةرع  مل رل صا  لممموص  رأسةدرل  م -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمةرصوروئ ) لمرل صا  د  لمومو (. لمدوحئ   ولمرأسةيمبرصرأسةدرل   لممموص   رل صا  نفس  -3

 

 ور.  جـوط مةيرر لممورأسةدرل (Reference Voltage)حرر فومةوئ لممصجع  -4

 .(Vin)حمق لمموور لآلةي رأسةدرل  جـوط مةيرر لمموور في لمدصج رةغووص  -5

 

 .(Vin)ر لآلةي رأسةدرل  جـوط مةيرر لمموور في لمدصج رةغووص حمق لمموو -6
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  .لموسوصلمدوحئ  لمةرصوروئ  لمرل صا  د    ولمرأسةي  مبرص لميمدووي  لممموص  رأسةدرل  نفس رل صا -7

ـّط   -8 ( (150+. ضع لمسيئ مدموجئ  ئ جوروئ وةمثل لمفومةوئ لممةغوصارموج (Vin)م  مومر لمرلمئ ج

 .KH 1.6ةصرر مووبصوفومي ور (150 -)مووبصوفومي و 

 

 رل  صلس  لالشوصا .دسةولصس  شبل لالشوصا لمدوصجئ ر -9

 

 

 

 

 

 

 .لمسرب لشوصا. دالسةدرل  صلس  لوغّوص ةصرر لمموجئ لمرلددئ والحظ لالشوصا لمدوصجئ ر -18

 

 

 

 

 

 . ((LEDsسةدرل  ثنو وو  مؤلنريو  لمضو ي ورل صا  مدوئ مدمموص  ةوضح  مدث رنفس  : نشاط
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 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة: 

 الثانَةالمرحلة :       اسم الطالب :                                                                

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 دائرة المقارن باستخدام مكبر العملَات  اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات  
 

2 
تنفَذ دائرة مكبر العملَات للمقارنة علً اللوحة 

 .3التدرَبَة للفقرة 
30%   

1 
 .1للفقرة  Voو  Vinتحدَد وقَاس 

 
30%   

3 
تنفَذ دائرة مكبر العملَات للمقارنة علً اللوحة 

 .7التدرَبَة للفقرة 
10%   

   %20 .7للفقرة  Voو  Vinتحدَد وقَاس ورسم  1

   %20 زمن المخصص.ال 0

   المجموع

 اسم الفاحص
                                        
 التوقَع

 
 

 (1بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 دائرة جامع باستخدام مكبر العملَات اسم التمرَن:

 ساعة 6الزمن المخصص :              االلكترونَكمختبر مكان التنفَذ / 

 

 َتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرَن أن:  الهدف التعلَمٍ: األهداف التعلَمَة /

 تبنٍ دائرة جامع باستخدام مكبر العملَات. -2

 تتحقق من عمل الدائرة. -1
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سةدرل  مبرص رثبلثئ مرلدل، رو (Summing Amplifier)( رل صا مبرص جمع 5 -1ورو  لمشبل )       

ممردل لميوبر ممبرص لميمدووي    رصوق ممووموي سلي لو  لميمدووي. وفوـو ةوصل فومةووي لمردل لم  ل

منوسرئ، وووصل لممردل غوص لميوبر روألصضي، بمو وةصل مدصج لممبرص رمرددث لميوبر    رصوق 

 .(Rf)مموومئ لمةغسوئ لمصلجيئ لمسومرئ 

 

 

 

 

 

 

 ( مكبر العملَات فٍ عملَة الجمع0-2الشكل )        

ومئ لم  لممردل لميوبر ممبرص لميمدووي، فإ  لشوصا فومةوئ لمدصج ةبو  ونظصله أل  فومةووي لمردل موص

 ميوبسئ في لمروص إلشوصا فومةووي لمردل. وةحسب فومةوئ لمدصج م  لمميورمئ:

 

 

 .ررمئ لميمل -1

 .منضرا  مل -2

 .(1 رر ) 741مبرص لميمدووي  -3

 .(1) (  رر- 0 - 3830مجـط لرصا  ) -4

  .(4ممووموي مةنو ئ   رر ) -5

 .(1.  رر )مئمومر رل -6

 .(1جـوط مةيرر لمموور صلمي  رر ) -7

 .(1سو شيو و   رر ) لشوصاصلس   -8

 .741موحئ ةرصوروئ دوصئ ممبرص لميمدووي  -9

 .(1لمبةصونوئ  رر ) مروليحمورئ   -10
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 ( 1رقم  )  خطوات تنفَذ التمرَن :

 الرسومات التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 
 (.6-1ل )موصل لمرل صا لممرونئ في لمشب -1

 

 
  

 ( دائرة مكبر جامع6-2الشكل )

 
 لميمدووي.ةرصوروئ لمدوصئ رومةرروموي ممبرصنفس رل صا مبرص لميمدووي في لمجمع روسةدرل  لمدوحئ لم -2

 
 

 . VOUTلوجر لمفومةوئ لمدوصجئ   -3
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مدةدفئ  ( م  لنولي وليمؤلصموجوئ )  مشبولجمع  مو( (Mixingنفس لمرل صا لالمبةصونوئ ممطج  -4

 لممبرصلي لمصوةوئ. لم  لصسومـوغنوم لرل  موموسوموئ لممآلالي 

 
 

روسةدرل  جـوط صلس  لالشوصا لصس  شبل لالشوصلي لمرلددئ مدغنوم ولمموثوصا ولمررول حرر م  مومر  -6

 لمررول(.  -لمموثوصا  -لمرلمئ ةصررلي مدةدفئ لثنوم لجصلم لمةمصو  مبل م  ) لمغنوم 

 سجل لومئ لمفومةوئ  د  لمرصف لميوبر رولسرئ جـوط صلس  لالشوصا. -7

 سجل لومئ لالشوصا لمدوصجئ رولسرئ جـوط صلس  لالشوصا.  -8

 لثري ل  مجموع لمفومةووي مبلشوصلي لمرلددئ وسووي فومةوئ لالشوصا لمدوصجئ.  -9

 لو  مدةدفئ. ثبل  لدةص. ومةوئ لمدوصجئغّوص لومئ لمفومةووي لمرلددئ وسجل لمف  -18

   رونـمو. صغّوص ةصررلي لالشوصلي لمرلددئ ولصس  شبل لالشوصا لمدوصجئ ولو -11

 : حمق لمةمصو  لآلةي  12-

 

 

 

 

 .RFمممووموي مةسوووئ رنفر لومئ    0.2Vdcنفس  مدووه جمع لصريئ لردوالي مبل منـو  نشاط:
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 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة: 

 الثانَةالمرحلة :                                                                    اسم الطالب :   

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 دائرة جامع باستخدام مكبر العملَات اسم التمرَن:

 الدرجة القَاسَة الخطوات الرقم
درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

2 

 تنفَذ دائرة مكبر العملَات فٍ الجمع علً
 اللوحة التدرَبَة .

 

30%   

1 
 متساوَة . إدخاالت ةلثالث  Viقَاس 

 
30%   

3 
 .Gain (Av)حساب  

 
10%   

   %20 استخدام مكبر العملَات كمازج. 1

0 
 النشاط.

 
20%   

   المجموع

 التوقَع اسم الفاحص

 
 

 
 

 (3بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 العملَاتدائرة طارح باستخدام مكبر  اسم التمرَن: 

 ساعة 6الزمن المخصص : مختبر تكنولوجَا اإلعالم              مكان التنفَذ / 

 

 َتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرَن أن:  األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 تبنٍ دائرة طارح باستخدام مكبر العملَات. -2

 تتحقق من عمل الدائرة. -1
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روسةدرل  مبرص لميمدووي،  (Subtracting Amplifier)( رل صا مضد  روصح 7-1ورو  لمشبل )      

، وفومةوئ (R1)لم  لممردل لميوبر ممبرص لميمدووي    رصوق لممموومئ  (V1)وفوـو ةردل فومةوئ لمردل 

، لمةي وة  (R2)ةردل لم  لممردل غوص لميوبر ممبرص لميمدووي    رصوق لممموومئ  (V2)لمردل لمثونوئ 

 .(R1)وصهو رحو  ةسووي لدةو

 لرو  مدصج لممبرص ومرددث لميوبر، بمو وؤّصض لممرد (Rf=R2)وم  نوحوئ مدصى، ةوصل لممموومئ 

 .(Rf)، ولمةي ةدةوص رحو  ةسووي R4 غوص لميوبر  نر لممموومئ

وهسل ويني م  مبرص لميمدووي لمروصح، هو مبرص  مدووي  وبر، و مبرص آدص غوص  وبر في لمولي 

 :  وةير  فومةوئ لمدصج مـسل لممبرص روميبللئنفسث. 

 

 

 ( مكبر العملَات فٍ الطرح7 -2الشكل )       

 

 

 ررمئ  مل.  -1

 منضرا  مل.  -2

 .(1 رر ) 741مبرص لميمدووي  -3

 .(1 رر )  (30-0-30)مجـط لرصا   -4

  .(4ممووموي مةنو ئ  رر ) -5

 .(1مومر رلمئ  رر ) -6
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 .(1جـوط مةيرر لمموور صلمي  رر ) -7

 .(1سو شيو و   رر ) لشوصاصلس   -8

 . 741موحئ ةرصوروئ دوصئ ممبرص لميمدووي  -9

 .(1لمبةصونوئ  رر ) مروليحمورئ  -18

 

 دائرة طارح باستخدام مكبر العملَات. خطوات تنفَذ التمرَن :

 الرسومات التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 
 (. 8 – 1ةةرع  مل لمرل صا لممرونئ في لمشبل ) -1

 
 ( دائرة مكبر طارح8 – 2) الشكل

 
 لميمدووي.ةرصوروئ لمدوصئ رومةرروموي ممبرصنفس رل صا مبرص لميمدووي في لمجمع روسةدرل  لمدوحئ لم -2

 (.9-1الحظ لمشبل )

 

  مكبر العملَات ( تطبَق9-2الشكل )
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 .Rf = R1 = 10KΩضع  -3

 . 1KHzرومةصرر    V2= 50mV ,V1=100mV ,جـط لمرل صا رموجئ جوروئ  -4

 . لإلشوصالمدوصجئ روسةدرل  صلس   ولإلشوصالمردول  لشوصليشبل  لصس  -5

 .   رو  لمنةو ج لميمدوئ و لمنظصوئلوص -6

 :  وضح رو  نةو ج لمجمع ولمرصح وثري لمنةو ج في لمجرول لآلةي -7

 

 
  .Rf =Ri نرمو  ةبو   Voولوجر   V2 =1.2Vو   V1= 2Vلسةدر  فومةوئ مسةمصا نشاط : 

 
 

 استمارة الفحص

 جهة الفاحصة: ال

 الثانَةاسم الطالب :                                                              المرحلة : 
 التخصص : تكنولوجَا اإلعالم

 باستخدام مكبر العملَات طارحدائرة اسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات  
 

2 
بر العملَات فٍ الطرح علً اللوحة تنفَذ دائرة مك

 التدرَبَة.
30%   

   %30 لألدخاالت.   Viقَاس  1

   10% .(Vo)حساب   3

   %20 تطبَق الجدول. 1

   %20 النشاط. 0

   المجموع

 اسم الفاحص
                                                   

 التوقَع
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 Logic Gates البوابات المنطقَة 2-1

، ةحةوي  د  مجمو ئ م  مجـطا لمموور ،مجـطا لمةحب  ،ظ  لألنظمئ لمصلموئ مثل لمحوسرويمي       

لمرول ص لممنرموئ لمةي ةؤري ريض لميمدووي لألسوسوئ ولمةي وةبصص ةنفوسهو بثوصل ورسص ئ بروصا جرل، 

سم  لمرول ص لمرسورئ وهسه لميمدووي لألسوسوئ هي في لموللع مجمو ئ م  لميمدووي لممنرموئ، ومسمن ة

 ئ. وةمثل لمرولروي لممنرموئ حجص لألسور مرنوم موالبوابات المنطقَةلمةي ةمو  رـسه لميمدووي رومرول ص مو 

مغدب لمرولروي لممنرموئ  د  شبل رول ص صلموئ  ةبو . رل صا منرموئ وم  ث  مي نظو  صلمي مو منرمي

لمةي ةحةوي  د   7408( لمرل صا لممةبومدئ 18-1) ورو  لمشبل. Integrated Circuit ( IC )مةبومدئ 

 سلي مرددو . ANDرولروي  4

 
 7108 ( الدائرة المتكاملة20 -2الشكل )

 
 سلي مرددو . ORرولروي  4ولمةي ةحةوي  د   7432( لمرل صا لممةبومدئ 11–1وورو  لمشبل )

 

 
 7131 ( الدائرة المتكاملة22 –2الشكل )

 
 

 . NOTرولروي   6ولمةي ةحةوي  د  7404مرل صا لممةبومدئ ( ل12 –1وورو  لمشبل )
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 7101 ( الدائرة المتكاملة21 -2الشكل )

 

 (1بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 باستخدام الدائرة المتكاملة وتحقَق جدول الحقَقة ANDلبوابة دائرة ل اسم التمرَن:
 

 ساعة 6مخصص : مكان التنفَذ / مختبر تكنولوجَا اإلعالم        الزمن ال

 
 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 . ذات المدخلَن ANDالتعرف علً البوابة المنطقَة  .2

ذات المدخلَن واستنتاج جدول  ANDالتحقق من المنطق الجبرٌ للبوابة المنطقَة  .1

 ( لها. Truth Tableالحقَقة )

 

 

ي ةردل في رنوم ميظ  لمرولل لممنرموئ. ولمرولرئ ولحرا م  لمرولروي لألسوسوئ لمة ANDةير لمرولرئ        

AND  دصج ولحر، وةؤري هسه لمرولرئ مو وسم  رومضصب لممنرمي ممـو مردبل  مو مبثص ومـو

(Logical Multiplication وومب  ةمثول هسه لمرولرئ ريرر م  لممفوةوح لمموصدئ  د  لمةولمي في ،)

ومثبل  لثنو  م   A , B(، لس م  لممفةوحو  13 – 1رل صا بـصرو وئ بمو هو موضح في لمشبل )

(  نرمو وبو  1( وةبو  لومئ مي مةغوص منـمو ةسووي )Two Binary Variablesلممةغوصلي لمثنو وئ )

 (.Closed( نرمو وبو  لممفةوح مغدمو )1( وةسووي )Openلممفةوح مفةوحو )
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 كهربائَا ANDبوابة  ( تمثَل23 –2الشكل )

( ثنو ي  نرمو وبو  لممصروح 1" ومثل لممةغوص لمثنو ي لمثوم  ووسووي )Lر لممصروح "ل سوف نيووروممث

، مفةوحو (. ولس م  هسه لمرل صا مـو OFF( لمثنو ي  نرمو وبو  غوص مضوم )8( ووسووي )ONمضوم )

        ( لممرو  في لمشبلTruth Tableفإنث ووجر هنون مصريئ لحةموالي موضيـ  ، وجرول لمحمومئ )

(  نر بل لحةمول. وورو  لمجرول م  L( ووضح هسه لالحةموالي لألصريئ وبسمن حومئ لممصروح )1-13)

( لمصمط لممنرمي 14 –1) ووضح لمشبل .لممفةوحو  مغدمو ببل( ال وضوم لال  نرمو وبو  Lلممصروح )

  رددو .مر AND، ووسم  صمط لمرولرئ Yدصج مولم A , Bردبل  م، حو  وظـص لمANDمدرولرئ 

 

 وجدول الحقَقة لها AND( الرمز المنطقٍ للبوابة 21 –2الشكل )    

 
 .7488لمرل صا لممةبومدئ  .1

 .(LEDثنو ي رو   مدضوم ) .2

 .ON/OFFمفةوح  .3

 .مسبلن ةوصول .4

 .وحرا لدةروص .5

 .5Vمصرص جـر  .6
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 خطوات تنفَذ التمرَن :
 باستخدام الدائرة المتكاملة وتحقَق جدول الحقَقة ANDلبوابة دائرة ل

 الرسومات التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 
بل منـو رمرددو   ANDرولروي  4لمةي ةحةوي  د   7488ل  رةوصول لمرل صا لممةبومدئ  .1

 (  د  وحرا لالدةروص.15 –1دصج ولحر مدةحمق م  جرول لمحمومئ بمو في لمشبل )مو

 

 7108لمتكاملة باستخدام الدائرة ا  AND( توصَل بوابة 20 –2الشكل )    

 
 

 .GNDروألصضي  7ولمرصف صل   volts 5+مدشصوحئ رمصرص لمجـر  14موصل لمرصف صل   .2

 .SW1,SW2روممفةوحو   Bو Aلمسي ومثبل  لممرلدل مدرولرئ لألوم   2و  1موصل لمرصفو   .3

 .L1ومثل  (LED)( . ومبنن وضع L1( لم  )Yلمسي ومثل لمدصج ) 3موصل لمرصف  .4

 ميمل جموع لالحةموالي لممرصجئ رجرول لمحمومئ. SW1 ,SW2لسةدر  لممفةوحو   .5

)حومئ لمرو    ( رةسجول حومئ لمدصج15 –1لمموضح في لمشبل ) ANDمبمل جرول لمحمومئ مدرولرئ  .6

ةسجول لمولحر و(  low ( مددصج لممندفض ) 8لمضو ي( لس وة  ةسجول لمصفص لممنرمي ) 

 (. High( مددصج لممصةفع ) 1لممنرمي )

 
 ( سلي ثبلثئ مرلدل. (ANDحمق  مدووه رولرئ : نشاط
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 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة : 

 الثانَةاسم الطالب :                                                                        المرحلة : 
 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 ائرة المتكاملة وتحقَق جدول الحقَقةباستخدام الد ANDلبوابة بناء دائرة ل اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

   %30 .7408ربط الدائرة المتكاملة  2

   Vcc. 30%توصَل  1

   %10 تحقَق جدول الحقَقة. 3

   %20 .لمناقشةل 1

   %20 .الزمن المخصص 0

   المجموع

 اسم الفاحص
                                       

        التوقَع   
                                                   

 

 (0بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 باستخدام الدائرة المتكاملة وتحقَق جدول الحقَقة ORلبوابة دائرة ل  : اسم التمرَن

 ساعة 6: الزمن المخصص         االلكترونَكمختبر مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 ذات المدخلَن. ORالتعرف علً البوابة المنطقَة  .2

ذات المدخلَن واستنتاج جدول  ORالتحقق من المنطق الجبرٌ للبوابة المنطقَة  .1

 الحقَقة لها.
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مجمع لممنرمـي مــو مـردبل  مو مبثـص ومــو دـصج ولحـر، وةـؤري هـسه لمرولرـئ مـو وسـم  رـو ORلمرولرئ     

(Logical Addition وومب  ةمثول هسه لمرولرئ ريـرر مـ  لممفـوةوح لمموصـدئ  دـ  لمةـولطي فـي رل ـصا .)

(  نـرمو  8ةبو  لومئ مي مةغوـص منـمـو ةسـووي ) A , B فإ  لممفةوحو   ANDوبمو في لمرولرئ  بـصرو وئ.

لس وة  ةسجول لمصفص (. Closedمو )(  نرمو وبو  لممفةوح مغد1( وةسووي )Openوبو  لممفةوح مفةوحو )

 (.HIGH( مددـــصج لممصةفـــع)1( وةســـجول لمولحـــر لممنرمـــي )LOW( مددـــصج لممـــندفض )8لممنرمـــي )

لمـسي ووضــح  OR( لمصمـط لممنرمــي ولمةيروـص لمجرـصي وجـرول لمحمومــئ مدرولرـئ 16 –1وووضـح لمشـبل )

( وضـوم  نـرمو وبـو  مي مـ  L) لميبللئ رـو  موضـوع لممفةـوحو  وحومـئ لممصـروح ،ونبلحـظ م  لممصـروح

سلي مـرددو  بـوآلةي:  ORلممفةوحو  مو ببلهمـو مغدمـو. وةمـصم لميرـوصا لمرومونوـئ )لمةيروـص لمجرـصي( مرولرـئ 

 (.ORلس م  )+ ةيني    OR B   A وسووي Yلمدصج 

 
 وجدول الحقَقة ORرمز البوابة  (26 –2الشكل )

  

 

 .7432لمرل صا لممةبومدئ  .1

 .(LEDم )ثنو ي رو   مدضو .2

 .ON/OFFمفةوح  .3

 .مسبلن ةوصول و وحرا مدةروص .4

 .5Vمصرص جـر  .5

 خطوات تنفَذ التمرَن :

 باستخدام الدائرة المتكاملة وتحقَق جدول الحقَقة ORلبوابة بناء دائرة ل
 

 الرسومات التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات
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بل منـو رمرددو  ودصج ولحر  ORرولروي  4لمةي ةحةوي  د   7432لمرل صا لممةبومدئ موصل  .1

  (  د  وحرا لالدةروص.17 – 1مدةحمق م  جرول لمحمومئ. بمو في لمشبل )

 7131باستخدام الدائرة المتكاملة  OR( توصَل بوابة 27–2الشكل )

 

  GNDروألصضي  7ولمرصف صل   volts 5+مدشصوحئ رمصرص لمجـر  14موصل لمرصف صل   .2

 .SW1 ,SW2روممفةوحو   Bو Aبل  لممرلدل مدرولرئ لألوم  لمسي ومث 2و  1موصل لمرصفو   .3

 (. LED( لم  لمرو   لمضو ي )  Yلمسي ومثل لمدصج )  3موصل لمرصف  .4

 . ميمل جموع لالحةموالي لممرصجئ رجرول لمحمومئ SW1 ,SW2لسةدر  لممفةوحو   .5

 .(17 –1لمموضح في لمشبل ) ORمبمل جرول لمحمومئ مدرولرئ  .6

 

 سلي لممرددو  ولمةي  ORسلي ثبلثئ مرلدل روسةدرل  رولرةو  م  رولروي  ORرولرئ  ل  ررنوم نشاط :

 (.18 –1) في لمشبلبمو موضح  Y= [(A+B)+C or A+B+Cلمدصج : ةحمق 

 

 

 

 ذات ثالثة مداخل OR( بوابة 28-2الشكل )          
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 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة :

 الثانَةالمرحلة :                                                     اسم الطالب :                     
 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 باستخدام الدائرة المتكاملة وتحقَق جدول الحقَقة ORلبوابة دائرة ل اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 المالحظات

   %30 .7432ربط الدائرة المتكاملة  2

   Vcc. 30%توصَل  1

   %10 تحقَق جدول الحقَقة. 3

   %20 .لمناقشةل 1

   %20 .الزمن المخصص 0

 المجموع
  

 اسم الفاحص
                                               

 التوقَع
 

 
 
 

 (6بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 ام الدائرة المتكاملة وتحقَق جدول الحقَقةباستخد NOTلبوابة بناء دائرة ل اسم التمرَن: 
 

 ساعة 6الزمن المخصص :        االلكترونَكمكان التنفَذ / مختبر 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:
 وهٍ بوابة لها مدخل واحد وخرج واحد فقط. NOTالتعرف علً البوابة المنطقَة  .2

بوابة النفٍ أو  الذٌ َطلق علَها NOTالتحقق من جدول الحقَقة للبوابة المنطقَة  .1

 العاكس.
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( Complementation) اإلتمام( مو Inversion) العكس مدوئ وردق  دوـو  NOTةؤري رولرئ        

(، ولسل 0( وغوصه في لمدصج لم  )1ولميوبر وغوص لممسةوى لممنرمي مدردل لم   بسث، فإسل بو  رددث )

( ووضح لمصمط لممنرمي وجرول لمحمومئ ولمةيروص 19 –1(. ولمشبل )1( وغوصه لم  )0بو  رددث )

 .NOTلمجرصي مدرولرئ 

 

 وجدول الحقَقة NOTرمز البوابة  (29 –2الشكل )

 
 .7404لمرل صا لممةبومدئ  .1

 .(LEDثنو ي رو   مدضوم ) .2

 . ON/OFFمفةوح  .3

 مسبلن ةوصول. .4

 .وحرا لدةروص .5

 .5Vمصرص جـر  .6

 

 خطوات تنفَذ التمرَن :

 باستخدام الدائرة المتكاملة وتحقَق جدول الحقَقة NOTابة لبوبناء دائرة ل

 الرسومات التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

مدةحمق م   NOTم  لمرولروي لممنرموئ  6لمةي ةحةوي  د   7404لمرل صا لممةبومدئ  موصل -1

 (  د  وحرا لالدةروص.28 – 1جرول لمحمومئ.بمو في لمشبل )
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 NOTدد من البوابات ( ع10 –2الشكل )

 .GNDروألصضي  7ولمرصف صل   volts 5+مدشصوحئ رمصرص لمجـر  14موصل لمرصف صل   -2

 د   SW1، ضع لممفةوح 2ولمدصج لمرصف  1روسةدرل  لمرولرئ لألوم  ولمةي مرددـو لمرصف  -3

 .( L1، والحظ حومئ لمرو   لمضو ي ) ( 1(، ث  لموضع )  8لموضع ) 

 ( في جرول  L1دصج هسه لمرولرئ رةسجول حومئ لمرو   لمضو ي ) ةحمق م  جرول لمحمومئ م -4

 (.28 –1في لمشبل ) NOTلمحمومئ مرولرئ  -5

 

 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة :

 الثانَة اسم الطالب :                                                                        المرحلة :

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 باستخدام الدائرة المتكاملة وتحقَق جدول الحقَقة NOTلبوابة بناء دائرة لاسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

   %30 .7404ربط الدائرة المتكاملة   2

   Vcc. 30%توصَل  1

   %10 تحقَق جدول الحقَقة. 3

   %20 .لمناقشةل 1

   %20 .لمخصصالزمن ا 0

   المجموع

 اسم الفاحص

 
 التوقَع
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 النطاطات 2-3

 :تمهَد 

 تصنف الدوائر المنطقَة إلً نوعَن رئَسَن:

لمرنوم لألسوسي مـو لمرولروي  (:Combinational Logic Circuitsدوائر منطقَة توافقَة ) -2

 .لممنرموئ

 Flipمرنوم لألسوسي مـو لمنروروي ل (:Sequential Logic Circuitsدوائر منطقَة تعاقبَة ) -1

Flop  ولمنرور  روصا    رل صا منرموئ مةيولرئ  مدـو لألسوسي هو ةدطو  لمميدوموي رسيئ وحرا صلموئ

 .NORورولروي  NAND( ووة  رنوم لمنروروي م  رولروي 1مو  8ثنو وئ ولحرا ) 

( ووظل  د  هسل لموضع مورل    0( ولألدصى ) 1وووجر لمنرور في لحرى حومةو  مسةمصةو  لحرلهمو ) 

 لر لسةمص ةطووره رمصرص لممرصا لمبلطمئ مو حة  وة  ةغووص هسه لمحومئ رةرروق مسةوووي ردل منوسرئ .

 

 

، مو Binaries، مو لمثنو ووي بلروي، مو لممورا مرول ص لمنروروي ) بومـطلطليوهنون ةسمووي  ر

 .( Togglesول ص لمةررل ، مو لمسلبصا لمثورةئ لمسوبنئ ، مو رلممسرسروي

وومب  لمحصول  د  نروروي مفورا    رصوق ةوصول ريض لمرولروي لممنرموئ لمةي ومب  لمحصول 

  دوـو في صوصا رول ص مةبومدئ. 
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 (7بطاقة العمل للتمرَن رقم )

الدائرة المتكاملة ب ANDلبوابة بأستخدام ا RSالنطاط  دائرة اسم التمرَن:
 َقةوتحقَق جدول الحق

 
 ساعة 6مكان التنفَذ / مختبر تكنولوجَا اإلعالم        الزمن المخصص : 

 
 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 باستخدام البوابات المنطقَة. RS. أن َبنٍ الطالب دائرة النطاط 2

 . RS. أن َتحقق الطالب من عمل الدائرة وَستنتج جدول الصواب للنطاط 1

 

( ولر مدس لس  هسل لمنرور م  لألحصف لألومي  RSر منولع لمنروروي وسم  )لمنرور لّ  مرس       

م   RS. ووير لمنرور ( وةيني )ةصفوص(Reset( وةيني )ةحفوط( مو ةـو ئ مو لثوصا و )Setمبدمةي )

( لمصمط لممنرمي 21–1، لس وسةدر  في رنوم لمنروروي لألدصى  وورو  لمشبل )لمنروروي لألسوسوئ

 .RS مدمبلب

 

 RS( الرمز المنطقٍ للقالب 12 –2الشكل )

ــو  لمشــبل ) ــوم لمنرــور 22 –1وور ــرل صا لممســةدرمئ فــي رن ــرل صا ةةبــو  مــ    RS( لم ووبلحــظ م  هــسه لم

 ( مةصدةو  ررصومئ مةرلددئ. NOR(  )أو - نفٍرولرةو  م  نوع )

 
 RSبناء النطاط  (11 –2الشكل )
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 .مبةصونوئ لممسةدرمئ في لمةمصو  وةجنب بسص مرصلفـولالنةروه  نر لمةيومل مع لممرع لإل -1

، وسمن رومنسرئ ممومئ مصرص TTL لمحسص  نر لمةيومل مع لمصلولوي لممرنوئ روسةدرل  ةبنوموجوو  -2

   .فومي   5لمجـر لس وجب م  وبو  ثورةو  د  

 . ئ ةنفوس لمةمصو  رشبل بومل ورلوقلةرع لصشورلي لمميد  لمةي ةةيدق ربوفو -3

 

 . لميمل ررمئ .1

 . Bread Board  وحرا لجصلم لمةجوصب لإلمبةصونوئ لمصلموئ .2

 .1 رر/  NORولمةي ةحةوي  د  رولروي  7482رل صا مةبومدئ  .3

 .1 رر/  NANDولمةي ةحةوي  د  رولروي  7488رل صا مةبومدئ  .4

 مسبلن ةوصول. .5

   .3(  رر /  SPDT) مفةوح مفصر لممرب ثنو ي لمصموئ Switchesمفوةوح منرموئ  .6

 .2 رر/  LEDSرلوور ضو ي  .7

 . 2مو   رر /  478مموومئ ثووةئ  .8

 ممروص. 1( فومي /  8 – 39. )  5Vمصرص جـر مسةمص منظ   د   .9

 لشوصا سو ئ ) نرضوي منفصرا (. .18

 لوريئ مسبلن. .11

 منضرا  مل. .12

 

 باستخدام البوابات المنطقَة  RSبناء دائرة النطاط   خطوات تنفَذ التمرَن :

 الرسومات التوضَحَة حاكمةالنقاط ال الخطوات

 

 . لصةر  ررمئ لميمل -1

 .7482رل صا لممةبومدئ مسةدرمو لم (23 –1لمشبل )ل  رةصبوب لمرل صا لمموضحئ  في   -2
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 7402استخدام الدائرة المتكاملة  (13 –2الشكل )               

رمصرص لمجـر  14ولمرصف صل   Ground روألصضي 7482رل صا لممةبومدئ مد 7موصل لمرصف صل   -3

VCC. 

 Qومـــةم   Qولممدـــوصج  SW2و  SW1لمموضـــحئ رومشـــبل رمفةـــوحو   Rو  Sموصـــل لممـــرلدل   -4

 .LEDSرومرلوورلي لمضو وئ 

 
 

 
            حسب لمحوالي لمموضحئ رومجرول SW2و  SW1ل  رةغسوئ لمرل صا وةشغول لممفوةوح  -5

 لمجرول نفسث. ( وسجل لمنةو ج ولممبلحظوي في1–1)

 

 (2–2جدول )
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 .7488رل صا لممةبومدئ ( مسةدرمو لم 24 –1ل  رةصبوب لمرل صا لمموضحئ في لمشبل ) -6

 

 

 تطبَق الدائرة (11 –2الشكل )        

 

رمصرص لمجـر  14ولمرصف صل   Groundروألصضي  7488رل صا لممةبومدئ م 7موصل لمرصف صل   .7

VCC. 

 Qومةم   Qولممدوصج  SW2و  SW1رومشبل رمفةوحو  لمموضحئ  Rو  Sموصل لممرلدل  .8

 .LEDSرومرلوورلي لمضو وئ 

( 2 –1حسب لمحوالي لمموضحئ رومجرول ) SW2و  SW1ل  رةغسوئ لمرل صا وةشغول لممفوةوح  .9

 وسجل لمنةو ج ولممبلحظوي في لمجرول نفسث.

 

 
 ( 1 – 2جدول )

 
  7402.ممةبومدئ  لمرل صا ل روسةدرل  RSلصس  لمةوصوبلي لمنرور نشاط: 
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 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة :

 الثانَة اسم الطالب :                                                                        المرحلة :

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 باستخدام البوابات المنطقَة  RSبناء دائرة النطاط   اسم التمرَن:

 واتالخط الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

2 
باستخدام البوابات   RSبناء دائرة النطاط   معرفة

 المنطقَة
30%   

   %30 التحقق من عمل الدائرة  1

   RS  10%استنتاج جدول الصواب للنطاط   3

   %20 النشاط  1

  %20 الزمن المخصص 0
 
 

   المجموع

 حصاسم الفا

 
 التوقَع

 

 
 

 (8بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 المتزامن واختباره  RSدائرة النطاط   اسم التمرَن: 
 ساعة 6الزمن المخصص :          االلكترونَكمكان التنفَذ / مختبر 

 
 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 .طقَةباره باستخدام البوابات المنالمتزامن واخت RS. أن َبنٍ الطالب دائرة النطاط 2

 .المتزامن RS. أن َتحقق الطالب من عمل الدائرة وَستنتج جدول الصواب للنطاط 1
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( لمصمط 25 –1. وورو  لمشبل )) وفموه منرضوي ةطلم  مو ةولوي (لممةطلم    RSويمل  نرور       

شصحث مع  ولمسي سرق RSلممةطلم  ولمسي وشرث لم  حر بروص لمنرور م  نوع  RS لممنرمي منرور 

 .( CLK( مو )  CKطوورا لشوصا ثومثئ  د  مردل ثوم  وسم  مردل لمسو ئ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 المتزامن RS ( الرمز المنطقٍ لنطاط 10 –2الشكل )

 

ــو  لمشــبل )رولرــوي لممنرموــئلممةــطلم  مــ  لم  RSومبــ  رنــوم نرــور   RS( ةوصــول نرــور 26 -1. وور

 .NANDو (    لممةطلم  م  رولرةي ) لمنفي

 

 

 NANDالمتزامن من بوابتٍ   RS( بناء نطاط 16 -2الشكل )

 

 .ررمئ لميمل .1

 .Bread Board  وحرا لجصلم لمةجوصب لإلمبةصونوئ لمصلموئ .2

 .1 رر/ NORولمةي ةحةوي  د  رولروي  7482رل صا مةبومدئ  .3
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 .1  رر/  NANDولمةي ةحةوي  د  رولروي  7488رل صا مةبومدئ  .4

 مسبلن ةوصول.  .5

   .3(  رر / SPDT ) مفةوح مفصر لممرب ثنو ي لمصموئ Switchesوئ مفوةوح منرم .6

 .2 رر/  LEDSرلوور ضو ي  .7

 . 2مو   رر /   478مموومئ ثووةئ  .8

 .5Vمومر جـر مسةمص منظ   د   .9

 لشوصا سو ئ ) نرضوي منفصرا (. .18

 لوريئ مسبلن. .11

 منضرا  مل. .12

 

 
 

  

 
 
 
 

 باستخدام البوابات المنطقَة لمتزامنا RSبناء دائرة النطاط   : خطوات تنفَذ التمرَن

 الرسومات التوضَحَة النقاط الحاكمة الخطوات
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 . لصةر  ررمئ لميمل .1

في  NANDرولروي ( مسةدرمو 27 –1لممةطلم  لمموضحئ رومشبل )   RSةصبوب رل صا لمنرورل  ر .2

 .7488رل صا مةبومدئ لم

 

 
 NAND( استخدام بوابات 17 –2الشكل )         

 

 VCCرمصرص لمجـر  14ولمرصف صل   Groundرل صا لممةبومدئ روألصضي مد 7لمرصف صل  موصل  .3

. 

