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 المقدمة

 

وضع ,  اختصاص تكنولوجٌا اإلعالمفً عندما بدأت مسٌرة تألٌؾ كتاب الرسم الصناعً للمرحلة الثانٌة 

فً وضع تلك المخططات الهندسٌة والتقنٌة  فرٌق المؤلفٌن نصب أعٌنهم األمانة العلمٌة والحداثة التكنولوجٌة

القرٌب , إذ ضم الكتاب  للمستقبل المعرفة التً ستعدهم  استخدامهمو زاءـالتً سٌتدرب علٌها طلبتنا األع

 Electronic Work)وهً  مختلفة من اللوحات واع  ـلرسم أن البرمجٌات الحاسوبٌة المستخدمة  عدداً من

Bench – Microsoft Office Visio 2007) رق الرسم الخاص  باإلضافة إلى الرسم الٌدوي على و

بعنوان الرموز الكهربابٌة  الفصل األولالمتخصصة بطبٌعة اللوحات المرسومة  فكان  وٌلٌها الفصول

فعنوانه القمر  الفصل الثانًأما  ,الكشؾ والتضمٌنودوابر  االستالم واإلرساللمنطقٌة ومخططات وا

بعنوان األستودٌو التلفزٌونً وؼرؾ التحكم والسٌطرة ومن  الفصل الثالث هوتال الصناعً والبث التلفزٌونً

 اإلعالم والتواصلٌة االلكترونٌة , إذ تم وضع هذه المخططات الهندسٌة والكتلوٌة  بعنوان فصل الرابعثم ال

 اعٌة.بالتوافق بٌن كتابً الرسم الصناعً والعلوم الصن

العلمٌٌن )د. أزهرر جرواد حسرٌن  و )االسرتاذ عردنان كرافم منسرؾ  للخبٌرٌن نتقدم ببالػ الشكر والتقدٌر      

  والخبٌر اللؽوي )االستاذ سالم حسٌن علوان  .

أن نأمررل برردوام النجرراو والتوفٌررق لطلبتنررا األعررزاء والهٌبررة التدرٌسررٌة فررً هررذا  وفررً النهاٌررة ال ٌسررعنا إال    

  .االختصاص المبتكر

 

 

 

 

  

 المؤلفون                                                                         
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 المحتويات

رقى  عالموضو

 انصفحة
 5 الكشف والتضمينودوائر  االستالم واإلرسالالرموز الكهربائية والمنطقية ومخططات   -  الفصل األول

 40 .الرسم الهندسي للرموز الكهربائية وااللكترونية 4لوحة رقم 

 49 . ( العاكس وغير العاكس)الرسم الهندسي لمكبر العمليات  0لوحة رقم 

 RS. 00 والنطاط  -(Logic gate)الرسم الهندسي للبوابات المنطقية  3لوحة رقم 

 05 .الرسم الهندسي للمخطط الكتلوي لإلرسال الراديوي والتلفزيوني 1لوحة رقم 

 06 .الرسم الهندسي للمخطط الكتلوي لالستالم الراديوي والتلفزيوني 5لوحة رقم 

 07 .الرسم الهندسي للموجة الكهرومغناطيسية وطيف الموجة الكهرومغناطيسية 6لوحة رقم 

 09 .ي الكاشف السعو – (AM) الرسم الهندسي للدائرة االلكترونية للتضمين السعوي  7لوحة رقم 

 34  .الكاشف الترددي  – (FM) الرسم الهندسي للدائرة االلكترونية للتضمين الترددي 8لوحة رقم 

 33 القمر الصناعي والبث التلفزيوني  -الفصل الثاني  

 13  .الرسم الهندسي للمخطط الكتلوي لمكونات القمر الصناعي  9لوحة رقم 

الرسم الهندسي للمخطط الكتلوي إلرسال واستالم القمرالصناعي مع المحطات  42لوحة رقم 

  .األرضية

11 

 LCD . 16نوع  الجزاء العارضة الصوريةالرسم الهندسي  44لوحة رقم 

 18  .لدائرة البث التلفزيوني المغلق  الرسم الهندسي للمخطط الكتلوي 40لوحة رقم 

 SNG. 52 النقل الخارجي عربة المخطط الكتلوي لمكونات 43لوحة رقم 

 53 .الرسم الهندسي لهوائي االستالم نوع الصحن 41لوحة رقم 

 55 األستوديو التلفزيوني وغرفة التحكم والسيطرة  -الفصل الثالث 

 57  .الكتلوي لمكونات المحطة التلفزيونية الرسم الهندسي للمخطط  45لوحة رقم 

 59 .وملحقاته الصوتيالرسم الهندسي للمخطط الكتلوي لألستوديو  46لوحة رقم 

 64 .الرسم الهندسي لتوزيع مواقع اإلضاءة لشخص واحد 47لوحة رقم 

 65 .الرسم الهندسي للمايكروفون الديناميكي والسعوي 48لوحة رقم 

 69 .للمازج الصوتيالرسم الهندسي للمخطط الكتلوي  49لوحة رقم 

 Load Speaker . 74الرسم الهندسي ألجزاء السماعة  02لوحة رقم 

 CCD . 73الكاميرا نوع  الجزاءالرسم الهندسي  04لوحة رقم 

 75 . لحامل الثالثيلالرسم الهندسي  00لوحة رقم 

 MCR. 77التلفزيونية  التحكملغرفة  خطط الكتلويمالرسم الهندسي لل 03لوحة رقم 

 82 .الرسم الهندسي للمخطط الكتلوي لألجهزة الملحقة باألستوديو 01لوحة رقم 

 85 اإلعالم والتواصلية االلكترونية  -الفصل الرابع 

 86 .الرسم الهندسي للمخطط التوضيحي لمستويات االتصال   05لوحة رقم 

 87 .للعملية االتصاليةالرسم الهندسي للمخطط التوضيحي لنموذج شرام  06لوحة رقم 

 88 .للعملية االتصاليةويفر  -الرسم الهندسي للمخطط التوضيحي لنموذج شانون  07لوحة رقم 

 89 .الرسم الهندسي للمخطط التوضيحي لإلطار المرجعي للمرسل والمستقبل 08لوحة رقم 

 94 .لمخطط توضيحي لصحيفة الكترونيةالرسم الهندسي  09لوحة رقم 

 93 .تحديد المواقع االلكترونية البحث عنالرسم الهندسي لمخطط توضيحي في  32لوحة رقم 

 95 المصطلحات العلمية

 99 المراجع
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 األولالفصل                  

   وز الكهربائية والمنطقية ومخططاتالرم
 الكشفودوائر االستالم واإلرسال

 والتضمين

 

 

 سيتعلم الطالب رسم :ا الفصل في هذ

 4اللوحة 

 باسمممتعمال برنمممام  (Electric,Electronicالرسمممم الهندسمممي للرمممموز الكهربائيمممة وااللكترونيمممة   

(Electronic  Work  Bench) . 

  0اللوحة 

 . (EWB)  ـس( باستعمال برنامـلمكبرالعمليات  العاكس وغير العاك يـالرسم الهندس

 3ةاللوح 

 Electronic)باستعمال برنام    RS والنطاط  – (Logic gate)الرسم الهندسي للبوابات المنطقية 

Work Bench) . 

 1اللوحة 

 BlockDiagram of Television) والتلفزيوني لإلرسال الراديوي الهندسي للمخطط الكتلوي الرسم 

and Radio transmitter ) . 

  5اللوحة

 (BlockDiagram of Televisionي للمخطط الكتلوي لالستالم الراديوي والتلفزيوني الرسم الهندس 

and Radio receiver) . 

  6اللوحة 

وطيمممممف الموجمممممة  –( ElectromagneticWave) الرسمممممم الهندسمممممي للموجمممممة الكهرومغناطيسمممممية  

 . ( Electromagnetic Spectrum)الكهرومغناطيسية 

 7اللوحة 

 Amplitude)الكاشف السعودي  –(AM)الرسم الهندسي للدائرة االلكترونية للتضمين السعوي  

Detector). 

   .8  اللوحة 

 Frequencyالكاشف الترددي  –(FM) الرسم الهندسي للدائرة االلكترونية للتضمين الترددي 

Detector)). 
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 EWBاستعمال برنام   – االلكترونيةالرسم الهندسي للرموز الكهربائية و 4-4

 المقدمة 

متعارؾ علٌها عالمٌا ً وبالتالً  ا ً بان لها رموز عناصرهاتمتاز الدوابر االلكترونٌة والكهربابٌة وبعض      

فان ذلك ٌسهل على الدارسٌن فً مجال التعلٌم الصناعً والفنٌٌن والمهندسٌن التعرؾ علٌها والتعامل معها 

لكل عنصر او دابرة كهربابٌة او الكترونٌة من خالل التمثٌل  ىمعن إعطاءبشكل ٌسمح للمستخدم من 

 .والعلوم الهندسٌة  األقساماللؽة المشتركة بٌن جمٌع  دالهندسً لها والذي ٌع

 الى أدىمما  علم الحاسوب وبرمجٌاته تطور الكبٌر فً األثرللتقدم العلمً والتقنً المعاصر قد كان ل    

وٌتفوق الرسم الهندسً بالحاسوب ,  األخٌرةتطور الرسم الهندسً والصناعً وخصوصا ً فً السنوات 

والتعدٌل بدقة  األصلٌةوالمراجعة والحفف ونقل الرسومات  اإلنتاج إعادةفً  الٌدوي على الرسم الهندسً

التصامٌم الهندسٌة وسرعة ومرونة متناهٌة , ومن الطبٌعً ان الوقت المستهلك لعمل هذه الرسومات و

الوضوو والنفافة ودقة الرسم , وهذا ال الى  إضافةبالحاسوب اقل بكثٌر من الوقت المستهلك لعملها ٌدوٌا ً 

 ا ً أوراق المستخدموالمعدات والمبانً تتطلب من  األجهزةالهندسً الٌدوي بتاتا ً الن بعض  مالرس إلؽاءٌعنً 

 .  األولٌة المخططاتلرسم  األقلرصاص ومعدات رسم على  وأقالمتخطٌطٌة 

ومن البرامج المهمة المستخدمة فً الرسم الهندسً للدوابر االلكترونٌة والكهربابٌة وعناصرها من     

المختلفة والذي سنستخدمه  بأنواعهاومقاومات وملفات ومتسعات والى ؼٌر ذلك  وترانزستوراتثنابٌات 

الرسم الهندسً  أسلوبالتً سٌتم بها اعتماد  األخرىوؼٌره من البرامج  (EWB)لرسمها هو برنامج 

 واسعة فً كل برنامج . إمكانٌاتللرموز الكهربابٌة وااللكترونٌة والمنطقٌة لما لها من 

 

  Electronics Work Bench ( EWB)برنام   4-0

 دوٌعوالتً تعنً ورشة العمل االلكترونٌة  Electronics Work Benchاختصار لكلمة  EWBان     

ذا البرنامج معمال الكترونٌا ً متنقال ً فٌه مخزن من القطع والعناصر االلكترونٌة والكهربابٌة والمنطقٌة ه

من عملها  والتأكدوالتً تتٌح للمستخدم )الطالب مثال ً  تصمٌم معفم الدوابر االلكترونٌة ورسمها وتشؽٌلها 

نامج فباستخدام الفارة ٌستطٌع اختٌار العناصر بصورة صحٌحة اضافة الى اجهزة الفحص المتوفرة فً البر

االلكترونٌة ومن ثم بناء نموذج للدابرة التً ٌرٌد تصمٌمها ومن ثم ٌستطٌع تشؽٌلها واختبارها بواسطة 

القٌاس الحقٌقٌة الموجودة فً ورشة العمل . وعند تشؽٌل البرنامج  ألجهزةاجهزة القٌاس المختلفة المماثلة 

  . (1 –1)دم المبٌنة فً الشكل ستفهر واجهة المستخ
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  EWBواجهة برنام   (4–4)الشكل 

 قوائم البرنام  الرئيسية  3 -4

 :( File Menuانًهف )قائمة  .4

 بإمكانالقابمة  هفباستعمال هذ.ملفات الدوابر  بإدارةالخاصة  األوامرعلى ( 2 -1)تحتوي هذه القابمة الشكل   

 . (Save As) وتخزٌن الملؾ وحففه (Open) او فتح ملفات مخزونة (New)ملؾ جدٌد  إنشاءالطالب 

 

  

 الملف قائمة (0 -4)الشكل 
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 : (Edit Menu)قائمة التعديل .0

 على األوامر اآلتٌة:  (3 –1)تحتوي هذه القابمة  الشكل   

م ـالعناصر, قن ـالختٌار اي عنصر الكترونً او اي جهاز او مجموعة م (:Select All)االختٌار  . أ

برسم مربع حول العنصر باستعمال مفتاو الفارة االٌسر, اترك المفتاو وعندها سٌتحول لون القطع 

 المختارة الى اللون االحمر , وهذا ٌعنً انه تم اختٌارها .

 اللون االحمر . يمسح الجزء المختار ذ :(Delete)المسح  . ب

 .ٌمكن نسخ اي من العناصر المطلوبة : (Copy) النسخ. ت

 لقطع اي عنصر تم اختٌاره ٌستعمل امر قص . (:Cut)القص . ث

 . نسخهلذي تم اختٌاره او ٌستعمل للصق الجزء ا :(Paste)اللصق  . ج

 

 

 

 

    

 

  قائمة التعديل (3 –4)الشكل          

 :(Circuit Menu) قائمة الدوائر .3

ٌتم التحكم فً الدابرة او العناصرااللكترونٌة  (4–1)عن طرٌق االوامر الملحقة بهذه القابمة الشكل 

حسب بوالكهربابٌة حٌث ٌمكن تدوٌر العناصر وعكسها افقٌا ً وعمودٌا ً واٌضا تكبٌر حقل العمل وتصؽٌره 

 : ٌأتًكما والحاجة 

 99تدوٌر اي عنصر فً نافذة الدوابر  :(Rotate)الدوران أ. 
 باتجاه عقارب الساعة . ◦

 لعكس العنصر المختار باالتجاه االفقً .: (Flip Horizontal)االنعكاس االفقً ب .

 لعكس العنصر المختار باالتجاه العمودي . :(Flip Vertical) االنعكاس العموديت .

 حسب الحاجة .بتكبٌر حقل العمل  :(Zoom in)التكبٌر ث .

 حسب الحاجة .بتصؽٌر حقل العمل : (Zoom  Out)التصؽٌر  . و

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة الدوائر (1 –4)الشكل 

ٌحتوي على االوامر الموجودة فً قوابم البرنامج والتً ( 5 –1)الشكل  كما فً لألدواتكما ٌوجد شرٌط     

سبق ذكرها , حٌث ان الوصول الى هذه االوامر من هذا الشرٌط اسهل بكثٌر مرن الوصرول الٌهرا مرن خرالل 

 القوابم .

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 األدواتشريط  (5 –4)الشكل 
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 شريط المكونات  4-1

والذي ٌضم جمٌع المكونات  (6–1)كما فً الشكل , كما ٌوجد شرٌط اخر ٌعرؾ بشرٌط المكونات     

 خاللهومن  المنطقٌة والدوابـر المتكاملةوالكهربابٌة واجهزة القٌاس والمصادر والدوابر   االلكترونٌة

 باستخدامه عن طرٌق الضؽط بزر الفارة االٌسر وسحبٌستطٌع الطالب اختٌار العنصر الذي ٌرؼب 

 العنصر الى حقل العمل .

 

 

 

 

 

 

 شريط المكونات االلكترونية وأجهزة القياس (6-4)الشكل 

 

 نافذة خصائص المكونات  4-5

لتسرمٌة العنصرر الكهربرابً وتعردٌل مواصرفاته مثرل  (7–1)الشركل كمرا موضرح فرً تستعمل هرذه النافرذة     

تحدٌد قٌمة المقاومة او المتسعة او الملؾ وؼٌرهرا مرن العناصرر الكهربابٌرة وااللكترونٌرة وكتابرة رقمهرا فرً 

 واختٌرررار خصرررابص ط علرررى العنصرررر برررالزر االٌمرررن للفرررارةالضرررؽ النافرررذة عنررردالررردابرة , وتفهرررر هرررذه 

(Properties ). 

