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 المقدمة                                     
 

تحليل الضوء لى ( تمارين تتطرق إ4)االولى ففي الوحدة  ،يشتمل الكتاب على سبع وحدات عملية          

، استخدام فالتر االستقطاب استخدام العواكس الضوئية عند التصوير ،األبيض بالموشور الزجاجي

Polarizing Filters)) وتحتوي تحليل الصور باالعتماد على الداللة اللونية. و ،في التصوير الفوتوغرافي

إشارة ، لمرئية المركبة للتلفزيون الملونشارة ارسم مكونات اإل تتناول( تمارين عملية 5الوحدة الثانية على )

 التحويل التماثلي الى رقمي وبالعكس ،(B-Y) (R-Y)إشارات الفرق اللوني  ،Y  (Luminance)النصوع

التسجيل في ( تمارين عملية في موضوع 4في الوحدة الثالثة ) (Satellite TV)  الصناعيتلفزيون القمر و

عمل وتصدير  ،الحاسوب مباستخدا VCDجهاز التسجيل الصوري، عمل وتصدير ملفات فيديو رقمية 

جهاز التسجيل الصوتي تسجيل الصوت في و الحاسوب مباستخدا Audio CD)) ملفات صوتية رقمية

( تمارين عملية تشمل تطبيقات 5على )الرابعة وتحتوي الوحدة  .(Digital Sound Recorder) المغناطيسي

 إعداد تقرير تلفزيوني ،إعداد وتنفيذ البرامج اإلذاعية ،إنتاج برنامج تلفزيوني ،كتابة نص إذاعي حول

 Adobe)برنامج تنصيب تتطرق حول ( تمارين عملية 6في الوحدة الخامسة ) إذاعي. مجنابرإنتاج تحليل و

Premiere Pro). تسجيل الفيلم  نشاءإ ( مشروع ونقل المادة الخامFilm Capture))،  عمل عنوان (Title) 

إدراج وتقطيع ولصق الملفات الصورية والصوتية  ،ثابت ومقدمة ومؤخرة صورية ببرنامج الفوتوشوب

المشروع  تصديرو على ملفات المشروع إضافة االنتقاالت بين المقاطع وإضافة المؤثرات ،وملفات الفيديو

 تقسيمات المقال الصحفي في الصحف، تشمل ( تمارين عملية 5للوحدة السادسة ). وحفظه كعمل نهائي

التصميم جراء مقابلة صحفية وإ كتابة المقال العمود، كيفية كتابة المقال الصحفي حسب قالب الهرم المعتدل،

عالمي على مستوى إلفي موضوع النشاط ا( تمارين عملية 3)ا ففي الوحدة السابعة خير  الصحفي. وأ

 ذاعي وتنفيذ برنامج تلفزيوني.تنفيذ برنامج إ المدرسة،

، جاء تخصص ة ارتباطه بمتطلبات ميادين العملوزياد ،واهتماما  من وزارة التربية بتطوير التعليم المهني

ليتضمن جوانب المعرفة ومجموعات المهارات المحددة في مفردات المنهاج المقرر. تكنولوجيا االعالم 

ن تعليم المهني للثقة التي أولتنا إياها لوضع الكتاب. نود أالمسؤولين في المديرية العامة للنشكر السادة 

في طبعاته فضل أى مستوى لرحاتهم ألجل تحسين الكتاب ورفعه إنستمتع بآراء السادة مدرسي المادة ومقت

  ..... وهللا من وراء القصد وهو المعين. .ن شاء هللاالقادمة إ

 المؤلفون                                                                                            
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 الصفحة وعــــــالموض

 3 المقدمـــــــــــة

 5 الوحدة االولى ... اللون والضوء 

 27 الوحدة الثانية ... مكونات االشارة المركبة لالرسال

 43 (Multimediaالوحدة الثالثة ... الملتيمديا )

 65 الوحدة الرابعة ... االنتاج االذاعي والتلفزيوني 

 99 الوحدة الخامسة ... تقنيات المونتاج 

 128 الوحدة السادسة ... فن الكتابة الصحفية 

 141 الوحدة السابعة ... تطبيقات أعالمية 

 

  

 محتويات الكتاب
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 الضوء واللون ولىألالوحدة ا                                      
 

 هدافألا  

 

 

ومعرفة  ،تحليل الضوء األبيض الى ألوان الطيف السبعةالطالب مهارة معرفة واكتساب  :الهدف العام

صور المرئية وتحليل ال ،استخدام التقنيات الحديثة المستخدمة في التصوير باالعتماد على خواص الضوء

 .حسب الداللة اللونية

 

 

 

 

  :األهداف الخاصة

 -على تنفيذ: ان دراسة الوحدة يكون الطالب قادر  نتهاء مإلبعد ا

 .رل الضوء األبيض باستخدام الموشوتحلي .1

  الضوئية عند التصوير. خدام العواكساست .2

 .في التصوير الفوتوغرافي ((Polarizing Filterاستخدام فالتر االستقطاب  .3

  .عتماد على الداللة اللونيةر باإلتحليل الصو .4
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 بيضتحليل الضوء األ 1 – 1

 .اويقال غالب  ا، قابل كل طول موجة لون   أطوال الموجات المكونة للضوء األبيض ألوان الطيف،  تسمى       

إن ألوان الطيف المكونة للضوء األبيض هي مجموعة األلوان المقابلة ألطوال الموجات للمجال المرئي 

 ،واألخضر ،واألزرق ،والنيلي البنفسجي بألوان قوس قزح ) مرورا   البنفسجيالذي يمتد من األحمر إلى 

وألوان الطيف المرئية هي إذن تلك البقعة الممتدة  ,(1-1الحظ الشكل ) واألصفر والبرتقالي واألحمر(

 .على سبيل المثال وشوروالمتعددة األلوان، ويمكن مشاهدتها عند تحليل الضوء األبيض بواسطة م

 

 ألوان الطيف األبيض عند تحليلها 1-1الشكل 

 (  2-1منها, الحظ الشكل )مرئية للعين المجردة  ألوان الطيف المرئية ألوانا غير ونجد على جانبي          

التي تميز الضوء الصادر من األجسام الساخنة: الشمس والمكواة : األشعة تحت الحمراء -1 

                                                                                            والحيوانات...إلخ 

ويطلق عليها بالخطأ الضوء البارد، والصادرة عن أجسام أكثر سخونة كالنجوم   :جيةاألشعة فوق البنفس -2

األشعة فوق البنفسجية قابلة لتنشيط فلورة بعض المواد ولة عن اسمرار البشرة، ؤووهي المس .ومنها الشمس

   .الذي قامت بامتصاصه البنفسجيالتي تعكس بصورة مرئية اإلشعاع فوق  ()الفلورسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للعين المجردة  ةاأللوان غير المرئي 2-1الشكل 

يوجد العديد من مظاهر التحليل الطيفي، فهناك األجسام التي تحلل الضوء األبيض في الحياة كما و         

لتكون  ،ا كقطرات الماء التي تقوم بتحليل ضوء الشمساليومية: كاألقراص المدمجة على سبيل المثال، وأيض  

   .(3-1, الحظ الشكل )قوس قزح

 

http://lamap.bibalex.org/?Page_Id=10&Action=2&Element_Id=500&DomainScienceType_Id=14
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 قوس قزح الطبيعي 3-1الشكل  

 الموشور 1-11-

، محدود بوجهين مستويين يتقاطعان حسب مستقيم يسمى حرف مثل الزجاج شفافهو وسط           

ويرجع السبب في تحلل الضوء  ,(4-1الحظ الشكل ) للحرف ةالموشور، قاعدة الموشور هي الوجه المقابل

شور عن ومادة الممختلفة أثناء مروره داخل الموشور إلى اختالف سرعة الضوء في بيض إلى ألوانه الألا

 انكسار بزوايا،(وهذا يؤدي إلى انكسار شعاع الضوء عند دخوله الوسط )الزجاج ،سرعته في الهواء

، ويخرج اللون األزرق فينفصال عن بعضهما الضوء األحمر أصغر من انكسار انكسار، فيكون مختلفة

ن الضوء األبيض مثل ضوء الشمس يحتوي إ. وحيث حمر واألزرق من الموشور منفصليناأل الشعاعان

ي ئعلى مجموعة من األلوان تشمل تحت الحمراء والحمراء واألصفر واألخضر بدرجاته واألزرق السما

فصل عن ن جميع تلك األلوان الضوئية تنإفوق البنفسجية، فواألزرق بدرجاته إلى األشعة البنفسجية و

، ونحصل على ما يسمى معامل انكسار كل لون في الموشور ، الختالفبعضها البعض بفعل الموشور

ألن  را  ، ونظ(قوس قزحيل الضوء إلى ألوان الطيف )ألوان يستخدم الموشور في عملية تحل. الطيف الضوئي

، ينبعث صبع بالنسبة لإلنسانالمثل بصمة ا، ر الكيميائية له طيف ضوئي خاص بهكل عنصر من العناص

شور ، يظهر بعدد تحليله خلف الموارة ذراته بالحرارة العالية مثال  ن العنصر عند إثهذا الطيف الضوئي م

 .التعرف على العنصر لك، فيمكن عن طريق ذعلى هيئة خطوط ضوئية متوازية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B3_%D9%82%D8%B2%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B3_%D9%82%D8%B2%D8%AD
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 الموشور الزجاجي 4-1الشكل 

 

 ( 1بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

  .تحليل الضوء األبيض بالموشور الزجاجي :اسم التمرين

 ساعة  6 :الزمن المخصص         مختبر تكنولوجيا اإلعالم        مكان التنفيذ / 

 

  :األهداف التعليمية

ن وإرجاع ألوا بعةتحليل الضوء األبيض الى ألوان الطيف الس :على االطالب قادر  يكون  1

 .الطيف السبعة إلى اللون األبيض

 

 التسهيالت التعليمية:       
 

 .بدلة العمل .1

   ( 2عدد ) .موشور زجاجي .2

 .سجل تدوين المالحظات والنتائج .3

 ( 1عدد ). مصدر ضوئي ينتج عنه الضوء األبيض .4
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 . ارتِد  بدلة العمل -1

 .جي مع تقليل اإلضاءة في المختبرالموشور الزجاحد أوجه قم بإسقاط الضوء األبيض على أ -2

 
 .التي تظهر على الوجه اآلخر من الموشور وحسب تتابعها األلوان  تل في سجل المالحظاسج   -3

 
 .نكسار األقلاألعلى إلى زاوية اإلنكسار إلن زاوية امل ترتيب ألوان الطيف حسب تتابعها سج   -4

 : للموشور األولمعاكس  الثانيموشور القم بوضع  -5

 ., وماذا تستنتج من هذه الخطوةهرل النتائج التي تظسج   -6

 

 

 

 

 

 

 .دوات التمرين ونظف ورشة العملب أرت -7

 ( 1 رقم  ) خطوات تنفيذ التمرين:     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات
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  نعكاس الضوءإ 1-2

شعة عند سقوطها على سطح يفصل أليعني إرتداد ا والذي ،حد خواص الضوء المهمةهو أ اإلنعكاس         

الموجة الكهرومغناطيسية للضوء  ارتدادالضوء يعني ذلك  نعكاسإفعندما نقول  ،بين وسطين مختلفين

  .الوسط الذي صدرت منه كة على السطح الفاصل بين وسطين إلى ذلطوالساق

خر وراء آلوكان الوسط ا - كما هو عادة -إذا كان الوسط الذي صدرت منه األشعة هو الهواء و        

فيرى  ،المرتدة للعين تبدو للناظر وكأنها صادرة من الوسط الشفاف اآلخر األشعةفإن  ،السطح الفاصل شفافا  

، وعندما تشاهد ل ذلك عندما ترى صورتك في المرآة، ومثااء في الوسط اآلخر وكأنها بداخلهصورة األشي

 .(5-1حظ الشكل ), الفي بحيرة ماء بقربه الشجارصورة 

 

 نعكاس في الطبيعةاإل 5-1الشكل 

، وكلما زادت عين الناظر تجاهبإ هدوارتداإن  ما يحدث هو سقوط شعاع الضوء على السطح األملس          

  .نسبة مصقولية السطح الشفاف الساقطة عليه األشعة كانت الصورة المتكونة أوضح

ا ويصدق ذلك دائم   انعكاسهفإن زاوية سقوط شعاع الضوء تساوي زاوية  ،حسب قوانين الفيزياءو       

مسافة يئول طولها للصفر، حيث أن المسافات الكبيرة  وكأنها ،عليها الشعاع ةعندما تحسب المسافة الساقط

لسقوط حزمة من األشعة عرضة للتعرجات وبالتالي يبدو للناظر ككل ان األشعة ال تنعكس متوازية، 

نه في المنطقة المتعرجة تختلف زاوية السقوط إ إذ االنعكاسزاوية السقوط دائما  تساوي زاوية والحقيقة أن 

  .الكلية المنعكسة غير متوازية األشعةفتبدو  ،نعكاساإلفتختلف زاوية 
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تشكل داخل األوساط الشفافة ، ولكن الصور تأو القاتمة ،األجسام سواء الشفافةالضوء ينعكس عن كل        

ا يصعب رؤيتها بالعين و قد تكون صور باهتة جد  ما غير الشفافة فتعكسه فقط دون تكوين صور أإفقط، 

المجردة، كما أن  اللون األبيض في األجسام غير الشفافة هو أكثر األلوان التي تعكس الضوء واألسود أقل ها، 

 ،ن  ذات اللون األسود أكثر حرارةإلونين أبيض وأسود تحت الشمس ترى لذلك إن وضعت نفس المادة من 

 .ألن ها تمتص الضوء أكثر مما تعكسه

على جميع أنواع  انعكاس أيض  إلينطبق قانون ا حيث موجات كهرومغناطيسيةمن  الضوءويتكون        

وأشعة  ،واألشعة السينية، واألشعة فوق البنفسجية ،األشعة تحت الحمراءالموجات الكهرومغناطيسية مثل 

 لبث (Very High Frequency) ترددات العالية الكهرومغناطيسيةالاس بانعك ويهتم الخبراء أيضا   .جاما

 لهذا القانون ا  طبق العالية تنعكس الطاقةذات  وأشعة جاما األشعة السينيةأن  ذإ الراداروفي  لراديوامحطات 

 .طول موجاتهماوذلك بسبب قصر  ،إال أن انعكاسها يكون عند زاوية سقوط صغيرة

  الفوتوغرافي والتلفزيوني التصويرفي  عواكس اإلضاءة 1-2-1

نها تؤثر على الصورة إذ أ ،يديويةهي من الملحقات المهمة بالنسبة للكاميرا الفوتوغرافية والكاميرا الف

ذ تعمل العواكس على زيادة نسبة اإلضاءة من خالل عكس مرئية من ناحيتي اإلضاءة والوضوح, إال

, الصورة المرئية حالضوء الصادر من مصدر اإلضاءة نحو الهدف المراد تصويره وبالتالي زيادة وضو

وخشونة سطحها العاكس الحظ الشكل  ،والحجم ،والشكل ،ا بينها من حيث اللونموتختلف العواكس في

والمستطيلة, وكلما كان سطحها  ةربعموال ،منها الدائريةو ،والفضية ،والذهبية ،ها البيضاء(, فمن1-6)

 انعم كانت نسبة الضوء المنعكس اكثر .

 

 

 

 

 

 عواكس اإلضاءة 6-1شكل ال                    

 

 -: لىإتستخدم حسب اللون ولكنها في الغالب  ،حسب الحاجةعاكس واحد أو أكثر و مويمكن استخدا         

سطح المراد على األ البيضاء إلعطاء إضاءة ناعمة جد ا تستخدم العواكس -: العواكس البيضاء -1

 .(7-1تصويرها الحظ الشكل )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
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 بيضعاكس أ7-1الشكل 

 

ي تحافظ على أ ،تستخدم العواكس الفضية إلعطاء إضاءة تماثل إضاءة المصدر -: العواكس الفضية -2

 .(8-1سطح المراد تصويرها الحظ الشكل )لون األ

 
 عاكس فضي 8-1الشكل 

 

نها تعطي أإذ  واألبيض ،ذهبية في التصوير األسوديفضل استخدام العواكس ال -: لعواكس الذهبيةا -3

  شكل الحظ ال White Balanceفانها تغير من أعدادات  ،ما في التصوير الملون، إكثر في الصورةدفء أ

 .ون وال يعكسه ويزيد من نسبة الظلنه يمتص اللما بالنسبة للعاكس األسود فإإ ،(1-9)   

 

 
 عاكس ذهبي 9-1الشكل 
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 ( 2بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

 .العواكس الضوئية عند التصوير ستعمالا :اسم التمرين

 ساعة  6 :الزمن المخصص             مكان للتصوير الخارجيمكان التنفيذ / 

 

  :األهداف التعليمية

يستخدم العواكس الضوئية في عمليات التصوير أن:  على ان يكون الطالب قادر  أ

 .أهمية العواكس بألوانها المختلفةو ةومعرفة وظيف

 

 التسهيالت التعليمية:       
 

 

 العمل.  ةبدل -1

 .(1بيض. عدد )عاكس تصوير أ -2

 .(1. عدد )عاكس تصوير فضي -3

 .(1. عدد )عاكس تصوير ذهبي -4

 .(1. عدد )سودعاكس تصوير أ -5

 .سجل لتدوين المالحظات والنتائج -6

 .(1عدد ) .فوتوغرافية اكامير -7

 

 ( 2 رقم  ) :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية الحاكمةالنقاط  العمل خطوات

 . ارتِد  بدلة العمل .1
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 اءةض( من خالل وضع مصدرين لإلقم بتصوير زميلك )س .2

 .مامي واآلخر جانبي )نحو اليمين(حدهما أأ 

 

                                             :التقط صورة لزميلك )س( .3

 

                                                                           

 ثانية لزميلك )س( بعد وضع عاكس قم بالتقاط صورة .4

 :بيض نحو اليسارأ 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بعد وضع عاكسلثة لزميلك )سقم بالتقاط صورة ثا .5

 :أسود نحو اليسار 

 

 

 

 

 

 

 

 وضع عاكسقم بالتقاط صورة رابعة لزميلك )س( بعد  .6

 :فضي نحو اليسار 



 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بعد وضع عاكسسقم بالتقاط صورة خامسة لزميلك ) .7

 :فضي نحو اليسار 

 

 

 

 

 

 

 

 وناقش كل حالة واختالفها ،ودون المالحظات ،استعرض الصور -8

  .عن الحاالت األخرى 

 

  االستقطاب في الضوء 1-3

    

التجاه انتشارها، حيث بالنسبة  موجة مستعرضةأنها  الموجات الكهرومغناطيسيةأهم خصائص          

على اتجاه انتشار الموجة  ، وكالهما يتموج عموديا  هربائي عموديا على مجال مغناطيسيكيتموج مجال 

. ويمكن لمواد خاصة بلورية استقطاب الكهرومغناطيسيةالضوء هو أحد أنواع الموجات  .الكهرومغناطيسية

  .المجال المغناطيسيوتمنع مركبة  المجال الكهربائيبنفاذ مركبة  ثال  فهي تسمح م، الموجة الكهرومغناطيسية

لمحور  اذا كان محور االستقطاب لمرشح االستقطاب الثاني موازيا   تحليل االستقطابولغرض           

ذا كان محور االستقطاب لمرشحي إما إ, فسينفذ الضوء من خالله األولاالستقطاب لمرشح االستقطاب 

 .االستقطاب متعامدين فلن ينفذ الضوء من خالله

ء التصوير ونتيجة لهذه الخاصية الضوئية تتولد مجموعة من المشاكل في الصورة المرئية أثنا         

 ةرغوبـوئية غير المــات الضــــوالتوهجورة ـــوح الصــ, متمثلة بعدم وضويـالفوتوغرافي والفيدي

 .(Polarizing filter)( , وللتغلب على هذه المشكلة يتم استخدام مرشحات االستقطاب )المشوهة للصورة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.photokeens.com%2F2012%2F03%2Fpolarizing-filter%2F&ei=Eu63VOmHCeud7gafk4DgCQ&usg=AFQjCNGRnkzAQ0lJepgssy03MBCVM-TSYQ&bvm=bv.83640239,d.ZGU
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 Polarizing Filter مرشحات االستقطاب 1-3-1

و , مربعة أ(10-1الشكل )الحظ و الجيالتين أ ،أو البالستك ،هي عبارة عن قطعة من الزجاج           

والحد من التوهجات  حجب, تعمل على او الفيديوية ،اميرا الفوتوغرافيةتوضع على عدسة الكدائرية الشكل 

ثرة أثناء تصوير فيها نتيجة خاصية االستقطاب الضوئي التي تحصل بك ةمرغوبالغير االنعكاسات الضوئية 

او السيارة  ،او تصوير الواجهات للمحال التجارية ،المياه ركتصوي االسطح الالمعة المصقولة وغير المعدنية

 لى إمكانيتها على تشبعإضافة إ وتصوير االثاث واالرضية الالمعة ،او تصوير اللوحات الزيتية الالمعة

إضافة تأثيرات جمالية على ن هذه المرشحات تعمل على , كما وإورفع درجة تباين الصورة ،األلوان

 ا.  المشاكل الفنية أحيان  , وتعالج بعض الصورة

 

 

 

 

 

 

 فلتر استقطاب  (10-1الشكل )

 ( 3بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

في التصوير  Polarizing Filtersفالتر االستقطاب  ستعمالا: اسم التمرين

 .الفوتوغرافي

 ساعة 6 :الزمن المخصص          مختبر تكنولوجيا اإلعالم       مكان التنفيذ / 
 

  :التعليمية األهداف

غلب على ظاهرة االستقطاب عن طريق يتأن:  على اإن يكون الطالب قادر           

 .استخدام  مرشحات االستقطاب أثناء التصوير
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 التسهيالت التعليمية: 
 . بدلة العمل .1

 .(1فوتوغرافية. عدد ) اكامير .2

 .(1فلتر استقطاب, عدد )  .3

 .سجل لتدوين المالحظات والنتائج  .4

 

 

 

                                          

 فلتر استقطاب   5 -1الشكل                                           

 ( 3 رقم  ) :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 . العمل ةبدل رتدِ إ  -1

 :السيارة من األمامقم بتصوير زميلك )س( وهو جالس في  -2

 
 .حظاتك عن الصورة ونوعية اإلضاءةقم بتدوين مال -3

 :اقم بربط فلتر االستقطاب على عدسة الكامير -4
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 :رة من األمام( مرة ثانية وهو جالس في السياقم بتصوير زميلك )س -5

 

 
 

 .إلضاءة واكتب الفرق بين الحالتينقم بتدوين مالحظاتك عن الصورة الثانية ونوعية ا -6

  الضوء واللون 4 – 1

ف اللون بأنه "التأثير الناتج من تفاعل الضوء مع السطح وانعكاسه على شبكية العين، رعي

اللون الخاصية التي تميز األشكال وتوضحها في  عد  حسب خبرة المتلقي. وي   واإلحساس باللون وإدراكه عقليا  

وبواسطته يتم إدراك باقي  ،عالمية  المرئيةوفي األعمال اإل ومن عناصر البناء المهمة في التصميم ،البيئة

، ومن خالله تنمو العالقات التي تجــعل من الفن البصري اوأكثر تعبير   االعناصر، وتجعله أكثر تشويق  

ما أشعة  ويحدث إدراك اللون عندما يعكس جسما   بإيهام الحركة. " في الوقت نفسه ناتجا   ومؤسسا   مترابطا  

 الضوء الساقطة عليه بطول موجي معين وتدخل العـــين مؤشرة على العصب البصري محدثة إحساسا  

 بالضـوء واللون فـي الدماغ". وهناك عوامل متعددة لإلدراك وهي:

 .النصوعدرجة  -1 

 تقارب األشياء فيما بينها. -2 

نتباه أكثر منن السناكن وتنؤدي التجربنة والتنذكر عامل الحركة: فالشيء المتحرك يوحي بالحركة ويثير اال -3 

 ا في إدراك اللون.ا مهم  دور  
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متها دوظننائف متعننددة يننأتي فنني مقنن وفنني األعمننال اإلعالميننة  المرئيننة ولعنصننر اللننون فنني التصننميم            

دامها يصنل ويزداد هذا الجذب كلمنا كنان اسنتخ ،في الفن البصري على التباين جذب االنتباه الذي يعتمد أساسا  

وخلننق  ،القننيم الجماليننة وإضننفاء الواقعيننة والحيويننة لنىع حناالت التضنناد، والتنني تحقننق الشنند البصننري، فضننال  

والتندرج  والنصنوع التأثيرات النفسية الفاعلة، من خالل عالقاته المتعددة والتي من ضنمنها التبايـنـن والتضناد

 اللوني.

نكسنار إلنعكاس واإلالعلوم الصناعية يأتي في مقدمتها امادة  وللضوء خواص كثيرة كما تطرقنا لها في        

والتلفزيونيننة إلننى توظيفهننا .. الننخ حيننث عمننل المختصننون فنني مجننال الفنننون السننينمائية .واالسننتقطاب والحيننود

من أجل االقتراب من تقديم أفضنل صنورة مرئينة للمشناهد, وال تنزال الجهنود مسنتمرة منن  توظيف ا علمي ا دقيق ا

 أجل تحسين جودة الصورة المرئية من خالل التحكم بخواص الضوء.

لصنورة المرئينة إما بالنسنبة للنون فلنه الكثينر منن الخصنائص والمينزات التني لهنا التنأثير الكبينر علنى مشناهد ا

وتأثيراتهنا النفسنية, وقند تطرقننا إلنى  ،وخصائصنها ،على معرفة ودراية بناأللوان ن نكونلذلك يتوجب علينا أ

 ذلك في كتاب العلوم الصناعية بشكل مفصل.

 

  المعنى الداللي لأللوان 1-5

علم النفس بدراسة معاني  ي  نِ ، حيث ع  كبير على نفس اإلنسان عند رؤيتهاإن لأللوان تأثير             

اسقة مع ، فمثال  شركات التسويق تختار ألوان مناسبة ومتنظريناأللوان وتأثيراتها النفسية والشعورية للنا

، وفي الطب داكن الذي يدل على األمان والثقة، وتستخدم البنوك اللون األزرق الالمنتج لتكسب ثقة الزبون

ويستخدم اللون االخضر  ،يض وتزرع في نفسه التفاؤل واألملمرتستخدم ألوان معينة لتحسن من نفسية ال

 تكون لديكوراتاواللون الوردي للحاالت النفسية.تستخدم ألوان في  -داللة الحياة والخصب -للعمليات 

هما  قسم العلماء األلوان لقسمين . ، فمثال  تختار األلوان المريحة والهادئة لغرفة النوملنوع كل غرفة ةمناسب

، وبالفعل اثبت جهاز الترموبيل الذي يقيس حرارة (11-1الحظ الشكل ) الباردة واأللوانلوان الدافئة األ

   .األلوان الدافئة حرارتها أكبر من األلوان الباردة أناأللوان 

 

 األلوان الباردة والحارة 11-1لشكل ا
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 دالالت االلوان وتاثيراتها النفسية:

من و لذلك لون يثير االعصاب ويزيد يرتبط باللهب والحريق أو الخطر أو الدماء وه ون دافئل :األحمر

   االنفعال وفي ذات الوقت هو باعث على الحيوية والنشاط.

 

والبشاشة، جيد لمن يعانون من  واإلثارة، لون البهجة لون التوهج واالحتدام واالشتغاللون دافئ، البرتقالي:

في العمل أو المنزل، يقاوم النعاس، وينشط عمليات الهضم و جهاز  وإرهاق وضغوطات ،مشاكل اجتماعية

 .التنفسي

 

  

نتباه ويعزز إلير الون دافئ، وهو لون الشمس والصيف، هو لون الحكمة والسعادة والسرور، يث :األصفر

نحطاط واإلير عن الخبث، والغيرة، والخداع صفر داكن فهو يستخدم للتعب، وعندما يكون أالشعور بالجوع

ذكر في القرآن حيث  العصبيز الهوائية والجها ، يؤثر ايجابيا  في عمل الكبد والطحال والشعبوالجبن

ا ت س رُّ النَّاِظِرين  )الكريم:  اء ف اقِـٌع لَّْون ه  ْفر  ةٌ ص  ا ب ق ر   .(  ""إِن ه 

 

 

 

والصبر والتسامح  ،والتفاؤل ،والصدق ،والثقة ،والهدوء ،والجمال ،لون بارد، وهو لون الطبيعة :األخضر

  ، هو أكثر األلوان راحة للعين، يساعد في تهدئة الجهاز العصبي.نفعالواإلوالتفاهم، لون النشاط والدقة 
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ن والحياة واألما واالستقرار، يعبر عن البرودة والموثوقية وهو لون بارد، لون السماء والبحر :األزرق

هو لون  ،الجسم المختلفة مثل القلب والرئتين أعضاءيجابي على إ، يؤثر بشكل وأحيانا  الملل والحزن

   .والذين يعانون من األرق ،، ويناسب األشخاص العصبيينوالهدوء االسترخاء

 

او لون بارد هادىء يوحي بالحزن كما يوحي بالعظمة والفخاه :االرجواني  مة ويعطي احساس ا غامض 

 .ومخادعا  

 

، فهو غير قد يرمز للحزن والموت والتشاؤم، وهو لون غير حقيقي ،والظالم ضالغموب يرتبطلون  :األسود

  .موجود بألوان الطيف حيث يمتص جميع األلوان وال يعيد أي لون منها

 

 حساس ويبعث احيان انسب متساوية وهو لون محايد في اإلسود باختالط األبيض واألهو ناتج : الرمادي

  الوقار والرزانة.
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، محبي والوضوح ،والحيوية ،واالتزان ،والعقالنية ،والصفاء ،، يعبر عن النقاءلون السالم والمحبة األبيض:

، يستخدم في تهدئة ون ال يعانون من مشاكل واضطرابات، يهون تعدد الصداقاتمحبوب أشخاصهذا اللون 

 . ناعةمجهاز ال

 

  

 

 

 ( 4بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

 عتماد على الداللة اللونية. تحليل الصور باإل :اسم التمرين

 ساعة 6 :الزمن المخصص            مختبر تكنولوجيا اإلعالم   مكان التنفيذ / 

 

  :األهداف التعليمية

عتماد على المعنى إليحلل الصورة المرئية باأن:  على اإن يكون الطالب قادر        

 .  الداللي للون

      

 التعليمية:التسهيالت    
 بدله العمل.  -1

  .سجل لتدوين النتائج والمالحظات -2

 ( 4 رقم  ) :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

  .العمل ةبدلرتد إ -1

والتأثيرات النفسية كما  المطلوب تحديد المعنى الداللي لأللوانمن الصورة الموضحة بالشكل اآلتي،  -2

 يلي: 

 .الباردمن األلوان  -أ     

 .واألمان واالستقرارالبرودة والموثوقية يعبر عن  -ب

   .ويناسب األشخاص العصبيين والذين يعانون من األرق ،والهدوء االسترخاءلون  -ج
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 :ومن الصورة اآلتية -3

 ........................من األلوان -أ

 .........................................يعبرعن -ب

 

   ..................................................لون -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من الصورة اآلتية -4

 ........................من األلوان -أ

 

 .........................................يعبرعن -ب

 

  .................................................................لون -ج
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 من الصورة اآلتية: -5

 ........................من األلوان -أ

 .........................................يعبر عن -ب

  .................................................................لون -ج
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 ن الصورة اآلتية:م -6

 ........................من األلوان -أ

 .........................................نعيعبر  -ب

  .................................................................لون -ج

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة اآلتية: من -7

 .......................من األلوان. -أ

 ........................................يعبر عن. -ب   

 

 ..............................................................لون. -ج
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 ولىاأل الوحدةأسئلة 

 

 اإلعالمية ؟/ ما اللون ؟ وما هو تأثيره في عملية التصميم والعمليات  1س

 / ما ألوان الطيف المرئية ؟ وما عالقتها بالضوء األبيض ؟ 2س

 / ما الموشور ؟ وكيف يحلل الضوء األبيض ؟ اشرح ذلك ؟  3س

 شرحه بالتفصيل ؟ا/ ما انعكاس الضوء ؟  4س

 / ما العواكس الضوئية ؟ وما هي أنواعها وتأثيراتها في التصوير ؟ 5س

 الضوء ؟ اشرحها بالتفصيل ؟ / ما ظاهرة االستقطاب في 6س

 ؟ (Polarizing Filter)/ ما مرشحات االستقطاب  7س

 - :/ ما المعنى الداللي لأللوان اشرح ذلك ؟ ثم بين التأثيرات النفسية ومعاني األلوان اآلتية 8س

 .اللون األحمر -أ

 .اللون األصفر -ب

 .اللون البرتقالي -ج

 .اللون األسود -د

 .اللون األبيض -ه

 .اللون األخضر -و

 .اللون األزرق -ز
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 مكونات اإلشارة المركبة لإلرسال ثانيةالوحدة ال               

Components Transmission Composite Signal 

 

 

 هدافألا
 

 

 

 :الهدف العام

 ،التمةةاثليل التلفزيةةوني للتعةةرف علةةى عمليةةات اإلرسةةامعرفةةة واكتسةةاب الطالةةب المهةةارة العمليةةة        

جهةزة االسةتالم ا وتنفيةذ تطبيقةات تسةتخدم لتشةغيل أوالفةرق بينهة ،نظمة المستخدمة في العةالماألوالرقمي و

TV Receiver  و االجهزةHDTV  .  

