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  المقدمة
 ركن Nعد المعلم

P
 من ا

P
N Uقوم عليها بR	ان أي مجتمع أساس	ا

IVان الWعملإذ ، األرN  [سابع]إ  ^ F_المتعلم
ل	كونوا  ،والسمات الشخص	ة واالجتماع	ة ،والمعتقدات ،والق	م ،واالتجاهات ،والمهارات ،المعارف

^ Uf̂ ح	اتهم االجتماع	ة والشخص	ة F_فض ،ناجح ًh  ،ة	اتهم المهن	قدراتهم وطاقو  عن حk تهم الالنتفاع
  .الoامنة ع] أnمل وجه

H	ةفقد  ، وUf̂ ســــــــــــــــ	اق تطpqر التعل	م IGذ خطة  منذ عدة ســــــــــــــــنوات ســــــــــــــــعت وزارة ال	ة إ� تنف	ج	ات IGإســــــــــــــــ
التعل	م	ــــة لموا[�ــــة التطورات العــــالم	ــــة Uf̂ مختلف المجــــاالت،  المنظومــــة� تطpqر إتهــــدف  ، متvــــاملــــة

 xGمخرجاتها ع ^ F_رها ومنها مناهج مادة الحاسوب.  وتحسpqالمناهج المختلفة وتطk االهتمام   
 
P
  وpعد دل	ل المعلم مصــــــــــــــــدرا

P
U }ســــــــــــــــzند  مهما

IVذ إمن المصــــــــــــــــادر ال	ط والتنف	التخط Uf̂ ^ F_معW ليها المعلم
: عدة الفعال للمناهج المطورة ، وpتضمن هذا الدل	ل  ^ F_مجال Uf̂ عqنzمواضيع ت  

Hويالمجال : أو~ً  IGال :   
U الجدNد، Nحويح	ث 

IVpqال� UV̂المنهج الوطk م الخاصـــــــــــــــــة	ات الخاصـــــــــــــــــة مجموعة من المفاهNال�فا، 
حـــة للصــــــــــــــــف الثـــامن،  أنمـــاط التعلم، المحـــّد  ومعـــايFG المنهج للصــــــــــــــــف الثـــامن،  IGـــة المق	دات الوصــــــــــــــــف

ات	ج	ات التعلم الRشطإ IGم.   ،سpqة التق	اإلضافة إ� آلk  
 
P
  : لفUV̂ لمجال ا: اثان	ا

  : دروس ال�تاب المختلفة hًW منمن درس  لoلالدل	ل Nحوي 
حة،  يتضــــــــــــــــمنمخطط  • IGات الخاصــــــــــــــــةعدد الحصــــــــــــــــص المقNط الدرس ، ال�فاHالمنهج، ر FGمعاي

N Uمكن تع�pزها او  kال�فاNات، الق	م المرت�طة kالدرس
IVة لمهارات ال	خالل الحصـــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــ، 

 . جزء خاص بzنم	ة التفكk FGاإلضافة ل
حات ل�	ف	ة عرض  • IGحة التعلم وتناول محتوىمق IGعض األ�شـــــطة المقHعض  ، وk اإلضـــــافة إ�k

 لمالحظات المهمة للمعلم حول موضqع الدرس. ا
حة أل الخطوات ال • IGشطة ال�تاب. مق� 
حة لالخطوات ال • IGأوراق العمل الخاصة تطبيق مقk .الدرس 
 ة إضاف	ة للمعلم حول موضqع الدرس . إثرائ	معلومات  •
حة Nمكن استخدامها Uf̂ الدرس. ضاف	ة إأ�شطة  • IGمق 
 الخ�pطة الذهن	ة � خ�pطة المفاه	م الخاصة kالدرس.  •
حة دات الوصف	ة المحّد  • IGالمق U

 . للتقي	م البنا��
نامج ةخاصـــــصـــــفحات  دل	لالWما Nحوي  xGبblender   عض تحويk ة و	اإلرشـــــادات المعلومات اإلضـــــاف

 عند تدر�س وحدة المعالجة الرقم	ة.  المهمة
 وتع�pزە  هـــذا الـــدل	ـــل إعـــداد : تم ع�pزي المعلم 

P
 ،كبراز قـــدراتـــ و  ،كع] تنم	ـــة مهـــاراتـــ لـــك ل	كون عونـــا
^ ع] التعلم F_و  ، لتحقيق أهداف المنهج ، ومســــــــــــاعدة المتعلم 

P
ام لإل  المجال مفتqح تماما ^ IGداع دون االلk

  الدل	ل. الحرk Uf̂ما Nحتpqه هذا 
^ أن نكون وفقنا  F_ه ،، و إما سعينا إ� آمل	ل V̂م التوفيق والسداد. نتمoل  

  المؤلفون 
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Hوي  IGأوً~ : المجال ال    
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  رؤpة صاحب السمو الشيخ ص�اح األحمد الص�اح حفظه هللا 

 

  

   

 رؤ�ة
 صاحب السمو الشيخ ص-اح األحمد الص-اح حفظه هللا
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H	ة  IGة وزارة الpرؤ  
  

H	ة تتوقف لم IGرحلتها  مدى ع] ال  Uf̂  §̈  و حvام نوعيته لتجpqد  الدؤوب الس©U  عن kال�pqت التعل	م �
^  الصلة F_واتجاهه محتواە ب،  ^ F_Hة متطل�ات و	التنم  Uf̂ حوله من العالم وحركة مجتمعه .  

  
H	ة Uf̂  اليوم ونداء IGه المدرسة تصبح الذي المتعلم الدائم المجتمع إقامة هو  ال	ة مؤسسات إحدى ف	H IGال 

 من ،واالقتصادNة واإلعالم	ة والثقاف	ة االجتماع	ة المؤسسات سائر  جهودها  وتvمل تؤازرها  المستمرة،
 ع] فرد  لoل لتتاح ،المجال هذا  Uf̂  الب¬ئة إمvانات Wل  اسzثمار  وفرصة ،المستمر  التعل	م برامج خالل
  وتدرp?	ة تعل	م	ة فرص ح	اته رحلة مدى


U  ليوا[ب ،ومهاراته قدراته تنم	ة من نهتمك xVلpالحاجات و 

U  المتجددة
IVفرضها  الN  تنميته.  ومطالب مجتمعه تطور  

  

الشيخ ®سzند رؤpة المنهج الوطUV̂ الجدNد إ� رؤpة مستق�ل األمة Wما عxG عنها صاحب السمو أمFG ال�الد 
U تتطلب من المنهج الجدNد ضمان ص�اح األحمد الجابر حفظه هللا،  

IVد من الموارد  إعداد والNع جدqن
 
P
ا ^ FGة تكون مجهزة تجهp §̈ وما�U ودو�U رائد من خالل التعل	م. لتحpqل ال�pqت إ� مركز تجاري  Wامhً   ال¯

ولذلك }س© المنهج الوطUV̂ الجدNد إ�  ، كذلك تضمن هذە الرؤpة الرفاه	ة المستدامة لشعب ال�pqت
^ للعمل kجد  إعداد  F_ة  ،المواطنHqات المطلNامل لل�فاoساب الz]ة من خالل اال	ة الوطنpلتحقيق الرؤ

عن مواجهة تحدNات العولمة واقتصاد المعرفة والع=  فضhً  ، جل تلب	ة احت	اجات دولة ال�pqتأمن 
 . U°الرق  

   

    

�5ةرؤ�ة وزارة  �� ال
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H	ة وزارة رسالة IGال   
  

  

  

 Uf̂  المنهج إطار  UV̂الوط  U
IVpqد  ال�Nة وزارة رسالة مثلتت الجد	H IGال  Uf̂  

  
  

   

�5ة �� رسالة وزارة ال
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H	ة  IGفلسفة وزارة ال  
                          

   

H	ة W Uf̂ل مجتمع من مجموعة الق	م واألهداف واالتجاهات األساس	ة                       IGفلسفة ال I±ست
ُ
®

U يzبناها ذلك المجتمع
IVال ،  U³ارتضاها لنظامه االجتما U

IVغة ال	دته وتراثه والص	عة من عقkوالنا
ت عنها مواث	قه األساس xGع U

IVوال Uµا	ةوالس	اختارها لتحقيق .  U
IVمقدمتها الدستور واالتجاهات ال Uf̂و ..

أهدافه من خالل إدرا[ه لواقعه وحاجاته ومتطل�ات التنم	ة ف	ه وتفاعله وارت�اطه kالعالم المح	ط kه، 
  ولعل من المف	د هنا أن نورد ما يتعلق kالتعل	م Uf̂ دستور دولة ال�pqت: 

  ] أن :  ينص دستور دولة ال�pqت Uf̂ شأن التعل	م ع

 

   

H	ة IGفلسفة وزارة ال 
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  وHما أنّ 
P
H	ة Uf̂ ال�pqت وفقا IGة، ففلسفة ال	H IGلل U±̂خ�ج عنه اإلطار الفلسN للمجتمع ال U±̂اإلطار الفلس 

U حولها  ،والدستورpة ،واالجتماع	ة ،مجموعة من الثواkت الثقاف	ة إ�لهذا المفهوم ®سzند 
I±لتN جب أنN

 : U·الجميع و  
 U̧ U إسال xت مجتمع عر�pqة  ،ال�	Hــــخ األمة الع�pمه وتار	ه وتعالNف وهد	ستمد ذات¬ته من اإلسالم الحن{

جمة هذا الدين إ� نهج ح	اة سعدت kه الدن	ا وأسهمت من خالله Uf̂ إثراء  IGوحضارتها وجهودها ل
  الحضارة اإل�سان	ة و®سدNد وجهتها. 