 

 

 

 

 نافذة الخصائص (7–4)الشكل    
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 نافذة الخيار التخطيطي  4-6

ووحداتها  وأسمابها رالعناص مقٌ إخفاءاو  إفهارلؽرض  (8–1) الشكل كما فً تستعمل هذه النافذة    

تؽٌٌر حجم الخط وتقسٌم حقل العمل الى مربعات صؽٌرة تسهل  خاللها ٌستطٌع الطالب من وأٌضاالقٌاسٌة 

 الدوابر وتوجد هذه النافذة فً قابمة الدوابر . أجزاءعملٌة الرسم وتجمٌع 

 

 

 

 

 

 

 

 نافذة الخيار التخطيطي (8 –4)الشكل          

 : 4نشاط رقم  

 : األتًحقق الشكل  EWBباستعمال برنامج  
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 :0نشاط رقم  

 : األتًحقق الشكل  EWBباستعمال برنامج  

 

 

 

 

 

 
 : Electric Resistances المقاومات الكهربائية -أوال   

بطرق مختلفة  مالكهربابٌة وااللكترونٌة وترس األجهزةمتعددة من المقاومات الكهربابٌة فً  أنواعتستعمل  

ولسهولتها فً  (9 –1)كما فً الشكل ,   -zigzagمتعرج ) اما على شكل مستطٌل او ترسم على شكل

 معفم المستخدمٌن فً مجال الهندسة الكهربابٌة الى تداولها فً الوقت الحاضر .  أالرسم لج

 

 المقاومات الكهربائية رموز (9 –4)الشكل    

 مالحظة 

سنعطي للطالب االختيار في الرسمم الختيمار احمدهما علم  ان ال يجممع بمين الرممزين فمي دائمرة كهربائيمة   

 واحدة .

 Potentiometer:المقاومة المتغيرة  مجزئ الجهد( 

ٌتم تؽٌٌر قٌمة المقاومة فً هذا النوع مرن واجهرة الجهراز مثرل مقاومرة الرتحكم لجهراز الرادٌرو او مقاومرة     

 شدة اإلضاءة لشاشة العرض لجهاز التلفزٌون .

وبعض المقاومات المتؽٌرة ٌتم تؽٌٌرها بواسطة مفل للتنفٌم وهً موضوعة عرادة داخرل االجهرزة علرى      

 .( 19 –1)كما موضح فً الشكل , وٌرمز لها  (Printed Circuit)الدوابر المطبوعة 

 

 4لوحة رقم 



03 
 

 

 

 

  

 المقاومات المتغيرةرموز  (42 –4) الشكل

 :Electric Capacitor المتسعات الكهربائية   -ثانيا   

متعددة من المتسعات التً تستعمل فً االجهزة االلكترونٌرة والكهربابٌرة وترسرم بطررق مختلفرة  أنواعتوجد  

فمثال ٌختلؾ رمز المتسعة االعتٌادٌة التً ال تحتوي على قطب سالب وموجرب عرن رمرز المتسرعة المتؽٌررة 

 . (11–1)او الكٌمٌابٌة كما فً الشكل 

 

 

 

 

 المتسعات الكهربائيةرموز  (44 –4)الشكل 

 :Inductors And Electric Transformersالملفات والمحوالت الكهربائية  -ثالثا  

تستعمل انواع متعددة من الملفات والمحوالت فً االجهزة الكهربابٌة وااللكترونٌة وترسم بطرق مختلفة 

 . (12 –1)كما فً الشكل  ,وتكون رموزها

 

 

 

 

 

 الملفات والمحوالت الكهربائية رموز (40 –4) الشكل
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 :مصادر التيار المتناوب -رابعا  

 (13 -1) والشكلالكهربابٌة احدى مصادر الطاقة الكهربابٌة ووحدة قٌاسها الفولت  واألعمدةتعد البطارٌات   

 ٌمثل رمز العمود الكهربابً )البطارٌة  ومصدر التٌار المتناوب .

 

 

 

 

 التيار المتناوب والمستمرمصدر رمز  (43 –4)الشكل 

 :Ground  األرضي -خامسا  

التً نعٌش علٌها محاٌدة كهربابٌرا ً اي انهرا تعرد عنرد جهرد كهربرابً ٌسراوي صرفر . لرذلك تمثرل  األرض دتع

 . (14 –1) كما فً الشكل ,النقطة المشتركة للدوابر الكهربابٌة وٌرمز لها

 

 

 

 في الدوائر الكهربائية األرضيرمز  (41 –4)الشكل                                

 

 :جهاز االميتر والفولتميتر -سادسا  

القٌاس والفحص مثل جهاز االمٌتر والفرولتمٌتر فرً الردوابر الكهربابٌرة وااللكترونٌرة لقٌراس  أجهزةتستعمل  

 كمرا موضرح بالشركل, ز لهرا ـرـالتٌار وفرق الجهد علرى العناصرر )المكونرات  الكهربابٌرة وااللكترونٌرة وٌرم

(1– 15) . 

 

 

 رمز االميتر والفولتيميتر (45 –4)الشكل                                   
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 :Diodesالثنائيات   -سابعا  

توجد انواع مختلفة من الثنابٌات منها ثنابً التقوٌم والثنابً الباعث للضوء والثنابً الرذي ٌتحسرس بالضروء  

  . (16 –1) كما موضح بالشكل ,الزٌنر وانواع اخرى وٌرمز لهذه الثنابٌاتوالثنابً السعوي وثنابً 

 

 

 

 

 

 

 رمز الثنائيات( 46 –4)الشكل 

 Transistors:الترانزستورات   -ثامنا  

  وع ـتوجد الترانزستورات فً معفم الدوابر االلكترونٌة بانواعها المتعددة مثل الترانزستور ثنابً القطب ن 

 NPN و  PNP  المجال  تأثٌروترانزٌستورFET   وبنوعٌه قناةN   وقناةP   كما فً الشكل, وٌرمز لها 

(1-17.)  

 

 

   

 

 

 

 

 

 الترانزستوراترمز  (47–4)الشكل                                       
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 :Operation Amplifier (Op- Amp)مكبر العمليات  -تاسعا  

ة وهً العكس والجمع والطرو والتكامل الشارات كهربابٌة تتؽٌر االربع لمكبرات العملٌات الحسابٌةتودي ا 

بالنسبة للزمن اي انه ٌمكن تصمٌم دوابر الكترونٌة باالستعانة بها لتولٌد اشارات كهربابٌة لها خصابص تفً 

 .( 18 -1)كما فً الشكل ,بأي مواصفات مطلوبة لتؽٌر االشارة الكهربابٌة بالنسبة للزمن وان رمز المكبر 

 

 

 

 

 

 

 مكبر العمليات (48–4) الشكل

 مالحظة

برنامج الوٌستخدم لنسخ عناصر  Copy AS Bitmapومن قابمة تعدٌل ٌوجد األمر  EWBفً برنامج  

وؼٌره من  Wordولصقها فً البرامج االخرى لؽرض الحفف كبرنامج التحرٌر  Bitmapكصورة بصٌؽة 

 .  األخرىالبرامج 

  :3نشاط رقم  

 حقق الشكل االتً ثم احففه كصورة : EWBباستعمال برنامج  
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 ارسم الرموز الكهربابٌة اآلتٌة رسما ً هندسٌا ً: .أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ - 4 رقم التمرين الرموز الكهربائية  مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

  الدرجة    إعدادية الصناعة      1:1  التاريخ  اسم المدرس

 

 : رسم الرموز الكهربائية 4تمرين رقم 
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 ارسم الرموز الكهربابٌة اآلتٌة رسما ً هندسٌا ً: .ب 

 

 ب - 4 رقم التمرين  الرموز الكهربائية  مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

 اسم المدرس
 

 
  الدرجة    إعدادية الصناعة      1:1  التاريخ
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 :للطور غيرعاكس( –الهندسي لمكبر العمليات  عاكسالرسم 

الترً تقروم بإرجراع  Rfفً المكبر العاكس للطور تكرون التؽذٌرة العكسرٌة سرالبة وترتم بواسرطة المقاومرة      

جررزء مررن اإلشررارة الخارجٌررة الررى الرردخل العرراكس للمكبررر . وٌختلررؾ طررور اإلشررارة الخارجٌررة عررن اإلشررارة 

المكبر ؼٌرر العراكس للطرور ٌرتم توصرٌل اإلشرارة الداخلرة الرى طررؾ الردخل ؼٌرر العراكس الداخلٌة . اما فً 

 للمكبر فٌصبح طور اإلشارة الخارجة مشابها ً لطور اإلشارة الداخلة .

  مالحظة  

ممن نافمذة الخيمار التخطيطمي ممن القائمممة ( 49 –4) شمكلال كمما فمي،  Gridاألممر يقموم الطالمب بتفعيمل    

 األمممردوائمر لغممرس تسممهيل عمليممة تصممميم ورسممم الممدوائر االلكترونيمة والكهربائيممة حيممث عنممد تفعيممل هممذا 

 . (02 –4) كما في الشكل، قسم حقل العمل عل  شكل شبكة ني

 

 

 

 

 

 

 Gridتفعيل االمر  (49 –4)الشكل 

 

 

 

 

 تقسيم حقل العمل ال  شبكة (02 –4)الشكل 

 0لوحة رقم 
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 ارسم رسما   هندسيا   مكبر العمليات عاكس الطور : .أ 

 

 

 

 

 

 

 

 :EWB ارسم رسما   هندسيا   مكبر العمليات عاكس الطور باستعمال برنام   .ب 

 

 

 

 

 

 

 

 مكبر العمليات    مقياس الرسم  الصف   اسم الطالب
 عاكس الطور   

 أ - 0 رقم التمرين 

  الدرجة     إعدادية الصناعة  1:1  لتاريخا  اسم المدرس

 

 : الرسم الهندسي لمكبر العمليات العاكس وغير العاكس للطور. 0تمرين رقم 
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 ارسم رسما   هندسيا   مكبر العمليات غير عاكس للطور: . ج

 

 :EWBارسم رسما   هندسيا   مكبر العمليات غير عاكس للطور باستعمال برنام   -د

 

 مكبر العمليات    مقياس الرسم  الصف   اسم الطالب
 عاكس الطورغير  

 ب - 0 رقم التمرين

  الدرجة إعدادية الصناعة 1:1  التاريخ   اسم المدرس 
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 : RSالرسم الهندسي للبوابات المنطقية والنطاط 

 االنفمرة الرقمٌرة وبمرا ان البوابرات المنطقٌرة تسرتعملان البوابات المنطقٌة هً وحدة البناء االساسٌة فرً     

العداد الثنابٌة فان هذه البوابات تسمى البوابات المنطقٌة الثنابٌة وان كرل الفولتٌرات المسرتعملة فرً البوابرات ا

 (0)وٌسراوي الررقم الثنرابً  (Low)او واطبرة  (1)وٌساوي الرقم الثنابً  (High)المنطقٌة تكون اما عالٌة 

 NOT , AND , OR , NAND , NORن انواعهرا اوالبوابات المنطقٌرة عبرارة عرن دوابرر الكترونٌرة و

مرن قابمرة المكونرات االساسرٌة  EWBوؼٌرها ولكل واحدة رمز وٌمكن رسمها ٌدوٌا ً او باسرتعمال برنرامج 

  .(21–1) كما فً الشكل,  فً البرنامج نختار البوابات المنطقٌة واجهزة القٌاس

 

 EWBالبوابات المنطقية في برنام   (04–4)الشكل 

كما ٌوجد نوع اخر من الدوابر المنطقٌة ٌستخدم بكثرة فً التطبٌقات العلمٌة المنطقٌة حٌث ٌمثرل ركٌرزة     

وتسررتخدم للتخررزٌن والتوقٌررت والعررد  (Flip-Flop)البنرراء فررً الرردوابر المنطقٌررة المتعاقبررة وهررً النطاطررات 

وٌمكن رسمها ٌدوٌا ً او باسرتعمال   RSنطاطانهو  نطاطاتوابسط انواع الوالتعاقب عند توصٌلها فٌما بٌنها 

 من قابمة المكونات االساسٌة واجهزة القٌاس فً البرنامج نختار الدوابر المنطقٌرة المنفصرلة   EWBبرنامج 

 . (22-1) كما فً الشكل

    

 

 

 

 EWBالدوائر المنطقية المنفصلة في برنام   (00 -4)الشكل 

 3لوحة رقم 
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 ارسم رسما ً هندسٌا ً البوابات المنطقٌة : .أ

 

 

 

 

 

 

 

 : EWBرسم رسما ً هندسٌا ً البوابات المنطقٌة باستعمال برنامج ا .ب

 

 أ - 3 رقم التمرين البوابات المنطقية   مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

  الدرجة    إعدادية الصناعة      1:1  التاريخ  اسم المدرس

 

 .RS: الرسم الهندسي للبوابات المنطقية والقالب 3تمرين رقم 
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 : RSارسم رسما ً هندسٌا ً النطاط  .ت

 

 

 

 : EWBباستعمال برنام   RSارسم رسما   هندسيا   النطاط  .ث

 

 

 

 ب - 3 رقم التمرين  RSالنطاطات    مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

  الدرجة     إعدادية الصناعة  1:1  التاريخ  اسم المدرس
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 مخطط الكتلوي لالرسال الراديوي والتلفزيوني:لالرسم الهندسي ل

 

 ارسم رسما ً هندسٌا ً المخطط الكتلوي لإلرسال الرادٌوي: .أ 

 

 

 

 

 ارسم رسما ً هندسٌا ً المخطط الكتلوي لإلرسال التلفزٌونً : .ب 

 

 

 

 

 

 

 

 االرسال التلفزيوني مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

 والراديوي    

      4   رقم التمرين 

  الدرجة    الصناعةإعدادية       1:1  التاريخ  اسم المدرس

 1لوحة رقم 

 .يالرسم الهندسي للمخطط الكتلوي لالرسال الراديوي والتلفزيون:  1تمرين رقم 
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 الراديوي والتلفزيوني: تالمالرسم الهندسي للمخطط الكتلوي لالس

 

 الرادٌوي : لالستالمارسم رسما ً هندسٌا ً المخطط الكتلوي  . أ

 

 التلفزٌونً : لالستالمارسم رسما ً هندسٌا ً المخطط الكتلوي  .ب 

 

 االستالم الراديوي  مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

 والتلفزيوني   
      5     رقم التمرين 

    

  الدرجة    إعدادية الصناعة         1:1  التاريخ  اسم المدرس

 5لوحة رقم 

 .الراديوي والتلفزيونيستالم الرسم الهندسي للمخطط الكتلوي لال:  5تمرين رقم 
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 طيف الموجة الكهرومغناطيسية: –الكهرومغناطيسية وجة ملاالرسم الهندسي 

  هذه الطاقررة وتمتصررها الجسررٌمات المشررحونةؽناطٌسررٌة احرردى اشرركال الطاقررة تصرردرالموجررات الم دتعرر     

لالشعاع الكهرومؽناطٌسً حقالن احدهما مؽناطٌسً واالخرر كهربرابً , متسراوٌان فرً الشردة ٌتذبرذب كرل و

د التجاه طاقة وانتشار الموجة , وتنتقرل الموجرات الكهرومؽناطٌسرٌة فرً منهما فً طور معامد لالخر ومعام

علٌه وٌنتج عن  ا ًومتعامد ا ًمتؽٌر ا ًالفراغ بسرعة الضوء , ٌولد المجال الكهربابً المتؽٌر مجال مؽناطٌسٌ

 ذلك تساوي الشدة وتناسق طور المجالٌن الكهربابً وااللكترونً .

امررا بالنسرربة للطٌررؾ الكهرومؽناطٌسررً فانرره ٌمثررل المرردى الكلررً لالشررعاعات الكهرومؽناطٌسررٌة بجمٌررع     

 كما فً الشكل,تردداتها , وٌكون على شكل خطوط اشعة تصدر من الجسم االسود عند درجة حرارة معٌنة 

 ولكررل عنصررر كٌمٌررابً طٌررؾ ٌمٌررزه عررن برراقًولكررل خررط طررول موجررة معررٌن وتررردد معررٌن ,  (23 –1)

 العناصروبالنسبة للون االسود فهو اللون المثالً الصدار وامتصاص االشعة الكهرومؽناطٌسٌة .