 .SW2و  SW1لمموضحئ في لمشبل رمفةوحو   Rو  Sموصل لممرلدل  .4

 .( NANDبمو موضح في لمشبل ) وبو  مشةصن مدرولرةو   SW3موصل لممفةوح  .5

 .LEDSرومرلوورلي لمضو وئ  Qومةم   Qموصل لممدوصج  .6

 حسب مو موضح في لمجرول. SW3و SW2و  SW1لمرل صا وةشغول لممفوةوح  ل  رةغسوئ .7

 (. 3 – 1سجل لمنةو ج لي لممدوصج ولممبلحظوي  د  لمجرول ) .8

 جموع لألجـطا ولألرولي لم  مموبنـو. م ر .9

 نظف مبو  لميمل وصةرث.. 18

 مبةب ةمصوصل مفصبل  مو لمي رث في رفةص لمةرصوب لميمدي. -11
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 (3 –2جدول  )

 

 
 
 
 

  7400.لمرل صا لممةبومدئ   روسةدرل لممةطلم   RSلصس  ةوصوبلي لمنرور نشاط: 
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 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة :

 الثانَةاسم الطالب :                                                                        المرحلة : 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

  المتزامن واختباره  RSتكوَن دائرة القالب   :رَناسم التم

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

2 
المتزامن باستخدام   RSبناء دائرة النطاط   معرفة

 البوابات المنطقَة
30%   

   %30 التحقق من عمل الدائرة  1

   %10 المتزامن RSاستنتاج جدول الصواب للنطاط   3

   %20 النشاط  0

   %20 الزمن المخصص 6

 المجموع
  

 التوقَع  اسم الفاحص
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 سئلة الوحدة االولًأ                                       
 
 
 
 
 

 أشرح مع الرسم استخدام مكبر العملَات كمقارن. -2س

 

 أشرح مع الرسم استخدام مكبر العملَات فٍ الجمع. -1س

 

 أشرح مع الرسم استخدام مكبر العملَات فٍ الطرح. -3س

 

 منها.لبوابات المنطقَة وارسم رمز لكلِّ عدد أنواع ا -1س

 

 .ANDوضح بالرسم الدائرة المتكاملة للبوابة  -0س

 

 .ORوضح بالرسم الدائرة المتكاملة للبوابة  -6س

 

 .NOTوضح بالرسم الدائرة المتكاملة للبوابة  -7س

 

 الدائرة المتكاملة. باستخدام RSع الرسم النطاط أشرح م -8س

 

 الدائرة المتكاملة. باستخدامالمتزامن  RSأشرح مع الرسم النطاط  -9س

 

  ما الغاَة من استخدام النطاطات -20س
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 : األهداف
 الكتلوَة للمخططات التدرَبَة اللوحات باستخدام العملَة المهارة الطالب واكتساب معرفة:  العام الهدف 

   .  والترددٌ السعوٌ والكشف للتضمَن االلكترونَة الدوائر و والتلفزَونٍ الرادَوٌ واالستالم  لإلرسال

     

 :  الخاصة األهداف  

 علً أن   نتوقع أن َكون الطالب قادراً       

 َعرف المراحل التٍ تتكون منها المرسلة الرادَوَة وكَفَة عملها. .1

 َعرف المراحل التٍ َتكون منها المستلم الرادَوٌ وكَفَة عمله.   .2

  َتعلم المراحل التٍ تتكون منها المرسلة التلفزَونَة وكَفَة عملها. .3

 ه.  َتعلم المراحل التٍ َتكون منها المستلم التلفزَونٍ وكَفَة عمل .4

 َدرك عمل الدائرة االلكترونَة للتضمَن والكشف السعوٌ. .5

 .َدرك عمل الدائرة االلكترونَة للتضمَن والكشف الترددٌ  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتوَات الوحدة الثانَة                   
 

 .(AM)المخطط الكتلوٌ لإلرسال الرادَوٌ  -9   رقم تمرَن       

 .(FM)رسال الرادَوٌ  المخطط الكتلوٌ لإل -10   رقم تمرَن       

   التضمَن السعوٌ والترددٌ.  -11   رقم تمرَن       

  التضمَن السعوٌ والترددٌ.  كاشف -12   رقم تمرَن       

 أبَض(.-اإلرسال التلفزَونٍ )أسود -13   رقم تمرَن       

 أبَض(.                    -جهاز التلفزَون )أسود -14   رقم تمرَن       

 اإلرسال التلفزَونٍ الملون. -15تمرَن رقم          

 .اإلستالم التلفزَونٍ الملون -16تمرَن رقم          
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 واالستالم  اإلرسال     
 
 
 
 

 مقدمة 1-2

هو بل لصسول م  رير مميدوموي سلي ررويئ  : ((Radio Broadcasting عٍالبث اإلذا       

رلدل رمسةمربلي   صوةوئ، ببلموئ مو موسوموئ، روسةدرل  لألمولج لمصلروووئ لم  لمنور  ومئ لممطورا

ومور سدسدئ م  لالبةشوفوي لمةي ةةوريي وةبومدي  (Radio)ممسووع( لمنرمئ لر ةبو  محررا. ولمصلروو )

وه  د  مرى سنولي بثوصا. وويور لمفضل في ةرووص ةمنووي لمر  لم  لأل مول لمةي لو  رـو لمبثوص ةرصوجو

. ولر (Hertz) وهصةط ((Morse وموصر (  (Ampere م  لميدموم في لممص  لمةوسع  شص مثل ممروص

، لال م  لمسي شغدي فبصا لسةدرل  لمـولم وسروه مئلصسول لمبثوص م  لميدموم في نـووئ لممص  لمةوسع  شص

رإصسول مول صسومئ السدبوئ.  1896، لمسي لو  في  و  Marconi مثري لمبونوئ سمن  مدووه بو  موصبوني

رصه  روحثو   د  منث روإلمبو  لسةدرل  لألمولج لمصلروووئ منمل لمببل  ولألصولي ممو  1987وفي  و  

  .لمـوةفي لمصلرووي وميث لمبونوئ لمر لالةصولمـر لمرصوق ممو  

 (AM) المخطط الكتلوٌ لمرسلة رادَوَة 1-1

مبونئ م  لممسرسب لممحدي  (A.M)ئ نننح لممدرر لمبةدوي ممصسدئ صلرووون( ووض1 - 2لمشبل )       

(Local Oscillator)  ولمسي ويمل ويمل  د  ةومور موجوي جوروئ رومةصرر لمصلرووي ةبرص سيئ هسه

 Amplitude)وي ننووسةد  لممضم  لمسي (Power Amplifiers)رصا نوي رولسرئ مبرصلي لممننلمموج

Modulation)  لشوصا لممسرسب لممحدي رومةصرر لميومي ولإلشوصا لمصوةوئ  م  مبرص لمةصررلي لممندفضئ

ُ ةبو  فوـو لمسيئ مةغوصا ولمةصرر ثوري ووة  ةبروص لالشوصا  فويمل  د  ةبوو  موجوي مضمنئ سيووو

  ول  د  شبل موجوي بـصومغنوروسوئ.ث  ةصسل دبلل هول ي لإلصسلممضمنئ في لممبرص لمنـو ي 

 

 (A.M)المخطط الكتلوٌ لمرسلة رادَوَة ( 2-1الشكل )
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 (9بطاقة العمل للتمرَن رقم )

  (. (AMالمخطط الكتلوٌ لإلرسال الرادَوٌ   اسم التمرَن:

 عاتسا 6مكان التنفَذ / مختبر اإللكترونَك               الزمن المخصص : 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:
 .التدرَب للتعرف علً المراحل التٍ تتكون منها المرسلة بالتضمَن السعوٌ

 

 
 (.لسل يموحئ ةرصوروئ دوصئ روإلصسول لمصلرووي ) ر   -1

 (.1.  رر )لإلشوصليجـوط صلس   -2

 :  التدرَب علً إنشاء واستخدام الجداولخطوات تنفَذ التمرَن 

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 .لإلسل يمةرصوروئ  روإلصسول لمسيوي حرر لممصلحل لمةي ةةبو  منـو لممصسدئ مدر  م  لمدوحئ ل. 1

 

 

 

 

 

 

 

 لمةصلنطسةوصلي. مرصلفجـوط مةيرر لمموور لمصلمي ل  رموور لمفومةوئ  د   روسةدرل . 2

 :لآلةي رومشبلمسةي  (Carrier). شبل لإلشوصا لمحومدئ  جـوط صلس  لإلشوصا لصس  روسةدرل . 3   
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 :لآلةي رومشبلمسةي    (Audio).جـوط صلس  لإلشوصا لصس  شبل لإلشوصا لمصوةوئ  روسةدرل  -4

 

 

 

 سيوووه. مسةي   (Modulation)جـوط صلس  لإلشوصا لصس  شبل لإلشوصا لممضمنئ  روسةدرل  -5

 :رومشبل لآلةي

 

 

 جـوط صلس  لإلشوصا. روسةدرل محرئ لمحرر ةصرر  -6

 .(AM)صلروو  روسةدرل حمق لسةبل  لمميدوموي لممصسدئ م  لممحرئ  -7

 صلس  لإلشوصا. روسةدرل  د  رصفي سمو ئ لمصلروو  لإلشوصالصس  شبل  -8

 

 

 

 

 

 

 لوص  رو  ةصرر لإلشوصا لمحومدئ ولإلشوصا لمصوةوئ. نشاط:
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 استمارة الفحص

 لورشة ومدرسوهامعلمو االجهة الفاحصة: 
 الثانَةاسم الطالب :                                                                  المرحلة :

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 (AM)المخطط الكتلوٌ لإلرسال الرادَوٌ  اسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

  AM).) 30%مراحل للمرسلة تحدَد ال 2
 
 

  %30 رسم االشارة السمعَة والرادَوَة.  1
 
 

  %10 رسم االشارة المضمنة سعوَاً. 3
 
 

  %20 النشاط. 1
 
 

  %20 الزمن المخصص 0
 
 

 المجموع
  

 

 اسم الفاحص

                                     
 التوقَع

 

 

 (FM) المخطط الكتلوٌ لمرسلة رادَوَة 1-3

  لممسرسب لممحدي ننمبونئ م F.M)ئ )نن( ووضح لممدرر لمبةدوي ممصسدئ صلرووو2 -2لمشبل )       

(Local Oscillator)  ولمسي ويمل ويمل  د  ةومور موجوي جوروئ رومةصرر لمصلرووي ةبرص سيئ هسه

 Frequency)صرري نننووسةد  لممضم  لمة (Audio Amplifier)ي ننوي رولسرئ لممبرص لمصوةننلمموج

Modulator)  لشوصا لممسرسب لممحدي رومةصرر لميومي وهي لإلشوصا لمحومدئ(Carrier)  ولإلشوصا

لمصوةوئ م  لممبرص لمصوةي وهي ةصررلي مندفضئ فويمل  د  ةبوو  موجوي مضمنئ ةصررووه ةبو  

ث  ةصسل دبلل هول ي  لممضمنئ في لممبرص لمنـو ي لإلشوصافوـو لمسيئ ثورةئ ولمةصرر مةغوص ووة  ةبروص 

 لإلصسول  د  شبل موجوي بـصومغنوروسوئ. 
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 (F.M) ( المخطط الكتلوٌ لمرسلة رادَوَة1 -1الشكل )

 

 ( 20بطاقة العمل للتمرَن رقم ) 

  . (FM)المخطط الكتلوٌ لإلرسال الرادَوٌ   اسم التمرَن:

 ساعات 6: الزمن المخصص مختبر اإللكترونَك               مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:
 .الترددٌ بالتضمَن المرسلة منها تتكون التٍ المراحل علً للتعرف التدرَب

 

 
 (.لسل يموحئ ةرصوروئ دوصئ روإلصسول لمصلرووي ) ر   -1

 (.1.  رر )لإلشوصليجـوط صلس   -2

 .(FM)لممدرر لمبةدوي مئلصسول لمصلرووي  :  تمرَن لخطوات تنفَذ ا

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

  .لإلسل يمةرصوروئ  روإلصسول لمةصرري حرر لممصلحل لمةي ةةبو  منـو لممصسدئ مدر  م  لمدوحئ ل -1
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 لمةصلنطسةوصلي. مرصلفجـوط مةيرر لمموور لمصلمي ل  رموور لمفومةوئ  د   روسةدرل  -2

  :لآلةي رومشبلمسةي   (Carrier).بل لإلشوصا لمحومدئ جـوط صلس  لإلشوصا لصس  ش روسةدرل  -3

 

 

 

 رومشـبلمسـةي  (Audio Signal). جـوط صلس  لإلشوصا لصس  شبل لإلشوصا لمصـوةوئ  روسةدرل   -4

  :لآلةي

 

 

ةصرروــوه.  (Modulation Signal)جـــوط صلســ  لإلشــوصا لصســ  شــبل لإلشــوصا لممضــمنئ  روســةدرل   -5

 : مسةي  رومشبل لآلةي

 . جـوط صلس  لإلشوصا روسةدرل صرر لممحرئ حرر ة -6

 .(FM)صلروو  روسةدرل حمق لسةبل  لمميدوموي لممصسدئ م  لممحرئ  -7

 وضح رأدةصوص وظوفئ بل  نصص مدرل صا لإلمبةصونوئ لآلةوئ. -8

 

في  R1 ،(Open)في حومئ فةح  C2 ،(Open)في حومئ فةح  C1سجل لمظوهصا  نرمو ةبو  لممةسيئ  -9

 .(Open)حومئ فةح 

 ؟لمصوي م  لممصسدئ لسةبل بوف ةحمق نشاط: 
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 (F.M( و )A.M) التضمَن السعوٌ والترددٌ 1-1

لالةصوالي  هو ةمنوئ ةسةدر  في  (Amplitude modulation)ةضمو  لالةسوع مو ةضمو  لمسيئ       

ي لمحومدئ. ويمل لمةضمو  لمسيو لمموجئ إلمبةصونوئ و د  وجث لمدصوص منمل لمميدوموي    رصوقل

رةضمو  سيئ لمموجوي لمحومدئ وفمو مسيئ لإلشوصلي لألوموئ. فيد  سرول لممثول، ةنشأ لمةغوصلي في سيئ 

لمموجئ  ملل ربثوص م  ةصرر لمموجئ لممحمومئ لممةبد . ووبو  ةصرر مصوليلإلشوصا م  لمةموجوي في 

 .لمحومدئ

ةشبل   AM. فوإلشوصاموجئ مدصى محمومئ  ومي( بوف ةحمل موجئ سلي ةصرر 3-2ووضح لمشبل )

رونمو  مدومةص 4حو  ةردغ رول لمموجئ رول موجةـو نحو ر  وموئ لمةصر موجةو  همو لمموجئ لمحومدئ

هسه هي لمرصومئ . سنةومةص 4ووردغ رومـو بمو في لمشبل نحو  ةصرر مندفض لمموجئ لممحمومئ سلي

 استمارة الفحص

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 
 الثانَةاسم الطالب :                                                                  المرحلة :

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 (FM)ادَوٌ  المخطط الكتلوٌ لإلرسال الراسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

   FM).) 30%تحدَد المراحل للمرسلة  2

  %30 رسم اإلشارة السمعَة والرادَوَة.  1
 
 

  %10 رسم اإلشارة المضمنة ترددَاً. 3
 
 

  %20 النشاط. 1
 
 

  %20 الزمن المخصص 0
 
 

 المجموع
  

 

 اسم الفاحص
                                    

 التوقَع
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لإلشوصلي  رول لمةدفطووني ررصومئلممةريئ في لالةصوالي في لمر  ولالسةمرول ولإلسل ي ولمر  ولالسةم

مرصط لوجورووي لمةضمو  لمسيوي هي سـومئ رنو ث ففي  .ولرل نشأا لالةصول رومةمنوئ لمصلموئ لمةموثدوئ

رةصرر  موجئ جوروئ ةبو   روصا    موجئ حومدئ وغومرو روإلصسول ةحمل لمميدوموي  د  لممضم  رل صا

مي مع مصرص لإلشوصا لمجوروئ وم  ث  لصسومـو مو    رصوق ةوصول مصرص لمميدوموي  د  لمةول

 غوصهو.  مو سدبو محوصووه  مو ممووفو ضو وئ مو هول وو سولم بوني لالةصوللنوا   رص

 

  ( التضمَن السعو3ٌ-1الشكل )      

لممسةيمدئ في لالةصوالي  لمةضمو  لحرى ةمنووي   (Frequency modulation)في ةضمو  لمةصرر

لدص )م د  نسروو( وسمن رولسرئ ةغووص لمةصرر لمحومل مئلشوصا برلمئ  ةصرر وموي  د لمميد لشوصا مةحمول

ه  . في سيةـو في لمةضمو  لمةصرري ةبو  لمسيئ ولمروص ثورةو  رونمو وةغوص ةصرر لالشوصا لمحومدئ ررمو

لمةصرر في ( نبلحظ بوفوئ ةبوو  لالشوصا لممضمنئ ةصررووه حو  وطرلر 4-2ألشوصا لمميدوموي. م  لمشبل )

 .A,C,E.Gووظـص ةصرر لالشوصا لمحومدئ في لمفةصلي  Dووبو  في للل لومئ في لمفةصا  B,Fلمفةصلي 

 

 ( التضمَن التردد1ٌ-1الشكل )

 بمو مرو  في (fc+f)و  f)-(fcوهي  (fc)ووظـص هسل لمةغوص في لمةصرر حول ةصرر لإلشوصا لمحومدئ 

 (.5-2لمشبل )
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 التغَر فٍ تردد اإلشارة الحاملة (0-1شكل )ال                     

  
 75KHzرومةضمو  لمةصرري وسةدر  لمةصرر  لإلسل ويوفي محروي  x ∆f 2ووبو  ةصرر لمةأصجح هو 

  د  رصفي ةصرر لمحومدئ.

 

 (22بطاقة العمل للتمرَن رقم )

  التضمَن السعوٌ والترددٌ.  اسم التمرَن:

 ساعات 6الزمن المخصص :              مختبر اإللكترونَك  مكان التنفَذ / 

 

 / الهدف التعلَمٍ: التعلَمَة األهداف

 .التدرَب للتعرف علً عمل كل من التضمَن السعوٌ والتضمَن الترددٌ -

 

 
 موحئ ةرصوروئ دوصئ رومةضمو  لمسيوي ولمةصرري.  -1

 (.1.  رر )لإلشوصليجـوط صلس   -2

 

   الترددٌ.التضمَن السعوٌ و:  خطوات تنفَذ التمرَن 

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 لممضم .   لم مةرصوروئ لمدوصئ رومةضمو  لمسيوي حرر مرلدل لإلشوصلي م  لمدوحئ ل -1
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 صلس  لإلشوصا. روسةدرل لمصوةوئ  لإلشوصالحسب سيئ وةصرر  -2

 ا.صلس  لإلشوص روسةدرل لحسب سيئ وةصرر لإلشوصا لمحومدئ  -3   

 لممضم . لم مةرصوروئ لمدوصئ رومةضمو  لمةصرري حرر مرلدل لإلشوصلي م  لمدوحئ ل -4   

 صلس  لإلشوصا. روسةدرل لمصوةوئ ولإلشوصا لمحومدئ  لإلشوصالحسب سيئ وةصرر  -5

 

لمدوصجئ في لمةضمو  لمسيوي  لإلشوصالمسميوئ وسجل مبلحظوةن مشبل  لإلشوصاغوص ةصرر  نشاط:

 ولمةصرري.

 مارة الفحصاست

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 

 األولًاسم الطالب :                                                                  المرحلة :

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 التضمَن السعوٌ والترددٌاسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 لمالحظاتا  
 

   %30 حساب سعة وتردد االشارة السمعَة. 2

   %30 حساب سعة وتردد االشارة الرادَوَة. 1

   AM) ،(FM. 10%حساب سعة وتردد االشارة  3

   %20 . النشاط 1

   %20 الزمن المخصص . 0

   المجموع

 اسم الفاحص

 التوقَع
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 كاشف التضمَن السعوٌ والترددٌ  1-0

 Modulated)  مدوئ لسةدبلص لإلشوصا لممحمومئ )لمميدوموي( م  لإلشوصا لممضمنئهو        

Signal)  ولمةددص م  ةصرر لإلشوصا لمحومدئCarrier signal) وُويرُّ لمبوشف لمثنو ي لو لمردوصي .)

(Crystal Diode  لألبثص لسةدرلموه مدبشف    لشوصا لمميدوموي لممصسدئ  وصنع م  لمجصمونوو )مو 

(. وفي لمرول ص لممرمجئ ودصص جطم منـو 6-2سودوبو  وووضع وسر غبلف طجوجي الحظ لمشبل )لم

 مثنو ي لمبوشف.

 

 

 ( الكاشف البلور6ٌ-1لشكل )ا                                         

                                                                          
 هٍ:                               ومن أنواع الكشف

 كاشف تضمَن التردد. -1  . كاشف تضمَن االتساع -1

 :Amplitude Demodulation كاشف تضمَن االتساع  -2

رمصوص لمةغوصلي لمسيووئ، وُويرُّ لمةمـوو    (D) ( وسمح لمثنو ي7-2في لمرل صا لمموضحئ رومشبل )       

(Rectification) وجـب م  ةبـو  بفـوما لمبشـف م ظـ  مـو ومبـ  رـرو  ةشـووث مول مصلحل لمبشف و

وةبو  مموومئ 

ــــــــل  ( (Rلمحم

ـــــــــــــئ  سلي لوم

 بروصا.

 

ا

ل

ش

 ( كاشف التضمَن السعو7ٌ-1ل )الشكك

 :( (F.M Demodulationدٌكاشف التضمَن الترد -1

 لمبشف لمةصرري  روصا    رل صا لمبةصونوئ وة  دبلمـو ةحوول لمةغوصلي في ةصرر لالشوصا       

بمو موضح  (Tuned Circuit)لممضمنئ ةصررووه لم  ةغوصلي في لمسيئ لواله رمسو را رل صا لمصنو  

 (.8-2)  رومشبل 
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 تغَرات فٍ السعة إلً( مخطط لدائرة الرنَن مع تحوَل التغَرات فٍ التردد 8-1الشكل )

منــو بوشـف لمنسـرئ  ،لعمنـوثنـو ي لمبوشـف. ومـرول ص لمبشـف لمةـصرري  ـرا  روسـةدرل ث  وة  لمبشف  نـو 

(Ratio Detector) ، ولممموــط(Discriminator)،  وبوشــف لمموــل لممةــولط  وةضــوف لمةغوــصلي فــي

لمموجئ ررموه مةغوصلي لمةصرر وةرم  لمةغوصلي رومةصرر موجورا في لمموجئ. ولمرل صا لإلمبةصونوئ  لم لمسيئ 

 ( ةوضح رل صا بوشف لممول لممةولط .9 -2لمموضحئ رومشبل )

 

 إللكترونَة لكاشف المَل المتوازن( الدائرة ا9 -1الشكل )            

 (fc)رـومةصرر لممصبـطي  روالةجـوه   د  لممموومةو  مةسـوووةو  رومممـرلص ومةيوبسـةو  وفوـو ةظـص لمفومةوةو

و نر ةضمو  ةصرر جـوط لإلصسول ونحصف لمةصرر لمولصل لم  رل صا لمبشف    لمةصرر لممصبـطي فودةـل 

نغو  رل صةي صنو  لمرل صا فةصرح فومةوئ لمدصج  روصا    لمفصق رو  لمفومةوةو  ولر ةبو  لمفومةوئ موجرئ ة

  ي لمشـبلن ـ  ةـصرر لمـصنو  بمـو مرـو  فـ م ـبلهصا ننلمةصرر لممسدر  د  لمرل  لنحصلفسومرئ ررموه مجـئ مو 

(2- 18        .) 

 

 ( كاشف المَل المتوازن20 -1الشكل )
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 ةرصوروئ دوصئ رومبشف مدةضمو  لمسيوي ولمةصرري. موحئ  -1

 (.1.  رر )لإلشوصليجـوط صلس    -2

   التضمَن السعوٌ والترددٌ.:  كاشف خطوات تنفَذ التمرَن 

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

مسـيوي مةرصوروـئ لمدوصـئ رومبشـف مدةضـمو  لمسـيوي ولمةـصرري حـرر لشـوصا لمةضـمو  لم  لمدوحـئ ل .1

 ولشوصا لمةضمو  لمةصرري. 

 

 

 

 

 

 

 

 صلس  لإلشوصا. روسةدرل لممضمنئ سيوروه  لإلشوصالحسب سيئ وةصرر  .2

 صلس  لإلشوصا. روسةدرل لحسب سيئ وةصرر لإلشوصا رير لمبشف لمسيوي  .3

ــئ لمدوصــئ ربوشــف لمةضــمو  لمةــصرري محســب ســيئ مــ  لمدوحــئ ل .4 ــوه  لإلشــوصامةرصورو لممضــمنئ ةصررو

 س  لإلشوصا.صل روسةدرل 

 صلس  لإلشوصا. روسةدرل لممبشوفئ   لإلشوصالحسب سيئ وةصرر  .5

 

 لممبشوفئ. لإلشوصالممضمنئ ةصررووه وسجل مبلحظوةن مشبل  لإلشوصاغّوص ةصرر  نشاط:

 (21مل للتمرَن رقم )بطاقة الع

  التضمَن السعوٌ والترددٌكاشف  اسم التمرَن:

 ساعات 6الزمن المخصص : مختبر اإللكترونَك               مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:
  التدرَب للتعرف علً عمل كل من كاشف التضمَن السعوٌ وكاشف

 .التضمَن الترددٌ
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 استمارة الفحص

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 

 الثانَةالمرحلة :                      اسم الطالب :                                            

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

  التضمَن السعوٌ والترددٌكاشف اسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

   %30 تنفَذ دائرة الكشف السعوٌ. 2

   %30 تنفَذ دائرة الكشف الترددٌ. 1

   %10 الخارجة. اتشارلإلالحسابات  إجراء 3

   %20 النشاط. 1

   %20 الزمن المخصص 0

   المجموع

 عالتوقَ اسم الفاحص

 

 التلفزَونٍ واالستالماإلرسال  6 -1

هو مجـطا لالسةمرول ولممس   ،لممس  لألول .ةنمس  لم  لسمو  مجـطا لمر  ولالسةمرول لمةدفطووني ل        

مجـطا  ميحو  ةمو  هسه لألجـطا  ،مجطم لممـ  ولمميمر في هسل لممجولوهي ل لإلصسوللمثوني هو مجـطا 

لمةصووص مو م  مجـطا لمةسجول مو م  مصورص ر   بوموصلي م  ولمصوي لمصوصا روسةبل  لإلصسول

 لأللموص د  شبل موجوي بـصرو وئ لم   ولصسومـو( وةيمل  د  ةحدودـو 11-2مدصى بمو مرو  رومشبل )

ةمووئ  مرصلجمجـطا لمةدفطوو  رمسو را  مو لم ني هسه لألجـطا مجـطا ر  فضو ي لسل بو ،نو وئرصلال

مصا مدصى لم  مجـطا لمةدفطوو   ولصسومـولإلشوصا لمةي ةمو  رروصهو روسةبل  لإلشوصلي لممصسدئ وةمووةـو 

 .مصضوئلممنطموئ وهسه لميمدوئ ةبو  لسل بوني لممحرئ لممصسدئ هي محرئ 
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 َط لإلرسال واإلستالم التلفزَونٍط كتلوٌ بس( مخط22 -1الشكل )

 

لرل لمررم في رصلسئ جـوط لمةدفطوو  ومبونوةث لألسوسوئ ورول صه لإلمبةصونوئ لممةيررا فمرل م  وبو  هنون 

مسةمرول ةدفطووني الرر م  وبو  هنون لصسول ةدفطووني وةمثل رمحرئ لإلصسول وةةددص  مدوئ لإلصسول 

سومث م  لألسةوروو )مثبله( رولسرئ لمبوموصلي لم  لشوصلي بـصرو وئ ةسم  رةحوول لممنظص لممصلر لص

  ننننئ ةسم  نرضوي لمةطلمننو ونوف لموـو نرضوي بـصروض(Video Signal) وصا لمصوصا ننرأش

(Synchonization Pulses)  ونرضوي بـصرو وئ مدصى ةر   نرضوي لألرفوم(Blanking Pulses) 

 (. 12-2شبل )ومبمو موضح ر (Composite Video Signal)صبرئ فنحصل  د  لشوصا مص وئ م

 

 
 ( االشارة المرئَة المركبة21-1) الشكل

 

 video)ئ لمحومدئ مدصوصا ننئ  وموئ لمةصرر ةسم  رومموجننئ صلروووننةحّمل هسه لإلشوصا لممصبرئ  د  موج

carrier wave) (.13-2وصل لم  هول ي لإلصسول بمو موضح في لمشبل )وة 
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  المرئَة المركبة المضمنة سعوَاً  ( اإلشارة23-1الشكل )

  
 

لشوصلي بـصرو وئ ةةنوسب مع شرا  لم ويمل لمموبصفو   د  ةحوول لمموجوي لمصوةوئ نفسث في لمولي 

 Sound) ئ لمحومدئ مدصوينننصرر ةسم  رومموجننئ  وموئ لمةننئ صلروووننلمصوي ث  ةبرص وةحّمل  د  موج

Carrier Wave) ئ ننلمةضمو  مدصوصا    رصوم رصومئهول ي لإلصسول. وةدةدف  لم وصل وة

وفوـو ةبو   (Amplitude Modulation)لمةضمو  مدصوي فوألوم  ةصل ررصومئ ةضمو  لالةسوع 

 Frequency)صرر ننئ ةضمو  لمةننصرر ثوري رونمو وضم  لمصوي ررصومنصا ولمةنننلمسيئ مةغو

Modulation) ثورةئ ولمةصرر مةغوص. وفوـو ةبو  لمسيئ 

 

 (23بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 .أبَض(-اإلرسال التلفزَونٍ )أسود اسم التمرَن:

 ساعات 6الزمن المخصص : مختبر اإللكترونَك               مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:
 .التدرَب للتعرف علً مراحل محطة اإلرسال التلفزَونٍ -
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 موحئ ةرصوروئ دوصئ روإلصسول لمةدفطووني )مسور ومروض(.  -1

 (.1 رر ) لإلشوصليجـوط صلس   -2

 أبَض(-اإلرسال التلفزَونٍ )أسود:  خطوات تنفَذ التمرَن 

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

رضـوي لمةـطلم  ونرضـوي لمصـوصا ون لشـوصامةرصوروئ لمدوصئ روإلصسول لمةدفطووني حـرر م  لمدوحئ ل .1

 . لإلرفوم

 

 

 

 .لإلشوصاصلس   روسةدرل  ولألسور لألروضلمدوحئ لمةرصوروئ ولوور مسةوى  لم ل  رةوصول لمبوموصل   .2

 صلس  لإلشوصا. روسةدرل لممص وئ لممصبرئ  لإلشوصالصس  شبل  .3

 .لحسب طم  نرضوي لالرفوم لالفموئ رأسةدرل  صلس  لالشوصا .4

 

 ولحر. مفميدر مو هو طم  صس  نشاط: 
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 ابَض(-االستالم التلفزَونٍ )اسود 1-7

 مروض( وةبو  م  لممصلحل لآلةوئ: -( ووضح لممدرر لمبةدوي مجـوط لمةدفطوو  )مسور14 -2لمشبل )

 
 
 
 
 

  
 
 

 

 أبَض( -لوٌ لجهاز التلفزَون )أسود( المخطط الكت21-1الشكل )

 استمارة الفحص

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 

 الثانَةاسم الطالب :                                                                  المرحلة :
 التخصص : تكنولوجَا اإلعالم

  أبَض( -اإلرسال التلفزَونٍ )أسود اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
درجة ال

 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

  %30 تحدَد إشارة الكامَرا ونبضات التزامن واألطفاء. 2
 

 

  %30 سم اإلشارة المرئَة المركبة.ر 1
 
 

  %10 قَاس مستوي األسود واألبَض. 3
 
 

   %20 قَاس زمن نبضات االطفاء االفقَة.  1

  %20 الزمن المخصص 0
 

 

 المجموع
  

 

 التوقَع   حصاسم الفا
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بل  نويمـل  دـ  لسةـ  .RF Ampلروـوي  مبرـص لمةـصرر لمصنـنوةبـو  م : (Tuner)ب القنلواتمنتخل -2

)لنةدوب( لإلشوصا لممردورئ روسورئ لمـول ي ورل صا لمصنو  وةبروصهو مي ةحسـو  نسـرئ لإلشـوصا لمـ  

ةوموـر لشـوصا صلروووـئ  و ـطل مصحدـئ لممسرـسب لممحدـي لمـسي ويمـل  دـ  Noise (S/N)لمضوضوم 

صوي( وم   -لمةصرر لموسور )صوصا م  ةصرر لشوصا لممبرص لمصلرووي رممرلص وسووي  ةصررهو ل د 

لمسي وسةد  لشوصةو  لألوم  م  مبرص لمةصرر لمصلرووي ولمثونوئ م  لممسرـسب (Mixer)مصحدئ لمموطج 

لممحدي وومو  ريمدوئ رصح لشوصا لمةصرر لمصلرووي م  لشوصا لممسرسب لممحدي مدحصـول  دـ  لشـوصا 

 (.15 -2. الحظ لمشبل )(و رومسورصهةصورل)رومةصرر لموسور  وةر   هسه لميمدوئ 

 

 
 

 ( عملَة السوبرهتروداَن20-1شكل )ال

 
 