هذە األرض kالتvافل .. عاش أبناؤە وسط Wل الظروف القاس	ة ع] . ال�pqت مجتمع األ¹ة الواحدة
̈اء وال̂=اء . والمح�ة والشورى  .. وارت�طوا ب�Hاط األخوة مع األ¹ة الخل	ج	ة وتحركوا دائم. .. Uf̂ ال

P
.. . ـا

 . U̧ U اإلسال xمن خالل انتمائهم العر�  

 U»ار واقع ذ	اخت Uf̂ خها ع] االنفتاح والتفاعل مع حركة العالم حولهاpتار xGت حرصت عpqدون  وال�
 . ت�ع	ة أو جمود وانغالق أو  ، انبهار 

P
عن  .. فلم تخل �شأة أبنائها Uf̂ قلب ال�ادNة من أن يركبوا ال�حر kحثا

̈ الح	اة وp�Hقها Uf̂ مجتمعات زاروها من خالل رحالتهم أن Nذيبهم . س?	ل للح	اة أفضل .. ولم }ستطع }
 
P
.. . إليها، Nأخذون المف	د من التج�Hة اإل�سان	ة دون أن Nفقدوا األصالة واالنتماء  فيها، فعاد أبناؤها دائما

U تؤكد العلم والعمل kه لسعادة اإل�سان وتقدمه واإل¼ار ع] عمارة 
IVلة ال	مهم األص	من ق ^ F_منطلق

دال .. والدعوة W Uf̂ل ذلك إ� األخذ kما هو أ}¨ واالعت. األرض kغرس الفس	لة، و ن قامت الق	امة
  والتوسط. 
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H	ة  IGأهداف وزارة ال  
  

             

  

  

 
ُ
ات	ج	ة ض̂±U ت IGإس Uf̂ ة	م	ة والتعلpqH IGى ع] الدور الذي تلع�ه المؤسسات ال xGة ك	ة أهم	التنم Uf̂ الدولة

pة الوطن	ة، ل,س فقط kاعت�ارها األداة  §̈ و نما kاعت�ارها  ، الحق	ق	ة للتنم	ةتكpqن وتنم	ة الموارد ال¯
U يU©̂�R أن توجه إليها Wل الجهود التنمpqة

IVة الNا و در  ،الغا
P
nة الملقاة ع] عاتقها  ا	ة للمسؤول	H IGمن وزارة ال

̈عة -Uf̂ التفاعل مع تحدNات المستق�ل ومتاkعة الثورة العلم	ة والتكنولوج	ا المعا¼ة  U تzنا¸ #
IVوال

عليها تطpqر فلسفة التعل	م ومضامينه Uf̂ المرحلة المق�لة، ح	ث يU©̂�R أن توجه إمvانات  فإنّ  -مذهلة
 §̈ : الوزارة ومواردها ال¯ U· ة	ة نحو تحقيق خمسة أهداف أساسNة والمادp  

    

جمةا IGل  FGالتفك Uf̂ U°وفق المنهج العل U
IVpqة لطموحات بناء اإل�سان ال�	ة قدرات  ،العمل	وتنم

^  Uf̂ مختلف المراحل الدراس	ة F_المتعلم،  Uf̂ ة	قاتها العمل	ة وتطب	ب العلم	عاب األسال	zالس
N Uحتاج إليها الم

IVجتمع. مختلف المجاالت ال  

Uf̂ U إطار الثورة العلم	ة والتقن	ة القائمة Uf̂ مختلف ف
IVpqة للطالب ال�	تح أبواب الثقافة العالم

U̧ وتوظ	فه Uf̂ خدمة السمو الرو¾U وترسيخ الق	م  U واإلسال xاث العر� IGالk المجاالت، واالهتمام
  األساس	ة واالنتماء للوطن. 

	م ال��ار kصورة مستمرة ومتجددة kما يوا[ب عم وتطpqر المدارس والمعاهد الديR	ة ومرا[ز تعلد
  ^ F_ة من المتعلم ^ FGاسات التعامل مع العنا¼ المتم	ر نظم وسpqوتط ، UV̂والتق U°التقدم العل

 ^ F_pواإلدار ^ F_داع ،والمعلمkة دوافع اإل	لتنم،  UV̂ر األداء المهpqة مشاعر االنتماء  ،وتط	وتنم
pqHة IGللمؤسسات ال .   

^ مختلف مناطق الدولةالتوزpــــع ا F_ة ب	م	ة والتعلpqH IGللخدمات واأل�شطة ال �f̂اvالدائم  ،لمت U©والس
 . U

IVpqم المواطن ال�	قN ث	ل العلم والمعرفة إ� ح	نحو توص  

pqHة  عداد إوج	ه الم�pد من االهتمام نحو ت IGالمجاالت ال Uf̂ ة العاملة	ة الوطنp §̈ ال�وادر ال¯
pqة ورفع كفايتها وتط	م	ر قراراتها والتعل،  Uf̂ ة	ص االعتماد ع] العمالة الخارج	مع العمل ع] تقل

pqHة.  IGة ال	كفاءة العملk هذە المجاالت دون اإلخالل 

   

�5ة �� أهداف وزارة ال
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 وع] الوزارة Uf̂ س?	ل تحقيق هذە األهداف:  

امج الالزمة لتنف	ذ هذە الخطط و  xGوعات وال §̈ pqHة والتعل	م	ة والم IGاسات ال	ضع الخطط والس
ات	ج	ة وذلك Uf̂ نطاق  ،متاkعتها وآل	ات  IGإس Uf̂الدولة و Uf̂ ة	اساتها العامة. إالتنم	طار س 

^  وتنم	ة قدراتهم ت F_ة المتعلم	صقل شخص Uf̂ سهم® U
IVات والوسائل ال	ر المناهج وال�تب والتقنpق�

pة الالزمة  §̈ الفك�pة وتزوpدهم kالمعارف ال̂=ورpة، وتحدNد مستpqات ومواصفات ال�وادر ال¯
^ ألداء رسالة الوزارة. وتأمي F_ف المناسب	م وال�oالk نه  

pة ووضع الس	اسات ال�ف	لة kجذب العنا¼ المؤهلة من أعضاء ت §̈ وفFG اإلمvانات المادNة وال¯
kما Nضمن حسن اسzثمار وتوج	ه  ،واالهتمام kطرق تدرpبهم وتقي	م أدائهم ،الهيئة التدر�س	ة والفن	ة

  رسالته السام	ة. هذە العنا¼ لخدمة نظام التعل	م و 

pqHة والتعل	م	ةا IGاسات ال	الس ^ F_سيق بRلت،  UÁ	إطار منظور تخط Uf̂ ة للدولةpqاسات التنم	والس
 
P
^ التعل	م Uf̂ مراحله المختلفة، ومناطقه الموزعة جغراف	ا F_سيق بRط والتHما  شامل، إضافة إ� ال�k

  Nالئم احت	اجات ال�الد. 

pqHة و®شجيع ال�حث ات IGط الحركة ال	شR فيها U°مختلف أجهزة و  ،لعل ^ F_العمل ع] توثيق العالقة ب
pqHة المحل	ة والخارج	ة IGة وال	ة  ،الوزارة والمؤسسات العلم	ر وتنمpqتط Uf̂ ــهاHواالستفادة من تجار

Hوي.  IGالعمل ال  
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 اف 

                           

  مفاه	م مهمة للمعلم 
 

  

  

    

 مفاه	م مهمة للمعلم 
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U الجدNد 
IVpqال�  UV̂المنهج الوط  

  

  

  
  
  
^ من خالل ا F_ة المصممة والمنفذة من أجل تطور المتعلم	م	ات والفرص التعل xGلمنهج هو نظام من الخ

  تعل	مهم، عند Wل مناس�ة للتعل	م. 
وهو يهدف إ� بناء منظومة ال�فاNات المتناسقة  ، منهج ال�pqت الوطUV̂ مرتكز ع] ال�فاNات والمعايFG  إنّ 

 U xÂpل تدرvش# ^ F_لدى المتعلم،  FGاسها من خالل المعاي	مكن قN U
IVوال .   

U الجدNد المنNمثل ح	ث 
IVpqال� UV̂هج الوط 

P
 ،والق	م ،والمهارات ،kالغ التنظ	م من المعارف مخزونا

U  ،والمعتقدات
IVpqم ال�	من خالل نظام التعل ^ F_واالتجاهات المقدمة لجميع المتعلم،  Uf̂ ساعد® U

IVوال
 عن االندماج االجتماU³ المستق�]U وفرص العمل. 

ً
Äة الذات، فض	تحقيق وتنم  

^ من ح	ث ما Nجب أن و  F_يzpqال� ^ F_د ما هو متوقع من المتعلمNالجد U
IVpqال� UV̂حدد المنهج الوطp

^ Nعرفوە،  F_مواطنW جب أن يت=فواN ف	ه، وكk ام	قدرون ع] القpم ال و	القk جة ممزودين	zس�ة نzك
  تعل	مهم. 