 

 

 

       

 

  :الخاصة األهداف

 :على أن انتوقع أن يكون الطالب قادر         

 شارة المرئية المركبة.مكونات اإليعرف  -1

  شارة النصوع. الحصول على إكيفية  يعرف -2

  شارات الفرق اللوني.كيفية تكوين إ يتعلم -3

  والفرق بينهما.  DACو    ADCالفائدة من استخدام  يتعلم -4

 قمار الصناعية. يدرك عمل تلفزيون األ -5

 

 

 

 

 



 28 

 
 تمهيد  1-2

شنارات المكوننة لإلشنارة المرئينة المركبنة تستخدم أنواع مختلفة من األجهنزة للكشنف عنن شنكل اإل       

بنيض( أ –سنود أجهنزة ضنبط  للمسنتلم )أو (Oscilloscope)لإلرسال التلفزيوني مثل جهاز راسم االشارة 

علنى شاشنات التلفزينون ومنن  والطنول للصنورة ،لوان ونسنبة االبعناد بنين العنرضوالملون مثل ضبط األ

 ل على توليد االشكال مثل وهو نموذج إختبار يعم  (Pattern Generator)جهزة مولد النموذج هذه األ

حسنب الحاجنة(.  وغيرهنا ،خطوط عمودية، السلم اللوني، مربعات تشنبه رقعنة الشنطرنج ،فقية) خطوط أ

 (.1-2جهزة الحظ الشكل )وتوجد أنواع عديدة من هذه األ

 

 

 

 

 جهزة مولد النموذجبعض أشكال أل 1-2الشكل 

 لجهاز التلفزيون الملون: ضبط األلوان 2-2

شعة نبوبة األوهي أ ،CRT (Cathode Ray Tube)جهزة التلفزيون الملون التي تستخدم شاشات في أ       

( 2-2شكل )نواع من هذه الشاشات والويوجد عدة أ ،(Picture Tube)الكاثودية وتدعى بانبوبة الصورة 

 .نواعحدى هذه األيوضح إ

 

 

 الكتروني لشاشة التلفزيون الملون( المدفع 2-2الشكل )

 

الذي يعمل   أو الكاثود ،(Electron Gun)ي اإللكترونيوضع المدفع الصورة انبوبة في الجزء الخلفي من 

وصممت  ،كترونية منفصلة. وتصطدم هذه االشعة الثالث بالنقاط اللونية الفوسفوريةعلى توليد ثالثة أشعة ال

ولتنظيم  (Mask).بسبب استخدام القناع  ،انبوبة الصورة بحيث يسقط كل شعاع على النقاط الخاصة به

دفع ير فولتية الميالتحكم بكل من الشعاع االحمر واألخضر واألزرق بتغااللوان على الشاشة يمكن 

 لى انبوبة الصورة. الواصلة إ (R.G.B)شارات لكتروني الخاص بكل شعاع وألتاكد من اإلاإل
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 ( 5بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

  رسم مكونات االشارة المرئية المركبة للتلفزيون الملون. اسم التمرين:

 ساعة 6 :الزمن المخصص                    مختبر اإللكترونيك      مكان التنفيذ / 

 

 األهداف التعليمية / الهدف التعليمي:

واالستفادة منه  (Pattern Generator)مولد النموذج  استعمالعلى التدريب 

 .في كيفية ضبط جهاز التلفزيون الملون

 

 التسهيالت التعليمية:
 ( 1جهاز تلفزيون ملون تدريبي.عدد ) -1

 (.1جهاز راسم االشارات. عدد ) -2

 (.1مولد النموذج. عدد ) -3

 (.1عدد ) . BNC-75Ωكيبل توصيلة  -4

 T BNCتوصيلة    -5

 

 

 شارة كما موضح في الشكل اآلتي.وراسم اإلوجهاز التلفزيون  ،ا التوصيل بين مولد النموذجنفذ عملي   .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنشاء واستخدام الجداول التدريب على  :التمرينخطوات تنفيذ 

 ةالرسوم التوضيحي النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 لوان ختيار لمولد النموذج على سلم األضع مفتاح اال .2

 بالشكل اآلتي. مستعين االنموذجي 

 

 

 

 

 

شنارة كنل وأرسنم شنكل إ  R , G , Bلكترونني للنون شارة على كل من المندفع اإلاسم اإلضع مجس ر -3

كند منن تناج إلنى فنتح غطناء التلفزينون والتأزيون تدريبي في الورشة ال تحمنهما. في حالة توفر جهاز تلف

 شارات من واجهة الجهاز. اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دننناه و وضننح لنمننوذج للحصننول علننى الشننكل الموضننح أمفتنناح اختيننار االشننكال لجهنناز مولنند اضننع  -4

 الغاية من استخدامه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اأنشاط:  جهاز التلفزيون الذي تعمل عليه نظمة المستخدمة ليوضح الفرق بين األ كتب تقرير 

 ذكر مقدار التردد لحامل اللون.وأ
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  . Y  (Luminance)إشارة النصوع 2-3

هذا النصوع وبدون  ،بيض وهو جزء مهم في الصورة الملونةأ –سود اضاءة الصورة لأل النصوع  يمثل

شارة الكاميرا وتسمى بإ (Video Signal)شارة الصورة تظهر الصورة مظلمة. وإشارة النصوع هي إ

(Camera Signal) ا ل صفيح، وتتولد هذه اإلايض  الهدف الحساس  ةشارة بوساطة الكاميرا التلفزيونية فتحو 

و أ (Photoemission Surface)شارات كهربائية بوساطة سطح االنبعاث الضوئي للضوء شدة الضوء إلى إ

شارة الصورة )الفديو( الخارجة من الكاميرا وتعتمد سعة إ. (Photoconductive)طبقة التوصيل الضوئي 

 (. 3-2ح بالشكل )التلفزيونية على شدة الضوء الساقط من المنظر ) المشهد( كما موض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة سعة اشارة الصورة مع شدة الضوء الساقط 3-2لشكل ا

كاميرات للون االحمر واالخضر  ةنظمة التلفزيون الملون يتم الحصول على اشارة االنصوع من ثالثفي أ

 تية: كما موضح بالمعادلة اآل زرق بنسب معينةواأل

𝒚 = 𝟎. 𝟑𝟎𝑹 + 𝟎. 𝟓𝟗𝑮 + 𝟎. 𝟏𝟏𝑩 

و البلمبكون في االستوديوهات مثبتة على عربات من األورثيكون، أ صورية كاميرات ةتستخدم ثالث

والرأس مثبت   ،سفل، وكذلك  للدوران لألعلى أو األمع قبضة تدوير والتي تحرك الكاميرا لليسار واليمين

 (.4-2االستوديو الحظ الشكل ) رِض لمنع الحركة النسبية الحرة على أ على عتالت متحركة أو قاعدة

 

 

 

 

 

 الكاميرات التلفزيونية داخل االستوديو 4-2الشكل 
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 ( 6 بطاقة العمل للتمرين رقم )

   .Yشارة النصوع بع ورسم إتت اسم التمرين:

 ساعة  6 :الزمن المخصص               مختبر اإللكترونيك         مكان التنفيذ / 

 

 الهدف التعليمي:األهداف التعليمية / 

 . في االرسال الملون وكيفية رسمها Yشارة النصوع تتبع ورسم إ علىالتدريب 

 

 التسهيالت التعليمية:       

 

  .(1جهاز تلفزيون ملون تدريبي. عدد ) -1

 (.1جهاز راسم االشارات. عدد ) -2

 (.1مولد النموذج. عدد ) -3

 (.1عدد ) .BNC-75Ω كيبل توصيلة -4

 

 

  . Yشارة النصوع تتبع ورسم إ :خطوات تنفيذ التمرين

 ةالرسوم التوضيحي النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 

 

لنمننوذج التوصننيل بننين مولنند ا انفننذ عملي نن .1

ضننع  .شننارةوجهنناز التلفزيننون وراسننم اإل

ل مفتاح االختيار لمولد النمنوذج علنى شنك

 تي: شارة النصوع. استعن بالشكل اآلإ

 

 

 

 



 
33 

 

رسنم شنكل اإلشنارة أباستخدام جهناز راسنم  -2

ز مولنند النمنننوذج. منننن خننرج جهنننا Yشننارة اإل

 تي:استعن بالشكل اآل

 

 

 

 

 

 

 على جهاز التلفزينون Yشارة تتبع مسار اإل -3

لنى عننق الملون التندريبي منن خنرج الكاشنف إ

الشاشنننننننننة. اسنننننننننتعن بنننننننننالمخطط الكتلنننننننننوي 

 )المستطيالت باللون االصفر(.  

 

 

 

مولنند النمننوذج  ضننع مفتنناح االختيننار لجهنناز -4

 Yرسنننم اشنننارة علنننى الشنننكل الموضنننح أدنننناه، أ

 شارة. باستخدام راسم اإل

 

 

 

 

 

 

ماذا يحدث لإلشارة الموضحة نشاط: 

ضاءة لجهاز أدناه عندما تقلل من شدة اإل

 التلفزيون. 
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 . Y)-Y) (B-(Rإشارات الفرق اللوني  4-2

شارات الفرق للمرحلة الثانية أهمية استخدام إالتدريب العملي تعلمت عزيزي الطالب في كتاب           

شارات داخل جهاز التلفزيون الملون بعد الكشف عنها في لتمرين ستتعلم كيفية تتبع هذه اإلوفي هذا ا ،اللوني

داخل جهاز شارة لتوليد هذه اإل )Y-G)وتوصيلهما الى مصفوفة  )Y-B(وكاشف  )Y-R(كل من كاشف 

نظمة التلفزيونية المستخدمة في جميع األ  )Y-G(شارة الفرق اللوني ارسال إ التلفزيون وهذا تأكيد إلى عدم

 (. 2-5كما موضح بالشكل )

   

 

 

 

 

 )Y-G(مصفوفة  5-2لشكل ا

 

 ( 7بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

   .(B-Y) ،(R-Y)شارات الفرق اللوني تتبع ورسم إ اسم التمرين:

 ةساع 6 :الزمن المخصص                        مختبر اإللكترونيك   مكان التنفيذ / 

 

 األهداف التعليمية / الهدف التعليمي:

 .شارات الفرق اللوني في االرسال اللوني وكيفية رسمهاعلى تتبع إالتدريب 

 

 التسهيالت التعليمية:       
  .(1جهاز تلفزيون ملون تدريبي. عدد ) -1

 (.1شارات. عدد )جهاز راسم اإل -2

 (.1النموذج. عدد )مولد  -3

 (.1دد )ع .BNC-75Ωتوصيلة  -4
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   .تضمين السعوي والتردديال  :خطوات تنفيذ التمرين

 ةالرسوم التوضيحي النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

. ضع مفتاح االختيار لمولد لنموذج وجهاز التلفزيون وراسم اإلشارةا التوصيل بين مولد انفذ عملي   -1

 تي: . استعن بالشكل اآلالنموذجيالنموذج على شكل السلم 

 

 

 

 

 

 

 

 لوان النموذجي.باستخدام المعادلة أدناه وسلم األ (R-Y)رسم شكل اشارة الفرق اللوني أ -2

𝑹 − 𝒀 = 𝟎. 𝟕𝟎𝑹 − 𝟎. 𝟓𝟗𝑮 − 𝟎. 𝟏𝟏𝑩 

 لوان النموذجي.ألدناه وسلم اباستخدام المعادلة أ (B-Y)رسم شكل اشارة الفرق اللوني أ -3

𝑩 − 𝒀 = 𝟎. 𝟖𝟗𝑩 − 𝟎. 𝟓𝟗𝑮 − 𝟎. 𝟑𝟎𝑹 
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  (B-Y)و كاشف  (R-Y)حدد كل من كاشف  -4

 على جهاز التلفزيون التدريبي. 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب  (G-Y)شارة أرسم إ نشاط:

 السلم اللوني.

 

 

 وبالعكس:(  A\Dلى رقمي ) إالتحويل التماثلي  2-5

 تمتاز الدائرة بما يلي:  ADC   (Analog To Digital Converter)لى الرقمي في التحويل من التماثلي إ

 (Continuous)عبارة عن اشارة كهربائية ذات قيم مستمرة  (IC)شارة الداخلة الى الوحدة المدمجة اإل -1

شارات ، وغيرها وهي إوالصورة، والضغط والصوت، ودرجات الحرارة ،بقيم مختلفة تمثل السرع

 .(Sensors)اسات كهربائية تمثل خرج الحس

المستخدمة مثل      (Bits)تعتمد على عدد البتات  شارات رقميةشارة الخارجة عبارة عن إاإل -2

..............8 bits, 16 bits k, 24 bits     وهذا يمثل دقةADC. 

تكون اإلشارة الداخلة  DAC   (Digital To Analog Converter)لى التماثلي من الرقمي إ في التحويل -3

عكس عملية  وهي ،شارة الخارجة تماثليةواإل (1,0)شارة رقمية  عبارة عن إ (IC)لى الوحدة المدمجة إ

 لى الرقمي.  التحويل من التماثلي إ

كبر من العدد في خانة المئات أ 1، فالعدد كل بت سيقابل قيمة بالملي فولت مثال  مع مالحظة قوة العدد  -4

على تتضاعف قيمة الجهد المناظر كلما تحركنا جهة الرقم األوكذلك في االرقام الثنائية  ،في خانة اآلحاد 9

مللي  1دنى سيكون الرقم األ ،لكل عدد ثنائي مللي فولت 1فعلى سبيل المثال لو قمنا باختيار  ،)الفولتية(

مللي فولت  32ثم  ،مللي فولت 16مللي فولت ثم   8مللي فولت ثم  4ثم  ،مللي فولت 2ثم  ،فولت

 وهكذا    57.6، 28.8 ، 14.4، 7.2.، 3.6مللي فولت ستكون القيم  3.6...وفي حالة اختيار رقم آخر مثال   .وهكذا
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 ( 8بطاقة العمل للتمرين رقم )

 التحويل التماثلي الى رقمي وبالعكس. اسم التمرين:

 ةساع 6 :الزمن المخصص              مختبر اإللكترونيك            مكان التنفيذ / 

 

 األهداف التعليمية / الهدف التعليمي:

 .لى الرقمي وبالعكسعلى كيفية التحويل التماثلي إالتدريب 

 

 التسهيالت التعليمية:       

 

  (.1عدد ). Bit،16 Bits 8لى الرقمي وبالعكسمن التماثلي إلوحة تدريبية خاصة بالتحويل  -1

 (.1)جهاز راسم اإلشارات. عدد  -2

 (.1جهاز متعدد القياس رقمي. عدد ) -3

 

شنارة وضنع إ ((ADC    8 Bitsلتدريبينة اللوحنة ا اسنتخدم .1

 . 0000 0000. الحظ الخرج  OVالدخول 

 .1111 1111الحظ الخرج    .5Vشارة الدخول الى ضع إ .2

 تي.استعن بالشكل اآل 

 .1111 1111للرقم  (levels)احسب عدد المستويات  .3

 وحدد ذلك على الرسم.  .5Vفولتية الخطوة للدخول   احسب .4

 

 
𝟓𝟎𝟎𝟎𝒎𝑽

𝟐𝟓𝟓
= 𝟐𝟎𝒎𝑽 

 

 واحسب فولتية الخطوة. حدد ذلك على الرسم.( (ADC    16 Bitsلتدريبية اللوحة ا استخدم .5

 

 

   التحويل التماثلي الى رقمي وبالعكس.  :خطوات تنفيذ التمرين

 ةالرسوم التوضيحي النقاط الحاكمة العمل خطوات
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 0000رقنام منن منن اللوحنة التدريبينة لتحوينل األ لى التماثلي طبق الندائرة ادنناهلتنفيذ التحويل من الرقمي إ.6

 .1111الى 

 
 

باستخدام جهاز متعدد  Voثم احسب   ( 1 1 0 0)  ،( 0 0 0 1) ،( 0 0 0 0)  ( S1 , S2 , S3 , S4)ضع   . 7

 القياس )الملتي ميتر(.

باسنتخدام جهناز متعندد  Voثنم احسنب   ( 1 1 1 0)  ،( 1 0 0 1) ،(  0 11 0)  ( S1 , S2 , S3 , S4)ضنع   .8

 القياس )الملتي ميتر(.

 

 .D\A و   A\Dالتحويل ذكر استخدامات كل من  أ نشاط:     

 

 :(Satellite TV)تلفزيون القمر الصناعي   6 -2

 (Direct TO Home)  (DTH) لى المنزل ة تشترك في االرسال المباشر إيوجد خمسة مكونات رئيس     

صناعي كما موضح بالشكل لنظام القمر ال (Direct Broadcasting)   (DBS)ذاعي المباشر  أو البث اإل

 :( وهي2-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستالم للقنوات الفضائيةنظام اإلرسال واإل 6-2الشكل       
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. وال ينشأ المجهز بثالالقنوات التي توفر برمجة هي   :(Programming Source) مصدر البرمجة  -1

ل القمر لبث محتوياتها خال (ESPN)و  (HBO)صلية بينما تقوم بعض الشركات بذلك مثل   األ ةالبرمج

 (.(Cable TVي نظام  تلفزيون القابلو الصناعي كما هو مستخدم ف

، ففي البث المركزي يستلم عد المحور المركزي للنظامي   :(Broadcast Center)البث المركزي    -2

صناعية في المدار المتزامن قمار اللى األإر برمجية عديدة وتشع البث شارات من مصادتلفزيون اإلال جهاز

 رض.عادتها الى األات من محطة البث وإشاراإل االقمار الصناعيةتستلم  رض.مع األ

صناعية متعددة موجودة بنفس الجزء قمار و من أ، أاالشارة من القمر الصناعي (Dish)الصحن يلتقط  -3

 لى جهاز التلفزيون.بمعالجة اإلشارة وتوصيلها إ المستلميقوم  لى المستلم الموجود في المنزل.يرها إوتمر

 

 ( 9بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

 Satellite TV.تلفزيون القمر الصناعي   اسم التمرين:

 ةساع 6 :الزمن المخصص                         مختبر اإللكترونيكمكان التنفيذ / 

 

 األهداف التعليمية / الهدف التعليمي:

وتوصيله مع جهاز التلفزيون  satellite TVعلى جهاز المستلم  للتعرفالتدريب 

 .ألستالم القنوات الفضائية

 

 التسهيالت التعليمية:       
 

 (.1. عدد )TV Receiverجهاز المستلم   -1

 (.1ملون. عدد )جهاز تلفزيون  -2

 (.1هوائي الصحن. عدد ) -3

 TV  Satelliteتلفزيون القمر الصناعي    :خطوات تنفيذ التمرين

 ةالرسوم التوضيحي النقاط الحاكمة العمل خطوات

 تي.استعن بالشكل اآل (.(TV Receiver لى جهاز المستلمركيب اجزاء هوائي الصحن وتوصيله إقم بت .1
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  (TV Receiver)قم بتوصيل جهاز المستلم    .2

 استعن بالشكل أدناه. .إلى جهاز التلفزيون

  
 

 قم بتحقيق استالم عدد من القنوات التلفزيونية  .3

 .ألقمار صناعية متعددة.

 

 

 

 

 

 ذكر فوائد مواصفات الفضائيات التلفزيونيةأ  نشاط:

 مثل التردد واالستقطاب وغيرها  

 

 

 

 

 نترنيت:البث عبر اإل 2-7

والنصننوص عبننر  ،والصننوت ،لبننث: مصننطلح يعبننر عننن توصننيل الوسننائط المتعننددة مثننل الفيننديوا            

 وسيلة أو تقنية إلى الجمهور المتلقي عبر الوسائل المخصصة. 

التنني تعننني شننبكة  International Network هنني اختصننار الكلمننة اإلنجليزيننة Internet اإلنترنننت: كلمننة

وماليننين األجهننزة التقنيننة المختلفننة  ،شننبكة عالميننة تننربط عنندة آالف مننن الشننبكاتوهنني المعلومننات العالميننة، 

فني كونهنا وسنيلة  The Net الشنبكة األحجنام واألننواع فني العنالم. وتكمنن فائندة اإلنترننت التني تسنمى أيضنا  

إلنى قسنمين، شنبه  م1983ات. قسنمت الشنبكة عنام وتبنادل المعلومن ،والمؤسسات للتواصنل ،يستخدمها األفراد

وخدمننة التعلننيم. واإلنترنننت اعتمنندت علننى تطننور  ،والبحننوث ،وأخننرى لنشننر وتبننادل المعلومننات ،عسننكرية

 ،نننرى منننه الصننور فزيونفقننط وال كننالتل تج صننوتا  يننن الوسننائل األخننرى لالتصننال، فهنني ليسننت كننالراديو مننثال  

وليس كالجرائد نقرأ النصوص منها، بل خليط من هذه وغيرها، ما ميزها عن غيرها منن الخندمات األخنرى. 

 ،البنث المرئني عنن طرينق اإلنترننت هنو توصنيل أو إيصنال المعلومنات عبنر الوسنائط المتعنددة مثنل الصنوت

سننتخدام تقنيننة البننث بنندايات ا .والنصننوص باسننتخدام اإلنترنننت إلننى مجموعننة مننن المسننتفيدين منهننا ،والصننورة

حننين تننم بننث لعبننة بيسننبول علننى  -بعنند بننث اإلذاعننة بعننامين - م1995المرئنني علننى اإلنترنننت كانننت فنني العننام 
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 هننو منتصننف بدايننة دهأن مننا يمكننن أن نعننإال م  2000الهننواء مباشننرة، وكننذلك كانننت هننناك محنناوالت عننام 

  م.2007

 من أنواع البث المرئي على األنترنيت :

وهي التقنية القادر على تشغيل مواد  Streaming أو ما يسمى هندسيا بتقنية تدفق المعلوماتالبث المباشر: 

فلو أخذنا على  .الوسائط المتعددة كالصوت والفيديو، أثناء عملية استحضارها وتحميلها من خالل اإلنترنت

ل عن التحميل سبيل المثال الصوت المتدفق فهو الصوت الذي يتم تشغيله في لحظة وصوله. وهذا بدي

لك لو طلبت صفحة موقع وكذ .المعتاد، والذي ال تبدأ في تشغيل ملفاته حتى يتم وصول جميع مكونات الملف

ألن مكونات الصفحة مقسمة إلى حزم معلومات  الوقت، وذلك لبعضر تنتظوتالحظ وف س معين، فإنك

 اكلما كان حجم المعلومات كبير   اليصغيرة، تتابع في الوصول والظهور حتى تكتمل الصفحة أمامك، وبالت

والفيديو حجمها أضخم، لذا  ،والصور المتحركة ،كان وقت االنتظار أطول. وال شك أن ملفات الصوت

ا وقت   لمتحركة فسوف تأخذا أطول. فلو كانت الصفحة مليئة بالصور الكبيرة ايتطلب اكتمال وصولها وقت  

فسوف تأخذ وقتا أطول وهكذا. وقد حلت  ،مقاطع فيديو ولو كانت تضم، أطول مما لو لم تكن تحمل الصور

وذلك بعرض المعلومات حال وصولها دون االنتظار حتى اكتمال الملف. وهذه  ،تقنية التدفق هذه المشكلة

 .التكنولوجيا هي المناسبة في البث المباشر وغير المباشر على اإلنترنت

مباشرة عبر اإلنترنت كالمواقع التي تتيح الغير يرة للبث التلفزيوني أو المرئي وهناك استخدامات كث       

أو حفظها لمشاهدتها في  ،أو بدونه، ومن ثم طلب مقاطع معينة لمشاهدتها في وقتها ،للمشاهد التسجيل بمقابل

 VOD اق خدمة تسمىـتحت نط  وقت آخر وهذه ال تدخل ضمن نطاق البث التلفزيوني المباشر وإنما

 .وغيرها ( you tube ) )الفيديو تحت الطلب( وأمثلة هذه الخدمة كثيرة كـ يوتيوب

كما في البث التقليدي، بل  ،عملية إنشاء قناة للبث على اإلنترنت ليست بذات القدر من الصعوبة إن         

وادخل فقط  ،ربما هي أسهل فإنك في الغالب لست بحاجة إلى أخذ تصريح إلنشاء قناة بث على اإلنترنت،

على إحدى المواقع التالية وببساطة شديدة سجل بياناتك وبيانات القناة واختر إذا كنت تريدها مجانية أم 

بثها أو نسخ روابطها من اليوتيوب، وإضافتها إلى قائمة  بمقابل مادي مدفوع، ثم اختر الملفات المراد

 فقط.  التشغيل

 

http://www.livestream.com/ http://worldtv.com/ http://ar.justin.tv 

 

 

 

 

 

 

http://www.livestream.com/
http://worldtv.com/
http://ar.justin.tv/
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 سئلة الوحدة الثانية:أ

 

 .شارة المرئية المركبةأشرح مع الرسم مكونات اإل (:1س

 .شارة النصوعرح مع الرسم كيفية الحصول على إ(: أش2س

 .(R-Y)شارة الفرق اللوني وضح مستعينا  بالرسم تكوين إ(:3س

 .(B-Y)شارة الفرق اللوني وضح مستعينا  بالرسم تكوين إ (:4س

 .لى الرقميلي إالتحويل من التماث مستعينا بالرسم التخطيطياشرح (: 5س

 لي.لى التماثالتحويل من الرقمي إ يطيشرح مستعينا  بالرسم التخط(: ا6س

 جابتك مع الرسم.. وضح إارسال واستالم القنوات الفضائية (: عدد المكونات االساسية لنظام7س

  وهوائي الصحن. (TV Receiver)رسم مخطط يوضح التوصيل بين المستلم أ (:8س

 جهاز التلفزيون.و (TV Receiver)رسم مخطط يوضح التوصيل بين المستلم (: أ9س

 البث المركزيو (Programming Source )(: وضح وظيفة مصدر البرمجة 10س

 (Broadcast center) . 
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 ( Multimedia –)الملتميديا  الوحدة الثالثة                 
 

 

 هدافألا

 
 

 

  :الهدف العام
, والبرمجيات والتقنيات الحديثة المستخدمة ، والصوريالتسجيل الصوتيالطالب مهارة معرفة واكتساب 

وأقراص التسجيل الصوتي  ةشرط, وتصنيف أوكيفية استخدامها ،والصوري ،لصوتيفي التسجيل ا

 .والصوري

 

 

 

 

  :األهداف الخاصة

 -على تنفيذ: ان دراسة الوحدة يكون الطالب قادر  مبعد االنتهاء 

 .(Video Tape Recorder)تسجيل الفيديو في جهاز التسجيل الصوري   الفيديوتيب   .1

 .الحاسوب مباستخدا VCDعمل وتصدير ملفات فيديو رقمية  .2

 .الحاسوب مباستخدا (Audio CD)عمل وتصدير ملفات صوتية رقمية  .3

 .((Digital Sound Recorderتسجيل الصوت في جهاز التسجيل الصوتي المغناطيسي   .4
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 تمهيد  1 – 3 

, وينتقنل خنالل وسنط منادي يعنرف بالوسنط الناقنل كنالهواء شأ الصوت نتيجة اهتزاز جسم متحنركين 

الهتنزاز األوتنار , ومن األمثلة على الصوت هنو الصنوت الصنادر منن البشنر نتيجنة (1-3الشكل ) ظالح مثال  

اء كاننت , وكذا الحال بالنسبة لآلالت الموسنيقية المختلفنة سنوولد موجات صوتية تنتقل في الهواءفتت ،الصوتية

ون عملينة التصنوير تكن ن  , إذ أتتولد باالعتمناد علنى الضنوء, اما بالنسبة للصورة فأنها .. الخ.او هوائية وترية  

    نعكاسنه منهنا نحنو مصندر األبصنارنتيجنة لسنقوط الضنوء علنى األجسنام وإ, فمن عملية األبصار امتقاربة جد  

، , امنا فني الكناميرات بأنواعهنا المختلفنة الفيديوينةبصناروتحصنل عملينة األ ) العين ( تتولند الصنورة المرئينة 

ليهنا عنن طرينق العدسنة ويسنقط علنى كس من الجسم المنراد تصنويره يندخل إالضوء المنع ن  والفوتوغرافية فأ

, وقنند ظهننرت الحاجننة الماسننة الننى فتخننزن الصننورة المرئيننة ،جيل والخننزنلجننزء المسننؤول عننن عمليننة التسننا

والمؤسسنننات  ،والتلفزيونينننة ،والصنننوري نتيجنننة لظهنننور المحطنننات اإلذاعينننة ،عملينننات التسنننجيل الصنننوتي

ادة بثهننا عننلننى إ, او إاو صننورية ،عالميننة سننواء كانننت صننوتيةاإلعالميننة كوسننيلة لتسننجيل وتوثيننق المننادة اإل

المنواد الصنوتية  بعنض ن  كمنا وأ ,الدينينة منثال   دبصورة متكررة كما هو الحال بالنسبة لألناشيد الوطنية والموا

 لى معالجات فنية قبل القيام ببثها.والصورية تحتاج إ

نن   عننالم ظهننرت الحاجننة فنني مجننال اإل اونتيجننة للتقنندم العلمنني والتطننور المسننتمر فنني كافننة المجنناالت وخوص 

قتنراب منن الحالنة المثالينة وهني الحصنول علنى منادة عملينة التسنجيل الصنوتي والصنوري لإلالماسة لتطنوير 

 .ذات درجة عالية من الدقة الوضوح صوتية وصورية

 

 انتقال الموجات الصوتية في الهواء 1-3الشكل 
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 Video Tape Recorderجهاز التسجيل الصوري ) الفيديوتيب (  1 - 1 – 3

، والصورية لغرض إعادة بثها أو كتروني يقوم بتسجيل المادة الصوتيةهو عبارة عن جهاز ال       

ويتم حفظ المادة المسجلة بواسطة أشرطة مغناطيسية ملفوفة على  ،معالجتها حسب الحاجةاستخدامها أو 

, (3-2الحظ الشكل ) كان الجهاز مغناطيسيا   ن  بحاوية بالستيكية قوية لحمايتها أبكرتين متحركتين محفوظة 

ى وسائل خزن م صوتية علحفظ المادة المسجلة صورية كانت أ ذا كان الجهاز ذو تسجيل رقمي فيتمأما إ

طة او األشرمسح المادة المسجلة من  , ويمكن(3-3الحظ الشكل ) CD Disc)) المدمجةقراص رقمية كاأل

 .خرىنسخها على وسائل خزن أ

 

 

 

 

 شريط التسجيل المغناطيسي 2-3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 التسجيل الرقمي قرص 3-3الشكل 
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 ( 10بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

 التسجيل في جهاز التسجيل الصوري.    اسم التمرين:

 ةساع 6 :الزمن المخصص             عالماإلتكنولوجيا  استوديومكان التنفيذ / 

 

 التعليمي:األهداف التعليمية / الهدف 

جهاز التسجيل الصوري الفيديوتيب في تسجيل المادة  استعمال: على   االطالب قادر  يكون 

 .الصورية وربطه بالكاميرا التلفزيونية

 

 

 

 (.1عدد ) .TV Receiver))جهاز المستلم  -1

 (.1جهاز الفيديوتيب. عدد ) -2

 (.1كاميرا تلفزيونية. عدد ) -3

 ( 1. عدد )تسجيل مغناطيسي شريط -4

 

    التسجيل في جهاز التسجيل الصوري.  :خطوات تنفيذ التمرين

 الرسوم التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 . رتِد  بدلة العملإ -1

 

قم بربط كابل خرج الكاميرا التلفزيونية  -2

في األستوديو بمدخل الكاميرا الموجود في 

  .جهاز الفيديوتيب

 

 

 ي

 

 

 مدخل األشارة 

 التسهيالت التعليمية:       
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 التسجيل الصوري بجهازقم بإدخال شريط  -3

 .الفيديوتيب 

 

 

 

 

 .فيديوتيب والكاميرا التلفزيونيةشغل جهاز ال -4

ن يقوم بتصوير أطلب من زميلك ) س ( أ -5

 .دقائق بالكاميرا التلفزيونية 5 مقطع لمدة

قم بالضغط على زر التسجيل الخاص  -6

الفيديوتيب مزامنة مع بداية قيام زميلك بجهاز 

 .بالتصوير

 

 

 عند  (Stop)ضغط على زر التوقف أ -7

 .لية التصويرمانتهاء ع 

 

 

 

 

 .العملكان مونظف  ،جهزة التمرينرتب أ -8

 

  ملفات الفيديو 3-2

في عالمنا اليوم، بل أصبح القيام بهذه العملية في أي مكان  اضروري  ا أصبحت مشاهدة الفيديو أمر             

 .عالمفي مجال تكنولوجيا اإل لتطور التكنولوجي الحاصلا بسببمتاح، وذلك  اا جد  أمر  عالمي إ

عملت الشركات المختصة على ابتكار برامج معلوماتية تقوم بإنشاء ملفات فيديو تلبي إذن مع هذا التطور

و تتناسب مع نوع الجهاز الذي سيشغلها. فملف فيديو تقوم بمشاهدته على التلفاز  ،هااستعماالت األشخاص ل

سيكون مختلفا إذا أردت تشغيله على هاتفك المحمول، خصوصا من حيث الحجم  (VCD Player) باستخدام

 و الجودة. ونفس الشيء يقال عن ملف فيديو تقوم بتشغيله على حاسوبك مقارنة مع ملف فيديو تشاهده

 .نترنتاإلة على صفحات مباشر  

ووضوحها  ،تنقسم ملفات الفيديو الرقمية إلى عدة أنواع تختلف فيما بينها بحسب مقدار نقاوة الصورة

Resolution))  والوضوح يعتمد على عدد النقاط المكونة للصورة (Pixel) ي ــوامل المؤثرة فد العـوأح

 زر التسجيل

 زر االيقاف

 

 

 



 48 

هناك عامل و (Frames per Second = F/S or fps)  كل ثانية : عدد اإلطارات المتتالية فيجودة الفيديو هو

 .(Interlace) التشبيك آخر يؤثر على جودة الفيديو يسمى

قياسيتين تستخدمان  ، وهنالك نسبتينرض الصورة إلى ارتفاعهاهي نسبة ع   (Aspect Ratio)نسبة االبعاد 

 16:9نسبة وهي نسبة قياسية لعرض الفديو الرقمي و 4:3ولى هي األرض الفديو... مع الشاشات لع

، وكذلك في التلفزيون الرقمي في فالم الفديوعرض أفي  (HD)وتستخدم في البث المرئي عالي الجودة 

فمعناه  4:3ما بوصة أ 9بوصة وارتفاعها  16لشاشة ع رض ا ن  معناه أ  16:9القياس ذا كان إوربا. أمريكا وأ

بعدد البكسالت االفقية والعمودية الموجودة .. اما الدقة فهي مرتبطة .بوصة 3بوصة والطول  4ن الع رض أ

   في الصورة. 