 

                     

 درجة حرارة االجسام مختلفة االلوان (03 –4)الشكل 

 

 

 6لوحة رقم 
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 الموجة الكهرومؽناطٌسٌة : ارسم رسما ً هندسٌا ً .أ

 

 ارسم رسما ً هندسٌا ً طٌؾ الموجة الكهرومؽناطٌسٌة : .ب 

 

 الموجة         مقياس الرسم  الصف   اسم الطالب
 الكهرومغناطيسية 

 6 رقم التمرين 

  الدرجة    إعدادية الصناعة 1:1  التاريخ  اسم المدرس

 

 .للموجة الكهرومغناطيسية وطيفهاالرسم الهندسي :  6تمرين رقم 
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 :االلكترونية للتضمين السعوي والكاشف السعويللدائرة الرسم الهندسي 

 ارسم رسما ً هندسٌا ً الدابرة االلكترونٌة للتضمٌن السعوي : .أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسم رسما ً هندسٌا ً موجات التضمٌن السعوي : .ب

 

 

 

 

 

 

 أ - 7 رقم التمرين  التضمين السعوي  مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

  الدرجة     إعدادية الصناعة  1:1  التاريخ  اسم المدرس

 7لوحة رقم 
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 : EWBارسم رسما ً هندسٌا ً الدابرة االلكترونٌة للتضمٌن السعوي باستعمال برنامج  .ت

 

 

 ارسم رسما ً هندسٌا ً الدابرة االلكترونٌة للكاشؾ السعوي : .ث

 

 ب - 7 رقم التمرين التضمين السعوي   مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

  الدرجة    إعدادية الصناعة  1:1  التاريخ  المدرساسم 
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 الرسم الهندسي للدائرة االلكترونية للتضمين الترددي والكاشف الترددي:

 :لتردديارسم رسما ً هندسٌا ً الدابرة االلكترونٌة للتضمٌن ا .أ

 

 

 

 

 

 

 

 ارسم رسما ً هندسٌا ً موجات التضمٌن الترددي : .ب

 

 

 

 

 

 

 أ - 8 رقم التمرين   التضمين الترددي  مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

  الدرجة   إعدادية الصناعة       1:1  التاريخ  اسم المدرس

 

 8لوحة رقم 
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 : EWBباستعمال برنامج  تردديارسم رسما ً هندسٌا ً الدابرة االلكترونٌة للتضمٌن ال  -ج

 

 ارسم رسما ً هندسٌا ً الدابرة االلكترونٌة للكاشؾ الترددي :  -د

 

 

 ب - 8 رقم التمرين  الكاشف الترددي  مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

  الدرجة    إعدادية الصناعة       1:1  التاريخ  اسم المدرس
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 الفصل الثاني

 القمر الصناعي والبث التلفزيوني

 
 

 

 

 سيتعلم الطالب رسم :في هذا الفصل 

 9 اللوحة 

 Microsoft Office) باستعمال برنام  يـونات القمر الصناعـللمخطط الكتلوي لمكي ـالهندس مـالرس 

Visio 2007. ) 

 10 اللوحة 

باستعًال برنايج  األرضٍةواستالو انقًر انصناعً يع انًحطات  إلرسالانرسى انهندسً نهًخطط انكتهىي  

(Microsoft Office Visio 2007. ) 

 11ةاللوح 

 Microsoft Office Visio) باستعمال برنام  LCDنوع  الجزاء العارضة الصوريةالرسم الهندسي  

2007. ) 

 12اللوحة 

 Microsoft)  الرسم الهندسي للمخطط الكتلوي لدائرة البث التلفزيوني المغلق  باستعمال برنام  

Office Visio 2007. ) 

 13اللوحة 

 (Microsoft Office Visio باستعمال برنام  SNG النقل الخارجي عربة الهندسي لمكوناتالرسم  

2007) . 

 14ةاللوح 

 ( .MicrosoftOffice Visio 2007) الرسم الهندسي لهوائي االستالم نوع الصحن باستعمال برنام  
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 (  Microsoft Office Visio 2007)  برنام  0-4

إن برنررامج ماٌكروسرروفت فٌزٌررو هررو احررد برررامج مجموعررة األوفررس , وهررو برنررامج متخصررص لعمررل      

الرسرررومات والمخططرررات الهندسرررٌة فٌسرررتخدم بكثررررة فرررً التمدٌررردات الشررربكٌة وهندسرررة الطررررق والمبرررانً 

ر او واستخدامات أخرى كثٌرة , وٌمتاز هذا البرنامج بسهولة االستخدام والرسم فٌه وال ٌحتاج الى جهرد كبٌر

معرفرة األساسرٌات فكثٌرر مرن أدواتره  ىتعقٌد , وقوابمه وأدواته واضحة وبسٌطة ال تحتاج من المستخدم سو

 واٌعازاته مشابهة لقوابم واٌعازات برامج األوفس األخرى . 

 التعرف عل  بيئة فيزيو  0-0

مصطلحات خاصة به ٌجب التعرؾ علٌها وفهمها قبل البدء فرً الرسرم   مثل كل البرامج ٌستعمل الفٌزٌو     

وعند تشؽٌل الفٌزٌو ألول مررة تفهرر علرى الشاشرة صرورة مشرابهة للصرورة فرً الشركل الترالً حٌرث ٌمكرن 

 . (1–2)ا فً الشكل مكمالحفة ثالث مناطق 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 واجهة برنام  الفيزيو (4–0) الشكل

 : (Category)الفئة  .4

مرواد , تمثرل هرذه المرواد المنراطق الواسرعة مرن رسرم  ًوتقع فً ٌمٌن نافذة برنامج فٌزٌو وتفهر فٌها ثمران

األنررواع  مثررل الرسرروم التخطٌطٌررة والمخططررات االنسررٌابٌة ومخططررات ورسرروم بٌانٌررة وإشرركال كهربابٌررة 

 والكترونٌة وتخطٌطات وٌب وؼٌرها وعندما نختار اي صنؾ تتؽٌر قابمة القوالب .
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 : (Template) القالب .0

  قالرب 24الرى  2وجد عدد من القوالب ٌتراوو مرن )ٌوضمن كل فبة  ,قع فً وسط نافذة برنامج الفٌزٌوٌو

 من أنواع الرسومات المختلفة فً فبة معٌنة . ا ًكل واحد منها ٌمثل نوع

 Basic)بالتخطٌط االساسً  ا ً خاص ا ً ٌمكنك ان تختار قالب General))فعلى سبٌل المثال فً فبة العام 

diagram)  رسم تخطٌطً كتلوي(Block diagram) او رسم تخطٌطً كتلوي بالمنفور (With 

Perspective  Block diagram)  وهكذا فعندما تنقر اسم الفبة تتؽٌر قابمة القوالب لتفهر لك القوابم

 المتاحة .

  (:Recent documents( )األخيرة)الوثائق السابقة  .3

الوثرابق والرسرومات السرابقة الترً ترم العمرل  ةوتقع فً ٌسار نافذة برنامج فٌزٌو , وتفهرر فرً هرذه المنطقر

 علٌها فً برنامج الفٌزٌو .

 

 النافذة الرئيسية للبرنام   3 -4

والترً  (2 -2)للبرنرامج الشركل بعد اختٌار القالرب المناسرب مرن قابمرة الفبرات تفهرر لنرا النافرذة الربٌسرٌة     

 تتكون من: 

 

 

 

 

 

 

 والنافذة الرئيسية للفيزي (0 –0)الشكل 

 : شريط األدوات الرئيس .4

والذي ٌتكون من أدوات كثٌرة , بعضها ٌشبه األدوات المستخدمة فً برامج ماٌكروسوفت أوفس ومن أهم 

 أدوات الفٌزٌو: 
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  (:Text Tool)أداة الكتابة  .أ

على صفحة الرسم  ةللكتابة على صفحة الرسم وعلى اإلشكال والمخططات الموجودوتستخدم هذه االداة 

 وٌتم استعمالها بالضؽط علٌها ومن ثم تحدٌد المكان الذي ٌراد كتابة النص علٌه .

 ( : Connector Tool) بطأداة الر .ب

على صفحة الرسم وٌتم  ةوتستخدم هذه األداة للربط بٌن اإلشكال والعناصر والمخططات الموجود 

 . ربط بعضها مع بعضاستعمالها بالضؽط علٌها وتحدٌد المكان بالعناصر التً ٌراد 

 (: Pointer Too)أداة التأشٌر  .ت

 وتستخدم هذه األداة لتأشٌر الشكل او العنصر او المخطط الموجود على صفحة الرسم . 

  ( : Shapesاإلشكال ) .ث

وتستخدم هذه األداة الختٌار إشكال او عناصر موجودة فً قوالب أخرى نحتاجها إثناء الرسم وٌتم 

استخدامها بالضؽط علٌها فتفهر قوابم تحتوي على قوالب تضم جمٌع العناصر فنختار القالب المناسب 

 األتً:وكما فً الشكل , للرسم 

 

 

  

 

  

 

 

جدٌدة وحفف وفتح ملفات محفوفة لؽرض التعدٌل علٌها كما توجد أدوات أخرى مألوفة مثل فتح صفحة 

 وتكبٌر صفحة الرسم وؼٌرها .
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 صفحة الرسم :  .0

رسم اإلشكال المراد رسمها والتعدٌل علٌها وتضم هذه الصفحة شبكة  وٌتم فٌهاوتكون فً وسط البرنامج 

من الخطوط العمودٌة واألفقٌة تساعد المستخدم على وضع اإلشكال ورسمها بالموقع المطلوب بسهولة 

كبٌرة  كما وتحاط صفحة العمل بالمسطرة من الٌمٌن ومن االعلى لرسم اإلشكال والعناصر والمخططات 

, وبة وٌمكن سحب خطوط وهمٌة خضراء اللون على صفحة العمل لتسهٌل عملٌة الرسم بالقٌاسات المطل

 : األتًوكما فً الشكل 

 

 عالمة تبويب الصفة:  .3

عالمة فوق شرٌط المعلومات تفهر اسرم الصرفحة , هرذه العالمرات مهمرة فرً حالرة وجرود صرفحات كثٌررة 

 تابعة لرسم واحد .

 :(Status Bar) شريط المعلومات .1

ٌقع هذا الشرٌط أسفل نافذة برنامج الفٌزٌو وٌحتوي معلومات على ارتفاع الشكل وعرضره ورقرم الصرفحة 

 وزاوٌة الدوران .

 أشرطة عناوين اإلشكال:  .5

وتضم مجموعة من األشرطة لها عالقة خاصرة وقرٌبرة مرع بعضرها وكرل شررٌط منهرا ٌضرم مجموعرة مرن 

 : األتًكما فً الشكل ,حسب الحاجة باإلشكال التً ٌتم سحبها إلى صفحة الرسم و
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 اختيار اإلشكال والعناصر وتغيير حجمها  0-1

ٌتم اختٌار اإلشكال وذلك من خالل سحب الشكل المطلوب من مجموعة اإلشركال الواقعرة أسرفل أشررطة      

وسرحبه الرى  عناوٌن اإلشكال وذلك بالضؽط المستمر على الرزر األٌسرر للفرارة بعرد اختٌرار الشركل المطلروب

صفحة العمل والى الموقع المراد وضعه فٌه , إما بالنسربة لتؽٌٌرر حجرم العناصرر واإلشركال فٌرتم بتفعٌرل أداة 

التأشٌر من شرٌط األدوات الربٌس ووضعها على إي مربع اخضرر علرى الشركل او العنصرر حٌرث سرٌتحول 

ر الرى ان نحصرل علرى مضرؽط المسرتمؤشر الفارة الى سرهم براسرٌن متقرابلٌن ثرم نبردأ بسرحب المؤشرر مرع ال

 :األتًكما فً الشكل ,الحجم المطلوب 

 

 نقل اإلشكال والعناصر وتغيير زواياها  في صفحة العمل   5 -0

ووضرعها علرى إي  التأشٌر مرن شررٌط األدوات الرربٌس بالنسبة لنقل العناصر واإلشكال فٌتم بتفعٌل أداة     

جررزء مررن أجررزاء الشرركل او العنصررر عرردا المربعررات الخضررراء التررً توجررد حررول الشرركل او العنصررر حٌررث 

ر إلرى ان ننقرل مسٌتحول مؤشر الفرارة الرى أربعرة أسرهم متعامردة ثرم نبردأ بسرحب المؤشرر مرع الضرؽط المسرت

 : تًاألكما فً الشكل  ,الشكل او العنصر الى المكان المطلوب فً صفحة العمل 

 

اما بالنسبة لتؽٌٌر زواٌا اإلشكال فتتم بوضع المؤشر على الشكل او العنصر وعلى الدابرة الخضراء التً     

 دة أسهم دابرٌة عند ـفً األعلى تحدٌدا فٌتحول مؤشر الفارة الى سهم دابري ٌتم الضؽط علٌه فٌتحول الى ع
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التحرٌك وبصورة مستمرة ونؽٌر الزاوٌة بتحرٌك الفارة الى ان نحصل على الزاوٌة المطلوبة والترً تفهرر 

 : األتًكما فً الشكل ,قٌمتها فً شرٌط المعلومات 

 

 وعناصر مرة واحدة  أشكالوالعناصر وتحريك عدة  األشكالمضاعفة  0-6

مرررة  األشرركالدون سررحب  مررن حسررب الحاجررةبالموجررودة علررى صررفحة العمررل و األشرركالٌمكررن مضرراعفة     

وذلك بوضرع مؤشرر الفرارة علرى الشركل فتفهرر  اإلشكالالموجودة تحت أشرطة عناوٌن  اإلشكالأخرى من 

مثلثات ذات لون سمابً أعلى وأسفل وٌمٌن وٌسار الشكل فنضؽط على المثلث الذي نرٌد ان نضاعؾ  ةأربع

  :األتًوكما فً الشكل , شكل األول بصورة تلقابٌة الشكل باتجاهه حٌث ٌرتبط الشكل الجدٌد مع ال

 

مررة واحردة  فترتم باختٌرار وتحدٌرد العناصرر الترً ٌرراد تحرٌكهرا  وأشركالاما كٌفٌة تحرٌك عردة عناصرر     

ٌسرر بصرورة مسرتمرة وتحرٌكره صرفحة العمرل وضرؽط الرزر اال ىسوٌاً  وذلك بوضع مؤشر الفرارة فرً اعلر

وٌتم تحرٌكها بوضع  ا ًواحد  ًشكال األشكالالمراد تحرٌكها فتصبح هذه  األشكالبشكل مستطٌل اخضر على 

 : األتًوكما فً الشكل , المؤشر على اي شكل او عنصر من هذه العناصر 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

مرة واحدة  وتتم باختٌار وتحدٌد العناصر الترً ٌرراد  وأشكالوهناك طرٌقة أخرى لتحرٌك عدة عناصر     

ومرن ثرم النقرر بهرذه األداة علرى   Multiple select من خالل تحوٌرل أداة التأشرٌر الرى األداة  ًمعاتحرٌكها 

 كما فً الشكل األتً: ,  وجعلها تبدو كشكل واحد  ًمعاالعناصر المراد تحرٌكها 

 

 

 

 

 والعناصر  األشكالبعس اإلعدادات المهمة في  0-7

 واهم محتوٌاتها :  األتًكما فً الشكل , عند الضؽط بزر الفارة األٌمن على الشكل او العنصر تفهر قابمة 

 لقص الشكل او العنصر .:  (Cut)القص  .1

 لنسخ الشكل او العنصر .:  (Copy)النسخ  .2

 للصق الشكل او العنصر الذي تم قصه او نسخه .:  (paste) اللصق .3

 : األتًوكما فً الشكل , وعند الضؽط علٌها تفهر قابمة تضم مجموعة محتوٌات  : (Format)الصٌؽة  .4
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وعند النقر على هرذا االختٌرار تفهرر نافرذة نسرتطٌع مرن خاللهرا تؽٌٌرر نروع الخرط ولونره : (Text)الكتابة  .أ

او العكرس  وحجم الخط , ونمط الخط رفٌع او خشن , ومكان الكتابة فرً الوسرط او مرن الٌمرٌن الرى الٌسرار

 وإمكانٌة إضافة ترقٌم الى النصوص او تعداد نقطً .

وعنررد النقررر علررى هررذا االختٌررار تفهررر نافررذة نسررتطٌع مررن خاللهررا تؽٌٌررر إعرردادات الخررط : (Line)الخررط  .ب

 المحٌط بالشكل او العنصر كنوع الخط )متقطع او مستمر وؼٌره  ولون الخط وسمكه ومدى شفافٌته .

عند النقر على هذا االختٌار تفهر نافذة نستطٌع من خاللها تؽٌٌر لون الشكل او العنصر و: (Fill)التعببة .ت

 ومدى شفافٌته .ومدى شفافٌته والتحكم بلون فل العنصر 

 حفظ لوحة العمل وتصديرها  8 -0

الفٌزٌرو إذا أردنا حفف اللوحرة بصرورة مؤقترة والرجروع إلٌهرا فرً وقرت أخرر او التعردٌل علٌهرا ببرنرامج      

 : األتًكما فً الشكل , (File)ن قابمة الملؾ ــن شرٌط األدوات القٌاسً او مـم( Save)نختار األداة حفف 

 

 

 

 

 

 

حٌرث سرتفهر نافرذة نخترار  (Save As) ـإما إذا أردنا تصدٌر العمل بشكل نهرابً فنخترار األمرر حفرف  ر    

منها مكان حفف اللوحة ونختار منها صٌؽة حفف اللوحة أٌضا, إذ إن هذا البرنرامج ٌضرم عردة صرٌػ وأفضرل 

وهذه الصٌؽة هً نروع مرن أنرواع الصرور حٌرث تمتراز بوضروحها  JPEGهذه الصٌػ هً صٌؽة )االمتداد  

 وجودتها .