U الجدNد ع] ال�فاNات المتوقع و  
IVpqال� UV̂رتكز المنهج الوطp عند االنتهاء ا ^ F_سابها من ق�ل المتعلمz]

U لنظام  ط�pق�شطة التعل	م	ة. و يتم تحقيق أهداف التعل	م عن من برنامجهم من األ  xÂpر التدرpqالتط
ح و Nخطط عمل	ة العامة والخاصة.  متماسك من ال�فاNات األساس	ة ،  §̈ وpطلق ع] المنهج الذي }

 ^ F_ات المتعلمNر كفاpqث تط	اتسم " االتعلم من حNالمنهج القائم ع] ال�فا"   
ات التعل	م	ة المقدمة (( : نه ع�ارة عن إوpمكن القول  xGة منظومة الخ	من خالل المواد الدراس ^ F_للمتعلم

، وpحّد  §̈ د ما kما فيها من المعارف والمهارات والق	م من مرحلة رpاض األطفال وحIV الصف الثاU�̂ ع
امهم kالق	م اإل  ^ IGف يتوقع أن تعكس ال	قدرون ع] فعله، وكN عرفه المتعلمون وماN جب أنN ة	سان�

  . نz	جة للعمل	ة التعل	م	ة))
  

U الجدNد يه إنّ 
IVpqال� UV̂كون المتعلمأ� إدف المنهج الوطN نو ن :   

U أ 
IVpqم المجتمع ال�	بنون قzي ^ F_م IGمح 

P
 وpت=فون بناء عليها.  ،فرادا

مة ومتحمسة للمساهمة Uf̂ تطpqر المجتمع. ذ  ^ IGات م�ادرة ومل	وي شخص 
 ون وpحققون نتائج ج	دة. ر }ستمتعون kالتعلم وpتطوّ  نpثاب� م 
^ واطنم  F_ سؤولم ^ F_  .المجتمع Uf̂ U xجا�Nل إvسهمون #ش{  

   

U الجدNد
IVpqال� UV̂المنهج الوط 
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 متطل�ات المنهج القائم ع] ال�فاNات : 
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  ال�فاNات 
  

  

  

  

  

U يتم تطpqرهــــا من خالل نظــــام متvــــامــــل من المعــــارف والمهــــارات 
IVم والمعتقــــدات ال	واالتجــــاهــــات والق

 }ســمح لألفراد kأن Nصــ�حوا أشــخاصــ، التعل	م
P
^ وقادرpن ع] حل مجموعة متنوعة  ا F_و مســتقل ^ F_مســؤول

وpكونوا قــادرpن ع] األداء Uf̂ إطــار الح	ــاة اليوم	ــة kمســــــــــــــــتوى الجودة الــذي تعxG عنــه  ، من المشــــــــــــــــــاnــل
 . FGالمعاي   

  

  أنواع :  ثالثةوتنقسم ال�فاNات إ� 

  

  

  

  

  

  

  

    

 ال�ـفاNات
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  ل�فاNات األساس	ة ا
  

  

  

  

  

والمعتقدات  ،والق	م ،واالتجاهات ،والمهارات ،تمثل ال�فاNات األســــــــاســــــــ	ة kاقة (منظومة) من المعارف
N Uحتاج جميع األفراد ال[zســـــــــابها  ،والســـــــــمات الشـــــــــخصـــــــــ	ة واالجتماع	ة

IVلتحقيق إنجازهم وتطورهم  ،ال
^ Uf̂ ح	اتهم االجتماع	ة  F_كونوا ناجحN UÇل UV̂عN ف( هذا	وكذلك تحقيق االندماج والتوظ UــــــــــــــــÈالشــــــــــــــــخ

^ المناهج (kمعV̂ عن ح	اتهم المهن	ة)، و ن هذە ال�فاNا فضــــــــــــــــhً  ،والشــــــــــــــــخصــــــــــــــــ	ة F_ت تتقاطع ب  FGأنها غ
  ®ساهم Uf̂ تطورها.  هذە المواد من ح	ث الم�دأ  ولذلك فإنّ  ،دة kمادة معينة)محّد 

 U
IVة ال	ات  األساسNكونوال�فاN  المتعلم Uf̂ سبهاz]قد ا  U· §̈   : نهاNة الصف الثاU�̂ ع

  
   

الGفاCات األساس5ة  
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  ال�فاNات العامة للمادة 
  

  

  

  

د معظم ما ال�فاNات العامة ·U محددة kمواد معينة. و·U تحّد  فإنّ kالمقارنة مع ال�فاNات األساس	ة، 
Nقوم ع] المادة من المعارف والمهارات واالتجاهات والق	م العامة المدمجة� المتvاملة Uf̂ نتائج 

 ^ F_ة الصف  المتعلمNحلول نهاk المتوقعة §̈   الثاU�̂ ع
ُ
   . س ف	ه المادةدرَّ أو نهاNة الصف الذي ت

 : U· " رها من خالل دراسة مادة " الحاسوبpqيتم تط U
IVات العامة الNال�فا 

  

  

  

  

  

    

 الGفاCات العامة للمادة 
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  . ال�فاNات الخاصة للمادة
  

  

  

  
ال�فاNات الخاصـــــــــــــة ·U أقســـــــــــــام فرع	ة من ال�فاNات العامة وتمثل مراحل Uf̂ عمل	ة ا[zســـــــــــــاب ال�فاNات 

^ العــامــة. وpتم تنظ	م وتطpqر ال�فــاNــات الخــاصــــــــــــــــــة لــدى  F_ــالمقــارنــة مع المتعلمHو . Uµخالل العــام الــدرا
ت و االتجاهات � دة أ[ËG للمعرفة و المهاراد أنظمة محّد ال�فاNات الخاصــــــــــــــــة تحّد  ال�فاNات العامة، فإنّ 

 PضNمكنها أpاملة. وvم المت	عالقqات متخصصة و قائمة ع] الموضNة كفا	ض أن  ،ا تغط IGث من المف	ح
  . أي بنهاNة السنة الدراس	ةUf̂ نهاNة Wل صف  نو المتعلمNظهرها 

  

  : التال	ة ةلمجاالت األرHعلا اصة لتغط	ة مدى وعمق المنهج وفقP ال�فاNات الخ إعداد تم 

 مجموعة من الحقائق الخاصة kالمادة الدراس	ة (المعرفة).  •

ات	ج	ات) مجموعة من العنا¼ المعرف	ة و المهارpة(المهارات واإل  • IGالمادة. محّد السk دة 

U تتم  •
IVم والمعتقدات) ال	ة (االتجاهات والق	ة والشخص	ات االجتماعkمجموعة من االستجا

 Uf̂ س�ةzالمعرفة والمهارات المك xGدةمادة محّد إدارتها ع . 

 مجموعة من االرت�اطات مع المواد والمجاالت األخرى.  •
  

   جوهر ال�فاNات الخاصة.  ةاألرHعوتعتxG هذە المجاالت 

  

  

  

  

    

 الGفاCات الخاصة للمادة 
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 FGالمعاي  
  

  

  
^ المعايU· FG قرار أو مطلب أو الئحة ®شــغ	ل	ة ذات صــلة  F_جانب مع Uf̂ قه	مســتوى الجودة المراد تحقk

 U°	ث تحّد  ، من النظام التعل	ح Uf̂ اتNر ال�فاpqرحلة تط Uf̂ حققه المتعلمN د مســــــــــــــــتوى الجودة الذي
   . مراحل مختلفة من عمل	ة التعلم

   

U الجدNد إ� 
IVpqال� UV̂المنهج الوط FGو�ش :  FGمن المعاي ^ F_نوع  

  

  

  

   

  املعاي��
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  ال�فاNات الخاصة ومعايFG المنهج للصف الثامن 
  

  

  العامة  ال�فاNات
  للمادة

  ال�فاNات الخاصة
  للصف الثامن

  للصف الثامن معايFG المنهج
  Nكون المتعلم قادرا ع] أن : 

  
  )1(ال�فاNة العامة 

معـــــالجـــــة المعلومـــــات 
^ الــــحــــ	ـــــــاة  F_لــــتــــحســـــــــــــــــ
والــــتــــعــــلــــم مــــن خــــالل 

 الوسائل الرقم	ة. 
  (ح	اة المعلومات	ة)

 مجال الحقائق: 
اخت	ار وعرض التقن	ات الرقم	ة  لالتصـال  1.1

  وت�ادل المعلومات للتعلم الفعال. 

Nعرض أمثلة من التقن	ات الرقم	ة لالتصال   1.1
^ أ�شطة التعلم.  F_ل المعلومات لتحسpqوتح  

  مجال العمل	ات: 
ي�zــــــادل معلومــــــات وملفــــــات وH	ــــــانــــــات    2.1

وع عxG الش�كة الرقم	ة.     §̈   الم

}ســــــــــــــتخدم الشــــــــــــــ�كة المحل	ة واالجتماع	ة  2.1
وعل,شارك  §̈   . kمعلومات الم

  مجال المواقف: 
الســــــــــــــتخـــدام الوســـــــــــــــــائــــل اآلخ�pن  حـــث   3.1

  مناسب. الرقم	ة لالتصال #شvل 

لآلخ�pن أمثلة الســــتخدام  ويش��رحNعرض     3.1
  األدوات الرقم	ة المرت�طة kاالتصال. 

  مجال االرت�اط: 
اســـــــــــــــتخـــــــدام التقن	ـــــــات المتوفرة ع]    4.1

نت  IGار اإلنvللمواد  المشروعلت�ادل وتطبيق اف
 خرى. األ 

نـــــت }ســــــــــــــتخـــــدم تقن	ـــــات     4.1   IGلت�ـــــادل اإلن
وع §̈   . الم

 

  

  )2(ال�فاNة العامة 

 األجــهــزةاســـــــــــــــتــخـــــــدام 
الرقم	ـــــــة للتواصـــــــــــــــــــــل 
 Uf̂ ـــــلnوحـــــل المشـــــــــــــــــــا

 الح	اة اليوم	ة. 