 :جودة الفيديو هي على مؤثرةفالعوامل ال ذنإ

 .(Pixel)  والتي تعتمد على عدد الـ (Resolution) :الوضوح  .1

 .(Pixel)  عددها طرديا  مع عدد النقاطوالتي يتناسب  :( (Frames per Secondعدد اإلطارات في الثانية .2

 .(Interlace) التشبيك .3

 .ي تحدد أبعاد المقطعتوال :( (Aspect ratioبعادنسبة األ .4

في الوضوح وكذلك  اكبير   اي لها دور  توال :((Color space and bits per pixel المساحة اللونية  .5

 .المساحة التخزينية له

األمر الذي  اوبالتالي فهناك طريقة معينة لقراءته ،اتوجد طريقة معينة لصنعه صيغة فيدويةوكل          

 .(Codec)وهذا ما يسمى بالترميز  ،لقراءتهابرامج معينة  الصيغجعل لبعض 

 - :ما بالنسبة لصيغ الفيديو فهي كثيرة أهمهاأ

1- AVI: (Audio Video Interleave) 

أي  ،ضغطه هانات الصورة والصوت مما يسهل عليبي بتجزيءابتكرته شركة ميكروسوفت ويتميز         

يمكن قراءة هذا النوع من الملفات باستعمال برامج كثيرة من بينها و ،تحويله إلى ملف ذو حجم أقل

(Windows Media Player). 

2- WMV  (Windows Media Video): 

ا ليتم عرضه بطريقة البث المباشر على صفحات وقد ابتكر خصيص   ،لشركة ميكروسوفت اتابع أيض         

 .(Windows Media Player)  لقراءة هذا النوع من الملفات تستخدم برنامجو ،نترنتاإل

3-  MOV :(QuickTime Movie) 

توافقه مع صفحاتها و ،اإلنترنتلتدفق البيانات عبر  الئمتهمبيتميز و ،Apple آبل شركةابتكرته       

 (Kodak) ويمكنك أن تجد آالت التصوير تحفظ الفيديو الذي تلتقطه بهذا االمتداد كبعض أجهزة كوداك 

لقراءة هذا النوع من الملفات تستخدم و ،نترنتاإلها لصفحات توفر عليك الوقت إذا أردت أن تضموذلك ل

 .Quick Time برنامج
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4- FLV  :(Flash video) 

يتم استخدام هذا النوع من الملفات لعرض الفيديوهات على صفحات الويب مثل موقع يوتيوب          

Youtube  هذه الملفات على الحاسوب مباشرة بعد تحميلها باستخدام برامج متنوعة مثل  يمكن تشغيلو 

FLV Player. 

5- 3GP (3rd Generation Partnership Project):  

تتميز بحجم أقل  .من ملفات الفيديو المضغوطة يتم استعمالها في الهواتف المحمولة هذا نوع          

 ...3G2أو   3GPا وهي توجد إما بامتداد بجودة أقل أيض  و

6- VOL :(Video Object File) 

تتميز بكونها تضم إلى جانب الفيلم ملفات و ،الخاصة باألفالم DVD تتواجد ضمن األقراص من نوع         

 .VLC Player))برنامج  يتم قراءتها باستعمالو ،تتميز بجودة عالية أنهاالترجمة كما 

7- MP4 : (MPEG-4) 

وكذا  ،نترنتاإلفي  أوسعالصوت بجودة عالية، وتستخدم بشكل و ،صيغة امتداد لضغط الفيديو         

 .ألعاب الفيديووز االهواتف المحمولة وفي التلف

 - :يوجد عدد من البرامج المستخدمة في نسخ االقراص نذكر منها

 قراص الليزريةأللنسخ ا SpeedBurn Disc Maker برنامج -1

2- .Poweriso 5.1 

 Nero برنامج النيرو  2 - 2 – 3

هو سهل وأفضلها أقواها وو CD,DVD يزريةلنيرو من أشهر برامج نسخ األقراص الالبرنامج عد ي             

ألي مستخدم  جد ا  برنامج نيرو ضرورين كما أ ,وال يؤثر في أدائه ،يبطأ الحاسوب الفهو  ا لالستعمالجد  

 صور, فهو يتيح نسخ األقراص المضغوطة لتصبح أقراص موسيقى, ،الكثير من االستعماالت نه يمتلكأل

كما يمكن من إنشاء قرص    mp3 CDإلنشاء أقراص صوتيةيضا  أيستخدم و أفالم و فيديو, ملفات متعددة

من أجل  في السيارة يعمل هذا القرص تلقائيا    (Make Audio CD) ليزري بكل سهولة عبر انتقاء الخيار

  ,كما يمكن تحويل الملفات الصوتية في األقراص إلى ملفات بصيغ أخرى, قاطع الصوتيةالماالستماع إلى 

تحويله عن طريق هذا ن تسجيل الفيديو من التلفزيون, ويمكو

 لأيعمل على جهاز  VCD أو DVD البرنامج المفيد إلى أقراص

(Video CD) بدون مشاكل مع تقليص الحجم و ،و الحاسوب بسهولة

في برنامج ال مكانية هذا إايضا   ال ننس  و  DAT حفظه بصيغةو 

ملف ي فلم والتعامل معه كأ.. فهو يسمح بتحرير .ير األفالمتحر

 .فيديو قابل للتعديل واإلضافة

 - :ما بالنسبة لتثبيت البرنامج على الحاسوب فتتم كما ياتيأ

 نقوم بإدخال القرص الحاوي على الملف التنصيبي للبرنامج  -1

 

 

 

 

http://soft.vip4soft.com/tag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
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 - :تظهر النافذة التلقائية الخاصة بتنصيب البرنامج -2

 
فتظهر نافذة فيها مقدمة ترحيبية عن  ،(Nero 7 Essentials)نضغط على الخيار إصدار نيرو السابع  -3

 - :تثبيت البرنامج
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شير خيار نقوم بتأ, خاصة بالموافقة على شروط التثبيتفتظهر النافذة ال ،(Next)نضغط على زر التالي  -4

  :( (Nextونضغط التالي  ،الموافقة

 
والضغط على  ،, نقوم بإدخالها، والرقم السريوالجهة المنظمة ،سم المستخدمتظهر النافذة الخاصة بأ -5

  :التالي

 
 

ونضغط على زر  (Typical)نختر منها تثبيت مثالي  ((Set up Typeتظهر النافذة الخاصة نوع التثبيت  -6

 :فتبدآ عملية التثبيت (Next)التالي 
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  :(Finish)نهاء ية التثبيت نضغط منها على  الزر إنتهاء عملتظهر نافذة خاصة تشير إلى إ -7

 
 .ز للتشغيل والعمل عليه سب الحاجةوجاه ،وبهذا أصبح برنامج النيرو مثبت على الحاسوب -8
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 ( 11بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

 .   باستخدام الحاسوب VCDعمل وتصدير ملفات فيديو رقمية  اسم التمرين:

 ةساع 6 :الزمن المخصص             عالمإلاستوديو تكنولوجيا امكان التنفيذ / 

 

 األهداف التعليمية / الهدف التعليمي:

والتعامل معها  CDونسخ الملفات الفيديوية على أقراص  ،نشاءإ :على اإن يكون الطالب قادر  

 .باستخدام برنامج النيرو

 

 بدله العمل.  -1

 .(1. عدد )حاسوب مثبت عليه برنامج نيرو -2

 .(1. عدد )aviثالث ملفات فيديوية بصيغ  -3

 .(1. عدد )Blank CDلغرض النسخ  CDقرص  -4

 

 

    باستخدام الحاسوب. VCDعمل وتصدير ملفات فيديو رقمية :  خطوات تنفيذ التمرين

 الرسوم التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 . العمل ةبدل ارتدِ  -1

 :(برنامج نسخ األقراص )نيرو فتحقم ب -2
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اختر من النافذة الرئيسية  -3

لف فيديو م تكوينللبرنامج 

(Make video CD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إضافة اضغط على زر  -4

إلضافة   Addمقاطع الفيديو

مقاطع الفيديو التي يراد 

 ((Video CDاستنساخها كملف 

 مع مراعاة حجم مقاطع الفيديو:

 

 

 

 

 

 

قم بوضع القرص الفارغ  -5

لنسخ ملفات الفيديو عليه 

 الزر التاليواضغط على 

Next))  حيث تظهر نافذة جديدة

عدد ن تختر منها تستطيع أ

المراد محرك األقراص و ،النسخ

 :عملية النسخ استخدامه في
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حرق نضغط على الزر  -6

Burn)) عملية النسخ حيث تبدأ، 

وتكوين الملف الفيديوي ذات 

  :Datالصيغة 

 

 

 

 

 

 

                   

 

بعد عملية تكوين الملف  -7

واستنساخه على  ،الفيديوي

تظهر واجهة فيها  CDقرص ال 

استنساخ ملف حدهما خيارين أ

إلى نافذة لعودة او ، أخرآ فيديوي

اضغط عودة , ةالبرنامج الرئيس

ضغط زر ة ثم ألنافذة الرئيسلى اإ

 :خروج

 

 

 

 

 .ونظف مكان العمل ،بأغلق جهاز الحاسو -8
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  الملفات الصوتية 3-3

 االلكترونيةأو الرموز التي تعطي الملفات الصوتية  ،الصوت هي: االمتدادات ملفات صيغ ن  أ                   

وقد ازدادت أنواعها في الفترةِ األخيرةِ بشكٍل كبير . أو الجودة ،أو الدقة ،مميزات مختلفة من ناحية الحجم

ِة صيغ, كما أن في مقدوره أيضا   التحكم  وأصبح بإمكان المستخدم الحصول على الملف الصوتي الواحد بِع د 

وذلك بسبب ظهور العديد من برامج  ،ورغباته ،, بحيث يقوم بتغيير امتداده حسب احتياجاتهكامال   فيه تحكما  

 .تحويل صيغ الصوت

 :أنواعها أشهر ومن          

, وتتميز اوانتشار   االصوتية على اإلطالق وأكثرها استخدام   الصيغوهي أشهر :  [Mp3] :صيغة -1

وبواسطتها نستطيع تسجيل عشرات الملفات الصوتية مجتمعة  في .بالجودة العالية والدقة وصغر الحجم

, ونتيجة  لشهرتها الواسعة بين أوساط المستخدمين , ولمدة زمنية تصل إلى عدة ساعاتواحد CD قرص

نعة لمشغالت أقراص  أو بالمنازل  ،بالسياراتلخاصة CD ل أأصبحنا اليوم نالحظ أن معظم الشركات المص 

 .ا كامال  دعم   mp3 قد قامت بتصنيع منتجاتها من تلك المشغالت لتدعم صيغة

ا منها, وهذه الميزة إال أنها أكبر حجم   Mp3ملفات هي ال تقل شهرة  وجودة  عن و  : [Wav] صيغة   -2

 .ب فقطوملفاتها على الحاسحتى يكاد أن يقتصر تشغيل  ,األخيرة قد أدت إلى قلة انتشار مشغالتها

وهي كبيرة الحجم للغاية, وتتميز بكثرة األجهزة المشغلة لها بسبب أن معظم  :  [Audio] صيغة   -3

ألنه يصعب نسخ  ،تفضل نشر إصداراتها بها  أو الموسيقية ،الدينية ءا  كات اإلنتاج للمواد الصوتية سواشر

ملفاتها إلى جهاز الحاسب إال من خالل برامج خاصة بذلك, باإلضافة إلى أن مدة القرص الواحد الذي 

 .دقيقة 80ال تتجاوز  Audio صوتية بصيغة ملفاتيحتوي على 

يعاب عليها الرداءة في جودة الصوت إلى درجٍة كبيرة, إال أن ميزتها األساسية   :  [AMR] صيغة   -4

 هي صغر الحجم, لذلك كثر استخدامها في أجهزة الهواتف المحمولة, وخاصة مع خدمة الوسائط المتعددة

[mms]  تصاالت لعمالئهاإلالتي تقدمها شركات ا. 

وصغر الحجم,  ،وتتميز بالجودة العالية (Microsoft) وهي صيغةٌ مقدمة من شركة : [Wma] صيغة   -5

ا في أجهزة التسجيل  وتستخدم  .الدقيقة االلكترونيةكثير 

مع العلم أن الجودة  Wav و Mp3 يوجودة  من صيغت وهما أقل حجما  :   [ Rm , Ram ] صيغتا   -6

مواقع اإلنترنت التي تقدم  لذا شاع استخدامهما في Amr لأبالرديئة كما هو الحال مع صيغة  فيهما ليست

 .مكتبات صوتية مختلفة لزوارها

http://kenanaonline.com/users/compublind/tags/288753/posts
http://kenanaonline.com/users/compublind/tags/288753/posts
http://kenanaonline.com/users/compublind/tags/12232/posts
http://kenanaonline.com/users/compublind/tags/12232/posts
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أو  ،هذه الصيغة ال تخزن الصوت مباشرة  كسابقاتها, ولكنها أشبه ما تكون بدفتر :  [Midi] صيغة  -7

لذلك تستطيع عند سماعك لها أن تتخيلها كأنها آلة البيانو  ،, ويقوم برنامج التشغيل بقراءتهانوتٍة موسيقية

ا وهي غير صالحٍة لتخزين الملفات الصوتية الزادية وخاصة  تلك التي وتتميز بحجمها الصغير جد  . مثال  

امل مع الملفات يمكن لمعظم برامج تشغيل الملفات الصوتية والمرئية التعو  .تحتوي على كلمات ومحادثات

متابعة التحديثات الجديدة  ناق ذلك يجب علييمتدادات السابقة بكل مرونة وسهولة, ولتحقإلالتي تحمل أحد ا

 .التي تطرأ على تلك البرامج باستمرار

 ( 12بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

 .باستخدام الحاسوب Audio CDعمل وتصدير ملفات صوتية رقمية  اسم التمرين:

 ةساع 6 :الزمن المخصص             عالماإلاستوديو تكنولوجيا مكان التنفيذ / 

 

 الهدف التعليمي: /األهداف التعليمية 

 CDنشاء ونسخ الملفات الصوتية على أقراص إ :على اإن يكون الطالب قادر  

 .والتعامل معها باستخدام برنامج النيرو

 

 

 

 العمل.  ةبدل -1

 .(1حاسوب مثبت عليه برنامج نيرو. عدد ) -2

 .(1. عدد )Mp3ثالث ملفات صوتية بصيغ  -3

 .(1. عدد )Blank CD))لغرض النسخ  CDقرص  -4

 

 

باستخدام  Audio CDصوتية رقمية  عمل وتصدير ملفات   :خطوات تنفيذ التمرين

    الحاسوب.

 الرسوم التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 . العمل ةبدل ارتدِ  -1

 :(فتح برنامج نسخ األقراص )نيروقم ب -2

 

 التسهيالت التعليمية:       
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 :Make audio CD))وديو تكوين ملف أة للبرنامج الرئيساختر من النافذة  -3

 
 Audioإلضافة مقاطع الصوت التي يراد استنساخها كملف   Addإضافة مقاطع الصوتضغط على زر أ -4

CD)) مع مراعاة حجم مقاطع الصوت: 
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حيث تظهر نافذة    (Next) الزر التاليضغط على الفارغ لنسخ ملفات الصوت عليه وأ قم بوضع القرص -5

 :استخدامه في عملية النسخالمراد محرك األقراص و ،عدد النسخن تختر منها جديدة تستطيع أ

   (Audio)وتكوين الملف الصوتي ذات الصيغة  ،عملية النسخ حيث تبدأ (Burn)حرق نضغط على الزر  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدهما تظهر واجهة فيها خيارين أ CDل الملف الصوتي واستنساخه على قرص أبعد عملية تكوين  -7

ة ثم اضغط لنافذة الرئيسلى اضغط عودة إ, أةالبرنامج الرئيسالعودة الى نافذة و آخر أ استنساخ ملف صوتي

 :زر خروج
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 .ونظف مكان العمل ،بأغلق جهاز الحاسو -8

 

 مسجالت الصوت الرقمية:  3-4  

أو  ،وسماع ملفات الصوت في أي وقت ،تشغيلو ،تسجيل أجهزة محمولة تساعدك على هي            

حيث تقوم بتخزينها في ذاكرة خاصة بداخلها )تتوقف سعتها على نوعية الجهاز(. كما يمكن إزالة  ,مكان

 الملفاتوتخزين هذه الملفات في أي وقت وبسهولة تامة من أجهزة الكمبيوتر، مما يعني قابلية تغيير 

 ،كما توجد أجهزة تقوم بتطبيق تقنيات تغيير األصوات ,حسب الرغبة الشخصية الصوتية المخزونة

وتغيير خواص الصوت أيضا ، وهناك أجهزة تعمل باستخدام أجهزة الكمبيوتر فقط وأخري تعمل  ،وتضخيم

  .ثالثة تعمل على أجهزة السياراتو CD أو اسطوانات ،باستخدام أقراص

انتشرت اآلن في األسواق العالمية العديد من هذه المشغالت التي تحتوي على خواص وخصائص لقد         

عتمد فكرة عملها جميعا  ت ن  إحيدة الغالبة على جميع المشغالت مختلفة تميز بعضها عن بعض، السمة الو

  .اليومية يقاتناتطبوالتي أصبحت منتشرة في جميع   (Digital Technology) ةعلى استخدام التقنية الرقمي

 -: أنواع مسجالت الصوت الرقمية فهي ماأ

  .أو خارجية ،المشغالت التي تعمل بذاكرة داخلية -1 

  .ليزر بأسطوانةالمشغالت التي تعمل  -2 

 .المشغالت التي نعمل بقرص صلب -3
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 -: مميزات مسجالت الصوت الرقمية فهياما 

 .خفيفة الوزن -1

 .صغيرة الحجم -2

 .االستخدامسهلة  -3

 .لى المادة الصوتيةإعند االستماع دقة ونقاوة  -4

 .لملفات الصوتية التي يتم تسجيلهالى االصوتية إمكانية إضافة بعض المؤثرات إ -5

 .ر من مقطع صوتي مسجل وحسب الحاجةمكانية دمج اكثإ -6

 

 ( 13بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

 Digitalتسجيل الصوت في جهاز التسجيل الصوتي المغناطيسي    :اسم التمرين:

Sound Recorder. 

 ةساع 6 :الزمن المخصص             عالمإلااستوديو تكنولوجيا مكان التنفيذ / 
 

 األهداف التعليمية / الهدف التعليمي:

التعامل مع أجهزة التسجيل الصوتي الرقية وكيفية  :على ايكون الطالب قادر   ن  أ

 .والتعرف على أزرار التحكم الموجودة فيها ،عملها

 

 

 

 العمل.  ةبدل  -1

  .(1تسجيل صوتي رقمي. عدد )جهاز  - 2

 . سجل لتدوين النتائج والمالحظات - 3

 

 

 

 

 التسهيالت التعليمية:       
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تسجيل الصوت في جهاز التسجيل الصوتي المغناطيسي    :خطوات تنفيذ التمرين

Digital Sound Recorder. 

 

 الرسوم التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 .العمل ةبدل ارتدِ  -1

 قم بتشغيل جهاز التسجيل الصوتي الرقمي من  -2

 - :(Power)زر التشغيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

والبدء  ،RECزر التسجيل قم بالضغط على  - -2

دقائق عن أجهزة  5( لمدة سبمحاورة مع زميلك )

 -: التسجيل الصوتي

 

 

 

يقاف التسجيل المؤقت زر إقم بالضغط على  -3

Pause)) كمل الحوار ثم أ ،عند نهاية الدقيقة الخامسة

بمحاورة مع   RECالزر تسجيل بالضغط على 

خرى أجهزة التسجيل دقائق أ 5( لمدة صزميلك )

  .الصوتي
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عند نهاية  ((Stopيقاف الزر إقم بالضغط على  -4

 -: الدقيقة العاشرة

 

       

 

 .ى الملف الصوتي الذي قمت بتشغيلهلواستمع إ (Play)الزر عرض قم بالضغط على  -5

ثم شغل جهاز الحاسوب واربط جهاز التسجيل  (Stop)تشغيل جهاز التسجيل  يقافإقم بالضغط على زر  -6

 .USBل طريق منفذ أالصوتي الرقمي فيه عن 

 .بتسجيله وانقله على جهاز الحاسوبقم  باستعراض الملف الصوتي الذي قمت  -7

 .ونظف مكان العمل بأغلق جهاز الحاسو -8
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  ةثالثال سئلة الوحدةا

 

 الى تطوير تقنياته ؟ / ما األسباب التي شجعت على ظهور التسجيل الصوتي والصوري ؟ والتي آدت 1س

 .شرح باختصار جهاز التسجيل الصوتي الفيديوتيب أ/  2س

  ./ عدد العوامل التي تؤثر على جودة ووضوح الملفات الفيديوية  3س

 .ثم اذكر مميزات كل نوع  ./ عدد صيغ الفيديو 4س

 / ما استعماالت برنامج النيرو وكيف يتم تثبيته على الحاسوب ؟ 5س

 فات الصوتية وما هي أنواعها؟لملا/ ما صيغ  6س

 ؟ / ما مسجالت الصوت الرقمية اشرحها 7س

 / ما أنواع مسجالت الصوت الرقمية عددها ؟ 8س

 / ما مميزات مسجالت الصوت الرقمية عددها ؟ 9س
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 اإلذاعي والتلفزيونيالرابعة اإلنتاج الوحدة                        

 االهداف    

 

 يهدف هذا الفصل إلى  معرفة واكتساب الطالب المهارة لتعلم كيفية إعداد المادة  : العام الهدف

 وتحليل نماذج مختلفة من اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني. ،والتلفزيونية ،اإلذاعية                   

 

 

 : الخاصة األهداف

 :علىالتدريب وإكساب الطالب المهارة العملية    

 .وضع مشروع تدريبي لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني .1

 .إعداد المادة إلذاعية والتلفزيونية .2

 تحليل نماذج مختلفة من اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني. .3
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 تمهيد

والمخنرجين شنأنه شنأن  ،والفنينين ،عمنل لفرينق منن المعندينالمادة اإلذاعية أو التلفزيونينة هني نتناج           

 . يكتمل بجهود فريق تتعدد فيه التخصصات إلخراج المبنى بصورته النهائيةالذي البناء العقاري 

مهندس صوت ـ مذيع ـ مخرج ـ منسق ـ مهندس بث ـ  مندقق لغنوي  -عد تحتاج إلى ) م   مثال   فالمادة اإلذاعية

 -عند أو كاتنب سنيناريو ـ  مصنور إلنى ) م   وتحتةاج المةادة التلفزيونيةة ،إذاعني..... وغينرهم (ـ فني مونتناج 

مونتير ـ مخرج ـ مهندس إضاءة ـ مهندس صوت ـ  مدير إنتاج ـ  مساعد مخـرج ـ مسناعدو إضناءة وصنوت 

ي أو اإلعننداد هننو بدايننة أي عمننل إذاعنن. ووغيننرهم ( كننوافير  -وعمننال ديكننور ،مؤلننف موسننيقى ـ مهننندس -

الكتابنة  ومفهنوم أو كاتب السيناريو. في هذه الوحدة سنقوم بدراسة إعنداد المنادة ،تلفزيوني ويتم بوساطة المعد

ودورهنا فني عملينة اإلنتناج اإلذاعني  ،وشنروطها ،وأنواعهنا ،والتلفزيون ونتعرف على ماهية الكتابة ،للراديو

 ،ذاعينننة، والتلفزينننوني المتعلنننق بالمنننادة اإلذاعنننيفنننرق منننا بنننين اإلنتننناج اإلن يللطالنننب أوالبننند  ي.والتلفزينننون

نتنناج ، وبننين عمليننة اإللننى المننادة المسننموعة والمرئيننة المتكاملننةفزيونيننة مننن النننص المكتننوب وصننوال  إوالتل

التني تتنولى تندبير كافنة نه المهنة رامج اقتصاديا . فاإلنتاج يعرف بأبالتحضيرات العينية لمتطلبات البالمرتبطة 

فضنل جنودة حتنى يخنرج بأ عالمنيوالبشرية التني يحتاجهنا العمنل اإل والخدمية ،مادية )السلعية(المستلزمات ال

لنى جدولننة ، أو ضننياع فني اإلنفناق، وتخضنع هنذه العملينة إي حالنة اسنرافدون حندوث أفنينة وفكرينة ممكننة 

مبسننط مننن دننناه جنندول وفني أوحسننب تقلبننات السننوق، والهبننوط فني االسننعار  ،حسنابية تخمينيننة قابلننة للصننعود

 نتاج المتنوعة.جداول اإل
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 االنتاج المتنوع  1-1جدول                                  
  المبلغ الكلي  المبلغ الجئي  السلعة والخدمة  ت

    اجور الممثلين  1

    ممثل بطل / مقدم  أ

    ممثل ثانوي / ضيف ب

    كومبارس  ج

    اجور فنيين  2

    مدير تصوير  أ

    مصور ب

    مساعد ج

    مونتير  د

    كرافيك  ه

    مهندس صوت  و

    مدير اضاءة ز

    مؤلف موسيقى  ح

    مساعد اخراج  ط

    مخرج ي

    الخامات  3

    مالبي  أ

    اكسوا رات ب

    ديكور  ج

    مصروفات خدميه  4

    سيارات نقل  أ

    عمال انتاج  ب

    مصروفات طعام  ج

    متطلبات الكهرباء  د

    متطلبات ادارية  5

    مخاطبات رسمية  أ

    قرطاسية  ب

    حسابات  ج

    المجموع الكلي للمبلغ  6

 

 :يةإعداد المادة اإلذاعية والتلفزيون
 من هو المعد وكاتب السيناريو؟

والثقافنة فني كنل شنيء  ،هو شخصية تتوفر فيها المعرفة واإللمنام اعي والتلفزيوني وكاتب السيناريواإلذالمعد 

نفهو المهندس حينما يعد برنامجنا يخنتص بالهندسنة والمعلنم حينمنا ي   ألن المشناهد  ،ا يخنتص بنالتعليمعند برنامج 

 .للتلفزيون والمستمع لإلذاعة جمهور يحمل مختلف التخصصات والثقافات واألذواق

   :في شخصية المعد هاتوفرالواجب الشروط 

المقنندرة علننى ابتكننار األفكننار الجدينندة وامننتالك المهننارة فنني اسننتخدام األدوات وتوظيفهننا بمننا يثيننر اهتمننام  -1

  .أو المستمع ،المشاهد

 .لومة الصادقة التي ال تقبل الخطأالتامة بطرق تحري المعالمعرفة  -2
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 .الحياة مجاالت والتكنولوجية وكل  ،ةلجديد من االكتشافات العلميلالمتابعة والقراءة  -3

 المنرادوالمهارة فني معرفنة الشنريحة  ،لمجتمع والقضايا األساسية التي تحظى باهتمامهلالقراءة الصحيحة  -4

 .مخاطبتها

تلننك المراجنع وإلمامننه وكيفيننة الحصنول علنى  ،معرفتنه بنوعينة المراجننع التني تتطلبهنا كننل منادة مطروحنة -5

 نترنت كوسيلة للحصول على المعلومات.إلباستخدام ا

  .محتملةالمشاكل الالمعرفة بقانون النشر وحقوق الملكية الفكرية وكافة القوانين التي تجنبه  -6

 :لإلذاعة والتلفزيون الكتابة

أفكارننا  عنرضبوسناطتها يمكنن  ،والمعنوينة ،الكتابة تتناول الحياة اإلنسانية في جميع جوانبها المادينة         

تسنمح بتقنديم جمينع المعلومنات بصنورة تفصنيلية هني و إلى أكبر عدد ممكنن منن النناس هانقلو ،عنها والتعبير

ى أننواع الكتابة اإلذاعية بشنت  :اإلعالمي مثلالكتابة أساس العمل و .واضحة وإيصالها إلى الجمهور المقصود

والكتابننة التلفزيونيننة بشننتى أنننواع وقوالننب البننرامج التلفزيونيننة، والفننن النندرامي ، وقوالننب البننرامج اإلذاعيننة

لكننل نننوع مننن أنننواع الكتابننة تقنياتننه . والخبننر، التحقيننق، التقريننر ،وكننذلك المقننال الصننحفي ،هقوالبنن بمختلننف

 .اصره الفنية، التي تميزه عن غيره من فنون الكتابة األخرىوقواعده وعن ،الخاصة

عن الفكنرة التني ينراد نشنرها ا الرسنالة اإلعالمينة فهني التعبينرالكاتب هو الذي يضنع األسنس التني تبننى عليهن

وتعميمها من خالل عرض األفكار عن طريق اللغة المنطوقة أو المكتوبة. والكتابة هي التني تنقنل إلنى النناس 

بالوضنوح  المعناني وتمتناز و علنى جمنل سنليمة التركينب منن األلفناظ وترتكنز التني يقصندها الكاتنب المعناني

 .واإليجاز

 :معنى كلمة سيناريو

تقندم هنذه الخطنة  ،السيناريو خطة وصفية تفصيلية مكتوبة في تسلسنل يجمنع بنين الصنورة والصنوت          

أو  ،السننيناريو تحويننل الحنندث يعنننيو. واقننع مرئنني سننمعي إلننى المخننرج الننذي يتننولى تنفيننذها أي تحويلهننا إلننى

أو  ،أو المسلسنل ،من خالل الكتابة المفصلة للمشاهد المختلفة التني يتكنون منهنا الفنيلم حكاية العمل إلى مشاهد

السننيناريو الرسننم باللغننة  ، وتتضننمن الحننوار والتوضننيحات الخاصننة بالتقنناط المشنناهد. وبننذلك يكننونالتمثيليننة

ي التن( Scenario ) والبناء العام لما سنينفذ بالصنورة والحركنة. وسنيناريو كلمنة معربنة عنن الكلمنة اإلنكليزينة 

 .استخدمت بمعنى وصف مختصر للقصة

 .يونيةكاتب السيناريو يكتب المشهد على الورق لكي يتم إخراجه وتحويله إلى صورة تلفز إن  

وينظر للساعة ثنم يقنوم بسنرعة ليفنتح دوالب المالبنس ويبندل  ،مشهد قصير يصحو فيه البطل من النوم :مثال

 .مالبسه ثم يغادر البيت بسرعة

كتنب هنذا المشنهد بطريقنة كاملنة تبندأ منن تحديند هنل المشنهد نهناري أو ليلني وتحديند نوعينة يكاتب السنيناريو 

  ه.غيرووالزاوية التي يتم منها التصوير اإلضاءة 

 :لإلذاعة والتلفزيون للكتابة العامة القواعد

   :اآلتيةالرسالة المكتملة هي الرسالة التي تجيب عن األسئلة   :كتمالإلا .1

  .( ) لماذا ؟ (، ) كيف ؟ ،( أين ؟ ) ماذا ؟(، ) ،)متى ؟ ( ،من ؟ () 

 .والتطويل ،هي المرحلة الوسط بين االختصار : اإليجاز .2
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  .والتحديد ،الصوابتعني  :الدقة .3

  .وتحقيق النزاهة والتوازن ،مثل فصل الرأي عن الحقيقة  : الموضوعية .4

  .وفهمها ،سهل على الجماهير استيعابهاتلكتابة البسيطة ا  :البساطة .5

  .والمضمون ،يكون في الشكل  : الوضوح .6

  .هي موافقة اهتمامات المتلقي  : المناسبة .7

  .الروح اإليجابية التي يلمسها المتلقيهي   : اإليجابية .8

 .دون تكلفبهو إبراز قوة المعاني ذات الداللة  : التأكيد .9

هو توافق الكتابة مع المعايير التقنينة للوسنيلة اإلعالمينة، فالكتابنة للصنحافة تختلنف عنن  : الوسيلة تقنية .10

 .الكتابة للتلفزيون وتختلف عن الكتابة لإلذاعة.. وهكذا

 الكتابة لإلذاعة والتلفزيون:شروط 

، واألذن و العنين فني إلذاعنةاتعتمند علنى األذن فني  هنا، ألنتابة لإلذاعة عن الكتابة للصنحافةتختلف الك       

 ،هذه السمة تمكن القنار  منن إعنادة القنراءة أكثنر منن منرة ،التلفزيون بينما تعتمد الكتابة الصحفية على العين

وأهةةم شةةروط الكتابةةة لإلذاعةةة . السننمع والسننرعة فنني التقنناط الكلمننة تتعامننل مننع حاسننةإلذاعننة لبينمننا الكتابننة 

 -:هي والتلفزيون

 .لفكرة الواضحة والمناسبة للجمهوراختيار ا

تحدينند الهنندف و الغننرض مننن هننذه الفكننرة و الجمهننور التنني تسننعى إلننى اسننتقطابه و تحدينند اهتماماتننه  .1

 وميوله.