 
وةبو  منن  ثبل   :  IF Amp Sectionصوت (  –قسم مكبر إشارة التردد الوسَط )صوره  -1

مدةصرر لالسةجورئ  مصلحل  ننورا وةبرص لإلشننوصا لم  لآلف لممصلي فنني هننسل لممس  وحسب منحني

 33.4%  وحومل لمصوي رومةصرر 58موبوهصةط رممرلص  38.9لمصوصا رومةصرر لموسور  مةبروص حومل 

 .(16 -2%  الحظ لمشبل )18موبوهصةط رممرلص 
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 صوت ( –منحنٍ االستجابة لمكبر إشارة التردد الوسَط ) صورة ( 26-1الشكل )

 
 

مصحدئ مبرص  لإلشوصا لممبرصا و لمدوصجئ م  :Video detector sectionقسم كاشف الصورة :  -3

صوي(  روصا    لشوصا مص وئ مصبرئ سلي ةضمو  سيوي فويمل  –لشوصا لمةصرر لموسور )صوصا 

سل روسورئ ) ثنو ي نني هسه لممصحدئ و وة  لمبشف هننبوشف لمصوصا  د  لسةدبلص روونوي لمصوصا ف

  فصق لمةصرر  دمو م موبوهصةط  5لم    هصةط 5 بوشف ( وة  لمبشف    لشوصا لمصوصا رومةصرر م  

 (. 17 -2موبوهصةط، الحظ لمشبل ) 5.5حومل لمصوي ممرلصه ورو  حومل لمصوصا 

 

 

 
 

 ( المخطط الكتلوٌ لكاشف الصورة27-1الشكل )

 

ويمل مبرص لشوصا لمصوصا  د  ةبروص لشوصا  :Video Amplifierمكبر إشارة الصورة   -1  

ئ لمةدفطوو  )بوثور لمشوشئ( رإشوصا صوصا لمصوصا سلي لمفومةوئ لممندفضئ نسروو و ةغسوئ شوش

( موبوهصةط 5لمئ ( بمو وة  لممحوفظئ  د   صض مجول ) –( فومي )لمئ 88 -48ةةصلوح م  )

 . (18 -2مدةحب  في شرا لمشيوع لالمبةصوني لمصلس  مدصوصا  د  لمشوشئ، الحظ لمشبل )
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 ( المخطط الكتلوٌ لقسم مكبر إشارة الصورة28 -1الشكل )

 
 

وة  فصل لشوصا لمصوي رير مصحدئ بوشف لمصوصا مو مبرص  :Sound Section قسم الصوت -0 

موبوهصةط وةبرص هسه لإلشوصا  5,5لشوصا لمصوصا روسورئ مصورا موجوي منغمئ  د  ةصرر 

رومةضمو  لمةصرري روسورئ مبرص لمةصرر لموسور مدصوي ث  وة  بشفـو روسورئ بوشف لمةضمو  

لمدوصجئ م  بوشف لشوصا لمصوي AF ( (Audio Frequencyصا لمسميوئ لمةصرري. ةبرص لإلشو

لممةةو   رفع( مو -رمصحدةو  همو مصحدئ لمةبروص لألوموئ ومبرص لممرصا ووسةيمل  ورا نوع )لمسحب

 (.19 -2) رومشبل بمو

 
 

 ( المخطط الكتلوٌ لقسم الصوت29 -1الشكل )

 

ويمل هسل لممس   د  فصل  Synchonization Separator Section: قسم فاصل التزامن -6

نرضوي لمةطلم  لألفموئ و لميموروئ م  محةوى لإلشوصا لممص وئ لممصبرئ )لممبشوفئ( وةجـوطهو لم  

لمةبومل أل  هسه لميمدوئ وبل م  لس  لالنحصلف لألفمي و لميموري    رصوق رل صا لمةفوضل 

 .   (28 -2في لمشبل ) بمو يلألفمي ولميمور لالةجوهو ضصوصوئ  مةثروي لمصوصا في 
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 لمخطط الكتلوٌ لقسم فاصل التزامن( ا10 -1الشكل )

 
 : وةبو  م  :Deflection Sectionقسم االنحراف  -7

 .Vertical Deflection Section   لس  لالنحصلف لميموري - م

 .Horizontal Deflection Section     لس  لالنحصلف لألفمي  - ب

 ٌ: قسم االنحراف العمود -أ 

( لمسي ويمل (vertical oscillatorوةأمف لس  لالنحصلف لميموري م  لممسرسب لميموري        

 Vertical)وم  مبرص لالنحصلف لميموري  Hz (50) د  ةومور موجث مسنو  لممنشوص رومةصرر 

Amp.) وطهو لم  مدفوي لالنحصلف لميموريس  لممنشوص وةجـ لمسي ومو  رةبروص سيئ موجئ                    

( Deflection v. )،الحظ  ومبي وة  ةحصون لمشيوع لالمبةصوني م  لأل د  لم  لألسفل مو روميبر

 ( ةوصل نرضوي لمةبومل رومةصرر مدسورصا  د   مل لممسرسب لميموري. 21 -2لمشبل )

 
 ط الكتلوٌ لقسم االنحراف العمودٌ( المخط12 -1الشكل )

 

 :  قسم االنحراف األفقٍ  -ب 

لألفمي لمسي ويمل  د   ( ووضح لس  لالنحصلف22 -2لممدرر لمبةدوي لمموضح رومشبل )       

 س  لممنشوص، و ُةيرُّ لمدروئ م  مه  لمشصور لمةي وجب م  ةةولفص في شبل لمةووص ئةومور موج
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)وجب م  ةبو  لميبللئ رو  لمةووص ولمطم   بللئ دروئ( وةغسى موجئ س  لممنشوص لم  مدفوي 

حصلف لألفموئ رير ةبروص لرصةـو لمبـصرو وئ رممرلص بوف بي وة  صس  لميصض لمبومل مدصوصا لالن

 . د  شوشث لمةدفطوو 

 
 طط الكتلوٌ لقسم االنحراف األفقٍ( المخ11 -1الشكل )

 
 وَتكون قسم االنحراف األفقٍ من المراحل اِتَة وهٍ :  

صلف لألفمي فوموص  رو  لمنرضوي لمدوصجئ مدسورصا  د  ةصرر مومر لالنح منظم التردد الذاتٍ: -2

 ولمنرضوي لمصلجيئ م  مبرص لالنحصلف لألفمي. Hz 15625م   رل صا لمةفوضل رومةصرر 

وم  منول ث مسرسب Hz 15625 مةومور موجوي س  لممنشوص رومةصرر  مولد االنحراف األفقٍ: -1

 هوصةدي.  

فمي وةوصول ةووص س  لممنشوص رومةصرر لمموجوي رومةصرر لأل مةبروص سيئ مكبر االنحراف األفقٍ: -3

15625 Hz  .لم  مدفوي لالنحصلف لألفموئ بي وة  لممسح روالةجوه لألفمي 

مةومور لمفومةوئ لميوموئ جرل وةوصودـو لم  منور لمشوشئ مسحب وجسب  دائرة الضغط العالٍ: -1

وص لشوصا لالنحصلف لالمبةصونوي م  لمبوثور لم  لمولجـئ لألموموئ مدشوشئ ووسةفور م  ظوهصا ةغ

 (  بودو فومي. 25 -12ةصلوح مو رو  )ة  مةومور فومةوئ 15625Hzلألفمي 

 ( 21بطاقة العمل للتمرَن رقم ) 

 أبَض(-جهاز التلفزَون )أسود اسم التمرَن:

 ساعات 6مكان التنفَذ / مختبر اإللكترونَك                       الزمن المخصص : 

 
 الهدف التعلَمٍ:األهداف التعلَمَة / 

 أبَض(.-التدرَب للتعرف علً مراحل جهاز التلفزَون )أسود
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 موحئ ةرصوروئ دوصئ مجـوط لمةدفطوو  )مسور ومروض(.  -1

 (.1 رر ) لإلشوصليجـوط صلس   -2

 (.1جـوط مةيرر لمموور صلمي  رر ) -3

 (.1 رر ) لالدةروصجـوط نموسج  -4

 

مرـوض( حـرر بـل مـ  لسـ  لمصـوي ولسـ   –مةرصوروـئ لمدوصـئ رجــوط لمةدفطوـو  )مسـور م  لمدوحئ ل1. 

  لمصوصا ولس  لالنحصلف )لمةحصون(.

 

   

 

 

 

 
ةوصول جــوط نمـوسج جـوط مةيرر لمموور ل  رموور لمفومةوئ مبل مصلحل لس  لمصوصا. ل  ر روسةدرل . 2

 .لألشبولجـوط لمةدفطوو  ولدةووص لحر  لم  لالدةروص

 

 

 

 

 

 . لإلشوصاصلس   روسةدرل لمصوصا  د  بوثور لمشوشئ  لشوصالصس  . 3

 . لإلشوصاصلس   روسةدرل لمصوي  د  رصفي لمسمو ئ  لشوصالصس  . 4

 . الإلشوصصلس   روسةدرل ولميموروئ  لألفموئلصس  نرضوي لمةطلم  . 5

 لمشوشئ. مرصلفسجل لمفومةووي  د  نشاط: 

 أبَض(-داإلرسال التلفزَونٍ )أسو:  خطوات تنفَذ التمرَن 

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات
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  TV COLOR TRANSMISSION اإلرسال التلفزَونٍ الملون 1-8

 :  تتكون اإلشارة المركبة لإلرسال الملون مما َأتٍ

1- (Y   لشوصا لمنصوع مو مو ةر   رإشوصا لمصوصا )( .(Video 

  .(B-Y) ني( ولشوصا لمفصق لمدو R- Yمدوني )( وهي مبونث م  لشوصا لمفصق لCلشوصا لمدو  )  -2

 نرضوي لمةطلم  لميموروئ ولألفموئ .  -3

ةرصق لم  بمو وةصسل مع لشوصا نرضوي لمةطلم   لمدوني  وودةدف ةسموةـو م  نظو  لم  آدص و سوف ن

وحئ لمسي ورو  لإلشوصا  لممصبرئ مئلصسول لممدو  مشص (23-2الحظ لمشبل ) .سمن في لمفمصلي لممورمئ

 . ئميون

 

 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة: معلمو الورشة ومدرسوها

 الثانَةاسم الطالب :                                                                  المرحلة :
 التخصص : تكنولوجَا اإلعالم

 ض( أبَ-اسم التمرَن: جهاز التلفزَون )أسود

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

  %30 تحدَد اقسام التلفزَون. 2
 
 

  %30 سم إشارة الصورة.ر 1
 
 

  %10 قَاس الفولتَة علً مراحل قسم الصورة. 3
 
 

  %20 رسم نبضات االطفاء االفقَة والعمودَة.  1
 
 

  %20 الزمن المخصص 0
 
 

 المجموع
  

 

 فاحصاسم ال

                                    
 لتوقَعا

 

 زمن الخط
 نبضات التزاهن

 زمن االطفاء 
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 اإلشارة المرئَة المركبة لأللوان( 13-1الشكل )

نظو  ولموورو  ومسةيمبل في ممصوبو   (NTSC)  في لميوم  ثبلثئ منظمئ هي لألسوسوئ   منظمئ لإلصسولإ  

(PAL مسةيمبل في مممونوو مثبله  وال ووجر لدةبلف بروص رو  هسو  لمنظومو ، وومب  لممول  ) نظو   ل

(PAL( حل ريض لممشببلي في )NTSC  ث )نظو   لنةشصSECAM)  لمفصنسي محدث مشوبل )

ولشوصةو   (Y) . و في بل لألنظمئ لممسبوصا ةوجر لشوصا نصوع  في ولةـو لإلصسول في ببل لمنظومو 

-R( و ودةوص في بل لألنظمئ  صض لمحطمئ مدحومدئ لمثونووئ  مبل م  B-Y)و  (R-Y)لمفصق لمدوني 

Y) ( و )B-Y  لممبل مئ( رحو  نحصل  د  (Compatibility (  رو  لمةدفطوو  ) لألسور–  ) لروض

 صض لمحطمئ مدةدفطوو  لميوري ضم   حطمئ   ولمةدفطوو  لممدو . ومةحموق هسه لممبل مئ ندةوص  صض

 (B/W )  Blac / White  وهسل وجيل  مل لألجـطا لمةدفطوونوئ .B/W) د  مصسدئ مجـطا  )

مروض( وبمو هو ميصوف م   صض   /)مسور  لممدو  و بسمن ويمل لمجـوط لممدو  رصوص لمةدفطوو 

( فوصرح م  لمسـل وضع لمحومدئ لمثونووئ م  ضمنـو. وةدةدف MHZ 5لمحطمئ إلشوصا لمصوصا هي )

( و وسووي  صض لمحطمئ مبل م  Modulationمنظمئ لإلصسول رصوصا مسوسوئ م  نوحوئ لمةضمو  )

  (. 24-2) (  بمو موضح رومشبلR – Y( و)B – Yمدوني )لشوصا لمفصق ل

 
 

 (عرض الحزمة إلشارة األلوان11-1الشكل )

 
مروض ( وسمن روسةدرل  لإللحـو   –ممر ة  وضع لمحومدئ لمثونووئ ) مدو  ( ضم   صض لمحطمئ ) مؤلسور 

مووي ةصرر لمدر مي ( فروف لشوصا لمصوصا وةبو  م  ةولف  Frequency Interleavingلمروني مدةصرر )

( وهبسل نجر م  لمدر 46875) ( هصةط ولمثوم  31258( هصةط و لمثوني )15625م  لمدر لألول ومثل )

التزاهن 

 اللوني
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هصةط. مسمن فو  لمروف لمصوصي وةبو    5.88888( = x15625 328( وبو  لمةصرر مسوووو  )  328)

ووجر رو  هسه لمةولفمووي فجولي وئ م  مجمو ئ م  لمةولفمووي و ةمل لمسيث  نر ةولفمووي لمرصجوي لميومو

( و لـر ةـ  لدةوـوص وضـع 25 -2مسمن ومب  وضع لمحومدئ لمثونووئ )مدو ( في هسه لمفجولي الحظ لمشـبل )

لمحومدئ  د  لمجـئ لميدوو م  لمنروق لمصوصي ورومةجصرئ ةمب  لمفنوو  م  حسـوب ةـصرر لمحومـل لمثـونوي 

لمثــونوي بــريض لممضــو فوي لمفصروــئ منصــف ةــصرر لمدــر  مــثبل  نــرمو ةــ  لدةوــوص لمحومــل (PAL)منظــو  

   : ( و دوث وبو  لمةصرر مي ةصرر لمحومل لمثونوي وسووي 567ورومدر )

 

 

 
 ة إقحام الحاملة الفرعَة لأللوان( كَف10َ-1الشكل )

 
  ( PAL) نظـو  فـيو  .( AM)  ةضم  لمحومدئ لمثونووئ ررصومئ ةضـمو  لالةسـوع  (NTSC)  ففي نظو 

(. FMةضــمو  لمةــصرر ) مرــوص و فــي نظــو  ســوبو  ةضــم  ررصومــئم  ررصومــث ةضــمو  لالةســوع و لةضــ

، ففي لمنظـو  لألول ةصسـل لممسةيمل في لمشصق لألوسر  ((SECAMودةدف نظو  سوبو  لمفصنسي    و

ا ، رونمو ال ةحةوي لإلشـوصفي بل لروص ةسم  نرضوي لمةمووط  ( 9مع لإلشوصا لممصبرئ نرضوي  ررهو  ) 

 . مووط. مي ودةدف هسل لميرر م  نرضوي لمةم  لمنرضوي في نظو  لمشصق لألوسرلممصبرئ  د  هسل لميرر 

 

 

 ( 20بطاقة العمل للتمرَن رقم ) 

 اإلرسال التلفزَونٍ الملون اسم التمرَن:

 مكان التنفَذ / مختبر اإللكترونَك                       الزمن المخصص : ست ساعات

 
 التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ: األهداف

 اإلرسال الملون. أنظمةالتدرَب للتعرف علً  -
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 موحئ ةرصوروئ دوصئ روإلصسول لممدو .  -1

 (.1 رر ) لإلشوصليجـوط صلس   -2

 (.1جـوط نموسج لالدةروص  رر ) -3

 

 .RGBحرر لمبوموصلي لمدوصئ مبل م   سول لممدو مةرصوروئ لمدوصئ روألصم  لمدوحئ ل -1

 

 

  .لألشبولجـوط لمةدفطوو  ولدةووص لحر  لم  لالدةروصل  رةوصول جـوط نموسج   -2

 

 

 

 اإلرسال التلفزَونٍ الملون:  خطوات تنفَذ التمرَن 

 َحَةالرسوم التوض النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 . NTSCلصس  لإلشوصا  لمحومدئ مدو  منظو   -3

 . PALلصس  لإلشوصا لمحومدئ مدو  منظو   -4

 .SECAMوصا لمحومدئ مدو  منظو  صس  لإلشل  -5

 

 سجل لمةصرر لألفمي ولميموري مبل م  نرضوي لمةطلم  لألفموئ ولميموروئ. نشاط:

 

  TV Color Recevierالتلفزَونٍ الملون  ماإلستال 1-9

 ( ووضح مدرروه بةدوووه  و  مجـوط لمةدفطوو  لممدو . 26-2لمشبل )

 

 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة: معلمو الورشة ومدرسوها

 الثانَةاسم الطالب :                                                                  المرحلة :
 خصص : تكنولوجَا اإلعالمالت

 اإلرسال التلفزَونٍ الملوناسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات  
 

  %30 تحدَد قسم األلوان . 2
 
 

  NTSC. 30%رسم اإلشارة الحاملة للون  1
 
 

  PAL. 10%رسم اإلشارة الحاملة للون  3
 

 

  SECAM. 20%لون رسم اإلشارة الحاملة ل 1
 
 

  %20 الزمن المخصص. 0
 
 

 المجموع
  

 

 اسم الفاحص
 لتوقَعا
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 الكتلوٌ لجهاز التلفزَون الملون ( المخطط26-1الشكل )

 

لسور ( فو  لس  نودب لممنولي ويمل رمنحني لسةجورئ  –و هو ميصوف في مجـطا ) لألروض ممفروإلضوفئ 

( موبوهصةط فو  ببل م  188-181) مث ةصرر محومل لمدو  و د  سرول لممثول لننو لسةدمنو لممنوا رومةصرر 

 موبوهصةط ةصرر حومل 187. 75ةصرر حومل لمصوي = موبوهصةط،  182. 25=  اةصرر حومل لمصوص

 (.27-2لمشبل ) ( بمو في PALفي نظو  )  موبوهصةط. 186.  68لمدو  = 

 
 ( PAL )(  َوضح التردد الحامل للون. بنظام 17-1الشكل )
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بمو ويمل لس  مبرص لشوصا لمةصرر لموسور حسب منحني دوص مةبروص لمموجئ لمحومدئ  مدصوصا رومةصرر 

(  مثبل و رممرلص PAL( موبوهصةط منظو  )34. 47ومةصرر )( موبوهصةط و لمموجئ لمحومدئ مدو  ر38.9)

  ( موبوهصةط رممرلص 33. 4( ورةبروص لمموجئ لمحومدئ مدصوي رومةصرر  ) 28-2الحظ لمشبل )  % 58

18  .% 

 

  (PAL)( منحنٍ االستجابة للتردد الوسَط فٍ التلفزَون الملون لنظام 18-1الشكل )

 
 ا بمو في جـوط لمةدفطوو  لميوري و ةيمل رل صا ةنظو  لمةصرر لمسلةيوم  رو  حومل لمدو  ةظـص لمصوص

(AFT(  )Automatic Frequency Tuningفي حومئ لسةبل  حومل لمدو  فمر فةنظ  ةص ) رر لممسرسب

( 5.5. و وسةددص لمصوي لرل لس  بوشف لمصوصا و ورم  لمفصق لمةصرري )لممحدي منودب لممنولي

(  و Y) لشوصا لمنصوع و( Cا لمدوصجئ م  بوشف لمصوصا  د  لشوصا لمدو  )موبوهصةط و ةةأمف لإلشوص

ووحةوي لس  مبرص لشوصا لمصوصا  ورا  د  مبرص مومي م  نوع  .(Burstلشوصا لمةطلم  لمدوني ) 

 لشوصا لمصوصا لم  لممصلحل لآلةوئ :  ووجـط هسل لممبرص ، لمجومع لممشةصن

 

  . A G C مور جـر لالنحووط مصحدئ ةنظو  لمصرح لمسلةي مةو -1

 لشوصا لمدو  لم  لس  لألمول .  -2

 لم  صمو  لمشوشئ.  Yلشوصا لمنصوع  -3

وةحةوج لشوصا لمنصوع في مبرص لشوصا لمصوصا لم  در لمةأدوص و هو  روصا    مدف مو لوردو محوصي 

(Coaxial Cable مةأدوص لشوصا لمنصوع )(Y)  في لمولي نفسث مع بي ةصل لم  صمو  لمشوشئ لممدونئ

( مووبصو ثونوث وم  رو  هسل لمةأدوص مئلشوصا  8.8حولمي )  لمةأدوص هسلووبو  طم    (C)لشوصا لمدو 

Y) ) ( لنج لم  ومو  لمشوش0.3فو  ميدوموي لمدو  سوف ةظـص مطلحئ رحولمي )ةةشورث رول ص ئ .

 ل لمحوجئ لم  لرصا  وموث مسمنلسور (  ر -) لألروض لالنحصلف في جـوط لمةدفطوو  لممدو  بمو في 

 
5.5 
MHZ 
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( لنج 19 - 25( بودو فومي محج  شوشئ ةةصلوح م  )25– 30( وةصلوح م  )EHTفو  لمجـر لميومي ) 

مةومور جـر لمةصبوط وومب  لمحصول  دوث م  لس  لمضغر لميومي لوضو ووسةغل  ئةيمل رل صا ةوحور مسةمد

 (Degaussing)ل صا منظ  لطلمئ لممغنوروسوئ في رل صا مجـط لممرصا مر ACةووص لممصرص لممةنووب 

ورو  لحر  (29-2لمشبل )و لمشوشئ ئالنرورنن ئلمممورد ئمنن  لمجـ ئسن  لمشوشجحو  ووضع مدف  د  

  .منولع هسه لممدفوي وةأثوص هسه لممغنوروسوئ

 

 ( ملف المغنطة19-1الشكل )

لطلمئ لممغنوروسوئ مةحسو  لمنمـووا لمدونوـئ ( هصةط ويمل  د  50ومص في هسل لممدف ةووص مةنووب رومةصرر )

وسرب ةولجر هسه لممغنوروسوئ لممةرموئ هو لألجطلم لمحروروئ لمموجورا رلدـل جــوط لمةدفطوـو  فةـؤثص هـسه 

، ورمصوص لمةووص لممةنووب في لممدف مبةصونوئ فةظـص لألمول  غوص نموئلممغنوروسوئ في لنحصلف لألشيئ لال

 . ر مجوالي مغنوروسوئ ةدغي لممجول لمثوريلمموضوع حول لمشوشئ ةةوم

 

 
 لممدو .  روالسةبل موحئ ةرصوروئ دوصئ  -1

 (.1 رر ) لإلشوصليجـوط صلس   -2

 .(1جـوط نموسج لالدةروص  رر ) -3

 ( 26بطاقة العمل للتمرَن رقم ) 

 االستالم التلفزَونٍ الملون اسم التمرَن:

 مكان التنفَذ / مختبر اإللكترونَك                       الزمن المخصص : ست ساعات

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:
 ستالم الملون .التدرَب للتعرف علً أنظمة اال -
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 اإلرسال التلفزَونٍ الملون:  خطوات تنفَذ التمرَن 

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 .ر لس  لألمول حر لممدو  سةبل روالمةرصوروئ لمدوصئ م  لمدوحئ ل .1

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .لألشبولجـوط لمةدفطوو  ولدةووص لحر  لم  لالدةروصجـوط نموسج  وصل .2

 .لإلشوصاصلس   روسةدرل  (Y) لشوصالصس   .3

 . ةةرع لممصلحل لممبونئ ممس  لمصوي.(NTSC)لصس  لإلشوصا  لمحومدئ مدو  منظو   .4

 صلحل لممبونئ ممس  لمصوصا. . ةةرع لمم((PAL. لصس  لإلشوصا لمحومدئ مدو  منظو  5

 . ةةرع لممصلحل لممبونئ ممس  لالنحصلف. 6

 . ةةرع لممصلحل لممبونئ ممس  لمدو .7

 

 .(G-Y),(B-Y),(R-Y)لمفصق لمدوني  لشوصليمحسب ةصرر نشاط: 
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 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة: معلمو الورشة ومدرسوها

 الثانَةالمرحلة :                                     اسم الطالب :                             
  التخصص : تكنولوجَا اإلعالم

 االستالم التلفزَونٍ الملوناسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

  RGB . 30%تحدَد إشارة كل من الكامَرات  2
 
 

  %30 .تتبع قسم الصوت 1
 

 

  %10 .قسم الصورة واللونتتبع  3
 

 

  %20 تتبع قسم االنحراف. 1
 

 

  %20 الزمن المخصص. 0
 
 

 المجموع
  

 

 اسم الفاحص

                                    
 التوقَع
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 سئلة الوحدة الثانَةأ                    

 

 

 

 .(A.M)تلوٌ لمرسلة رادَوَة المخطط الكأشرح مع الرسم  -2س

 

 .(F.M)المخطط الكتلوٌ لمرسلة رادَوَة أشرح مع الرسم  -1س

 

 وضح مستعَناً بالمخطط الكتلوٌ التضمَن السعوٌ والترددٌ. -3س

 

 وضح مستعَناً بالمخطط الكتلوٌ الكشف السعوٌ والترددٌ. -1س

 

 المرئَة المركبة. اإلشارةعدد مكونات  -0س

 

 التلفزَونٍ. لاإلرساأشرح مستعَناً بالمخطط الكتلوٌ  -6س

 

 التلفزَونٍ. اإلرسالعدد األنظمة المستخدمة فٍ  -7س

 

 .التلفزَونٍ اإلرسالالمستخدمة فٍ  األنظمةوضح الفرق بَن  -8س

 

 فٍ جهاز التلفزَون. األلوانعدد المراحل التٍ َتكون منها قسم  -9س

 

 موضحاً  ( PAL )منحنٍ االستجابة للتردد الوسَط فٍ التلفزَون الملون لنظام ارسم  -20س

 الترددات علَه.
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 محتوَات الوحدة الثالثة
 

 .الفضائي االتصال نظام - 27    رقن تورين

 .اعٍمخطط كتلوٌ لمكونات القمر االصطن -28   رقن تورين 

 .مخطط لالرسال واالستالم مع المحطات االرضَة -29   رقن تورين 

  و البالزما المرئَة. LCDعارضات   -10   رقن تورين 

 

 :األهداف 
 المكونات ودراسة االصطناعَة األقمار تطور مراحل للتعرف علً المهارة الطالب واكتساب معرفة:  العام الهدف

 .الصورة وعارضات االصطناعٍ للقمر األساسَة

  : الخاصة األهداف

 نتوقع أن َكون الطالب قادراً علً أن   

 َعرف مراحل تطور األقمار األصطناعَة.  .1

 َعرف المراحل التٍ َتكون منها القمر االصطناعٍ.  .2

 لم كَفَة األرسال واألستالم بَن القمر االصطناعٍ والمحطات األرضَة. َتع .3

 .  LCDَتعلم مكونات عارضات البلورات السائلة  .4

 َدرك عمل شاشة البالزما المرئَة.  .5
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 االقمار االصطناعَة
        

                      
                      

 
 مقدمة 3-2

مو  لألصض حول لمدوصجي لمفضوم  في فدن م  صنع رشصي وروص في جـوط هو  لمممص لالصرنو ي       

مول لمــص لصــرنو ي  .ول  روــرا مثــل لالةصــوالي ولمفحــص ولمبشــفآدــص، وومــو  رأ مــ بوبــب حــول

وضع مبثـص   2013ومنس سمن لمولي حة  سنئ  1957 .سنئ لإلةحور لمسوفووةي لمسي مصسدث 1-سروةنن  هو

لمص  588صلي فضو وئ حول لألصض ولاللموص لمفو دئ ولممفورا رحرور للمص لصرنو ي  د  مر 5588م  

لمةنرـؤلي لمجووــئ وةحروــر بواللةصــور ولالةصــوالي و ( ـرا وص هـو  فــي موــورو ، ومؤللمـوص لألصــرنو وئ  ر

 . ()لالسةدروصلي لميسبصوئ( ولمرح  لميدمي )رصلسئ لمفضوم ومصللرئ لألصض وةحوالةـو ( ولألم لألموب 

 نظام االتصال الفضائٍ   3-1

رلص محرور فوق لألصض وة  لالنةشوص    رصوق لأللموص لمصنو وئ روضع لمممص لمصنو ي في م       

لمصنو ي  د      سرح لألصض. ووشةمل لمممص Km(35000)( مول مي في حرور 02388روصةفوع )

رثـو لم   نمرئ ميونئ  د  لألصض.  هول ووي و را مجـطا السةمرول لمميدوموي م  لألصض وةبروصهو ث 

رومرولئ لمبـصرو وئ، وةصل لمممص لمصنو ي  ةجـطرلومئ جرل  ووغري سرح لمممص لمصنو ي دبلوو شمسوئ

 (. 1- 3)  ( مدوو  ري في لمثونوئ لمولحرا، الحظ لمشبل188( بودوري لم  )356سص ئ نمل لمروونوي م  )

 

 ( االنتشار عن طرَق األقمار الصناعَة2-3الشكل)                            
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لمممص لمصنو ي  لم  صضوئلأل لإلصسولم  محرئ  ( Uplink )  لإلصسولوم  لمشبل نبلحظ  مدوئ 

. فيد  لألصضوئمحرئ لالسةبل   لم م  لمممص لمصنو ي  (Downlink )لالسةبل    مدوئوروميبر ةبو  

 لإلشوصا لصسولسوف ويور لمممص   2.5GHzسرول لممثول في لالةصوالي لممةمرمئ مدممص لمصنو ي رومةصرر 

لمسميوئ ةغسوةـو دبلل موبصفو   مئلشوصا، وومب  الإلشوصلممحرئ لمةي ةسةد  هسه  لم رةصرر مدةدف نفسـو 

وسمو ـو م  دبلل سمو ئ لمصوي في لممسةد  رونمو ةصسل لمصوصا م   ول ورةـوسيوي في لممصسدئ 

 .   د  شوشئ  صوصوئ مجـطا مع لمنظو و صضـو   CCD دبلل لمبوموصل 

 
 

 (27بطاقة العمل للتمرَن رقم )

   نظام االتصال الفضائٍ التمرَن:اسم 

 ساعات 6الزمن المخصص : مختبر اإللكترونَك               مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:
 . Downlinkو   Uplinkإن َكون الطالب قادراً علً  تنفَذ عملَة  -

 

 

 
 (. 1جـوط آفوموةص صلمي  رر )  -2

 (. 1ظصي  رر ) جـوط آفوموةص ةنو -2

 موحئ ةرصوروئ دوصئ رنظو  لالةصول لمفضو ي .   -3

(.  1 رر )   ( Function Generator ) 4-   مومر لمرلمئ جـوط  
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 (. 1حمورئ مرولي لمبةصونوئ ومسبلن ةوصول   رر )  -5

     (.  1 رر )  (Oscilloscope) جـوط صلس  لإلشوصا    -6

  
 

 

 

 

 

  .  نظام االتصال الفضائٍ:  خطوات تنفَذ التمرَن 

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 .  لصةِر ررمئ لميمل -1

(  د  لمدوحئ (Downlink  ( ولالةصول لمسفديUplink) وه رل صا لالةصول لميدوينفس  مدو - 2 

 لمةرصوروئ  .