  (أدوات المعلومات	ة)

 مجال الحقائق: 
2.1  Uf̂ وظــائف االتصــــــــــــــــال Uf̂ األجهزةال�حــث 

  الرقم	ة المختلفة ألهداف التعلم. 

 2.1 Uf̂ ــة	ســــــــــــــتخـدم وســـــــــــــــائـل االتصـــــــــــــــال الرقم{
  عمل	ات التعلم. 

  مجال العمل	ات: 
النص، الصــــــــــــــوت تطبيق التقن	ـــات ت�ـــادل 2.2 

^ التعلم.  F_ها من الموارد لتحس FGديو وغ	والف  

}ســــــــــــــتخـــــدم تقن	ـــــات منـــــاســــــــــــــ�ـــــة لت�ـــــادل   2.2  
  المعلومات Uf̂ الح	اة اليوم	ة. 

  قف: امجال المو 
واآلمنـــة Uf̂ ت�ـــادل  ةالـــاخت	ـــار الطرق الفعـــّ 3.2  

  مصادر النص، الصوت والف	ديو. 

 ةالNحث اآلخ�pن ع] استخدام الطرق الفعّ 3.2 
  المعلومات.  واآلمنة لت�ادل

  مجال االرت�اط: 
ت�ادل النص، الصــــــوت والف	ديو ووســــــائل   4.2

  أخرى مع المجموعة لتطبيق المشارpــــع. 
4.2  Uf̂ ة	ســــــــــــــتخدم مصــــــــــــــادر المعلومات الرقم{

  تطبيق مشارpعه. 
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  معايFG المنهج للصف الثامن  ال�فاNات الخاصة للصف الثامن  ال�فاNات العامة
  Nكون المتعلم قادرا ع] أن : 

  )3(ال�فاNة العامة

تصم	م نماذج رقم	ة، 
أنظمة ومنتجات 

  لح	اة أفضل. 

  (تقن	ات المعلومات)

 مجال الحقائق: 

مجـــة منتجـــات ونمـــاذج  1.3   xGـــد أمثلـــة لNتحـــد
Uf̂ الح	اة اليوم	ة  #ســـــــ	طة الســـــــتخدامها رقم	ة 

  والتعلم. 

 ونـــــمـــــــاذج رقـــــمـــــ	ـــــــةNـــــعـــــرض مـــــنـــــتـــــجـــــــات     1.3
  الستخدامها Uf̂ الح	اة اليوم	ة. 

  مجال العمل	ات: 
مجـــة لنموذج رق°U ألداء     2.3 xGـــة رموز الkكتـــا

 Pامج المتاحة. مهام مختلفة مستخدم xGا ال  

مج نموذج رق°U ألداء مهـــــــام    2.3 xGpكتـــــــب وN
  مختلفة. 

  مجال المواقف: 
امج الرقم	ة  لجمع وتحل	ل  استخدام   3.3 xGال

وpــــج أفvـــــار الب	ـــــانـــــات  IGـــــدة  أو لNمنتجـــــات جـــــد
 kط�pقة آمنة. 

وpــــج ألفvار    3.3 IGة لل	امج الرقم xGســــــــــــــتخدم ال{
  ومنتجات رقم	ة. 

  مجال االرت�اط: 

^ تصم	م   4.3 F_ة مختلفة لتحس	منتجات رقم
 تعلم المواد األخرى. 

^ تعلم    4.3 F_ــة لتحســــــــــــــ	صــــــــــــــمم منتجــات رقمN
  المواد األخرى. 

 الGفاCات العامة لمادة الحاسوب
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حة للصف الثامنالمحّد  IGة المق	دات الوصف  
^ الح	اة والتعلم من خالل الوسائل الرقم	ة (ح	اة المعلومات	ة): معالجة 1ال�فاNة العامة  F_المعلومات لتحس  

 المع	ار ال�فاNة الخاصة
 مستوى اإلنجاز

0 1 2 3 4 

  مجاالت الحقائق: 
اخـــــــــتـــــــــ	ـــــــــار وعـــــــــرض  1.1

الــــــتــــــقــــــنــــــ	ـــــــات الــــــرقــــــمــــــ	ـــــــة 
لـــــــــــالتصــــــــــــــــــــــــال وتـــــــــــ�ـــــــــــادل 
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــــات لـــــلـــــتـــــعـــــلـــــم 

  الفعال. 

Nعرض أمثلـــــــة من 
التقن	ـــــات الرقم	ـــــة 
لالتصــــــــال وتحpqل 
الــــــــــمــــــــــعــــــــــلــــــــــومــــــــــات 
^ أ�شــــــــطة  F_لتحســــــــ

  التعلم. 

ال }ســــــــتطيع عرض أمثلة 
من التقن	ـــــــات الرقم	ـــــــة 
لـــــالتصـــــــــــــــــــــال وتـــــحــــــpqـــــــل 
 ^ F_المعلومـــــــات لتحســـــــــــــــ

  أ�شطة التعلم. 

Nحــــاول عرض أمثلــــة من 
نـــــ	ـــــــات الـــــرقـــــمـــــ	ـــــــة الـــــتـــــقـــــ

لــــــالتصـــــــــــــــــــــال وتــــــحــــــpqـــــــل 
 ^ F_المعلومـــــــات لتحســـــــــــــــ
أ�شــــــــــــــــطـــــــة الــتــعــلــم لــ�ــن 

  kصورة غFG صح	حة. 

 Nعرض مثـــــ
ً

Ñواحـــــا  Pا من د
الـــــتـــــقـــــنـــــ	ـــــــات الـــــرقـــــمـــــ	ـــــــة 
لـــــالتصـــــــــــــــــــــال وتـــــحــــــpqـــــــل 
 ^ F_المعلومـــــــات لتحســـــــــــــــ
أ�شــطة التعلم kمســاعدة 

  اآلخ�pن. 

ا Nعرض 
P

 واحـــــد
ً

Ñمن مثـــــا
الـــــتـــــقـــــنـــــ	ـــــــات الـــــرقـــــمـــــ	ـــــــة 
لــــــالتصـــــــــــــــــــــال وتــــــحــــــpqـــــــل 
 ^ F_المعلومـــــــات لتحســـــــــــــــ

الــــــــتــــــــعــــــــلــــــــم،  أ�شـــــــــــــــــــــطــــــــة
و�ســــــــــــــتvمـل أمثلـة أخرى 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

Nــــــــعــــــــرض أمــــــــثــــــــلــــــــة مــــــــن 
الـــــتـــــقـــــنـــــ	ـــــــات الـــــرقـــــمـــــ	ـــــــة 
لــــــالتصـــــــــــــــــــــال وتــــــحــــــpqـــــــل 
 ^ F_المعلومـــــــات لتحســـــــــــــــ

  أ�شطة التعلم. 

  مجاالت العمل	ات: 
ي�zـــــــادل معلومـــــــات   2.1

وع  §̈ وملفات وH	انات الم
  عxG الش�كة الرقم	ة

}ســـــتخدم الشـــــ�كة 
الـــــــــــــمـــــــــــــحـــــــــــــلــــــــــــــ	ــــــــــــــة 
واالجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــ	ــــــــة 

معلومات ل,شــــارك 
وع.  §̈   الم

ال }ســــــــــــتطيع اســــــــــــتخدام 
الشــــــــــــــــــ�ــــكـــــــة الــــمــــحــــلــــ	ـــــــة 
واالجتمـــاع	ـــة ل,شـــــــــــــــــارك 

وع.  §̈   معلومات الم

Nحاول استخدام الش�كة 
المحل	ـــــــة واالجتمـــــــاع	ـــــــة 
لـــ,شـــــــــــــــــــــارك مـــعـــلـــومـــــــات 

وع  ـــــــــــ§ ̈ـ ل�ن kصــــــــــــورة الم
  غFG صح	حة. 

}ســـــــــــــــتخـــــــدم الشـــــــــــــــ�ـكـــــــة 
المحل	ـــــــة واالجتمـــــــاع	ـــــــة 
kــــمســـــــــــــــــــــاعـــــــدة اآلخــــ�pــــن 
لـــ,شـــــــــــــــــــــارك مـــعـــلـــومـــــــات 
 FGصــــــــــــــورة غk وع ـــــــــــــ§ ̈ـ الم

  تملة. مك

}ســـــــــــــــتخـــــــدم الشـــــــــــــــ�ـكـــــــة 
المحل	ـــــــة واالجتمـــــــاع	ـــــــة 
kصـــــــــورة جزئ	ة ل,شـــــــــارك 
وع  ـــــــــــــ§ ̈ـ مـــعـــلـــومـــــــات الـــم
و�ســــــــــــــتvمل kمســــــــــــــاعدة 

  اآلخ�pن. 

}ســـــــــــــــتخـــــــدم الشـــــــــــــــ�ـكـــــــة 
المحل	ـــــــة واالجتمـــــــاع	ـــــــة 
لـــ,شـــــــــــــــــــــارك مـــعـــلـــومـــــــات 

وع.  §̈   الم

  مجاالت المواقف: 
حــــــــــــث اآلخــــــــــــ�pــــــــــــن  3.1

الســــــــــــــتخــــدام الوســــــــــــــــــائـــــل 
الرقم	ة لالتصــــــــال #شــــــــvل 

  مناسب. 

ــــــــــــــــــــNعرض و�شــــــ �ح ـ
لــــآلخــــ�pــــن أمــــثــــلـــــــة 
الســــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام 
األدوات الـــرقـــمـــ	ـــــــة 
الــــــــــــمــــــــــــرتــــــــــــ�ــــــــــــطـــــــــــــة 

  kاالتصال. 