 اجتماعية (. –ثقافية  –سياسية  الموضوع و مجاالته  )اختيار ب ،التشويق و اإلثارة .2

 .( اأو شهري   ،اأو أسبوعي   ،ايومي   )تحديد الوقت المناسب للبرنامج حسب الجمهور   .3

 .نسجام مع الذوق و اآلداب العامةإلا .4

 .إلى الهدف ودون غموض في المعاني اختيار الجمل القصيرة التي تصل مباشرة .5

  .للهدف والجمهور ونوع الموضوعسبة اختيار اللغة المنا .6

تتحننول الكلمننات المكتوبننة إلننى صننور  إذمراعنناة األجهننزة والمعنندات والتقنيننات الفنيننة المصنناحبة للكتابننة  .7

ج، تتطلنب منن لكترونينة، وهني عناصنر رئيسنة فني عملينة اإلنتناإلتية من خالل األجهنزة والمعندات اصو

نن ، ، المننؤثرات الصننوتيةوخصائصننهااع الكنناميرات الميكروفونننات، أنننو :بهننا مثننل االكاتننب أن يكننون ملم 

  .الديكور، الموسيقى وتأثيراتها ودالالتها

  :يالكاتب اإلذاعي والتلفزيون

وتقنياتهنا أصنبح منن الضنروري  ،وقواعندها ،وشنروطها ،الكتابة ولغتها لمفهومفي ضوء دراستنا              

منننن عناصنننر عملينننة اإلنتننناج اإلذاعننني  اعنصنننرا  رئيس ننن بعننندهأن نتعنننرف علنننى كاتنننب اإلذاعنننة والتلفزينننون 

 ،أو الكاتب الندرامي ،أو المحرر ،أو إعداد النص ،. وهو الشخص الذي يقوم بعملية الكتابة للنصيوالتلفزيون

الكاتنب فننان متعندد المواهنب يتصنف بالخينال واإلبنداع ينة، أو أي شكل من أشنكال الفننون اإلذاعينة والتلفزيون

ن ،ا، فنان ندس ناا، مهنا، صنحفي  اعنة والتلفزينون فقند يكنون ) أديب نباإلذ ايكون عامال  متفرغ  ا أن ليس شرط  و ا، معلم 

وترتيبهنا فني نسنق فنني منؤثر  ،وتنسنيقها ،( ولكنه في الوقت نفسه قادر على استخدام الكلمات وإيقاعاتهنااطبيب  

 يناسب الجمهور والهدف المقصود. 
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  :على النحو اآلتي يالتلفزيون وأ ،اإلذاعي لكاتباتصنيف  ويمكن       

 أو ،اأو مفكننر   ،اأو باحث نن ،اهننو الننذي يكتننب عمننال  مننن األعمننال مننن ثقافتننه واهتماماتننه ويكننون أديب نن  المؤلةةف:

 القصص والروايات والشعر وغير ذلك. ةأو الفني ومن ذلك كتاب ،في لون من ألوان اإلنتاج األدبي امجتهد  

والمنواد اإلذاعينة للبنرامج غينر الدرامينة كاألحادينث والبنرامج  ،هنو كاتنب المنوعنات  كاتب المةادة اإلذاعيةة:

 والتاريخية واالجتماعية وغيرها. ،والفنية ،الثقافية

 .أو البرنامج ،يختص بكتابة النص التلفزيوني أي النص المرئي للفيلم كاتب السيناريو:

 .توافق مع لغة اإلذاعةتأو سردية  ،الذي يجيد تحويل مادة النص اإلذاعي إلى مادة حوارية الكاتبهو  المعد:

أو مشنناهد ومواقننف كمننا يحنندث عننند  ،إلننى مسننامع ةالتلفزيونيننول المننادة اإلذاعيننة يننحويقننوم بت كاتةةب الحةةوار:

بنين أشنخاص القصنة فيتولى كاتب الحوار إعداد المنادة علنى شنكل حنوار  ،اختيار قصة لتقديمها إلى الجمهور

 أو الحدث.

 . والمشاهدين ،يقوم بتحرير األخبار والنشرات اإلخبارية وتقديمها إلى جمهور المستمعين  المحرر:

واألخبنار ويكتنب تقرينرا  شنامال  عنن الحندث بحينث يعطني  ،هو الشنخص النذي يتنابع األحنداث كاتب التقرير:

 أو خارج الوطن. ،وفق إمكانيات ومؤهالت كاتب التقرير الذي قد يكون داخل التقرير تفسيرا  واجتهادا  

ويتننرك للمسننتمعين أو المشنناهدين عننرض المعلومننات وتوزيعهننا وتنسننيقها يقننوم ب كاتةةب التحليةةل اإلخبةةاري:

 ستنتاج. إلا

أو  ،ذاعننةيقننوم بكتابننة التعليقننات السياسننية التنني تعكننس وجهننة نظننر السياسننة العامننة لإل  المعلةةق السياسةةي:

  .التليفزيون

 :اآلتيةساسية األ مراحلبالعملية التخطيط إلعداد البرنامج  تمر: التخطيط إلعداد برامج إذاعية وتلفزيونية

اختيار واهتماماته  ،وإحساسه بمشكالته ،للمجتمع تهمن خالل معايشوالمعد يقوم  :اختيار فكرة الموضوع -1

 . الذي يعدهاألفكار التي تتناسب مع سياق البرنامج 

   .موضوع البرنامج وأن تناسب ،المستهدف أن تهم الجمهوريجب لفكرة المختارة ا :تحديد الجمهور -2

تقديم معلومات معينة لجمهور المشاهدين  ي) أ اإلعالميتراوح غرض البرنامج ما بين  :تحديد الغرض -3

  ية (.أو التعليم ،يةأو الترفيه ،أو الدينية ،كالبرامج السياسية)  والتثقيف(،  أو لفئة منهم

أو فكرتنه بشنكل  ،الموضنوع تبدأ هذه المرحلة بعد االستقرار على :العلمية أو جمع المادة ،البحث العلمي -4

  .والصحف وشبكة اإلنترنت ،والمراجع ،عام وتحديد الهدف منه، من خالل الكتب

التصوير، والتنسيق  موعدوالتأكيد معهم على  ،تصال بالمصادرإلهي مرحلة ا :تصال والتنسيقإلا -5

للطريقة  اوفق   ن التصوير لمتابعة سير العملومقدم البرنامج والتواجد في مكا ،فريق العمل كالمخرج مع

 والسيناريو المكتوب. ،المتفق عليها

  .كتابة السيناريو -6
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 تليفزيوني أو، إذاعي برنامج وتنظيم إلدارة تفصيلي مخطط

 التفاصيل المحور  /العنصر

 .والدينية الوطنية المناسبات /   اليومية الحياة تفاصيلب رتبطي الموضوع /الفكرة

 المعلومات وجمع البحث

 عن الموضوع األولية
 والصحف وشبكة اإلنترنت ،والنشرات ،والمراجع ،من خالل الكتب

   البرنامج اسم

 غيرها ؟ أو ،الفئة هذه البرنامج يفيد ماذامحددة ؟  فئة أم عام هو؟ من المستهدف الجمهور

  للجمهور المناسبة اللغة

 قالب البرنامج

 :المتوفرة له المعلوماتو ،الموضوع بنوعية متعلق البرنامج قالب

 أو ،إذاعينة مجلنة - تليفزينوني أو ،إذاعني تحقينق - حنواري برننامج) 

 (. إذاعية قصة  - تليفزيونية

  الزمنية البرنامج مدة

  للجمهور البرنامج بث وقت

 شخصية مصادر -  وثائقية  /مكتبية مصادر  المصادر

 الالزمة الصوتية المؤثرات
 . )حداثإلا مواقع من ) حية طبيعية مؤثرات -

 .وتسجيلها( مسبقا إعدادها يتم صناعية ) مؤثرات -

 الالزمة الموسيقى

 اإلذاعة في أكثر تستخدم

فقنرات  بنين النربط )مهمتهنا  الربط موسيقى - والنهاية البداية موسيقى -

  .( خالله اللقاءات بين الفصل أو ،البرنامج

 /اإلذاعي النص كتابة

 التليفزيوني

 .آخرها إلى أولها من البرنامج إنتاج مراحل في المبذولة الجهود يجسد

 :يراعى

 المناسبة الكلمات اختيار - البرنامج وحدة  - ونهاية للبرنامج بداية -

 التنوع. -للنص

 األخرى والتقنية الفنية المهام -اإلخراج   -المصور  –المقدم   -المعد   البرنامج عمل فريق

  أخرى ومتطلبات مالحظات

 :عداد البرامج اإلذاعية والتلفزيونيةإلالمتبعة  اإلرشادات

 .يار اسم وفكرة البرنامج بشكل جيدخت. ا1

 .شرح تفصيلي لفكرة البرنامج. 2

 .ا فكرة البرنامج بشكل مبسط وممتعوصل من خاللهتاختيار مقدمة جيدة . 3
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والجمننل  ،وصننياغة الكلمننات ،تقسننيم المننادة إلننى فقننراتو ،ترتيننب المعلومننات فنني البرنننامج بتسلسننل منطقنني.4

  .بحيث يفهم المستقبل المعنى بسرعة للبرنامج

    لإلجابة على أسئلة مهمة )ماذا يذيع ؟ لمنن والجمهور المستهدف  ،تعتمد الكتابة على الهدف من الموضوع. 5

 .يذيع ؟ كيف يذيع؟( مع مراعاة االختالفات لدى الجمهور المتلقي

 .استخدام الكلمات التي تعبر عن المعنى بدقة ومالئمة اللغة للموقف. 6

ووجهات نظر النناس ومقابلنة  ،آراء وتطلعات ،واستقصاء ،برنامج ومتابعة األخبارالطالع على ما يهم . اإل7

 .والمختصين ،رجال الفكر والسياسة

 .ث للبرنامج لكي يسير بطريقة سهلةتحديد مادة الحوار وحسن اختيار المشاركين ووضع سيناريو الحدي. 8

 :أسس تقويم المادة اإلذاعية والتلفزيونية

تنتلخص أسنس تقنويم المنادة المذاعنة منن خنالل الرادينو سنواء كنان ذلنك  : : أسس تقةويم المةادة اإلذاعيةةأوال  

  :أو لحنا  موسيقيا ، فيما يأتي ،أو أغنية ،برنامجا  

ختينار اللُّغننة المناسنبة التنني إلهننور المسنتهدف بمضننامين البرننامج ينتم دراسنة الجم  :لغةةة وأسةلوب الةةنص .1

والقصنص  ،خدام العناصنر المنؤثرة مثنل: األغنانيواسنت ،أو عامينة ،يخاطب بها ذلك الجمهور عربية فصنيحة

  .واألمثال

يعند حسنن اختينار المنذيع المقندم عنصنرا  رئيسنا  فني نجناح البرننامج وضنمان وصنول   :.التقديم أو التعليةق2

 والتأثير. ،وتحقيق أهدافها، وتضيف شخصيته الكثير لعناصر الجذب ،الرسالة

  .ووضوحه يؤدي إلى الفهم واالستيعاب وانخفاضه ،وارتفاعهقوة الصوت   :مستوى الصوت ووضوحه. 3 

وتعب ِر عن الزمان والمكنان  ،المؤثرات الصوتية تضيف قوة للنص اإلذاعي  :. استخدام المؤثرات الصوتية4

 .كما تستخدم كأدوات انتقال من فقرة إلى فقرة أخرى ،والبيئة

 .يحقق األهداف المرجوةن البرنامج التأكُّد مما إذا كان مضمو :. المضمون5

أقنل أو أكثنر  ،أو النزمن المخصنص للبرننامج مناسنب ،هنل الوقنت  :. الوقت أو الزمن المخصص للبرنامج6

 اإلجابة على هذا السؤال مهمة في تقويم البرنامج اإلذاعي.  من الالزم؟

األسنس المننذكورة لتقنويم البرننامج اإلذاعني المسننموع  عتمنادإيمكنن  : : أسةس تقةويم المةادة التلفزيونيةةةاثاني ة

كأسس مناسبة لتقويم النص التلفزيوني منن حينث الصنوت، ويبقنى أْن نضنيف عناصنر أخنرى تخنتص بالمنادة 

  :التلفزيونية وتتمثل في اآلتي

هي العنصر الرئيس في المادة التلفزيونية، ينظر فيما إذا كانت تعب ِر عن المعنى المنراد، ومندى   :( الصورة1

أو سنوء توزيعهنا،  ،ومسنتوى اإلضناءة وحسنن .(Quality)  لصنورةاوية التصوير، ومستوى جنودة صحة زا

  .اللقطات والمشاهد تحكي فعال  عن المضمون المراد أنوهل 

  .أو العكس ،وجاذبية المادة ،للتشويق اا كثير  األلوان وتناسقها فهي تضيف شيئ   المةمن س التأكد  :( األلوان2

يعد الديكور عنصنرا  مهمنا  منن عناصنر توصنيل المفهنوم وتبسنيطه لجمهنور المشناهدين، كمنا أنَّنه :( الديكور3

النننص  حتياجنناتإل اوالننديكور يننتم تصنميمه وفق نن ،لكثيننر منن البننرامج النفسننييسناعد فنني خلننق الجنو الطبيعنني و

 .تعليمات المخرجو
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ن الصنننورة، ويحتننناج تصنننوير العمنننل التلفزينننوني إلنننى قطنننع   :( اإلكسسةةةوار4 ِ هنننو أحننند العناصنننر التننني تكنننو 

للممثننل  اأو جننزءا  تابع نن ،مننن الننديكور اوقنند يكننون اإلكسسننوار جننزء   ،اإلكسسننوار حتننى يبنندو علننى طبيعتننه

والسنفينة،  ،. المتحرك مثنل: السنيارةالثابت والمتحركوهناك نوعان من اإلكسسوار  ،كالمجوهرات والنياشين

  .وباقات الورود والساعة ،والكتب ،والثابت مثل: الهاتف

وإظهنناره  ،إخفنناء الشننكل الطبيعنني للممثننلأرينند  إذا يسننتخدم فنني أغننراض التننزيين والتمثيننل،   :( الماكيةةاج5

والماكيناج مهنم جندا  بالنسنبة لكنل  أو يقنوم بتمثيلهنا. ،ومالمح الشخصية التني ينتقمص دورهنا ،وشكل ،بصورة

، أو الجنروح ،وضنيوف، كإظهنار الحنروق ،وممثلون ،الشخصيات التي تظهر على شاشة التلفزيون: مذيعون

 . أو الشيخوخة ،إلظهار المالمح المميزة للشخصيات الدرامية كإظهار البالهة أو

إذ تسنناعد الممثننل علننى أْن يننتقمص الشخصننية التنني يمثلهننا  ،هنني مننن عناصننر القصننة األساسننية  :( األزيةةاء6

  .تساعد في إبراز الموضوعو

والدرامينة ومنن حينث المسنتوى  ،يحدد األثاث طبيعنة المكنان وقيمتنه منن وجهنة النظنر التاريخينة  :( األثاث7

والبنرامج   .من ديكور المناظر الحينة ولنه قيمنة تعبيرينة فني كثينر منن البنرامج اا رئيس  جتماعي، ويعد جزء  إلا

متكاملنة  ادم غرف نأو تستخ ،ومقاعد ،ومناضد ،على اختالف أنواعها تستخدم قطع األثاث المتنوعة من كراسي

  .والمسلسالت ،أو الجلوس، كما هو الحال في البرامج الدرامية كالتمثيليات ،أو النوم ،للمعيشة

لها دور كبير في تبسيط المعلومات المجردة وتجسيدها بما يزيد من فهم المشناهدين لهنا   :( وسائل اإليضاح8

  .الخرائط   - والبيانية ،والكاريكاتورية ،الرسوم اليدوية  -الصورة الفوتوغرافية   :واستيعابها ومنها

 :يستخدم التلفزيون نوعين من الخط  :( الخطوط9

 .(Caption Card) والرسومات  ،ويعرض من خالل جهاز عرض اللوحاتالخط اليدوي  -أ

لكتابنة أينة شنعارات أثنناء  (Video Font) أو جهناز النـ ،أو الحاسوب ،الخط الذي تستخدم فيه اآللة الكاتبة -ب

 تنفيذ البرنامج. 

 تية:اآل الترسيمةن نوجزها باجية التي ترافق الجانب الفني اإلعالمي يمكن أنتن العملية اإل  إ
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 ( 14بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

 كتابة نص إذاعياسم التمرين:  

 ساعة 6 :الزمن المخصصمختبر تكنولوجيا اإلعالم               مكان التنفيذ / 

 

 من هذا التمرين أن: نتهاءإليتوقع منك بعد ا :األهداف التعليمية / الهدف التعليمي

 .كتابة نص إذاعيتعرف كيفية  -1

 

 

 

هو الصورة النهائينة التني يظهنر فيهنا البرننامج اإلذاعني   :( Script  اإلسكريبت)  النص اإلذاعي            

في إنتاج البرننامج مننذ  فهو الذي يجسد المجهود الذي بذل  ،النص اإلذاعي كتابة ىالبرنامج عل نجاحويتوقف 

الكلمننات المعبننرة عننن  اختيننار, وحسننن اإلذاعنني وحسننن تقسننيمه النننصعنند أن يهننتم بكتابننة الم   ىوعلنن البدايننة 

 رئيسنةنقاط  ةإذاعي في البرامج المختلفة البد أن يراعي المعد خمس نصولكتابة  المضمون المحدد للبرنامج.

 :يأتي, وتشتمل النقاط الخمسة ما للجمهور  جذبا  يكون أكثر  لكي النصفي تكوين 

 .ونهاية جذابة للنص افتتاحية .1

 .البداية .2

 .وحدة البرنامج .3

 .الكلمات المناسبة للنص اختيار .4

                                                                      .التنوع .5

   

 

 جهاز تسجيل. –حاسوب  –دفتر مالحظات  -المدرسة  أستوديو

 

 ( 14رقم  )  :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 التسهيالت التعليمية:       
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 :اآلتية الخطوات تبعا تختارهكتابة نص إذاعي  

 .أو باستخدام الحاسوب ،يدك بخط النص كتبأ -1

 .اإلمالئية األخطاء من خلوه من وتأكد، النص قرأإ -2

 .عالمة ضع نفسك ينتهي عندماو عادي، بصوت النص قرأإ-3

 .اسليم   وقفا لتحقق الجمل اكتمال و تراعي ،لديك النفس طول تراعي بحيث العالمات بترتيب قم -4

 .مرتاح وأنت النص قرأإ -5

 .برقة الكلمات يداعب دعه إنما صوتك، تخفض أو ترفع ال -6

 أستوديوفي  النصوقم بتسجيل  ،األقل على خمس مرات التجربة كرر  .يعجبك لم نهأ مؤكد ؟ باألداء رأيك ما

 .اإللقاء مع المضمون مع الصوت بانسجام اقتنعت وقد إال التدريب هذا تنه الالمدرسة 

 الثقافة واحة برنامج   :مثال

 معكم الجميلة، الواحة هذه في الزمن من ساعة ستقضون إذ الثقافة واحة في المستمعون أيها بكم أهال   :المقدمة

قصنة واألخنرى  األولنى شنعر عنذب ثقنافيتين ضنيافتين الينوم الواحنة لضنيوف حضنرت وقند ،إسنماعيل حمندأ

 .جميلة

 .................موسيقى

 ........... موسيقى   ....األولى ضيافتنا إلى وتفضل المستمع عزيزي تعال      

 صمم به من كلماتي وأسمعت       أدبي            إلى األعمى نظر الذي أنا

 والكرم تأتون ما المجد فيعجزكم                       ويكره عيب ا لنا تطلبون كم

 والهرم الشيب وذان الث ريا شرفي               أنا عن والنقصان العيب أبعد ما

 كامل بأني لي الشهادة فهي      ناقٍص                   من مذمتي أتتك وإذا

  .كتماال  إ تعطيهاو جماال   شعره كلمات تمأل وثقته بنفسه افخور   كان كم المستمع عزيزي المتنبي إلى نظرأ

 .بالبرنامج تصالإلا وسائل عبر اليوم حلقة في شاركنا يذكرك؟ بماذا عنك؟ يعبر هل الشعر بهذا ما رأيك

 .................موسيقى

 :لنستمع إلى هذه قصة القصيرة الهادفة المستمعين أعزائي واآلن      

ولكننن  اذو خبننرة ووقننار   اكبيننر   ال  وكننان يحكمهننا رجنن ،فنني خلننف جبننال الهماليننا واليننة صننغيرة تختبننئكانننت 

 ...فني سنن الطنيش والمراهقنة وقند كنان للحناكم ولند وحيند شناب ،وأحس بقرب نهايتنه ،المرض كان قد أنهكه

وسأوصنيك بوصنية وهني أن  ،إني أحنس بقنرب نهنايتي :وقال له يا بني ،بنه بالحضورأوذات يوم أمر الحاكم 

ا مربوط ن العيش فاذهب إلى المغارة المظلمة خلف القصر وسنتجد بهنا حنبال   ما وكرهت ضاقت بك الحال يوما  

          . .ومنات وما كاد الحاكم ينتهي من الوصنية حتنى أغمنض عينينه ،سك فيه لترتاح من الدنيافشنق نأ إلى السقف

وعلننى رفقتنه السننيئة التنني  ،ويسننرف ويبندد علننى ملنذات العننيش ،أمنا الننوارث الوحيند للثننروة فقنند أخنذ يبعثرهننا

وتغينر الحنال وتركنه أصنحابه  ،الثروة الهائلة نفسه وقد نفذت تلك االبنطالما حذره أبوه منها وبعد برهة وجد 

ننت منن انفنق أمنه وقال لن أقرضك شيء وأقربهم من قلبه سخر  الذين كانوا يصاحبونه ألجل المال فقط حتى

 ا وما عاد العيش يطينب لنه بعند العنز فهنو مندلل متعنود علنى تنرف الحيناةلم يجد الشاب مالذ  ..ثروته وليس أنا

 أبتنناهآه يننا  :وقننال . فمننا كننان منننه إال أن تننذكر وصننية أبيننه الحنناكمسننتطيع أن يتننأقلم مننع الوضننع المحننيطوال ي



 
77 

 المخيفنة والمظلمنة ووجند الحبنل متندليا ي كما أوصيتني وبالفعل دخنل المغنارةسأذهب إلى المغارة وأشنق نفس

  ولف الحبل على رقبته ثم دفع بنفسه في الهواء ،أخيرة لت من عينه دمعةأمن األعلى فما كان منه إال أن س

  ؟ هل انقضى كل شيء ،فهـــل مات

 ؟ الحال مختلف أنم أ ،هل هي النهاية اليائسة

المتساقط من األعلى  ورنين الذهب ،من الحبل حتى انهالت علية أوراق النقود من السقف نعم فما أن تدال

كتبها له أبوه الحاكم يقول فيها يا بني قد  وقد سقط هو إلى األرض وسقطت بجانبه ورقه ،يضج بالمغارة

وهذه نصف  ،الغبار عن عينيك وتدع رفقاء السوء عندما تنفض علمت اآلن كم هي الدنيا مليئة باألمل

 ............موسيقى .رشدك واترك اإلسراف واترك رفقاء السوء ىلك فعد إل ثروتي كنت قد خبأتها

 هنذا مقدمنة اإللقاء علينه إتقانهنا فني من أنواع ويتعرف على ثالثة ،النصوص هذه قراءة على الطالب أن يعيد

 :البرنامج وهي

 اليوم ضيافتين الواحة لضيوف حضرت وقد( ومثاله  ،المستمعين لمخاطبة المستخدم اإلذاعي اإللقاء إتقان -1

 من له تقدم بما سوف وتعلمه ،المستمع تخاطب هنا جميلة....( أنت واألخرى قصة عذب األولى شعر ثقافيتين

 .معلومات

 .واضحة المعاني لتظهر الشعرية وموسيقاه اإلعرابية بقواعده األصيل العربي الشعر إلقاء إتقان -2

 .المستمع ذهن في وترسمه المشهد تصور أنت فهنا بالقصة الخاص اإللقاء إتقان -3

أسنلوب  علنى تعتمند التني األخبنار من صعوبة أكثر اإللقاء في مهارات  إلى يحتاج الثقافي البرنامج أن الحظ -

 .واحد إلقاء

  .بشكل صحيح اإلعراب وعالمات ،الترقيم عالمات وتضع تقطعه أن بعد اإلذاعي النص هذا كرر -

 :وفيما يأتي نموذج لسيناريو برنامج إذاعي

 

 

 نموذج سيناريو برنامج إذاعي

 المؤثرات الصوتية
الصورة / 

 الكاميرا
 التعليق المتحدث

أغنية تبدأ قبل حديث 

 المذيع وتستمر خلفية
--------- 

المذيع / 

 المذيعة

فيكم مشةاهدينا  و سهال   أهال  مسا الخير و 

برنةةامج  ،مةةن برنةةامجكم جديةةدةفةةي حلقةةة 

 ... بيت الشباب.كل الشباب

--------- --------- 
المذيع / 

 المذيعة

. .تتنةةةاول موضةةةوع سةةةوفحلقتنةةةا اليةةةوم 

الصةةةةعوبات التةةةةي تواجةةةةه الشةةةةباب فةةةةي 

كةةل الشةةباب  يهةةممجتمعنةةا وهةةو موضةةوع 

الموضةةوع ذا ولمناقشةةة هةة ،فةةي مجتمعنةةا

 :األسةةتوديويكةةون معنةةا اليةةوم فةةي  سةةوف

الناشةةةط فةةةي مجةةةال  ماجةةةد حميةةةدالةةةدكتور 

 .العمل االجتماعي
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--------- --------- 
المذيع / 

 المذيعة

مديرة مكتب  محمددعاء السيدة و

للتنمية الشبابية و ناشطة  الهدىصندوق 

في العديد من البرامج و  أيضا  

 .المؤسسات الشبابية المحلية و العالمية

--------- --------- 
المذيع / 

 المذيعة

رأي الشباب بموضوع  لنسمعمشاهدينا 

 .ليوملهذا احلقتنا 

 تقرير تقرير --------- ---------

--------- --------- 
المذيع / 

 المذيعة

اسةةمحي  ،رأي الشةةباب سةةمعناو بعةةد مةةا 

 ماجدابدأ مع الدكتور  أني ست دعاء ل

--------- --------- 
المذيع / 

 المذيعة

مةن  كثيةر هنةاكحاليا في مجتمعنا  ،دكتور

 ،الصةةةعوبات و المشةةةاكل تواجةةةه الشةةةباب

ذا برأيك دكتور و من خةالل خبرتةك فةي هة

تواجه  التيالصعوبات  أهمهي  ماالمجال 

 شبابنا اليوم في مسيرتهم ؟ 

 ماجد د. --------- ---------
على استضافتكم لي، في البداية إن  شكرا  

 ........المشاكل التي تواجه الشباب

--------- --------- 
المذيع / 

 المذيعة

نةةةه مةةةن خةةةالل أباعتقةةةادي  ،سةةةت دعةةةاء

 بةةةتم تنفيةةةذ العديةةةد مةةةن  الهةةةدىصةةةندوق 

 ذهتهةةةتم بمثةةةل هةةة التةةةيالبةةةرامج العمليةةةة 

 التةيالمسةاعدات  أهمهي ما ف ،المواضيع

بةةتم تقةةديمها للشةةباب سةةواء مةةن صةةندوق 

غيرهةةةا مةةةن البةةةرامج  أو ،للتنميةةةة الهةةدى

وتساعد الشباب بالفعل  ،األخرىالتنموية 

يتخطةوا مرحلةة الصةعوبات فةي  أنهمعلى 

 مسيرة حياتهم ؟

--------- --------- 
اآلنسة 

 دعاء

 ...للتنمية على الهدىنعمل في صندوق 

--------- --------- 
المذيع / 

 المذيعة

 هذه المرة نبدألضيوفنا، و  األخيرسؤالنا 

انه هناك دور  ترينهل :معك ست دعاء

حقيقي للمنظمات و المؤسسات الشبابية 

في تقديم فرص  حقيقية للشباب و 

في  يواجهوها التيتخفيف الصعوبات 

 حياتهم ؟
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--------- --------- 
اآلنسة 

 دعاء
 .....إجابة اآلنسة دعاء.......

--------- --------- 
المذيع / 

 المذيعة

 بهذهرأيك  ماماجد وبالنسبة لك دكتور 

 المنظمات ؟

 .........ماجدإجابة الدكتور  ........ ماجد د --------- ---------

--------- --------- 
المذيع / 

 المذيعة

 البدبالحياة و  أملناشبابنا هو  ،مستمعينا

نتقدم بمسيرتنا  لكينقدم له كل الدعم  أن

 .األمامو مسيرة مجتمعنا نحو 

 --------- موسيقى هادئة
المذيع / 

 المذيعة

شكر ضيوفنا على وجودهم نوفي النهاية 

الناشط  ماجدالدكتور  ،معنا في البرنامج

واآلنسة  .جتماعيإلفي مجال العمل ا

 .للتنميةالهدى دعاء من مكتب صندوق 

 --------- موسيقى هادئة
المذيع / 

 المذيعة

بحلقة  نلقاكم أمل أن على  مستمعينا

 األسبوعجديدة و بموضوع شبابي جديد 

 .مع السالمة ،القادم

 

  :نشاط

 كموجز سجله .عليه واإلعراب الترقيم عالمات ووضع تقطيعه عبر النص وحضر لألخبار ا موجز   كتبأ( 1

 .كمستمع وقيمه األخبار موجز إلى استمع االنتهاء عند .األستوديو في أخبار

 (األطفنال /الصنحة /قتصنادإلا /السياسنة /البيئة ( الحياة شؤون من شأن في متخصص برنامج مقدمة أكتب( 2

 :اآلتية المعايير أساس على وقيم استمع ثم .مناسبة بموسيقى األستوديو في وسجلها

 .المستمع ذهن في الصورة رسم في النجاح ومدى بالصوت المعنى . توصيلأ

 .وعالمات اإلعراب الترقيم وعالمات والتفخيم المد حروف استخدام . إتقانب

 .للنص الموسيقى مالئمة -جـ

 ( 15 بطاقة العمل للتمرين رقم )

 إنتاج برنامج تلفزيونياسم التمرين:  

 

 ساعة 6 الزمن المخصص:مكان التنفيذ / مختبر تكنولوجيا اإلعالم               

 

 نتهاء من هذا التمرين أن:إليتوقع منك بعد ا األهداف التعليمية / الهدف التعليمي:

ا على  -1           تنفيذ برنامج تلفزيونيتكون قادر 
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وي عرف بأنه خطة وصنفية تفصنيلية مكتوبنة  .هو الفيلم المكتوب على الورق :( السيناريو ) التلفزيوني النص

تقندم هنذه الخطنة إلنى المخنرج النذي يقنوم بتنفينذها وذلنك  ،والصنورة ،في تسلسل يجمنع بنين كنل منن الصنوت

بتحويلها إلى واقع مرئي ومسموع. يستخدم السيناريو كمرحلة وسيطة يمنر الفنيلم منن خاللهنا فني طريقنه إلنى 

 .شكله النهائي

 

الورق ورسم الشخصية بوضوح وتحديد البناء  ىهو الذي يعمل على وضع الكلمات عل :السيناريو كاتب

 ،والمصور ،لممثلينلمجموعة من التوجيهات يقوم الكاتب بوضع  السيناريو القصصي. وأثناء كتابة

أو زوايا  ،على كتابة المشاهد الرئيسة دون أن يشير إلى أحجام اللقطات ها ما يقتصر دورغالب  ولمخرج وا

 .الكاميرا

 :التلفزيونيةالهدف من النصوص 

 أو شكل للعرض ،صياغة إيجاد. 

 محتوى البرنامج توضيح. 

 المعلومات المهمة الخاصة باإلنتاج. تنظيم 

 :عتبارات التي يجب توافرها في كاتب النص التلفزيونيألا

 .. أن يلم باألساليب األساسية المطلوبة من أجل اإلنتاج التلفزيوني1

 . طرق مزج الكلمة بالصورةومعرفته ب ،بقدر ما يتعامل مع الكلماتمع الصور  له القدرة على التعامل. 2

 الحننوار داخننل النننص يجننب أن يكتننب بشننكل مناسننب ن  إن أن التلفزيننون وسننيلة مرئيننة إال . علننى الننرغم منن3

 لكي تسمعه األذن ال لكي تقرأه العين.