 

 مالحظة

لرسم اإلشكال الحرة ويتم تفعيلها بالضغط عليهما فمي شمريط   (Drawing Tool)تستعمل أداة الرسم     

االعتيممادي والقمموس  كممالخط أشممكالاألدوات القياسممي حيممث سمميظهر بعممد الضممغط شممريط يحتمموي علمم  عممدة 

 : األتيالشكل  كما في،والمربع والدائرة حيث يتم اختيار احد هذه األشكال ومن ثم البدء بالرسم 
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 : حوظةمل

األنمواع (   بعس العناصر توجد فمي قموائم برنمام  الفيزيمو بصميغتها االعتياديمة ولتغييرهما الم  الصمي     

األخممرن نقمموم بسممحبها المم  ورقممة العمممل ومممن ثممم نضممغط الممزر األيمممن للفممارة بعممد تأشمميرها فتظهممر الصممي  

متهمما فممي الفئممات األخممرن التممي يممتم التحويممل عنممد تفعيلهمما كممما هممو الحممال فممي المقاومممة حيممث توجممد فممي قائ

كمما ، بصيغتها االعتيادية ولتحويلها إل  الصي  األخرن كالمتغيرة او متسعة ضبط نقوم بتفعيل اإلعمدادات 

 : األتيفي الشكل 

 

  4نشاط 

 ثم صدر اللوحة النهابٌة كصورة:  اآلتٌةباستعمال برنامج الفٌزٌو نفذ الخطوات  

 .( Flow Chart)ومن الفبات اختر مادة المخططات االنسٌابٌة  افتح برنامج الفٌزٌو .1

 . (Basic Flow Chart)اختر المخططات االنسٌابٌة األساسٌة  .2

 حقق الشكل األتً :  .3
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 اجعل جمٌع العناصر واإلشكال السابقة كجزء واحد . .4

 . - 99بعد جعلها كجزء واحد  األشكالاجعل زاوٌة  .5

 

  

 :  Satelliteقمر الصناعيال لمكونات الكتلويرسم المخطط 

ٌعد القمر الصناعً الخاص باإلؼراض اإلعالمٌة والبث التلفزٌونً هو المفصل األساسً فً عملٌات      

نقل وبث الصورة والصوت فً القنوات التلفزٌونٌة والمحطات الرادٌوٌة , والنموذج الذي ستتعرؾ علٌه هو 

نقل وبث الصورة والصوت بحزم بٌانٌة مختلفة والذي ٌعمل فً مدار مخطط القمر الصناعً الخاص ب

 " وٌتكون من األجزاء اآلتٌة:   Nile sat   ,Asia satأرضً ثابت مثل أقمار " 

  : Sat Compartmentحجرة القمر الصناعً .1

فً صنع تصناعً والتً تحتوي على جمٌع األجزاء المكونة له والوهً عبارة عن الجسم الكامل للقمر 

 العادة من مركبات األلمنٌوم المقاومة للفروؾ القاسٌة فً الفضاء .

 :  Solar Arrayلوحة شمسٌة .2

الطاقة  تحوٌلوهً الخالٌا الشمسٌة التً تزود القمر الصناعً بالطاقة الالزمة لدٌمومة عمله من خالل 

 .الضوبٌة إلى طاقة كهربابٌة مخزنة فً بطارٌة مركزٌة فً حجرة القمر الصناعً 

 

 

 

 9لوحة رقم 
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 : KU Band Antennaهوابً .3

وهو صحن القط ٌعمل بطرٌقة الهوابً اللتقاط وتحوٌل البث من حزمة عالٌة إلى محطات تلفزٌونٌة 

 أرضٌة تعمل بهذا النفام .

  : CU Band Antennaهوابً .4

وهو صحن القط ٌعمل بطرٌقة الهوابً اللتقاط وتحوٌل البث من حزمة واطبة إلى محطات تلفزٌونٌة 

 تعمل بهذا النفام . أرضٌة

 :  Fuel Tankخزان الوقود الؽازي .5

 وهو خزان محمل بؽاز الهلٌوم المضؽوط العالً ألؼراض تزوٌد محرك الدفع الؽازي .

 :Fuel Thrusterمحرك الدفع الؽازي .6

وهو محرك ؼازي نفاث ٌستمد وقوده من خزان الوقود الؽازي ٌقوم بتعدٌل اتجاه ومدار القمر الصناعً 

 الحاجة إلى ذلك من قبل محطة التحكم الفضابٌة. إذا دعت

 :  Battery Moduleالبطارٌة .7

وحدة خزن الطاقة الالزمة لٌكمل القمر الصناعً مهامه فً نقل وإرسال البث الفضابً من وإلى المحطات 

 األرضٌة المرتبطة به . 

 : Omni Dipoleأحاديهوابً  .8

التحكم بالقمر الصناعً فً هوابً وحزمة خاصة به وهو الهوابً الخاص بتلقً إٌعازات وأوامر محطة 

 لتالفً التشوٌش أو التداخل بٌن موجات القمر الصناعً أو البث الفضابً .

 :  Earth / Sun Sensorمتحسس المسافات بٌن األرض والشمس  .9

للطوارئ ٌعمل فً حالة خروج القمر عن مداره فٌقوم   Approximated Antenna وهو هوابً تقاربً

 بتفعٌل محرك الدفع الؽازي عبر  تحسس المسافة بٌن األرض و الشمس . 
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 :رسم المخطط الكتلوي للقمر الصناعً باستعمال برنامج الفٌزٌوارسم رسما ً هندسٌا ً  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسال واستالم القمر الصناعي مع المحطات االرضية:مخطط كتلوي 

 :اإلرسال واالستالم بين المحطات التلفزيونية والقمر الصناعي 

التلفزٌونً بٌن القمر الصناعً والمحطة األرضٌة فً كونها عملٌة طرفٌة ذات بعدٌن تتلخص عملٌة البث  

  :هما

 . TV Stationالمحطة األرضٌة  التلفزٌونٌة  .أ

 . SATالقمر الصناعً  .ب

 

 أما أجزاء العملية فهي : 

 :Sat Compartmentحجرة القمرالصناعً  .1

  . 9رقم  )راجع لوحة مثلما تم توضٌحها فً اللوحة السابقة .2

 9 رقم التمرين  القمر الصناعي   مقياس الرسم  الصف   اسم الطالب

  الدرجة    إعدادية الصناعة        1:1  التاريخ  اسم المدرس

 42لوحة رقم 
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وتستخدم محطات البث التلفزٌونً هذا النمط من :KU Band Antennaمحطة أرضٌة بهوابً  .3

الهوابٌات وحزم البث تتمتع بحقل بث صوري وصوتً واسع الحزمة وعالً الطاقة ٌمكنها من نقل 

وهنا  القمر الصناعً اإلشارة من وإلى المحطات األرضٌة التلفزٌونٌة األخرى عبر الوسٌط الناقل وهو

, لؽرض رسم المخطط   Visio 2007فً برنامج  Draw إستخدام طرٌقة أدوات الرسم بٌمكن الرسم 

 الصناعً. طات األرضٌة عبر القمرالكتلوي لعملٌة اإلرسال واالستالم بٌن المح

 

والقمرالصناعً كتلوي لعملٌة اإلرسال واالستالم بٌن المحطة التلفزٌونٌة الارسم رسما ً هندسٌا ً المخطط  -

 باستعمال برنامج الفٌزٌو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االرسال واالستالم مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

 بين المحطة والقمر

   42 رقم التمرين

  الدرجة إعدادية الصناعة 1:1  التاريخ  اسم المدرس
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  :LCDرسم مخطط كتلوي ألجزاء العارضة الصورية 

 :  LCDالعارضة الصورية 

العارضة البلورٌة السابلة وهً ٌرمز اصطالحا إلى   LCDإن مختصر أسم العارضة الصورٌة      

(Liquid Crystal Display )لكرٌستاالت الملونة األساسٌة فً العرض ل فٌرا ً ن ا ً والتً تستخدم نفام

 CRT) النفام التنافري السابققدم عن وهً بدٌل مت (RGB ,  RED , GREEN , BLUE)الصوري 

Cathode Ray Tube )أعلى بكثٌر عن ما سبقه , وأجزاء هذه  ا ًلونٌ ا ًكونه ٌوفر الطاقة وٌقدم وضوح

 العارضة هً كاآلتً: 

  : Stereo Speakerسماعات ثنابٌة  .1

توضع  lift)    (L , R)وٌسار  (right وهً سماعات بوقٌة مصؽرة تعرض الصوت بنفام ثنابً ٌمٌن

 فً العادة فً مقدمة العارضة . 

 : "LCD Isotopes Compartment   "R,G,B حاففة النفابر الكرستالٌة الملونة .2

وهً حاففة تقوم بتخزٌن البلورات السابلة الخاملة لٌتم تنشٌطها بالطاقة عند تشؽٌلها لتقوم بعرض 

 الصورة 

  : Powerمدخل الكهرباء  .3

 مدخل وحدة الطاقة الكهربابٌة .

  :Main Control Unit وحدة السٌطرة الربٌسٌة .4

وهً عبارة عن دابرة الكترونٌة مدمجة تقوم بعملٌة السٌطرة على عملٌات العارضة الصورٌة وتطبٌق 

 األوامر المدخلة علٌها .

 : Antenna الهوابً .5

 هوابً استالم إشارة البث التلفزٌونً األرضً . هو

 :  A/V Inputالمدخل الصوتً الصوري .6

 ,HDMI)وهً وحدة إدخال التوصٌالت الصورٌة والصوتٌة للعارضة الصورٌة وعلى أنواع عدة منها 

AV, COMPOSITE, COMPONANTE . ) 

  : Video Encoderالترمٌز الصوري .7

وهً الوحدة الرقمٌة المدمجة الخاصة باستالم اإلشارات الصورٌة من المدخل وتحوٌلها إلى إشارة قابلة 

 ضة .للتشؽٌل فً العار

 

 

 44لوحة رقم 
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 :Audio Encoderالترمٌز الصوتً  .8

وهً الوحدة الرقمٌة المدمجة الخاصة باستالم اإلشارات الصوتٌة من المدخل وتحوٌلها إلى أصوات قابلة 

 للعرض فً العارضة .

 :RF Tunerمنؽم اإلشارة  .9

الخاصة بالبث التلفزٌونً األرضً والمستلمة للعارض   Radio Frequencyإشارةوٌقوم بعملٌة تنفٌم 

 .  عبر الهوابً

  :Application Processorمعالج التطبٌقات   .19

 وبرمجة اإلعدادات الخاصة بالشاشة مثل : وهً بطاقة الكترونٌة تقوم بمهمة حفف

 .  Colorاللون  .أ

 .   Lightingاإلضاءة  .ب

 .  Image Setupإعدادات  الصورة  .ت

لؽرض رسم المخطط   Visio 2007فً برنامج  Draw هنا ٌمكن الرسم باستخدام طرٌقة أدوات الرسم    

 .مع الرموز الموجودة فً برنامج الرسم  LCDالكتلوي ألجزاء العارضة الصورٌة 
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  :الفٌزٌوباستعمال برنامج   LCDكتلوي ألجزاء العارضة الصورٌة الارسم رسما ً هندسٌا ً المخطط  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العارضة الصورية  مقياس الرسم  الصف   اسم الطالب

LCD             

 44 رقم التمرين 

  اسم المدرس
 

 التاريخ
  الدرجة   إعدادية الصناعة      1:1 
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 : CCTVرسم مخطط كتلوي لدائرة البث التلفزيوني المغلق 

 :CCTVدائرة البث التلفزيوني المغلق 

وهو عبارة عن دابرة  (CLOSED CIRCUIT TV)ٌعنً  CCTVإن التعرٌؾ الدقٌق لمصطلح      

بث تلفزٌونً مؽلقة تستخدم ألؼراض العملٌات االتصالٌة الخاصة كالمؤتمرات المؽلقة واللقاءات الخاصة 

ن للبث التلفزٌونً على طرفٌن متقابلٌن تفصل بٌنهما ٌبٌن الشخصٌات حٌث ٌتكون هذا المخطط من وحدت

 حسب الموقع الجؽرافً , وتتكون كل وحدة تلفزٌونٌة من األجزاء اآلتٌة:  بمسافات تكون محددة 

 : CAMكامٌرا  .1

 تكون فً وضع الثبات وترتبط سلكٌا إلى جهاز إرسال تلفزٌونً .    CCDكامٌرا فٌدٌو من نوع 

 : RF TXمرسلة  .2

وهً عبارة عن جهاز بث تلفزٌونً مرمز بحزمة بث خاصة ال ٌمكن فك ترمٌزها إال بجهاز مماثل لها  

 فً الطرؾ اآلخر .

  : Video Signalإشارة فٌدٌوٌة  .3

صوت وصورة " الخارجة من طرؾ الدابرة المؽلقة   AUDIO & VEDIO" ٌةوهً اإلشارة التلفزٌون

 . UHFإلى الطرؾ األخر وتكون فً العادة من نوع الترددات العالٌة 

  : Monitorشاشة عرض  .4

هنا ٌمكن الرسم باستخدام , تقوم بعرض اإلشارة التلفزٌون للطرؾ األخر من الدابرة التلفزٌونٌة المؽلقة 

, لؽرض رسم المخطط الكتلوي لدابرة البث   Visio 2007فً برنامج  Draw طرٌقة أدوات الرسم 

 . CCTVالتلفزٌونً المؽلق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40لوحة رقم      



50 
 

 باستعمال برنامج الفٌزٌو: CCTVارسم رسما ً هندسٌا ً المخطط الكتلوي لدابرة البث التلفزٌونً المؽلق  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المغلق التلفزبون   مقياس الرسم  الصف   اسم الطالب

CCTV       

 40 رقم التمرين

  الدرجة   إعدادية الصناعة       1:1  التاريخ  اسم المدرس
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 :  SNG المخطط الكتلوي لمكونات عربة النقل الخارجي

 :SNGعربة النقل الخارجي 

اإلعالمٌرة بالصروت و الصرورة هرً عملٌرة تؽطٌرة أي حردث بعربرة نقرل  لألحداثإن عملٌة النقل الخارجً  

خررارجً تحترروي علررى معرردات تصرروٌر وتسررجٌل وبررث إلررى القمررر الصررناعً لؽرررض نقررل األحررداث بصررورة 

 مثل " المناسبات , األحداث الرٌاضٌة , المؤتمرات والفعالٌات اإلعالمٌة الحٌة  " .  ةمباشر

 تولٌد وجمع الصورالحٌة .  (Satellite News Gathering)ٌرمز اختصارا إلى   SNGوالمصطلح 

 أما أجزاء المخطط الكتلوي لمكونات عربة النقل الخارجً فهً: 

 :CAMكامٌرا فٌدٌو  .1

وهً فً العادة تحتوي على أكثر من كامٌرا فٌدٌو واحردة لؽررض السرٌطرة علرى مجرٌرات األحرداث الحٌرة 

بأسررالك طوٌلررة أو تصررل إلررى المررازج  وترررتبط  محمولررة CCDً العررادة تكررون الكررامٌرات مررن نرروع ـوفرر

 الفٌدٌوي . 

 : V-MIXERمازج فٌدٌوي .2

والتً ٌستطٌع إن  CG والـ  دٌو ٌوالف وهو جهاز استالم اإلشارات الفٌدٌوٌة الصورٌة الواردة من الكامٌرا

 ٌحولها إلى البث المباشر .

 : A- MIXERمازج صوتً  .3

ومصرادر الصروت  وهو جهاز استالم اإلشارات الصوتٌة  الواردة من الماٌكروفونات المدمجرة بالكرامٌرات

والتً ٌستطٌع إن ٌتحكم فً جودتها ومدى وضوحها  ومن ثم دمجها باإلشارة الصورٌة لتحوٌلها   االخرى

 إلى البث المباشر .

 :Converter - Signal Modulatorمحول اإلشارة  -مضمن اإلشارة .4

وهو جهاز تحوٌل اإلشارة الصورٌة الصوتٌة مرن صرٌؽة إلرى أخررى أو تؽٌٌرر نفرام البرث التلفزٌرونً مرن 

 .(NTSCإنى   PAL)نفام إلى آخر مثال ذلك تحوٌل و تضمٌن اإلشارة من 

5. Computer: 

 التلفزٌونٌة .حاسوب مبرمج للتحكم فً اعمال عربة النقل الخارجً وتنفٌم بث اإلشارات  

 :ACUوحدة التحكم بالهوابً  .6

والتً ترتحكم فرً حركرة واتجراه هروابً اإلرسرال وتوجٌهره    Antenna Control Unitاختصاراوترمز 

 إلى القمر الصناعً المحدد . 

 

 43لوحة رقم 
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 : Signal AMPمضخم اإلشارة  .7

وهررو مضررخم اإلشررارة التلفزٌونٌررة الخارجررة إلررى مضررمن اإلشررارة والررذي ٌضررخم اإلشررارة إلررى حزمررة البررث 

 .  الخارجٌة ةلالشارالتلفزٌونً لؽرض الحفاف على الجودة النوعٌة 

8 .GPS: 

والذي ٌقوم بعملٌة التحدٌد الدقٌق لموقع   Global Positioning Systemوتعنً نفام التموضع العالمً 

عربة النقل الخارجً بالنسربة لمردار القمرر الصرناعً مرع األرض لؽررض عمرل التوصرٌل التلفزٌرونً لبرث 

 ونقل اإلشارة التلفزٌونٌة. 

 :Antenna Tracking Sysوحدة التتبع الهوابٌة  .9

عربرة النقرل الخرارجً باتجراه هروابً القمرر أقفرال توجٌره هروابً وسرلكٌة مهمتهرا تحدٌرد وهً وحدة تتبرع ال

 وقوة اإلشارة التلفزٌونٌة المنقولة فضابٌا .   الصناعً لؽرض مطابقة شدة

 :Up Link Antennaهوابً اإلرسال .19

وهوابً اإلرسال الخاص بعربة النقل الخارجً الذي ٌقوم بإرسال اإلشارة التلفزٌونٌة الفضرابٌة الحٌرة إلرى 

 القمر الصناعً . 