ح  ال يـــهـــتـــم kـــعـــرض و¹§
أمثلة لآلخ�pن الستخدام 
األدوات الــــــــــــرقــــــــــــمــــــــــــ	ــــــــــــة 

  المرت�طة kاالتصال. 

ح  Nــــــــحــــــــاول عــــــــرض و¹§
أمثلة لآلخ�pن الستخدام 

الــــــــــــرقــــــــــــمــــــــــــ	ــــــــــــة األدوات 
المرت�طة kاالتصــــــال ل�ن 

  kصورة غFG صح	حة. 

ــــــــــــــــــــــNعرض و�شــــــــ  ـ
ً

Ñح مثا�
الســــــــــــــــــــتــــــخـــــــدام األدوات 
الـــــرقـــــمـــــ	ـــــــة الـــــمـــــرتـــــ�ـــــطـــــــة 
kــاالتصـــــــــــــــال kمســـــــــــــــاعــدة 

  اآلخ�pن. 

ــــــــــــــــــــــNعرض و�شــــــــ  ـ
ً

Ñح مثا�
الســــــــــــــــــــتــــــخـــــــدام األدوات 
الـــــرقـــــمـــــ	ـــــــة الـــــمـــــرتـــــ�ـــــطـــــــة 
kاالتصـــــــــــال،  و�ســـــــــــتvمل 
أمثلـة أخرى kمســـــــــــــــاعــدة 

  kاآلخ�pن. 

�ح لآلخ�pن ـــــــــNعرض و�ش
أمثلة الستخدام األدوات 
الـــــرقـــــمـــــ	ـــــــة الـــــمـــــرتـــــ�ـــــطـــــــة 

  kاالتصال. 

  مجاالت االرت�اط: 
اســـــــــتخدام التقن	ات   4.1

نـــــــت  IGالــمــتــوفــرة عــ] اإلنــ
لــتــ�ـــــــادل وتــطــبــيــق أفــvـــــــار 

وع للمواد األخرى.  §̈   الم

}ســـــــــتخدم تقن	ات 
نـــــــت لتـ�ـــــــادل  IGاإلن

وع.  §̈   الم

ال }ســــــــــــتطيع اســــــــــــتخدام 
نــت لت�ــادل  IGــات اإلن	تقن

وع.  §̈   الم

استخدام تقن	ات Nحاول 
وع  §̈ نت لت�ادل الم IGاإلن
 FGصــــــــــــــــــــــورة غـــــــــk لـــــــــ�ـــــــــن

  صح	حة. 

}ســـــــتخدم kعض تقن	ات 
وع  §̈ نت لت�ادل الم IGاإلن

  kمساعدة اآلخ�pن. 

}ســـــــــــــــــتــــخـــــــدم تــــقــــنــــ	ـــــــات 
وع  §̈ نت لت�ادل الم IGاإلن
kصـــــــــــــــــــــــــورة جـــــــــــزئـــــــــــ	ـــــــــــة، 
و�ســــــــــــــتvمل kمســــــــــــــاعدة 

  اآلخ�pن. 

}ســـــــــــــــــتــــخـــــــدم تــــقــــنــــ	ـــــــات 
نــــــــــت لــــــــــتــــــــــ�ــــــــــادل  IGاإلنــــــــــ

وع.  §̈   الم
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  مجاالت الحقائق: 
ال�حــث Uf̂ وظــائف  1.2

 Uf̂ األجـــهـــزةاالتصـــــــــــــــــــــال 
الـــرقـــمــــ	ـــــــة الـــمــــخــــتــــلــــفـــــــة 

  ألهداف التعلم. 

}ســـتخدم وســـائل 
االتصـــــــال الرقم	ة 
Uf̂ عـــــــــمـــــــــلـــــــــ	ـــــــــات 

  التعلم. 

ال Nــمــكــنـــــــه الــتــعــرف عــ] 
ك	ف	ة اســــــــتخدام وســــــــائل 
 Uf̂ ـــــــة	االتصـــــــــــــــــــــال الــــرقــــمــــ

  عمل	ات التعلم. 

Nحاول التعرف ع] ك	ف	ة 
استخدام وسائل االتصـال 
الرقم	ة Uf̂ عمل	ات التعلم 
  ل�ن kصورة غFG صح	حة. 

غــــــFG  يــــــتــــــعــــــرف kصـــــــــــــــــــورة
مكتملـــــــة و kمســـــــــــــــــــــاعـــــــدة 
اآلخــــــ�pــــــن عــــــ] كــــــ	ــــــفــــــ	ـــــــة 
استخدام وسائل االتصـال 
الـــــرقـــــمـــــ	ـــــــة Uf̂ عـــــمـــــلـــــ	ـــــــات 

  التعلم. 

يــــــتــــــعــــــرف عــــــ] كــــــ	ــــــفــــــ	ـــــــة 
استخدام وسائل االتصـال 
الرقم	ة Uf̂ عمل	ات التعلم 
kصـورة جزئ	ة،  و�ســتvمل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

يــــــتــــــعــــــرف عــــــ] كــــــ	ــــــفــــــ	ـــــــة 
استخدام  وسائل االتصال 
الـــــرقـــــمـــــ	ـــــــة Uf̂ عـــــمـــــلـــــ	ـــــــات 

  التعلم. 

  مجاالت العمل	ات: 
تطبيق التقـنـ	ـــــــات  2.2

ت�ـادل النص، الصــــــــــــــوت 
هـــــــا مــن  FGـــــــديــو وغــ	والــفــ
^ التعلم.  F_الموارد لتحس  

}ســتخدم تقن	ات 
منـاســــــــــــــ�ـة لت�ــادل 
 Uf̂ الـــمـــعـــلـــومـــــــات

  الح	اة اليوم	ة. 

ال }ســــــــــــــتطيع اســــــــــــــتخـــدام  
التقن	ات المناســـ�ة لت�ادل 
الـــمـــعـــلـــومـــــــات Uf̂ الـــحـــ	ـــــــاة 

  اليوم	ة. 

التقن	ات Nحاول استخدام 
الـــــمـــــنـــــــاســـــــــــــــــــ�ـــــــة لـــــتـــــ�ـــــــادل 
الـــمـــعـــلـــومـــــــات Uf̂ الـــحـــ	ـــــــاة 
 FGصــــــــــــــورة غk ة ل�ن	اليوم

  صح	حة. 

}ســـــــتخدم kعض التقن	ات 
الـــــمـــــنـــــــاســـــــــــــــــــ�ـــــــة لـــــتـــــ�ـــــــادل 
الـــمـــعـــلـــومـــــــات Uf̂ الـــحـــ	ـــــــاة 
الــــيــــومــــ	ـــــــة kــــمســـــــــــــــــــــاعـــــــدة 

  اآلخ�pن. 

}ســـــــــــــــــتـــخـــــــدم الـــتـــقـــنـــ	ـــــــات 
الـــــمـــــنـــــــاســـــــــــــــــــ�ـــــــة لـــــتـــــ�ـــــــادل 
الـــمـــعـــلـــومـــــــات Uf̂ الـــحـــ	ـــــــاة 
ا و�ســــــــــــــتvمل  Ò	ة جزئ	اليوم

  kمساعدة اآلخ�pن. 

لـــتـــقـــنـــ	ـــــــات }ســـــــــــــــــتـــخـــــــدم ا
الـــــمـــــنـــــــاســـــــــــــــــــ�ـــــــة لـــــتـــــ�ـــــــادل 
الـــمـــعـــلـــومـــــــات Uf̂ الـــحـــ	ـــــــاة 

  اليوم	ة. 

  مجاالت المواقف: 
اخــــــتــــــ	ـــــــار الـــــــطـــــــرق  3.2

الفعالة واآلمنة Uf̂ ت�ادل 
مصــــادر النص، الصــــوت 

  والف	ديو. 

Nــــحـــــــث اآلخــــ�pــــن 
ع] اســــــــــــــتخــــــدام 
الطـرق الفــعـــــــالـــــــة 
واآلمـنـــــــة لـتـ�ـــــــادل 

  المعلومات. 

ال يهتم kحـــــــــــــــــــــــــث اآلخ�pن 
عـ] اســـــــــــــــتـخـــــــدام الـطــرق 
الفعــــــالــــــة واآلمنــــــة لت�ــــــادل 

  المعلومات. 

ــــث اآلخ�pن ع]  Nحاول حـ
اســــــــــــتخدام الطرق الفعالة 
واآلمنة لت�ادل المعلومات 
 FGــــــــقــــــــة غــــــــpــــــــطــــــــ�k لــــــــ�ــــــــن

  صح	حة. 

ــــــــــــــــــــــث اآلخ�pن #شـــــــــvل  Nحـ
محــــدود ع] اســــــــــــــتخــــدام 
kـــعـــض الـــطـــرق الـــفـــعـــــــالـــــــة 
  واآلمنة لت�ادل المعلومات 

Nـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــث اآلخـ�pـن عـ] 
اســــــــــــــتخــــدام kعض الطرق 

لت�ــــــادل الفعــــــالــــــة واآلمنــــــة 
  المعلومات. 

Nـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــث اآلخـ�pـن عـ] 
اســــــــــــتخدام الطرق الفعالة 
واآلمـــــــــــــنـــــــــــــة لـــــــــــــتـــــــــــــ�ـــــــــــــادل 

  المعلومات. 