 

 
       .لإلشوصاروسةدرل  صلس    لإلشوصا. لصس  شبل لصسومـولمسميوئ لممصلر  لإلشوصاحرر سيئ  -3 

 .لإلشوصاروسةدرل  صلس    لإلشوصالصس  شبل  .لمحومدئ لإلشوصاحرر سيئ   - 4

  . لإلشوصاروسةدرل  صلس    Uplinkلصس  شبل لإلشوصا لممصسدئ   -5

   . Downlinkمسةدمئ لم  لإلشوصاسجل سيئ وةصرر  -6

 لآلشوصا.  روسةدرل  صلس   لإلشوصاصس  شبل . للصسومـولمصوصوئ لممصلر  لإلشوصاحرر سيئ   -7

  . لإلشوصاروسةدرل  صلس    Uplinkلصس  شبل لإلشوصا لممصسدئ    -8

 .Downlinkو    Uplinkلبةب ةمصوصله ووضح لمفصق رو   نشاط:
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 استمارة الفحص

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 

 ثانَةالالمرحلة :                                   اسم الطالب :                               

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 HUB بالمجمع نظام االتصال الفضائٍاسم التمرَن: التدرَب علً 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

      
 المالحظات

 

2 
( واالستالم    Uplinkتنفَذ دائرة االرسال )

Downlink )  )علً اللوحة التدرَبَة .  
30%   

  %30 السمعَة والحاملة. اإلشارةحساب سعة  1
 
 

  Signal Uplink  .  10%رسم اإلشارة المرسلة  3
 

 

1 
مستلمة ال  اإلشارةحساب سعة وتردد 

Downlink Signal . 
20%  

 
 

  %20 . الزمن المخصص 0
 
 

 المجموع
  

 

 التوقَع اسم الفاحص

 
 
                                       تلوٌ لمكونات القمر االصطناعٍطط كمخ 3-3  

 (Bus)ولمحوفدئ  (Payload)م  بةدةو  ص وسوةو  وردق  دوـمو لمحمومئ  لالصرنو يوةأمف لمممص        

 ومجـطاإلةمو  مـمةث ومنـو لمـول ووي ولمبوموصلي  لمممص ولمحمومئ هي جموع لمميرلي لمةي وحةوجـو

 .ولالسةبل  ولإلصسول لممدةدفئ لمةي ةؤم  لمةحب  لالمبةصونوئلص ولمرول ص لمصلر
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هـو لمـسي ومـو  رضـمو  نمـل وسـبلمئ لمموجـورلي وحمومـئ  (Bus Structure)لمحومدئ  موهوبل لمروص 

، ومـو  رنـوم هـسل لمـوبـل  دـ  لمرلـئ لميوموـئ فـي لالصـرنو يم  منظومـئ لمممـص  ومسوسيلمممص جطم هو  

ولمةصمو  فمولر هسل لمـوبل ةجمـع مـورو  لممةونـئ لميوموـئ ولمـوط  لمنـو ي لممـندفض وسلي لـرصا لمـنرسئ 

وةحمل لالجــورلي لممدةدفـئ لمةـي وةيـصض مــو لمممـص دـبلل صحدةـث مـ  جــئ وةمدوـل  لألوطل  د  حمل 

مـص دـبلل مةأمو  مبرـص طمـ  ولـرصا بوفوـئ محصبـئ لمم لإلمبو لسةـبلن لمولور م  دبلل ةمدول لموط  لرص 

ولمةوةونوو  سلي مةونئ  وموئ ولمبصلفوـي  لألممنوو مـمةث في لممرلص لمدوص رث ورومنةوجئ ةيةرص لممولر  مرلم

 لممولر لسةدرلموه في صنو ئ هوبل لمحوفدئ مدممص لالصرنو ي.    مبثصسلي صبلرا  وموئ وهي 

 
 

 (28بطاقة العمل للتمرَن رقم )

   ت القمر االصطناعٍ.مخطط كتلوٌ لمكونا اسم التمرَن:

 ساعات 6الزمن المخصص :               لحاسوبمختبر امكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 .التدرَب للتعرف علً المراحل التٍ تتكون منها القمر األصطناعٍ  -
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 جـوط حوسوب.  -1

 مجـط مدمدةرص. لنةصنويدر  -2

 التدرَب علً إنشاء واستخدام الجداول : خطوات تنفَذ التمرَن 

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 م  ةوصول در لإلنةصنوي. ةحمقلمحوسوب  شغل -1

 .  Googleحمق لمةوصول مع  -2

 . Satellites Block Diagram YouTubeلبةب  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لالصرنو وئ لأللموصرو  موللع مةيررا مدةيصف  د  بوفوئ صنو ئ  لرح  -4

  .ولمـول وويمصس  مدرر بةدوي ةوضح لمدبلوو لمشمسوئ ورروصووي دط  لمرولئ، منظومئ لمسورصا  -5

 نشاط: 

 لبةب ةمصوصله ووضح لمممص لمصنو ي لمدوص رومرمر. .1

 لبةب ةمصوصله ووضح لمممص لمصنو ي لمدوص روممحروي لمةدفطوونوئ. .2

 لسةدرلموي مدصى. لبةب ةمصوصله ووضح لمممص لمصنو ي في .3
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   األرضَةواالستالم مع المحطات  لإلرسالمخطط  3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة الفحص

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 

 الثانَةاسم الطالب :                                                                             المرحلة :

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

   مخطط كتلوٌ لمكونات القمر االصطناعٍاسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات  

 

  %30 التأكد من ربط الحاسوب من اإلنترنَت. 2
 

 

  Google. 30%اختَار  1
 

 

3 
بحث بَن المواقع للوصول إلً القمر ال

 االصطناعٍ.
10%  

 
 

  %20 النشاط. 1
 

 

  %20 الزمن المخصص. 0
 

 

 المجموع
  

 

 اسم الفاحص
                                        

 التوقَع
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ولممحرـئ  مصضـوئرولسـرئ شـربئ  لألصضـوئ( مةصل روممحرـئ (Userبمو مرو  لي لمشبل وبو  لممسةدر  

شوصلي مـ  لمممـص لمصـنو ي ةسةمرل لإل مولمممص لمصنو ي  لم  لإلشوصليهي لممحرئ لمةي ةصسل  لألصضوئ

ــولإلشــوصلي مــ  لمشــربئ مو  لصســول مو الســةمرولوةبــو  موصــدئ مــع شــربئ مصضــوئ  . وووضــع لمممــص لموـ

لموصـدئ لمصـو را وهـي  Up-Linkلمصنو ي في مرلص حول لألصض رحو  وبو  فـي مـرى لمصؤوـئ حوـ  

رـــئ وهـــي لصســـول لموصـــدئ لمـور Down-Linkلصســـول لمميدومـــوي مـــ  لممحرـــئ لألصضـــوئ لمـــ  لمممـــص و

 لمميدوموي م  لمممص لم  لممحرئ لألصضوئ.

ةمــو  محرــئ لمرــ  لألصضــي رةوموــر موجــوي بـصومغنوروســوئ رةــصرر ميــو  و ةصســل ةدــن لمموجــوي مدممــص، 

 لوصـول، لمــرف مـ  هـسه لميمدوـئ رثــو مـؤلصض مـ  جروـر ل وراومو  لمممص رروصه رةمووئ ةدن لمموجوي ث  و

، ةمــو  هول وــوي لالسـةمرول رومةمــور لمموجــوي ثــ   ــ  مبــو  لممحرــئ لألصضـوئ را جـرلممنــورق ريوــ لإلصسـول

 ةحومـو لم  روونوي ةمصم. 
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بمـو موضــح فـي لمشــبل ريـر وصــول لإلشـوصا مــ  لمشـربئ لألصضــوئ لمـ  لممحرــئ لألصضـوئ مواله وــة  ةشــفوص 

مصفـع ةـصرر لإلشـوصا  (Up-Converter)محـولووسـةدر  (Modulation) لإلشوصا رير سمـن وـة  ةضـمونـو 

( (6GHzووسـووي ةمصورـوه  (Up-Link)لمـ  لمممـص لمصـنو ي لمـ  ةـصرر لموصـدئ لمصـو را  لصسـومـولممصلر 

ورير صفع لمةصرر وة  ةمووئ لإلشوصا م  نوحوئ لممرصا ولصسومـو    رصوق لمـول ي. ورير لسةمرول لإلشوصا م  

( وينــي ةــة  (Noise ضوضومومبــ  رــرو  ةمووــئ لمــن (LNA)صمبرـةمووــئ لإلشــوصا فــي  ةــة لمممـص لمصــنو ي 

ةصرر لشوصا  إلصجوع (Down Converter)محولهسل، وم  ث  وسةدر   (Noise) ضوضوملمن لدمور مدوئ 

(Down Link)  لمةصرر لموسور  لمIF  ث   لمبشـف  نــو  لألصديويني لمةصرر(Demodulation)  وحـل

 شربئ لألصضوئ.لم لم  ولصسومـو (Decoding)لإلشوصا 

  Earth Station Design Requirementالمتطلبات فٍ تصمَم محطة أرضَة 

 في لمةوجث لم  لإلشوصا لممردورئ. (High Gain)بسب  وٍل  -1

 فوـو. لممصغوبفي لمةوجث لم  لإلشوصا غوص  (Low Gain)بسب مندفض  -2

 ي.بفوما  وموئ مدـول و ( في نظو  لممسةمرل(Noiseةأثوص مندفض مدشوشصا  -3

 نو وئ.رصلال لأللموصضرر رلوق في مةوريئ  -4

 ةغوص لدول في لمجورا مئلشوصا  نر ةغوصهو رةأثوص لميولمل لمدوصجوئ )لمرمر(. -5

 (29بطاقة العمل للتمرَن رقم )

  . األرضَةواالستالم مع المحطات  لإلرسالمخطط  اسم التمرَن:

 ساعات 6لمخصص : الزمن امختبر اإللكترونَك               مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:
 .عملَات االرسال واالستالم مع المحطات االرضَةالتدرَب للتعرف علً 

 

 
 Communication                نو ي رصمدممص لال روالةصواليموحئ ةرصوروئ مدةرصوئ دوصئ  -1

Training  Lab.  Satellite               

 ولنةصنوي.جـوط حوسوب  -2

 جـوط صلس  لشوصا. -3
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   . األرضَةواالستالم مع المحطات  لإلرسالمخطط : خطوات تنفَذ التمرَن 

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

  مةرصوروئ سجل لمةصرر لمدوصج م  لممحرئ لألصضوئ.م  لمدوحئ ل  -1

ررلمـئ محدوـئ ومصبطوـئ وشـربئ حوسـوب  وصرودةوـلصس  مدرر بةدوي ممحةوووي لمشربئ لألصضـوئ. لـ   -2

 مثبله.

 ولةصـومـو مـع لمممـص. لسـةي  رموللـع لإلنةصنوـي لإلصسـولفـي  لألصضـوئمصس  مدرـر بةدـوي مدمحرـئ  -3

 .لإلصسولفي  لألصضوئسجل ةصرر لممحرئ 

 ولةصومـو مع لمممص. لسةي  رموللع لإلنةصنوي. لالسةمرولفي  لألصضوئمصس  مدرر بةدوي مدمحرئ  -4

 . مسةي  رموللع لإلنةصنوي.(Decoding)( ومصحدئ (LNAحرر مصحدئ -5

 

 

 

 

 

 ستمارة الفحصا

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 

 الثانَةالمرحلة :         اسم الطالب :                                                                

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

   مخطط لالرسال واالستالم مع المحطات االرضَةاسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
درجة ال

 القَاسَة

درجة 

 األداء

 

 المالحظات

 

   %30 ت .االاستخدام اللوحة التدرَبَة فٍ االتص 2

   %30 المخطط للشبكة االرضَة  لالرسال. رسم 1

3 
رسم المخطط للمحطة األرضَة واالتصال 

 مع القمر.
10%   

  %20 النشاط. 1
 

 

   %20 الزمن المخصص 0

 المجموع
  

 

 اسم الفاحص
 عالتوقَ
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 مصضوئ.  رر لممةردروي في ةصمو  محرئ نشور: 

 (والبالزما المرئَة LCD ت البلورات السائلةعارضات الصورة )عارض 3-0

 

مئ مدصى ورر (  د  ررمةو  م  لمردوص ةحصصل  بموئ م  لمبصوسةول لمسو ل (LCDةحةوي شوشئ لمن

روجور هسه لألمول  لمثبلثئ وحة   مصروغئ روألمول  لمثبلثئ لألطصق ولألحمص ولألدضص وةةمةع بل ددوئ

ةشرث مصوروح لمفدوصسني لمميصوفئ وهسل ممرع مددوئ  وبةمل  مل هسه لمررموي ووجر وصلمهو مصوروح

 LCD.  شوشئ

 

 

 

 

 

 

 

مصورصددفوئ مدضوم وةحةوي  لم ضوما مي ال ةحةوج ةحةوي لمربلطمو م  م وي لآلالف م  دبلوو سلةوئ لإل

ةشع رفوق لمرنفسجوئ بمو وحصل  هسه لمدبلوو  د  غوط لمبطونو  ولمنوو  وملروب ةجيل هسه لمغوطلي
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ةحةوي هسه لمدبلوو  د  غصف رـو  رلدل مصوروح لمفدوصسني والبةمول  مدـو في  صض لمصوص لممدونئ

 .مرع مددوئ ربلطموفسفوص مدو  روألمول  لمثبلثئ وهسل م

 

 

 

 

 

 

 (10بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 و البالزما المرئَة. LCDعارضات   اسم التمرَن:

 ساعات 6الزمن المخصص : مختبر اإللكترونَك               مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:
ضلللمَن التلللدرَب للتعلللرف عللللً عملللل كلللل ملللن التضلللمَن السلللعوٌ والت -

 .الترددٌ

 

 
 ( وربلطمو. (LCD وصضئ صوصا )شوشئ( نوع  -1

 حمورئ مرولي لمبةصونوئ.  -2

 
 (.   (LCDةةرع لألجطلم  لمص وسئ مشوشئ  -1

 :  التدرَب علً إنشاء واستخدام الجداولخطوات تنفَذ التمرَن 

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 (.(LCDمشوشئ   ونوئلالمبةصحرر لمدوحئ  -2

 

 

 

 

 

 

 

 .LCDةةرع لس  مجـط لممرصا مشوشئ نوع  -3

 

 

 .ولألمول  لإلضوماوشرا  (LCD)( مشوشئ (Contrastشرا لمةروو   نظ  -4

 .ولألمول  لإلضوما( مشوشئ )لمربلطمو( وشرا (Contrastشرا لمةروو   نظ  -5

 

 ولمربلطمو؟ (LCD)مو لمفصق رو  شوشئ  نشاط:
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 فحصاستمارة ال

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 

 الثانَةالمرحلة :          اسم الطالب :                                                                 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 و البالزما المرئَة LCDعارضات  اسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 ألداءا

 
 المالحظات  
 

  %30 تحدَد اللوحة اإللكترونَة لشاشات العرض. 2
 
 

  %30 تتَع مجهز القدرة. 1
 

 

  LCD).) 10%تنظَم شاشة  3
 

 

  %20 ظَم شاشة البالزما.تن 1
 

 

  %20 الزمن المخصص 0
 

 

 المجموع
  

 

 التوقَع اسم الفاحص
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 أسئلة الوحدة الثالثة

 

 

 

 مع الرسم نظام االتصال الفضائٍ. أشرح -2س

 ناعَة.طصاال األقماروضح سبب استخدام  -1س

 .االصطناعٍارسم مخطط َبَن مكونات القمر  -3س

بالمخطط  االصطناعٍ باالستعانةوالقمر  األرضَةبَن المحطة  اإلرسالأشرح مع الرسم كَفَة  -1س

 الكتلوٌ.

بالمخطط  باالستعانةوالقمر الصناعٍ  ألرضَةاأشرح مع الرسم كَفَة االستالم بَن المحطة  -0س

 الكتلوٌ.

 عدد أنواع العارضات المرئَة. -6س

 والبالزما  (LCD)ما الفرق بَن استهالك الطاقة بَن شاشة  -7س

 والبالزما  (LCD)ما الفرق بَن زاوَة الرؤَا بَن شاشة  -8س

 .المتطلبات فٍ تصمَم محطة أرضَةعدد  -9س

 . االصطناعٍفٍ القمر  حمولةالم األدواتاذكر  -20س

 

 

 

 

 



95 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتوَات الوحدة الرابعة         
 

 .َونَة المغلقةدائرة البث التلفزمكونات  -21   رقم تمرَن

 . (SNG)مقدمة بسَطة عن  -22   رقم تمرَن

 .توزَع اإلشارة بواسطة خدمة القابلو -23   رقم تمرَن

 النقل بواسطة األقمار االصطناعَة. -24   رقم تمرَن

 الهوائَات-25تمرَن رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األهداف

ة علً أهمَة استخدام النقل الخارجٍ و شبكة البث التلفزَونَ للتعرف المهارة الطالب واكتساب معرفة:  العام الهدف

             المغلقة والنقل بواسطة األقمار االصطناعَة .

توزَلع االشلارة بواسلطة خدملة القلابلو  – ( Satellite News Gathering)  (SNG)مقدملة بسلَطة علن  -

(SNG OPS – CCTV – Cable SRC)  -  الهوائَات . –النقل بواسطة األقمار االصطناعَة 

  : الخاصة األهداف

 ن الطالب قادراً علً أن:نتوقع أن َكو   

 . دائرة البث التلفزَونَة المغلقةَعرف مكونات  .1

 . SNGَعرف كَفَة عمل  .2

 .CCTVَتعلم توزَع االشارة بواسطة خدمة الكَبل و  .3

 النقل بواسطة االقمار األصطناعَة. .4

 .الهوائَات .5
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 Closed-circuit televisionدائرة البث التلفزَونَة المغلقة     1-2

ةسةدر  رل صا لمر  لمةدفطوونوئ لممغدمئ بوموصلي لمفوروو منمل لشوصا لم  مبو  محرر وحةوي  د         

ة  لسةدرل  لمرول ص لمةدفطوونوئ لممغدمئ في لممنورق لمةي لر ةحةوج لم  صصر. م  مجمو ئ م  لممصللرو ، و

لألمثدئ لألبثص شوو وه لسةدرلمـو في لممصوصف، لممروصلي، مصلبط لمةسوق  ولممصلفق لإلصبلحوئ، 

يل وةسةدر  لمرول ص لمةدفطوونوئ لممغدمئ بأرلا مدةيدو     رير، ممو وج،  لممنشآي لميسبصوئ، لممةوجص

 مسبلنةوصول  مسورومو   د   نظو  لمرل صا لمةدفطوونوئ لممغدمئ .لمفصل لمرصلسي مبثص م  مولع مدةرصور

 لمموم) صليئ جغصلفوئ محررا ( ولو ئ  لممو وي لمرصلسوئ في مبو  محرر  موبـصرو وئ رو   رر م  لمغصف 

  .لمةيدوموئ لألشصرئ صض  مو لمنرولي مولممحوضصلي 

  CCTVساسَة لنظام المكونات األ 1-1
 

بـصرو وئ رولسرئ موح  لشوصاةيمل لمبوموصل  د  ةحوول ضوم لممنظص لم  :  Cameraالكامَرا -1

 . (Camera Signal)لمبوموصل  رإشوصا لإلشوصاحسور ضو ي ةر   

وةدةدف دولص هسه  (outdoor)ودوصجوئ  (Indoor)رلددوئ  بوموصلي  لم  وةمس  لمبوموصلي 

 مةحصبئ. موةبو  ثورةئ   ملمبوموصلي وومب  

وحةوي  د  لصص صدب  :DVR  (Digital Video Recorder)جهاز التسجَل الرقمٍ  -2

(Hard  Disk)   ونظو  ةشغول وسةدر(firmware)  وهو رصنومج ثوري وشرث محر مو  لمرووور

BIOS  في لمحوسوب ول  بو  وةيومل مع لمموور وinterface) ثدوئ لمةمو لإلشوصا( ويمل  د  ةحوول

 مثبله. LCDشوشئ  موحوسوب  لم وةشفوصهو وةوصودـو  0,1صلموئ  لشوصا لم 

 .coaxialةسةدر   ورا بورل مص  م  نوع  :Media الوسط الناقل  -3

 

 (12بطاقة العمل للتمرَن رقم )

  . CCTVربط الكامَرات لمنظومة   اسم التمرَن:

 ساعات 6ن المخصص : الزممختبر اإللكترونَك               مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

إن َكون الطالب قادراً علً  تنفَذ ربط الكامَرات الً مجهز القدرة وجهاز التسجَل   -

 .DVRالرقمٍ 
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 (. 1صلمي  رر )  لألغصلضجـوط لوور مةيرر  -  1

 (. 3بوموصلي رلددوئ   رر )  – 2

 (.1 رر )موطع ص وسي  12Vمجـط لرصا  -  3

(. 1 رر )     (DVR )  4 - جـوط ةسجول صلمي       

 حسب لووسوي لممدةرص.  Coaxial)و بورل ) 2\18بورل لرصا لوور  -5

     (.  1 رر )  (Oscilloscope) جـوط  -6

 :  التدرَب علً إنشاء واستخدام الجداولخطوات تنفَذ التمرَن 

 حَةالرسوم التوضَ النقاط الحاكمة العمل خطوات

 
  . لصةِر ررمئ لميمل -1

 .و لمبوموصلي لممةوفصا في لممدةرصرر لمفومةوئ لمةي ةيمل  دوـح -2

 جـوط لمموور مةيرر لالغصلض لمصلمي.       روسةدرل لحسب فومةوئ مجـط لممرصا  -3  

 لمبوموصلي لم  صنروق لمةوطوع ممجـط لممرصا. وصل  - 4

 

  . DVRجـوط  لم لمبوموصلي  وصل -5

   ممصللرئ  مل لمبوموصلي.  LCDضع شوشئ  -6

  صضـو م  جرور. ول ورا رر م  لممشوهر  سجل  -7

 صفوف في آ  ولحر.  مصريئ لم رصر    لمحوسوب  ل صض  -8

 

 رصومئ  مل لمبوموصل رومةفصول.لبةب ةمصوصله ووضح  نشاط:
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 عربة النقل الخارجٍ 1-3

 صرئ لمر  لمدوصجي م  ضصوصووي وممةنووي موئ محرئ ةدفطوونوئ  مو لمدوصجي  صرئ لمنمل مصرحي        

[1] ةمو  رإنةوج رصلمجـو. فإ  م  ةمةنوـو فةمو  روسة جوصهو بدمو للةضي لمحوجئ
و صروي  .

  High)مو فو مئ لمجورا  (Digital)مو صلموئ  (Analog)ومب  م  ةبو  ةنوظصوئ لمنظو  بوألسةوروو لمنمل

Definition).  وشصبوي لإلنةوج بوحرا ةحب   محروي لمةدفطوو  و صرئ لمنمل لمدوصجي وسودئ ةسةدرمـو

ور  منث رصوصا مروشصا لمفيوموئ مو  مسةوروو دئ مةنمدئ، رحو  ةجيل م  مي مبو  وبأنثةدفطووني مةبوم

وميصرئ لمنمل لمدوصجي فول ر  رورا، فـي  روصا    وحرلي مةحصبئ  لمحر  مو ةسجدث مدر  لممةأدص.

و في مفةوح في لمـولم لمردق م ومسةورووومب  م  ةجيل م  مي مبو  موليو مدةصووص  روألسةوروو مدةحب 

ونرض لمحووا في مي مرونئ في  ةدفطوو  لموللع لممو وي لممغدمئ. ولر لطرلري مهموئ لمنمل لمدوصجي رةروص

ةدن لممنرمئ. ونشوروي لممجةمع  مةدفطوو  وشبل مفضل مضمو  م  ث لميوم  ونول م  لهةمو  سبونـو، و

منرمئ لمةي ةر  فوـو، وهي م  لممحدوئ في محور لم لمةدفطوونوئ ةشبل جطمل مسوسوو في رصلمج لممحروي

 استمارة الفحص

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 

 الثانَةلب :                                                                  المرحلة :اسم الطا

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 CCTVربط لكامَرات لمنظومة : التمرَن اسم

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات  
 

   %30 توصَل الكامَرات الً مجهز القدرة.   2

   DVR. 30%توصَل الكامَرات إلً  1

   %10 تشغَل المنظومة و إعادة التسجَل. 3

   %20 عرض محاضرة علً أربعة صفوف. 1

   %20 الزمن المخصص. 0

    المجموع

 اسم الفاحص
                                          

 التوقَع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A#cite_note-1
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لمةدفطوو ، وهي  ةحموق محر مه  لألهرلف لمةي ةةرنوهو لنولي م  ث منجح لموسو ل مدوصول لم  لممجةمع، و

 (.1-4الحظ لمشبل )طوورا  رر مشوهروـو 

 

 ( عربة النقل الخارج2ٍ-1الشكل )

 

 : أقسام 0تنقسم عربة النقل الخارجٍ من الداخل إلً 

وهي لمغصفئ لألسوسوئ ولألبرص حو  ويمل لممدصج وممومث وسو ل لالةصول لمرلددي  سم التحكم:ق -2        

وممومث جـوط لممطج، ومسو رو لممدصج ولممنةجو  ولمفني  موطج لمصوصا ، وفنيبوفئ ولمدوصجي

غصفئ  ووجدسو  جمويو ممو  مجمو ئ م  شوشوي لممصللرئ، وهي ةموثل مومر لمدرور لمصلمي مشغل

 .لممثوصا بوألهرلف وغوصهو مجـطا ل ورا لمدمروي ربومل ةجـوطلةـو رمو فوـو مسةورووةحب  

  مول لمصويرأةحب  دووجدر فوـو مـنرر لمصوي ممو  موطج لمصوي م  :التحكم بالصوت قسم -1

ووصلفمث محر مسو روث. وممومث شوشوي مصللرئ مدصوصا حة  وةمب  م  ضرر لمصوي ةريو ممو  بوفئ

 .شوشئوصله  د  لم

وسوصفوصلي لمةسجول لمصلمي. ول ورا ر  لممورا  بوفئ وفوـو ةجـوطلي لمفوروو  :الفَدَو قسم -3

 .لممسجدئ

ولمةأبر م   مدةحب     رير رفةحوي لمبوموصلي حو  وجدر مروص لمةصووص : التحكم بالكامَرات قسم -1

وممومث جموع ميرلي  م  جموع لمبوموصلي ةةطلم  مع ريضـو لمريض وةظـص نفر رصجئ لألمول .

 .لمةحب  رومصوصا

 
لمفني لمشومل  حو  وجدر مـنرر لميصرئ ومحر مسو روث مدةحب  في لألرلم :قسم التحكم الهندسٍ 5-

 (.2-4مديصرئ الحظ لمشبل )
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 ( أحدي اقسام عربة النقل الخارج1ٍ-1الشكل )

ولسرئ  صروي لمنمل لمدوصجي. وال ةددو مروصووي بصا لممر  ةحظ  رنصوب بروص م  لمةغروئ لمةدفطوونوئ ر

 رومئ م  مروصووي بصا لر  ةنمل  د  لمـولم مروشصا لال فومو نرص. 

 : احَث َجب توفر التالٍ لنجاح تغطَته كرة القدم وهذا مثال لتغطَة مباراة

 لممووبصوووف.  ولسةمرول رولسرئ شربئ نمل بروصا ربومل ةجـوطلةـو ور    صرئ  :عربة نقل -2

      لر ال ةبو  لمرولئ لمبـصرو وئ في لممديب بوفوئ ميصرئ لمنمل ولر ةنمرع لمبـصروم   :هرباءمولد ك -1

 .ئ رومرولئ لمبـصرو وئ لمبلطمئيصرومسمن وةوجب وجور مومر مدبـصروم مةطوور لم      

 .(SNG) وحرا ر  مؤللموص لمفضو وئ  :البث الفضائٍ -3

 (.3-4ةوطع بمو مرو  في لمشبل ) دفطوو بوموصل ة 18ومغصض هسل لممثول   :الكامَرات -1

 

 

 

 

 

                  

                                    

 ط لملعب رَاضٍ( مخط3-1الشكل )
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بوموصل فروو مدةصووص لمفوةوغصلفي مةسجول لمسفصا لميدموئ إلحرى لممنولي لمفضو وئ و صرئ لمنمل   -1

 لمدوصجي.

 لمدوص رث. لمـوةف لممحمولوحق مدرومب ةسجول محةوووي  صرئ لمنمل لمدوصجي روسةدرل   -2

 
 .  ةحرر لرلصا لأل رلروئ طووصا  دموئ ألحرى لممنولي لمفضو وئ -1

 ، سجل مس  بل لس .ل لمدوصجي د  ملسو   صرئ لمنم ةيصف -2

 لمةحب  لإلنةوجي. مسبص محةوووي لس   -3

 ةحب  لمصوي.لبةب مبونوي لس   -4

 لمفروو. سجل جموع لالجـطا لمةوريئ ممس  -5

 رّو  مبونوي لس  لمةحب  رومبوموصلي. -6

  لبةب محةوووي لمةحب  لمـنرسي.  -7

 ةورع ةسجول نمل دوصجي مروشص.  -8

 .صله ووضح لمبولرل لممدةدفئ مدبوموصلي ولممووبصوفونوي وشوشوي لممصللرئلبةب ةمصو نشاط:

 (11بطاقة العمل للتمرَن رقم )

   عربة النقل الخارجٍ اسم التمرَن:

 عاتسا 6الزمن المخصص : مختبر اإللكترونَك               مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

إن َكون الطالب قادراً علً التعرف ألقسام عربة النقل الخارجٍ والتركَز علً وحدة البث  -

 لألقمار الفضائَة )الصناعَة(.

 :  عربة النقل الخارجٍخطوات تنفَذ التمرَن 

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 بواسطة خدمة الكَبل اإلشارةتوزَع  1-1

 CCTVةةوطع لإلشوصا رولسرئ  رر مدةدف مدرموي لمبورل في ةأمو  لإلةصوالي في منظومئ        

 (. 4-4) ( ولمموضح رومشبل(Coaxial Cableمثل لمبورل لممص  

 

 (Coaxial)( الكابل نوع 1-1الشكل )

 استمارة الفحص

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 
 الثانَةاسم الطالب :                                                                  المرحلة :

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 عربة النقل الخارجٍ اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات  
 

   %30  . تسمَة اقسام عربة النقل الخارجٍ 2

   %30 تتبع مكونات كل قسم. 1

   %10 تدوَن األجهزة لكل قسم. 3

1 
كتابة مالحظات مشاهدة تسجَل نقل خارجٍ  

 مباشر.
20%   

   %20 الزمن المخصص . 0

    المجموع

 اسم الفاحص
                                                

 التوقَع
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في لالةصوالي لمةي ةحةوج لم  للل   (Santa Rosa California) (SRC)رونمو وسةدر  لمبورل نوع 

لضمحبلل ممب  ورألل ةبدفئ ومةونئ  وموئ وهي بوربلي مدةووئ ةسةدر  في لالةصوالي سلي لمةصررلي 

وصل لم   (405)ولمصل   34GHz( ويمل لم  حر 482  )لميوموئ فيد  سرول لممثول لمبورل رومصل

60GHz)  وةسةيمل غومروه في لمةرروموي لميسبصوئ الحظ   50(، وةصل مموومئ هسه لمبوربلي لم

 . ((Universal Cablesو   SNG-OPS(. وهنون بوربلي لدصى مثل 5-4لمشبل )

 

 

 ((SRC( كابل من نوع 0-1الشكل )

 

 
 
 .CCTVبوربلي ةسةيمل في  -1

 .SRCبوربلي نوع  -2

 SNG-OPS.بوربلي  -3

 

 (23)بطاقة العمل للتمرَن رقم 

  . خدمات الكابالت فٍ االتصاالت اسم التمرَن:

 ساعات 6الزمن المخصص : مختبر اإللكترونَك               مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

إن َكون الطالب قادراً علً التمََز بَن الكابالت ومواصفاتها ومكان استخدامها فٍ نقل  -

 بَن األجهزة. اإلشارات واالتصال
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   .: خدمات الكابالت فٍ االتصاالتخطوات تنفَذ التمرَن 

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 .  لصةر ررمئ لميمل -1

  . . لسبص مولصفوي بل منـو(CCTV)رو  لمبوربلي لمةي ةسةدر  في نمل لالشوصا ممنظومئ  موط -2

 

 

 صفوي بل منـو.ولسبص مول SRCرو  بوربلي  موط -3

 

 ولبةب مولصفوي بل منـو. SNG-OPSرو  بوربلي  موط -4

 

 

 

 

 

 

 ( ودولصـو.(Universalلبةب ةمصوصله ووضح لمبولرل نوع  نشاط:
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 استمارة الفحص

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 

 الثانَةالمرحلة :                                                                اسم الطالب :  

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

  خدمات الكابالت فٍ االتصاالتاسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

   CCTV. 30%ربلي التمََز بَن كا 2

   SRC. 30%ابالت التمََز بَن ك 1

   SNG-OPS. 10%التمََز بَن كابالت  3

   %20 النشاط 1

   %20 الزمن المخصص 0

    المجموع

 اسم الفاحص
                                                 

 التوقَع

 

 ناعَةطصاال األقمارالنقل بواسطة  1-0

 صلمج لمةدفطوونوئ في نمل لمر و رصومة ةسةدر  نو وئفي لمر  لمةدوفطووني رولسرئ لأللموص لمص       

لألوم  وةيةمر  د  نمل لمرصلمج م  مولع ممولع رحو  وة  لإلصسول م  مبو  لم  مبو  آدص، مثل 

لم  لمممص  مرول لألوصروئ    رصوق لالةصول لميدويلمةموصوص لإلدروصوئ لمةي وة  لصسومـو في لحرى ل

مممص لمصنو ي لم  مي مرونئ  صروئ مثبل، مو لسل ئ لمةمصوص  د  لمـولم لمصنو ي ث  وصةر لالةصول م  ل

وممو لمرصومئ لمثونوئ السةدرل  لأللموص  .مروشصا مو ةسجودث  د  مشصرئ فوروو ولسل ةث في ولي الحق

لمصنو وئ فةيةمر  د  نمل لمرصلمج لم  لمممص لمصنو ي  رص لممحرئ لألصضوئ في مبو  مو، ث  ةصةر 

  لمممص لمصنو ي لم  منرمئ جغصلفوئ شوسيئ رحو  وة  لسةمرومـو رشبل مروشص م  دبلل لميرور لإلشوصا م

م  مجـطا لالسةمرول لمةدفطووني فمر، وومب  م  وة  هسل لالسةمرول م  دبلل محروي ةدفطوونوئ ةمر  نفر 

مةي ةيور ةوطوع لمرصلمج في موللع مو مر  مدةدفئ، مو شربوي لمةدفطوو  لمةي ةيةمر  د  لمبوربلي ل

لإلشوصلي لمةدفطوونوئ  د  لممسةمردو  في منورق صغوصا نسروو مو لم  لمةدفطوونوي لمةي مروـو هول ووي 

 (.6-4) الحظ لمشبل  لسةمرول لمر  لممروشص.
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 َوضح النقل بواسطة القمر الصناعٍ( مخطط 6-1الشكل )

 (24بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 مع القمر الصناعٍ. (Receiver) ستقبال ضبط جهاز اال اسم التمرَن:

 ساعات6الزمن المخصص : مختبر اإللكترونَك               مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 . إن َكون الطالب قادراً علً ضبط جهاز المستقبل مع هوائٍ الصحن والقمر الصناعٍ -

 

 
 

 .LCD جـوط ةدفطوو  مدو   -1

 .(Receiver)ط لسةمرول جـو -2

  بوربلي ةوصول م  لمـول ي لم  لممسةمرل. -3

 جـوط ضرر لإلشوصا م  لمـول ي لم  لممسةمرل. -4

   .: خدمات الكابالت فٍ االتصاالتخطوات تنفَذ التمرَن 

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 لصةر ررمئ لميمل.  -1

  .لمصح  ولممسةمرل جـوط ضرر لالشوصا رو  هول ي وصل -2

 

  حصن هول ي لمصح  روةجوه لمجنوب لمغصري رصوصا ررو ئ جرله لم  ل  ةحصل  د  ل د  سيئ  -3

 لشوصا مسةدمئ.

 .(Receiver)جـوط لمةدفطوو  مع جـوط  وصل -4

 

مردل لمصل  لمسصي  .OKلضغر طص لممو مئ ث  لمةصبوب ولضغر  د    NILESAT لمممص مرصمجئ  -5

لمرح  لموروي مدمصسل ث  لدةووص لمممص م  لو مئ لاللموص رومضغر  لدةصث   فوصلممبو  م  لصريئ لص

وضيوئ لممسح ولممنولي لممفةوحئ  لدةص .OK  د  لمسـ  لالوم  ورير لدةووص لمممص لضغر  د  

 .   نر لمرح     لممنولي لممجونوئ فمر

ص ةمبو  ث  لضغر  د  مبل مدحصول  د  لممنولي لممشفصا لوضوه ث  رح  لمشربئ ومدةوول لدةص -6

OK.مةصةوب لممنولي لضغر طص لممو مئ و . لحفظ ث  لدصج م  لممو مئ رومضغر  د  طص لمدصوج

لردل لمصل  لمسصي لممبو  م  لصريئ لصفوص، في حومئ حسف لنولي  .OKث  ةنظو  لمدرمئ ث  

 OKومسل بني ةصور ةحصون لممنولي لضغر سـ  ومو  ث   Xسةظـص من  بلمئ  OKميونئ لضغر 

 د  لممنوا لممصلر ةحصوبـو وروالسـ  لميدوي ولمسفدي مةثروي لممنوا في لممبو  لممردوب، محفظ 

 ومدصج م  لممو مئ.

لنةمل رو  لممنولي وسجل لمفصق رو  ةصرر و ي ممنوا فضو وئ ميونئرحرر لالسةمروب لالفمي ولميمو -7

 لممنولي.

