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 انتاج الصور الفوتوغرافيةألمتحان النظرى لمادة اأجابة نموذج 
 :السؤال األول أجابة 

 مواصفات الصورة التعلٌمٌة: - 1

ٌعتمد المعلم غالباً على خبراته الشخصٌة فً اختٌار الصور التً سٌقوم  
باستخدامها وتوظٌفها فً العملٌة التعلٌمٌة وعلٌه أن ٌراعً بعض األمور عند 

 ا ٌلً:اختٌاره لهذه الصور كم

أن تكون الصورة مثٌرة الهتمام الطالب بحٌث تجذب انتباههم وتستحوذ  -1
 على اهتمامهم.

 أن ٌرتبط محتوى الصورة ارتباطاً وثٌقاً بالمحتوى الذي تعرض من خالله. -2
 مناسبة محتوى الصورة لعمر المتعلمٌن ومستواهم التعلٌمً. -3
 فه وتقالٌده.مناسبتها لطبٌعة الشعوب والمجتمع الذي تقدم فٌه وأعرا -4
 مراعاة البساطة وعدم التعقٌد فً الصورة حٌث تزداد االستفادة منها. -5
وضوح الصورة من حٌث التناسق واأللوان وخلوها من أي عٌب فنب قد  -6

 ٌؤثر على فهم واستٌعاب الطالب.
أن تعمل محتوٌات الصورة المختارة على تحقٌق األهداف التعلٌمٌة  -7

 المتوقعة من موضوع الدرس.
 اة صحة المعلومات والدقة العلمٌة وتقدٌم البٌانات الصحٌحة.مراع -8
 الحداثة. -9

 أن تعرض الصورة فكرة موحدة وبسٌطة. -11
وفقاً لنمط  مناسبة حجم الصورة وطرٌقة عرضها مع عدد الطالب -11

 التعلم المتبع.

 

 انًهَٕت األفالو ححًٛط -2
 حخأنف حٛث ًهٌٕان انفٛهى يع انخعايم حانت فٙ انكًٛٛائٛت انخحًٛط عًهٛت حخخهف

 انًحهٕل: انخانٛت األسبع انعُاصش يٍ انًهَٕت األفالو ححًٛط كًٛأٚاث يجًٕعت

 Fixer انًثبج انًحهٕل Bleach انًبٛط انًحهٕل Color Developer انًظٓش



 حسًٛت انًجًٕعت ْزِ عهٗ خخصاسا  إ ٔٚطهق .Stabilizer انخشسٛخ ٔيحهٕل

 .C41-Chemicals 14 سٙ يحانٛم

. نهعٕء انحساست انفٛهى غبقاث فٙ -(يخفٛت صٕسة) – يشئٛت ال ةصٕس حخشكم

 ْزِ يشئٛت، صٕسة إنٗ انًخفٛت انصٕسة حخحٕل انكًٛٛائٛت انًحانٛم ٔباسخخذاو

 يشاحم َسخعشض ٚهٙ فًٛا. انفٕحٕغشافٛت األفالو ححًٛط بعًهٛت حعشف انعًهٛت

 .انًهٌٕ نهفٛهى انخحًٛط

 .انًهٌٕ نهفٛهى انخحًٛط (1)

 عهٗ ٚعًم ٔانز٘ ط،انخحًٛ يحهٕل فٙ انكايٛشا يٍ اخشاجّ بعذ فٛهىان ٕٚظع

 انفعت، حبٛباث يٍ يكَٕت انحساست انطبقت ثُاٚا فٙ ٔأسٕد أبٛط صٕسة حشكٛم

 ٔبأنٕاٌ أخشٖ انطبقاث عهٗ يهَٕت أصباغ يٍ يكَٕت يهَٕت صٕسة جاَب نٗإ

 .حغطٛٓا انخٙ انًششحاث

 Bleach & Bleach-Fix انخثبٛج ٔ انخبٛٛط (2)

 يحهٕل َشاغ ٚخٕقف حٛث ٔانخثبٛج انخبٛٛط يحانٛم فٙ رنك بعذ انفٛهى ٕٚظع

 كزنك. انفٛهى غبقاث عٍ نهعٕء حخعشض نى انخٙ انحساست انًٕاد ٔحزال انخحًٛط،

 .انفعت حبٛباث يٍ انًكَٕت انصٕسة حزال

 

 wash انغسٛم (3)

 فٛٓا، انًشغٕبت غٛش انًٕاد يٍ نهخخهص بانًاء انفٛهى غسم انًشحهت ْزِ فٙ ٚخى

 .انفٛهى سطح عهٗ ٔانًخبقٛت

 Stabilizer انخشسٛخ (4)