 .عتبار تركيبة جمهور المشاهدينألالكاتب أن يأخذ با . يجب على4

 .يرا قابال  للتعديل والتغنص مرن  ال. أن يجعل 5

 

 

 

 . االستعانة بأستوديو المدرسة.1

 )صور, مقاطع فيديو, مقاطع صوت, عروض بوربوينت( :تجهيز وسائط متعددة تناسب الموضوع. 2

 التسهيالت التعليمية:       



 
81 

 (  15رقم  )  :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية الحاكمةالنقاط  العمل خطوات

 

 :كتابة السيناريول  ةالعمليالخطوات 

ريند التعبينر عننه تالنذي  ( الموضةوع)علنى  يند اج تتعنرفأن  ( يجبسيناريو)كتابة عند  :مرحلة التحضير( 1

منا الجديند النذي أريند تقديمنه  :كسأل نفسنتأن  كبعد التعرف على الموضوع عليو، طة السيناريواوتقديمه بوس

 ،(أو فنيلم وثنائقي ،( وبنأي كيفينة سنأقدمه؟ )منن خنالل فنيلم روائني فني الرؤينة أو األسنلوب عن الموضوع؟ )

        ومننن هننو الجمهننور المسننتهدف ؟ (  الخحلقننات عدينندة... ،سنناعة ،دقننائق وكننم مننن الوقننت يحتنناج لتقديمننه؟ )

  ؟اإلنتاجمن الجهة التي تمول و (الخ....أطفال،نخبة مثقفة ،جمهور عام ،جمهور خاص) 

 موضننوع لفنني كتابننة ملخننص ل ابنندأ ،بعنند الوصننول إلننى إجابننات محننددة علننى هننذه األسننئلة :مرحلةةة الكتابةةة( 2

مننع  وأرفننق .عننرض مننوجز للموضننوع واألفكننار التنني يتضننمنها عننن فضننال  يتضننمن إجابننات األسننئلة السننابقة 

وقائمنة بنالمواقع التني سنيجري فيهنا  ،الملخص قائمة بالشخصيات الرئيسة والمسناعدة التني سنتظهر فني الفنيلم

 .التصوير

مكتنب  ،بينت جندة المتنبني الكوفنة ) :اآلتينةتتضمن قائمة التصنوير المواقنع  ،( المتنبي) عند الكتابة عن :مثال   

( حلب )قصنر سنيف الدولنة، الخ…الالذقية، حمص، جبال لبنان ،بادية الشام الشام ) ،( الدراسة، بادية الكوفة

 كبعند إنجناز.إذا كنان العمنل يتطلنب ذلنك التاريخينةوتضناف قائمنة باألزيناء واألدوات  .(الخ….ساحة معركنة

 .أو المباشرة بكتابة السيناريو ،تقديمه للجهة المنتجة وانتظار ردها ككتابة الملخص يمكنل

 :الشكل يكتب السيناريو بطريقتينمن حيث  :شكل الكتابة( 3

توضع على يمين الصفحة العناصر المرئية )المشاهد( وتوضع على يسارها العناصر إذ  :عمودية -أ

 .الصوتية

 المشهد رقم )...( الصوت

 (...)  المكان

 ( نهارا   -ليال   الزمان )

 ...الشخصيات

 .(المسلسالت التلفزيونية)وهذه الطريقة شائعة في كتابة ..., الحوار، الموسيقى، المؤثرات الصوتية، التعليق

تكتب المنادة بشنكل متتنابع وتكنون العناصنر الصنوتية متضنمنة فني  إذهي الشائعة في كتابة األفالم :أفقية -ب 

   :يوكاآلتالمشهد 

 (...)  المشهد رقم

 المكان: قصر سيف الدولة الحمداني

 االزمان: نهار  

 ...يحيطون بسيف الدولة القادة والشعراء والكتاب

 يدخل المتنبي ويسير حتى يجلس بجانب سيف الدولة
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 أهال  بك يا أبا الطيب.. ماذا لديك اليوم؟ (: اسيف الدولة )منشرح  

 ! لدي ما لم يأت به أحد  المتنبي )بثقة وخيالء(:

 ! سيف الدولة: )يصفق بيديه( أسمعنا إذن

 ............على قدر أهل العزم تأتي العزائم :نشادالمتنبي يجيل عينيه في الحضور، ويأخذ باإل

 

 :قبل الكتابة يجب إتباعها  إرشادات

يكتننب مننا سننيرى مننن المشنناهد ومننا سيسننمع مننن  أنوعلننى الكاتننب ( صننوتية  -مرئيننة)السننيناريو هننو كتابننة -1

 األصوات. 

قندمها منن خنالل حندث ي( بنل  )حضرت سلمى الكريمة :مثال م الشخصيات من خالل أفعالها فال يكتبيتقد -2

فني  علنيشنعر  )منثال ال يكتنب و .أو منن خنالل اإلخبنار عنهنا عبنر حنوار شخصنيات أخنرى ،يعرض كرمهنا

 .قرارة نفسه بالحزن( إذ يجب تقديمه في موقف يبرز حزنه

 :مثننل أو موقننف ) ،تعبيننري عننن حالننة نفسننيةال األسننلوبتجنننب األسننلوب المباشننر والتقريننري، واسننتخدم  -3

 .( الحائط بقبضته للتعبير عن الغضبضرب 

( بنل  )كاننت مننى تأكنل التفاحنة منثال:  في السيناريو هو فعل مضارع يجري اآلن فنال يكتنب ( الفعل)  إن -4

 .( منى تتناول تفاحة وتبدأ بأكلها ) :يكتب

خننالل أفعنننال قنندم منننن ت، بنننل ( الكرامننة...الخ -الشنننوق -الفخننر ) :مثنننلم األلفننناظ التجريديننة اسننتخدا عنندم -5

 .وتعبيرات الشخصيات

 من سنيتولى إخنراج الفنيلم والكاتب ه إال في حال كون   أو تحديد اإلضاءة ،بوضع اللقطات عدم االنشغال -6

( تندخل فني مجنال السنيناريو التنفينذي وهنو منن  وضع اللقطات، والزوايا، واإلضناءة..الخ هذه المهمة )إذ أن 

 .عمل المخرج

 .ةتبدأ بالكتاباقرأ وشاهد قبل أن  -7

 

 تبع الخطوات اآلتية:أ تلفزيوني لكتابة نصو
 ( حدد اآلتي:1

 ---------------الفئة المستهدفة:

 ------------------العمر: 

 -----------المدة الزمنية: 

 -----------عدد المشاهد: 

 -------------الشخصيات: 

 ----------------الهدف: 
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 :على وفق النموذج اآلتي التلفزيوني أكتب النص( 2

 (  المكان / الزمان)      (----) المشهد رقم 

 

 :نص تلفزيونياآلتي لكتابة  مثال( استعن بال2

 ( خارجي / نهاري)        المشهد األول

رقم 

 اللقطة

حجم 

 اللقطة
 الصورة

 الصوت
وسيلة 

 التعليق االنتقال
المؤثرات 

 الصوتية

لقطة  1

 عامة

بيوت القرية 

يتوسطها 

 قصر الحاكم

الراوي: كان يا مكان في قديم 

الزمان قرية بين الجبال يحكمها 

 أمير حكيم.

صوت 

زقزقة 

 العصافير

  القطع 

Cut 

      

 

 

 

 :نأخذ مثاال آخرا  لنموذج سيناريو برنامج تلفزيوني
 

 نموذج سيناريو برنامج تلفزيوني

المؤثرات 

 الصوتية
 التعليق المتحدث / الكاميرا الصورة

--------- 
الكاميرا على  المذيع 

 المذيعة /

المذيع / 

 المذيعة

مشاهدينا في حلقة  و سهال   الخير و أهال   ءمسا

.. بيت .برنامج كل الشباب ،جديدة من برنامجكم

 .الشباب

--------- 
الكاميرا على  المذيع 

 المذيعة /

المذيع / 

 المذيعة

. الصعوبات .سوف تتناول موضوعحلقتنا اليوم 

وهو موضوع   ،التي تواجه الشباب في مجتمعنا
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اهتمام كل الشباب في مجتمعنا ولمناقشة 

 الموضوع سوف يكون معنا اليوم في األستوديو:

--------- 
الكاميرا على 

 الدكتور ماجد

المذيع / 

 المذيعة

  الدكتور ماجد الناشط في مجال العمل االجتماعي

--------- 
الكاميرا على اآلنسة 

 دعاء

المذيع / 

 المذيعة

السيدة دعاء مديرة مكتب صندوق الهدى للتنمية 

ا في العديد من البرامج و الشبابية و ناشطة أيض  

 .المؤسسات الشبابية المحلية و العالمية

--------- 
الكاميرا على  المذيع 

 المذيعة /

المذيع / 

 المذيعة

رأي الشباب بموضوع  مشاهدينا واآلن نرى

 .حلقتنا لهذا اليوم

 .تقرير تقرير تقرير ---------

--------- 
الكاميرا على  المذيع 

 المذيعة /

المذيع / 

 المذيعة

اسمحي لي ست  ،و بعد ما رأينا رأي الشباب

 .دعاء أن ابدأ مع الدكتور ماجد

--------- 
الكاميرا بين الدكتور 

 ماجد والمذيعة

المذيع / 

 المذيعة

في مجتمعنا الكثير من الصعوبات و  حاليا   ،دكتور

برأيك و من خالل  ،المشاكل التي تواجه الشباب

خبرتك في هذا المجال  ما أهم الصعوبات التي 

 تواجه شبابنا اليوم في مسيرتهم ؟ 

--------- 

الكاميرا على 

 الدكتور ماجد

 حتى انتهاء إجابته

الدكتور 

 ماجد

استضافتكم لي، في البداية إن المشاكل ا على شكر  

 ........التي تواجه الشباب

--------- 
الكاميرا بين اآلنسة 

 دعاء والمذيعة

المذيع / 

 المذيعة

نه من خالل صندوق أباعتقادي  ،ست دعاء

الهدى بتم تنفيذ العديد من البرامج العملية التي 

فما هي المساعدات  ،تهتم بمثل هذه المواضيع

تقديمها للشباب سواء من صندوق الهدى  التي بتم

 ،أو غيرها من البرامج التنموية األخرى ،للتنمية

وتساعد الشباب بالفعل على أن يتخطوا مرحلة 

 الصعوبات في مسيرة حياتهم ؟

--------- 

اآلنسة  الكاميرا على

دعاء حتى انتهاء 

 إجابتها

اآلنسة 

 دعاء

 .......نعمل في صندوق الهدى للتنمية

--------- 
الكاميرا على  المذيع 

 المذيعة /

المذيع / 

 المذيعة

سؤالنا األخير لضيوفنا، و نبدأ هذه المرة معك 

ك دور حقيقي لهل تالحظي انه هنا :ست دعاء

و المؤسسات الشبابية في تقديم فرص   ،للمنظمات

و تخفيف الصعوبات التي  ،حقيقية للشباب

 يواجهوها في حياتهم ؟
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--------- 

الكاميرا على اآلنسة 

دعاء حتى انتهاء 

 إجابتها

اآلنسة 

 دعاء
 ........إجابة اآلنسة دعاء........

--------- 
الكاميرا على  المذيع 

 المذيعة /

المذيع / 

 المذيعة

و بالنسبة لك دكتور ماجد ما رأيك بهذه 

 المنظمات ؟

--------- 

الكاميرا على 

 الدكتور ماجد

 حتى انتهاء إجابته

الدكتور 

 ماجد
 إجابة الدكتور ماجد......... ........

--------- 
الكاميرا على  المذيع 

 المذيعة /

المذيع / 

 المذيعة

شبابنا هو أملنا بالحياة و يجب أن نقدم  ،مشاهدينا

له كل الدعم لكي نتقدم بمسيرتنا ومسيرة مجتمعنا 

 نحو األمام

--------- 

الكاميرا على 

 الدكتور ماجد

 

المذيع / 

 المذيعة

و في النهاية أشكر ضيوفنا على وجودهم معنا في 

الناشط في مجال العمل  الدكتور ماجد ،البرنامج

 .جتماعيإلا

--------- 
الكاميرا على اآلنسة 

 دعاء

المذيع / 

 المذيعة

 .واآلنسة دعاء من مكتب صندوق الهدى للتنمية

--------- 
الكاميرا على  المذيع 

 المذيعة /

المذيع / 

 المذيعة

على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة مشاهدينا 

، مع موضوع شبابي جديد األسبوع القادمبو

 .السالمة

 

 :نشاط

 :ختار موضوع ا وتخطط لسيناريو يصفكل مجموعة تتقسيم الطلبة إلى مجاميع ( 1

التغييننر فنني  موضننوع -مننن المقننرر الدراسنني  أو تربننوي ،موضننوع تعليمنني -حادثننة مننن حينناة المجموعننة  

 موضوع من األخبار اليومية. -المجتمع

 ( من خالل دراسة النص التلفزيوني تقوم كل مجموعة بتحويل النص إلى سيناريو تلفزيوني. 2

 والتفكير في اآلتي: ،( كل مجموعة عليها توصيل الرسالة3

 ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها ؟ إلى من ؟  -

 .في الخارج / مواقع تصوير( ) في الداخل /أين يتم اختيار المكان؟  -

 من أية زوايا تصوير تصورون؟ ) قريبة / بعيدة / من فوق / من تحت(.  -

 أية إضاءة تستعملون؟ ) ضعيفة / قوية / مغايرة(.  -

ا يظهر في كل صورة؟ أية تفاصيل تظهر في كل صورة؟ -  كم شخص 

 رها ثابتة؟ كيف يتم ترتيب الصور؟وأيها يتم تصوي رأية صورة يتم تصويرها مع حركة -

 



 86 

 ( 16بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

 إعداد وتنفيذ البرامج اإلذاعيةاسم التمرين:  

 

 ساعة 6 :الزمن المخصصمختبر تكنولوجيا اإلعالم               مكان التنفيذ / 

 

 االنتهاء من هذا التمرين أن:يتوقع منك بعد  األهداف التعليمية / الهدف التعليمي:

 .البرامج اإلذاعيةمعرفة أنواع  -1

 .اا إذاعي  تعد وتنفذ برنامج   -2

 

 

 :البرامج اإلذاعية

التي تقدم من خاللها، إذ البد أن  هابرامج أنواعمن األمور المهمة التي تهتم بها اإلذاعة مسألة تطوير        

 :األنواعأهم تلك وفيما يأتي   أذواق الجماهير واحتياجاتها،القوالب مع  أو ،األنواعتتناسب تلك 

البرنامج  ،امج المناقشة، برالحوار اإلذاعي، التحقيق اإلذاعي، المجلة اإلذاعية، الحديث اإلذاعي المباشر) 

 الدراما اإلذاعية (. وسوف نتناول بالتفصيل طريقة إعداد وتنفيذ هذه البرامج. ،الخاص

وأهنم الخطنوات المتبعنة فني عملينة  ،نجاح أي برنامج إذاعي يعتمد على حسنن إعنداده  :إعداد برنامج إذاعي

 اإلعداد هي: 

مناعي، اقتصننادي، تربننوي، ديننني، اجت ،نوعننه ) سياسني ،هنو تحدينند موضننوع البرننامج  :. فكةرة البرنةةامج1

  .من ثم تحديد العناصر األساسية التي سوف يتطرق إليها البرنامجلخ ( وإ.. .علمي

هنل سنيعتمد فني التقنديم علنى  ،تحديد األسلوب الفني النذي يتبعنه معند البرننامج هو :القالب الفني للبرنامج .2

أو يعتمند علنى  ،أو األحادينث النبوينة الشنريفة ،إدخال بعنض الفواصنل االستشنهادية كاآلينات القرآنينة الكريمنة

إلنى األسنتوديو وإنجناز برننامج أو مجموعة من الضيوف  ،حضار ضيف مختصاأو على  ،األسلوب التمثيلي

نسننبة تصنناالت الهاتفيننة للمسننتمعين ) بالإلأو يعتمنند علننى إدراج ا ،الفنيننة حننواري مننع إدخننال بعننض الفواصننل

  . (الحواري المباشرللبرنامج 

أي تحديد فئة المسنتمعين التني يتوجنه إليهنا معند البرننامج لتحقينق أهنداف   :. الفئة المستهدفة من البرنامج3

  .البرنامج

يتحندد عندد العناملين فني البرننامج حسنب نوعنه واألركنان التني   :تحديد الفريق الةذي يعمةل فةي البرنةامج. 4

  .يحتويها

فنالكالم الكثينر  ،والحنوار ،وتعتمند علنى الحنديث ،يفضل أن تكون البرامج اإلذاعية قصنيرة :مدة البرنامج. 5

  .و يفضل أن يكون البرنامج منوعا وطريقة تقديمه جذابة في اإلذاعة يضفي على المستمع ملال  

 .عبر عن مضمون البرنامجيار عنوان قصير يختيتم ا :. عنوان للبرنامج6
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 ،لمبة حمراء أمام األستوديو ،مكبر صوت ،سماعة الرأس ،أجهزة التسجيل، مازج الصوت ،أستوديو إذاعي

  .لمبة حمراء أمام المذيع

 ( 16 رقم  ) :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 :ية إلنجاز برنامج إذاعيلالخطوات العم

وتحديد العناصر التي يتطرق إليهنا   ،بعد أن يقوم معد البرنامج بجمع المعلومات التي توظف في البرنامج -1

 .ليف كل واحد منهم بإنجاز ما يخصهيجتمع مع الفريق الذي يعمل معه لتوزيع العمل عليهم وتك

 .ترتب حسب الهدف العام للبرامجعمال المنجزة من الفريق العامل وتجمع األ -2

و الفواصل الموسنيقية التني  ،المناسب للمؤثرات الصوتية ختيارإلمعد البرنامج مع المخرج لضبط ا يجتمع -3

 .تتماشى مع المادة المحضرة والتنسيق بين الفقرات بطريقة مناسبة

تصنور منهنا نسنختان واحنندة يحنتفظ بهنا المخننرج و  :وضنع ورقنة لسنير البرنننامج منن البداينة حتنى النهايننة -4

 سيق بينهما.أو مقدمة ( البرنامج لغرض التن ،أخرى تبقى عند ) مقدم

 :ها وتنفيذهاكيفية إعدادأنواع البرامج اإلذاعية و

 الحديث اإلذاعي المباشر :)أوال (

 : حديث موجه من شخص واحد إلى الجمهور.تعريفه

 .ترفيهيأو  ،إعالميأو  ،تثقيفيإطار  فيأو قضية معينة  ،تقديم الجديد حول موضوع  :هدفه

 المعلومات. فيلجذب ـ الدقة أ : الوضوح ـ البساطة ـ  توفر عناصرشروطه

 كيفية كتابته:

 نتباه.إلألنها األساس في لفت ا ،هتمام بالمقدمة الجذابةإل( ا1)

 ( استخدام الجمل القصيرة لتسهيل المتابعة.2)

 .ومراعاة التوازن بين تلك األفكار ،وفرعية ،( تقسيم الموضوع إلى أفكار رئيسة3)

 توافق مع نوعية الجمهور.ت( استخدام مستوى مناسب من اللغة 4)

 ولتحقيق مزيد من اإلقناع للجمهور. ،والدالئل لتقريب المعلومات ،( استخدام األمثلة5)

 

 :كيفية تقديمه

اء يمكن أن تؤثر أن طريقة اإللق إذلها جاذبيتها لدى الجمهور  ةالحديث المباشر شخصي ييفضل أن يلق. 1

  .درجة قبول الحديث في اا أو سلب  إيجاب  

 .تقديم الحديث فيالخفيف هو األسلوب المستخدم  النقديأو  ،الكوميدييفضل أن يكون اإلطار . 2

  للمستمع. امطلوبة بأقصر السبل وأكثرها جذب  وتقديم القضية ال ،قدر اإلمكان . االختصار3

 التسهيالت التعليمية:       
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 :الحوار اإلذاعي :(ا)ثاني  

الموضوع الذي يطرحه بواآلخر شخصية لها عالقة  ،حديث يدور بين اثنين أحدهما اإلذاعي :تعريفه

 البرنامج.

وآراء وخبرات في القضية المعروضة وتقديمها  ،االستفادة بما لدى هذا الضيف من معلومات  :هدفه

 بطريقة أكثر جذبا  مما لو عرضت من خالل حديث إذاعي مباشر.

فإن مسألة اختيار هذين الطرفين لذلك .،والضيف ،هما اإلذاعي توقف نجاحه على طرفيني  :شروطه

والضيف الذي سيقدم معلوماته  ،وأساسية ،ختيار الموضوع نقطة ضروريةأمسألة مهمة ف لبرنامج الحوار

 وآرائه حيال هذا الموضوع وكذلك المحاور الذي سيدير دفة الحوار هما األكثر تأثيرا  في الجمهور.

 :لحوار اإلذاعياكيفية إعداد 

  .الجيد للموضوعختيارإل( ا1)

 وفر لديه المعلومات عن الموضوع  المطروح.تتأن و ،الجيد لضيف البرنامجختيارإلا (2)

 .( الحصول على معلومات عن الموضوع من خالل المصادر المختلفة3)

ألنه على ضوء هذا  ،(، حوار شخصية يرأ ،حوار معلومات)  ( تحديد الهدف من الحوار سواء أكان 4)

 طريقة وأسلوب ونوعية األسئلة المطروحة.الهدف تتحدد 

التسلسل المنطقي  ،تغطية كافة جوانب القضية) :ي( إعداد األسئلة الخاصة بالبرنامج والتي ينبغي أن تراع5)

 .(أو تقليدية ،ال تكون األسئلة متكررة ،لهذه األسئلة

 اآلتي:يراعى في التنفيذ  تنفيذ الحوار اإلذاعي:

مقدمة طويال  في ال ادارة الحوار بحيث ال يستغرق وقت  بشكل جيد على إ امتمرس  أن يكون اإلذاعي  -1

وكذلك فإن مقاطعة الضيوف قد تكون مطلوبة في  ،طويال  في طرح السؤال ااإلنشائية وال يستغرق وقت  

 .أو غير محدد ،بعض األحيان إذا استشعر اإلذاعي أن الضيف مبالغ في إجاباته

متيقظ مع إجابات الضيف، بحيث يمكن أن يستخرج منها بعض األسئلة الجديدة التي لم أن يكون اإلذاعي  -2

يضعها من قبل في النص المعد، كذلك عليه أن يستوقف الضيف إذا شعر بعدم وضوح جزئية من كالمه، 

  وعلى اإلذاعي أن يهتم بوضع الميكروفون وحركته أثناء إدارة الحوار.

  .ه بما يتوافق مع مدة ووقتعلى اإلذاعي أن يضع أسئلت -3

 :(: التحقيق اإلذاعيا)ثالث  

: شكل برامجى يهدف إلى البحث عن الحقائق من خالل استعراض اآلراء المتعارضة حول قضية تعريفه

ضوعية خاص به. ومن أهم شروط هذا الشكل المو يالمستمع في النهاية على تكوين رأبما يساعد  ،معينة

 تجاهات وأن يكون الهدف األساسي منه هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة.إلالكاملة في عرض اآلراء وا

: إتقان اإلذاعي لفن الحوار والقدرة على الحصول على المعلومات من المتحدثين، والقدرة على شروطه

والصدق  ،الوصف الدقيق لألحداث بما يجعل التحقيق بمثابة صورة صوتية واقعية للحدث تتسم بالموضوعية

 المبالغة.وعدم 

الحصول على المعلومات شرط لإلعداد الجيد لموضوع التحقيق خاصة إذا كان مسجال  إذ  اإلعداد للتحقيق: 

أما إذا كان التحقيق على  ،تتوفر فرصة لإلذاعي كي يجمع العديد من المعلومات من مصادرها المختلفة
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يه أن يحصل على اآلراء المختلفة بما الهواء فإن اإلذاعي عليه أن يجمع المعلومات من موقع الحدث وعل

 أو موضوع البرنامج. ،يساعد في النهاية على تكوين صورة متكاملة عن القضية

 تنفيذ التحقيق: 

يتم في الموقع لذلك فالوصف الدقيق لمكان الحدث يمثل العمود الفقري في التحقيق اإلذاعي، والخلفيات  -1

  .وتزيد من تأثيره النفسي على المستمع ،لتحقيقلواقعية  تضيفالمأخوذة من المكان نفسه 

 إجراء اختبارات للصوت حتى ال تطغى الخلفيات على أصوات المتحدثين.  -2

المونتاج. أما في التحقيق الذي يتم بشكل مسجل يساعد على تالفى العديد من األخطاء المحتملة من خالل  -3

فاإلعداد الجيد وخبرة اإلذاعي وتمكنه تساعد على خروج  ، لذاالخطأ فيه ال يمكن عالجه ن  إالتحقيق الحي ف

 التحقيق بأفضل شكل ممكن.

 :(  المجلة اإلذاعيةا)رابع  

أو عدة موضوعات  ،تجميع لكافة األشكال اإلذاعية األخرى من أجل عرض موضوع معين ي: هتعريفها

المجلة اإلذاعية تتضمن و عام.أم جمهور ،بشكل جذاب غير ممل للجمهور سواء أكان هذا الجمهور نوعى

 بشكل مصغر. ( والدراما  -الحديث المباشر ـ والحوار ـ والتحقيق 

قد تهتم المجلة اإلذاعية بموضوع واحد يتم عرضه من خالل الفقرات المختلفة وقد تتنوع  اإلعداد للمجلة: 

وأخرى متخصصة في مجال  ،الموضوعات التي تتناولها الفقرات داخل المجلة وقد نجد أن هناك مجلة عامة

 ولهذا فإن تحديد نوعية المجلة مهمة في مرحلة اإلعداد لفقراتها. .معين

يتولى تنفيذ المجلة أكثر من صوت واحد على أن يراعى تناسب األصوات مع بعضها، وأن  تنفيذ المجلة:

ة، والبد من مراعاة ألن كل فقرة البد وأن تتناسب مع بقية أجزاء المجل ،يراعى عدم التوسع في الفقرات

 تناسب الموسيقى المستخدمة مع طبيعة تخصص المجلة وطبيعة الجمهور الذي تستهدفه.

 :ة( برامج المناقشا)خامس   

أو ظاهرة تهم الجمهور  ،أو مشكلة ،: مادة إذاعية تهتم بعرض كافة اآلراء التي تدور حول قضيةتعريفها

الفكرة األساسية في برامج المناقشات هي لقاء يجمع أصحاب اآلراء المختلفة حول مائدة واحدة  بشكل عام.

ويفند اآلراء األخرى  ،يعرض خالله كل فرد منهم آرائه ومبرراته  ليدور بينهم نقاش علمي موضوعي ـ

 .أو معلومة ،دون تجريح ليخرج المستمع في النهاية بفائدة

 اإلعداد للمناقشة: 

جمع المعلومات عن الموضوع، واختيار ضيوف الحلقة، وإجراء مقابالت مبدئية معهم، والتعرف            

أو إذاعتها على  ،على طبيعة شخصياتهم وحجم االختالفات بينهم، وتحديد موعد المناقشة، ومكان تسجيلها

 أو مؤثرات. ،ىأو موسيق ،الهواء، وتجهيز المواد التي سيتم االستعانة بها سواء تسجيالت

 تنفيذ المناقشة:

نجاح مرحلة التنفيذ يتوقف على مرحلة اإلعداد. فكلما تم اإلعداد بشكل جيد سهل ذلك من مسألة            

بإعداد مقدمة وافية عن موضوع الحلقة وأهميته،  هتمامإلا ها، وخالل مرحلة التنفيذ البد منالتنفيذ وإجراءات

وضيوف الحلقة وعالقتهم بالموضوع، وأن تغطى أسئلة اإلذاعي كافة استفسارات الجمهور، ومنح كل فرد 
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من المتحدثين الفرصة الكاملة في التعبير عن آرائه، وأن يكون هناك إمكانية للمقاطعة من اآلخرين لكن 

 ة إلى فوضى.بشكل منظم ال يحول المناقش

 :أو الفيتشر ،( البرنامج الخاصا)سادس  

 يسمح بالتغطية اإلذاعية المتكاملة لقضية ما من خالل المعلومات الجيدة واآلراء المختلفة المكملة           

التحقيق في حجم اللقطات الصوتية الموجودة في كل منهما، ففي  عنلتلك المعلومات. ويختلف الفيتشر

التحقيق يكون الحوار متكامل أما في الفيتشر فإنه يعتمد على لقطات صوتية سريعة من المتحدثين 

واالختالف الثاني يكون في حجم المعلومات التي يحتويها النص إذ تكون أكثر تفصيال  في الفيتشر عنها في 

 .التحقيق

تشر يهتم بالموضوعات التي تحتاج إلى زيادة معلومات الناس حولها لذا يسمى بالبرنامج الخاص الذي الفي

أو شخصية معينة، أو مناسبة معينة، تحتاج إلى تسليط  ،يمكن أن يدور حول حدث ما أو ظاهرة أو قضية

 .المزيد من الضوء حولها إلفادة جمهور المستمعين

 :( الدراما اإلذاعيةا)سابع   

الدراما تأتي في المقدمة من حيث تفضيل الجمهور واهتمامهم ومتابعتهم لها من خالل أهمية هذا          

حوار منطقي  ،فكرة جيدة وجذابة :أهم عناصر بناء الدراما هي ن  إالشكل ومدى تأثيره في الجمهور. و

 ، فضال عن عناصروالممثالتداء متمكن من الممثلين ، أير إنشائي، شخصيات واضحة المعالممفهوم وغ

 التشويق الدرامي والنهاية المقنعة والمقبولة من جانب المستمعين.

 

 ( 17بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

 إعداد تقرير تلفزيوني   اسم التمرين:
 

 ساعة 6 :الزمن المخصصمختبر تكنولوجيا اإلعالم               مكان التنفيذ / 

 

 نتهاء من هذا التمرين أن:إليتوقع منك بعد ا الهدف التعليمي:األهداف التعليمية / 

 

 

 

يعد التقرير التلفزيوني من المصادر الخبرية المهمة في إيصال المعلومة إلى المشناهد وتختلنف فكنرة           

 .إيصال تلك المعلومة من مراسل إلى آخر
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إلنى جهند منن قبنل  ويحتناج ذلنك تعكس القدرة على إيصال الفكرة بمدة زمنية قصنيرة التلفزيونيكتابة التقرير 

 ،وكلمننات مركننزة وبصننورة متناسننقة ومناسننبة للتقريننر المعنند أو القصننة بجمننلٍ  ،المراسننل يختننزل فيننه الحنندث

 .ليتمكن من خالل ذلك من إيصال ما حدث إلى المشاهد بدقائق معدودة

مطلةةوب مةةن المراسةةل ) أو كاتةةب التقريةةر ( اإلجابةةة علةةى تسةةاؤالت المشةةاهد وإلعةةداد التقريةةر التلفزيةةوني  

 اآلتية:

التطننورات األخينرة لمنا حندث؟ ومننا القضنايا التني يجنب أن أفهمهننا للنربط بنين تلننك  مناذا حندث؟ منا            

ات عنن تلنك لكي تنجح فني تقنديم إجابن؟ و ما الذي يعنيني من ما حدث؟ و التطورات؟ لماذا ي عد ما حدث مهم  ا

 و سهلة.  ،األسئلة عليك أوال  أن تلم بها، وتتمكن من نقلها إلى المشاهد بطريقة جذابة

أو التلفزيننون، ويتننيح  ،هننو أحنند القوالننب الفنيننة فنني الخدمننة اإلخباريننة سننواء فنني اإلذاعننة  التقريةةر اإلخبةةاري:

عنن إمكانينة اسنتخدام  التقرير تقديم قصة إخبارية متكاملة تضم آخر تطورات الحدث بالشرح والتحلينل فضنال  

 كرافيك (. ،فيديو ،مقطع صوتي، تعليق ،وسائل اإليضاح الصوتية والمصورة ) صوت طبيعي

 :عناصر التقرير

 .إجراء البحث العلمي+ إعداد المادة المعلوماتية + تحديد الموضوع  : رواية القصة -1

 ويقصد به أسلوب رواية القصة ) البداية + الوسط + النهاية ( وتشمل: :  Storyboard)) البناء -2

 .تحديد الموضوع -أ

 تحديد اللقطة االفتتاحية والنهائية. -ب

 + الصورة(.المقتطفات الصوتية الفيديو+ الكرافيك + الصوت + حوار الكاميرا+ عناصر التقرير ) -جـ 

 .بناء المشاهد -د

 .تصوير التقرير -3

 .التقرير بناء إعادة -4

 إلى قسمين:التغطية تقسم التقارير من حيث نوعية  أنواع التقارير اإلخبارية:

 .تقارير التغطية الميدانية ) من موقع الحدث( .1

 ) من داخل األستوديو(. تقارير التغطية المسجلة .2

 تنقسم من حيث طبيعة البث إلى: :التغطية الميدانية تقارير -1

 يتم إعدادها و بثها من موقع الحدث. :تقارير ميدانية مباشرة -1

يتم إعدادها في موقع الحدث، ثم يتنولى المراسنل اسنتكمالها و تحريرهنا فني شنكلها  :تقارير ميدانية مسجلة -2

 النهائي بغرفة األخبار لتكون جاهزة للبث.

 تقسيم التقرير الميداني وفقا لنوعية األخبار وأهميتها إلى نوعين:ويمكن 

ا ويكون المراسل في هذا النوع من التقارير على علنم تغطي أحداث معلومة مسبق   :تقارير األحداث الجارية -أ

 . بقصته التي سيقوم بتغطيتها بوقت كافٍ 

طلنب منن المراسنل الحركنة التوقينت، وهننا يت:  تغطي أخبار عاجلة غينر معلومنة تقارير األحداث العاجلة -ب

 القدرة على اإلعداد و التحرير بسبب عامل الوقت.و ،السريعة
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سننن اسننتغالل الصننوت و يعتمنند إعنندادها علننى الوجننود الميننداني فنني موقننع الحنندث وح :التقةةارير المسةةجلة -2

 .الكلمات لغرض تقديم موضوعات محددة  للجمهورو ،الصورة

                         التلفزيوني الجيد:مواصفات التقرير  

ال يمكنن أن يتنناول تقرينر منن داخنل  :أكثر منن قضنية. مثنال ال يبحث التقرير يجب أن  :. وحدة الموضوع1

 تهامات الفساد التي تواجهها كذا وزارة عراقية. إاختيار رئيس للمجلس وكذلك   أزمةمجلس النواب العراقي 

 . القصيرة. استخدام الجمل 2

   التقرير إلى أجزاء. . تقسيم3

إمنا منن األحندث إلنى األقندم أو  :تجاه واحد في المدة الزمنيةإأو التقرير يجب أن تسير في  ،. كتابة النص4

 العكس، و ال ي فضل استخدام االتجاهين في التقرير نفسه.  