 

 (.(Receiver لالسةبل  مو لالسةمرول لبةب ةمصوصله ووضح لممصلحل لمةي وةبو  منـو جـوط ط:نشا
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 (Antennas)الهوائَات  1-6

حو  وحّول هول ي لالصسول لالشوصلي  (Transducer)ويمل بمرّرل (device)  جـوطلمـول ي        

لمبـصرو وئ لم  موجوي بـصومغنوروسوئ رونمو وحّول هول ي لالسةبل  لمموجوي لمبـصومغنوروسوئ لم  

منمل لالشوصي وومثل لمولجـئ  (Free Space)لشوصلي بـصرو وئ، ولموسر لمنولل هو لمبورل ولمفضوم 

 (. 7-4ومشبل )بمو موضح ر (Interface)لمرونوئ )لمصرر( 

 

 

 

 ( هوائٍ االرسال واالستالم7-1الشكل )                                                 

 استمارة الفحص

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 

 الثانَةاسم الطالب :                                                                  المرحلة :

 متكنولوجَا اإلعالالتخصص : 

 مع القمر الصناعٍ (Receiver) ضبط جهاز االستقبال  اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 المالحظات  

2 
تنظَم أستالم االشارة بَن هوائٍ الصحن وجهاز 

Receiver).) 
30%   

1 
 وجهاز LCDالربط بَن جهاز التلفزَون 

 (.(Receiver االستقبال
30%  

 
 

3 
الستالم  ((Receiver االستقبالظَم جهازتن

 القنوات الفضائٍ.
10%  

 
 

  %20 النشاط 1
 
 

  %20 الزمن المخصص 0
 
 

  المجموع
  

 اسم الفاحص
                                                

 التوقَع
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( ووضح لةجوه ميظ  لمرولئ مدموجوي لمبـصومغنورسوئ 8-4ووجث لمـول ي لمرولئ رأةجوه محرر ولمشبل )

 روألةجوه لالفمي ولميموري.

 

 

   

 

 

 ( نموذج ألشعاع الطاقة8-1الشكل )                                         

    هنو سنةحر  مننو لال (Outdoor) لمدوصجي مدر  وهول ووي (Indoor) لمرلددي مدر  هول ووي هنومن

 : ألهموةث لمثوني لمنوع

 هول ي ربل لالةجوهوي.  -1

 . هول ي لمممرع -2

 (.9-4ومنـو بمو مرو  رومشبل ) مالةجوهيلمـول ي  -3

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ( أنواع الهوائَات االتجاهَة9-1الشكل )                                  

 
 وسنصبط  د  هول ي لمصح .

   

 (25بطاقة العمل للتمرَن رقم )

   تركَب هوائٍ الصحن اسم التمرَن:

 ساعات 6الزمن المخصص : مختبر اإللكترونَك               مكان التنفَذ / 

 

 : ف التعلَمٍاألهداف التعلَمَة / الهد

 اجزائه وتشغَله. علًإن َكون الطالب قادراً علً تركَب هوائٍ الصحن والتعرف  -
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وظوفئ لمررق هو ةجموع لإلشوصلي لممصسدئ مـ  لمممـص لمصـنو ي و بســو لمـ  رـؤصا لمررـق الحـظ        

  :مهمـو را  نوصص  وةيةمر جورا لإلرروق  د  ( 18-4لمشبل )

   .مورا لألممنوو  هي لألفضل .و لمررقنوع لممورا لممصنوع منـ -1

  .لمدرور لمةي ةةجمع في هسه لمرؤصاةرورق رؤصا لمررق مع  -2

 .صا لممسةدمئ م  لمممص لالصرنو يلرص لمررق وحرر لوا لإلشو -3

 

                                     
   

 
 

  ( هوائٍ صحن20 -1الشكل )                                          

 LNB  (Low Noise ةحوول ومنع دفنض لمشنوشنصا ووحةوي هول ي لمصح   د  وحرا ةسم 

Block Converter)ةةددص وظوفئ وحرلي لمن .   (LNB)   في لمةمور لإلشوصلي لممورمئ م  لأللموص

لم  لشوصلي بـصرو وئ  وةبروصهو و ةحوودـو  ئلمصنو وئ وةمو  رةحوول هسه  لإلشوصلي لمبـصومغنوروسو

 .. لم  حرور لمةصررلي لمصحوحئ مع ةدفوض بموئ لمضوضوم دبلل هسه لميمدووي لم  للل لرص ممب 

لمةي ةسةمرل حطمئ لمةصرر لمولحرا ةيةمر  د  ممرلص ميومل  (LNB) ولممفوضدئ رو  جورا وحرلي لمن 

إلشوصا ةدفوض لمضوضوم  ) روصا    لمنسرئ رو  نسرئ ضوضوم لإلشوصا لمرلددئ لم  نسرئ ضوضوم  ل

وومور )رومروسرل(، وووضع مع هول ي لمصح  ريض لألحوو  محصن  ، (LNB) لمدوصجئ م  لمن

 ورإشبول مدةدفئ. 

 

 حومل مـول ي لمصح . -1

 . لمةوريئ لألجطلمهول ي صح  مع  -2

 .(Receiver)بورل مدةوصول رو  لمـول ي وجـوط  -3

 .LCDمع ةدفطوو   (Receiver)جـوط  -4

 محصن صمسي. -5

 :  تركَب هوائٍ الصحن.مرَن خطوات تنفَذ الت

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 لصةِر ررمئ لميمل.  -1

 .مع لمصح  وصرر بورل لمةوصول  LNBل  رةصبوب  . لمصح  مع حومل لمـول ي لصرر -2

حمق لسةبل   رر م   . لشوصا م  لمممص لمصنو ي مفضلهول ي لمصح   نر لسةبل   ثري -3

 . لممحروي لمفضو وئ

  .رةوصول محصن صلسي مع هول ي لمصح   3لمفمصا   م ر -4

 .لمصح  رأسةدرل  لممحصن لنةمل الدةووص للموص مدةدفئ حصن -5

  مل لممحصن لمصمسي.لبةب ةمصوصله ووضح  نشاط:

 

 استمارة الفحص

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 

 الثانَةالمرحلة :                        اسم الطالب :                                          

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 الصحن هوائٍ تركَب: التمرَن اسم

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 المالحظات
 

   %30  . تركَب اجزاء هوائٍ الصحن 2

1 
 (Receiver) االستقبالربط الهوائٍ مع جهاز
 ألستالم افضل اشارة.

30%   

   %10 استالم عدد من القنوات الفضائَة. 3

   %20 استخدام المحرك الرأسٍ. 1

   %20 الزمن المخصص 0

   المجموع

 التوقَع اسم الفاحص
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 أسئلة الوحدة الرابعة                     

 

 

 

 .((CCTVلمكونات األساسَة لنظام عدد ا -2س

 

 عدد أقسام عربة النقل الخارجٍ. -1س

 

 .(Santa Rosa California) (SRC)الكابل نوع  أشرح ممَزات -3س

 

 أشرح مستعَناً بمخطط َوضح النقل بواسطة القمر الصناعٍ. -1س

 

 أشرح مستعَناً بالرسم هوائٍ األرسال واالستالم. -0س

 

 وضح مع الرسم نموذج أشعاع الطاقة للهوائٍ. -6س

 

 (.orIndo) الداخلٍ ألبث هوائَاتعدد أنواع   -7س

 

 أشرح مع الرسم هوائٍ الصحن. -8س

 

 كَف َتم أستالم عدد من المحطات الفضائَة  -9س
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 خامسةالمحتوَات الوحدة 

 
 .المخطط الكتلوٌ لإلرسال التلفزَونٍ -26   رقم تمرَن 

 تلفزَون. أستودَو تتبع خطوات بناء -27   رقم تمرَن 

 .خطوات عزل الصوت فٍ األستودَو -28   رقم تمرَن 

  التلفزَون. أستودَو إضاءة -29   رقم تمرَن 

 .ةتوزَع اإلضاء  -30    رقم تمرَن

 

 

 

 
 األهداف :

  منظومة ومع  ومعداتها اإلضاءة وتركَب األستودَو بناء تقنَة:  هٍ ما الطالب تسابواك معرفة :العام الهدف

 . ومعداتها اإلضاءة أجهزة و السَطرة وغرفة الكامَرات و المَكروفونات وأنواع الصوت

  : الخاصة األهداف 

 نتوقع أن َكون الطالب قادراً علً أن:       

 لتلفزَونَة.َعرف المراحل التٍ تتكون منها المحطة ا .1

 . َعرف المراحل التٍ َتكون منها األستودَو.  2

  . َتعلم كَفَة بناء األستودَو.3

 .  لألستودَو العزل عملَة. َتعلم أهمَة استخدام  4

   .توزَعها وعملَة أنواعهاو ومعداتها اإلضاءة. َطبق كَفَة استخدام تركَب  5
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 مقدمة 0-2

، وسر منوفسئ حوموئ مو رو  شصبوي (مدةدفطوو )وي رمثورئ لميصص لمسهري وةيةرص حمرئ لمدمسون       

شـري ررلووي هسه لمحمرئ مول لسةدرل  مدةدفطوو  سووسووه، . ABCو CBS و NBC ىلمثبل  لمبرص  لمةدفطا

هي مول  رصورونوو لال م   .1952 لمص وسوئ لألموصبوئ ميو   لالنةدوروي حمبلي CBS حونمو غري شصبئ

لمةي  BBC سل ئ لمرصورونوئم  دبلل هو ئ لإل  1936 م  لسةدر  درمئ لمر  لمةدفطووني لممنةظ  في  و  

م   .لممغدمئ لالسةورووهويةيةرص موضوه موم  مؤسسوي لمةدفطا لمةي ةمر  لمةصووص ولمر  لمحي م  دوصج 

مول محروي  لميصللي (لمةدفطوو ( وويةرص رـسل  1/5/1956خ رةوصو رغرلر لمر  لمةدفطووني في مةوصوخ رر

لمةي  لمشصبئومدةوصوخ موضو فأ   ،روميوم   د  لإلربلق لميصروئ ومدغئر لمنورمئ (لمةدفطوو )

 لألمصوللةصص لمر  في ررلوئ   لمرصورونوئ ((pieهي شصبئ  ولألسةوروولمر   رأرولي لميصلق جـطي

ررل و د  نروق   1976وفي لميو   وبصبون ولمموصل المرصص نوي شمللمسةو مولدصث  وفي  رغرلر  د 

ة  صرر بل محروي لمر  في منحوم   1977وفي لميو     & 9)7)ضوق مول لصسول مدو  و د  لممنوةو  

 .رشربئ لممووبصووف لميصلق

 المخطط الكتلوٌ لمرسلة تلفزَونَة 0-1

حو  ةيةمر فبصا  وفبصا لالسةمرول لإلصسولفبصا    همو:وومسوس مررمو  د   لمةدوفطوو ةيةمر فبصا        

م  ث   لمبـصرو ي شرا لمةووص فيةغوصلي  لم لمصوصا  لضوماشرا  في د  ةحوول لمةغوصلي  لإلصسول

فبصا لالسةمرول  د    رص لمجو وةيةمر لصسومـوموجوي بـصومغنوروسوئ ومبننو م  دبلمـو  لم ةحوودـو 

صوصا ومب  مشوهرةـو  رص  لم موجوي بـصرو وئ وم  ث  ةحوودـو  لم حوودـو لمةمور لمموجوي لممصسدئ وة

 (.1-5بمو موضح في لمشبل ) جـوط لمةدوفطوو 

 

 

 

 

 

 ضح االرسال واالستالم التلفزَون(  مخطط مبسط َو2-5) الشكل

 

 َونَةدراسة المخطط الكتلوٌ لمكونات المحطة التلفز

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
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 لألسوسوئ لألمول م   لألروضلمدو   مي( (Y Luminance( ووضح ةبوو  لشوصا لمنصوع 2-5لمشبل )

 : ورنسب حسب لمميورمئ لآلةوئ ولألطصق ولألدضص لألحمص

 

لمفصق لمدوني مبل  لشوصليةبوو   لم  (NTSC,PAL,SECAM) لألنظمئمجموع  لإلصسولنحةوج في  

في مصفوفئ  لإلشوصليوةةبو  هسه  (B-Y) , (R-Y) لشوصاوهي  لألطصقولمدو   لألحمصم  لمدو  

(Matrix)  لشوصا لموـوووصل (Y) 188دبلل  وبر روص  صهوولمصل
8 . 

 
 التلفزَونَة اإلشارات إرسال( 1-0الشكل )

آدص  لم وودةدف ةصرر لمحومدئ م  نظو   (Sub carrier)مع لمحومدئ لمثونووئ  لإلشوصليث  ةضم  هسه 

ةحّمل   SECAM، وفي نظو  PAL  4.43MHzوفي نظو   3.58MHzوسووي  NTSCففي نظو  

 لشوصا. ةجمع مع 4.25MHz د  لمةصرر  (B-Y) ولشوصا 4.406MHz د  لمةصرر  (R-Y) لشوصا

(Y)  في لممصسدئ وةصسل دبلل  لممرصالمصلرووي وةبرص في مبرصلي  رومةصررلممصبرئ  لإلشوصاةضم  هسه

 .لإلصسولهول ي 

 (16بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 المخطط الكتلوٌ لإلرسال التلفزَونٍ اسم التمرَن:

 ساعات 6الزمن المخصص : اإللكترونَك                مختبرمكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 التلفزَونٍ. اإلرسالالتدرَب للتعرف علً عملَة  -
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 موحئ ةرصوروئ دوصئ روإلصسول لمةدفطووني. -1

 (.1 رر ) لإلشوصليجـوط صلس   -2

 :  خطوات تنفَذ التمرَن 

 لرسوم التوضَحَةا النقاط الحاكمة العمل خطوات

  . لصةر ررمئ لميمل -1

  .NTSCلممدو  حرر نظو   روإلصسولمةرصوروئ لمدوصئ م  لمدوحئ ل -2

 

 

صلس   روسةدرل  Audio And Video Signalsمبل م  مصحدئ لمصوي ولمصوصا  لإلشوصليةةرع  -3

 .لإلشوصا

 .لإلشوصارولسرئ صلس   Local Oscillatorسجل ةصرر لممسرسب لممحدي  -4

 .Band Pass Filter Outputلمحطمئ  لمصلصل ةصرر دصج مصشح ل  رةسجو -5

 .Wide Band Amplifierرّو  ةصرر وصرح لممرصا ممبرص لمحطمئ لميصوضئ  -6

 (B-Y) , (R-Y). لشوصا. لصس  (Y)لمنصوع  لشوصالصس   -7

 .NTSC , PAL , SECAMسّجل ةصرر لمحومدئ لمفص وئ منظو   -8

 

 دوني؟مو لمفصق رو  لمصرغئ ولمةشرع لم نشاط:
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 استمارة الفحص

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 

 الثانَةاسم الطالب :                                                                  المرحلة :
 التخصص : تكنولوجَا اإلعالم

 المخطط الكتلوٌ لالرسال التلفزَونٍاسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
الدرجة 

 اسَةالقَ

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

   %30 تشغَل اللوحة التدرَبَة وتحدَد نوع النظام. 2

   %30 مرحلة الصوت ومرحلة الصورة. إشارات تتبع 1

   %10 الفرق اللونٍ. وإشاراتالنصوع  إشارةرسم  3

   %20 ردد الحاملة الفرعَة لكل نظام.تسجَل ت 1

   %20 . الزمن المخصص 0

   المجموع

 التوقَع اسم الفاحص

 
 

 التلفزَونٍاالسّتدَو  0-3

 روصا    لو ئ جرصلنـو ومصضوةـو  وطمئ  (Television Studio) :لمةدفطوو  رووومسة       

ةر مـو  را لو وي وغصف مدصى وةجـوطلي ةةيدق رةسجول مو نمل لمصوي ولمصوصا.   مدصوي،

 .منـو ولمةمنوئ لممسةدرمئ فوـوحسب لمغصض  لالسةورووهويوةةفووي محجو  ومسوحوي 
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 .لمحروثئ لمصلموئ لممرومئ مو لألجـطا لمةنوظصوئ ويةمر رووومسةهسه لممولصفوي الرر م  وجورهو سولم بو  

 لمةدفطوو  هي :روو وألسةلممبونوي  مه 

 camera control)وحرا لمةحب  رومبوموصلي و (Pedestals) ولمحولمل (Cameras) لمبوموصلي -

unit)  ولمبوموصل لممحمومئ. (Hand-Held Came) 

 (Soft Light)لمنو مئ  ولإلضوما (Hard Light)لمحورا  لإلضوماوةشمل  (Lighting) لإلضوما -

 (.(Rim Lightلمددفوئ  ولإلضوما

 .(Vision Mixer)  موطج لمصوصا  -

 (.(Monitorsشوشوي لميصض  -

  :وةشمل (sound mixer)موطج لمصوي  -

 لمسمو وي. و Microphone) (stands) – (Holders)وبصوفونوي وحولمدـو لمم  

 لمحوسوب. مجـطا -  

لمصلمي وومةوط  لألسةوروو ومولالسةيصلضوي  لألدروص مسةوروومنـو  (لالسّةرووهوي)وووجر  رر م  

 وئ  وموئ لم  نةو ج سلي نولألسةوروو وؤري هسل حو   (High Definition) لمفو ق لمجورا (رووولالسةُ )

في لمصوصا، وحو  ررم هسل لمنظو  بوني ةبوموفث روهظئ ومب   نر ظـوص لمةمنوئ لمصلموئ وةروص لمشوشوي 

في   لميوري ولمفو ق لمجورا (لألسةوروو)لمصلموئ سوه  هسل في لندفوض لمبدفئ نسروو الحظ لمفصق رو  

 (.3-5لمشبل )

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 ( الفرق فٍ جودة الصورة3-0شكل )ال                  
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 . وةوطوع مبونوةث لألسةوروومدرروي ةصموموئ مةحرور مسوحئ  -1

 . لألسةوروومدرروي ةحرور موللع مبونوي  -2

 . مدرروي مةثروي لمةوصوبلي لمبـصرو وئ -3

 .  مدرروي مةثروي لمةوصوبلي لالمبةصونوئ -4

 لصةر ررمئ لميمل. -1

لميومـئ مؤلسـةوروو لمـسي ةيمـل  دوـث فـي  لألسـرم  لممدرروي لمةصموموئ ةيصف  د  بوفوئ وضع  -2

 لسةي  روممدرروي ومرصر لممورا. ل رلروةن.

 لألجـطا ولمميرلي مؤلسةوروو ومولليـو. مسموملصس  مدرر مرسر ووضح  -3

 وبلي لمبـصرو وئ ورورق لممدرروي لمبـصرو وئ.ةةرع لمةوص -4

وغصفـئ  لممحوضـصلي إلممـوم لألسـةورووةةرع ةوصوبلي بل م  لمسمو وي ولمموبصوفونوي رـو  لو ـئ  -5

 لمةحب .

 

 

 

 (17بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 أستودَو تلفزَون تتبع خطوات بناء اسم التمرَن:

 ساعات 6الزمن المخصص : مختبر اإللكترونَك               مكان التنفَذ / 

 

 : األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ

 م لبناء أستودَو تلفزَون.التدرَب للتعرف علً اختَار التصمَم المالئ -

 أستودَو تلفزَون. تتبع خطوات بناء:  خطوات تنفَذ التمرَن 

 حَةالرسوم التوضَ النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 ستعن باألشكال اِتَة:أ

 

 

 

 

 

 

 

في رنوم  ومنول ـولممسةدرمئ في لمةوصوبلي لمبـصرو وئ ولالمبةصونوئ  لألسبلنلبةب ةمصوصله ووضح  نشاط:

 .لألسةوروو

 استمارة الفحص

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 

 الثانَةاسم الطالب :                                                                  المرحلة :
 التخصص : تكنولوجَا اإلعالم

 تلفزَون أستودَو تتبع خطوات بناءاسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات  
 

  %30 تتبع المخططات لتحدَد مواقع االستودَو. 2
 
 

1 
ت الكهربائَة لألستودَو الذٌ تعمل تتَع االتوصَال

 علَه.
30%  

 
 

3 
ت األلكترونَة لألستودَو الذٌ تعمل تتَع االتوصَال

 علَه.
10%   

   %20 لمعدات.تحدَد مواقع االجهزة وا 1

   %20 . الزمن المخصص 0

   المجموع

 اسم الفاحص

 
 التوقَع
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   عملَة العزل لألستودَو 0-1

لمرلدل وروميبر    مومـمو م  ال وةسصب لمصوي م  لمدوصج لم لممص لألسةوروولممردوب في  طل        

فةجر م  لمصوي نو وه م  لمةصرر      لألول منع لصةرلر لمصوي رحو  وحر  مهموئولمثوني وهو ال ومل 

ولصةرلرلةث ولممردوب هو لمصوي لمررويي ررو   مي لمصوي لألصدي را لممسجل  روصا    مصولي 

 المةصوصمصوةيئ ي لممتطدبولدتحميك ريض   لز ةستذزلصا مئ مدحضطميولر لومموض ري لضوفوي. ئمو

ونب لز وفي مجل لممضةبطئ رـشلمذصو ص لميضفئ   فإل مش ،يهةطلطلالل ولمةصوصةشتيتث ي ومصول

وئ وصضض  دصو ص لز ةكون نو  همو سبك من دصو ص فإ لم ضوفئ ا. لحزولروسيدئ  هرفو رتحميك 

ل الستيمول ولمبونوئش النكمولمئ و د  مموصا ممزولمكثوفئ مميصفئ  لممنوسبئ لمئ طميورا لمموص لدتيول نز 

ل ميوملضوفئ مكل مو سبك وديب . لمخا..لممتوفضي لممموسووليميو يئ ومكي متفو بللمئ وممور وألريو  لنتظوول

 لص. ممضس لةذولومو في ل روصل هديضم يلةصورالل

 : َأتٍكما ساسُة رة ألة بصىزلعااد المىم اتقسَُمكن  

ي سيدكوي ومصذضف لمصولور السبستولمطجوج ولدبلوو ف مو ميوممن بب ةتض لة غُر عضىَةزعا ادمى

لمحوولنوي ولممصب ولممرور لمصغوي مو  مثل مصولف ومواد عازلة عضوَةمبيضالوت.   ولمكوميسول

 ولممصروص لميوبسئ. لألممنوو لمرومي سةووصو  مو لمرومي ووصثو  ومولر  وطمئ ميرنوئ بصلو ق 

  

 (18بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 خطوات عزل الصوت فٍ األستودَو   اسم التمرَن:

 ساعات 6ص : الزمن المخصمختبر اإللكترونَك               مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 التدرَب للتعرف علً اختَار التصمَم المالئم لبناء ستودَو تلفزَون. -

 

 
  وطمئ. مشصرئ -1

 م مرا ميرنوئ. -2

 موحوي  وطمئ. -3

 . وُ رر ومروليصمغ  -4
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 .خطوات عزل الصوت فٍ األستودَو:  خطوات تنفَذ التمرَن  

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 لصةر ررمئ لميمل. -1

 . Underwall Installationةحي لمحو ر   لألشصرئ. ةصبوب  ةةرع درولي لميطل -2

 

 .Metal Frame Strips Installationلمميرنوئ    لألشصرئ لروصوضع   -3

 

 

 

 

 

 

 

 .Fixing Metal Frameلمميرني   لإلروصةثروي  -4

 

 

 

 

 

 

 



023 
 

 stonewool  25mm     100Kg\mةثروي لممولر لميوطمئ مدصوي       -5

70Kg\m  50mm    stonewool                                

 

 . Mustwall   10mmةثروي لممولر لميوطمئ مدصوي     -6

 

 

 

                             

 

 

 

 

 ةنصوب وةثروي لالروص لمميرني لمثوني.         -7

 

 

 .6و  5لمفمصلي  ل وراةة   -8

70Kg\m  50mm    stonewool 

stonewool  25mm     100Kg\m 
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  وطمئ  موروئ. مشصرئوضع  -9

 

 لالسةصروصر. ممولحوضع لمصمغ  د    -18

 

 

       .Plasterboardلمربلسةصروصر    ممولحم   لألوم ةثروي لمررمئ  -11
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 .Plasterboardلموبلسةصووصر   ةثروي لمررمئ لمثونوئ م   -12

 

 .لمموبصفو    calibrationلجصلم  مدوئ لمفحص وميووصا    -13

 

 

 .لحسب مسةوى لمةشووش لممسةد نشاط : 
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 استمارة الفحص

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 

 الثانَةالمرحلة :    اسم الطالب :                                                              
 التخصص : تكنولوجَا اإلعالم

 خطوات عزل الصوت فٍ األستودَواسم التمرَن: 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات  
 

  %30 .0 إلً 1تتبع الخطوات من  2
 

 

  %30 .9  إلً 6تتبع الخطوات من  1
 

 

  %10 .21 إلً 20تتبع الخطوات من  3
 

 

  %20 .عملَة الفحص 1
 
 

  %20 .المخصصالزمن  0
 

 

 المجموع
  

 

 التوقَع اسم الفاحص

 

   وعملَة توزَعها أنواعهاو ومعداتها اإلضاءة 0-0

 لضوماال نسةروع م  نصوص فدموه مو مسدسبله رصلمووه مثبله ررو  م  وبو  هنون مجمو ئ م  مـنرر        

صوصا رشبل مموط، ففي لألسةوروو لمسي ةيمل  دوث ةوجر لضوما بثوصا لم إلظـوص روإلضوماوفنوو  مدةصو  

 لم مهموئ بروصا جرله فمثبله مفبل  لمص ب ةحةوج  مئلضوما أل موجورا ومدةدفئ ومبل منـو ش م دوص رـو 

 لوصول لم مونوه وسو رن  منظـص و لألفبل دوصئ رـو، وحو  ةمو  ريمل مونةوج مريض  وممول لضوما 

فـنون لضوما  لإلضومال صرمو وبو  روص لممونةوج ومب  في لموللع ةوجر ميرلي دوصئ رـسه صسومةن وهس

ألسةوروو )( ووضح ةوطوع لإلضوما 4-5بثوصا مدصى. لمشبل ) ومروليرلددوئ ولضوما دوصجوئ و وبر 

 . (ةدفطووني
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 تلفزَونٍ ألستودَو( توضَح اإلضاءة 1-0الشكل )

 (19بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 .التلفزَون أستودَو إضاءة اسم التمرَن:

 ساعات 6الزمن المخصص : مختبر اإللكترونَك               مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:
 وتوزَعها. اإلضاءةالتدرَب للتعرف علً  -

 

 
 . لإل رلروئ لم لمةيدومي لمةورع  لألسةوروو -1

 (.1 رر ) (Multimeter)جـوط مةيرر لمموور    -2

 . (Clamp Meterجـوط لوور لمةووص ) -3

 .ستودَو التلفزَون ءة:  اضاخطوات تنفَذ التمرَن 

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 لصةر ررمئ لميمل. -1

 .لإل رلروئ لم لمةيدومي لمةورع  لألسةوروو( لممثرةئ في (Projectors لإلضوماموللع ةةرع  -2

 .  رمسو را مرصر لممورا لإلضوماحرر نمور ةشغول  -3

 جـوط مةيرر لمموور. روسةدرل  (Projectors)لحسب لمفومةوئ مبل م  مصوروح  -4

 .(Clamp Meter)جـوط  روسةدرل ( (Projectorلمةووص مبل مصروح  سجل -5

 ولمةمنوئ. رومجموموئ لمفنوئ  لإلضومالمةيدومي وةنظو   لألسةوروولو ئ  لضوما شغل -6
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 وةن.رل رل لم لمةيدومي لمةورع  لألسةوروو لضوما لم  رر لمميرلي لمةوريئ  -7

    رير.  روإلضومالبةب ةمصوصله ووضح لمةحب  نشاط: 

 
 اإلضاءةتوزَع  0-6

صحوحئ  لضوماجمومووي لمصوصا وحة  نةمب  م   مل  لرصلطهي  ومل مـ  م   ولمل  لإلضوما       

ي:      وه ف نةيصف رشبل موجط منولع لالضوماوفي هسل لمةمصو  سولإلضوما وجب ميصفئ ةوطوع   

2- Soft box لضومةث د  لمموضوع لممصلر  هور رشبل لإلضوما ويمل  د  ةوطوع و (:)سوفتبوكس 

 (.5-5لممردورئ الحظ لمشبل ) لألموب موغري  را  محجو ومث 

 استمارة الفحص

 معلمو الورشة ومدرسوهاالجهة الفاحصة: 
 الثانَةالمرحلة :         اسم الطالب :                                                         

 التخصص : تكنولوجَا اإلعالم

 التلفزَون أستودَو إضاءة: التمرَن اسم

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 المالحظات
 

  %30 .0إلً  1تتبع الخطوات من  2
 

 

  %30 .9إلً  6تتبع الخطوات من  1
 

 

  %10 .21إلً  20تتبع الخطوات من  3
 

 

  %20 .ملَة الفحصع 1
 

 

  %20 الزمن المخصص. 0
 
 

   المجموع

 التوقَع اسم الفاحص
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 Softbox( 0-0الشكل )                                         

)snoot - 2 :)لإلضومافـو ويمل  د  ةصبوط  لألسةوروو لنولع لالضوما في مه ولحر م  السنوت 

شبل نصور ةحرور شبدث فـسه  مي حوفوي مو لمرشصا حوفوي مو لمشيص مثبل حوفويرشبل مموط  د  

 (.6-5ةةموط رحرةـو ولوةـو الحظ لمشبل )لإلضوما 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 Snoot( 6-5الشكل )              

Umbrella -3  :)رشبل مدفي مدنظص فـي ةيري لمموضوع حره لإلضوما ةيمل  د  ةوطوع  )أمبرَال

 هي: منولعومنـو ثبلثئ      لمسوفي روبر مدةدفئنو و مو فـي 

 لمرشصا لمروضوم فـي ةيمل  د  ددق نوع م  لمةولط  مو رو  لمرشصا ألصحوبوسةدر   الذهبٍ:

 .ولإلضوما

 لمرلومئ. لألموص إلرصلطةسةدر  فـي ةمةوط رحرةـو و الفضٍ:

 (.7-5الحظ لمشبل )  .لمةصووص منولعوهي ةسةدر   وره ممدةدف  البَضاء:
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 ة( مضالت عاكس7-5الشكل )

 

 

 (30بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 .اإلضاءةتوزَع  اسم التمرَن:

 ساعات 6خصص : مكان التنفَذ / مختبر اإللكترونَك                       الزمن الم

 
 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 . اإلضاءةالتدرَب للتعرف علً كَفَة توزَع  -

 

 

1- Soft box ( رر  )(2)سوفةروبر. 

2- ) Snoot )(.1 رر ) لمسنوي 

 .(2(  رر )Clamp Meterجـوط لوور لمةووص ) -3

 :  خطوات تنفَذ التمرَن 

 حَةالرسوم التوضَ النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 لصةر ررمئ لميمل. -1

 .لآلةينفس لمشبل  -2

 

 

 

 

 :نفس لمشبل لآلةي  -3
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 : نفس لمشبل لآلةي -4

 

 

 

  .Softbox , Snoot , Umbrellaلبةب ةمصوصله ووضح لمفصق رو  نشاط: 
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 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة: معلمو الورشة ومدرسوها 

 المرحلة :الثانَة                                             اسم الطالب:                
 التخصص : تكنولوجَا اإلعالم

 ة ستودَو التلفزَوناسم التمرَن: اضاء

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

  %30 .1تنفَذ الفقرة  2
 

 

  %30 3تنفَذ الفقرة  1
 

 

  %10 .1تنفَذ الفقرة  3
 

 

  %20 شاط.الن 1
 

 

  %20 المخصصالزمن  0
 

 

 المجموع
  

 

 التوقَع اسم الفاحص
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 أسئلة الوحدة الخامسة                     

 

 

 

  و التلفزَون.أستودَفٍ  اإلضاءةاستخدام  أهمَةاشرح  -2س

 

 و التلفزَون.أستودَاالضاءات المستخدمة فٍ  أنواععدد  -1س

 

 (.(Softboxلفائدة من استخدام أشرح ا -3س

 

 (.(Snootأعٍط مثاالً َوضح استخدام   -1س

 

 ( العاكسة.(Umbrella أنواعأشرح بالتفصَل  -0س

 

 .(Umbrella)أعِط مثاالً َوضح استخدام العاكسة  -6س

 

 المستخدمة لذلك  واألدوات ستودَو تلفزَونٍ إضاءةَمكنك  وضح كَف -7س
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 سادسةمحتوَات الوحدة ال              
 
 .المَكروفونات -31  رقم تمرَن    

 ضبط إعدادات الماَكروفون و السترَومكس  -32  رقم تمرَن    

                      stereo mix  .للتخلص من الصدي والتشوَش 

      ثالثة مداخل لمكسر صوتٍ . -33 رقم َنتمر    

 معالجة الملفات الصوتَة فٍ برنامج  -34  رقم تمرَن    

                            Adobe Audio Audition 3.0  

   .ربط السماعات علً التوالٍ والتوازٌ -35  رقم تمرَن    

 
 

 األهداف :
والتشوَش  والتخلص من الصدي (الماَكروفونات)استعمال  مهارة الطالب واكتساب معرفة : العام الهدف

   .هندسة الصوتَة وطرق ربط السماعاتواستخدام برامج الوعمل المكسرات الصوتَة 

 :  الخاصة األهداف  
 -علً تنفَذ:بعد االنتهاء من دراسة الوحدة َكون الطالب قادرا ب    

 السعوٌ. (للماَكروفون)الدائرة االلكترونَة   .1

 من الصدي والتشوَش. للتخلص stereo mix و السترَومكس  (الماَكروفون)ضبط إعدادات   .2

  .الدائرة االلكترونَة لمكسر صوتٍ ثالثٍ المداخل .3

  Audio Audition 0.3.معالجة الملفات الصوتَة فٍ برنامج  .4

 .لٍ والتوازٌط السماعات علً التوارب .5

 

 

 

 

 

6.  

7.   

