
 أواًل: القراءة

 الموضوع:

 اإلذاعة المرئية) مراجعة(

استمدت اإلذاعة المرئية كثيرًا من تقاليد وسائل االتصال األخرى وخاصة اإلذاعة المسموعة التي 
 ظهرت في مطلع القرن العشرين وتحولت بعد فترة قليلة إلى وسيلة اتصال بالناس.

ت اإلذاعة المرئية بعد عدة تجارب تقنية ، حيث تم في عام   وفي العقد الرابع من القرن نفسه ظهر 
 م اإلرسال المرئي ألول مرة. 9191

لى جانب  9199وفي عام  م بدأت الشركات الصناعية بإنتاج األجهزة وطرحها في األسواق ، وا 
هذا أخذت المحطات الصغيرة في االنتشار ما جعل وقت البث المرئي ينتظم فترات محدودة ، ال 

 جاوز الساعتين أو ثالث يوميًا.تت

وقد ساعدت تقنيات الصناعة اإللكترونية التي تم تطويرها على تجاوز مشكالت إنتاج أجهزت 
، باإلضافة إلى حالة االنتعاش االقتصادي أعقبت الحرب العالمية الثانية فزادت  االستقبال المرئي

 الرغبة في امتالك هذا الجهاز من قبل ماليين البشر.

م قامت اليابان بإنتاج نوع من أجهزة اإلذاعة المرئية ذات الجودة العالية  9191عام  وبعد
والرخيصة الثمن ما جعلها تنافس أسواق الواليات المتحدة األمريكية ، وتدخل في مجال اإلنتاج 

 التقني الواسع بقوة وجدارة.

المتزايد من الفئات المختلفة  وقد توفرت في اإلذاعة المرئية سمات عديدة جعلتها تتمتع باالهتمام
 في جميع أنحاء العالم.

من أبرز هذه السمات: أنها وسيلة اتصال قريبة من المشاهد، لها القدرة على تكبير األشياء 
الصغيرة وتقريبها، وتحريك الثابت منها واستطاعت بفضل األقمار الصناعية أن تتحول من 

العام العالمي. كما تتطلب من المشاهد انتباهًا وسيلة محلية إلى وسيلة عالمية تخاطب الرأي 
خالف اإلذاعة المسموعة التي ال تحتاج إلى ذلك. إن وجود هذا الجهاز داخل البيت  وتفرغاً 



يجعل منه وسيلة حميمة قليلة الجهد والتكلفة ،توفر للمشاهدين كثيرًا من الوقت والراحة ومتابعة 
 المعلومات ومواكبة الجديد.

 األسئلة:

   وأيهما أكثر اتصاالً  متى ظهرت كل من اإلذاعة المسموعة واإلذاعة المرئية ؟ -9
 ( 9؟ )بالناس 

 (9متى ازدادت رغبة الناس في امتالك أجهزة اإلذاعة المرئية؟ ) -2
 (2ما اسم البلد الذي قام بإنتاج أجهزة اإلذاعة المرئية عالية الجودة؟ ومتى؟) -9
 (9ما أهم سمات اإلذاعة المرئية؟ ) -9

 ثانيًا: النحو

 مراجعة لما سبق دراسته

 أنواع الجمع 

أو أكثر، ويتم بزيادة ) واو ونون )مذكر(وهو اسم يدل على ثالثة جمع المذكر السالم:  -1
  أو ياء و نون ( على مفرده.

 _______________في حالة الرفع  مسلمون  مسلم:
 _______________في حالة النصب و الجر       أو مسلمين

ر، ويتم بزيادة )ألف وتاء( أو أكث : وهو ما يدل على ثالثة )مؤنث(جمع المؤنث السالم -2
 .على مفرده مع إزالة التاء المربوطة

 مسلمة __________________________مسلمات
 معلمة __________________________معلمات

 وهو اسم يدل على جمع ولكن يتغير فيه شكل المفرد. جمع التكسير: -3
 قلم______________________أقالم

 قمر _____________________أقمار 
 شاعر____________________شعراء
 قصيدة___________________قصائد



 تمارين:
 هات جمع الكلمات التالية: -1

 (9........).....علبة:..................................................

 (9.............................................................)مهندس:
 (9الصادق:............................................................)
 (9كاتبة:...............................................................)

 (9......................)طبيبة:.........................................
 (9...).مؤلف:...........................................................
 (9...).عامل:...........................................................

 (9ظل:.................................................................)
 ( 9.................................................................)بئر:

 (9سلة:.................................................................)
 
 اكتب جمل مفيدة لخمسة كلمات من الكلمات السابقة بعد جمعها -2
 