التمهيند ألصنحابها فني الننص بنالتعريف اسنتخدامها داخنل التقرينر يجنب أن ينتم عند  :المقتطفات الصوتية. 5

وذلنك قبنل  ،وفي الصورة بأن نشاهدهم فني أمناكنهم الطبيعينة يمارسنون حيناتهم اليومينة ،إلى أي اتجاه ينتمون

 بالحديث.  أوأن يبد

بيانننات مننن الصننعب توضننيحها مننن دون اسننتخدام و ،لغننرض توضننيح معلومننات :. اسةةتخدام الكةةرافيكس6

 لسيارة (.احادث  ،نتائج االنتخابات ،نتائج استطالعات الرأي ،اإلحصائيات ،الكرافيكس ) كاألرقام

 بين الصور الحديثة. و ،ال تجعل المشاهد يخلط بينها يكون في سياق واضح :استخدام الصور األرشيفية -7

 وأن يضيف الكثير إلى شعور المشاهد بروح الموضوع.  ايجب أن يكون مبرر    :ظهور المراسل -8

 
   

 

 معدات تصوير   – سماعة  - جهاز تسجيل - المدرسة أستوديو

 

 

 ( 17رقم  )  :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 العراق (  سباق القوارب في حول )  ميداني إعداد تقرير تلفزيونيخطوات 

التقرير بدعوة منن المؤسسنة الراعينة للسنباق يقندمها المحنرر للمراسنل ويطلنب مننه جمنع معلومنات يبدأ : أوال  

 وافية عن السباق:

لمهننم مننا هننو السننباق المسننؤول امننا هننو موضننوع القصننة وعننن منناذا ) لننيس المهننم هنننا الشننخص  ؟مةةاذا  -1

  (بالتفصيل

كيننف  –خننارجي  أم ،معرفننة المكننان يسنناعد علننى تحدينند معنندات التصننوير. ) هننل التصننوير داخلنني ؟ أيةةن -2

  .تصريح للتصوير في المكان؟( إلىهل تحتاج  –وكيف تعود  ،المكان إلىتذهب 

 .؟ ( ليال   أم ا،ر  ا) هل السباق نه ؟متى  -3

 التسهيالت التعليمية:       
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السنؤال تجينب علنى  أنعلينك و ،هدف المؤسسة هو تشنجيع السنياحة( -حدث السباق؟ )تذكرلماذا ي ؟لماذا  -4

 العراق(.السباق يحصل ألول مرة في  إن :) الجوابما هو الخبر هنا؟  :التالي

وجند  إناجمع معلومنات عنن تنظنيم السنباق. منن سيشنارك فني السنباق؟ هنل يوجند خطناب معنين؟  ؟ كيف -5

تسنجل.هل يوجند عنرض معنين ؟ فكنر كينف تغطني هنذا  ا، لكي تعنرف مناذااحصل على نسخة مطبوعة مسبق  

 العرض.

 تجاه التقرير.إتحدد  أن، تستطيع األسئلةب على يعندما تج

 وتشمل: زاوية التقرير بتحديدالمراسل يقوم  :اثاني  

 .العراقالسباق يحدث ألول مرة في  -1

 .ألول مرة عراقيفي هذا السباق يشارك بطل  -2

 حول السباق و المشاركين فني السنباق إضافيةلومات عيجب البحث عن م  :إضافية البحث عن معلومات:اثالث  

 آراءأو تصنريحات أو  ،البحث عن معلومات. لغرض خبراءالأو   الصحف والمجالتأو  نترنتإل: اباستخدام

 .مختلفة

 طيخطالت :ارابع  

 .أسرعو  أسهل اإلنتاج، كلما كانت عملية أكثركلما جمعت معلومات ف ،التخطيط الجيد يبدأ بالبحث -

 ................ .تحت رعاية مؤسسة القواربالقصة حول سباق ؟  من  -

 .؟ متى ؟ . أينفي هذا السباق عراقيعن مشاركة بطل  إنماالقصة ليس فقط عن السباق و  ؟ ماذا   -

 ،منن المنظمنين أو ،منن الخطابنات اإلجابةعل هذا السؤال تحدد بداية التقرير. احصل على  اإلجابة ؟لماذا   -

 المشاركين. أو

  .مختصر للقصة عليك زيارة المكان لتحديد كيفية تغطية الحدث نكتب أنقبل ؟ كيف  -

البداينة تكنون  ،( نهايةة –وسةط  –بدايةة )  رئيسنة أجنزاءثالثنة  إلنى هاميطريقة لرواية أي قصنة تقسن وأفضل

 النهايننة ،الوسننط يقنندم التفاصننيل والحقننائق والتوضننيح ،لالنتبنناهتكننون مشننوقة وملفتننة و ،الحنندثعننن موضننوع 

 ؟اسأل نفسك: ما هو الخبر  :البداية .البدايةمع  عالقةلها  كونت

 العراق.سباق القوارب يحدث ألول مرة في  -1

 .يشارك في السباق عراقيهناك بطل  -2

 خبر. دالرياضة شيء جديد يعالشباب وولكن ال نعرف هل سوف يقول وزير  ،تكون في البداية األخبارهذه 

 :األخيرة و األولى حدد اللقطة

 تربطهما عالقة ما. أنيجب  ،القصة إطارهما  األخيرةو ،األولىاللقطة 

هننناك فننرق بننين مكننان وموضننوع و .تعرفنننا علننى المكننانوتغطنني موضننوع القصننة.  أنيجننب  األولننىاللقطننة 

 الحدث (. و ليست موضوع  الحدثالبنايات هي مكان )  الحدث

؟ لقطنة واسنعة أكثنرنتبناه إلديندة، منا هني اللقطنة التني تلفنت اا عن ظهور عملة جنك تصنع تقرير  أتخيل  :مثال

    .لقطة قريبة لشخص يعد العملة أم ،لوزارة المالية

  بناء القصة :اخامس  

 األولنىهنذا يحندد اللقطنة  ،ألول منرة عراقنيو مشناركة بطنل  العنراقالقصة حنول سنباق القنوارب فني        

 األخيرة.و
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 ترتيب القصة:

 .(محمد ) القوارب في الماء( + ) رأي األول المشهد  -1

الراعني للسنباق ) مشنهد الشخصنيات و ،الشخصنيات الرسنمية فني السنباق + توضنيح حنول السنباق -نص  -2

 .الرسمية + مشهد االستعداد للسباق(

 .لقطة تمهيدية له  مقطع صوتي للوزير+ -3

 .مشهد للحفل -4

 .رافيك للتوضيح(كو ال األرشيفالمشاهدين فكرة عن السباق بشكل عام )استخدام  إعطاء -5

 .(محمدر المشاهد بما قلت في البداية ) حوار مع يتذك -6

 نأكيننف ترينند  ،تقننول أنبعنند جمننع القصننة بالصننور. فكننر منناذا ترينند  إالفكننر بنننص التقريننر وال تكتننب النننص 

 تقوله، كم من الوقت تستغرق قراءة النص؟ 

التلفزيون تكمن في استمرارية تغطية الحندث منن خنالل النظنر  أخبارالتغطية الشاملة في : القصص التكميلية

 القصة من عدة زوايا.     إلى

تسنتخدم المشناهد إلعطناء خلفينة  أن، وعملينة تجهيزهنا. ممكنن العنراق إلنىقصة حول وصنول القنوارب ال -1

 .عن الحدث

 الرياضة. أخبارتستخدم في  أنقصة عن عملية السباق. ممكن  -2

 برنامج.ال أوتقرير النجم السباق تستخدم كخلفية في  لمحة عن حياةقصة االحتفال بالفوز.  -3

 أنوتأكند منن  رض ومنا تقنولحقيقة منا تعنوقصة عليك التأكد من المعلومات الإلنتاج  نتهاء من اإلعدادبعد اإل

 طريقة العرض والسرد ال تشوه الحقائق.  

 نشاط

 .أو قضية إعالمية ،حول مشكلة تقريربإعداد  قم 

 

 ( 18بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

  إذاعي مجنابرإنتاج تحليل اسم التمرين: 

 ساعة 6 :الزمن المخصصاإلعالم               مختبر تكنولوجيا مكان التنفيذ / 

 

 نتهاء من هذا التمرين أن:إليتوقع منك بعد ا األهداف التعليمية / الهدف التعليمي:

 تحلل نماذج من اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني -1

 

 
 

 :الجواب يكون وفق الجدول اآلتي    ؟اإلذاعي ما هو البرنامج
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 يكون هناك أن رسالة يجب أنه بما رسالة

  إلى إرسالهاالرسالة و  يقوم بتحرير هذه مرسل

 مستقبل
ترسل عبر وسيلة  أن يقوم باستالم هذه الرسالة التي يجب

 أي ،ما

  ما حرره المرسل في رسالته إيصال يتم من خاللها القناة

 

 :ا يريد منهاقد حددها مسبق   أهداف ا في تحقيقالمرسل راغب   يكون أن البد من: الهدف

 .المستقبلموجودة في ذهن  أفكار محو -1

 .جديدة في ذهنه أفكار زرع -2

 .موجودة في ذهنه بأخرى جديدة أفكار استبدال -3

هةذه  التني حنددها فني هنذه الرسنالة، األهنداف الرسالة محملة بمعلومات قادرة علنى تحقينق تكون أن لذلك البد

  :تكون أن أما المعلومات على نوعين فهي

العلمينة البحتنة، سنواء كاننت هنذه المعلومنات تتعلنق  المعلومناتوهني  تخاطنب عقنل المسنتقبل مباشنرة :عقليةة

: وجدانيةة المعلومنات تكنون أن أو ،منثال   عن الطبخ إذاعي في برنامج بسيطةمعلومة  مجرد أو ،بأرقى العلوم

معلومنات  إليننا حتالل فهو خبر ينقلإلمثل خبر عن جرائم ا تثير أي نوع من العواطف، وهي المعلومات التي

 .اعقلية ووجدانية مع   تكون أن قد تشترك المعلومات ذاتها فيالمواطنين. و المحتل في التعامل معهمجية 

الرسالة كاملة ووسنيلة ذلنك هنو  إيصال على ايكون المرسل قادر   أن المستقبل البد في األهداف لغرض تحقيق

 :ــــل الموجودة في رسالته متضمنة يجعل المعلومات أن في

 ومتعنة ،المعلومنة أي المتعنة الذهنينة منن .الوجنداني اإلمتناع ،العقلني اإلمتناع :ننوعين همناعلنى هو : اإلمتاع

 و للمعلومنات التني تناسنب رغبنات المسنتقبل بنوعينه ينتم عبنر اختينار المرسنل اإلمتناع .ضند أو مع التعاطف

 :التةروي  المسنتقبل تطرح بطريقة تبث فني أن فان هذه المعلومات ال بد من اإلمتاع عن فضال   .قدراته العقلية

و تقنيننات  أسنناليبالمرسننل بأقننل جهنند مننن خننالل تبسننيط المعلومننات باسننتخدام  إلننىالمعلومننات  إيصنناليعننني و

و الترويح ال يستطيع المرسل المحافظة علنى  اإلمتاعمن غير . وتطرح المعلومات من خاللها بيسر و سهولة

 بـ:والترويح هما اللذان يقومان  اإلمتاع أنانتباه المستقبل أي 

المرسنل  أن هنذا يعنني و الرسنالة إيصال الذي يحول دون النفور بدونهما يتولد لدى المستقبل :والتشويق الشد

 طريقنة مناسنبة  على المرسل اختيار يتوجب لذا الرسالة، إرسال من أرادها التي األهداف سيعجز عن تحقيق

توفرها له القناة التني يقنوم بإرسنال  التي اإلمكانيات ا منمستفيد   أهدافه تحقيقل هاالمعلومات التي يريد ليتوصل

 .رسالته عبرها

    مستقبل  إلى رسالة من مرسل، عبر قناة :هو اإلذاعي للبرنامج اإلجرائي المفهوم إنف مبناء على ما تقد

 و رغبنات المسنتقبل و تناسنب مينولوجدانينة و محددة عبنر معلومنات عقلينة اأهداف   تحقق أن ستمع(، تريدالم)

 .و الترويح فيه اإلمتاع طرق تبث و قدراته العقلية، ترسل بأساليب
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 :اإلذاعي مكونات البرنامج

ينتقنل منن  أن ي موضوع يجبألالبرنامج يحتوي على معلومات  أن ، نرىاإلذاعي من خالل مفهوم البرنامج

 :عليهالمستقبل. هذا الموضوع هو ما نطلق  إلى المرسل

 :هو ما نطلق عليه و المرسل تحقيقها في المستقبل يريد أهدافا يتضمن أن هذا المحتوى يجب :المحتوى 

 :محددة يطلق عليها أساليب إلى نقل الموضوع تحتاج عملية أن كما :األهداف

المرحلنة نطلنق قدراتنه العقلينة هنذه  و المسنتقبل غبناترو ،ميول لتالءم مبنية تكون أن الطريقة يجب :الطريقة

 طبيعة المستقبل :عليها

 :هي اإلذاعي مكونات البرنامجإذن 

  الطريقة،األهداف، المحتوى،طبيعة المستقبل

 األربعة  ال يكتمل من غير هذه المكونات اإلذاعي ن البرنامجإف لكلذ ،يكتمل إال بتوفر مكوناته ال أمر أي إن

 .( لماذا يذيع ،كيف يذيع ،لمن يذيع  ،ماذا يذيع) 

 

 

تناسب  وسائط متعددة )صور, مقاطع فيديو, مقاطع صوت, عروض بوربوينت( - المدرسة أستوديو

 .الموضوع

 ( 18رقم  )  :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 التخطيط للبرنامج : أوال  

الفكننرة , ويننتم تحدينند األهننداف مننن البرنننامج , وتحدينند الوقننت الننذي سيسننتغرقه  اختينناربعنند أن يننتم          

 .تناولها في البرنامجيتم عناصر  ىإل هوتقسيم الموضوع  بتحديدبدأ ( وأ المعدقم بدور ) البرنامج , 

رد عليهنا تنضنع مجموعنة منن األسنئلة تلموضنوع بعند أن احول محاور  الرئيسةصياغة بعض األسئلة قم ب ثم

ما هو هدف هذا البرنامج ؟  ومنن خنالل هنذا السنؤال يحندد الهندف العنام والهندف الخناص منن   :مثل  كبنفس

 .تناول هذا الموضوع

  .حول الموضوع مالحظاتكفي تدوين  بدأأ ة لموضوع البرنامج الرئيسالمحاور  تثبتبعد أن  -

 

 :مثال لتخطيط برنامج

 الجمهور العام  :الجمهور

 اإلرشاد والتوجيه  :الهدف

 مكافحة األمراض المستوطنة  :الهدف الخاص

 دقيقة 15 الزمن:

  : العناصر

 التسهيالت التعليمية:       
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 ( أساليب مكافحتها  ،البيئة التي تنتشر فيها ،أسباب تلك األمراض  ،أنواع األمراض المستوطنة) 

 

  :األسئلة المحورية

أينن تنتشنر  اإلنسنان ؟ ىعل ضررا؟ ما هي األكثر  اتأثير  ما هي أكثر األسباب  ما هي أسباب تلك األمراض ؟

منا هني أسناليب الوقاينة منهنا  ما هي أنسب بيئة لتكاثر تلك األمنراض ؟ هذه األمراض ؟ كيف نتعرف عليها ؟

 ما هي طرق عالجها ؟   ؟

 

 

  :المصادر

 .(جمهور  ،أطباء في الصحة العامة  ،علماء بيئة ،أطباء في األمراض المستوطنة) 

ألهمينة هنذا  اه لكنل عنصنر وفق نحنمنتالنذي  حةدد الةزمنتأن  كوبتحديند تلنك العناصنر يكنون منن السنهل علين -

عن الهندف العنام  كجوخر بعدموفي نهاية التخطيط تأكد  .هاتاألسئلة المحورية التي وضع ىالعنصر وبناء عل

 .للبرنامج

 

 تحديد المصادر :اثاني  

  .حدد المصادر سواء كانت مصادر شخصية أو مكتبية          

هني اللقناءات التني يجريهنا المنذيع منع األشنخاص ذوي الصنلة بالموضنوع للحصنول علنني  :المصةادر الشخصةية

 .معلومات تخدم الهدف من البرنامج

 .وأبحاث علمية ونشرات حكومية ،ومجالت ،وجرائد ،تشمل ما تحويه المكتبة من كتب :المصادر المكتبية

 

 البحث  :اثالث  

المواقع المختلفة للبحث في المصادر عن مادة مكتوبة حنول الموضنوع  ىالمقصود بالبحث النزول إل          

عد , وفي هذه المرحلة تتم عملية حصر شامل لكل ما هنو مكتنوب حنول الموضنوع سنواء فني م  كتناوله تالذي 

 .الجهد والوقت استثمار ومرحلة البحث تساعد في األشخاص ذي الصلة بالموضوع  ىأو لد ،تالمكتبا

 

 شكل البرنامج  اختيار :ارابع  

,  حنوار,   مباشنر ) حنديثأو الشنكل اإلذاعني  ،القالب الذي يوضع فيه المضنمون هو شكل البرنامج          

 وننوع المنادة البرننامج العنام والخناص مننالهندف و ،المضنمون ىعلن كنل هنذا ينتم بنناء ،( برنامج جمناهيري

 .والتسلية عنصر التشويق ومدي توافر المتاحة

 

 جمع المادة  :اخامس  

أو  ،المكتبنة ىفي هذه المرحلة ينتم جمنع منادة البرننامج منن خنالل المصنادر المختلفنة , بنالرجوع إلن           

ل معهنا واالتصنال بهنا التسجياألجزاء المطلوبة للبرنامج ثم يتم حصر الشخصيات التي يتم  واختياراألرشيف 

   .الخاص بالبرنامج (السكربت  النص )كل ما يساعد في كتابة و وتحديد موعد للمقابلة
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         ى.الموسيق اختيارو المؤثرات الصوتية اختيار :اسادس  

        

 التجميع النهائي   :اسابع  

بعنند أن يننتم التخطننيط للبرنننامج , وإجننراء البحننث , واختيننار الشننكل المناسننب , وتحدينند المصننادر ,             

وذلننك  ،مبنندئي نننصوهني عبننارة عننن وضنع  ،المننؤثرات والموسننيقي , تنأتي مرحلننة التجميننع النهننائي واختينار

الننربط والمننؤثرات  ىعلنني فقننرات يقرأهننا المننذيع وتحدينند موسننيق وتوزيعننهبوضننع تصننور للنننص اإلذاعنني 

 .الصوتية وموقع التسجيالت الخارجية في البرنامج مع تحديد وقت كل فقرة

 

 مرحلة التسجيل النهائي :ثامنا

و األسنتوديحجنز  :عندة مراحنل تشنمل لنىمرحلة إعداد البنرامج , وتنقسنم إالمرحلة النهائية في  هي            

 .جالمونتاوكتابة النص اإلذاعي , والتسجيل النهائي للبرنامج , وثم 

 

 

 

 

 

 سئلة الوحدة الرابعةا

 

 عية والتلفزيونية. سس تقويم المادة اإلذاعدد أ -1س

 ذاعي.ذكر الخطوات لكتابة نص إأ -2س

 كتب مقدمة برنامج متخصص بالشباب.أ -3س

 النص التلفزيوني )السيناريو(. بالمخطط الكتلوي أشرح مستعين ا -4س

 في كاتب النص التلفزيوني؟عتبارات التي يجب توافرها ما اإل -5س

 لنموذج سيناريو برنامج تلفزيوني خاص بالحاسوب.  مثاال  اعطٍ  -6س

 عداد برنامج اذاعي.عدد النقاط في إ -7س

 ؟شروطه ،هدفه ،ذاعي؟ تعريفهما الحوار اإل -8س

 ؟شروطه ،تعريفه ذاعي.ما التحقيق اإل -9س

  عدد مواصفات التقرير التلفزيوني الجيد. -10س
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 الوحدة الخامسة تقنيات المونتاج

 

 

 :األهداف

  

 : العام الهدف

والتوليف لملفات الفيديو للتعلم على المونتاج  العملية المهارة الطالب واكتساب معرفة

 .الحاسوب برامج والصوت والصورة باستخدام
 

  :الخاصة األهداف

انتوقع أن يكون الطالب قا           :على أن در 

 مكوناته. على والتعرف ((Adobe Premiere proبرنامج  تنصيب وتشغيل -1

 والنوافذ الفرعية األخرى. ،يعرف النافذة الرئيسة للبرنامج -2

 والصورة التي يتعامل معها البرنامج. ،والصوت ،يعرف صيغ ملفات الفيديو -3

 والصوت. ،ومقاطع الفيديو ،يتعلم إدراج الصور -4

 يعرف تقطيع ولصق ملفات المشروع والتعامل مع االنتقاالت بين المقاطع. -5

 .والصورة ،والصوت ،يعرف إضافة المؤثرات والفالتر لملفات الفيديو -6

      .يتعلم مشاهدة وفحص العمل النهائي وحفظ المشروع -7
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 :مونتاجال تقنية

الركيزة األساسية ألي مشروع إنتاج هو  (ما عرفنا في درس العلوم الصناعية)ك المونتاج             

تعني باختصار إعادة ترتيب اللقطات  الفيديو فيلم على بإجرائها نقوم عملية يوه ،أو سينمائي ،تلفزيوني

، وحديثا المؤثرات الخاصة بوساطة أجهزةوإضافة  ،التي تم تصويرها وإزالة المشاهد غير الضرورية

أصبحت عملية المونتاج ال تستدعي الحصول على تلك األجهزة الباهظة الثمن لتوفر العديد من برمجيات 

 .الحاسوب التي تقوم بهذا العمل

الحاسنوب  أصنبحإذ  ،الفينديو منن خنالل الحاسنوب سنتحدث في هذه الوحدة عنن مجنال تحرينر ومونتناج أفنالم

المرئني أصنبح فني كنل بينت  وال غننى عننه فني أي منهنا ولمنا كنان اإلعنالم ،اآلن يستخدم في شنتى المجناالت

ليسنناعد فنني هننذا  (Adobe Premiere Pro)ب المختصننة بهننذا المجننال كننان برنننامج وودعمتننه بننرامج الحاسنن

التطننور أيضننا. لننذا كننان مننن الضننروري تعلننم أساسننيات هننذا البرنننامج فنني المونتنناج والتعننرف علننى واجهتننه 

  .وبعض من تطبيقاتهاألساسية وأدواته 

 :عناصر تحرير ومونتاج الفيديو

 ،( 5  -1لشننكل ) اتقننوم فكننرة تحريننر ومونتنناج الفيننديو علننى عناصننر أساسننية وهنني الموضننحة فنني            

والتني تشنمل  وحةدة الةربط ووحةدة التحريةر والمونتةاجو وحدات اإلخةراجو ،وحدات اإلدخالوالتي تتكون من 

 التحرير.جهاز الحاسوب وبرامج 

 

 

 العناصر األساسية لعملية تحرير ومونتاج الفيديو  5  - 1الشكل  
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 -:تتكون من  :( وحدات اإلدخال1

 صور رقمية. شكل على تتوفر لم إذا للحاسوب المطبوعة الصور إلدخال ضوئي ) سكنر ( ماسح -

 .وسماعات القطة -فيديو كاميرا -ديجيتال  كاميرا -

 معظنم وفني وجهناز الحاسنوب ،اإلدخنال وحندات بنين تنربط التني التوصنيل أداة عنن عبنارة :ربةط ( وحةدة2

 (Card)  بطاقنة إلنى احتاج أحيان  نو(FireWire)  وصلة أو، USB وصلة  تكون وقد الجهاز مع األحيان تتوفر

 إلنى المختلفنة اإلدخنال أجهنزة لوصنل داخلني أو ،خنارجي أما ويكون و، فيدي مونتاجبطاقة   يسمى متخصص

 . الحاسوب

 -:وتتكون من :والمونتاج التحرير ( وحدة3

 الحاسوب من جهد كبير يتطلب الفيديو ومونتاج تحرير مجال في العمل نأل ،عالية مواصفات ذو  حاسوب -أ

 وكلمنا MB 512عنن  تقنل ال وذاكنرة، GHz 1.5 بسنرعة   4بنتينوم  عن الحاسوب معالج يقل ال أن يجب لذا 

 الفينديو مشناهد لتحمينل 60GBعنن تقنل ال سنعة ذو صنلب وقنرص بكثينر، أفضنل كنان كلمنا حجم النذاكرة زاد

 لذلك. الالزمة والبرامج

 .(Adobe Premiere)فيديو مثل برنامج    تحرير برنامج -ب

 مختلفة عدة وسائط على وتوفيره بإنتاجه قمنا الذي الفني العمل الوحدة بإخراج تقوم هذه :اإلخراج ( وحدات4

 :الوحدات هذه ومن الفني العمل لعرض نستخدمها التي األجهزة حسب

 .DVDاسطوانات  ناسخ أو ،CDاسطوانات  ناسخ -1

  .(Nero) برنامج  مثل اسطوانات نسخ برنامج -2

 وتلفزيون. فيديو جهاز -3

 .VCDتشغيل  جهاز -4

 .DVDتشغيل  جهاز -5

 لكتروني.ألا البريد -نترنت إلا شبكة -6

 

 ( 19بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

 .Adobe Premiere Proبرنامج تنصيب اسم التمرين: 

 ساعة 6 :الزمن المخصصمكان التنفيذ / مختبر تكنولوجيا اإلعالم               

 

نتهاء من هذا التمرين إليتوقع منك بعد ا األهداف التعليمية / الهدف التعليمي:

 أن:

 جهاز الحاسوب. على Adobe Premiere Proبرنامج  تنصب -1
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 منن يعد المونتاج والذي في المهمة المستخدمة االحترافية هو أحد البرامج (Adobe Premier) برنامج       

 منن أي اسنتخدام عنن يغنينك سنوف للبرنامج إتقانك الفيديو. إن أفالم ومونتاج مجال تحرير في البرامج أفضل

  Pro نسنننخة  نتعامنننل فننني هنننذا التمنننرين منننع وسنننوف ،فننني المونتننناج المسنننتخدمةاألخنننرى  البنننرامج

(Adobe.Premiere) 

عليهنا  الحصنول أو ،نترننتإلا علنى البنرامج منن مواقنع تحميلهنا ويمكنك الجميع متناول في وهي           

فني مجنال التصنميم المتخصصنة  Adobe)) هنذا البرننامج منن أنتناج شنركة ادوبني .CDعلى قرص مدمج 

 .المختلفةوالمونتاج وفي التعامل مع ملفات الوسائط المتعددة 

 

 :    )Adobe Premiere(بريمير  االدوبيمميزات برنامج 

 .وافذه بسيطة مرنة سهلة االستعمالن -1

  .رنة مع برمجيات المونتاج األخرىيحتوي على قليل من األدوات التي تسهل التعامل مع البرنامج مقا -2

 .بعادألطع فيديو ثالثية ايتيح للمستخدم عمل مقا -3

 ونقاوة الصوت.،التحكم بجودة الفيديو ووضوح الصورة -4

 .ئط المتعددة أثناء أنشاء المشروعاستيراد العديد من ملفات الوسا -5

كبرننامج  ( (Adobeاستيراد الملفات بصورة مباشرة منن البنرامج األخنرى الصنادرة منن شنركةمكانية إ -6

Photoshop) )  وبرنامج(After effects).  

 ،والصنننوت ،والفالتنننر الخاصنننة بملفنننات الفينننديو ،،والمنننؤثرات ،يحتنننوي علنننى الكثينننر منننن االنتقننناالت -7

 .والصورة

 يحتوي على نافذة زمنية تمكنه من أعادة تعيين الوقت. -8

وصننوتية عاليننة الوضننوح تننتالءم مننع متطلبننات األعمننال  ،مكانيننة حفننظ العمننل النهننائي بصننيغ فيديويننةإ-9

 .والسينمائيةالتلفزيونية 

 : Photoshopبرنامج الفوتوشوب 

الرقمية، يستخدم في إعداد التصاميم وشعارات إلنشاء وتعديل الصور  هو برنامج رسوميات فوتوشوب

وتعديل  ،لتحرير الرسومياتيعد من أشهر البرامج  (Adobe) أنتجته شركة أدوبيالمؤسسات اإلعالمية 

  :، وأهم استخداماتهةالصور الرقمي

والنصوص وغيرها من العناصر مع بعضها ، ، من خالل دمج الصوريم البصرية المتنوعةإنشاء التصام -1

 .البعض في تصميم واحد

أو التباين، كما يستخدم لتطوير ملفات  ،أو اإلضاءة ،، من خالل تغير األلوانتعديل الصور الفوتوغرافية -2

 .وإنتاج صور منها  RAWالخام الصور 

 .أو إزالة أجزاء أخرى غير موجودة في األصل ،التالعب بالصور والتصميمات بإدخال -3
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أو الصور  ،إعداد وتجهيز الصور بغرض استخدامها كنقوش للكائنات ثالثية األبعاد في البرامج -4

 .إنتاج الفيديوالمستخدمة في أعمال 

 .نترنتاإل مواقعيمكن استخدامه في تصميم  -5

 .والمجالت ،يستخدم في مراحل الطباعة لمعظم المطبوعات مثل الكتب -6

 .إجراء تعديالت بسيطة على مقاطع الفيديو في اإلصدارات الحديثةو ،إنشاء الصور المتحركة -7

ائمة المهام الرئيسة نختار منها فتظهر ق Start))بدأ أبالنقر بالفأرة على زر  ولتشغيل البرنامج نقوم

program)  All )،  ثم بالنقر على(Adobe Photoshop 7)  ستظهر شاشة افتتاحية تخبرك أن البرنامج في

 :حالة التجهيز فيتم تحميل البرنامج وتظهر النافذة الرئيسة كما بالشكل اآلتي

 

 -بالبرنامج وهى:القوائم الموجودة و ،وهى تحتوى على النوافذ

 :وعلى يسار الشريط يظهر ثالث أزرار هي.رقم اإلصدارو  ،يظهر فيه اسم البرنامج : شريط العنوان -1

زر التصغير إلى   -  ((Maximizeزر التكبير والتصغير  -  Closeزر اإلغالق 

   Task bar) ) المهام  شريط 

 وهي: قائمة األوامر -2

 

مجموعة من األزرار بالنقر علنى كنل زر ينسندل مننه قائمنة تمثنل عندة أوامنر و وهذه ليست مجرد كلمات بل 

 .أو التأثيرات التي يمكن استخدامها على الصورة   (Filter)  أكثر ما يميز البرنامج قائمة

في أشياء عديدة مثل تتحكم و ،ألدوات الفوتوشوب هي الخيارات المتاحةو  شريط خصائص األدوات: -3

 نوع التأثير الذي تعطيه عند استخدامها.  ،وكثافتها، شكل األداةحجم األداة 

مجموعة من النوافذ تحتوى على العديد من األدوات التي  :لوحات الفوتوشوب ) النوافذ الفرعية ( -4

كال منها  األوامر. وكل نافذة تحتوى على العديد من التحكم في التصميمات أثناء العملنستطيع من خاللها 

. و يوجد على يمين خارج النافذة الخاصة بها األوامريمكن سحب أي من هذه و ،يختص بأداء جزء معين

 كل نافذة سهم صغير عند الضغط علية تظهر قائمة تحتوى على األوامر الخاصة به.
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 وهى المنطقة التي يتم العمل بها. :مساحة العمل -5

. وقد أضاف مصممو األدوات البرنامج و يحتوي على العديد منهو من أهم عناصر  :شريط األدوات -6

ختيار األداة المطلوبة كما هي مبينة إلمن استخدام الفأرة  البرنامج ميزة مهمة وهى عمل رمز لكل أداة بدال  

 :التالي  في الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسهيالت التعليمية :

 بدلة العمل  -1

 (2موشور زجاجي .عدد) -2

 تدوين المالحظات والنتائج.سجل  -3

 (  1مصدر ضوئي ينتج عنة الضوء االبيض .) -4

 

  

 ( 19 رقم  ) :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات
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الخطوات  بإتباعالخاص به على القرص الصلب في الحاسوب  CDيتم تنصيب البرنامج من القرص 

 : اآلتية

 

 :((AutoPlayونضغط على الملف ، CD( نفتح المجلد الخاص بتنصيب البرنامج من القرص المدمج 1

 
 

 ونضغط على ، English)  (Uختيار لغة أعدادات تنصيب البرنامج نختار منها إ( تظهر لنا النافذة الخاصة ب2

 :OKالزر 
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 :Accept))( تظهر لنا النافذة الخاصة بتأكيد الموافقة أضغط على الزر 3

 
 

واإلضافات الملحقة بالبرنامج فنختار الخيار الخاص  ،( تظهر لنا النافذة الخاصة باختيار بعض البرامج4

 :(Install Adobe Premiere Pro) بإكمال تنصيب البرنامج
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( تظهر لنا نافذة زرقاء خاصة بإعدادات تنصيب البرنامج على جهاز الحاسوب فنضغط على الزر 5

(Next).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،English)  (USولغة شروط الموافقة نختار منها  ،( تظهر لنا النافذة الخاصة باختيار لغة واجهة البرنامج6

 .( (Nextونضغط على الزر

 

 
 

 .( (Yesالنافذة الخاصة بشروط الموافقة  نضغط على الزر(  تظهر لنا 7

 



 108 

 

 ( سوف تظهر لنا النافذة الخاصة بإدخال معلومات المستخدم والرقم السري للبرنامج نقوم بإدخالها و 8

 : (Next)نضغط على الزر

 

 

للبرنامج الذي الرقم السري و ،( بعد ذلك سوف تظهر لنا النافذة الخاصة بالتأكد من معلومات المستخدم9

 :( (Yesقمت بإدخاله , وبعد التأكد منها نضغط على  الزر
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ونضغط على  ،( تظهر لنا النافذة الخاصة بمكان تثبيت البرنامج على القرص الصلب نحدد مكان التثبيت10

 .( (Nextالزر

نتأكد من صحة مكان ( تظهر لنا النافذة الخاصة بالتأكد من مكان تثبيت البرنامج على القرص الصلب 11

 .(Next)التثبيت ونضغط على الزر

 

  .لغاية ظهور النافذة الخاصة بتنفيذ عملية التنصيب على جهاز الحاسوب ننتظر قليال  

 
 

( تظهر لنا نافذة خاصة بإعادة تشغيل جهاز الحاسوب إلكمال عملية التنصيب بنجاح فنضغط على الزر 12

Finish)). 
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الحاسوب ننقر القائمة  زعند تشغيل جها( 13

(Start)  فنالحظ وجود  ،الموجودة في شريط المهام

  .إيقونة البرنامج مع إيقونات البرامج األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 20بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

 Filmونقل المادة الخام ) تسجيل الفيلم  ،نشاء مشروعإاسم التمرين:  

Capture   ) 

 ساعة 6 :الزمن المخصصمكان التنفيذ / مختبر تكنولوجيا اإلعالم               

 

 نتهاء من هذا التمرين أن:إليتوقع منك بعد ا األهداف التعليمية / الهدف التعليمي:

 .إنشاء مشروع بالبرنامج وتسمية المشروع واختيار مكان للمشروعتقوم ب -1

 الفيلم تسجيل -2

 

 

 

 دلة عملب. 