   ربط السماعات علً التوالٍ والتوازٌ. .8
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 الماَكروفونات  6-2

هو جـوط ويمل بوسور ومو  رةحوول لالهةطلطلي لمـول وئ لمميرصا    لمموسوم  مو لمببل   (المَكروفون) 

، بوئ ث  لم  جـور بـصرو وئ مةغوصا مبوف ئ منوع لمموجوي لمصوةوئ لمةي وةيصض مـولم  ضغور موبونو

  :هي (لمموبصوفونوي)مه  منولع و

 . لمموبصوفو  لمبصروني .1

  .لمموبصوفو  لمرونوموبي .2

 . لمموبصوفو  لمسيوي .3

  .لمموبصوفو  لمردوصي  .4

  . لمموبصوفو  لمشصوري  .5

 

 

 المَكروفون السعوٌ  6-2-2

لمثورـي مصـنوع مـ  لمميـر   وةصبوب دوص، موحــ ومـ امةغوص ةسيئم  م (لمموبصوفو )و  هسل وةب       

 د  لمةغووـص لمسـيوي لمـسي وةرـع  ولممةحصن مصنوع م  لألممنوو  لممص ، وةةولف نظصوئ ةشغودـ ووموحـ

لمدـوحو   سيئ ةةنوسب  بسوو مـع لممسـوفئ رـو لمحو  منث م  لمميدو  م   ةسيئةغوص لممسوفئ رو  موحي لمم

 .(1-6بمو في لمشبل ) لمسيئ لديمي منث لسل طلري لممسوفئ رو  لمدوحو  

في هسل لمموبصوفو  حولمي جطم م  لألمـف مـ  لمروصـئ . فينـر  ةسيئو مدوو ةبو  لممسوفئ رو  موحي لمم

لهةطلط لمدوح لممةحصن لمسي ويةرص لصص لمموبصوفو  ةةغوص لمسـيئ ةريـو مشـرا لمصـوي لمحـور  ونحصـل 

 د  ضغر مةغوص وبوفئ لالهةطلطلي لمصوةوئ لمةي وةيصض مـو لمموبصوفـو . ونظـصل  ةسيئرصفي لمم في

مير  حسوسوئ هسل لمموبصوفو  فإنث ال وسةدر  في  مدووي لإلنةوج لمصوةي لميومئ وللةصـص لسـةدرلمث فـي 

 .مغصلض لمفحص ولالدةروص
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 ( الماَكروفون السعو2ٌ–6)الشكل 

 (32قم )بطاقة العمل للتمرَن ر

 وفونات.اسم التمرَن: المَكر
 

 ساعة 6الزمن المخصص : مختبر تكنولوجَا اإلعالم                   مكان التنفَذ / 

 

  األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

المَكرفون المغناطَسٍ و السعوٌ وتطبَق  أجزاء: التعرف علً  َكون الطالب قادراً علً -

 وتَات.  فٍ الص الستخدامهاعملٍ 

 

 
 

وميدق رـو   (Diaphragmرومحوجب )وةبو  هسل لمموبصوفو  م  مدف م  سدن م  لمنحور مثري        

ةيمـل رــو لممومـرلي لمبـصرو وـئ   لمةيمغنورور ثوري ، وويمل هسل لمموبصوفو   د  مسور لمنظصوئ  لرري

هــسل لمســدن لــوا رلفيــئ بـصروــئ  فــي( مجــواله مغنوروســووه ثورةــوه وةومــر  ميــرنيوهــ  لسل لرــع موصــل ) ســدن 

 . وسص ئ لممرع لممغنوروسيةةنوسب مع رول لمسدن وشرا لممجول 

رفيل ةبوونث م  لمحوجب وهـو غشـوم صلوـق وسـةمرل لمموجـوي  )لمموبصوفو  لمرونوموبي(و د  سمن ، فإ  

 .نوروس  لمثوريلمصوةوئ فوـةط هسل لمغشوم ووـةط ميث موضوه لممدف لممثري رث ولمميدق ف  لممجول لممغ

 روي لنثمةشغودث بمو  دوصجي بـصرو يةووص  مووله  دصو ص هسل لمموبصوفو  لنث ال وحةوج لم  رروصووي 

لمحفـبلي  فـيرصـفئ رل مـئ بمـو نـصله  (لمموبصوفـو )ةحصوـن  لمـ ةحةوج  لمةيلمحوالي  فيلألبثص لسةدرلمو 

 ل  نر ةمرو  لمفمصلي لمغنو وئ.لممرصرو  وممو  لآلالي لمموسوموئ مبلوصبسةص موري فيلميومئ 
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 : بعض خواص المَكرفون الدَنامَكٍ َأتٍوفَما 

 ويمل روألصولي لمصوصدئ ررو  مي ضوضوم. -1

 .لمولر ئ لألصوليوسةدر  في لممسوفوي لمريورا مو لممصورص سلي  ال -2

 محرر رومةصررلي لميوموئ لممفصدئ. -3

 دووصلي لمةثروي محرورا. -4

 : َلٍ َكرفون السعوٌ بمابَنما َمتاز الم

 ويري ةفوصول بثوصا رومةصررلي لميوموئ.     -1

 وسةدر  رصوصا جورا مدمسوفوي مو لممصورص روألصولي لمولر ئ. -2

  را دووصلي مدةثروي. -3

 

 
 .ررمئ  مل -1

 .منضرا  مل -2

  .( 3موبصفونوي مدةدفئ  رر ) -3

    .  مئل رلروئلمةورع  لألسةوروورلدل   (mixer)لمموطج  -4

 (2رقم  )  خطوات تنفَذ التمرَن :

 الرسومات التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 لصةِر ررمئ لميمل.  -1

 . مووط رو  منولع لمموبصوفونوي -2

 ةيصف  د  لالجطلم لممبونئ مدموبصفو  لمسيوي. -3

 

 ول  رةشغودث. (Mixer)ثّري لمموبصفو  مع لمموطج  -4

 

 : رلدل لألسةوروو ول  رةشغودـو. مسةي  روممدرر مألةي لصرر ثبلثئ موبصوفونوي -5

 

 

ولمةحب  ووالصغوم مثبلثئ موبصوفونوي مسةي  رومشبل  PFL (Pre- Fade Listen)لسةدر  طص   -6

 (.(ST switchesلآلةي. وضح ةوثوص لممفوةوح 
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 ، مسبص لالحةموالي لمةي ةسرب هسل لميرل. (NO SOUND)في حومئ  ر  وجور صوي  نشاط:

 

 

 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة: 

 الثانَةاسم الطالب :                                                                  المرحلة : 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 المَكروفونات: التمرَن اسم

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

   %30 اء المَكروفونات.التعرف علً أجز 2

1 

تحدَد مواقع ربط المَكروفونات مع المازج 
(Mixer). 

 

30%   

  PFL . ST switches , . 10%استخدام كل من  3
 
 

  %20 .  النشاط 1
 
 

  %20 . الزمن المخصص 0
 
 

 المجموع
  

 

 اسم الفاحص

                                               
 التوقَع
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 د  حومئ وجورا لمشربئ ولألجـطا لمةي  ةيةمر جورا لمصوي في رصنومج لالةصوالي        

 : وأةيلألسروب لمشو يئ الندفوض جورا لمجـوط مو و .ةسةدرمـو

في ريض لألحوو ، لر وةرلدل   وي مدصى ةوريئ مجـئ دوصجوئرصنومج ةشغول صوي مو رصلمج ص -1

 رصنومج ةشغول صوي مو رصلمج صوي مدصى ةوريئ مجـئ دوصجوئ.

ل رجـوط لمغوم ةشووش، وجب ةمصورث م  لمف ،  د   جـوط لمغوم ةشووش -2 لسل بو  لمموبصوفو  مطوره

د  ةصفوئ لمةشووش غوص س  مو ملل م  روصئ ةمصورهو م  لمف ؛ فـسل لمجـوط ويمل   2ُرير 

لممصغوب فوث في لمددفوئ؛ مسل ونرغي لسةدرلمث في لمموضع لمصحوح مةجنب مي مشببلي في 

 .لمصوي

 
 ررمئ لميمل . -1

 (   1.   رر ) جـوط حوسوب -2

 .مصرور رومحوسوب  sound cardصوي  مرولئ  -3

 .موبصوفو  -4

 

 

 (31اقة العمل للتمرَن رقم )بط

للتخلص  stereo mix ضبط إعدادات الماَكروفون والسترَومكس اسم التمرَن: 

 من الصدي والتشوَش  

 ساعة 7الزمن المخصص : مختبر تكنولوجَا اإلعالم       مكان التنفَذ / 

  ألهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:ل

إعدادات المَكروفون وكارت الستَرَومَكس  : ضبط وتنفَذ َكون الطالب قادراً علً -

 للتخلص من الصدي والتشوَش والمؤثرات األخري.

 (2رقم  )  خطوات تنفَذ التمرَن :

 الرسومات التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 لصةِر ررمئ لميمل. -1

لصرر لمموبصوفو  رومحوسوب وم  ث  شغل لمحوسوب ولفةح موحئ : vista &window 7في حومئ  -2

 .لمصوي ول  رإظـوص لألجـطا لمميردئ وغوص لممةصدئ مومونئلمةحب  ولضغر  د  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لضغر  د  لممووبصوفو  ولدةص دصو ص : -3

  د  لالدةووص مسةوووي ث  لدةص ةمبو  لمجـوط. لضغر -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسةوى لمصوي ولمةمدول م  لمةشووش. مصفع  -5
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 لضغر  د  دووصلي لمةددص م  لمةشووش وحسف لمصرى لمصوةي. -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لممووبصوفو ررل م  stereo mix ل ر لمدرولي لمسورمئ رضرر ل رلرلي لمسةصوومبر  نشاط:
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 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة: 

 الثانَةاسم الطالب :                                                                  المرحلة : 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

للتخلص من stereo mix ضبط إعدادات الماَكروفون و السترَومكس اسم التمرَن:  
 الصدي والتشوَش  

 واتالخط الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات  
 

  control panel. 30%تشغَل الحاسوب والوصول الً  2
 
 

  30% .  (Microphone)ربط المَكرفون وتحدَد قائمة  1
 

 

  %10 التخلص من التشوَش والصدي الصوتٍ. 3
 

 

  %20 النشاط.  1
 

 

  %20 الزمن المخصص. 0
 

 

 المجموع
  

 

 التوقَع احصاسم الف

 
 
 

   Mixing Soundالمازج الصوتٍ   6-1

وومو  مسةدر    channelsلمصوةوئ    رصوق لنولي  ولألجـطاهو جـوط ةةصل فوث بل لمميرلي        

نو و  حسب لمةمنوئ لمةي  لم وحسب لمحوجئ. وومس  لممبسص  لألجـطاهسه  ومولطنئهسل لمجـوط رضرر 

يمل  د  لمةمنوئ لمصلموئ ولممبسص لمسي ويمل  د  لمةمنوئ لمةنوظصوئ لممبسص لمسي و لم ويمل  دوـو 

 (Stereo)ولمسةوصوو  (Dolby)لمةسجول ولمر  رنظو  لمرومري  لمبونوئ)لمةموثدوئ(، وهسل لمجـوط مث 

ةنيومث حسب لمحوجئ  موةغدوظث  موةسةدر  مةنموئ لمصوي  مدصىوفي لمجـوط وسو ل  (Mono)ولممونو 

 (.2-6الحظ لمشبل )
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 (  المازج الصوت1ٍ–6الشكل )   

بل مردل موسودئ صوةوئ  آلدصول  بل مبسص صوةي وحةوي  د   رر م  لممنولي ةدةدف م  نوع 

 :     (3-6شبل ) رمنوا ولحرا بمو في  وصةرر

 

 مكسر صوتٍ(  3-6شكل )                                               

 

 : أنواع ةفتكون مقسمة الً ثالث  input channelأما مداخل القنوات 

2- XLR:  لألدصىةيةرص مرلدل مدمووبصوفونوي وريض لموسو ل لمصوةوئ. 

1- 6.5 mm(1\4
=
) JACK   : لمموسوموئ ، وريض لموسو ل لمصوةوئ  آلاليدل للةيةرص مر

 .لألدصى

3- RCA   لأللصلص: لموسو ل لمموسوموئ ، بمشغل  (Music Player .) 

 (  مداخل قنوات المكسر3 -6)شكل ال 
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ورير  لممسةدر وبل لنوا ةحةوي  د  مؤثصلي دوصئ رـو ةشرث مؤثصلي رولي لممنولي ولمةي وةحب  رـو 

مجـطا لإلدصلج لممدةدفئ بومسمو وي لو  لم لممؤثصلي لمبلطمئ م  لرل لممسةدر  ةنةمل لإلشوصا  لضوفئ

لألدصى لمشبل  لألجـطارو  بوفوئ صرر لممبسص مع لمسي و لآلةيلمحوسوب لو لمـةفو  وبمو في لممدرر 

(5-4). 

 

 ( ربط مكسر الصوت مع األجهزة األخري1 -6شكل )ال         
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 .ررمئ لميمل -1

 .لإل رلروئ لم لمةورع  لألسةوروو -2

 (2رقم  )  نفَذ التمرَن :تخطوات 

 الرسومات التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 لصةِر ررمئ لميمل. -1

 (. (Power Switchلمجـوط  وشغل( (mixerةورع لمجـئ لمددفوئ مجـوط لممطج  -2

 

 

 

 

 

 

 : ثري لممدحموي لمموضحئ روممدرر لآلةي3- 

 

 

 (33بطاقة العمل للتمرَن رقم )

   .ثالثة مداخل لمكسر صوتٍ اسم التمرَن: 
 

 ساعة 6الزمن المخصص : مختبر تكنولوجَا اإلعالم              مكان التنفَذ / 

 

  ألهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:ل

ببرنامج ئرة المكسر الصوتٍ ثالثٍ المداخل إن َكون الطالب قادراً علً أن: َنفذ وَصمم دا -

 الوورك بَنج أو بالبوردات والمواد االلكترونَة .
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 .مرنوهةةرع لمةوصوبلي لمموضحئ رومشبل  - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هرومشبل لرنو روالسةيونئصفع لمحسوسوئ مدصوي ل -5
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 حرر لمصرى  وةبصوص ال ورا لمصوي.  -6

 .لط  مةسجول لمصوي في جـوط لممبسصلبةب ةمصوصله ووضح لمةو نشاط:

 

 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة: 
 الثانَةالمرحلة :     اسم الطالب :                                                              

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

   ثالثة مداخل لمكسر صوتٍ: التمرَن اسم

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

2 
 controlتشغَل الحاسوب والوصول الً 

panel. 
30%  

 
 

  30% .  (Microphone)ربط المَكرفون وتحدَد قائمة  1
 

 

  %10 . من التشوَش والصدي الصوتٍ التخلص 3
 

 

  %20 .  النشاط 1
 

 

  %20 . الزمن المخصص 0
 

 

 المجموع
  

 

 اسم الفاحص

                                        
 التوقَع
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 الهندسة الصوتَة  6-3

طل وةددص هي  مدوئ ةسجول لمصوي رأفضل جورا ممبنئ رحسب لمظصوف لممةوفصا م  مجـطا و    

، دوصئ رير وجور  و مةموصرة و وئ روإلدصلج لمفني مبنـمو مصحدةم  لمصرى ، وةدةدر لمـنرسئ لمصوة

لمةيومل مع لمصوي ومص وةروص رصلمجووي لمحوسوب لمةي جيدي م  لمـنرسئ لمصوةوئ ممصل سـبل  ول  

 رثبل  مصلحل هي :

 .ةسجول لممورا لمصوةوئ  -1
 .ميومجئ لمصوي -2
 .لج لمفني ولممونةوجلإلدص  -3

 

 
فضبل    رصلمجووي  Mixer Sound لمموطج لمصوةيرومنسرئ  مدميومجئ لمصوةوئ فةة  روسةيمول مجـطا 

ولمشـوصا في مجول لمـنرسئ لمصوةوئ رصنومج  لمحوسوب لممدةصئ رومـنرسئ لمصوةوئ، وم  لمرصلمج لمصل را

Audio Audition   وهو لحر رصلمج مجمو ئAdobe   لس وير م  ملوى رصلمج لنشوم لمصوةووي حو

ويةرص هسل لمرصنومج مسةوروو مةبومل ميمل لممونةوج مدمدفوي لمصوةوئ فـو وةوح مدمسةدر  لمةحب  روممدفوي 

 .وي وةمرويث ولضوفئ لممؤثصلي  دوثجول لمصلمصوةوئ ولضوفئ لمةيروبلي  دوـو وةس

 وم  مه  موطلي لمرصنومج لنث وةوح مدمسةدر  : 

 .صويةسجول لم -1

 .وي لمـولم ولمةشووش وةنموئ لمصويلطلمئ ص -2

 .لي صوةوئ هو دئ  د  لممدف لمصوةيلضوفئ مؤثص -3

 .م  مدف لمفوروو وفصدث    لمفود  سحب لمصوي -4

 .صوليمجطلم م  لمصوي و مل رمج مؤلللةروع  -5
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 خطوات تنصَب البرنامج  6-3-2

 :Audition 3.0 setup نفةح لممجدر لمدوص رةنصوب لمرصنومج ونضغر  د  لممدف  -1

 

 :okونضغر  د  لمطص  Englishةظـص منو لمنوفسا لمدوصئ رودةووص مغئ لمرصنومج وندةوص  -2

 

 : Nextةظـص منو لمنوفسا لمدوصئ رةنفوس لمرصنومج فنضغر  د  لمطص  -3
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 : Acceptلممولفمئ فنضغر  د  لمطص  رةأبورةظـص منو لمنوفسا لمدوصئ  -4

 

 : Nextونضغر  د  لمطص  ممةيدمئ رميدوموي لممسةدر  نمدؤهوةظـص منو لمنوفسا ل -5

 

ةظـص منو لمولجـئ لمةي م  دبلمـو ندةوص في لي محصن وة  ةنصوب لمرصنومج فندةوص لمجطم ونضغر  -6

 :  Next  د  لمطص
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ةظـص منو لمنوفسا لمدوصئ رودةووص منولع لممدفوي لمةي وةيومل ميـو لمرصنومج فندةوصهو جمويـو  -7

 : Nextونضغر  د  لمطص 

 

 : Installةظـص منو لمنوفسا لمدوصئ رإبمول  مدوئ لمةنصوب فنضغر  د  لمطص  -8

 

 

  .Finish مدوئ لمةنصوب فنضغر  د  لمطص ننةظص لدوبل مغووئ ظـوص لمنوفسا لمدوصئ رإبمول  -9
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لمنسدئ لمةي ة  ةنطودـو هي نسدئ ةجصوروئ فنمو  رةحوودـو لم  نسدئ مصدوئ بومدئ وسمن رفةح لممجدر  -18

Crack : ونسخ محةوله ونمدث لم  مبو  ةنصوب لمرصنومج 

 

 

 .مج ولسةدرلمث وحسب حوجئ لممسةدر ال  نسةروع فةح لمرصنولو

 

 ة وأدوات البرنامج واجه 6-3-1

وبثوص م  لألرولي لممةنو ئ  را م  ولجـوي  Audio Audition 3.0 Adobeوةبو  رصنومج        

 : جئ لمصوةوئ موضحئ في لمشبل لآلةيولمضصوصوئ في لمميوم
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 ممو رومنسرئ ممول   لمرصنومج فـي :

 : ومـمئ م  مرصطهو را وةةضم  هسه لممو مئ لولمص  :  Fileقائمة  -2

  لالدةووصNew :- مفةح صفحئ  مل جرورا. 

  لالدةووصOpen  :- مفةح نوفسا وة  م  دبلمـو لدةووص لميمل لممردوب لو لممدف لمصوةي.  

  لالدةووصOpen Audio from video :-  فورووممسحب مدف صوةي  . 

  لالدةووصExtract Audio from CD :-  مسحب مدف صوةي م  لصصCD. 

  لالدةووصSave as :-  محفظ لميمل رصوغئ ميونئ وحررهو لممسةدر  بصوغئmp3  ،wav. 

 

 :  را مـمئ م  مرصطهووةةضم  هسه لممو مئ مولمص :   Editالقائمة  -1

  لالدةووصEdit Channel :-  ووة  م  هسل لالدةووص لدةووص لمسمو ئ لمةي سةيمل  د  لممدف

 .وةي لمومن  مو لموسصى مو بدةوهمولمص

  لالدةووصCopy :- منسخ ممرع صوةي رير ةحروره. 

  لالدةووصCut :- ممرع ممرع فوروو رير ةحروره. 

  لالدةووصPaste :- صق ممرع صوةي رير نسدث لو لصثمد. 
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 وةةضم  هسه لممو مئ مجمو ئ م  لممؤثصلي لممـمئ لممةيدمئ رطوورا وةمدول  : Effectالقائمة  -3

 و م  لممؤثصلي لألدصى:سص ئ لمممرع لمصوةي مو لمةحب  رومصرى وغوصه

 

 

 (31بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 Adobe Audio Audition 3.0  معالجة الملفات الصوتَة فٍ برنامج اسم التمرَن: 

 

 ساعة 6الزمن المخصص : مختبر تكنولوجَا اإلعالم             مكان التنفَذ / 

 

  ألهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:ل

 Adobe Audio Audition 3.0 قادراً علً أن: َفتح  برنامج إن َكون الطالب  -

 والتعامل معه ومعالجة الملفات الصوتَة وتصدَرها فَه .
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 .  لميمل ررمئ -1

 .Adobe Audio Audition 3.0 جـوط حوسوب منصب  دوث رصنومج  -2

  .  لمحوسوب لضوفئ لم  مدفوي فوروومدفوي صوةوئ مدطونئ  د -3

 

 

 

 (2رقم  )  ذ التمرَن :خطوات تنفَ

 الرسومات التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 . لصةِر ررمئ لميمل -1

 : Adobe Audio Audition 3.0 م  جـوط لمحوسوب ل  رودةووص رصنومج  -2

 : Openلدةص مدف صوةي محفوظ  د  جـوطن م  لالدةووص  -3

 

 ن :لدةص مدف صوةي م  مدف فوروو مدطو   د  جـوط -4
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م  لممو مئ  restorationلمضوضوم في لممدف لمصوةي لألول وظددث وم  ث  لسةدر  لممؤثص  حرر -5

Effect  مةمدول لمضوضوم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delayحو  ندةوص لممؤثص  Effectةأثوص لمصرى  د  لممدف لمصوةي لمثوني م  لممو مئ  لضف -6

and Echo. 

 ولجيدـمو بمدف ولحر . لممدفو  لمصوةوو  ةرو و مرمج  -7

 :  mp3رصوغئ  save as all ل  رحفظ لممدف لمصوةي م  لالدةووص  Fileم  لممو مئ  -8
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 Effectصوةن م  لممو مئ  سصعفي لمحوسوب ث  لررم رةسجول صوةن ث   microphoneصرر ا نشاط:

 .wavث  محفظ لممدف لمصوةي رصوغئ  Time and Pitchوسمن رودةووص لممؤثص 

 
 

 تمارة الفحصاس

 الجهة الفاحصة: 

 الثانَةاسم الطالب :                                                                  المرحلة : 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

   O.3   Audio   Audition معالجة الملفات الصوتَة فٍ برنامج: التمرَن اسم

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

  %30 تنصَب البرنامج. 2
 

 

   %30 تحدَد الضوضاء فٍ الملف الصوتٍ.  1

   %10 تأثَر الصدي علً الملف الصوتٍ. 3

  %20 النشاط.  1
 
 

   %20 الزمن المخصص. 0

   المجموع

 اسم الفاحص
                                                  

 التوقَع
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 السماعات وتوزَع منظومة الصوت                6-1

ةةبو  لمسمو وي م  مدف ومغنورور ثوري وغشوم لورل مبلهةطلط ، فينر مصوص ةووص مةنووب في        

لممدف سوةحول لممدف لم  مغنورور ةغوص وةنوفص ووةجوسب مع لممغنورور لمثوري ونةوجئ مـسل لمةنوفص 

 (.5 – 6) مومرل موجوي صوةوئ مسمو ئ بمو في لمشبلولمةجوسب سوةحصن لمغشوم ووـةط 

 

 ( مقطع عرضٍ فٍ السماعة0 –6الشكل )

مـمو وص وسوو في لممنظوموي لمصوةوئ لس م  ةوطوع لمسمو وي ويةرص هو لألسور  مله لمسمو وي جط رةي

مبروصا ال مـسه لممنظوموي ومةوطوع لمسمو وي وجب ميصفئ منولع صرر لمسمو وي ففي لممو وي ولألموب  ل

 : لسةدرل   را سمو وي وحسب لمحوجئ ةبفي سمو ئ ولحرا رل نحةوج لم 

 : لٍربط السماعات علً التوا -2

 : آلةيوصا مةولموئ بمو في  لمشبل لحو  ةصرر لمسمو وي رص

 

 -وةحسب لومئ لمممونيئ لمبدوئ م  لممونو  : 

Zt = Za + Zb 

 مةسوووئ مبل لمسمو وي لممصرورئ رـسه لمرصومئ . لمو رومنسرئ مدمرصا لمبـصرو وئ فوجب ل  ةبو 

 

 : ربط السماعات علً التوازٌ -1

 :  آلةيصوصا مةولطوئ بمو في لمشبل لحو  ةصرر لمسمو وي ر
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 -وةحسب لومئ لمممونيئ لمبدوئ م  لممونو  : 

Zt = ( Za × Zb) / ( Za + Zb)   

محوصـل جمـع لممـرصا مبـل لمسـمو وي لممصرورـئ ممو رومنسرئ مدمـرصا لمبـصرو وـئ لمبدوـئ فةبـو  مسـوووئ 

  د  لمةولطي .

 : ربط المختلط للسماعات ) التضاعف(ال -3

 -:  آلةي  لمسورمةو  وبمو في لمشبل لوفي هسه لمرصومئ وة  لمجمع رو  لمرصومةو

 

ممو حسوب لمممونيئ لمبدوئ فوة  رحسوب بل مجمو ـئ ةـولمي رصـوصا مسـةمدئ ومـ  ثـ  حسـوب ممونيـئ 

 مو ةو  بحسوب ممونيئ ةولطي وبسل لمحول رومنسرئ مدمرصا . لممج

 

 (30بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 .  ربط السماعات علً التوالٍ والتوازٌ اسم التمرَن: 

 ساعة 6الزمن المخصص : مختبر تكنولوجَا اإلعالم              مكان التنفَذ / 

 

  ألهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:ل

عات مربوطة علً ن الطالب قادراً علً أن: َربط وَشغل مجموعة من السماإن َكو -

 .التوالٍ والتوازٌ
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 .  لميمل ررمئ -1

 .ولر 2لو  وسلي لرصا  4سلي ممونيئ   4 رر  Speakerسمو وي  -2

 .ولر 4ولر وآدص سلي  2سلي لرصا  amplifierجـوط صلروو سلي مضد   -3

 

 .2مولح ةموصو   رر وئ وةوصوبلي وممرولي بـصرو وئ ولمبةصون -4

 

 . لصةِر ررمئ لميمل -1

 : لصرر لمسمو وي  د  لمةولمي بمو في لمشبل لآلةي -2

 

 

 

 

 .ولر 2سلي لرصا  amplifierمضد   ولصرر مع لمرل صا م بله  جـوط صلروو س -3

 .وص لمصوي ولررم رصفع لمصوي ودفضثةأثشغل لمصلروو والحظ  -4

 لصرر لمسمو وي  د  لمةولطي بمو في لمشبل لآلةي. -5

 

 .ولر 4سلي لرصا  amplifierلصرر مع لمرل صا م بله  جـوط صلروو سلي مضد   -6

 (30رقم  )  خطوات تنفَذ التمرَن :

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 .وص لمصوي ولررم رصفع لمصوي ودفضثشغل لمصلروو وال حظ ةأث -7

 .ن    لمفصق في لمصوي في لمحومةو سجل مبلحظوة -8

 دمي   لمرل صا لآلةوئ  ث  لدةص مضد  منوسرو مـو رإجصلم لمحسوروي لمصووضوئ لمبلطمئ لسل  لصرر:  نشاط

 .ولر 2لو  وسلي لرصا  4م  بل سمو ئ مـو ممونيئ 

 

 

 

 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة: 

 الثانَة: اسم الطالب :                                                                  المرحلة 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

    ربط السماعات علً التوالٍ والتوازٌ اسم التمرَن:  

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات 
 

  %30 ربط السماعات علً التوالٍ وإجراء الحسابات. 1
 
 

  %30 ربط السماعات علً التوازٌ وإجراء القَاسات. 2
 
 

  %10 َل السماعات إلً دوائر التكبَر.توص 3
 
 

  %20 النشاط.  4
 
 

  %20 الزمن المخصص. 5
 
 

 المجموع
  

 

 التوقَع اسم الفاحص
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 أسئلة الوحدة السادسة                          

 

 

 

 كرفون السعوٌ والدَنامَكٍ. وضح أجابتك مع الرسم.أشرح المَ -2س

 

 .Mixing Soundالصوتٍ المازج ما هٍ وظَفة  -1س

 

 عدد المراحل فٍ كَفَة التعامل مع الصوت. -3س

 

 .Adobe Audio Audition 3.0أذكر خطوات تنصَب برنامج  -1س

 

 وضح مع الرسم طرق ربط السماعات. -0س
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 سابعةمحتوَات الوحدة ال
 
 التلفزَونَة. ربط واستعمال اجزاء الكامَرا -36   رقم تمرَن 

   اللقطات التلفزَونَة. -37   رقم تمرَن 

 .حركات الكامَرا -38   رقم تمرَن 

 .زواَا التصوَر -39   قمر تمرَن 

   .توزَع معدات اإلضاءة فٍ األستودَو -40   رقم تمرَن 

 

 

 

 األهداف :
   التلفزَونَة واللقطات التلفزَونَة الكامَرا أجزاء واستعمال ربط فٍ المهارة الطالب واكتساب معرفة: العام الهدف

 . األستودَو فٍ اإلضاءة وتوزَع المناسبة التصوَر وزواَا الكامَرا وحركات   

 

  : الخاصة األهداف 

 بعد االنتهاء من دراسة الوحدة َكون الطالب قادرا علً تنفَذ:  

 .نَةعمال اجزاء الكامَرا التلفزَوربط واست .1

 .اللقطات التلفزَونَة .2

 .حركات الكامَرا .3

 .زواَا التصوَر .4

 .وزَع معدات اإلضاءة فٍ األستودَوت .5
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  TV Cameraالكامَرا التلفزَونَة   7-1 

ممر بوني ررلوئ لمةصووص لمةدفطووني ةيةمر  د  لمصوصا لمفوةوغصلفوئ وم  لألول ل لمسو  سوهمول         

في ةرووص ولدصلج فبصا ةصووص لمفوروو لألمموني ) نوربو ( لمسي لو  رمحوومئ ةحصون لمصوص 

  رةصفوف ومصق وريرهو لو ،مةيررا لمةمري ددف ريضـو مروشصا، حو  لو  روضع صوصوةوغصلفوئلمف

ئ مدنظص  د  هسه لمصوص ةررو مع حصبةـو لمسصويئ  د  لنـو حهسه لمصوص  د  موح رل صي وم  دبلل فة

 . ا لمةصووص لمسونمو ي ولمةدفطوونيمةحصبئ فبوني هسه ررلووي ظـوص فبص

ــئ ة ــوموصل لمةدفطوونو ــي لمب ــئف ــ  لشــوصلي بـصرو و ــ  شــصو ةحــول لمصــوصا لم ــو لو ةســجودـو  د ر ومبــ  نمدـ

وغصلف  حوـ  ةمـو  لميرسـئ لمـ  حـر بروـص  مـل لمبـوموصل لمفوةـوشرث  مل بوموصل لمةدفطوو   ،مغنوروسي 

وم موجـورا رلدـل صـمو  حسوسـئ مدضـ ر لمسي لمومـو  دـ  موحـئممموضو ث لمو  لمبوموصل  رةصبوط لممشـ

ةسجودـو  د  مشـصرث ومب   بـصرو وئ   نرمو وصةر  لمضوم رسرح لمدوحئ وة  ةحوودـو لم  لشوصا لمبوموصل

 .ودـو مصه لدصى لم  صوصه ةدفطوونوئول ورا رثـو  د  لمـولم وم  ث  وة  ةحو ، مغنوروسوئ

 

 

 TV Camera Parts  أجزاء الكامَرا التلفزَونَة 7-2-2

 ةةبو  لمبوموصل لمةدفطوونوئ م  مجطلم ص وسئ وهي :

 ) الهَكل( الكامَراجسم  -2

 
 

 
  

  
 : وَتكون من

ل    لنيبور صوصا صـغوصا شـرورا لموضـوح مدمنظـص لمـسي لمومــو ؤووهي لمجطم لممس : العدسة - أ

منــو سلي لمريـر لمرـؤصي لمثورـي ولمريـر  ـرا وةمو  رةصبوطه فوق صمو  لمبـوموصل وهـي  دـ  منـولع 

فـــي لغدـــب  ســـورصي لممةغوـــص هـــي لميرســـئ لاللمرـــؤصي لممةغوـــص  وةبـــو  لميرســـئ سلي لمريـــر لمرـــؤ

 لمبوموصلي.
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 السَطرة والتحكم: مفاتَح  - ب

وهي لممفوةوح لمةي ةمو  ريمدوئ ضرر وةجـوط لمبـوموصل مدحصـول  دـ  مفضـل  نةوجـئ مـ  لمدمرـوي 

 وهي : 

 .رفق لمرولئ ألجطلم لمبوموصلل    ةؤووهو لممس :(powerمفتاح التشغَل ) -2

 

وموصل وةبو  فوـو وومو  هسل لممفةوح رومةحب  ربموئ لمضوم لمرلدل لم  لمب :فتحة العدسة تاح فم -1

لألصلو  ررصومث  بسوئ  رمين  لنـو بدمو برص صل  فةحئ لميرسئ لـل بموـئ لمضـوم لمـرلدل مــو وبدمـو 

 .طلري بموئ لمضوم لمرلدل مدبوموصللل لمصل  

 

 

 

 

 

ووــة  مــ    (:WHITE BALANC) ـ( وَسللمً الللWBمفتللاح تللوازن الضللوء األبللَض ) -3

لمبوموصل ولمضغر  د   ممو م  دبلل وضع سرح لروض  ةولط  لألمول  مودبلمث ةصحوح موطل  

   نـرمو ةـ  ضـرر ةـولط  لمدـو مي( ال  لمدو  لألروض هو مصرص جموع لألمـول  WBمفةوح لل )

 .لألروض ومو  رضرر رولي لألمول 
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ووبو  هسل لممفةوح مصةرر روميرسـئ وومـو  ريمدوـئ   ( التركَز البؤرٌ:Focusمفتاح الفوكس ) -1

 .مو لوةوموةوبووه  ط لمرؤصي مدموضوع ورووو ضرر لمةصبو

 

ــي  :(T&Wمفتللاح الللتحكم فللٍ الللزوم ) -0 ــص لمريــر لمرــؤصي مديرســئ وةبــو  رل مــو ف   وومــو  رةغوو

( ويني ةضـووق لو ةصـغوص طلووـئ لميرسـئ وةسـم  Tلميرسوي سلي لمرير لمرؤصي لممةغوص وصمط)

وـئ لميرسـئ وةسـم   مدوـئ ( ومـو  رةبروـص وةيـصوض طلوWوصمـط )ZOOM IN هـسه لميمدوـئ 

ZOOM OUT. 