11. Power  : 

وحدة الطاقة الكهربابٌة التً تزود معدات عربة النقل الخارجٌة بالطاقة الكهربابٌة الالزمة النجاز عملٌاتها  

 .  UPSالبطارٌات  يوهً عبارة عن مولد كهربابً مرتبط بنفام حفف الطاقة ذ

 

أو فرً برنرامج الرسرام   Visio 2007فً برنامج Draw هنا ٌمكن الرسم باستخدام طرٌقة أدوات الرسم    

Paint   ًلؽرض رسم المخطط الكتلوي لمكونات عربة النقل الخارجSNG  . 
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  :باستعمال برنامج الفٌزٌو SNG ارسم رسما ً هندسٌا ً المخطط الكتلوي لمكونات عربة النقل الخارجً  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43 التمرينرقم         SNG مقياس الرسم  الصف   اسم الطالب

  الدرجة   إعدادية الصناعة      1:1  التاريخ  اسم المدرس
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   :الجزاء هوائي االستالم نوع الصحنالرسم الهندسي 

   :هوائي االستالم

 ٌأتً على أنواع عدة:   Receiving Dishإن هوابً االستالم  

 النوع االعتٌادي ذو الشكل المنتفم:  .أ

نوع مخصص لتلقً اإلشارات الفضابٌة التلفزٌونٌة مثل البث التلفزٌونً واإلذاعً الفضابً وٌكون فً  

 شكل منتفم ٌحتوي على األجزاء اآلتٌة :  االعادة ذ

 .LNBوهو ذراع ممتد من أسفل قاعدة الصحن الالقط لٌحمل  :  Armالذراع  .1

 وتسلٌط اإلشارة  الداخلً المقعر للصحن والذي ٌتمكن من جمع هوالوجهو : Dish Faceوجه الصحن  .2

 لؽرض عرض اإلشارة .  LNBالفضابٌة إلى 

3. LNB :  وهو جهاز التحكم وااللتقاط لإلشارات الفضابٌة المجمعة من وجه الصحن والتً توجه الحقا

لٌتم تحوٌلها إلى صورة وصوت ,   Receiverخاص إلى جهاز االستالم   Cable  coaxialسلك عبر 

 .  GHz 12,750وتصل إلى   GHz 11,700ٌعمل بترددات تبدأ من  LNBمن الجدٌر بالذكر إن 

برنامج  باستعمال  المنتفم  الشكل ياالعتٌادي ذ ارسم رسما ً هندسٌا ً المخطط الكتلوي  لهوابً االستالم -

 الفٌزٌو:

 

 

 

 

 

 

 هوائي االستالم االعتيادي مقياس الرسم  الصف   اسم الطالب

 ذي الشكل المنتظم 

 أ - 41 رقم التمرين

  الدرجة    إعدادية الصناعة      1:1  التاريخ  اسم المدرس

 41لوحة رقم 
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 النوع الخاص ذو االشارة المرمزة :  .ب

مثل شبكات التلفزٌون الخاصة  نوع مخصص لتلقً اإلشارات الفضابٌة التلفزٌونٌة الخاصة المرمزة 

 مدفوعة األجر , والذي ٌكون فً العادة بأشكال عدة , وٌتكون من: 

 وهو ذراع ممتد من أسفل قاعدة الصحن الالقط ٌرتبط بأذرع ساندة . :   Armالذراع  .1

لكبر  ن ٌقومان بإسناد وحمل موجه اإلشارة المرمزاوهً ذراع:  Supporting Armانسانذةاألذرع  .2

 وفق وفٌفته وطراز العمل الخاص به  .  على حجمه 

وتسلٌط اإلشارة  وهو الوجه الداخلً المقعر للصحن والذي ٌتمكن من جمع :Dish Faceوجه الصحن  .3

 الفضابٌة إلى موجه اإلشارة لؽرض نقلها . 

وهو عبارة عن جهاز االلتقاط لإلشارات التلفزٌونٌة العالٌة الترمٌز  :Feed Hornموجه اإلشارة  .4

 ونقلها إلى أجهزة تحوٌل اإلشارة . 

 

االشارة المرمرزة  باسرتعمال برنرامج  يارسم رسماً  هندسٌاً  المخطط الكتلوي  لهوابً االستالم الخاص ذ .أ

 الفٌزٌو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوائي االستالم ذي  مقياس الرسم  الصف   اسم الطالب

 االشارة المرمزة  

 ب - 41 رقم التمرين 

  الدرجة    إعدادية الصناعة      1:1  لتاريخا  اسم المدرس
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 الفصل الثالث               

 التحكم ةاألستوديو التلفزيوني وغرف

 والسيطرة

 

 

 في هذا الفصل سيتعلم الطالب رسم :

  45اللوحة

 Microsoft Office) باستعمال برنام    المحطة التلفزيونيةالكتلوي لمكونات الرسم الهندسي للمخطط 

Visio 2007. ) 

 64اللوحة

 Microsoft) باسممتعمال برنممام  وملحقاتممه  (انصووى ً)لألسممتوديو الرسممم الهندسممي للمخطممط الكتلمموي  

Office Visio 2007. ) 

 74ةاللوح 

 Microsoft Office Visio) باسمتعمال برنمام  لشمخص واحمد اإلضماءةلتوزيع مواقع الرسم الهندسي 

2007. ) 

  84اللوحة

 . (Microsoft Office Visio 2007 )  للمايكروفون الديناميكي والسعويالرسم الهندسي 

  49اللوحة 

 Microsoft)  باسمتعمال برنمام   Sound Mixerانصوى ًللممازج للمخطمط الكتلموي الرسمم الهندسمي 

Office Visio 2007. ) 

 02اللوحة

 Microsoft Office Visio)باسمتعمال برنمام   Load Speakerالسمماعة  ألجمزاءالرسم الهندسي  

2007. ) 
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  04ةاللوح

 . (Microsoft Office Visio 2007) باستعمال برنام  CCDالكاميرا نوع  الجزاءالرسم الهندسي 

  00اللوحة 

 . (Microsoft Office Visio 2007)باستعمال برنام    لحامل الثالثيلالرسم الهندسي 

  03اللوحة 

  باسمتعمال برنمام  محطة تلفزيونيمة فMCRً التحكم التلفزيوني خطط الكتلوي لغرفة مللالرسم الهندسي 

(Microsoft Office Visio 2007. ) 

 01اللوحة 

 Microsoft Office) باستعمال برنمام للمخطط الكتلوي لألجهزة الملحقة باألستوديو  الرسم الهندسي 

Visio 2007. ) 
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  محطة تلفزيونية: لمكونات رسم مخطط كتلوي

العناصر التً  من تتكون من عدد اإن المحطة التلٌفزٌونٌة بوصفها أهم جزء فً العملٌة اإلعالمٌة فأنه     

 ً تتألؾ من األقسام اآلتٌة: هلذا ف, ها الوفٌفًبتعمل مجتمعة من أجل تحقٌق النتٌجة األفضل فً عملها وأدا

 :  MCRؼرفة المراقبة المركزٌة  .1

ؼرفة المراقبة المركزٌة والتً تجري فٌها عملٌات التحكم   Master Control Roomوتعرؾ باسم 

 بتصوٌر وإنتاج البرامج بكافة نواحٌها . 

 :  STUDIOاألستودٌو  .2

وهً قاعة التصوٌر التً ٌتم فٌها بناء الدٌكورات وإنجازأعمال ومواقع التصوٌرالداخلً فً األستودٌو 

 وفق طبٌعة العمل المصور فٌها . على حٌث تكون المساحات فٌها متفاوتة 

 : NEWS Roomؼرفة األخبار  .3

 األحداث . وكونها تتحكم فً البث التلفزٌونً ونشراألخبار  المهمة فً العملٌة التلفزٌونٌة من األجزاء وتعد

 : Editing Roomؼرفة المونتاج  .4

التلفزٌونٌة بعد انتهاء مرحلة  وإنجاز األعمال وهً الؽرفة التً تجري فٌها عملٌات المونتاج والتقطٌع

  .التصوٌر

 :Archiveالمكتبة واألرشٌؾ  .5

لحفف المواد التلفزٌونٌة القدٌمة والبرامج السابقة من أجل إعادة وهً عبارة عن مكتبة صورٌة تستخدم 

 استخدامها عند الضرورة .

 وحدة التحكم فً شدة اإلضاءة : .6

وٌتم توصٌل  (Demarالمعتم )ٌمكن التحكم فً شدة اإلضاءة عن طرٌق جهاز اإلعتام التدرٌجً لإلضاءة 

والذي ٌشبه جهاز التحكم بالصوت وٌعمل هذا الجهاز او مصادر اإلضاءة بهذا الجهاز الكشافات جمٌع 

 على خلق التوازن فً شدة اإلضاءة وٌستعمل لعمل المؤثرات الضوبٌة .

 :  Broadcasting Roomؼرفة اإلرسال  .7

 وهً الؽرفة التً ٌتم فٌها وضع أجهزة البث التلفزٌونً والخاصة بالبث واإلرسال . 

 :   Broadcasting Antennaهوابً اإلرسال  .8

برج إرسال مزود بهوابٌات خاصة كل وفق وفٌفته " بث تلفزٌونً أرضً, بث تلفزٌونً  وهو عبارة عن

 فضابً ". 

 

 45لوحة رقم 
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 ارسم رسما ً هندسٌا ً المخطط الكتلوي  لمحطة تلفزٌونٌة باستعمال برنامج الفٌزٌو :  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45 رقم التمرين  محطة التلفزيون   مقياس الرسم  الصف   لباطلاسم ا

  الدرجة    إعدادية الصناعة       1:1  لتاريخا  اسم المدرس
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 رسم المخطط الكتلوي لألستوديو الصوتي وملحقاته: 

 :األستوديو الصوتي وملحقاته

تتعلق باألعمال والعملٌات الصوتٌة فً اإلعالم مثل  ٌستخدم األستودٌو الصوتً بصورة عامة إلؼراض     

 " اإلذاعة , تسجٌل الحوارات , التسجٌل الموسٌقً " وٌتكون من: 

  ": Control Roomؼرفة السٌطرة  .1

وفق على وهً الؽرفة التً ٌقوم من خاللها الفنٌون والمخرج بإجراء كافة العملٌات الصوتٌة المطلوبة 

 نوع و طبٌعة العمل الصوتً , وباستخدام محتوٌات هذه الؽرفة وهً : 

وٌكون من األجهزة المهمة فً األستودٌو الصوتً والتً  :Sound Mixerجهاز المازج الصوتً  .أ

النفر عن عدد  صرؾتستخدم فً تضخٌم وإرسال ومزج اإلشارات السمعٌة والموازنة فٌما بٌنها ب

 المداخل والمخارج الموجودة فً المازج .

وٌكون بمواصفات صوتٌة خاصة عبر تجهٌزه ببطاقات حاسوبٌة خاصة  :Computerحاسوب  .ب

 .  Sound Cardبالصوت 

 :  Large Sound Boothحجرة التسجٌل الكبٌرة  .2

طبٌعة العمل الصوتً وفق نوع و ة علىأو لمجامٌع معٌن ىوهً الحجرة الخاصة بالتسجٌل ألكثر من مؤد

 المسجل فً داخلها , وتتمٌز بكونها عازلة للصوت من الداخل والخارج . 

 :  Single Sound Boothحجرة التسجٌل الصؽٌرة .3

وفق نوع  على ألؼراض العزل الصوتً الفابق معدةواحد فقط  ىوهً الحجرة الخاصة بالتسجٌل لمؤد

 . طبٌعة العمل الصوتً المسجل بهاو

 :   Server Roomؼرفة الخزن والبٌانات .4

السعة إلؼراض خزن المكتبة الصوتٌة ترتبط بشبكة عمل مع  ةوهً عبارة عن ؼرفة حاسوب كبٌر

  .حاسوب ؼرفة السٌطرة وٌتم فً هذه الؽرفة خزن " الحوارات المسجلة , الموسٌقى , المؤثرات الصوتٌة

 لؽرض رسم المخطط الكتلوي لألستودٌو الصوتً وملحقاته .  الفٌزٌوهنا ٌمكن الرسم باستخدام برنامج 

 

 

 

 

 46لوحة رقم 
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 ارسم رسما ً هندسٌا ًالمخطط الكتلوي  لألستودٌو الصوتً وملحقاته باستعمال برنامج الفٌزٌو: -

 

 

 

 

 االستوديو الصوتي  مقياس الرسم  الصف   اسم الطالب

 وملحقاته    

 46 رقم التمرين

  الدرجة إعدادية الصناعة       1:1  لتاريخا  اسم المدرس
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 اإلضاءة لشخص واحد: مواقع رسم مخطط توزيع

 :توزيع اإلضاءة لشخص واحد

هناك العدٌد من الطرق التً ٌمكن من خاللها توزٌع اإلضاءة التلفزٌونٌة داخل األستودٌو تماشٌا مع نوع      

 كاألتً : وطبٌعة اللقطة أو المشهد المصور , وأنواعها 

  مصدرٌن لإلضاءة :  Source Light 2الطرٌقة األولى  .1

لؽرض إضاءة مقدمته  من االمام وتستخدم هذه الطرٌقة بوضع مصدرٌن لإلضاءة على جانبً الشخص

وتكون شدة المصدرٌن متساوٌة وهذه الطرٌقة نادرا فقط والحصول على إضاءة مسطحة بالكامل للشخص 

   Visio 2007والرموز الهندسٌة الجاهزة فً برنامج  Draw وباستخدام طرٌقة أدوات الرسم ما تستعمل 

 لؽرض رسم وتوزٌع مصادر اإلضاءة على رمز الشخص الواحد .

 

 أجزاء اللوحة : 

 .  Light Sourceمصدران إضاءة  .أ 

 .   Personشخص  .ب 

 .   Light Beamشعاع ضوبً  . ت
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ارسم رسماً هندسٌاً  مخطط توزٌع اإلضاءة لشخص واحد باستعمال مصدرٌن لإلضاءة باستعمال برنرامج   . أ

 الفٌزٌو:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثة مصادر لإلضاءة: Source Light 3الطرٌقة الثانٌة   .2

مقدمته  الثالث علىعلى جانبً الشخص و اثنان تستخدم هذه الطرٌقة بوضع ثالثة مصادر لإلضاءةو 

وفً هذه  لؽرض الحصول على إضاءة أكثر لتفاصٌل الشخص والحصول على نصوع أعلى عند التصوٌر

الحالة تختفً الفالل بالكامل وهذا ٌودي الى تسطٌح اإلبعاد فً الصورة وتستعمل فً البرامج الكومٌدٌة 

والرموز الهندسٌة الجاهزة فً برنامج   Draw وهنا ٌمكن وباستخدام طرٌقة أدوات الرسم  وبرامج األطفال

Visio 2007    الشخص الواحد .لؽرض رسم وتوزٌع ثالثة مصادر اإلضاءة على رمز 

 أجزاء اللوحة : 

 . Light Source ثالثة مصادر إضاءة  .أ

 .   Personشخص  .ب

 .  Light Beam شعاع ضوبً  .ت

 مخطط اضاءة   مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

 مصدر واحد 

 أ -47 رقم التمرين

  الدرجة    إعدادية الصناعة      1:1  التاريخ  اسم المدرس
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توزٌع اإلضاءة لشخص واحد باستعمال ثالثة مصادر لإلضاءة باستعمال  ا ً ارسم رسماً  هندسٌاً  مخطط  . ب

 برنامج الفٌزٌو :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Fill Lightالطرٌقة الثالثة إضاءة ملء الفالل  .3

 هً:تستخدم هذه الطرٌقة بوضع ثالثة مصادر لإلضاءة و

تصوب على احد جانبً الشخص )الموضوع  وتكون مركزة وتخلق : key lightالربٌسٌة  اإلضاءة . أ

 وتجسدها . األشٌاءفالال وتبرز شكل 

 رأستصدر من موقع خلؾ الشخص )الموضوع  وتصوب على : Back lightالخلفٌة  اإلضاءة. ب

 بالبعد الثالث )العمق  وتفصل الموضوع عن الخلفٌة . إحساساوكتفً الشخص , تولد 

للشخص )الموضوع  وعلى مناطق الفل  األخرتصوب على الجانب : Fill lightالتكمٌلٌة  اإلضاءة. ت

 اإلضاءةمنتشرة وشدتها اقل من شدة  ناعمة أشعتهاالربٌسٌة لتخفؾ الفالل وتكون  اإلضاءةالناتجة من 

 الربٌسٌة .

ثالثة مصادر  مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

 لالضاءة

 ب -47 رقم التمرين

  الدرجة    إعدادية الصناعة    1:1  التاريخ  اسم المدرس
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لؽرض رسم   Visio 2007والرموز الهندسٌة الجاهزة فً برنامج Draw وباستخدام طرٌقة أدوات الرسم

 وتوزٌع مصادر اإلضاءة لملء الفالل على رمز الشخص الواحد .