  مجاالت االرت�اط: 
تـــــــ�ـــــــادل الـــــــنـــــــص،   4.2

الصـــــــــــــــــــوت والـــــفـــــ	ـــــــديــــــو 
ووســـــــــــــــــــــائـــــــل أخـــرى مـــع 
الـــمـــجـــمـــوعـــــــة لـــتـــطـــبـــيـــق 

  المشارpــــع. 

}ســتخدم مصــادر 
الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات 
الرقم	ة Uf̂ تطبيق 

  مشارpعه. 

ال }ســــــــــــــتطيع اســــــــــــــتخـــدام  
الــــمــــعــــلــــومـــــــات مصـــــــــــــــــــــادر 

الــــــرقــــــمــــــ	ـــــــة Uf̂ تــــــطــــــبــــــيــــــق 
  مشارpعه. 

Nحاول اســـــتخدام مصـــــادر 
 Uf̂ ـــــــة	الـمـعـلـومـــــــات الـرقـمـ
تطبيق مشــــــــــــــــــــارpعـــــــه ل�ن 

  kصورة غFG صح	حة. 

}ســـــــــتخدم kعض مصـــــــــادر 
 Uf̂ ـــــــة	الـمـعـلـومـــــــات الـرقـمـ
تـــــــطـــــــبـــــــيـــــــق مشـــــــــــــــــــــارpـــــــعـــــــه 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

}ســـــــــــــــــــــتـــــــخـــــــدم مصـــــــــــــــــــــادر 
ا  Òــ	ــة جزئ	المعلومــات الرقم
Uf̂ تـــطـــبـــيـــق مشـــــــــــــــــــــارpـــعـــــــه 

kمســـــــــــــــــاعــــدة و�ســــــــــــــتvمــــل 
  اآلخ�pن. 

}ســـــــــــــــــــــتـــــــخـــــــدم مصـــــــــــــــــــــادر 
 Uf̂ ـــــــة	الـمـعـلـومـــــــات الـرقـمـ

  تطبيق مشارpعه. 
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حة للصف الثامنالمحّد  IGة المق	دات الوصف  
�  تصم	م نماذج رقم	ة، أنظمة ومنتجات لح	اة أفضل (تقن	ات المعلومات) 3ال�فاNة العامة   

 المع	ار ال�فاNة الخاصة
 مستوى اإلنجاز

0 1 2 3 4 
  مجاالت الحقائق: 

تــحـــــــدNـــــــد أمــثــلـــــــة  1.3 
مـــــجـــــــة مـــــنـــــتـــــجـــــــات  xGلـــــ
ونماذج رقم	ة #ســــــ	طة 
الســــــتخدامها Uf̂ الح	اة 

  اليوم	ة والتعلم. 

Nـــــــعـــــــرض مـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات 
ونــــــــــمــــــــــاذج رقــــــــــمــــــــــ	ــــــــــة 
الســـتخدامها Uf̂ الح	اة 

  اليوم	ة. 

ال }ســـــــــــــــــــتــــــطــــــيــــــع عــــــرض 
منتجـــات ونمـــاذج رقم	ـــة 
الســــــــــــــتخـدامهـا Uf̂ الح	ــاة 

  اليوم	ة. 

Nـــــحـــــــاول عـــــرض kـــــعـــــض 
والـــنـــمـــــــاذج الـــمـــنـــتـــجـــــــات 

 Uf̂ ة الســـــــــــتخدامها	الرقم
الـــحـــ	ـــــــاة الـــيـــومـــ	ـــــــة لـــ�ـــن 

  kصورة غFG صح	حة. 

 Pعرض منتجــN ا  Pا أو نموذجــ 
 P	ا رقم  

P
الســـــتخدامه  ا واحد

Uf̂ الــــــحــــــ	ـــــــاة الــــــيــــــومــــــ	ـــــــة 
  kمساعدة اآلخ�pن. 

ا Nعرض  Pا أو نموذجــ Pمنتجــ
ا  Pا واحد P	الســـــتخدامه رقم

Uf̂ الــــــحــــــ	ـــــــاة الــــــيــــــومــــــ	ـــــــة 
وpــــعــــرض أمــــثــــلـــــــة أخــــرى 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

جــات ونمـــاذج Nعرض منت
 Uf̂ ــة الســــــــــــــتخــدامهــا	رقم

  الح	اة اليوم	ة. 

  مجاالت العمل	ات: 
كـــــــــتـــــــــاkـــــــــة رمـــــــــوز   2.3 

 U°مجــــة لنموذج رق xGال
ألداء مــهـــــــام مــخــتــلــفـــــــة 
امـج  xGا الـ Pمســـــــــــــــتخـــــــدمـــــــ

  المتاحة. 

مج نموذج  xGpكتــــــب وN
رقــــــــــ°U ألداء مــــــــــهــــــــــام 

  مختلفة. 

ال Nمكنه كتاkة أو برمجة 
نموذج رق°U ألداء مهـــــام 

  مختلفة. 

مج Nحــاول أن  xGpكتــب وN
نموذج رق°U ألداء مهـــــام 
مختلفــــــة ل�ن  kصــــــــــــــورة 

  غFG صح	حة. 

مــج نــمـــوذج  xGــpــكــتـــــــب وN
رق°U ألداء مهام مختلفة 
kصــــــــــــــــورة غــFG مــكــتــمــلـــــــة 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

مــج نــمــوذج  xGــpــكــتـــــــب وN
رق°k Uصورة جزئ	ة ألداء 
مهام مختلفة و�ســـــــتvمل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

مــج نــمــوذج  xGــpــكــتـــــــب وN
رقـــــــــــــ°U ألداء مـــــــــــــهـــــــــــــام 

  . مختلفة

  مجاالت المواقف: 
امج  3.3 xGاســــــــتخدام ال

الرقم	ـة لجمع وتحل	ــل 
ـــج أفvــار  وpـ IGــانــات ل	الب
أو منتجـــــــات جـــــــدNـــــــدة 

  kط�pقة آمنة. 

امــــج  xGســـــــــــــــــتــــخـــــــدم الــــ{
ــــــج  ــ وpــ IGـــــــة لـــــلـــــ	الـــــرقـــــمـــــ
ألفــــــvـــــــار ومــــــنــــــتــــــجـــــــات 

  رقم	ة. 

ال يــهــتــم kـــــــاســــــــــــــــتــخـــــــدام 
وpــــج  IGـــــة لل	امج الرقم xGال

  ألفvار ومنتجات رقم	ة. 

امج  xGحاول اســــتخدام الN
وpــــج ألفvـــــار  IGـــــة لل	الرقم
ومنتجـــــــات رقم	ـــــــة ل�ن 

  kصورة غFG صح	حة. 

امج الرقم	ة  xGســتخدم ال{
وpـــــــــــــــج ألفـــــــــــvــــــــــــار  IGلـــــــــــلـــــــــــ
ومنتجات رقم	ة kصــــــورة 
غFG مكتملــة kمســـــــــــــــاعــدة 

  اآلخ�pن. 

امج الرقم	ة  xGســتخدم ال{
ــــــــــــج ألفــــــــــــvــــــــــــار  وpــــ IGلــــــــــــلــــــــــــ
ومنتجات رقم	ة kصــــــورة 
جـــــزئـــــ	ـــــــة و�ســــــــــــــــــتـــــvـــــمــــــــل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

امج الرقم	ة  xGســتخدم ال{
ــــــــــــج ألفــــــــــــvــــــــــــار  وpــــ IGلــــــــــــلــــــــــــ

  ومنتجات رقم	ة. 

  مجاالت االرت�اط: 
تصــــــــم	م منتجات  4.3

رقــــــمــــــ	ـــــــة مــــــخــــــتــــــلــــــفـــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ

  األخرى. 

Nصـمم منتجات رقم	ة 
^ تعلم  F_المواد لتحســـــــــــ

  األخرى. 

ال }ســـــــــــــــتطيع تصـــــــــــــــم	م 
 ^ F_ة لتحســـ	منتجات رقم

  تعلم المواد األخرى. 

Nــــــــحــــــــاول أن Nصـــــــــــــــــــــمــــــــم 
 ^ F_ة لتحســـ	منتجات رقم
تعلم المواد األخرى ل�ن 

  kصورة غFG صح	حة. 

 Pصـــــــــــــــــــــــمـــــــــم جـــــــــزءN مـــــــــن  ا
الــــمــــنــــتــــجـــــــات الــــرقــــمــــ	ـــــــة 
^ تعلم المـواد  F_لتحســـــــــــــــ
األخــــــــرى kــــــــمســـــــــــــــــــــاعــــــــدة 

  اآلخ�pن. 