 

 ــر   فــي حومــئ وهــو مفةــوح ةغووــص رصجـئ وضــوح ممصــوصا :(Gainمفتلاح وضللوح الصللورة ) -6

( وسـرب ةشـووث فـي ممصـوصا وةسـرب GAINضيوفئ ومب  لمطوورا فـي لل) مو وجور مضوما بوفوئ

وف لمنـورصا ( ووسـةدر  فـي لمظـصGAIN)ن لمـ لضوفئوبدمو طلر صل  مسةوى  حروروي في ممصوصا

 .لدودئ لي  نرمو ةبو  لإلضوما

 

 

 

 

         م وة  م  دبلمث لمةحب  في سص ئ لمغومق  :(Shutter Speedالشتر أو الغالق ) -7

سةدر  سص ئ لمغومق لميوموئ في ةصووص وةم  لمثونيئ(  -1/188لم  )م  لمثونيئ(   –1/58)

لمحصبئ لمررو ئ حو  ومب   مو ئلمسوبن لممشوهر لمسصويئ لمةي ةصغب في صؤوةـو روظوفئ لمصوصا

  .وجور لضوما بوفوئ بضوم لمشمر مع لمسصع لميوموئوشةصر مشوهرةـو رةفوصول ولضحئ و
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ــي جســ   ئةبــو  موضــو  مصشــحويوهــي مجمو ــئ مــ  لم: (  المرشللحاتFilterالفالتللر ) -8 ف

لو  DV  CAM  نفـي لمبـوموصلي لالحةصلفوـئ مثـل لمـ  مصشحوي 4لم   3لمبوموصل وةبو  م  

HD.   مةيوصف  دوـو.وهي مصتبئ بأصلو 

 ( يستذر  مدتصويص في لإلضوءا لمصنو يئ )رلذدي(. 1فدتص )

 ( يستذر  مدتصويص في ضوء لمشمر )ذوصجي(. 2فدتص)

 ل. ( يستذر  مدتصويص في لمظ3فدتص)

 ( يستذر  مدتصويص في لمغيو  مو لمثدج مو لمصحصلء.4فدتص)

( لي لســــةدرل   Autoوةبــــو  لمــــو ةدمــــو ي )  :(Audio) مفللللاتَح الللللتحكم فللللٍ الصللللوت -9

رل  مـووبصوفو  دـوصجي ( لي لسـةدManualلممووبصوفو  لممرمج مع لمبوموصل لو ةبـو  ) 

 .مع لمبوموصل

 

 

ــ  دبلمــث صؤوــئ لمشــيم لو لمموضــوع لممــصلر  (:(Vision Finderمنظللار الرؤَللة  -20 وــة  م

 .وموصللمولي وظـص ميدوموي ضرر لمبةصووصه وفي نفر 

 

وهـو لممبـو  لممدصـص موضـع لمشـصور فـي لمبـوموصل ممـو فـي  :بَت الشرَط أو بَلت اللذاكرة -22

ــرال مــ  ل ــئ فوســةدر  وحــرا سلبــصا دوصــئ ر ــورا لمبــوموصلي لمحروث مشــصور مغــصض ةســجول لمم

 .لممصوصا
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 :عرض الفَدَو المدمج مع الكامَرا مفاتَح -21

 .: ميصض لممورا لممصوصا  PLAYلممفةوح  - أ

 .لممورا لمميصوضئ: وسةدر  إلوموف  STOPلممفةوح  -ب 

 .ووسةدر  إلصجوع لممورا لمميصوضئ : RWEلممفةوح  -ي 

 .ووسةدر  مةمرو  لممورا لمميصوضئ : FFWDلممفةوح  -  

وهي ةسةدر  مةوصول لمصوي ولمصـوصا  مـ  لمبـوموصل ألجــطا لمفوـروو  :مخارج التوصَالت -23

 .وظو فـو م  بوموصل ألدصىمغصض لممونةوج وةدةدف لشبومـو و مو لممبسص مو لمبمرووةص

 

 

 

 

وهي م  لألجطلم لممـمئ في لمبوموصل لمةدفطوونوئ وةسةدر  مدط  (: Batteryالبطارَة ) -21

لمرولئ لمبـصرو وئ ولسةيمومـو م  لرل لمبوموصل وةدةدف لمرروصوئ م  بوموصل ألدصى م  حو  

طنوئ لبرص وحجمـو لصغص مدرولئ ، وبدمو بوني لمسيئ لمدلمحج  ولمشبل ولمسيئ لمدطنوئ 

 .بوني مفضل

 

 (36بطاقة العمل للتمرَن رقم )

  .ربط واستعمال أجزاء الكامَرا التلفزَونَة : اسم التمرَن

 ساعة 6الزمن المخصص : مختبر تكنولوجَا اإلعالم        مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

التعرف علً أجزاء الكامَرا التلفزَونَة وكَفَة ربطها واستعمالها والتعرف علً  -

 .كافةالمفاتَح 
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 .ررمئ لميمل -1

 .( 1بوموصل ةدفطوونوئ   رر )  -2

 . رر فن وصرر -3

 

 

 خطوات تنفَذ التمرَن :
 ربط واستعمال أجزاء الكامَرا التلفزَونَة

 التوضَحَة الرسوم النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 . لميمل لصةِر  ررمئ -1

   .ل  رفةح رروصوئ لمبوموصل ولصجو ـو لم  مبونـو لممنوسب -2

 

 :لآلةي مع لمبوموصل بمو في لمشبل ل  رصرر لممووبصوفو  -3

 :روي لمسلبصا مووحرا لمسلبصا في روي لمشصور  موضع شصور لمةسجول  -4

 

 .وموصلل  رةشغول لمب Powerم  مفةوح لمةشغول  -5
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 .مدحصول  د  لمصوصا لممردورئ حصن وروووه مفةوح لمفوبر -6

 

 . د  موضح صوصا غوص مةحصل Gainم  مفةوح ةغووص وضوح لمصوصا  -7

 

ل رلرلي لمبوموصل وشدص لممورا لممصلر ةصووصهو  الحظوئ لحر طمبل ن وم  منظوص لمصؤ صوص -8

 .مو ومب  رحو  ةظـص موضح ومرق

 .لمةصووص م  مفةوح لمةبروص لممنوسب لصبئ لمثومثئ و نر لمرلوم سجل -9

 

  .لمةسجول  نر لمرلومئ لمصلريئ ول  ريصض لممورا لممصوصا م  لممفةوح لممنوسب مولف -18

 .RWEلصجع لم  لمرلومئ لمثونوئ م  لممورا لمميصوضئ روسةدرل  لممفةوح  -11

 

لضغر ولمضوم  سدردـو  د  مسوفئ ميونئ وضع وصلئ روضوم لمدو  ممو   رسئ لمبوموصل رير ةشغو :نشاط

 ( سةمو  لمبوموصل رميومجئ شرا لمضوم ولمةروو  لمدوني دبلل مرا طمنوئwhite balance د  مفةوح )

 .في حول  ر  نجوح لممحوومئ لألوم مصا مدصى  ثونوئ ووجب ل ورا لمبصا 68-38م  
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 TV Shot  اللقطات التلفزَونَة  7-1

ممرئ ةدفطوونوئ ةحمل مرموالي ميونئ ةوضع حسب لمصؤوو لإلدصلجوئ ومسل فومةنوع في لمررم ل  بل        

،  ل  ةي ةحمل لمرالالي لمموضحئ مدمين إلشوصلي لملروإلحجو  وير ضصوصا إلرصلط ريض لمصموط و

لمدمروي لمةدفطوونوئ لممدةدفئ ةيمل وفق مررم لممسوفئ رو   رسئ لمبوموصل ولممنظوص لممصوص ومـسل فأ  

رور مسوحئ لمشبل لممنظوص ةير ضصوصا في ةحرور مولع لمبوموصل رحو  ةيري مدشبل لممصلر ةصووصه ةح

 : ممروي ص وسئ وهي بومبل  رلدل لإلروص، وهنون ثبل  حصصل

 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة : 

 الثانَة:                                                                        المرحلة :  اسم الطالب
 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 التلفزَونَة اللقطات اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

   %30 .تنفَذ التمرَن والنتائج النهائَة 2

   %30 .وعمل الكامَراقشة خطوات التمرَن من 1

   %10 .السالمة المهنَة والتحقق من عمل الكامَرا 3

   %20 .لمناقشةل 1

   %20 .الزمن المخصص 0

 المجموع
  

 اسم الفاحص
                                  

 لتوقَعا 
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وةمةوط  Long Shotمو لمدمرئ لمروودئ  رئ لميومئ رأنـو لمدمرئ لمشومدئف لمدمةيصّ  لقطة العامة:ال -2

 رأنـو ةيري ةفوصول لمرو ئ ولممبو  وربل مو وحور رومشدصوئ ولميبللوي رونـو.

 د  مسوفئ مررم وضع لمبوموصل  ((Medium Shotةوضح لمدمرئ لممةوسرئ  اللقطة المتوسطة : -1

مصرص لممصوص وحسب مفـومـو فومدمرئ ةظـص لمشبل م  م د  لمصمر لم  لمحطل  لو محررا    لم

منةصف لمجس ، وةيمل لممةوسرئ  د  ةمدول مسوفئ لمةصووص ممو وومر حصص لمموضوع لم  مسةوى 

ومنـو لمدمرئ لممةوسرئ  ص حجمث لمحمومي.للل م  لمدمرئ لميومئ وةةمةع هسه لمدمرئ رإ روم لمجس  لممصوّ 

ولمدمرئ لممةوسرئ ] ممرئ ةوضح م  لسفل لمرر  لم  ل د  لمصمر[  ((Long Midshotدئ لمروو

  د  ممصمر[. ] ممرئ م  م د  لمصرص لم  م (Big Midshot)لممبرصا 

ضوم مو ةمر  م  لمدمرئ لممةوسرئ م   و د  (Close Up)ا وةر   رومدمرئ لممبرصّ اللقطة القرَبة: -3

لموجث  وةبو   ص لمدمرئ لممصورئ لموجث وةرصط ةفوصودث وةموروعـِ ظّ فةُ  موصلوفئ رو  لمشبل ولمبوحو  لممس

ومنـو لمددمرئ لمبروصا  ،لم  للصب مو وبو  وحسب لمضصوصا ولممصرص لممصوص لممسوفئ رو  لمبوموصل

 .وهي ممرئ ممصرئ جرله مش م مو مثل ممرئ ممصرئ مديونو (Big Close Up)  جرله 

 (37)بطاقة العمل للتمرَن رقم 

   اللقطات التلفزَونَة : اسم التمرَن
 

 ساعة 6الزمن المخصص : مختبر تكنولوجَا اإلعالم        مكان التنفَذ / 
 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

وحسب  والصورَة أن َكون الطالب قادراً علً أن: َلتقط جمَع أنواع اللقطات التلفزَونَة -

 .الحاجة
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 .  لميمل ئررم -1

 .( 1)  رر  ةدومطوونوئوموصل ب -2

 

 

 . لميمل لصةِر ررمئ -1

 ممرئ  ومئ وبوالةي: حمقفطوونوئ، روسةيمول لمبوموصل لمد -2

 .لحر طمبل ن )ر( مةصووص  -م

ضع لمبوموصل  د  مسوفئ محررا ةظـص )ر( رصوصا بومدئ م  م د  لمصمر حة  مسفل لممر   - ب

 . وشئ لمبوموصل لضوفئ ممو وحور رـوسةشوهر طمودن مصرح ومدئ ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللقطات التلفزَونَة  خطوات تنفَذ التمرَن :

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 :وبوالةي ممرئ مةوسرئ روسةيمول لمبوموصل لمةدفطوونوئ مةحموق -3

 .لدةص لحر طمبل ن )ر( -أ

م   م د   ضع لمبوموصل رحو  ةظـصه روضوح ووة  رةمصوب لمبوموصل مو لريورهو  نث مةظـصه -ب

 ، رحو  وظـص لمشبل مشورـو مدشبل لألةي:لمصمر لم  منةصف لمجس 

 

 :  ممرئ لصورئ وبوالةي حمق  مدووه  روسةيمول لمبوموصل -4

 .مولف طمودن )ر(  - أ

رحو  وظـص لمشبل مشورـو مدشبل  )ر( رومبومل وضع لمبوموصل رألصب نمرئ مةصووص وجث -ب

  :لألةي

 

 

 

 

 

 مديو  مدشبل ل بله مسةيونو رومشبل لآلةي: (Big Close Up)لبمل ةحموق لمدمرئ لمبروصا جرله  5- 

 

 

 

 

 

 .(Zoom In / Out)ممرئ لألرةيور ولأللةصلب لبةب ةمصوصله ووضح  :نشاط
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 مارة الفحصاست

 الجهة الفاحصة : 

 الثانَةاسم الطالب :                                                                        المرحلة : 
 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

  اللقطات التلفزَونَة  اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

   %30 اللقطة العامة.فَذ تن 2

   %30 تنفَذ اللفطة المتوسطة. 1

   %10 تنفَذ القطة القرَبة. 3

   %20 .لمناقشةل 1

   %20 .الزمن المخصص 0

 المجموع
  

 اسم الفاحص

                                         
 التوقَع 

 
 

 

 حركات الكامَرا   7-3

، وةشبل منـولع ممةوريئ لمحصبئ ولرصلط لمةفوصول (  2 –7لمحصبوي لمشبل )وة  لسةدرل  لميرور م         

بـوي مسوسـوئ فـي ، وسـنصبط  دـ  حصفي لرـصلط دصوصـوئ لمصـوصا وحصبةــو حصبوي لمبوموصل ضصوصا

 :  مدوئ لمةصووص وهي
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 (  حركات الكامَرا1-7الشكل )

 

ومو  لمجس   رومسوص لم  لمومو  لو ةيمل  د  مةوريئ لمحصبئ رشبل مفمي حو  : (Panحركة بان )  -2
 رةحصون صمر لمبوموصل روالةجوهو  وهي ةسةيصض ةفوصول لممبو . ُةثولمبوموصل ةةورع حصب ،لموسوص

ةيمل هسه لمحصبئ  د  مةوريئ لمجس   م  لأل د  لم  (: tilt up-dawnحركة الكامَرا  تلت ) -1

 صمر لمبوموصل. لألسفل ولميبر حو   ورم  حومل لمبوموصل ثوري ووةحصن

ةيةمر هسه لمحصبئ  د  لالرةيور لو لاللةصلب    لمجس   روسةدرل  حصبئ (:zoomحركة زوم )  -3

 . وي مدةدفئ م  لمدمروي في ل  ولحرمنـو رأنـو ةيري مسةوو ،لميرسئ ومـو لسةدرلموي  رورا

صل وةحصن مع ةدةدف هسه لمحصبئ    سورمةـو رأ  صمر لمبومو (:dolly in-outحركة دولٍ ) -1

حومدـو وةيمل  د  ل روم صمر لمبوموصل ولممو را حصوئ ولنسووروئ ومةوريئ محصبئ لمجس  وةرصطه 

 ولممحور لمسي ةشغدث.

ةيةمر هسه لمحصبئ  د  سصلع وحمل لمبوموصل ميةمرل  د  لو را ةةمب  لمبوموصل م   حركة كرَن: -0

ئ وهنون موضو نوع م  لمبوموصلي وة  ةيدومـو دبلمـو ةصووص لمجس   روةجوهوي مةيررا وطولوو مدةدف

 .(3 –7لمشبل ) د  لألسبلن في موضوع ميونئ وبمو في 

 

 ( حركة كرَن وكامَرا تتحرك باألسالك3 -7الشكل )
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 (38بطاقة العمل للتمرَن رقم )

  حركات الكامَرا : اسم التمرَن

 ساعة 6ص : الزمن المخصمختبر تكنولوجَا اإلعالم        مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 إن َكون الطالب قادراً علً أن: َعرف وَنفذ جمَع حركات الكامَرا -

 

 
 . لميمل ئررم -1

 .( 1 ) بوموصل ةدفطوونوئ   رر -2

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  لميمل ئلصةِر ررم -1

 وبوالةي : Panلمبوموصل لمةدفطوونوئ نفس حصبئ لمرو   -2

 .صوص طمودن  ) ر ( وهو وةحصن لم  لموسوص - م

 .ودن  ) ر ( وهو وةحصن لم  لمومو صوص طم - ب

 

 

 

 

 حركات الكامَرا خطوات تنفَذ التمرَن :

 الرسومات التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 ( وبوالةي:  tilt up-dawnروسةيمول لمبوموصل لمةدفطوونوئ نفس حصبئ ةدي ) -3

 سفل لم  لأل د .صوص طمودن  ) ر ( م  لأل  - م

 .صوص طمودن  ) ر ( م  لأل د  لم  لألسفل - ب

 

 :وبوالةي (  zoomروسةيمول لمبوموصل لمةدفطوونوئ نفس حصبئ طو  ) -4

 .ث  للةصب منثصوص طمودن  ) ر (  - م

 .ث  لرةير  نثصوص طمودن  ) ر (   - ب

 

 : وبوالةي (dolly in-outروسةيمول لمبوموصل لمةدفطوونوئ نفس حصبئ رومي ) -5

 صوص طمودن  ) ر ( رةحصون لمبوموصل وممدـو نحو لألمو . -م

 .صوص طمودن  ) ر ( رةحصون لمبوموصل وممدـو نحو لمددف -ب 

 

صبئ لمرو  حل  رةنفوس   م  طمبل ن وصةرـ  بمو في لمصوصا وم  ث ئلدةص ثبلث آلةوئفي لمصوصا لنشاط : 

 .ولمةدي ولمطو  ولمرومي
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 استمارة الفحص

 ة الفاحصة : الجه

 الثانَةاسم الطالب :                                                                        المرحلة : 
 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 حركات الكامَرا اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

   %30 نهائَةتنفَذ التمرَن والنتائج ال 2

   %30 وعمل الكامَرامناقشة خطوات التمرَن  1

   %10 السالمة المهنَة والتحقق من عمل الكامَرا 3

   %20 .لمناقشةل 1

   %20 .الزمن المخصص 0

 المجموع
  

 اسم الفاحص
                                          

 التوقَع

 

 

 زواَا التصوَر   7-1

( ةريو مدحوجئ وضصوصا نمل لمفبصا لمةي ةوجث مدمةدمي وهنون 4 –7طولوو لمةصووص لمشبل ) ةدةدف       

 لميرور م  طولوو لمةصووص لمةدفطووني ونسبص منـو طولوو ةير مبثص لسةدرلمو في هسل لممجول ومنـو: 

ــ  ةُ  الزواَللا الموضللوعَة )مسللتوَة(: -2 ــث حو ــص  ــ  لمموضــوع سلة ــئ   ةير ــئ ةيروصو ــوهــي طلوو ـِ  صظ

لممةدمـي لمموضـوع مـ   ، ووسـةمصىممنوسـرئ مدصؤوـئ لمرشـصوئ لمبوموصل لمجسـ  رطلووـئ ل ةووروـئ ةبـو 

 .دبلل ةولفق لمصؤوو مع وجـئ لمنظص لمميصوضئ في لمدمرئ
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 ،مـسه لمطلووئ دصوصـوئ رصلموـئ ةيرـص  ـ  ميـو  مةيـررا زواَا فوق مستوي النظر)زاوَة عالَة(: -1

، لمو بوفوئ لنشو ـو فةيةمر  د  وص لوا ةسور لروص لمشوشئلممصّ ودصوصوةـو رأنـو ةيري لمموضوع 

 .م  لأل د  لمومئ صمر لمبوموصل لم  لألسفل حو  ةأدس لمجس  

ةيمـل هـسه لمطلووـئ  بـر طلووـئ فـوق مسـةوى لمنظـص  زواَا تحت مستوي النظر)زاوَة منخفضة(: -3

م  لألسفل وومب  ل  ةيري هسه   فنبلحظ صمر لمبوموصل وةجث نحو لأل د   ورـسل فـي ةصوص لمجس 

 .منسرئ مدشدصوئ لممصوصا، ولةجوهـولمطلووئ هومنث رلدل لإلروص رو

بمو ةوجر طولوو ةصووص  رورا ةيمل جمويـو  د  رنوم لمصوصا لمةدفطوونوئ وفمأ مدصوصوةـو ومنـو طولوو 

 و  لمسـمبئ حوـ  ةصووص ةسم  طولوو نظص لمرو ص )فوق لمصمر(حو  ةصوص لمشبل م  لأل د  وطولوو 

وةسـةدر  حسـب ضـصوصا  ،، لضـوفئ لمـ  لمطولوـو لممو دـئ لميروـرامل لميرسوي  د  ةشبول هـسه لمصـوصاةي

 لمدمرئ .

 

 ( أنواع زواَا التصوَر 1 –7الشكل )

 

 (39بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 .زواَا التصوَر : اسم التمرَن
 

 ساعة 6لزمن المخصص : امختبر تكنولوجَا اإلعالم        مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 .أن َكون الطالب قادراً علً أن: َعرف زواَا التصوَر وان َتمكن من تنفَذها بالكامَرا -
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 . لميمل ررمئ -1

 .(1)بوموصل ةدفطوونوئ   رر  -2

 

   زواَا التصوَر خطوات تنفَذ التمرَن :

 التوضَحَة الرسوم مةالنقاط الحاك العمل خطوات

 

 . لميمل لصةِر ررمئ -1

 روسةيمول لمبوموصل لمةدفطوونوئ نفس لآلةي : -2

 .مولف طمودن )ر( -م 

 .لجيل لمبوموصل ةسةمص رطلووئ ل ةووروئ ولررم رومةصووص -ب

 : روسةيمول لمبوموصل لمةدفطوونوئ نفس لآلةي -3

 .مولف طمودن )ر( -م 

 .سفل وصوص طمودن ) ر ( م  لأل د صمر لمبوموصل لم  لأل ممل -ب

 : روسةيمول لمبوموصل لمةدفطوونوئ نفس لآلةي -4

 .مولف طمودن )ر( -م 

 .م  لألسفل صمر لمبوموصل لم  لأل د  وصوص طمودن ) ر ( ممل -ب

 

 : لآلةيروسةيمول لمبوموصل لمةدفطوونوئ نفس  -5
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 .طمودن )ر( مولف -م 

 .  وصوص طمودن ) ر ( م  لألسفلصمر لمبوموصل لم  لأل د ممل -ب    

 : لآلةيروسةيمول لمبوموصل لمةدفطوونوئ نفس  -6

 .مولف طمودن )ر( -م  

  .صمر طمودن ) ر ( ولررم رومةصووصل  رجيل لمبوموصل  موروئ  د    -ب      

 

 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة : 

 الثانَةالمرحلة :                               اسم الطالب :                                          

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

   زواَا التصوَر اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

   %30 تنفَذ التمرَن والنتائج النهائَة 2

   %30 وعمل الكامَرامناقشة خطوات التمرَن  1

   %10 المهنَة والتحقق من عمل الكامَراالسالمة  3

   %20 .لمناقشةل 1

   %20 .الزمن المخصص 0

   المجموع

 اسم الفاحص
                                              

 التوقَع                                          
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   Lightingاإلضاءة  7-0

ــئ لألسوســوئ مئلضــوما          هــي جيــل لممشـــر لو لمشــيم لممــصلر ةصــووصه ولضــحو ممــو   رســئ لموظوف

لمبوموصل بمو ةصله لميو  لممجصرا وةسةدر  لإلضوما في لرـصلط ةفوصـول لممولـع ولممبـو  ولمشـدص لممـصلر 

ةصووصه، فوإلضوما ةددق لمظـبلل لمص وسـوئ وةرـصط لألشـووم وةجسـر لمةبـوو  لألسوسـي مدمنظـص فـي مريـوره 

ل  مسوسـوو  مدضـوم وهمـو لمضـوم لمررويـي وومثـل رضـوم لمشـمر نــوصل وضـوم لمثبلثئ، وهنـون مصـرص

لمممص موبل ولممصرص لمثوني هو لإلضوما لمصنو وئ لممةمثدـئ رـأجـطا لإلضـوما لممصلفمـئ مدبـوموصل ومدحمـوي 

 لإلضوما مثل لممصوروح لمبـصرو وئ لممدةدفئ لألنولع ولممرصلي.

( في لألسةوروو ضم  لنسوق ميونئ ةصل ي  ـرا  ولمـل  5 –7ةة   مدوئ ةوطوع ميرلي لإلضوما لمشبل )

 :مرنوه في منـو لمحصبئ لثنوم لمةصووص ولمشيم لممصلر لرصلطه وبمو هو مرصج

ةيةرص لممصرص لمص وسي مئلضوما في لممشـر لميو  وةوضع  نـر : Key Light)اإلضاءة الرئَسَة )  -2

 لممصورئ بي ةظـص لمظبلل ررصومئ ررويوئ. لألسوسوئ إلظـوص ةيروصلي لموجث دوصئ في لمدمروي

وسةدر  هسل لمنوع م  لإلضوما مدةيروـص  ـ  لمحومـئ لممطلجوـئ مدمشــر : fill light) إضاءة الملء   )  -1

م  دبلل لمةحب  في لوا لمظبلل لمنوةجئ    لمضوم لمص وسي، فمثبل وةردب ةصووص مشــر مدـيم رومرـجـئ 

 دوفي لإلضوما رأجولم مةوةصا. لضوما بثوصا ولميبر لر ووحي مشـر

ويري هسل لمنوع م  لإلضوما  ممو ممبو  لمةصـووص وسمـن  ـ  (:  Back Lightاإلضاءة الخلفَة )  -3

رصوق فصل موضوع لمةصووص    لمددفوئ، و ورا مو وبو  مولـع بشـوف لمضـوم ددـف لمممثـل مولجــو 

طلووئ جونروـئ صوـق  دـ  موضـع لمةصـووصمدبوموصل، ووسةدر  هسل لمنوع م  لإلضوما إلضفوم نـوع مـ  لمر

 رصجئ مرن  منث، فـي ةيةرص لمةمنوئ 45رصجئ لمو  لمشيم لممصلر ةصووصه ورطلووئ  45

. 

 

 

 

 

 

                                               

 
 
 
 

 ( توزَع معدات اإلضاءة0-7الشكل )
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  كشافات الضوء   7-0-2

( رحسب شـرا لإلضـوما ونـوع لمضـوم لممـصلر ةسـدورث،  6 –7لمشبل )لمضوم ةةيرر منولع بشوفوي        

فـنــون بشــوفوي سلي لنــوصا صــفصلم ةحــوبي ضــوم لمشــمر ولمةــي غومرــو مــو ةســةدر  فــي ةصــووص لممشــوهر 

 ل  بمـو ،( ولمةي غومرـو مـو ةسـةدر  فـي لألسـةورووsoft lightلمدوصجوئ، وهنون بشوفوي لإلنوصا لمنو مئ )

( لمموجـئ ولمةـي ةسـةدر  فـي ةوجوـث لمضـوم لمـ  رميـئ محـرر رو  لألدـصى spot lightهنون بشوفوي ) 

ولمةــي غومرــو مــو ةســةدر  فــي لممســوصح لو فــي لجــصلم لمدمــوملي لمةدفطوونوــئ حوــ  ةيرــي جموموــئ رةوضــوح 

 لمشدصوئ لممصلر ةصووصهو رو  محورث لمدوصجي.

 

 
 

 ( كشافات الضوء6-7الشكل )

 

 (10بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 توزَع معدات اإلضاءة فٍ األستودَو : اسم التمرَن
 

 ساعة 6الزمن المخصص : مختبر تكنولوجَا اإلعالم        مكان التنفَذ / 

 
 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 .وان َتمكن من تنفَذها بالكامَرا إن َكون الطالب قادراً علً أن: َعرف زواَا التصوَر -
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  لميمل. ئررم -1

 .( 1)بوموصل ةدفطوونوئ   رر  -2

 .( 1)بوشف لضوما  موري   رر  -3
 

 
 

 
 .  لصةِر ررمث لميمل  -1

 : روسةيمول لمبوموصل لمةدفطوونوئ نفس لآلةي -2

 .)ر( مولف طمودن -م    

 .موري ددف طمودن ولررم رومةصووصلجيل بوشف لإلضوما ممي -ب   

 

 
 

 توزَع معدات اإلضاءة فٍ األستودَو خطوات تنفَذ التمرَن :

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 :روسةيمول لمبوموصل لمةدفطوونوئ نفس لآلةي -3

 .مولف طمودن )ر( -أ

رصجئ  45رصجئ لمو  طمودن ورطلووئ  45موري  نر طلووئ جونروئ لجيل بوشف لإلضوما ممي -ب

 .مرن  منث ولررم رومةصووص

 

 
 
 

 : بوموصل لمةدفطوونوئ نفس لآلةيروسةيمول لم -4

 .مولف طمودن )ر( -م

 45صب لموث رطلووئ ةرصجئ لمو  طمودن ولل 45لجيل بوشف لإلضوما مميوموري  نر طلووئ جونروئ  -ب 

 .رصجئ ولررم رومةصووص
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 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة : 

 الثانَةالمرحلة :                                اسم الطالب :                                         
 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 توزَع معدات اإلضاءة فٍ األستودَو   اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 
 المالحظات

 

   %30 تنفَذ التمرَن والنتائج النهائَة 2

   %30 َراوعمل الكاممناقشة خطوات التمرَن  1

   %10 السالمة المهنَة والتحقق من عمل الكامَرا 3

   %20 .لمناقشةل 1

   %20 .الزمن المخصص 0

 المجموع
  

 اسم الفاحص
                                                         

 التوقَع
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 أسئلة الوحدة السابعة                   

 

 

 

 الكامَرا التلفزَونَة. اءأجزعدد  -2س

 

 وضح كَفَة ربط الكامَرا التلفزَونَة. -1س

 

 .وأنواعهاأشرح اللقطات التلفزَونَة  -3س

 

 فٍ عملَة التصوَر. األساسَةعدد الحركات   -1س

 

 عدد أنواع زواَا التصوَر. -0س

 

  الخلفَة واإلضاءةالرئَسة  اإلضاءةما هو الفرق بَن  -6س

 

 كشافات الضوء. ستخداماوضح كَف َمكنك  -7س
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 األهداف  

 : الهدف العام

لمصحوفئ لالمبةصونوئ في لالةصول لالمبةصوني وةرح  هسه لموحرا في ميصفئ لمرومب ولبةسورث لممـوصا 

 لمةوطوع ولالسةمرول موسو ل لإل بل . ونويوةم

 : األهداف الخاصة

 وبو  لمرومب لورصل  د : م نةولع 

 لمةفو دي. لإل بل ي ةجسور لرصلةث ف .1

 لمةمب  م  لمبةورئ في لمموللع لإلمبةصونوئ. .2

 لمةمووط رو  لمصحوفئ لالمبةصونوئ ولمصحوفئ لمةمدوروئ لموصلوئ. .3

 .ولإلسل وئةيطوط لرصلةث في صنو ئ لمرصلمج لمةدفطوونوئ  .4

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الثامنةمحتوَات الوحدة 

 ةفو دوئ  مدوئ:  41   رقم تمرَن -

 لمبةورئ في لمموللع ولممنةرووي لالمبةصونوئ : 42   رقم تمرَن -

 لمةحصوص لمصحفي في لممولع لالمبةصوني:  43   رقم تمرَن -

 صنو ئ رصنومج لسل ي: 44   رقم مرَنت -

 صنو ئ رصنومج ةدفطووني: 45   رقم تمرَن -
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 اإلعالم االلكترونٍ مقدمة فٍ 8-2

رل  سةدصا لوه  ظ و  موص لنير  م  ومبورــــسه لمممومـــئ صدث ولة صـــص وســـو ل ل بلمـــث ومبل لّ         

ــــئ لسوسي  د  مرشبل ر مةي ةيةمولنوئ صوإلمبة  لإل بللسو لو ــــي  وةمون لدــــةبلف  د  ي موومميدلالنةصنو

 ئ في نمل صرومسوروآلنوئ ط مةي ةةمونةصنـــــي لأللرويئ شربئ رف ،صلولألمثل مدةلسودئ وملةجيدـو ، ومسمووةـ

ــــ موومميدل ــــةدرل  مئ وسـ ي فضــــبل   ــــصا مدمسةدو  وب  رو  م  مر سوومسل لمـلالس مو مي  وموئ ر  در

  ص آدص.دةصول

 

 أشكال اإلعالم االلكترونٍ  8-1

ــــي شـــــرةـو ورمجلني صوإلمبة  لإل بلل رةرلص        ــــومةروصلي  لمة ي إلمبونوولدوصئ ي ونصألنةلشربئ ر ر

ةصول ومرولي لجةمو وئ ي لشربو  ه مرمو نشـ روموةـورةصط ر  مــــ  مبو)لمووـــب(، وةوحـو ممةي لمةفو دوئ ل

ــــــص، مدص، ولألفبووى و لبئ مدمحةصمشوو ــــــويق فرمع ةوإل بلموئ   لممفوهو  لفإ ر را ورمجلإل بلموئ ل لمةمنو

صلي ممةغولمع ف مةبولوئ  د  رمةمدولسو ل ومصي لجررا ومورشبوال جسي مدصي ممجموهولالةصول ظــــــــــ  لنو

را ورجص ميووو  فإ  مــسل ميومل د  سا ه بنوفروصر (و وطمةدوفل)ص مرونمو وسة  (ينصألنةل)ضةـو شربئ صفلمةــي 

وممو   رروميوملمـسي لسـةروع م  ووصـل لممسـةدر  لمي صم  لإل بلصي لر نشـأي، السـوامو لمجموهولمبلةصول 

ّر  ةملمةــي  (ينصألنةل) د شربئ لممجــبلي ولمصــحف  ،نيصوإلمبةل  إل بلي. ووشــمل لنصمةصل روألنةو ه

ط  ودةص ومنشلموئ ؤومس  وصمسـو وةحمل مورنفسـو صف ةيص وصمث هو ئ ةحو  وب صض م وفةصو دومحةوى 

 لم :لمي صملني صوإلمبة  لإل بللشبولرر مةةيومصحفي. وى لممحةلمـنوئ ي ويوصةشرلب ورآ

 ي.نصألنةلإل بلموئ  د  شربئ للع ولممل -1

 رمو فوـو لممرونوي.مشربئ للع ولمص مصحفي  رص لمنشي لمورنوئ :دصوإلمبةلمصحوفئ ل -2

 لالنةصني.محي  د    لمري لموردلإلسل ئ لالمبةصونوئ:  -3

 لممنولي لمةدفطوونوئ لالمبةصونوئ: درموي لمر  لمحي  د  لالنةصني. -4

 درموي لألصشوف لالمبةصوني. -5

 لإل بلنوي لالمبةصونوئ: درموي لمنشص لإل بلني  د  لالنةصني. -6

 لمدرموي لإل بلنوئ لمةصفوـوئ. -7

 ر رون ولمةووةص( ولمموللع لالمبةصونوئ.لنولي لمةولصل لالجةمو ي )لمفو -8
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 درموي لمـوةف لمجولل وةشمل لمر  لمحي  د  لمـوةف لممحمول. -9

 (  د  لمـوةف.SMS-MMSصسو ل ) -10

 ر  درموي لألدروص لميوجدئ. -11

 

 التفاعلَة اإلعالمَة 8-3

لصوئ  جيدي م  لميوم شـري لمسنولي لمموضوئ ةحوال بروصل مـمو في مجول وسو ل لالةصول        

وشربوي لمـوةف، وشربوي لمميدوموي، ولسةدرل  ةبنوموجوو لمر   مصغصا، فمع ةروص لمحوسروي

لمفضو ي، وظـوص ةبنوموجوو لموسو ر لممةيررا، وةبنوموجوو لالةصول لمةفو دي رةرروموةـو لممدةدفئ، ظـصي 

نووي ولرصلي ودصو ص وسمن ممو ةمةدبث هسه لموسو ل م  لمبو ،وسو ل لةصوموئ حروثئ و ومموئ ومةموطا

ةبنوموجوئ ةفةمرهو لموسو ل لالةصوموئ لمةمدوروئ، وميل مه  هسه لمدصو ص لمةي ةةموط رـو هسه لموسو ل 

هي لمةبلبـو ألرولي ةفو ل رو  لممصسل ولممسةمرل،  (لالنةصني)وفي ممرمةـو شربئ  -لالةصوموئ لمحروثئ 

لمـو مدوسو ر لممةيررا بومصوي ولمصوصا لمثورةئ ولرصةـو  دي لمنمل لمحي لمسصوع مدميدوموي، ولسةدر

ولممةحصبئ، وةرورل لمصسو ل رو  مرصلف لميمدوئ لالةصوموئ ولمجمع رو  دصو ص وسو ل لالةصول 

 لمشدصي ووسو ل لالةصول لمجموهوصي ولميومموئ وغوصهو.