 

 أجزاء اللوحة: 

 .  Light Sourceثالثة مصادر إضاءة  .أ

 .   Personشخص  .ب 

 .   Light Beamشعاع ضوبً  . ت

 

الفرالل باسررتعمال  ءتوزٌررع اإلضراءة لشرخص واحرد بطرٌقررة إضراءة مرل ا ًارسرم رسرما ً هندسرٌا ً مخططر .ت

 برنامج الفٌزٌو :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت -47 رقم التمرين اضاءة ملء الظالل مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

  الدرجة    إعدادية الصناعة      1:1  التاريخ  اسم المدرس
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 المخطط الهندسي للمايكروفون الديناميكي والمايكروفون السعوي: 

  المايكروفون:

الفنٌة واالداة الربٌسٌة اللتقاط االصوات وٌتم ذلك بتحوٌل اهتزازات الصوت فً الهواء الى  اآللةهو     

 تٌار كهربابً ومنها الماٌكروفون الدٌنامٌكً والسعوي . 

 

 :  Dynamic MICالماٌكروفون الدٌنامٌكً  .أ

التً تنتقل  ةحٌث ٌولد باالهتزاز الموجة الصوتٌ  Vibrating Coilوفق نفام الملؾ المهتز  على ٌعملو

والتً تعمل على طاقة   Speaker, سماعة  Mixerبدورها عبر السلك الناقل إلى " المازج الصوتً 

 االهتزاز للموجات الصوتٌة الداخلة , وتتكون اللوحة من: 

وهو عبارة عن مؽناطٌس أسطوانً الشكل ٌحول الموجات الصوتٌة المهتزة  :Magnetالمؽناطٌس  .1

 بواسطة الملؾ إلى ذبذبات مصؽرة تكون بدورها الموجات الصوتٌة الخارجة من الماٌكروفون . 

وهو عبارة عن جدار معدنً خفٌؾ من األلمنٌوم ٌقوم بتخفٌؾ شدة الموجات  :Diaphragm الحاجب .2

 اٌكروفون .الم الىالصوتٌة الداخلة 

شرٌط معدنً معلق على المؽناطٌس لتحوٌل االهتزازات الموجٌة إلى عن وهو عبارة  :Coil الملؾ .3

 طاقة تنتقل إلى السلك الحامل للصوت .   

  .وهو عبارة عن حاففة مخروطٌة تحفف المكونات الداخلٌة للماٌكروفون :Inner Cone الؽالؾ الداخلً .4

وهً االهتزازات الهوابٌة الداخلة إلى الماٌكروفون حاملة معها  : Sound Wavesانصوتٍتالموجات  .5

 الطاقة الصوتٌة المكونة للصوت المتحرك عبر السلك الحامل لها . 

 الصوتٌة الخارجة من الماٌكروفون متحركة إلى مصدر  وهً اإلشارة:  Signed Outانخارجتاإلشارة  .6

 ".   Speaker, سماعة   Mixerتلقً واستقبال الصوت مثل " المازج الصوتً 

وهً عبارة عن وصلة صوتٌة تكون فً نهاٌة سلك الماٌكروفون  :In put Jackالتوصٌلة الصوتٌة  .7

  .نوعٌتها وفق نوع الجهاز الذي ٌرتبط به الماٌكروفونوترتبط بمدخل ٌناسب حجمها 
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 باستعمال برنام  الفيزيو: ارسم رسما   هندسيا   المخطط الهندسي للمايكروفون الديناميكي .أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ -48 رقم التمرين  المايكروفون الديناميكي مقياس الرسم  فالص  اسم الطالب

  الدرجة    إعدادية الصناعة        1:1  التاريخ  اسم المدرس
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 : Condenser  MICالماٌكروفون السعوي  .ب

التً تنتقل بدورها  ةهتزاز الموجة الصوتٌالمهتزة حٌث ٌولد باح المعدنٌة وفق نفام الصفابعلى  ٌعملو 

" والتً تعمل على طاقة البطارٌة التً  Speaker, سماعة  Mixerعبر السلك الناقل إلى" المازج الصوتً 

ٌزود بها هذا الماٌكروفون إلؼراض الجودة الصوتٌة وتزوٌد الصفابح المعدنٌة بالطاقة الالزمة  للموجات 

 الداخلة لها والخارجة منها , وتتكون اللوحة من: الصوتٌة 

وهً عبارة عن صفٌحة من األلمنٌوم الرقٌق المخصص لتلقً  : Front Plateالصفٌحة األمامٌة.1

 االهتزازات الصوتٌة الداخلة للماٌكروفون .

األلمنٌوم الرقٌق المخصص لتلقً االهتزازات الصوتٌة  وهً صفٌحة من :Back Plateالخلفٌة  الصفٌحة.2

الماٌكروفون مرورا بالبطارٌة لزٌادة قوة اإلشارة الخارجة منها إلى  عبر لكً تحول الداخلة للماٌكروفون,

 " على سبٌل المثال .   Speaker, سماعة   Mixer" المازج الصوتً 

وهً االهتزازات الهوابٌة الداخلة إلى الماٌكروفون حاملة معها  : Sound Wavesانصوتٍتالموجات .3

 الطاقة الصوتٌة المكونة للصوت المتحرك عبر السلك الحامل لها . 

وهً وحدة تزوٌد الطاقة فً الماٌكروفون لؽرض تقوٌة اإلشارة الخارجة إلى مصدر  : Batteryانبطارٌت.4

 " .  AAA , AAوتكون فً العادة نوعٌة البطارٌة المستخدم من طراز "  خارجً ,

الصوتٌة الخارجة من الماٌكروفون متحركة إلى مصدر  وهً اإلشارة : Signed Outانخارجتاإلشارة .5

 ".   Speaker, سماعة   Mixerتلقً واستقبال الصوت مثل " المازج الصوتً 
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 باستعمال برنام  الفيزيو: ارسم رسما   هندسيا   المخطط الهندسي للمايكروفون السعوي .ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب -48 رقم التمرين المايكروفون السعوي مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

  الدرجة    إعدادية الصناعة     1:1  التاريخ  اسم المدرس
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 : Sound Mixerالكتلوي للمازج الصوتي المخطط 

  : Sound Mixerانصى ًالمازج 

جهاز المازج الصوتً العنصر األساسً والمحوري فً عملٌة بناء التقنٌات الصوتٌة فً العمل  دٌع     

  Sound Trackالقدرة على جمع مكونات المجرى الصوتً  فلهذا الجهاز اإلعالمً التلفزٌونً واإلذاعً ,

"الحوار, الموسٌقى, المؤثرات الصوتٌة " من عدة مداخل صوتٌة وجمعها والتحكم فً عناصرها الصوتٌة 

وتصدٌرها عبر مخرج صوتً واحد أو عدة مخارج متنوعة , لذا فان استخدام المازج الصوتً موجود فً 

 ولوجٌا اإلعالم . جمٌع المؤسسات اإلعالمٌة التلفزٌونٌة واإلذاعٌة وكل الجهات التً تتعامل مع تكن

 وٌتكون المازج الصوتً من األجزاء اآلتٌة: 

وهً مداخل وصالت الصوت إلى داخل المازج  : audio input jack monoانصوثمداخل  .1

",   Jack  ,XLR 3.5وصلة كبٌرة والتً تتنوع أنواعها بٌن  Monoالصوتً وبنفام صوت أحادي 

 وهذه المداخل مخصصة حصرا للماٌكروفونات .

وهً مداخل وصلة الصوت إلى داخل المازج الصوتً  : RCA mono  audio inputمدخل الصوت .2

والتً تستخدم ألخذ الصوت من مصدر خارجً كمشؽل أقراص لٌزرٌة  Monoوبنفام صوت أحادي 

CD player   . 

وهً مفاتٌح التحكم الدابرٌة بمستوٌات القناة الصوتٌة الداخلة للمازج  :Pan & Levelالمعدل الصوتً  .3

, المتوسطة  Hi" العالٌة  ةتوازنه من خالل مستوٌات اإلشارة الثالثووالتً تتحكم بمستوى الصوت 

MIDI  المنخفضة ,Low  ." 

لألعلى  Volumeوهو مفتاو تحكم منزلق ٌتحكم بحجم الصوت  : audio faderمفتاو التحكم الصوتً .4

 واألسفل . 

ووفٌفته التحكم فً مستوٌات التنؽٌم الصوتً للصوت فً المازج  :Graphic EQالٌدوي  المكافا .5

 لتحسٌن نوعٌة وجودة الصوت الخارج إلى السماعات .  

وهو عبارة عن المؤشر الضوبً الخاص بمقٌاس الشدة الصوتٌة : db Peak Meterالمقٌاس الصوتً  .6

 . dbبوحدة دٌسٌبٌل 

وهومولد إشارات ترددٌة مدمج بالمازج لؽرض تولٌد مؤثرات : Effect Generatorولد المؤثرات م .7

 .  Echoوالصدى    Halingصوتٌة كالتضخٌم 

وهو مفتاو تحكم منزلق ٌتحكم بحجم الصوت  :Master audio faderمفتاو التحكم الصوتً الربٌسً  .8

Volume ًلألعلى واألسفل للصوت النهابً الخارج من المازج الصوت  . 
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وهً مفاتٌح التحكم األفقٌة بمستوٌات القناة الصوتٌة الخارجة من  :Pan & Levelالمعدل الصوتً  .9

,  Hi" العالٌة  ةالمازج والتً تتحكم بمستوى الصوت وتوازنه من خالل مستوٌات اإلشارة الثالث

 ".  Low, المنخفضة  MIDIالمتوسطة 

وهً مخارج وصلة الصوت إلى خارج المازج الصوتً  :audio output stereoالمخارج الصوتٌة  .19

أو   Speakersوالتً تستخدم ألخذ الصوت من المازج إلى السماعات   Stereoوبنفام صوت ثنابً 

 . Recorderجهاز التسجٌل 

 

  :باستعمال برنام  الفيزيو Sound Mixerللمازج الصوتي  ارسم رسما   هندسيا   المخطط الكتلوي -
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 : Loud Speakerرسم الهندسي ألجزاء السماعة ال

  :Loud Speakerأجزاء السماعة 

هً المخرج الوحٌد للصوت المسموع فً جمٌع التقنٌات التلفزٌونٌة  Loud Speakerالسماعة  دتع    

 ن:وفق عملها مع األجهزة المتنوعة فً تكنولوجٌا اإلعالم وتتكون معلى وذلك كونها تعرض الصوت 

  : Signal Inputمدخل اإلشارة.1

وهو مدخل اإلشارة الصوتٌة إلى السماعة كوصل الصوت من" الماٌكروفون , جهاز عرض صوري 

 صوتً " .

  :Voice Coilالملؾ الصوتً .2

وفق اإلشارة الصوتٌة على وهو عبارة عن ملؾ معدنً متحرك حول مؽناطٌس مكهرب ٌقوم بالتحرك 

 الواردة و تذبذبها . 

  :Magnetالمؽناطٌس .3

وهو مصدر الطاقة للملؾ المتحرك مولد الصوت الخارج من جسم السماعة والذي ٌستمد طاقته من 

 مصدر كهربابً . 

 : Diaphragmالحاجب .4

 ها الداخلٌة . بوهو ؼطاء ورقً ٌوجه األصوات التً تصدرها السماعة وٌقوم بحماٌة السماعة وأجزا 
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 باستعمال برنام  الفيزيو: Loud Speakerالسماعة  ألجزاءارسم رسما   هندسيا   المخطط الهندسي  -
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  :CCDالرسم الهندسي ألجزاء الكاميرا 

 :CCDأجزاء الكاميرا 

ذات الشرٌحة المدمجة بأنها األكثر  "  CCD  "Camera Control Deviceالكامٌرا الفٌدٌوٌة  تمتاز   

واإلعالمً تحدٌدا حٌث تعمل هذه الكامٌرا بشرٌحة وفابؾ محوسبة  شٌوعا فً مجاالت التصوٌرالتلفزٌونً

تمكنها من السٌطرة على جمٌع أجزاء الكامٌرا وإدارة جمٌع الوفابؾ من خالل القوابم االلكترونٌة المخزنة 

 فٌها مسبقا , وتتكون من األجزاء اآلتٌة : 

والضوء إلى  وهً الجزء البصري الموجود فً مقدمة الكامٌرا والذي ٌدخل الصورة  : Lensانعذست .1

وتكون فً العادة عدسة بمتحكم وضوو الكترونً وبإبعاد بؤرٌة تساوي حجم  CCD Chipsetشرٌحة 

 الصورة فً العٌن البشرٌة. 

وهً الشرٌحة اإللكترونٌة المبرمجة التً تستقبل البٌانات الضوبٌة الصورٌة  :CCD Chipsetشرٌحة  .2

 من العدسة وتقوم بمعالجتها لكً تحولها إلى صورة الكترونٌة . 

وهو محول البٌانات الذي ٌقوم بترمٌز الصورة  : Analog front endانتناظرٌتمحول المقدمة  .3

 وفق النفام التلفزٌونً الذي تسجل به الكامٌرا . على االلكترونٌة إلى ترددات صورٌة 

 ٌفة معالجة الصورة لونٌا وضوبٌاوهو معالج صوري ٌقوم بوف :Image Processor معالج الصور .4

فق النفام الذي و علىالكامٌرا , ألؼراض تسجٌل المادة وفق النفام التلفزٌونً الذي تسجل به  على

 تعتمده جهة اإلنتاج .

وهو محول الربط الذي ٌقوم بمزامنة وصول اإلشارات  :System Busمحول إشارات النفام  .5

 .  CCDالصورٌة الصوتٌة فً الكامٌرا 

وهو مولد بصمة قاعدة الزمن االلكترونٌة التً تسجل زمن  : Time Generatorانزمنمولد قاعدة  .6

  .وفق نفام التزامن المبرمج فً الكامٌرا على والصوت وتقوم بمطابقة الصورة  ة المادة المصور

تزامن تثبٌت عملٌات الكامٌرا وبٌختص الجزء الذي  هو :Embedded Controllerالمتحكم الثابت  .7

 .ها بالشكل الصحٌح بالعملٌات وإجرا

المصورة  تقوم بعرض الصورة الفٌدٌوٌة CCDوهً شاشة مدمجة فً الكامٌرا  :LCDشاشة العرض  .8

 وعرض قوابم األوامر واالختٌارات والوفابؾ فً الكامٌرا . 

وفق  علىوهو ماٌكروفون سعوي مدمج فً أعلى الكامٌرا قابل لإلزالة والتؽٌٌر :MICماٌكروفون  .9

 وفق العمل التلفزٌونً المصور . على الحاجة إلٌه أو 
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 الصوتً المدمج بجسم الكامٌرا والذي  -وهو المسجل الصوري  :Cassette RECشرٌط التسجٌل  .19

 ٌقوم بتخزٌن المادة المصورة على كاسٌتات فٌدٌوٌة مؽناطٌسٌة . 

 .   Lithium-Ionوهً وحدة تزوٌد الكامٌرا بالطاقة عبر بطارٌة قابلة للشحن نوع  : BATTبطارٌة  .11

الٌدوٌة ومن ثم إضافة   Drawعبر الرسم بطرٌقة   Visio 2007ٌتم هنا رسم اللوحة باستخدام برنامج     

 Cassetteشرٌط التسجٌل  ,  MIC, ماٌكروفون  LCDالرموز الجاهز ألجزاء الكامٌرا " شاشة العرض 

REC   , بطارٌةBATT  . 
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 باستعمال برنام  الفيزيو: CCDارسم رسما   هندسيا   المخطط الهندسي لمكونات الكاميرا  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكونات كاميرا  مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

CCD  

 رقم التمرين
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  :Tri Podالرسم الهندسي للحامل الثالثي 

  :Tri Podالحامل الثالثي 

ألؼراض التصوٌر وثبات الصورة , سنقسم  االثالثٌة الذي ٌحمل الكامٌرا وٌثبتهوهو الحامل ذو القوابم      

 طرٌقة رسم الحامل الثالثً القوابم كاآلتً: 

 الحامل الثالثً بالشكل األساسً : -أوال

تستخدم  قاعدة لدابنٌة عن وهً القدم التً تستند علٌها رجل الحامل وهً عبارة :Leg Footقدم الحامل  .أ

 للتثبٌت .  

 ادة مصنعة من مركبات األلمنٌوم وتكون ذاتوهً قابمة الحامل المفردة وتكون فً الع : Legانرجم. ب

 ألؼراض الدمج الداخلً لقطع  رجل الحامل .  أخرى أشكالأو  شكل أسطوانً

وهو الجزء المركزي من الحامل الذي ٌقوم بحمل الكامٌرا :  Center Columnانمركزيالعامود . ت

 على قاعدة خاصة لهذا الؽرض.  

وهو الجزء المحوري للحامل الذي ٌجمع قوابم الحامل الثالثً مع : Tri-Pod Bodyجسم الحامل  .ث

 بعضها لٌجعلها ترتبط مع بعضها بالعمود المركزي .