 Pصـــــــــــــــــــــــمـــــــــم جـــــــــزءN مـــــــــن  ا
الــــمــــنــــتــــجـــــــات الــــرقــــمــــ	ـــــــة 
^ تعـلـم المـواد  F_لتـحســـــــــــــــ
األخــــــرى و�ســـــــــــــــــــتــــــvــــــمــــــــل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

Nصــــــــــــــمم منتجات رقم	ة 
^ تعـلـم المـواد  F_لتـحســـــــــــــــ

  األخرى. 
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  تلم	حات للمعلم
  : إلدارة المجموعاتمالحظات   �  أو~ً 
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ا �  P	مالحظات إلدارة األ�شطة : ثان  
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P
  عامة: مالحظات ا � ثالث

  

  

  
  

  

االنتهاء من التطبيق العم¡D ، و�مكن للمتعلم االستعانة يتم رسم الخرائط الذهن5ة �عد 
 D£تاب المدرGالحصة.  ،�ال D

H¤ تم تناولها D
�E5عاب المعلومات والمهارات الaلتأ�5د اس 

 D
H¤ ة وتع¥�زها�F� ��احرص ع¡ تخصــــــــــــــ5ص �عض الدقائق من حصــــــــــــــتك لغرس الق5م ال

 . H O«نفوس المتعلم 

 H O«أثناء است�مال المتعلم 
¬
D الجزء ماذا تعل

H¤ فضل إتاحة الفرصة للتأمل للجداولCُ ،مت
D وح�yة التعب�O عن آرائهم �دون إ�داء أي تعليق من المعلم وال يتم تصح5حها، مما 

�sالذا
ا وُمعينا  X GCُسب المتعلم الثقة لتعبئة الجدول ��ل موضوع5ة ومصداق5ة، ف5كون مؤ±²

D الحصة، ومعرفة نقاط الضعف للمعلم للوقوف ع¡ مدى تحقيق الGفاCات المر 
H¤ جوة

، مما CَُمGن المعلم من تالفيها بتوض5حها وتوف�O أ·شطة إثرائ5ة مناس-ة  H O«لدى المتعلم
ا لعالجها. 

X
 الحق
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  . UV̂ا : المجال الف	ثان  
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  الجزء األول : وحدة األدوات الرقم	ة

  الجزء األول

  وحدة األدوات الرقم	ة 
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  )  1األدوات الرقم	ة : أنظمة الzشغ	ل ( : وحدة األول الجزء
  

 

  
  
  
  

   

حة : حصت �� ن اعدد الحصص المق

  ا��زء األول 

  وحدة األدوات الرقمية

  )1أنظمة ال�شغيل (

الذك	ة أ[د ع�pزي المعلم من تع�pف المتعلم kأنظمة الzشغ	ل المختلفة، وأهم	ة نظام الzشغ	ل Uf̂ إدارة األجهزة الرقم	ة مثل الحاسوب واألجهزة ت 
 مما Nمكنه من استخدام هذە األجهزة kفعال	ة لعرض وت�ادل المعلومات.  ،و®سه	ل التعامل معها  ،واللوح	ة

 N ل	شغzات نظام ال ^ FGعرف المتعلم أن من ممWindows  ة استخدام ش�كة	انvنت اإم IGإلنk نت، وأن ناستخدام متصفح اإل IGWindows 10 k ما يوفرە من
ة  يzيح له استخدام ش�كة Microsoft Edgeأمان شامل ، والمتصفح  ^ FGخصائصه المتمk نت IGمصادر المعلومات اإل وال�حثاإلن Uf̂ دة	ة المف	ون IGل�
 kما Nعزز ثقافته وتعلمه. 
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                                                           Pمكن للمعلم استخدام  ا ألنَّ نظرN Uµة العام الدراNداk Uf̂ ة : إالحصة	حدى الطرق التال  
  جاب	ة والسلب	ة وتكتب المجموعات kعد المناقشة واالتفاق تعل	قها عليها. Nرض ف	ديو أو عرض تقدU°N ل�عض المواقف اإل ع 
 N لvع] شــــ ^ F_شــــاط للمتعلم� FGمكن توف  PUZZLE   ل صــــحيحvب اللع�ة #شــــ	ك IGحة و الخاطئة، وتقوم المجموعات ب	ات الصــــح	عض الســــلوكk ه	ف ،

 Pكتب فيها المتعلمون الحقN �âل سلوك خاW ث ستكون قطعة فارغة أمام	ا السلوك المرغوب. ح 
 وزpــــع kطاقات ع] المجموعات تحوي عدة سلوك	ات ومواقف صح	حة وخاطئة،وطلب تصR	فها وفرزها. ت 

U تنظم العمـل Uf̂ المجموعـات إمن خالل المنـاقشـــــــــــــــــة والتغـذNـة الراجعـة kعـد الRشـــــــــــــــــاط يتم التوصـــــــــــــــــل 
IVع] اللوائح ال ^ F_المعلم والمتعلم ^ F_اتفـاق ب �

ام ال والفصل، ^ IGوتضمن ال . Uµل سلس طوال العام الدراvحصص المادة #ش FGوس ^ F_متعلم 

 
^ ،و̂¼ورة ا F_ات وأجهزة الحاسوب للمتعلم xGمة تقدير توفر مخت	ات العامة احرص ع] غرس قoن خالل المحافظة ع] ملمحافظة ع] الممتل

^ ع] االستخدام السل	م لجهاز الحاسب اآل�U واسzشعار ق	مة النعمة والحفاظ عليها(من ال̂=وري تحدNد أسماء المت F_و حث المتعلم xGالمخت ^ F_علم
^ لoل جهاز «N Uعتاد المتعلم ع] النظام وتحمل المسؤول	ة).  F_ل فصل المستخدمW Uf̂ 

ل المعلم الق	̂¼  pqHة الشه�pة خالل الحصة kاأل ورة أن Nفعِّ IGلوب المناسب. سمة ال 
سان و حدى  �ت ح	اة اإل�سان، وشكر النعم واجب ع] اإل َّ̈ } -ز وجلع-األجهزة الرقم	ة نعمة من هللا  نَّ إح	ث  ،سzشعار نعم هللا ع] اإل�سانا

 Nجاkـي. إصورە توظ	ف األجهزة الرقم	ة #شvل 
^ ع] اسzشعار ق	مة الوقت واسzثمارە kكفاءة و Nجاب	ة. ® F_شجيع المتعلم 
 الستخدام اآلمن لألجهزة الرقم	ة. ا

 1تابع � أنظمة الzشغ	ل 
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 ،kح	ث تطبق Wل مجموعة مهمة ،وزpــــع عدة مهام ع] المجموعاتتيتم  : طور األجهزة الرقم	ة أو تطور أنظمة الzشــــغ	لتوضــــqع االســــتكشــــاف � م 
  ثم المناقشة والتغذNة الراجعة: 

•  xGنت ال�حث ع IGاستخدام آي�اد يوفرە المعلم. اإلنk 
 ثم يzناقش أعضاء المجموعة Uf̂ المحتوى.  ،توفFG مقال تقرأە المجموعة •
•  xGة ع	حوي مجموعة صور لتطور التقنN شاط� ^ FGأما[نها المناس�ة.  ،السنواتتجه Uf̂ تم ترت,ب ووضع الصورpو 
 ثم مناقشة p¹عة لتطور األجهزة الرقم	ة من ح	ث الحجم والسعة التخ�Rp	ة.....  ،رض ف	ديو قصFG ع 
U }ستخدمها المتعلمون (إ 

IVة ط�ح سؤال عن األجهزة ال	انvمiPad – iPod ….(  شغل هذە® U
IVألجهزة (اواالستفسار عن األنظمة الiOS ,Android …   (

^ kأهم	ة ووظ	فة نظام الzشغ	ل،وعرض ف	ديو عن مفهوم أنظمة الzشغ	ل.  F_ثم مناقشة المتعلم  
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGالمواد  و مصادر التعلم   للمعلممهمة مالحظات   مق
حة IGالمق  

مفهوم أنظمة 
ح م¯سط  . الzشغ	ل    . ألهميته Uf̂ ®شغ	ل الجهاز وادارة مكوناته¹§

  QR د لــــــــجـــــــمـــــــ �إ عجـــــــر ا 
م�pــــــــد من المعلومــــــــات لل

  . عن الموضqع 

  °N Uدقت ضر ع 
   Datashow 

رموز أنظمة 
الzشغ	ل 
  . المختلفة

ات	ج	ة اســــــــــــــتخدام المناقشــــــــــــــة و �شــــــــــــــاط kاســــــــــــــتخدام  IGم إســــــــــــــ	وضــــــــــــــع المفاه
U }ســتخدمها المتعلمون Uf̂ ح	اتهم اليوم	ة  األجهزةلالســتفســار عن 

IVة ال	الذك
وأنظمة الzشــــــــــــــــغ	ل فيها ثم ال�حث عxG مقال حول انظمة الzشــــــــــــــــغ	ل لتطبيق 

^  �21شاط ال�تاب ص  F_ة الراجعة للمتعلمNم التغذNو تقد .    
  . ثم ضمن مجموعة نqع الRشاط : فردي

^ مــــلــــعــــتــــمــــلــــا ثحــــــــ  F_ عــــ[ 
التعاون مع زمالئهم قراءة 
المقـــــال واســــــــــــــــتكشـــــــــــــــــــــاف 

 . المطلوب 
  Uf̂  بات�لا طاشــــــــــــــــ� ةkاجإ 

   .  QR مجلد 

 ةز هــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــأ 
 . الحاسوب

  . ةلاقم 
 باتــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــا 

 Uµالمدر .  

واجهات أنظمة 
 . الzشغ	ل

  kاستخدام :  نواع المختلفةعرض ف	ديو أو صور لأل يتم 
•  U°Nعرض تقد .  
  . مصورات توزع ع] المجموعات  •

^ Uf̂ المجموعات الســـــــzنتاج  F_واالســـــــتفســـــــار عن الفرق ب¬نها ومناقشـــــــة المتعلم
^ ع] نوU³ الواجهات والفرق األ  F_نواع والفرق ب¬نها والتأ[د من تعرف المتعلم

   . ب¬نهما 
  . نqع الRشاط : ضمن مجموعة

 QR د لـــــــــجـــــــــمـــــــــ �إ عجـــــــــر ا 
لم�pد من المعلومات عن 

  . الموضqع

 ضر عـــ� و يـــد	ــــــــفــــ 
 U°Nتقد . 