 
 

رومئ ميونئ، لصةروروه وثوموه  وةصةرر وسو ل لالةصول لميومموئ لمةفو دوئ لمحروثئ لمةي ال ةمف  نر حرور

رةروص لسةدرل  لألفصلر ولمجمو وي مةبنوموجوو لالةصول لمحروثئ، ولهة  لمروحثو  في مجول ةبنوموجوو 

، وحوومول ةحرور مريورهو وصصر مرولةـو، بمو حوومول لإل بل لالةصول ررصلسئ هسه لمةفو دوئ في وسو ل 

سمن  في لمةفو دي  رص لإلنةصني، ورصل ق لوور رصجةث موضوه صصر لمدصو ص لمةي وةموط رـو لالةصول

 مسدوبلالةصول.وميل ملصب لمةيوصوف مدةفو دوئ لإل بلموئ هو: " مدّوئ لمرمج لآلني، مو لممةأني، في 

وةبو  لممورا مو لمصسومئ، هي محوص هسل لمرمج، رغصض  ولممصسل لموث، لالةصول ولمةولصل، رو  لممصسل

 التواصل

 

 

 

 عن

 
 

 بعد
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مررو ئ  رـو، مو لالسةرصلن حومـو، ووشمل لمدرمئ لممدحمئ رأي وسودئ ل بلموئ علإللنومو  ةوصول لمفبصا

لممّصلم في بل مررو ئ  مو مص وئ مو لمبةصونوئ ةةوح مدجمـوص م  وشوصن رصموث. وهو رـسل وشمل صفحئ

مشوصبوي لمجمـوص في لمرصلمج لممص وئ  وةيموروةـ   د  مولرهو في مولليـو لإلمبةصونوئ. بمو وشمل

 ولمنرولي". إلسل وئ، ومرلدبلةث في لو وي لممحوضصليول

 الجمهور التفاعلٍ 8-1

لمموص  فوث بوةرو  لموسو ر لممص وئ ولممسمو ئ ولمممصوما وضيو وبو  موددمي لمةفو دوئ روإلنةصني        

وط، ويبر لإل بل  لمةفو دي مع لمجمـوص مثل )صحوفئ مررو ئ، صلروو وةدف لسومشوصبو وروصحو مآلصلم، 

 مولممةرورمئ  رص لمرصور لإلمبةصوني،  لمصرور  ولررلملممحورثئ  فةح لمبونووي  رورا ةمّب  م  لم  لنةصني(

  رص لممنةرووي ولمموللع لالمبةصونوئ. مولالةصول لمـوةفي، 

مع لدةووص لممةفو ل ورومشبل  مبل مئمةأدصا وسمن روم مووم  لمممب  م  وبو  مؤل بل  صرا فيل فوصوئ 

وفوروو( ممو وةوح  )بدموي، صوص، صوي، لممةيررا وحةوي  د  بل مشبول لمةيروص لسمحرر لمسي وصوره، لم

ةمب  ل أل  لمةبنوموجوو لمحروثئ لهةمومو بروصصولرر ممدفوي مدصى، فومةفو دوئ مع مجـطا لإل بل  ةثوص 

موجورا  د   م  لسموع صوةث لمدوص رث ولمةحر  مع مفصلر ومجمو وي م  شربوي مدصى لمجمـوص

 مسوفئ ريورا  نث.

 

 

 

 

 صناعة البرامج اإلذاعَة والتلفزَونَة 8-0

 :البرامج اإلذاعَة

ممو بوني لإلسل ئ لممسمو ئ )لمصلروو( ةيةمر مسوسوه  د  لمصوي، مي  د  حوسئ لمسمع، بو   د         

مو  صسومةـ  لإل بلموئ، لممو مو  روإل بل  لإلسل ي لممسموع مْ  ويمدول  د  مْ  وحمل هسل لمصوي مضو

مع مصل وا م ا لممورا لممسل ئ ةسمع ممصا ولحرا، فبل ُررا لسله مْ  ةّةس  روموضوح ولالدةصوص ولمرلئ في 

لنةموم لمبدموي لمميرصا    لممضمو  ولمرير    لسةدرل  لمبدموي ولميروصلي لمميّمرا ولمجمل لممرومئ 

وم  مه  . نئ، لس ل ا لمربلغئ رل موه في لإلوجوط ولمروو ولممصبرئ، ولألمفوظ لممسةـدبئ مو لممسةـج

، مسوع صرر، ممر  رصلمج، محووص، مدروصلمشدصووي لميومدئ في لنةوج لمرصلمج في لإلسل ئ: لممسوع )لوص  

، ومـنرر لإلصسول، وبوةب لمنص، وفني لمصوي، ومروص مو لألسةوروومنروب(، ولممدصج، ومـنرر 

 لمرصلمج، ومصللب لمرصنومج، وفني لممبةرئ. ، ومنسقلألسةوروومصللب 
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 :البرامج التلفزَونَة

ي ولمصـوصا فـي رصلمجـث ومورةـث لممسل ـئ، لمص وسو  لمصـووشبل لمةدفطوو  لممبو  م  لمينصصو         

لإللبلل م  لمببل  الَ  لمصوصا ةغني  بلط لم فإ ا لسةدرل  لمصوصا لممةحصبئ في لمممو  لألول ةجيل م  مسل

جونب بروص م  لممورا لمممصوما مو لممنرولئ، لس لناــو ةيررـص وةةحـر  بثوـصله  مـو وـصلر لمةيروـص  نـث مو    

 بسث  رص لمشوشئ. وم  هنـو بونـي لمبةورـئ مدةدفطوـو  ةةسـ  رإوجـوط مو لدةصـوص مبرـص ممـو هـي  دوـث فـي 

  .لإلسل ئ

صهو موة  ةشـبودـو حسـب نو وـئ لمرصنـومج، وررم ل رلر رصلمج لمةدفطوو  رةدمي لألفبوص ولمميدوموي م  مصر

ــئ،  ــئ، لمثموفو ــوص،لمرصلمج لإلدروصو ــون لألدر ــو ، فـن ــصلمج لمةدفطو ــرر ر ــوص لممشــوهرو ، لس ةةي ــئ جمـ ونو و

  .لالجةمو وئ، لمةيدوموئ، لمصووضوئ، لمدوصئ، لمروص ئ، لمرونوئ، لمف ووئ برصلمج لألرفول ولمشروب ولممصما

وبـو  مـث لممـرصا  دـ  ةجسـور مفبـوصه وميدوموةـث فـي  م  صوحرث نصو مبةورـوووةردب لإل رلر لمةدفطووني 

صوص وممروي ومشوهر مص وئ، ومسمن ويرر لمةدفطوو  صوصا مص وئ في لمممو  لألول، فضبله    لرصةث فـي 

  .لدةووص مبونوي لمنص م  بدموي وجمل وفمصلي ةؤري لممين  روضوح

لممبو  ولمدصو ص لمةي ةموط لمةدفطوو  بجـوط ل بلمي غووةث وويمل مير لمرصنومج في ظل لوور لمطمو  و

مع ولمرصص فم  لمررويي م ا  دوث مْ  ود ا . ةوصول مفبوصه وميدوموةث    رصوق مدوررئ حوسةْي لمسا

رينوصص لمةيروص لمةدفطووني وميرلةث، وودةوص مو وجّسر مشوهره، مونجح في ةوصول مفوهومث لم  مشوهروث، 

 .  لهةموموةـ  منس لمدحظئ لألوم  وحة  نـووئ لمرصنومج روسةدرل  مسوموب لمةشووق لممةيررارل ووسةحوس  د

ر، ويومج جموع جولنب لمفبصا مو لمـرف لممردوب  م فومبةورئ مدةدفطوو  وجب  ةبو  في لومب ولضح محرا

ةث ولمبونووةث في مرا طمنوئ محررا ومسوموب مةنو ئ، ةدةدف حسب ررويئ لمرصنومج لمةدفطووني، ونو و

 ولمدوموي لمةي وسةدرمـو.
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 (12بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 عملَة تفاعلَة : اسم التمرَن
 

 ساعة 6الزمن المخصص : مختبر تكنولوجَا اإلعالم        مكان التنفَذ / 

 

 : األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ

إحدي وسائل اإلعالم وتحدَد شروط  أن َكون الطالب قادرا علً إَجاد موضوع تفاعلٍ فٍ -

تنفَذه بشكل علمٍ، علً وفق طرحه فٍ الوسَلة اإلعالمَة مع مراعاة مستلزمات 

الصَاغة االتصالَة التفاعلَة، وانتقاء الوسَلة األكثر مالئمة إلَصالها إلً الموضوع 

 المستهدف.

 

 

 (.1جـوط حوسوب  رر ) -1

 شربئ )لنةصني(.  -2

 .وو  مو هوةف )سبي(صحوفئ مو مسووع مو ةدفط  -3

 

 

 عملَة تفاعلَةخطوات تنفَذ التمرَن : 

 الرسومات التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات
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ل مل  د  ةشبول لممين   لموسودئ لإل بلموئ. لم  لوصومثحرر لممين  ولمـرف لمةفو دي لمسي ةصور  -1

 في صموط مفظوئ ولضحئ،    رصوق صووغةن مدرصح.

ةبو  لميمدوئ لمةفو دوئ  م دي رومصوص ولموثو ق رـرف ةأبور لمصمي.لحصص  د   طط لمـرف لمةفو  -2

 .لموثلموسودئ لإل بلموئ منوسرئ مدوسودئ لمةي سةبو  و ومه رولسرةث  لم  لوصومـولمةي ةمصر 

 

 لمصحوفئ 1

 لإلسل ئ 2

 لمةدفطوو  3

 شربئ )لالنةصني( 4

 
 

مضمو  لمصسومئ ث وموللفث لألوموئ م  ررويئ لف  د   ورلي لمجمـوص لممسةـرف ومسةوى ثموفة -3

 وصول صمون رشبل ولضح.إل وومئلمةفو دوئ في مح

صسومةن لمةفو دوئ رحسب مضمونـو وررويئ ةيصضـو  لصسولل مل  د  ضرر  ومل لمةولوي في  -4

لسةجوروي غوص مصغوب رـو روميمدوئ  لحرل  لم مدموضوع، لس لر ومور لمةولوي غوص لمسدو  

لممسور رومميةمرلي  ةجنبوونو، ورمو ال وؤري لم  ةحموق مغصلضـو مرى لمرصفو .لمةفو دوئ مح

ولمممرسوي ولمرمور ولممموصسوي لمةي ووموـو لمجمـوص مهموئ ل ةروصوئ دوصئ في وومووةـ  

وثموفوةـ .ل مل  د  ةموو  صسومةن لمةفو دوئ وصصر ةغسوةـو لمصلجيئ م  لمجمـوص لو لموسودئ 

 لمـرف ولممين  لمسي درري مث. لإل بلموئ،  د  وفق

)ةموني، ميدوموةي،  ل  رةصووب لمصسومئ لمةي وة  صصر ددل فوـو، رير ةحرور لمددل رشبل رلوق -5

 لمةولوي، لممين ، لمـرف، وغوصه(.

 .لإل بل وسو ل  لحرىرةنفوس  مدوئ ةفو دوئ مع   ةمو م بوف ومب   نشاط :
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 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة : 

 الثانَةالطالب :                                                                            المرحلة :  اسم
 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 عملَة تفاعلَة اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 المالحظات

   %30  2،1تنفَذ الفقرات  2

   %30  3،1 تنفَذ الفقرات 1

   %10 0تنفَذ الفقرات  3

   %20 .لنشاطل 1

   %20 .الزمن المخصص 0

   المجموع

 التوقَع اسم الفاحص

 

  
 (.1جـوط حوسوب  رر ) -1

 .شربئ )لالنةصني( -2

 (11بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 الكتابة فٍ المواقع والمنتدَات االلكترونَة : اسم التمرَن

 ساعة 6 الزمن المخصص :مختبر تكنولوجَا اإلعالم        مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 أن َكون الطالب قادرا علً الكتابة والمشاركة فٍ المنتدَات والمواقع االلكترونَة . -
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 الكتابة فٍ المواقع والمنتدَات االلكترونَة خطوات تنفَذ التمرَن :

 التوضَحَة الرسوم ةالنقاط الحاكم العمل خطوات

في  مومنشئ حسورو جرورل روسةدرل  درمئ لمةروو  لإلمبةصوني لمدوصئ روممولع لمدوص روممرونوي  -1

 لمموللع لالجةمو وئ )لمفور رون ولمةووةص( وغوصهو م  موللع لممنةرووي.

  د  ميصفئ ةومئ روسةدرلموي مصلحل لميمل  د  مولع )ردوجص( لمدوص روممرونوي ولمموللع ب  -2

 .لألدصىولممنةرووي 

وبو  مرون رصور لمبةصوني دوص رن مةسةروع لالشةصلن في ريض لمموللع لمةي  م ب  حصوصو  د   -3

 ةردب فوـو رصورل لمبةصونوو.

 .لمصمي مو نول  فبصا لممرونئ حرر  -4

 شصح مرسر مو للةرر م  لمفبصا. فيمدص  -5

 حووةن لمووموئ. محرل  مووصوص، ةيدومو  د  لألدروص ولألحرل  ولمةم  صضو لول مل  د  بةورئ  -6

 مرونةن ومشوصبوةن رومصوص.مصفق  -7

لمفورووئ لممسجدئ، ورإمبو  م  وصغب  موممورع لمصوةوئ لممصوصا  طط مرونةن ومشوصبوةن روم -8

 مشوهرةـو. موةحمودـو لالسةموع لموـو 

 د   ةويرنشصهو في مولع لممرونوي وح لمفبصا لمةي ةصغب مووبو  نص لمممومئ  م ل مل  د   -9

 لممورا ممورا لألسوسوئ مـو.           

 . مرونةن لال لسل صغري في سمن مو صمون موال ةفسح لممجول مآلدصو  رومةيدوق  د  ممومةن -18

 .لبةب مرونةن رومدغئ لميصروئ وةأبر م  ر   درمئ لمةروو  مو لمرصنومج مدغئ لميصروئ -11

 ن.لدةص رصومئ لمةروو  لممثد  لمةي ةدوق ر -12

لسةدر  لول ر لمنحو، ولإلمبلم،ولمضمو ص، ومرولي لمةيصوف، ومسموم لموصل، ولإلشوصا،  نر  -13

 لمبةورئ.

 

 

 

 ومنرمي. منوقرشبل  ولإللنوعلثري ممرصةن في لمةيروص  -14

 صغ لميروصلي لمةي ةبةرـو رشبل جور وولضح وموجط ومةموسن. -15

 لمةمومور لالجةمو وئ ولمشصويئ لإلسبلموئ. لم ـ  ولإلسوما ولإلسوما لمو روآلدصو لرةير    لممسور  -16
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 لمةط  رشصور لمبةورئ وةيدوموةـو وضولررـو لمةي ةضيـو لممنةرووي ولمموللع لالمبةصونوئ. -17

 لسةدر  مسدوروه مروشصله وممةضروه ول بلمووه م  رو  م  وةضم  ظصوفوه غوص مفورا، ولسةدر  بدموي  -18

 ا ةةّ  صووغةـو رأسدوب فو ل.مفةوح ضم  جمل لصوص

 لال ةرلل ولمحوور في رصح لآلصلم. -19

ولسةدر  لألس دئ لممفةوحئ مثل "مو “ةفورى رصح لألس دئ لممغدمئ مثل "هل منة  مع مو ضر؟  -28

 صموب ؟" لمةي ةمّبنب  م  لسةدصلج ةجوصب مثوصا مبلهةمو  السةدرلمـو في بةورئ ممول.

لمسي ةصغب رنشصه في لمموللع ولممنةرووي  لمصمي مولمفبصا  مول وبو  لمممو م لحصص  د   -21

ولممرونوي لصوصل ووحةوي  د  مرلدل مةيّررا حة  وجسب لنةروه لمجمـوص ووحوفظ  دوث، ول مل 

 د  ل  ومةوط رمجمو ئ لمةمونوي لمةي ةمنح لمممول ةيرروئ )ددر لموسو ل( مةيري  مموه مدنص 

   رصوق لمةألد  لرص لإلمبو  مع لميول ق لمةي وفصضـو لمةصفّح  )لمصولرر لمرلددوئ ولمدوصجوئ(

  د  شربئ لإلنةصني.

لبةب مرونئ مو مشوصبئ في مولع لممرونوي مو لحر لمموللع ولممنةرووي لالمبةصونوئ مصل وو  نشاط :

 لمشصور ولمضولرر لمدوصئ رومبةورئ مو لمةي ةنفصر رـو ةدن لمموللع.

 استمارة الفحص

 احصة : الجهة الف

 الثانَةاسم الطالب :                                                                        المرحلة : 
 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 الكتابة فٍ المواقع والمنتدَات االلكترونَة اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 المالحظات

   %30 7،  6، 0،  1،  3، 2،1الفقرات  تنفَذ 2

   %30 21، 23، 21، 22، 20، 8،9تنفَذ الفقرات  1

   %10 12، 10، 29، 28، 27، 20،26تنفَذ الفقرات  3

   %20 .لنشاطل 1

   %20 .الزمن المخصص 0

   المجموع

 التوقَع اسم الفاحص
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 (13بطاقة العمل للتمرَن رقم )

 ر الصحفٍ فٍ الموقع الكترونٍالتحرَ : اسم التمرَن

 ساعة 6الزمن المخصص : مختبر تكنولوجَا اإلعالم        مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:
أن َكون الطالب قادرا علً فهم عملَة التحرَر الصحفٍ فٍ المواقع االلكترونَة  -

صحفَة علً وفق الشروط الصحَحة اإلخبارَة وبما َمكنه من القَام بعملَات الكتابة ال

الملتزمة بمتطلبات الموضوعَة والبساطة والوضوح، بما َجعل المتصفح َطالع الخبر 

 وَفهمه جَدا.

 

 

 (.1جـوط حوسوب  رر ) -1

 

                                                      .شربئ )لالنةصني( -2

 

 (.1بوموصل صلموئ  رر ) -3

 

 (.1ل ةدفطوونوئ  رر )بوموص -4
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ةأبر م  رلئ روونوي لمنص لمصحفي، ووة  سمن    رصوق لمةشووص مع لممحصص لمصحفي مو  -1

 ي دوصج لممولع.مو رنن لمميدومو لإلدروصيمدصو ي جـوط لمميدوموي روممولع 

 لدةصص لمبدموي مو لمجمل مو لمفمصلي غوص لمضصوصوئ. -2

 لحصص  د  م  وةوفص في لمدرص فو را ةـ  لمنور ومصومحـ . -3

 لممصةررئ رومصصلع ولممنوفسئ ال  مـو جوسروئ مبرص. لألدروصل ةمر  -4

  طط درصن رومةوليوي ولالحةموالي ألنـو ةثوص لمموص . -5

 الهةمو  مبرص  رر ممب  م  لمنور. وبو  لمدرص مثوصله  م ل مل  د   -6

 .لألسدوريم ر صووغئ لمنص لمصحفي بومبله مصمدث مغوووه ولوجور نوع م  لالةسوق  -7

 حوول م  وبو  لمدرص جرورله مجوصووه مؤلحرل . -8

 لحصص  د  م  وبو  لمدرص مشولوه ورفع لمموص  لم  مةوريئ ةفوصودث. -9

 لمغموض. لمةي ةةس  رومصيورئ مولحسف مجمو ئ م  لمبدموي مو لمجمل مو لألمفوظ  -10

لحسف مجمو ئ م  لمبدموي مو لمجمل مو لمفمصلي لمةي لر ةةيوصض مع  لولنو  لمنشص، مو ةةيوصض  -11

 مع لمسوق لميو .

 لدةصص لمنص لمصحفي موةنوسب مع لممسوحئ لممحررا. -12

رـي بـل رومميدوموي ولمروونوي لمةي ةبمدث م  نوحوئ لممضمو ، وةجيدـث وغ لسةبمل لمنص لمصحفي -13

 جولنب لمفبصا.

صــووغئ لمينــووو  لمدوصــئ رومنصــوص لمص وســئ ولمثونووــئ ولمفص وــئ لمةــي ةيــر  نصــصله مـمــوه  م ــر -14

 إلصلحئ لمموص  رصصووه وفبصووه ولضوفةـو ل  م  ةب  موجورا في لمنص لألصدي.

 مرمج نص مع نص آدص رومنسرئ مؤلدروص، مو  مل لشوصا منص في نـووئ نص صحفي آدص. -15

رومصـوص لممةحصبـئ  دةدـف لإلشـوصلي سـولم لمبةورـئ، مو لألصـولي، مو لألمـول ، و ططهـولسةدر  م -16

 ولممشوهر لمحوئ م  موللع لألحرل .

ل ةمر مسدوب لمسرق لمصحفي ولنفـصلر لممولـع رنشـص درـص ميـو  ومسـرموةث فـي سمـن، ألنـث ويـر مـ    -17

 لألهرلف لمةي ةسي  لموـو وسو ل لإل بل .

و  لالةصـول لممبةـوب، ولمـنح لمبةورــئ مطلوـو مةيـررا، مثـل: لمســص ئ لدةصـص لمـطم  ولممسـوفوي ممــ  -18

 ولمةفو ل.

 التحرَر الصحفٍ فٍ الموقع الكترونٍ خطوات تنفَذ التمرَن :

 الرسوم التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات
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ل مل  د  لسـةدرل  لمحوسـب لآلمـي ورصلمجـث، و دـ  وجـث لمدصـوص رصنـومج لمبةورـئ )لمـووصر(،  -19

 ورصنومج ميومجئ لمصوص)لمفوةوشوب(، ورصلمج لممونةوج لإلسل ي ولمةدفطووني.

لمموللـع لإلدروصوـئ  ، ولمةجـول فـي(لإلنةصنـي)لمرحـ  فـي  ةيومل مع شربئ لإلنةصني رمو ومبنن م   -20

 لممدةدفئ.

لحصص  د  م  وبو  مرون رصور لمبةصوني إلصسول لمصسـو ل ولسـةمرومـو، وومةضـي سمـن م  ةبـو    -21

فـي  مـمـوه منـع وصـول صسـومئ  ةحةـوي درـصل  مرصبوه محج  رصوـرن لإلمبةصونـي، حةـ  ال ةحـول فـي

 لمولي لممنوسب.

لممورا لمةي لمي رةحصوصهو ةجوب  د  ةسـوؤالي لمدرـص لمصـحفي لمدمسـئ  لحصص  د  ل  ةبو  -22

لمص وســئ لمثبلثــئ  ولألجــطلملمةــي ســرق ول  ةيدمةـــو  فــي درــولي لمةحصوــص لمصــحفي، مــع لمينــول  

 )لمممرمئ، لمجس ، لمدوةمئ(.

ةــورع مــو وــة  نشــصه مــ  صرور لمفيــل ولمــصر  دــ  مــو ومةضــي لمــصر، مو نشــص لمــصرور وفــق لمسووســئ   -23

 لمةحصوصوئ لمميمول رـو في لممولع لالمبةصوني.

لبةب درصل صحفوو مةبومبل مدشصور لميدموئ وميططل رومصوص ولألفبل  لمحوئ ممولع لمبةصوني  نشاط:

 .درصي مفةصض

 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة : 

 الثانَةالمرحلة :       اسم الطالب :                                                                  

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 التحرَر الصحفٍ فٍ الموقع الكترونٍ اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 المالحظات

   %30 8الً  2تنفَذ الفقرات من  2

   %30 28الً  9تنفَذ الفقرات من  1

   %10 13الً  29تنفَذ الفقرات من  3

   %20 .لمناقشةل 1

   %20 .الزمن المخصص 0

   المجموع

 التوقَع اسم الفاحص
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 .(1جـوط حوسوب  رر ) -1

 

 .لسل ي مسةوروو -2

 

 

 صناعة برنامج إذاعٍ خطوات تنفَذ التمرَن :

 التوضَحَة الرسوم النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 

 (11بطاقة العمل للتمرَن رقم )

  صناعة برنامج إذاعٍ : اسم التمرَن
 ساعة 6الزمن المخصص : مختبر تكنولوجَا اإلعالم        مكان التنفَذ / 

 
 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 طالب قادرا علً صناعة برنامج لإلذاعة، ومعرفة عناصره وممَزاته .أن َكون ال -
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 حرر فبصا لمرصنومج. -1

 حرر لمـرف. -2

 حرر لمجمـوص لممسةـرف. -3

 لمميدوموي.لجمع  -4

 حرر لمشبل مو لممومب. -5

 حرر لممرا لمطمنوئ لممبل مئ. -6

لممورا م  هو ةـو لألسوسوئ بمورا ممصوما لم  مورا حولصوئ مو مس دئ ولجوروي لو  ل رلرل مل  د   -7

 مي شبل فني وثموفي وصووضي لدص مع لمةمور رجوهص لممورا لألسوسوئ ومحةولهو.

 لميصروئ لمفصح . لحصص  د  م  وبو  لمنص مبةورو رومدغئ -8

 ةأبر م  م  فمصلي لمرصنومج مةسدسدئ ومةصلررئ وغوص مفببئ. -9

 لمغموض ومرورمو مدمورا لألسوسوئ. وبةنفث وبو  نص لمرصنومج ولضحو وال م م مل  د   -10

روممرا لمطمنوئ لمةي ةبفي مدوصول مدـرف لممردـوب مـ  هـسل لمـنص، ول  وبـو   ب   د  ميصفئ  -11

 نومج.م  ضم  لمولي لممحرر مدرص

 م  وبو  نصو فنوو سميوو ميرل مـسل لألسور. صل ي  -12

 ةبو  لمررلوئ جسلرئ وةةس  رومرلئ لالسةـبلل. م ل مل  د   -13

 لدةص بدموي رسورئ ولضحئ، وةفورى لمغموض. -14

 نّوع في رول لمجمل ولرةير    لمجمل لال ةصلضوئ وصوغئ لممرني مدمجـول. -15

 وئ.لسةدر  لمبدموي لموصفوئ لمةي ةةضم  صوصل سهن -16

 وةس  لمرصنومج رومحوووئ ولمةنوع. م ل مل  د   -17

ةحةــوي لمدوةمــئ  دــ  مددــص ممجمــل لمميدومــوي ولألفبــوص لمةــي ةوضــح هــرف  م ل مــل  دــ   -18

 لممةحر  لألسوسي.

لممؤثصلي لمصوةوئ في فمصلي نص لمرصنومج رمـو وةنوسـب  مولحصص  د  ةحرور مموب  مدموسوم   -19

 صلي.مع فبصةث ومحووصه ولالنةمول رو  لمفم

 .مسةوفوو مدشصور ولمينوصص ولمدرولي رشبل جور لسل وورصنومجو  م رنشاط : 
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 استمارة الفحص

 الجهة الفاحصة : 

 الثانَةاسم الطالب :                                                                        المرحلة : 
 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 صناعة برنامج إذاعٍ :اسم التمرَن

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 المالحظات

   %30 7الً  2تنفَذ الفقرات من  2

   %30 23الً  8تنفَذ الفقرات من  1

   %10 29الً  21تنفَذ الفقرات من  3

   %20 .لنشاطل 1

   %20 . الزمن المخصص 0

 المجموع 
  

 التوقَع اسم الفاحص

 
 

 
 

 (10قة العمل للتمرَن رقم )بطا

 صناعة برنامج تلفزَونٍ : اسم التمرَن

 ساعة 6الزمن المخصص : مختبر تكنولوجَا اإلعالم        مكان التنفَذ / 

 

 األهداف التعلَمَة / الهدف التعلَمٍ:

 ه.أن َكون الطالب قادرا علً صناعة برنامج للتلفزَون، ومعرفة عناصره وممَزات -
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 (.1حوسوب  رر )جـوط  -1

 

 ةدفطووني. مسةوروو -2

 

 صناعة برنامج تلفزَونٍ خطوات تنفَذ التمرَن :

 الرسومات التوضَحَة النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

ول مل  د  م  ةبو  جرورا، ومرةبصا، جسلرئ، رسورئ غوص ميمرا،  ومه   نوصصهو، حرر لمفبصا -1

 ـرف.ةبلمر لموللع، ةصل ي لو  لممجةمع، ةدر  لم

، ولحصص لممسةجرلي حول لمموضوع بوفئ، ول مل  د  لرةبوص بّل مو هو ميدوموةووه ومورلنووه  مرح  -2

 مدرصنومج )روني، سووسي، للةصوري، ثموفي، صووضي، فني،  دمي، لمفبصا لمص وسئ ل  رإ رلر جرور.

لممولضوع، ، لمضووف، مج، نو ث، لممومب لمفني، ممرمو لمرصلمجوغوصه( ولمةي ةشمل لس  لمرصنو

 لمفمصلي، لممرا،  رر لمحدموي، جرول لإلنةوج لمطمني، لممولطنئ لميومئ مو لمةفصودوئ.

 لالمةطل  رومميوووص لألدبللوئ بومصرق ولمموضو وئ.لحصص  د   -3

حرر ولي ر  لمرصنومج )لمصروح،  حرو ، حولص، ةحموق، مجدئ، وغوصه(.لمشبل مو لممومب لمفني) حرر -4

 صا، وغوصهو(.لمظـوصا، لممسوم، لمسـ

ضع سونوصوو مةدول بومل مشبل لمرصنومج ربومل  نوصصه مبةوروه  د  لموصق، ةموموه بأنن ةصله  د   -5

ةروح  مع لممدصج ولمفنوو   . لمشوشئ، ووشمل لمنص ولمصوي ولمصوصا ولممؤثص ولمنمدئ ولممشـر

ولثصلم مغئ حول ةدرور لإلضوما وةصمومـو وةنفوسهو لمةي ةسـ  في رنوم لممشـر لمرصصي، 

 لمرصنومج، وةحمق مهرلفث.

ةروح  مع لممدصج ولممصوصو  في  مدوئ ةنفوس لمةصووص روصفـو مغئ لمةدفطوو  في لمةيروص      -6

لمصسومئ لإل بلموئ مو لمفنوئ، وهو لمف  لمسي ومو  رجسب لنةروه لممشوهر ولمسورصا  د  حولسث، 
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أل  لوا لمرصنومج وجسلرئ مموضوع لمةصووص؛ووـرف لمةصووص لمنوجح لممةموط لم  ددق صؤوئ مؤثصا 

 مدوئ ةنفوس لمةصووص ةرصط  م ولمةو ث وةأثوصه ال ةأةي ممو نصوصه رل بوف نصوصه، فضبل    

مـنوئ لممدصج وممسوةث لمسوحصا في لسةدرل   نوصص لمدغئ لمرصصوئ، مدةيروص    صسومئ لمرصنومج 

 ومهرلفث.

و ولالدةووص م  رونـو. سوه  رةنفوس لممونةوج، رجمع لمدمروي لممصوصا، وفـصسةـو وةصنوفـ فصغ -7

 وجر. ل ل  رةسجول نص لمةيدوق  . لمدمروي لممردورئ في سووق مةةورع حسب لمسونوصوو

ةروح  مع لممدصج ولمفنوو  في لدةووص مموب  لممؤثصلي لمصوةوئ ولمموسوم  لمةصووصوئ ألنـو جطم  -8

 ولممةيئ ولمةشووق ولمةنمل رو  لممشوهر.  لإلثوصابروص في نجوح لمرصنومج روصفـو ةحمق 

لمجصلفون لممنوسب، مثل بةورئ مسموم لممةحرثو  ولمينووو  لمفص وئ وغوصهو حسب مةردروي  لسةدر  -9

 لمرصنومج.

 .مسةوفوو مدشصور ولمينوصص ولمدرولي رشبل جور رصنومج ةدفطووني م ر نشاط:

 استمارة الفحص

 : الجهة الفاحصة

 الثانَةالمرحلة :                                                                  :       اسم الطالب
 

 تكنولوجَا اإلعالمالتخصص : 

 صناعة برنامج تلفزَونٍ اسم التمرَن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القَاسَة

درجة 
 األداء

 المالحظات

   %30 .3الً  2تنفَذ الفقرات من  2

   %30 .6الً  1تنفَذ الفقرات من  1

   %10 .9الً  7تنفَذ الفقرات  3

   %20 .لنشاطل 1

   %20 .الزمن المخصص 0

   المجموع

 التوقَع اسم الفاحص
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 أسئلة الوحدة الثامنة                    

 

 

 

رسالة تفاعلَة علً وفق رصد قّوم . وسَلة إعالمَة إلً إَصالهحدد هدفا ومعنً تفاعلَا ترَد  -2س

 . الوسَلة اإلعالمَة أوذَتها الراجعة من الجمهور تغ

 
   اكتب خبرا صحفَا مثَرا الهتمام أكبر  هٍ معاََر كتابة المدونات وما هٍ أهم عناصرها  ما -1س

اوجد أهمَة الموسَقً والمؤثرات  .اإلعدادحدد فكرة لبرنامج إذاعٍ مراعَا شروط وعناصر  -3س

 .اإلذاعَةالصوتَة فٍ البرامج 

 

 هل هناك أهمَة موجبة للتخطَط قبل صناعة برنامج تلفزَونٍ  -1س

 

   كَف تعالج فكرة برنامج تلفزَونٍ علً وفق الشكل والقالب الفنٍ والجمهور المستهدف -0س
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 تم بعونه تعالً