 الحامل الثالثً مع األجزاء :  -ثانٌا

قاعدة لدابنٌة تستخدم  عن وهً القدم التً تستند علٌها رجل الحامل وهً عبارة :Leg Footقدم الحامل  .أ

 للتثبٌت .  

ادة مصنعة من مركبات األلمنٌوم وتكون ذات وهً قابمة الحامل المفردة و تكون فً الع : Legالرجل  .ب

 ألؼراض الدمج الداخلً لقطع  رجل الحامل . أخرى  أشكالشكل أسطوانً أو 

وهو الجزء المركزي من الحامل الذي ٌقوم بحمل الكامٌرا  :Center Column العامود المركزي .ج

 على قاعدة خاصة لهذا الؽرض.  

وهو الجزء المحوري للحامل الذي ٌجمع قوابم الحامل الثالثً مع  : Tri- Pod Bodyانحاممجسم  .د

 بعضها لٌجعلها ترتبط مع بعضها بالعمود المركزي . 

وهو قفل لولبً ٌتحكم فً تثبٌت ارتفاع العمود المركزي منعا الهتزازه  :Screw Lockقفل التثبٌت  .هـ

 أو تخلخله أثناء التصوٌر . 

قاعة تدل على مٌالن الستٌكٌة تحمل سابال تحتجز فٌه فوهً حجرة ب :Bubble Level فقاعة القٌاس .و

 الحامل أو استقامته من أجل ضمان اتجاه اللقطة المصورة الصحٌحة .
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بحركات الكامٌرا الدابرٌة  لتحكمتستخدم ل او مستقٌمة وهً ذراع جانبٌة مابلة :ARMذراع الحامل  .ز

 فً العمود المركزي للحامل الثالثً.   وهً مثبتة المحورٌةو

وهً قطعة معدنٌة مستطٌلة تستقر فٌها الكامٌرا الفٌدٌوٌة عند تثبٌتها للحصول  :Embalmالبالطة  .و

 على أعلى درجات االستقرار والثبات عند التصوٌر . 

 :  Tripod Spiderملحق الحامل الثالثً قالب التثبٌت  -ثالثا 

وتكون ذات وهً قابمة الحامل المفردة وتكون فً العادة مصنعة من مركبات األلمنٌوم  : Legانرجم  . أ

 ألؼراض الدمج الداخلً لقطع  رجل الحامل . شكل أسطوانً أو إشكال أخرى 

وهو عبارة عن قالب مثلث ٌرتبط بجمٌع أرجل الحامل ألؼراض  :Tripod Spiderقالب التثبٌت  .ب

الضخمة ذات األوزان  التصوٌر وعلى األخص عند استخدام الكامٌرات التثبٌت الشدٌد واستقرارآلة

 الملحوفة .

 

 ارسم رسما ً هندسٌا ً الحامل الثالثً بالشكل األساسً باستعمال برنامج الفٌزٌو: . أ
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 ارسم رسما   هندسيا   الحامل الثالثي مع األجزاء باستعمال برنام  الفيزيو: . ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسم رسما   هندسيا   ملحق الحامل الثالثي قالب التثبيت باستعمال برنام  الفيزيو: .ت
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 :  MCRانتهفزٌىنٍةرسم مخطط كتلوي لغرفة التحكم 

 MCR:غرفة التحكم التلفزيونية 

ؼرفة التحكم التلفزٌونٌة  دوتع ؼرفة التحكم الربٌسٌة  Master Control Roomوترمز اختصارا  إلى   

هً القلب النابض بالحٌاة للمحطة التلفزٌونٌة والعمل اإلعالمً الذي ٌعتمد الصوت والصورة فً وفٌفته 

وتتحكم ؼرفة السٌطرة فً كل عملٌات التصوٌر والتسجٌل وإنتاج البرامج ونشرات األخبار الحٌة والمسجلة 

 مسبقا وتتكون من عدة أجزاء هً: 

 : VTRانفٍذٌوٌت أجهزة العرض .1

بتسجٌل وهً مجموعة أجهزة متصلة مع بعضها تقوم   Video Tape Recorderتعنً اختصاراو

 تشؽٌل أشرطة المواد التلفزٌونٌة التً سٌتم بثها عبرؼرفة التحكم .البرامج و

 :Sound Mixer وحدة التحكم الصوتٌة .2

 Soundالبث عبر جهاز مازج صوتً اإلنتاج و هً وحدة السٌطرة على المستوٌات الصوتٌة لعملٌاتو

Mixer  ٌنفم أصوات"المذٌعٌن والمقدمٌن, الموسٌقى المرافقة , األحجام والمستوٌات الصوتٌة لألشرطة

 .المشؽلة 

 :CGوحدة الرسوم الصورٌة  .3

وترمز  هً وحدة حاسوبٌة ملحقة بالمازج التلفزٌونً تقوم بعرض وإنتاج المؤثرات والرسوم الصورٌةو

 أي مولد الشخوص وهً هنا تعنً الرسوم الحاسوبٌة المتحركة والثابتة  Character Generatorإلى

  .واكثر استخداماته افهار شرٌط األخبار وشعار القناة 

 :TLCوحدة التلسٌنما  .4

 وهً وحدة عرض االفالم السٌنمابٌة والسالٌدات الثابتة بطرٌقة تلفزٌونٌة عبر جهاز المازج . 

 : CCUوحدة السٌطرة على الكامٌرات  .5

هً وحدة سٌطرة وتحكم الكترونٌة تقوم بالتحكم بالكامٌرات الربٌسٌة العاملة فً األستودٌو عبر تنفٌم " و

, عامل التعرٌض الضوبً   Contrast, التباٌن اللونً   Iris, فتحة العدسة  WBتوازن اللون األبٌض 

Light Exposure Factor   . " 

 :TV Switcher انتهفزٌونًالمازج  .6

 هوالقلب النابض لؽرفة التحكم التلفزٌونٌة والذي ٌقوم بمهمة التنفٌم للصوت والصورة الواردة إلٌهو

 وإضافة المؤثرات الصورٌة واالنتقال بٌن مصادر الصورة المختلفة وهً:
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 .  CAMلكامٌرات ا .أ

 .VTRأجهزة العرض الفٌدٌوٌة  .ب

 .  CGوحدة الرسوم الصورٌة  .ت

  :RACK UNITوحدة الملحقات االلكترونٌة  .7

عنً بتنفٌم وبث الصوت والصورة فً التلفزٌون والتً تتكون هً الوحدة الهندسٌة التلفزٌونٌة التً ت  و

 من عدة أجهزة الكترونٌة تعمل بصورة متوازٌة فً الوقت نفسه .  

 :Monitors شاشات العرض .8

ؼرفة التحكم   الحٌة القادمة من مصادر الصورة المختلفة فًهً مجموعة شاشات تقوم بعرض الصور و 

 باإلضافة إلى صورة البث الخارجة إلى األثٌر .

 

 باستعمال برنام  الفيزيو: MCR ارسم رسما   هندسيا   المخطط الكتلوي لغرفة التحكم التلفزيونية  -

 

 

 

غرفة التحكم  مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

   MCR التلفزيوني 
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 رسم المخطط الكتلوي لألجهزة الملحقة باألستوديو: 

 :األجهزة الملحقة باألستوديو

تستخدم األجهزة الملحقة باألستودٌو التلفزٌونً بصورة أساسٌة فً التحكم بعملٌات تصدٌر اإلشارة      

التلفزٌونٌة وبث إشارة الشعار لرمز القناة التلفزٌونٌة على سبٌل المثال والتحكم فً طرق التوصٌل بٌن 

 أسالك اإلشارات بٌن أجهزة ؼرفة التحكم وهذه األجهزة هً : 

 . Trans - Coderمحول اإلشارة  .1

 .  Jack Panelلوحة التوصٌالت المتنوعة  .2

 .  Logo Generatorمولد اإلشارة والشعار  .3

  . Time Base Correctorمصحح قاعدة الزمن  .4

 .   Blank Panelلوحة احتٌاطٌة فارؼة  .5

 .   Power UPSطاقة الوحدة تزوٌد  .6

  " والذي ٌستخدم فً رسمه برنامج الفٌزٌو Rackحٌث تجتمع جمٌع هذه األجهزة فً حامل عمودي هو "  

 لرسم أجزاء هذا الحامل فً مخطط كتلوي . 

 

  :Trans - Coderمحول اإلشارة  .1

وفق معطٌات بٌانات البث المتفق علٌها إي لما تعتمده  على وٌقوم هذا الجهاز بتحوٌل نفم اإلشارات

 المحطة التلفزٌونٌة من إشارة للبث وحزمة ترمٌز . 

هً توصٌلة تلفزٌونٌة عامة "صورة وصوت " تأتً من المازج التلفزٌونً و :Jack Inتوصيلة  .أ

 .  VHF , UHFوتدخل إلى محول اإلشارة لٌتم تحوٌلها إلى إشارة فٌدٌوٌة قابلة للبث مثل 

قابلة  هو محول صٌؽة اإلشارة لٌتم تحوٌلها إلى إشارة فٌدٌوٌةو :Signal Converterمحول إشارة  .ب

 , أي انه ٌقوم بعملٌة ترمٌز اإلشارة.   VHF , UHFللبث مثل 

هً عبارة عن مضخم إشارة ترددٌة ٌقوم بتضخٌم سعة اإلشارة و :Signal Ampمضخم إشارة  .ج

 التلفزٌونٌة لتهٌبتها للبث . 

 " .  Video - Audioهو مقسم اإلشارة اإللكترونٌة التلفزٌونٌة "و :Signal Dividerمقسم إشارة  .د

 وفق حالة عمل الجهاز وتردد اإلشارة االلكترونٌة فٌه .   على مقٌاس ضوبً متؽٌر : Indictorيؤشر .هـ

هررو منفررذ خررروج قلبررً التكرروٌن ٌتعامررل مررع اإلشررارات ذات األحجررام و:  Coaxial Outputمخممرج .و

 الصورٌة الترددٌة العالٌة مثل إشارة البث الصوري والصوتً . 

 01لوحة رقم 
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 : Jack Panelلوحة التوصيالت المتنوعة  .0

تستخدم أنواعا متعددة من التوصٌالت ألؼراض الربط الصوري  ةعبارة عن حاملة توصٌالت متنوع ًهو

والصوتً بباقً أجزاء الحامل العمودي وأجهزة ؼرفة السٌطرة التلفزٌونٌة , ومن أنواع التوصٌالت التً 

 " , أما أجزاء هذه اللوحة فهً:  Jack 3.5   - Jack 2.00 - RCA - BNCتستخدمها هذه اللوحة "

مداخل وصلة الصورة أو الصوت إلى داخل اللوحة من أي نوع  وهو :  Jack Input ىصٍممدخل  .أ

 ٌخصص لنقل اإلشارة . 

إلى المخرج االلكترونً الذي  لتفرعًاوهو موزع اإلشارة  :Signal Multi - Viralمفرع إشارة  .ب

 وفق نوعها وترددها  على ٌفرع اإلشارات

 وصلة اإلشارة التلفزٌونٌة  إلى خارج اللوحة.  مخارج هو :  Multi Outputمخارج متعددة  .ج

 :   Logo Generatorجهاز مولد اإلشارة والشعار  .3

صورة بسٌطة لشعار القناة او إشارة األلوان  هو جهاز تولٌد إشارة ذو قابلٌة خزن محدودة التتجاوزو

الربٌسٌة التً تحمل أسم المحطة التلفزٌونٌة والذي ٌقوم بدمجها مع إشارة البث الربٌسٌة للمحطة 

 التلفزٌونٌة   أما أجزاء هذه اللوحة فهً : 

 وهو زر ضؽط ٌقوم بتشؽٌل الجهاز ٌدوٌا . :Switchزر تشغيل  .أ

ٌعمل هذا المفتاو بصورة تزامنٌة عند تدفق اإلشارة و :Automatic Switchمفتاح تشغيل آلي  .ب

 التلفزٌونٌة للبث عبر جهاز محول اإلشارة فً الحامل العمودي . 

عاملة للجهاز وهً إما بث شعار الٌقوم بتولٌد وتحدٌد الوفابؾ  :Function GENمولد وظائف .ج

وفق البرمجة التً ٌعمل  علىات المحطة التلفزٌونٌة ـبٌان القناة او تولٌد إشارة البث اللونٌة التً تحمل

  .بها

ٌقوم بتولٌد حزمة اإلشارة االلكترونٌة الخاصة بشعار القناة الذي و :Signal GENمولد إشارة  .د

 ٌدمج مع الدفق الربٌس إلشارة البث التلفزٌونً الخارجة من المازج التلفزٌونً منتهٌة بؽرفة البث . 

هو منفذ خروج اإلشارة من مولد الشعار , وٌكون على شكل و :  Coaxial Out putيخرج .هـ

 ذات جودة عالٌة للتوصٌل .  BNCوصلة قلبٌة 

 :  Time Base Correctorجهاز مصحح قاعدة الزمن  .1

وبٌن زمن اإلشارة  وٌقوم هذا الجهاز بتصحٌح قاعدة الزمن بٌن الصوت والصورة التلفزٌونٌٌن من جهة

  :زمن اإلشارة البث الخارجة إلى الجو العام وٌتكون هذا الجهاز من األجزاء اآلتٌةالتلفزٌونٌة و

وصلة دخول إشارة الصورة النهابٌة القادمة عن هو عبارة و : Video Inputصىريمدخل توصيل .أ

 من المازج الصوري .
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وصلة دخول إشارة الصوت القادمة من  عن هو عبارةو :Audio Inputمدخل توصيل صوتي  .ب

 المازج الصوتً .

هً " وٌقوم هذا الجزء بعملٌة تحدٌد الوفٌفة الخاصة بالمصحح  :Function GENمولد وظائف  .ج

إشارة ووالصورة , تصحٌح قاعدة الزمن بٌن اإلشارة التلفزٌونٌة  تصحٌح قاعدة التزامن بٌن الصوت

 البث الرادٌوٌة . 

هً وحدة تجمٌع وبناء اإلشارة التلفزٌونٌة النهابٌة المصححة و :Signal Raiserمجمع اإلشارة  .د

 زمنٌا لؽرض إرسالها للبث او التسجٌل بؽٌة الحفف و األرشٌؾ.  

هو الجزء المختص بتحوٌل وإرسال اإلشارة و :Signal Transponder مرسل اإلشارة . هـ

 التلفزٌونٌة المصححة إلى وجهتها النهابٌة كالبث او التسجٌل .  

هو منفذ خروج اإلشارة من مصحح قاعدة الزمن , وٌكون على و :  Coaxial Outputيخرج .و

 ذات جودة عالٌة للتوصٌل . BNCشكل وصلة قلبٌة 

 

 Rackالكتلوي لألجهزة الملحقة باألستوديو ضمن الحامل العمودي ارسم رسما   هندسيا   المخطط  -أ

 باستعمال برنام  الفيزيو:
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 يزيو:باستعمال برنام  الف Trans - coderلمحول اإلشارة ارسم رسما   هندسيا   المخطط الكتلوي  .ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باالستوديواالجهزة الملحقة  مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

 ومحول االشارة     

 أ -01 رقم التمرين

  الدرجة   إعدادية الصناعة         1:1  التاريخ  اسم المدرس
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سمتعمال برنمام  أب  Jack Panelارسم رسما   هندسيا   المخطط الكتلوي للوحة التوصيالت المتنوعة  .ت

 الفيزيو:

 

باستعمال   Logo Generatorالكتلوي لجهاز مولد اإلشارة والشعار ارسم رسما   هندسيا   المخطط  .ث

 برنام  الفيزيو:

 

 لوحة توصيالت متنوعة  مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

 ومولد االشارة والشعار

 ب -01 رقم التمرين 

  الدرجة    إعدادية الصناعة         1:1  التاريخ  اسم المدرس
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  Time Base Correctorارسم رسما   هندسيا   المخطط الكتلوي لجهاز مصحح قاعدة الزمن  .ج

 باستعمال برنام  الفيزيو:

 

 

 ج -01 رقم التمرين  مصحح قاعدة الزمن مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

  الدرجة    إعدادية الصناعة       1:1  التاريخ  اسم المدرس
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 الرابع الفصل               

 اإلعالم والتواصلية االلكترونية 

 

 

 

 

 في هذا الفصل سيتعلم الطالب رسم :

 52اللوحة

 Microsoft Office) باستعمال برنام   التوضيحي لمستويات االتصالالرسم الهندسي للمخطط  

Visio 2007) . 

  62اللوحة

 Microsoft)باستعمال برنام   للعملية االتصاالليةالتوضيحي لنموذج شرام الرسم الهندسي للمخطط 

Office Visio 2007 ). 

  27اللوحة

باستعمال برنام   للعملية االتصاالليةويفر  -للمخطط التوضيحي لنموذج شانونالرسم الهندسي 

(Microsoft Office Visio 2007 ). 

 82اللوحة

 Microsoft Office Visio) للمخطط التوضيحي لإلطارالمرجعي للمرسل والمستقبلالهندسي  الرسم 

2007. ) 

 29اللوحة

 ( .Microsoft Office Visio 2007) لمخطط توضيحي لصحيفة الكترونيةالرسم الهندسي  

 32انهىحة

 Microsoft Office Visio) المواقع االلكترونية البحث عنلمخطط توضيحي في الرسم الهندسي  

2007).  