 انصٕسة حثبٛج عهٗ انخشسٛخ ٚعًم حٛث. انصٕسة حًخٍٛ عًهٛت ْٙ انخانٛت انخطٕة

ٌ انبٓخاٌ نعٕايم انفٛهى يقأيت يٍ ٔٚزٚذ ّٕ  غبقت انفٛهى عهٗ ٚعفٙ كزنك. ٔانخه

 أثُاء انفٛهى عهٗ انبقع ظٕٓس ًُٔٚع انًجفف يٍ انًُبعثت انعانٛت انحشاسة يٍ حًاٚت

 .حهّٛ انخٙ انخجفٛف عًهٛت

 Drying انخجفٛف(5)

 ْٕائٙ حٛاس غشٚق عٍ ٔحجفٛفّ انفٛهى حصفٛت عًهٛت حجش٘ األخٛشة، انًشحهت فٙ

 .ساخٍ

 األبٛط انفٛهى َٛجاحٛف عٍ حًايا   يخخهف انًهٌٕ نهفٛهى انُٛجاحٛف شكم ٚكٌٕ

 بهٌٕ انُٛجاحٛف ٔٚظٓش فعت رساث أٚت عهٗ حٛفانُٛجا ْزا ٚحخٕٖ ال حٛث ٔاألسٕد

 ٔاألصفش انبشحقانٙ إنٗ ًٚٛم

 
 جابة السؤال الثانى:أ

 الصورة الرقمٌة:ممٌزات  -1

الصورة الرقمٌة بالعدٌد من الممٌزات مما ٌجعل توظٌفها فً العملٌة تتمٌز  
 التعلٌمٌة أمراً ضرورٌاً ، منها : 



 رونٌة والرقمٌة.ة اإللٌكتهزإمكان عرض الصور على األج -
 عدم فقدان الجودة أثناء نسخ أو نقل البٌانات. -
 إمكانٌة تعدٌل الصور الحقاً بسهولة. -
 إمكانٌة الطباعة أو نقل الصور عبر البرٌد اإللٌكترونً بشكل فوري. -
 عدم وجود حاجة لشراء أفالم تصوٌر وإجراء معالجات كٌمٌائٌة علٌها. -
 م مما ٌؤدي إلى قلة التكالٌف.وسائط التخزٌن قابلة إلعادة االستخدا -
 إمكانٌة تصفح الصور واالستمتاع بمشاهدتها مباشرة بمجرد التقاطها. -
إمكانٌة إجراء التعدٌالت والمعالجات الخالقة واإلبداع حتى خالل مرحلة  -

 التسجٌل.
تعدد وسائط التخزٌن الرقمٌة على اختالف السعات االستٌعابٌة لها سواء  -

اص مدمجة أو ملفات الصور الرقمٌة مباشرة كانت أقراص مرنة أو أقر
 على القرص الصلب بجهاز الكمبٌوتر.

التقلٌل من التأثٌرات الضارة على البٌئة والتً تتسبب فٌها عبوات األفالم  -
ومخلفات المواد الكٌمٌائٌة المستخدمة فً عملٌات معالجة الخامات الفٌلمٌة 

 والورقٌة الحساسة للضوء.
 تكنولوجٌا الرقمٌة وتكنولوجٌا الفٌلم.إمكانٌة الدمج بٌن ال -
 تعدد إمكانات برامج المعالجة الجرافٌكٌة للصورة الفوتوغرافٌة الرقمٌة. -

 
 أنواع االفالم المستخدمة فى التصوير. -2

 حساسة  ومطلً بمادة عبارة عن شرٌط مصنوع من مادة بالستٌكٌة وهو :الفٌلم
أنواع مختلفة من األفالم  ناكه  . لفةمخت تتأثر بالضوء ، والفٌلم له أحجام وأشكال

فعلى سبٌل ‘ بطرق متعددة  المستخدمة فً التصوٌر الفوتوغرافً وٌمكن تقسٌمها
كما ٌمكن (، واألفالم الملونة األبٌض واألسود أفالم)المثال ٌمكن تقسٌم األفالم الى 

أفالم متوسطة  تقسٌم األفالم بحسب حساسٌتها الى ) أفالم بطٌئة الحساسٌة،
افالم ذات )المقاس الحساسٌة أفالم سرٌعة الحساسٌة ( كما ٌمكن تقسٌمها حسب

وباالمكان تصنٌف االفالم استنادا الى عدد  (ملم  121ملم، 125ملم ،  35مقاس 
وآخر تصنٌف ٌمكن أن (صورة 12صورة ،  21صورة ،  (36 الصور فً الفٌلم

 . (يعاد نٌجاتٌف أو سالٌد ) نضٌفه هو نوع الفلم سواء كان

 مع تمنياتى بالنجاح والتوفيق
 د. غادة عبد الحميد عبد العزيز