 الفيرم وير بطاقة جهاز حاسوب يحتوي على (Firmware Card). ( 1عدد ) 

   برنامج( (Adobe Premiere Pro .مثبت على الحاسوب  نفس 

 كاميرا فيديو رقمية 

 

 ( 20رقم  )  :خطوات تنفيذ التمرين       

 التوضيحيةالرسومات  النقاط الحاكمة العمل خطوات

 التسهيالت التعليمية:       
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 . ارتِد  بدلة العمل -1

 .لتعليم المهني الخاصة بكرة القدمقم بتصوير إحدى مباريات فرق مدارس ا -2

وبجهاز  ،بالكاميرا من جهة (Firmware Card)نتهاء من التصوير قم بربط كابل كارت إلبعد ا -3

 : تيآلهة أخرى كما موضح في الشكل االحاسوب من ج

 

 Adobe Premiereختر برنامج اومن القائمة  ((Start اواذهب إلى الزر أبد   ،الحاسوبشغل  جهاز  -4

 Pro  
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 :حيث ستظهر الواجهة اآلتيةمكوناته الكثيرة  بتنصيب يقوم البرنامج وانتظر حتىقم بفتح البرنامج  -5

 

 

 
 

 .أو نعمل مشروع جديد ،اح مشروع قديم قمنا بتكوينه سابق  التي يمكن من خاللها أن نقوم بفت

 ستظهر النافذة اآلتية:  (New)ضغط على زر عمل مشروع جديد  أ -6
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)واجهنة البرننامج (  ستظهر بعندها النافنذة الرئيسنة Okثم اضغط على الزر  Football سمي العمل باسم   -7

 :اآلتية

 

 

واختيننار أمننر  ((Fileقننم بتشننغيل كنناميرا الفيننديو الرقميننة وابنندأ بتسننجيل الفننيلم وذلننك بالننذهاب إلننى قائمننة  -8

 :كما موضح في الشكل اآلتي  (Capture) اللتقاط ا
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التسجيل من خاللها وكما موضح  ستظهر نافذة البرنامج الخاصة بالتسجيل والتي سنقوم بضبط أعدادات -9

 :في الشكل اآلتي

 
 

 عند االنتهاء من عملية التسجيل  سنالحظ وجود الفيلم المسجل في نافذة المقاطع كما في الشكل اآلتي:  -10
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 ونحفظ المشروع ( Time Line) وحسب الرغبة إلى شريط خط الزمن  نقوم بسحب األفالم المسجلة -11

  .(Save)واختيار األمر  ( (Fileمن خالل اختيار القائمة 

 ( 21بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

ثابت ومقدمة ومؤخرة صورية ببرنامج  Title عمل عنوان  :اسم التمرين

   الفوتوشوب
 ساعة 6 :الزمن المخصصمختبر تكنولوجيا اإلعالم               مكان التنفيذ / 

 

 نتهاء من هذا التمرين أن:إليتوقع منك بعد ا الهدف التعليمي: األهداف التعليمية /

 .تصمم عنوان  ثابت ومقدمة ومؤخرة صورية ببرنامج الفوتوشوب

 

 

 

 العمل.  ةبدل -1

 .((Adobe Photoshop 7جهاز حاسوب مثبت عليه برنامج الفوتوشوب  -2

 

 

 ( 21رقم  )  :خطوات تنفيذ التمرين

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 (Adobe Photoshop 7).( شغل جهاز الحاسوب ثم قم باختيار برنامج 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسهيالت التعليمية:       
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 ( انتظر قليال لغاية ظهور النافذة الرئيسة للبرنامج ) واجهة لبرنامج ( كما في الشكل اآلتي:   2

 

 

 :كما في الشكل اآلتي New))اختيار األمر  و(File)  قائمةنقوم بإنشاء صورة جديدة من خالل ( 3

 

 ( تظهر نافذة جديدة نقوم من خاللها بضبط أعدادات الصورة الجديدة وكما يأتي:4

 

  :قم بإدخال القيم اآلتية

 .600 Pixels( Height)و االرتفاع Width) )Pixels  800 العرض  -أ

 .اللون الرصاصي (Background Contents)لون الخلفية  -ب
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 باستخدام أداة النص اكتب العبارة اآلتية:  -جـ

 

 جمهورية العراق / وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم المهني

 بطولة المدارس المهنية لكرة القدم

 
 

ونختر ( Intimage)وسمي الصورة باسم  ((Save ASاختر األمر  ((File( أحفظ الصورة وذلك من القائمة 5

 :كما في الشكل اآلتي JPEGالصيغة 

 

 ( كرر الخطوات السابقة وقم بتكوين الصور اآلتية:6

 . صورة مؤخرة صورية للمشروع -أ

 ثابت لمشروع باستخدام أداة النص وأداة أدارج شكل تلقائي: (Title)ب صورة  عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 :وصورة المؤخرة الصورية للمشروع كاآلتي
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بحفظ الملفات الصورية الثالث ) صورة المقدمة وصورة عنوان وصورة المؤخرة ( لغرض (  قم 7

 استخدامها في التمارين القادمة.

 

 

 ( 22بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

 أدراج وتقطيع ولصق الملفات الصورية والصوتية وملفات الفيديو :اسم التمرين

 ساعة 6 :الزمن المخصصمختبر تكنولوجيا اإلعالم               مكان التنفيذ / 

 

 نتهاء من هذا التمرين أن:إليتوقع منك بعد ا األهداف التعليمية / الهدف التعليمي:

ولصق الملفات الصورية والصوتية وملفات الفيديو  ،وتقطيع ،تعرف أدراج

 .Adobe premiere proباستخدام برنامج 

 

 

 عمل.  ةبدل -1

 .(Adobe Premiere Pro) جهاز حاسوب مثبت عليه برنامج -2

 .MP3ملف صوتي خاص بالنشيد الوطني العراقي بصيغة  -3

     ( المحفوظننة فنني التمننرين رقننم وصننورة المننؤخرة ،والعنننوان ،المقدمننة صننورةالملفننات الصننورية الننثالث ) -4

 (3 .) 

 

 التسهيالت التعليمية:       
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 ( 22رقم  )  :تنفيذ التمرينخطوات      

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

  ،(Football)بتشغيل مشروع البرنامج السابق  ( من جهاز الحاسوب قم1

 :ستظهر نافذة البرنامج وتكون مقسمة كما في الشكل اآلتي

 

والصوتية وذلك بالضغط المزدوج على منطقة مقاطع  ،والفيديوية ،( نقوم بإضافة الملفات الصورية2

 الفيديو.  
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 ( اسننحب الملفننات حسننب األمنناكن المناسننبة ثننم اضننغط علننى زر ) + ( الموجننود علننى لوحننة المفنناتيح   3

(Keyboard) فذة خط الزمن كما في الشكل اآلتيلتكبير نا: 

 

 
 

 -:الخط الزمني وهي وللبرنامج مجموعة من األدوات توجد على يمين نافذة    
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وذلك بتقطيع ملف  ،وفصل الشوط األول عن الشوط الثاني ،( تخلص من اللقطات الغير مرغوب بها4

 :كما في الشكل اآلتي ((footballالفيديو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .( قم بتغيير شدة صوت النشيد الوطني العراقي ليتالءم مع الخلفية الصوتية للمشروع5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أحفظ المشروع لغرض أكماله في التمرين القادم.6
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 ( 23بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

إضافة االنتقاالت بين المقاطع واضافة المؤثرات على ملفات  :اسم التمرين

 المشروع.

 ساعة 6 :الزمن المخصصمختبر تكنولوجيا اإلعالم               مكان التنفيذ / 

 

 يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين أن: الهدف التعليمي: األهداف التعليمية /

 تعرف إضافة االنتقاالت بين المقاطع وإضافة المؤثرات على ملفات المشروع. 

 

 

 

 عمل. ةبدل -1

 .(Adobe Premiere Pro) جهاز حاسوب مثبت عليه برنامج -2

 ( 23 رقم  ) :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 .((Footballوافتح ملف المشروع السابق  ،( قم بتشغيل الحاسوب1

 :ت الخاصة بملفات البرنامجواالنتقاال ،( قم بفتح نافذة المؤثرات2

 

 التسهيالت التعليمية:       
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  :أضف االنتقاالت اآلتية على المشروع( 3

بين نهاية  Lris Round))واختر منه التأثير االنتقالي  Lris))اختر المجلد  ((Video Transitionsمن  -أ

 .مقطع الفيديو الخاص بالشوط األولوبداية  ،صورة المقدمة

بين نهاية  (Doors)واختر منه التأثير االنتقالي  ،((3D Motionاختر المجلد  ((Video Transitionsمن  -ب

 .قطع الفيديو الخاص بالشوط الثانيمقطع فيديو الشوط األول و بداية م

بين نهاية مقطع  (Push)واختر منه التأثير االنتقالي  ،(Slide)اختر المجلد  ((Video Transitionsمن  -ج

 .بداية صورة المؤخرةو ،شوط الثانيفيديو ال
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 (Chroma Key)وذلك من خالل استخدام مؤثر الفيديو  ،( أزل الخلفية الموجودة في صورة العنوان4

 : بإتباع الخطوات اآلتية

 .(Chroma Key)ثم اختر منه المؤثر  ،(Keying)اختر المجلد  (Video Effects)من  -أ

 .افذة الخط الزمنيالموجودة في ن وأسقطه على صورة العنوان ،أسحب المؤثر بالزر األيسر للفأرة -ب

انتقل إلى نافذة التحكم بالمؤثر لضبط أعدادات التفريغ من خنالل اخنذ عيننة منن لنون الخلفينة وتغيينر قيمنة  -ج

 .% 20إلى  ((similarityالتشابه 

 

 .((Footballأن تم إزالة الخلفية قم بحفظ المشروع  بعد( 5
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 :نشاط

 (stereo)النشيد الوطني العراقي  من المجلد  (Audio Effect) قم بإضافة تأثير صوتي  

 .EQأضف التأثير 

 ( 24بطاقة العمل للتمرين رقم ) 

 تصدير المشروع وحفظه كعمل نهائي  اسم التمرين:

 ساعة 6 :الزمن المخصصمختبر تكنولوجيا اإلعالم               مكان التنفيذ / 

 

 نتهاء من هذا التمرين أن:إليتوقع منك بعد ا :األهداف التعليمية / الهدف التعليمي

 .تقوم بتصدير المشروع بصورة نهائية .1

 تحفظ المشروع. .2

 

 

   

 عمل. ةبدل -1

 .((Adobe Premiere Proجهاز حاسوب مثبت عليه برنامج  -2

 

 ( 24 رقم  ) :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية الحاكمةالنقاط  العمل خطوات

 

 .((Footballوافتح ملف المشروع السابق  ،( قم بتشغيل الحاسوب1

واختنر منهنا  (Export)وحفظنه كعمنل نهنائي  ،اختنر األمنر الخناص بتصندير المشنروع ((File( من القائمنة 2

 كما في الشكل اآلتي:  ((Moveاالختيار 

 التسهيالت التعليمية:       
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 : تصدير المشروع نختر منها أعدادات( ستظهر النافذة الخاصة ب3

 

 ( تظهر نافذة أعدادات تصدير المشروع النهائي:4
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 .وحدد مكان حفظ الفيديو النهائي ok( أضغط على الزر 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسئلة الوحدة الخامسة
 

 عناصر تحرير ومونتاج الفديو.عدد  -1س

 عدد وحدات االخراج. -2س

 Adobe Premiereعدد مميزات برنامج    -3س

  Potoshopاشرح باختصار برنامج الفوتوشوب    -4س

 .Audio Effectاعٍط مثاال  يوضح اضافة تأثير صوتي  -5س
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 فن الكتابة الصحفية الوحدة السادسة
 

 

 األهداف 

  

حسب لتقسيمات المقال الصحفي  العملية المهارة الطالب واكتساب معرفة: العام الهدف

كتابة المقال الصحفي التحليلي حسب قالب الهرم المعتدل وكيفية اجراء االهداف وكيفية 

  في.مود وتنفيذ التصميم الصحوكذلك كيفية كتابة المقال الع ،مقابلة صحفية
 

  :الخاصة األهداف

 :   على أن اقع أن يكون الطالب قادر  نتو      

 .، االعالمي،االيديولوجييعرف الفرق بين المقال الدعائي، االعالني،التوجيهي،التقويمي -1

 .اهمية استخدام قالب الهرم المعتدل يعرف -2

 .نفذ كيفية اجراء مقابلة صحفيةي -3

 .كتابة المقال العمود لمواضيع مختلفة علمية وادبيةيتعلم  -4

 .وصحف ساخرة ،اخباريةو ،طبق كيفية تصميم صحف سياسيةي -5

 .واالعمدة المكتوبة ،ضع الصوري -6

        االلوان.تيار يوزع الخطوط مع اخ -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
129 

 تقسيمات المقال الصحفي حسب األهداف

 افكري ن ا. والمقنال صنحفي كوننه نشناط  امحندد  و اواضنح   ام به االنسان يجنب أن يكنون لنه هندف  كل نشاط يقو     

يجننب أن يكننون لننه هنندف يرمنني اليننه الكاتننب، ويحننرص علننى إيصننال ذلننك الهنندف الننى الجمهننور الننذي يقننرأ 

نالصحيفة. وبما أن الصحفي الذي يعبر بالكتابة عن  منن ظنروف الواقنع  اوجهة نظره والتني هني مسنتمدة دائم 

نالحياتي، فهنذا يعنني أن هندف المقنال هنو د التني يعيشنها كنل منن يسنتمد منن الواقنع، ومنن ظنروف الحيناة  اائم 

الكاتب الصحفي والجمهور. صحيح أن المقالة الصنحفية تحتنوي علنى قندر منن ذاتينة الكاتنب، اال أننه يشنترك 

ومعتقداته مع عدد كبير من الجمهور الذي يتعاطف مع رأي الكاتنب. وكلمنا كنان الكاتنب قنادرا   ،ايضا  بأفكاره

والقنرائن منايقنع القنار ، كلمنا  ،كتابنة، فينه منن الحجنجعلى أقناع القراء بمنا يمتلكنه منن اسنلوب خناص فني ال

ازداد عدد القراء الذين يتطلعون الى قراءة مقاالته واالنحياز النى رأينه. لنذلك علنى الكاتنب ان يكنون حريصنا  

على أن يبقي القراء الى صفه من خالل اآلهداف االنسنانية التني يتبناهنا، والقنيم العالينه التني يكتنب عنهنا. منع 

على أن تكون أراءه موضوعية ال يتوخى منها غير منفعة الناس والصالح العام لذلك علينه أن يكنون  الحرص

هادئنا  فني طروحاتنه ألفكناره، ويتجنننب الهجنوم والعدوانينة علنى االخنرين، حتننى منع منن يخالفوننه النرأي مننن 

خنرون منن أفكنار وآراء. الصحفيين وغيرهم، وال يتعصب لما يدعو اليه تعصبا  أعمى غير أبه بما يطرحه اآل

االسلوب الهاد  الرصين المدعوم بالحجج والقرائن واالدلة الواضنحة هنو النذي يشنجع القنراء علنى الحنرص 

على متابعة نشاط ذلك الصحفي وااليمان بما يكتب. أن هدف المقال يجب أن يكون حاضرا ، بشنكل أو بنآخر، 

دعائي النذي يندعو فينه الكاتنب الصنحفي النى دعنوة في كل مقطع من مقناطع المقنال الصنحفي.. ففني المقنال الن

معينة، ينبغي أن يتحسس القار  ذلك الهدف من بين السطور التي يتضمنها المقال، حتنى وأن كنان ذلنك غينر 

صريح. المقال الذي يحمل دعاية سياسية سيجد القارء مايقف وراء ذلك المقال الصحفي منن هندف يندعو الينه 

 الدعايات االخرى التي يروم الكاتب توصيلها الى القراء من خالل مايكتب. الكاتب. وكذلك هو الحال مع

اما المقال الذي يهندف النى االعنالن عنن شنئ معنين، فنأن اسنلوب الكاتنب وعباراتنه التني يختارهنا ليكتنب بهنا 

 المقال فأنها تدعو القار  الى االنتباه الى مايعلن عنه ومايرمي اليه في كتابة ذلك المقال.

ون الهدف من المقال هو توجيه القراء الى فكنرة معيننة، او موضنوع معنين يعمنل الكاتنب النى توضنيح يك وقد

مالذلك من منفعة خاصة ومنفعة عامة. مثال  توجيه القار  الى ترشيد الطاقة الكهربائية او عندم االسنراف فني 

الية غير الضنرورية. ويوضنح استعمال الماء الصالح للشرب، او عدم االسراف في األنفاق على النواحي الكم

الكاتب ان اآللتزام بنذلك سي حسنن منن وضنع الطاقنة الكهربائينة اوال  وسنيقلل منن أجنور الكهربناء التني يندفعها 

المستهلك ثانيا . أما بالنسبة للماء، فأن ترشيد األستهالك سيجعل الماء متوفرا  للجميع، وسينعم الكنل بنه فني اي 

فاق على المواد الكمالينة غينر الضنرورية، فسنوف يجعنل النناس ينوفرون بعنض وقت. أما عدم التبذير في األن

 المال لينفقوه على ماهو ضروري لتحسين حياتهم. وربما يؤدي الى األدخار الذي يعلم الجميع فوائده.

الهنندف االعالمنني وراء المقننال الصننحفي، هننو تقننديم المعلومننات الضننرورية والمفينندة التنني تتمتننع بالمصننداقية 

وضوع معين يهم القراء. الخطورة في تقديم معلومات تفتقر النى المصنداقية وتكنون دوافعهنا ذاتينة منن حول م

اجل مصلحة خاصة، هي انهيار الثقة بين الكاتنب الصنحفي وبنين الجمهنور، بنل تتعندى ذلنك النى سنقوط الثقنة 

كثير منن الكتناب الصنحفيين عن المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها الكاتب وينشر مقاالته من خاللها.. هناك ال

النذين ينتظننر الننناس مقناالتهم االعالميننة لمننا تتضنمنه تلننك المقنناالت منن معلومننات تهننم حيناة الننناس، وتعننرض 

 مشاكلهم او انها تتعرض الى مواضيع سياسية مهمة.
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يم الهدف من المقال التقويمي، هو القاء الضوء على األخطناء التني يحملهنا موضنوع معنين، والندعوة النى تقنو

ذلك الخطأ وذلك لمنفعة الناس. هناك الكثير من العادات األجتماعية التي تؤثر بشكل سلبي على المجتمنع هني 

 بحاجة الى تقويم ليتخلص المجتمع من أضرارها والركون الى ماهو اكثر فائدة ومنفعة.

لصنحفي النى التنرويج لهنا، الكثير من المقاالت تحمل أهدافا  ايدلوجية تدعو الى سياسات معيننة، يقنوم الكاتنب ا

و  الدعوتننه تلننك ينبغنني أن يكننون واضننح   وربمننا يكننرر المقنناالت للنندعوة لهننا. االسننلوب الننذي يسننتعمله الكاتننب

مفهومننا  كنني يقنننع الجمهننور لمننا ينندعو اليننه مننن فكننر. ألن االفكننار الغامضننة والمرتبكننة يعننرض عنهننا الننناس، 

 مهم االخالقية واالجتماعية، وإال أعرضوا عنها.ويجب ان يقنع الناس بأنها تتفق مع معتقداتهم وقي

بشكل عام، ينبغي أن يدرك القار ، بشكل او بآخر، الهدف من المقال الصحفي، ويستشفه في معظنم الفقنرات 

 التي يتكون منها المقال.

 

 (25 بطاقة العمل للتمرين رقم )

  .تقسيمات المقال الصحفي في الصحف :اسم التمرين

 ساعة  6 :الزمن المخصص                         صالة التحريرمكان التنفيذ / 

 

  :األهداف التعليمية

 .ية حسب اهدافهاتقسيم المقاالت الصحف :يكون الطالب قادرا  على 1

 

 

 

 .بدلة العمل .1

 (   5عدد )  .صحف مختلفة .2

 (2عدد ) .مجالت ثقافية .3

 .دفتر مالحظات .4

 ادوات هندسية.علبة  .5

 
 

 

 

 

 . ارتِد  بدلة العمل   -1 

 اقرأ المقاالت في الصحف المتوفرة الى درجة االستيعاب وتكون قادرا  على تمييز هدف المقال.   - 2

 لكل حقل حسب هدف المقال. عنوان اقة الى ستة حقول وضع قسم الور -3

 اكتب اسم المقال في الحقل الخاص حسب هدفه.  -4

 ( 25رقم  )  :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 التسهيالت التعليمية:       
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 المقال التوجيهي المقال االعالني المقال الدعائي

 

 

 

 

  

 المقال االيديولوجي المقال التقويمي المقال االعالمي

 

 

 

 

  

 

 كيفية كتابة المقال الصحفي التحليلي حسب قالب الهرم المعتدل

ولكنن هنناك منا يمكنن بالرغم من أنه ليس هناك من قالب  معين يمكن إتباعه لكتابة المقال الصحفي التحليلي، 

يمكن الرجوع إليه للتعرف علنى كيفينة كتابنة المقنال الصنحفي، وهنذا القالنب يعنرف بقالنب الهنرم  ااعتباره قالب  

 المعتدل.

والتي تمثل المقدمة، والوسط الذي يمثل الجسنم، والقسنم يتكون قالب الهرم المعتدل من ثالثة أقسام، هي القمة 

 األخير من المقال الذي يمثل قاعدة الهرم وهي الخاتمة.

نجد دائما  في المقدمة األحداث المهمة، والتي تهم النناس وتشنغل بنالهم بشنكل كبينر، منثال  المشناكل واالزمنات 

واألزمنات االقتصنادية الكبنرى التني لهنا تنأثير مباشنر علنى حيناة  ،والخارجينة، أو المشناكل ،السياسية الداخلية

علنى مسنرح األحنداث وشنغلت الجمهنور، وربمنا  اشي. أو قضية اجتماعية بنرزت أخينر  الناس ووضعهم المعا

أدت إلى تباين كبير في وجهات النظر، وظل الناس منشغلين بها ويتكلمنون حولهنا. وقند تنؤدي النى شنرخ فني 

 . أو هناك مشكلة أمنية تهدد حياة الناس وتزيد من الصراعات في المجتمع.النسيج االجتماعي

ك االقتنراح أو النرأي إلى الرأي العنام علنى أن يكنون ذلن االه عن احدى تلك المشاكل اقتراح  يقدم الكاتب في مق

 االزمة.ألهتمام الناس في جديته وجدته وموضوعيته وما يحمله من أهمية ربما تساهم في حل  االعام مثير  

نوكلما كتب الكاتب شيئ   ألثنارة االهتمنام ويندفع الجمهنور  افسنيكون ذلنك سنبب   اوحيوي ن اا جديدا  ينراه القنار  مهم 

بمقالنة  اهنذا يعنني أن الكاتنب قند حقنق حضنور  الى االطالع على المقال والتأمل فيه ومناقشنته منع اآلخنرين. و

 بين الناس.

يسنمى جسنم المقنال، يعمنل الكاتنب علنى التوسنع فني الموضنوع النذي القسم الثاني من الهنرم المعتندل، والنذي 

إلنى أولينات  ااألزمنة فني القسنم األول، ومتطرق ن طرحه في مقاله، متناوال  بالتحليل  ما ورد من معلومنات عنن

األزمة وخلفياتها التاريخية، وكيف تطورت االحداث حتى تفاقمت األزمنة وصنارت الشنغل الشناغل للجمهنور 

 ،اهتمامننه إلننى هننذا الحنند. ويقننوم كاتننب المقننال بعننرض بعننض اآلراء التنني يقنندمها المسننؤولون الننذي أثننارت

والخبننراء وثننم يشننرحها ويبننين منندى مسنناهمتها لحننل تلننك األزمننة، هننذه اآلراء وتعليقننات الكاتننب عليهننا ت غننني 

ا فني حنل بالمعلومات عن ذلك الموضوع المطروح على بسناط البحنث. ويشنرح أي اآلراء هني االكثنر إسنهام  
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يجنب أن  األزمة دون أن تتسبب في إثارة أزمنات أخنرى أو تعقيندات ربمنا تسناهم فني التصنعيد واالختالفنات.

بين األطراف، أي طنرح األفكنار واآلراء التني هني فني الجاننب النخنر ومناقشنتها  ايكون طرح الكاتب متوازن  

م وجهنات النظنر ربمنا يسنهم فني إيجناد وتحليلها بموضوعية. ألن طرح اآلراء المتعارضة حول األزمنة وتف ه ن

 حل مناسب.

على كاتب المقال أن ال يهمل البيانات التي تسهم في عرض وتحليل األزمة أو المشكلة، وذكنر منا هنو متيسنر 

 وعلمية. ايعزز من المقال ويجعله أكثر عمق  من ارقام واحصاءات رسمية أو معتمدة. ألن ذلك 

وطننرح وجهننات النظننر المختلفننة حولهننا فنني كشننف جننوهر الموضننوع، تسننهم التحلننيالت العلميننة للمشننكلة، 

والوصول الى جزئياته والتعرف الى األسباب التي أدت الى نشوئه. كل ذلك ربما يقود إلى تخفينف األزمنة أو 

 المشكلة وطرح الحلول الممكنة لها.

ذكنر السنبل التني في نهاية المقال يعمل الكاتنب علنى اسنتعراض وجينز للموضنوع، منع طنرح وجهنة نظنره، و

نتقود الى الخروج من تلك األزمة التي شغلت الرأي العام علنى أن يبقني  ا. على أن يكون كاتنب المقنال حريص 

 القار  كبير االهتمام بالموضوع وتطوراته.

اء، حينث يثينرون التسناؤالت  في بعض األحيان، ربما تبقى النهاية مفتوحة، ويجعلهنا الكاتنب متفاعلنة منع القنر 

 االت التي ستفرزها تلك األزمة وتلقي بظاللها على المجتمع.واالحتم

 

 (26 بطاقة العمل للتمرين رقم )

  .كيفية كتابة المقال الصحفي حسب قالب الهرم المعتدل :اسم التمرين

 ساعة  6 :الزمن المخصص                            صالة التحريرمكان التنفيذ / 

 

  :األهداف التعليمية

التعرف على كيفية كتابة المقال الصحفي حسب قالب الهرم   على االطالب قادر  يكون  أن

 المعتدل.

 

 

 

 .بدلة العمل .1

 (   5. عدد ) صحف يومية مختلفة .2

 (2عدد ).صحف اسبوعية متنوعة .3

 .دفتر مالحظات .4

 علبة ادوات هندسية. .5

 

 

 التسهيالت التعليمية:       
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  .بدلة العملارتِد  -1

 

 

 

 

 

 
 

 واستوعبها بشكل تفصيلي. ،الصحفية برويةاقرأ المقالة  -2

أو  ،أو القضية التي تشغل الرأي العام ،ضع خطا  بلون معين تحت المعلومات التي تمثل الحدث المهم -3

 المعلومات التي تثير القراء.

 والتي ناقشها كاتب المقال. ،ضع خطا  بلون آخر تحت المعلومات التي وردت في المقال -4

 والحجج التي اكدت وجهة نظر الكاتب. ،والشواهد ،تحت األدلةضع خطا  بنفس اللون  -5

 واألراء المعارضة لوجهة نظر الكاتب. ،كرر االجراء مع األراء المؤيدة -6

 ( 26رقم  )  :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

راءة مقاالت صحفية في الصحف اليومية واالسبوعية وتحديد قطلوب الم ،من قالب الهرم المعتدل

 ما جاء في تلك المقاالت من معلومات.

 المقدمة

 الخاتمة

 الجسم
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 ضع خطا  بلون آخر تحت المعلومات التي تمثل خالصة لوجهة نظر الكاتب حول الموضوع. -7

 ع القارىء لألهتمام بالقضية.ضع خطا  بلون آخر تحت العبارات التي تمكن فيها الكاتب من دف -8

ضع خطا  لما ورد في المقال ما يدل على ان الكاتب قد فتح حوارا  بينه وبين القراء، أو بينه وبين  -9

 اآلخرين من الكت اب والصحفيين.

راجع ما انجزته بروية فستتعرف على كيفية قيام الكاتب بكتابة مقاله الصحفي. ضع العبارات بشكل   -10

 ، القاعدة ) الخاتمة (.لهرم المعتدل حسب التسلسل، القمة )المقدمة(اقسام امختصر في 

 كرر العملية مع مقاالت آخرى.  -11

 

 :كتابة المقال العمود

ن العمود الصحفي هو نوع شائع من أنواع الكتابة الصنحفية وهنو يشنغل مسناحة محندودة منن الصنفحة، ويكنو

اء وذلنك لطبيعتهنا  على شكل عمود واحند. إننه منن االنشنطة الصنحفية التني غالبنا  ماتجند عنددا  كبينرا  منن القنر 

الخاصة. اذ اليتطلب من القار  سوى دقائق معدودة للقراءة، كما أن القار  يستطيع قراءة العمود حتنى وهنو 

تننه كبننار الكتنناب داخننل حافلننة نقننل الركنناب. وبننالرغم مننن قصننر العمننود الصننحفي اال انننه غالبننا  مننايقوم بكتاب

اء. وغالبنا  منايكون العمنود الصنحفي فني الصنفحات الداخلينة  الصحفيين، ممن يتمتعون بشهرة واسعة بين القنر 

 من الصحيفة، أو يأخذ مكانا  ثابتا  في الصفحة االخيرة.

يمينزه  يحمل العمود الصنحفي عنواننا  رئيسنا  ثابتنا  وغالبنا  مايكتنب العننوان بطريقنة خاصنة يسنتطيع القنار  أن

 ايكننون موضنوع المقننال العمنود موضننوع  بسنهولة. وهنناك عنننوان فرعني يتغيننر حسنب مضننمون المقنال. وقند 

رصند حالنة اجتماعينة او قند ي اا اقتصنادي  تني تهنم النناس، او قند يكنون موضنوع  مهما  من المواضيع السياسية ال

وع معننين يشننك ل ظنناهرة فنني مننايكون العمننود الصننحفي يحمننل مننادة سنناخرة عننن حالننة او موضنن امعيننة. وغالب نن

المجتمع و قد تكون السخرية الذعة وهو االسلوب الذي درج عليه بعض كت اب المقناالت الصنحفية العمودينة. 

يجب الحذر، خاصة من قبل الكت اب المبتدئيين منن أن تكنون تلنك السنخرية توجنه النى الشخصنيات ولنيس النى 

خرية تتناول الموضوع بشكل فكاهي وبأسنلوب يبعنث علنى الظواهر،او توجه الى المهنة وليس الى الفعل. الس

ننالضننحك، وهننو أسننلوب مرغننوب مننن قبننل جمهننور القنن اء، ولكننن علينننا أن نتننذكر دائم  أن الحنند الفاصننل بننين  ار 

 السخرية والفكاهة وبين البذاءة هو فاصل رفيع ينبغي عدم تجاوزه.

كننل المواضننيع الحياتيننة التنني تننرتبط  لننيس هننناك مننن موضننوع محنندد يتناولننه العمننود الصننحفي، فهننو يتننناول

 بالمجتمع.

اء فيرد على رسنائلهم التني تصنل إلينه بالبريند أو الوسنائل  وقد يفتح كاتب العمود الصحفي قناة اتصال مع القر 

االلكترونية الحديثة. وقد يتلقى الكاتب بعنض األحينان شنكاوى النناس منن بعنض المؤسسنات الرسنمية فينبنري 

 أو فضح ممارساتها غير الصحيحة. ،شخيص أخطاء الدوائر الرسميةوت ،بالتعليق على ذلك

سنهال  ال يحمنل تعنابير معقندة أو مواضنيع فلسنفية صننعبة  ااسنلوب كاتنب العمنود اسنلوبا  رشنيق  ينبغني أن يكنون 

اء.  األستيعاب. وقد يكتب باسلوب السجع البسيط الذي يستهوي غالبية القر 

وع معنين، ألن العمنود مناسبا ، وربما يحمنل وجهنة نظنر قاسنية حنول موضنيكتب كاتب المقال العمود ما يراه 

عن وجهة نظر الكاتب الشخصية وال يعبر عن وجهة نظر الصحيفة أو المجلة التني يكتنب بهنا. الصحفي يعبر
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أمننا صننورة الكاتننب التنني يضننعها فننوق مقالننه العمننودي غالبننا  مننا تكننون تخطيطيننة وباسننلوب الكاريكنناتير وهنني 

 ه القار  ويسهل تمييزها عن سواها.تجلب انتبا

 

 (27 بطاقة العمل للتمرين رقم )

  .كتابة المقال العمود :اسم التمرين

 ساعة  6 :الزمن المخصص                         صالة التحريرمكان التنفيذ / 

 

  :األهداف التعليمية

الرئيس ثم العنوان  كتابة عمود صحفي بعد تحديد العنوان على االطالب قادر  يكون أن  

 .الفرعي

 

 

 

 .بدلة العمل .1

   .( 5عدد ) . صحف مختلفة .2

 (1عدد ) .جهاز حاسوب .3

 .مالحظاتدفتر   .4

 .علبة ادوات هندسية واوراق .5

 أو تخطيطية. ،صورة شخصية لكاتب المقال فوتوغرافية .6
 

 ( 27رقم  )  :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 . ارتِد  بدلة العمل -1

 حدد العنوان الرئيسي للعمود. -2

 حدد العنوان الفرعي. -3

وحسب مقتضيات كتابة العمود. وما يتفق مع  ،رتب المعلومات التي حصلت عليها حسب االهمية -4

 العناوين.