 

 



91 
 

 

 

 

 

 مخطط توضيحي لمستويات االتصال: 

 :االتصال عملية

التواصل بٌن طرفٌن أي إٌصال رسالة معٌنة من طرؾ إلى  هً إن عملٌة االتصال بمعنى مبسط للؽاٌة     

 آخر , ولهذه العملٌة أكثر من نوع , لذا سنتناول هنا العملٌة االتصالٌة بأبسط أوجهها والتً تتكون من: 

  وهو الشخص أو الجهة المعٌنة التً تقوم بإرسال رسالة مضمنة ضمن برنامج إذاعً أو مرسل: .1

 تلفزٌونً على سبٌل المثال . 

  .المستهدؾ بالرسالة المتلقًهً الفكرة أو الؽاٌة التً ٌود مرسل الرسالة أن تصل إلى ورسالة: . 2

 هو مفهوم ذو جانبٌن : وتشوٌش :  .3

 االلكترونً على الرسالة وإعاقتها من الوصول إلى هدفها .وهو التشوٌش : تقنً  .أ

 ونقصد به ما ٌحدث داخل الفرد كأن ٌساء فهم الرسالة ألي سبب من األسباب .  داللً :  .ب

هو الشخص أو مجموعة األشخاص الذٌن ٌستقبلون الرسالة وٌتلقونها كان ٌكونوا مجموعة ومتلقً :  .4

 اة من األشخاص أو مجتمع بأسره . منتق

 لمستوٌات االتصال باستعمال برنامج الفٌزٌو:ٌا ًتوضٌح ا ً ارسم رسما ً هندسٌا ً مخطط  -

 

 

 

 

 

 

 

 05 رقم التمرين  مستويات االتصال  مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

  ةالدرج    إعدادية الصناعة        1:1  خاريالت  اسم المدرس

 05لوحة رقم       
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  شرام للعملية االتصالية: -مخطط توضيحي لنموذج ويلبر

 :شرام للعملية االتصالية -نموذج ويلبر

والتً من شأنها أن  جزءا من عملٌة التعلٌم والتعلم وهو نموذج اتصالً ٌتناول العملٌة االتصالٌة بوصفها    

 السلوك والجوانب االنفعالٌة وتأثٌرها على المستقبل للرسالة وتتكون من األجزاء اآلتٌة :  تأثرعلى

 ٌختار الرسالة وٌصبح مرسلها . مصدر: .1

 وهً الواسطة التً ٌمكن بها أن نشفر أي رسالة ونحولها إلى إشارات .  أداة )وضع الكود : .2

 قد تكون إذاعٌة أو تلفزٌونٌة .وهً اإلشارة الحاملة للرسالة والتً  :إشارة  .3

 وهً جهاز استقبال للرسالة المشفرة والتً ٌستطٌع أن ٌفك تشفٌرها .  أداة )فك الكود : .4

 وهً المجموعة أو الفبة المستهدفة بتلك الرسالة المشفرة .  هدؾ: .5

ردود األفعال للرسالة وهً التؽذٌة الراجعة للرسالة المرسلة والتً تعرؾ أحٌانا برجع الصدى:  .6

 المرسلة . 

 شرام للعملٌة االتصالٌة باستعمال برنامج الفٌزٌو: -ارسم رسما ً هندسٌا ً مخطط توضٌحً لنموذج وٌلبر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 06 رقم التمرين شرام -ربنموذج ويل مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

  الدرجة    إعدادية الصناعة         1:1  التاريخ  اسم المدرس

 

 06لوحة رقم 
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 ويفر للعملية االتصالية:  -مخطط شانون

وفق النفرٌات والمفاهٌم الرٌاضٌة   على هونموذج العملٌة االتصالٌة الذي ٌقوم على استخدام المعلوماتو    

 ٌتكون هذا النموذج من األجزاء اآلتٌة :  التً تنقل المعلومات ,التً تشبه عمل اآلالت 

 ٌختار الرسالة وٌصبح مرسلها .مصدر للمعلومات:  .1

هً الفكرة أو الؽاٌة التً ٌود مرسل الرسالة أن تصل إلى الوجهة التً ٌرٌدها أو المجتمع و رسالة: .2

 المستهدؾ بالرسالة .

 ٌقوم بإرسال الرسالة  المطلوبة إلى الفبة المستهدفة.  جهاز إرسال: .3

 هً الرسالة المرسلة بواسطة جهاز اإلرسال. و إشارة : .4

 . انترنٌت  سٌنما  -إذاعة-)تلفزٌون هو نوع الموجة أو الواسطة الحاملة للرسالة االتصالٌةووسٌلة نقل:  .5

 . هو تلقً اإلشارة المرسلة بواسطة جهاز االستقبالو إشارة مستقبلة : .6

 هو الواسطة التً ٌمكن من خاللها تلقً الرسالة وعرضها . و جهاز استقبال : .7

 هم الفبة المستهدفة بالرسالة المرسلة فً العملٌة االتصالٌة. و هدؾ: .8

 هو مفهوم ذو جانبٌن:و مصدر وتشوٌش: .9

 وهو التشوٌش االلكترونً على الرسالة وإعاقتها من الوصول إلى هدفها .مٌكانٌكً :  .أ

 ونقصد به ما ٌحدث داخل الفرد كأن ٌساء فهم الرسالة ألي سبب من األسباب . داللً :  .ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07 لوحة رقم
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 وٌفر للعملٌة االتصالٌة باستعمال برنامج الفٌزٌو: -ارسم رسما ً هندسٌا ً مخطط شانون  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07 رقم التمرين ويفر -مخطط شانون   مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

  الدرجة   إعدادية الصناعة         1:1  التاريخ  اسم المدرس

 

 

 

 مخطط توضيحي لإلطار المرجعي للمرسل والمستقبل: 

 وهناك نموذجان لهذه العملٌة : 

 : 1أجزاء المخطط المرجعً نموذج  .أ

 مرسل الرسالة ٌتحول بدوره إلى مستقبل لرسالة أخرى .مرسل , مستقبل :  .1

  .المستهدؾ بالرسالةالمتلقً وهً الفكرة أو الؽاٌة التً ٌود مرسل الرسالة أن تصل إلى  رسالة: .2

 مستقبل الرسالة ٌتحول هو بدوره إلى مرسل للرسالة . مستقبل , مرسل : .3

 

 08لوحة رقم 
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 :  2أجزاء المخطط المرجعً نموذج  .ب

وهو الشخص أو الجهة المعٌنة التً تقوم بإرسال رسالة مضمنة ضمن برنامج إذاعً أو مرسل: .1

 تلفزٌونً على سبٌل المثال . 

كان ٌكونوا مجموعة  وهو الشخص أو مجموعة األشخاص الذٌن ٌستقبلون الرسالة وٌتلقونها مستقبل: .2

  منتقاة من األشخاص أو مجتمع بأسره . 

 ة بٌن الطرفٌن كعملٌة تواصلٌة . اتجاه الرسالأي تحول  : فً اتجاهٌن .3

 

باستعمال برنامج  1لإلطار المرجعً للمرسل والمستقبل نموذج  توضٌحٌا ا ً ارسم رسما ً هندسٌا ً مخطط .أ

 الفٌزٌو:

 

 

باستعمال برنامج  2لإلطار المرجعً للمرسل والمستقبل نموذج  ٌاتوضٌحا ارسم رسما ً هندسٌا ً مخطط .ب

 الفٌزٌو:

 

 

 

 

 

 االطار المرجعي   مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب
 للمرسل والمستقبل  

 08 رقم التمرين

  الدرجة   إعدادية الصناعة       1:1  التاريخ  اسم المدرس
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 رسم المخطط التوضيحي لصحيفة الكترونية : 

  :ها بوفق أجزاعلى سنتعرؾ هنا على أنواع الصحؾ االلكترونٌة 

  أجزاء الصحٌفة االلكترونٌة النصٌة : .أ

 شرٌط العنوان . .1

 حقل البحث . .2

 الفبات . .3

 العارض الربٌسً . .4

 عمود العناوٌن األول . .5

 عمود العناوٌن الثانً . .6

 حقل أهم األخبار . .7

 العارض الثانوي . .8

 .  روابط االتصال والمعلومات .9

 

 أجزاء الصحٌفة االلكترونٌة الفٌدٌوٌة:  .ب

 التً ٌمكن من خاللها تصفح ومشاهدة األخبار بالصوت والصورة . 

 شرٌط العنوان . .1

 حقل البحث . .2

 الفبات . .3

 العارض الربٌسً . .4

  . " األخبار " بالصوت والصورة .5

 عمود األخبار السابقة .  .6

 العارض الثانوي . .7

 روابط االتصال والمعلومات.  .8

 

 

 

 

 09لوحة رقم 
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 لصحٌفة الكترونٌة نصٌة باستعمال برنامج الفٌزٌو: توضٌحٌا ً  ا ً ارسم رسما ً هندسٌا ً مخطط .أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لصحٌفة الكترونٌة فٌدٌوٌة باستعمال برنامج الفٌزٌو:ا توضٌحٌ ا ً هندسٌا ً مخططارسم رسما ً .ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصحيفة االلكترونية مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب
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 رسم مخطط توضيحي في آليات البحث عن المواقع االلكترونية: 

المعلومات المختلفة من الشبكة العالمٌة للمعلومات وعبر  للحصول علىوهً طرق البحث والتصفح      

 طرٌقتٌن سٌتم توضٌحها بالمخططات فً أدناه : 

  :1آلٌات البحث على اإلنترنٌت نموذج  .أ

 حقل البحث ضمن محرك بحث . .1

 رسالة مضمنة بأمر . .2

 مركز حاسوب ربٌسً . .3

 المنطقٌة . االختٌاراتقابمة  .4

 نتابج البحث .  .5

 :  2آلٌات البحث على اإلنترنٌت نموذج  .ب

 حقل البحث ضمن محرك بحث . .1

 رسالة مضمنة بأمر . .2

 مركز حاسوب ربٌسً . .3

 المنطقٌة . االختٌاراتقابمة  .4

 نتابج البحث .  .5

 نتابج البحث البدٌلة .   .6

باستعمال برنامج  1آللٌات البحث على اإلنترنٌت نموذج  ا ً توضٌحٌ ا ً ارسم رسما ً هندسٌا ً مخطط .أ

 الفٌزٌو:

 

 

 

 

 

 

 

 32لوحة رقم 
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باستعمال برنامج  2آللٌات البحث على اإلنترنٌت نموذج  ا ً توضٌحٌ ا ً ارسم رسما ً هندسٌا ً مخطط .ب

 الفٌزٌو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آليات البحث     مقياس الرسم  الصف  اسم الطالب

 عل  اإلنترنيت  
 32 رقم التمرين 

  الدرجة    إعدادية الصناعة        1:1  التاريخ  اسم المدرس
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 المصطلحات العلمية

 Engineering Drawing الرسم الهندسي

 Industrial Drawing الرسم الصناعي

 Electronic Work Bench ورشة العمل االلكترونية

 File ملف

 Menu قائمة

 New جديد

 Open فتح

 Save حفظ

 Save as حفظ ك

 Edit تعديل

 Select all تحديد كافة

 Copy نسخ

 Cut قطع  قص(

 Delete مسح

 Paste لصق

 Circuit دائرة

 Rotate دوران

 Flip Horizontal انعكاس أفقي

 Flip Vertical انعكاس عامودي

 Zoom in تكبير

 Zoom Out تصغير

 Properties خصائص

 Electric Resistances المقاومات الكهربائية

 Potentiometer الجهد( مجزئالمقاومة المتغيرة  

 Capacitor متسعة

 Inductor ملف

 Transformer محولة

 Ground ارضي

 Diodes الثنائيات

 Transistor الترانزستور

 Operation Amplifier مكبر العمليات

 Flip - Flop نطاط
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 Digital Symbols رموز رقمية

 Antenna هوائي

 Demodulation استخالص

 Modulation تضمين

 Transmitter إرسال

 Receiver استالم

 Electromagnetic Wave موجة كهرومغناطيسية

 Electromagnetic Spectrum كهرومغناطيسيطيف 

 Amplitude Detector كاشف سعوي

 Frequency Detector كاشف ترددي

 Grid شبكة

 Category فئة

 Template قالب

 Recent documents وثائق أخيرة

 General عام

 Basic diagram مخطط أساسي

 Block diagram مخطط كتلوي

 Tool أداة

 Text نص

 Connector مربوط

 Pointer مؤشر

 Shapes إشكال

 Status Bar شريط المعلومات

 Format صيغة

 Multiple select خيارات متعددة

 Line خط

 Fill تعبئة

 Flow Chart مخطط انسيابي

 Satellite قمر صناعي

 Compartment حجرة  مقصورة(

 Solar Array مصفوفة خاليا شمسية

 Dipole ثنائي القطب

 Fuel Thruster صاروخ الوقود

 Earth ارس
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 Sun شمس

 Sensor حساس

 TV Station محطة تلفزيونية

 Speaker سماعة

 Power قدرة  طاقة(

 Main Control Unit وحدة التحكم الرئيسية

 Video Encoder مرمز الفيديو

 Audio Encoder مرمز الصوت

 RF Tuner منغم االشارة

 Application Processor التطبيقاتمعال  

 Color لون

 Light ضوء

 Image Setup الصورة إعدادات

 Signal اشارة

 Monitor شاشة  عارضة(

 Mixer مازج

 Converter محول

 Tracking تتبع

 Global عالمي  شامل(

 Positioning وضع

 Dish Face وجه الصحن

 Supporting دعم

 Link رابط

 News Room اإلخبارغرفة 

 Editing Room غرفة التحرير

 Archive  المكتبة( األرشيف

 Broadcasting إذاعة

 Control سيطرة

 Server Room غرفة الخادم

 Person شخص

 Magnet مغناطيس

 Diaphragm غشاء

 Coil ملف

 Waves موجات
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 Jack توصيلة  مقبس(

 Inner Cone مخروط داخلي

 Front Plate األماميةاللوحة 

 Condenser سعوي

 Dynamic حركي

 Level مرحلة

 Effect Generator مولد المؤثرات

 Haling تضخيم

 Echo صدن

 Lens عدسات

 Chipset شريحة

 Analog  تماثلي( تناظري

 Bus خطوط

 System نظام

 Controller الضابط  المراقب(

 Cassette شريط التسجيل

 Tri Pod ثالثيحامل 

 Center Column مركز العامود

 Screw Lock برغي القفل

 Bubble فقاعة

 Rack  حامل( رف

 Logo شعار

 Blank Panel لوحة فارغة

 Signal Divider اإلشارةمقسم 

 Signal Raiser اإلشارةجمع م

 Signal Transponder اإلشارةمرسل 
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 قائمة المراجع

  المراجع العربية : 

 -الكلٌة التقنٌة/اإلحساء -EWBدلٌلك المبسط لتنصٌب واستخدام برنامج  - د . السٌد سلٌمان احمد سعٌد .1

 . 2995سنة 

 - مركز تطبٌقات الفضاء -دابرة تكنولوجٌا الفضاء واالتصاالت  -وزارة العلوم والتكنولوجٌا العراقٌة  .2

 .  2913أقمار البث الفضابٌة لإلذاعة و التلفزٌون ,  -دلٌل األقمار الصناعٌة 

 . 2911 -الطبعة الثالثة  -جدة  -دار الشروق  -اإلنتاج التلفزٌونً وفنون اإلخراج  -كرم  -شلبً  .3

 . 2919 -الطبعة الثالثة -ترجمة: نبٌل خلٌل  -الرقمً  األلكترونٌك -ألبرت ودونالد بٌج  -مالفٌنو   .4

 . 1978 -1ط -كلٌة اإلعالم  -جامعة القاهرة  -األسس العلمٌة لنفرٌات اإلعالم  -أحمد رشتً , جٌهان . 5

 .   1962 -مصر مكتبة الفنون الدرامٌة  -اإلتصال بالجماهٌر  - ارٌك -بارنو . 6

 المراجع األجنبية : 

1. Kelvin MacDonald -  Microsoft Office Visio 2007 Complete  Courseware – 

Published by Velsoft Interactive Inc – 2005 .     

2. A K Mittal  - Electronics Engineering Drawing - 2nd Edition – 2011.  

3. Alkin  G TV Sound Operations - Focal Press - London - 2007. 

4. Anderson Gary - Video editing and post production - Focal Press  London. 

4th edition - 2001. 

5. Ballura  Mark - Essentials of Music Technology - McGraw Hill  NY - 

2005. 

6. Bevlin .Me. Design through Discovery - Vermont Printing & Beveling by 

Capital City Press - USA - 4
TH 

ED - 2006. 

7. Chester G - Television and radio - Garrison G.R Willis - E.E Meredith 

corp - N.Y - 1999.   

8. Musburger - Gorham - Introduction to media production from analog to 

digital - Kindem and - London - focal press  - 2000. 
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