 اشرع بالكتابة حتى النهاية. -5

 ما كتبته.اعد قراءة  -6

 أو استبدال بعض العبارات. ،أو االختصار ،قم بالتغيير -7

 أقرأ ما كتبت بتأن وروية. -8

 انسخ الصيغة النهائية بوساطة الحاسوب. -9

 ضع الصورة في أعلى المقال للعمود -10

 التسهيالت التعليمية:       
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 إجراء مقابلة صحفية

 والعربينة المحلينة الصحف صفحات في نجدها التي الصحفية الفنون أنواع من مهم نوع هي الصحفية المقابلة

 الموضنننوع أهمينننة فننني الصنننحفية المقابلنننة أهمينننة تكمنننن. المختلفنننة المجنننالت فننني نجننندها وكنننذلك والعالمينننة،

 فني الكبينرة اإلنجنازات قندمت بنذاتها مهمنة شخصنيات فهنناك. الصنحفي الحنوار معها ي جرى التي والشخصية

امؤخ برزت شخصية هي أو. الحياة نواحي مختلف  تلنك وصنارت معنين، بعمنل لتميزهنا وذلنك االخبنار فني ر 

 أنهنا فني أهميتهنا تكمنن شخصنيات وهناك. اإلعالم وسائل مختلف في انجازها وتردد الصيت ذائعة الشخصية

 منن أحند يبنق   ولنم فينه شناركت النذي الفعنل عن حيوية معلومات إمتلكت وقد مهمة، أحداث في مشاركة كانت

 قامنت أو الحنروب، بعنض فني شناركت التني الشخصنيات مثنل. الشخصنية هنذه إال الحدث ذلك في المشاركين

 فرينق ضنمن كاننت أو. النزالزل أو الحرينق منن النناس بعنض إنقناذ من تمكنت كبرى إنقاذ بعملية ما وقت في

 إال هنناك ولنيس الالهبنة، الصنيف شنمس تحنت وجهنه علنى هائمنا   أينام عدة وظل القاحلة، الصحراء في ضاع

 شخصنية أو. األخينر الرمنق فني وهم انقاذهم تم حتى عطشا ، الموت من وتقيهم حياتهم تنقذ ماء قطرات بضع

 صنحفية مقنابالت وهنناك.. البنراري فني عنهنا البحنث فني يقومنون الننادرة الطينور صنيد فرينق في عضو هي

 أو ،العسننكرية االنقالبننات مثننل األحننداث، مجننرى غيننرت قنند مهمننة وقننائع علننى شنناهدة شخصننيات مننع ت جننرى

 ..جدا   كثيرة واألمثلة.. الكبرى السرقات حتى أو ،التجارية المضاربات أو السياسية االغتياالت

هناك مقابالت صحفية تفرضها األحداث المتغيرة، فتغير بعض الشخصيات بين عشية وضحاها من حنال إلنى 

 في برامج المسابقات. اا كبير  أو يربح مبلغ   ،حال، مثل ذلك الذي يربح بطاقة اليانصيب

منن المهننم أن يكنون الحننديث منع الشخصننية يهنم القننار  النذي يتننوق إلنى أن يتعننرف علنى جوانننب لنم يكننن قنند 

 عرفها سابقا  عن موضوع معين.

وان تلك الشخصيات يمكن أن تمده بالمعلومات التي يتشوق لمعرفتها. لنذلك علنى الصنحفي النذي يقنوم باللقناء 

ريد القار  معرفته كي يتوجه باألسئلة إلى الشخصية ويحصل منهنا علنى المعلومنات أن يكون على بينة مما ي

التي يريد القار  معرفتها، ويجهد نفسه من أجل الحصول على المعلومات المهمة مهما كاننت تلنك الشخصنية 

غيننر واضننحة حننول بعننض النقنناط. ينبغنني علننى أو ،تتهننرب مننن بعننض االجابننات، أو تكننون اجاباتهننا متننرددة

حفي أن يكون محيطا  إحاطة تامة بالشخصية التي يقابلها ويكون ملما  بما مارسته من نشناطات، كني يقنوم الص

 بتوجيه األسئلة التي يحصل منها على إجابات مهمة.

وبتطننور أجهننزة االتصننال الحديثننة لننم يعنند عامننل ب عنند المسننافات عائقننا  إلجننراء المقننابالت الصننحفية مننع أي 

ء المقابلة معها مع الحفاظ على السنبق الزمنني وذلنك باسنتعمال الهواتنف الخلوينة شخصية يريد الصحفي إجرا

 وأقنية االتصال االلكترونية.

أو بواسنطة الهواتننف  ،منن الضنروري القينام بتسنجيل المقابلنة الصنحفية سنواء علنى أجهنزة التسنجيل الصنوتية

الجات لها وذلك خشية حندوث سنوء أو أي وسائل أخرى قبل تفريغها على الورق وإجراء بعض المع ،الخلوية

 فهم.
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 (28 بطاقة العمل للتمرين رقم )

  اجراء مقابلة صحفية. :اسم التمرين

 ساعة  6 :الزمن المخصص                         صالة التحريرمكان التنفيذ / 

 

  :األهداف التعليمية

اجراء مقابلة صحفية بعد تحديد موضوعها أو  على ايكون الطالب قادر  أن 

 .الشخصية التي سيقوم بمقابلتها

 

 

 

 .بدلة العمل .1

 (   1عدد )  .جهاز تسجيل صغير .2

 (1عدد ) .كاميرا .3

 .دفتر مالحظات .4

 جهاز حاسوب محمول. .5

 .علبة ادوات هندسية واوراق .6
 

 ( 28رقم  )  :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 

 

 

 

 حدد موضوع المقابلة على ان تكون مهمة لمجموع الطلبة. -1

 أو الهيئة التدريسية التي ستكون مقابلتها مهمة للطلبة. ،اختر احدى شخصيات االدارة -2

وذلك باالطالع على بعض المعلومات واسئلة بعض  ،احصل على فكرة كافية لموضوع المقابلة -3

 االشخاص المهتمين بالموضوع.

ن المالحظات  -4  ثم المهم. ،ثم رتبها حسب االهمية اي االهم ،رأها، وأقدو 

ن االسئلة حسب اهميتها. -5  دو 

 حدد مكان وموعد المقابلة.  -6

يجب اعداد االسئلة الخاصة بموضوع المقابلة بعد تجميع المعلومات من مصادر 
 وموثوقة.  ،معروفة بدقتها

 التسهيالت التعليمية:       
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 واستئذنه بالتسجيل. ،والمود ة مع الشخصية ،اخلق جوا  من الثقة -7

 واصغ لألجابات. ،وقم بتوجيه االسئلة ،افتح جهاز التسجيل -8

 ثم استئناف التسجيل. ،يمكن ايقاف التسجيل اذا كانت هناك ضرورة  -9

 اذا حدث خطأ معين احذفه من التسجيل.  -10

 التسجيل للتأكد من ان التسجيل صالح فنيا . لى مقاطع مناستمع إ  -11

 لى اي مالحظة يقولها.قدم الشكر للشخصية واستمع إ  -12

 اجلس بأسترخاء في مكان مريح واستمع للتسجيل.  -13

 اعد المقاطع التي تريد التاكد منها.  -14

 حدد المقاطع الصالحة والتي تخدم اهداف المقابلة.  -15

حسب قواعد المقابلة الصحفية. اي انك يمكن ان تحذف  واعد صياغتها ،افرغ المقابلة على الورق  -16

 وتختصر ماتراه مناسبا .

 أو ان تحذف منها ما يؤدي الى حدوث خلل في السياق. ،ال يحق لك تغيير اجابات الشخصية  -17

 اكتب المقابلة بصيغتها النهائية.  -18

 واعد قراتها لتصبح في صيغتها النهائية. ،اقرأها  -19

والتي كنت قد التقطتها اثناء المقابلة لتكون مرافقة للمقابلة  ،تراها مناسبةاختر الصور الجيدة التي  -20

 الصحفية.

 اعد كتابتها على جهاز الحاسوب بصيغتها النهائية.  -21

 التصميم الصحفي

منن اسنم الصنحيفة  الكل صحيفة شخصيتها التصميمية، والتي تميزهنا عنن غيرهنا منن الصنحف، ابتنداء         

التنني يميزهننا نننوع الخننط وحجمننه ومكانننه. ويجننب أن يعكننس تصننميم الصننحيفة هويتهننا، فتصننميم الصننحف 

السياسننية واالخباريننة الرصننينة يختلننف عننن تصننميم الصننحف السنناخرة والتنني تقنندم أخبننارا  مثيننرة. وصننحف 

الصنحف الفنينة شنكال  و ،الصباح تختلف من حيث التصميم عن صحف المسناء.. وتأخنذ الصنحف االقتصنادية

يختلف عن الصحف األخرى. كما أن الصحف األسبوعية والدورية تختلنف منن حينث التصنميم عنن  اتصميمي  

 الصحف اليومية.

وتحرص الصحف على أن يتعرف عليها القار  بمجرد أن يلمح هيكلها التصميمي األساسي. كمنا أن تصنميم 

 ى والصفحة األخيرة.الصفحات الداخلية تختلف عن تصميم الصفحة األول

يقننوم بتغييننر جننزء مننن واألعمنندة المكتوبننة، وقنند  ،يقننوم المصننمم بتصننميم الصننفحات قبننل أن يضننع الصننور

 لمقتضى الحال حتى يقتنع بالتصميم النهائي فيقوم بتنفيذه. االتصميم وفق  

رص ينبني أن يحنأهمية تصميم الصفحة األولى ينأتي منن كنون تلنك الصنفحة هني التني تطنالع الجمهنور أوال ، 

ن نالمصمم على أن يوليها اهتمام  نلتكنون قنا اا خاص  يسنقط نظنره عليهنا. هنذا  ادرة علنى جنذب انتبناه القنار  حالم 

يتحقننق عننندما يتعامننل المصننمم تعننامال  خالقننا  مننع أجننزاء الصننفحة. ويقننوم بتوزيننع الكتننل والخطننوط واأللننوان 

حينث يهنيمن علننى الصنفحة وبالتننالي يثينر اهتمننام عليهنا.من المهنم أن يحتننل الموضنوع الننرئيس موقنع السننيادة 

القار . كذلك وضع الصور وتوزيع الخطوط منع اختينار األلنوان. حينث أن األلنوان الحنارة يجنب أن تتناسنب 

ن مع الصورة كتلة بارزة.  مع االحداث المهمة وتكو 
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يجنب أن ينتم بشنكل بعيند أما األلوان الباردة فتنسجم مع انواع أخرى منن األخبنار. توزينع األعمندة والخطنوط 

التوزينع غينر النمطني للكتنل والخطنوط والفراغنات يبعنث ، وتبعث على الملل ،عن النمطية التي تجلب الرتابة

الديناميكية واالحساس بالحركة. صنور الشخصنيات المهمنة التني تبنرز فني األخبنار وتقنوم بلعنب أدوار مهمنة 

يتمتنع بالجنذب البصنري العنالي. اذا كاننت الصنفحة وحيوية في األحداث توضع في موضع بارز في الصفحة 

 .تحتوي على االعالنات، فيجب أن توضع في أماكن ال تؤثر على مكانة األخبار المهمة

الرؤية التصميمية الناجحة هي التي تتعامل بقدرة خالقة مع العنناوين الرئيسنة والعنناوين الفرعينة والنصنوص 

ة موضنننوعية متكاملنننة.. يجنننب الحنننرص علنننى العالقنننة والصنننور والمنننواد المرسنننومة وصنننهرها فننني وحننند

 ،وثقافينننة ،واعالميننة ،الموضننوعية بننين الشننكل العننام للصنننفحة والمحتننوى الننذي يتكننون منننن مننواد اخباريننة

 واقتصادية ورياضية.

م الصحيفة أنه يتعامل منع جنانبين يتفاعنل أحندهما منع االخنر وهنو الجاننب النوظيفي ممن المهم أن يتذكر مص

 انب الجمالي له.للتصميم والج

األهداف التي يرمي إليها المصمم في إنجاز تصميمه هني أن يجعنل شنكل الصنحيفة متمينزا  يعمنل علنى جنذب 

علننى جعننل عمليننة القننراءة  ائتهننا. وعلننى المصننمم أن يعمننل جاهنند  القننار  ممننا يدفعننه لشننراء الصننحيفة وقرا

 للصحيفة عملية سهلة ال تتعب العين.
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 تنفيذ نشرة مدرسية

والعلمية التي ي خطنط لهنا فني المندارس هنو تنفينذ نشنرة مدرسنية يقنوم بانجازهنا الطلبنة  ،من النشاطات الثقافية

وفنينة يقنوم الطلبنة بكتابتهنا  ،وأدبينة ،تحت اشراف بعض المدرسين. تضم هذه النشرة مواضيع متنوعة علمية

 اضافة الى مواد تربوية تهم الطلبة.

بكتابننة مواضننيعهم التنني يعتمنندون فنني انجازهننا علننى  يوضننع أوال  عنننوان للنشننرة، ثننم يكل ننف الطلبننة الننراغبين

أو المكتبات العامة او مكتباتهم المنزلينة. تتننوع المواضنيع بنين  ،سةرالمصادر العلمية المتوفرة في مكتبة المد

سلية. ،ومواضيع ترويحية عبارة عن قصص قصيرة طريفة ،وفنية ،وأدبية ،علمية  ومواضيع م 

وتخضننع للتقيننيم الختيننار  ،م تننتم مراجعننة جميننع المننواد مننع مراعنناة أطوالهننابعنند أن يننأتي الطلبننة بمسنناهماته

 اد المواضيع الضعيفة والمتشابهة.األفضل منها واستبع

والصنننور  ،وضنننع المنننواد فيهنننا منننع تحديننند مواقنننع الرسنننوم ،يوضنننع تصنننميم الشنننكل النهنننائي للنشنننرة وكيفينننة

علننى أعمنندة مننن الننورق الملننون. تثبننت جميننع وعناوينهننا بواسننطة الحاسننوب  ،والخطننوط. تنفننذ كتابننات النشننرة

وتعل ق النشرة فني مكنان ينتم اختيناره داخنل المدرسنة  ،المواد في أماكنها على صفحة كبيرة من الورق المقوى

ويسمح بوقوف الطلبة لقراءة مواد النشرة. وقند تحتنوي النشنرة ايضنا  علنى آراء الطلبنة  ،يكون حسن اإلضاءة

ن، وبينان وجهنة نظنرهم بمختلنف المسنائل. وبهنذا تعتبنر واحندة منن الوسنائل وتعامنل المدرسني ،حول الدروس

التي تسنمح لالطنالع علنى االراء التني يكنهنا الطلبنة والتني ال يصنرحون بهنا وجهنا  لوجنه وبشنكل علنني. هنذا 

اضافة الى ما تقدمه النشرة من معلومات مفيدة للطلبة تساعدهم على اكتسناب معلومنات اضنافية خنارج نطناق 

واالسنتزادة منن المعلومنات. ومنن جاننب آخنر تخلنق  ،نهج المدرسي المقرر، وربما تكون دافعا  لهم للقنراءةالم

 النشرة روح المنافسة بين الطلبة لتقديم المواد العلمية ومساهماتهم األدبية وتشجعهم على الكتابة.

 مادة اعالمية.النشرة على بساطتها تحمل نقاط قوة فهي تكسب الطالب القدرة على التخطيط ل

ان بقاء النشرة لفترة معينة في مكانها المختار بعناية تمكن الطلبة من قراءة المواضيع علنى مراحنل. ففني كنل 

يوم يقوم الطالب وحسب ظروفه، بقراءة موضوع، وفي اليوم التالي يقوم بقراءة موضنوع آخنر، وهكنذا حتنى 

 يجد نفسه قد قام بقراءة النشرة كلها.

وتنفيذ نشرات أخنرى متخصصنة، منهنا متخصصنة بنالمواد العلمينة  ،يقوم الطلبة بالتخطيطوفي خطوة أخرى 

وأخنرى خاصنة بالمواضنيع التربوينة، وأخنرى تحمنل آراء الطلبنة الصنريحة  ،وأخرى خاصنة بنالمواد األدبينة

 حول المواضيع المختلفة.

م فينه عندد لقيام بعمل جمعني يسناهوتشجيعهم ل ،وتنفيذ النشرات المدرسية هي تعويد الطلبة ،من فوائد تخطيط

 .اعالمي  إ امنهم باعتباره نشاط  
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 ذاعيإتنفيذ برنامج 

عالمني تضنعه لجننة خاصنة لهنا خبنرة إعي يجب ان يكون ضنمن عملينة تخطنيط ذاإتنفيذ اي برنامج           

فنني هننذا المجننال. يجننب تحدينند هنندف البرنننامج وزمنننه والجمهننور المسننتهدف الننذي سيسننتقبل البرنننامج. علننى 

ذاعي يعمل على تكوين صور بواسطة الكالم فني إلاالقائمين على االنتاج ان يدركوا قبل كل شئ ان البرنامج 

علنى تحقينق ذلنك بواسنطة الكلمنات  ابعناينة ليكنون قنادر   االننص موضنوع  ذهن المستمع. لذلك يجنب ان يكنون 

 والمؤثرات الصوتية. ،المذاعة مع الموسيقى

وجمهوره تبدأ عملية جمنع المنواد بواسنطة فرينق عمنل  ،وهدفه ،بعد تحديد موضوع البرنامج جمع المواد:

عنند أحنندهم. المعلومننات التنني يننتم جمعهننا مننن المصننادر العلميننة واالصنندارات  ،والبحننوث ،والكتننب ،يكننون الم 

 الرسمية تعتبر مادة أولية.

كتابة النص: من خالل ماتم جمعنه منن منواد علمينة ينتم وضنع الننص العلمني بعند اختينار المنواد ذات العالقنة 

واسننتبعاد المننواد التنني لننيس لهننا عالقننة وثيقننة بالموضننوع، مننع االخننذ بنظننر االعتبننار  ،المباشننرة بالموضننوع

 .مستوى الجمهور المستهدف

ذاعنني الننذي ينسننجم مننع طبيعننة المننواد مننن قبننل المعنند والمقنندم إليوضننح شننكل البرنننامج ا شةةكل البرنةةامج:

والمخرج والمنتج. حيث يتكون البرنامج من مسنامع يقنوم المقندم بتقنديمها منع استضنافة احند االشنخاص ممنن 

ين بالمنادة التني يقندمها. علنى إقنناع المسنتمع انامج على أن يكون هذا الضيف قنادر  لهم خبرة في موضوع البر

وكننذلك يتضننمن البرنننامج تسننجيل لزيننارة ميدانيننة للحصننول علننى معلومننات تخننص موضننوع البرنننامج فنني 

 الميدان.

النص التنفيذي: يقوم المخرج بتحوينل الننص العلمني النى ننص تنفينذي إذاعني هنو عبنارة عنن مسنامع تحتنوي 

والمؤثرات لتحقينق تنأثير قنوي علنى المسنتمعين وكنذلك على مايقدمه المقدم من مواد مع االستعانة بالموسيقى 

 لالنتقال بين المسامع.. على أن تكون الموسيقى منسجمة مع الموضوع وال تكون غريبة عن الجو العام. 

ذاعني وتجنري فني إلنتناج اإلي ينوزع علنى جمينع فرينق استوديو: بعد وضنع الننص التنفينذالالتمارين خارج ا

داء الصنوتي للمقندم ألوم المخنرج بأبنداء مالحظاتنه عنن اداء. يقألتمارين على استوديو القاعة خاصة خارج ا

والتأكيند علنى مقناطع مهمنة منن  ،وتلويننه ،ومسنتوى الصنوت ،لقاء ووضوح مخنارج الحنروفألمثل سرعة ا

 يتم ضبط التوقيت. االى الضيف. وفي هذه المرحلة ايض  .وكيفية توجيه االسئلة ،النص بااللقاء

 ،يو والتسنننجيل: بعننند االنتهننناء منننن التمنننارين علنننى االداء خنننارج االسنننتوديو يننندخل المقننندمدخنننول االسنننتود

والمشناركون النى االسنتوديو حينث يكنون مسنؤول الصنوت قند وضنع المايكرفوننات فني اماكنهنا المحنددة. امنا 

ة وحسنب الخطنة المرسنومة لهنم. ومنن غرفن ،باقي فريق االنتاج فيقومون بأداء واجبناتهم فني غنرف السنيطرة

ويتم بتحويل ماك تنب علنى النورق النى مسنامع اذاعينة  ،السيطرة االذاعية يقوم المخرج بأدارة العملية االنتاجية

مسجلة على شريط. يقوم مراقب الصوت بأذاعة الموسيقى حسنب مناهو مخطنط حينث تندخل كفواصنل زمنينة 

لصنوت فني الوقنت المناسنب. كمنا او كخلفية في أثناء الكالم. وقد تكون هناك مؤثرات صوتية يذيعها مراقنب ا

أو منوج البحنر  ،أو خرير المناء ،أو اصوات الحيوانات ،هو مؤشر على النص التنفيذي، مثل اصوات الطيور

 أو صوت الرعد.

وتنربط المسنامع منع بعضنها حسنب الننص  ،المونتاج: بعد االنتهاء من عملية التسجيل تحدد المقاطع الصنالحة

بواسنطة اجهنزة تسنجيل الصنوت االعتيادينة أو اجهنزة الحاسنوب منع ادخنال المقناطع التني تنم تسنجيلها خنارج 
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االستوديو. وقد ي ضاف في هذه المرحلة ايضا  بعض التحسينات على الصنوت أو اضنافة شنئ منن الصندى اذا 

ض البيانات مع موسيقى مناسبة في البداينة ثنم تنربط المسنامع تطلب االمر ذلك. يوضع عنوان البرنامج مع بع

حسنب تسلسنلها منع االنتبنناه دائمنا  النى التوقينت. وفنني النهاينة يوضنع عننوان البرنننامج النهنائي منع بياننات عننن 

 لألذاعة. اق المونتاج ويصبح البرنامج جاهز  طري

المحنندد بالضننبط. وبعند االذاعننة يقننوم قسننم يننذاع البرننامج االذاعنني فنني وقتنه  االذاعةة والتغذيةةة الراجعةةة:

والبحننوث بعمننل اسنتبانة تننوزع علننى قسننم منن الجمهننور المسننتهدف لبينان اسننتجابتهم عننن البرنننامج.  ،المتابعنة

ل المعلومات الى توصيات وتقدم النى فرينق االنتناج ألخنذ المالحظنات بنظنر االعتبنار عنند تنفينذ الحلقنات  تحو 

 القادمة.

 (31 رقم )بطاقة العمل للتمرين 

  .ذاعيتنفيذ برنامج إ: اسم التمرين

 ساعة  6 :الزمن المخصص                    ذاعياالستوديو اإلمكان التنفيذ / 

 

  :األهداف التعليمية

اعلى انتاج برنامج إ   ذاعي.أن يكون الطالب قادر 

 

 

 

 .بدلة العمل .1

 (   1. عدد ) جهاز تسجسل صوتي .2

 (2عدد ) .مايكروفونات .3

 اشرطة تسجيل صوتية.  .4

 اقراص صوتية. .5

 .أو أقراص ،موسيقى مسجلة على اشرطة .6

 وتوزيع المهام. ،نص مكتوب على أوراق .7

 والمونتاج. ،حاسوب للتسجيل .8
 

 ( 31رقم  )  :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 . ارتِد  بدلة العمل -1 

 والموضوع. ،اختيار الفكرة -2

 التسهيالت التعليمية:       
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 والجمهور المستهدف. ،تحديد الهدف -3

 وتوزيع المهام. ،جمع المعلومات -4

 ثم النص التنفيذي. ،أو العلمي ،كتابة النص االدبي -5

 اجراء التمارين. -6

 .التسجيل -7

 والمؤثرات الصوتية بوساطة الحاسوب.  ،وادخال الموسيقى ،المونتاج -8

 عن سبع دقائق.اليزيد زمن البرنامج المنجز-9

 ذاعة البرنامج.إ -10

 والتغذية الراجعة. ،التقويم-11

 تنفيذ برنامج تلفزيوني

لجننة مختصنة ذات خبنرة بنالتخطيط مني تضنعه العإزينوني يجنب أن ينأتي ضنمن تخطنيط تنفيذ اي برنامج تلف

عالمي. ومعرفة الجمهور المستهدف الذي يوجه له البرنامج. يوضنع هندف البرننامج بشنكل دقينق ويجنري إلا

 العمل على تحقيق ذلك الهدف مع توفير وسائل االنتاج الالزمة. 

 ،علمية ذات صلة بموضوع البرنامج مثنل الكتنب: يتم جمع المعلومات من مصادرجمع معلومات البرنامج

عد منع آخنرين نترنيت ومايقدمه االختصاصيون من معلومات. يقوم الم  إلالمتخصصة واوالدوريات والمجالت 

 بجمع المواد العلمية.

عد والمقدم والمخنرج والمننتج، كنأن تتم مناقشة شكل البرنامج من قبل فريق االنتاج ويضم الم   تحديد الشكل:

 ي في بعض االماكن.وتصوير خارج ،يكون على شكل فقرات مع مشاركة ضيوف مع لقطات ارشيفية

تستخدم المعلومات التي تم جمعها كمادة اولية لكتابة لنص العلمي للبرننامج النذي يحتنوي علنى  كتابة النص:

ومستوى الجمهور المستهدف. تؤخذ المعلومات التني تكنون لهنا عالقنة  ،معلومات عن موضوع معين تتناسب

يقننة بموضننوع البرنننامج، كمننا أن وقننت البرنننامج وثيقننة بالموضننوع وتسننتبعد المننواد التنني لننيس لهننا عالقننة وث

 اليسمح بأدخال مواد عالقتها ضعيفة بموضوع البرنامج وربما تؤدي الى تشتت انتباه المشاهد.

يقوم المخرج بتحويل النص العلمي النى ننص تلفزينوني تنفينذي عبنارة عنن لقطنات متتابعنة  النص التنفيذي:

هنندفها تحويننل النننص المكتننوب الننى نننص مرئنني ومسننموع، لننذلك يقننوم المخننرج بتقسننيم الورقننة الننى قسننمين، 

 ا. فني حقنل الصنورة يضنع المخنرج وصنف  الجانب االيمن الخاص بالصورة، اما القسم االيسر خاص بالصنوت

مال  لكننل لقطننة وطبيعننة الصننورة فيهننا مننع حركننة الكنناميرا. ويقننوم بتغيننر اللقطننات حسننب حاجننة الموضننوع كننا

 وهدف اللقطة، حيث يجب أن تحمل كل لقطة معنى محددا يدركه المشاهد وتمده بمعلومات معينة.

ويمكنن  اما حقل الصوت فيحتنوي علنى الكنالم النذي سنيقولة المقندم والنذي يتكامنل منع الصنورة المعروضنة..

 االستعانة بالموسيقى التي سترافق الكالم أو ستمأل الفراغ عندما اليكون هناك كالم للمقدم. 

يجب اختيار الموسنيقى التني تتناسنب منع الموضنوع وتعمنل علنى تعمينق الجنو العنام. وفني بعنض االحينان قند 

 ك..يكون هناك مؤثر صوتي مثل صوت جهاز يشتغل أو ماء ينسكب أو سائل يغلي وغير ذل

تننتم زيننارة الموقننع لتحدينند مواضننيع  احدينند المواضننيع التنني ستصننور خارجي نن: بعنند تالتصننوير الخننارجي

التصوير علنى الطبيعنة، ودراسنة متطلبنات التصنوير الخنارجي، مثنل تنوفير الضنوء وزواينا التصنوير وتنأثير 
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وعننند التصنننوير االصنننوات الخارجينننة علنننى التصنننوير وذلنننك لتحديننند ننننوع المايكرفوننننات المالئمنننة. ويحننندد م

 الخارجي مع تحديد االجهزة المطلوبة ألنجاز العملية.

بعد االنتهناء منن كتابنة الننص التنفينذي تنوزع النسنخ علنى جمينع العناملين  :التمارين خارج االستوديو

في االنتاج ليقوم كل بدوره المحدد. وفي الوقت المناسب. تجري تمارين االداء خارج االسنتوديو فني صناالت 

يسنتوعب كنل شنخص دوره فني االنتناج وال يحندث اي تنأخير اثنناء التسنجيل. وهننا يقنوم المخنرج خاصة كني 

وكيننف  ،ومسننكه لألشننياء وعرضننها امننام الكنناميرا ،بأبننداء مالحظاتننه عننن االداء والتقننديم مثننل حركننة المقنندم

يتصننرف مننع الضننيف.. وهنننا يعننرف كننل شننخص دوره فالمصننور سننيتعرف علننى طبيعننة اللقطننة وحركننة 

را، كما أن مسؤول الصوت سيعرف اي نوع من المايكرفونات سيسنتعمل. ومسنؤول االضناءة سنيعرف الكامي

 اين ستكون مصادر االضاءة ونوعها.

: بعند اجنراء التمنارين والسنيطرة علنى جمينع جواننب االنتناج يندخل المقندم ومنن يقنوم بناألداء النى التسنجيل

االستوديو لتنفيذ الخطة االخراجية التي وضعها المخرج. ويكون االستوديو مهيئا  بعدد الكناميرات التني طلبهنا 

وطبيعنة البرنننامج. ومنع تنننظم المخنرج، ومنضندة التقننديم وعليهنا المايكرفوننات وكننذلك الخلفينات التنني تنسنجم 

االضاءة للحصول على صور واضحة. تجري عملية التمرين النهائي. ثنم يبندأ التسنجيل حينث يكنون المخنرج 

فنني غرفننة السننيطرة التلفزيونيننة. وقنند يسننجل البرنننامج بكاملننه مننع اجننراء المونتنناج االننني الننذي يننتم فيننه تغيننر 

 ر على مراحل وبشكل اجزاء متفرقة.اللقطات بواسطة المازج الصوري. او يكون التصوي

: فنني حالننة تسننجيل البرنننامج علننى شننكل مقنناطع يجننب اجننراء عمليننة المونتنناج البعديننة المونتنناج البعنندي

بواسطة اجهزة التسجيل الصورية المغناطيسية مع وحدة السيطرة على المونتناج، أو بواسنطة الحاسنوب وفني 

تصويرها في الخارج، مع امكانية اضافة المنؤثرات الصنورية. هذه المرحلة تتم عملية ادخال المقاطع التي تم 

اينة. وعنندها يصنبح ينة وفني النهاويتم وضع اللقطات بشكل متسلسل وبتوقينت دقينق منع ربنط العننوان فني البد

 للبث.  االبرنامج جاهز  

: يعننرض البرنننامج التلفزيننوني فنني الوقننت المحنندد لننه بالضننبط. وتقننوم وحنندة العننرض ومابعنند العننرض

تابعة والبحوث بتوزيع استمارة استبانة على قسم من الجمهور المستهدف للحصنول علنى اسنتجاباتهم حنول الم

البرنامج. تجمع البيانات وتحنول النى توصنيات تقندم النى فرينق االنتناج ألخنذ المالحظنات بعنين االعتبنار عنند 

 انتاج الحلقات القادمة.

 

 (32 بطاقة العمل للتمرين رقم )

  .تنفيذ برنامج تلفزيوني :يناسم التمر

 ساعة  6 :الزمن المخصص                  االستوديو التلفزيونيمكان التنفيذ / 

 

  :األهداف التعليمية

 .المشاركة في انتاج برنامج تلفزيوني علىايكون الطالب قادر  أن 
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 .بدلة العمل .1

 (   1عدد )    .VTRجهاز تسجيل صوري مغناطيسي  .2

 .(1عدد ) .كاميرا تلفزيونية محمولة .3

 .اشرطة تسجيل صورية .4

 اقراص صورية وصوتية. .5

 موسيقى مسجلة. .6

 نص مكتوب على الورق. .7

 .حاسوب للكتابة والمونتاج .8

 

  
 

 ( 32رقم  )  :خطوات تنفيذ التمرين     

 الرسومات التوضيحية النقاط الحاكمة العمل خطوات

 . العمل بدلةارتِد  -1  

 والموضوع. ،اختيار الفكرة -2

 تحديد الجمهور المستهدف. -3

 وتوزيع المهام. ،جمع المعلومات -4

 ثم النص التنفيذي. ،كتابة النص االدبي -5

 القيام بتصوير اللقطات الخارجية. -6

 وخارج االستوديو. ،اجراء التمارين خارج االستوديو -7

 التسجيل. -8

 لى الحاسوب.المسجلة إادخال المواد  -9

والعناوين بوساطة الحاسوب على ان اليزيد البرنامج  ،وطبع الكتابات ،والصوتي ،المونتاج الصوري -10

 المنجز عن عشر دقائق.

 تسجيل المخرجات على اقراص أو اشرطة. -11

 اذاعة البرنامج.-12

 عمل التقويم والتغذية الراجعة.-13

 

 

 التسهيالت التعليمية:       
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 اسئلة الوحدة السابعة
 

 ذكر المواد التي تحتويها النشرة المدرسية.أ -1س

 ؟ ما الفائدة من تخطيط وتنفيذ النشرات المدرسية -2س

 ؟ ذاعينامج إكيف يتم جمع المواد اثناء تنفيذ بر -3س

 ؟ ذاعيشكل البرنامج لتنفيذ برنامج إ ما -4س

 ذاعي.لى نص تنفيذي لبرنامج إص العلمي إذكر كيفية تحويل النأ -5س

 ذاعة.يصبح البرنامج جاهزا  لإلكيف  -6س

 كيف يتم جمع معلومات البرنامج لتنفيذ برنامج تلفزيوني. -7س

 ما المونتاج البعدي؟ -8س

 شرح عملية التسجيل لبرنامج تلفزيوني.أ -9س

 شرح التصوير الخارجي.أ -10س
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	من هو المعد وكاتب السيناريو؟