   تار و صم 

مهام أنظمة 
  . الzشغ	ل

ح م¯ســــــــــــــط ثم }ســــــــــــــتvمل المتعلمون Uf̂  ،عرض ف	ديو أو عرض تقدU°N مع ¹§
ات	ج	ة kاســـــــــــــتخدام  22مجموعاتهم �شـــــــــــــاط ال�تاب ص  IGإســـــــــــــ U

I±التتابع الحل
^ Nدركون مهام أنظمة الzشغ	ل.  للتأ[د من أنَّ  F_المتعلم  

  ثم ضمن مجموعة.  نqع الRشاط : فردي

  Uf̂  بات�لا طاشــــــــــــــــ� ةkاجإ 
  .  QR مجلد 

 . °N Uدقت ضر ع 
  . و يد	ف 
 باتــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــا 

 Uµالمدر .   
   

1تا'ع / أنظمة ال�شغيل   
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة  §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
مصادر التعلم و 
حة  IGالمواد المق
ح IGشاط المقRلل  

شغ	ل 
zظام ال

ن
W

indow
s

 

 Pديو أو عرضـــــــــــ	عرض المعلم فN م اNا تقد P	 ا عنNنظام  مزا
  . windowsالzشغ	ل 

ات kاستخدام  ^ FGالمجموعات المم Uf̂ سجل المتعلمون{
ات	ج	ة  IGإســــ Uf̂ U

I±وراق فارغة، ثم مناقشــــة أالتتابع الحل
  . تم ®سج	لهالمجموعات لعرض المزاNا من خالل ما 

  
  . ثم ضمن مجموعة نqع الRشاط : فردي

 ماظـــن Uf̂  ةنـــمضــــــــــــــــملا ةدعـــاســـــــــــــــــــملا جمار ب ملعملا يز �p ع حضــــــــــــــــِّ و  
 IGم ، الدفpqل مثل التق	شغzال . .. 

 ةر و صــــــــــــــــk ا هـثيدحـت متي ل	ـغشــــــــــــــــzلا ةمـظنأ نأ ]ع د 	ـ[أ تـلا ةر و ̂¼  
متوفرة kاصـــــــــدارات  windowsمســـــــــتمرة، وأن أنظمة الzشـــــــــغ	ل 

 مختلفة واإلشارة إ� التحديثات. 
U ار ثإل ا طاشـــــــــــــRلا Uf̂  ةر و كذ ملا ةلثمأل ا ضعk ةشـــــــــــــقانم 

 عم23 ص ��
 . ^ F_المتعلم 

 ماظــــــــن تار ادصــــــــــــــــــــــــا عيمج ظفحk مزَ لمُ  FG غ ملعتملا نأ ظحال  
ة ثرائ	�شــــــــــطة اإل وال Nَُقّ	م المتعلم ع] المعلومات واأل ل الzشــــــــــغ	

 الواردة Uf̂ ال�تاب. 
  . عq ضو ملا نع تامو لعملا نم د �p مل QR د لجم �إ عجر ا 

 ف	ديو  •
•   Datashow 
 . أوراق ب	ضاء  •

شغ	ل 
zظام ال

ن
w

indow
s10

  من خالل :   
و أاالطالع ع] كتـــــب � قراءة المجموعـــــات لمقـــــالـــــة •

  مجالت. 
  . تقدU°N عرض ف	ديو � عرض  •
•  FGكصور توف	للمجموعات  إنفوجراف . 

ات	ج	ة وHاســــــــتخدام  IGن�اط إســــــــzيتم اســــــــ ^ F_دائرة المؤلف
ات من المصــــــــــــــــــــــــادر المتــــــــاحــــــــة ثم منــــــــاقشــــــــــــــــــــــــة  ^ FGالمم
المجموعـــــات و التغـــــذNـــــة الراجعـــــة للتـــــأ[ـــــد من معرفـــــة 

ات للنظام  ^ FGلعدة مم ^ F_المتعلم . 
  . ، ضمن مجموعة نqع الRشاط : فردي

^ ملعتملا ثح ملعتلل ر داصــــــــــــــــم نم ەFG فو ت متي ا م بســــــــــــــــح  F_ ع[ 
متــــاkعــــة مـــا يتم عرضـــــــــــــــــــه، التعــــاون مع زمالئهم لقراءة المقــــال أو 

 واستخراج المطلوب.  نفوجراف	كاالطالع ع]  اإل 
̂ لا ]ع صر حا  IGملعتملا ما ^ F_ بzـــــفن	ســــــــــــــــ ال ا تاو طخ ذ  IGتا	ـــــج	تا 

 ألkدقة وóشvل صحيح 
P
  . ا ن Wل خطوة تحقق هدف

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض  •
 U°Nتقد . 

  . ف	ديو   •
 .  إنفوجراف	ك •
-كتـب - مقـالة •

 مجالت
  . راق ب	ضاء أو  •

  

1تابع � أنظمة الzشغ	ل   
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 ترك�����بجيس�����كو باس�����تخدام إس�����تراتيجية *
ورقي�ة ( المجموعات بش�كل جم�اعي ص�ورة 

ن للواجه��ة  تح��وي القس��مي)  أو عل��ى اآليب��اد 
. وأجزاء شريط المهام ومسمياتها

يوض����ح المعل����م ف����ي التغذي����ة الراجع����ة أن *
ب الواجهة تتكون من جزئين هما سطح المكت

و ش��ريط المه��ام، وأن س��طح المكت��ب يح��وي 
ن مجموع��ة م��ن األيقون��ات وين��اقش المتعلم��ي

. بمفهوم األيقونة الستنتاج المفهوم

زاء يستعرض المعل�م وين�اقش مس�ميات أج�* 
ابدأ،  زر( شريط المهام الثالثة مع المتعلمين 

، منطق�������ة  Windowsالبح�������ث ف�������ي 
 .)اإلعالمات

الواجهة الرسومية لنظام التشغيل 
windows10

يطل����ب المعل����م م����ن أح����د المتعلم����ين * 
ويطل���ب م���ن Gimpتش���غيل برن���امج 

المتعلم����ين  مالحظ����ة ش����ريط المه����ام 
ت�اب الستكمال النشاط الموجود ف�ي الك(

واس����������تنتاج أن أيقون����������ات )  24ص 
 الب���رامج المفتوح���ة تظه���ر ف���ي الج���زء

األوس���ط م���ن ش���ريط المه���ام وتختف���ي 
. باغالق البرنامج

ت يش���ير المعل���م إل���ى إمكاني���ة تثبي���*  
 األيقون��ات ف��ي ش��ريط المه��ام وين��اقش

ل�ب توقعاتهم حول الطريقة وم�ن ث�م يط
ل�ى من المجموعات استكشافها عملي�اً ع

 أجهزة المجموعات موض�حا للمتعلم�ين
الف�������رق ب�������ين األيقون�������ات المثبت�������ة 

.والمفتوحة

شريط المهام . أ

ين   يجه���ز المعل���م نش���اًطا للمتعلم���*  
لتوص����يل من����اطق ش����ريط المه����ام (

ين ، حي��ث يمك��ن للمتعلم��)ووظائفه��ا
 اس���تنتاج الوظ���ائف م���ن المس���ميات

ك�ل  مباشرة،  ث�م يب�دأ المعل�م بش�رح
ج����زء م����ع التطبي����ق العمل����ي م����ن 
المجموع������ات لتأكي������د المه������ارات 

.والمعلومات

زر ( عند مناقشة وش�رح الج�زء *  
رق من المه�م التأكي�د عل�ى الف�) ابدأ 

ب����ين قائم����ة اب����دأ ، قائم����ة جمي����ع 
 .التطبيقات

25تطبيق نشاط ص *

شريط المهام . أ

ضرورة إتاحة الفرصة للمتعلمين الستكشاف كيفية البحث من خالل البحث عن تطبيق / كلمة تشكل جزء من 
  المناقشة أن المتعلمين يدركون أنه:عنوان الملف، وضرورة تأكد المعلم خالل 

 .حرفأو الضغط على السم،جزء من االكتابة الوصول للبرنامج من خالل يمكن  *
 .أثناء كتابة الكلمة المطلوب البحث عنها: يتم البحث عن األجزاء حتى تنتهي من كتابة الكلمة *
  .البحث لم يكتمل بعد عملية البحث تكون مستمرة و أنّ  عند ظهور جملة (جاري البحث) فإنّ  *
 نتائج البحث ستختلف من جهاز آلخر في المختبر. *

  windows10البحث في 
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البحث في 
windows10 

.  .من خالل االستكشاف والتطبيق العملي للمتعلمين 
ح عوامل التصفية المختلفة التي يتيحها نظام التشغيل وأهميتها في تس�هيل ع ملي�ة البح�ث، حي�ث وّضِ

العمل���ي  ي���تم اختي���ار عام���ل التص���فية المناس���ب لتص���فية نت���ائج البح���ث  ، واح���رص عل���ى التطبي���ق
التنويه أن (صفية للمجموعات ومناقشتها  للتأكد من فهم المتعلمين لالختالف بين العوامل المختلفة للت

.)وغيرها  ..……, word , excelالمستندات تحوي ملفات مختلفة مثل ملفات 

 أداة -أداة القط�ع ( س�يتم التعام�ل م�ع تطبي�ق  26من خ�الل النش�اط ص •
ه حث المتعلم�ين عل�ى استكش�اف وظيفت�)   snipping toolالقصاصة  

 .اقتصاص لقطة من الشاشة/ التقاط وهي 

منطقة 
اإلعالمات 

ض���رورة أن يتأك���د المعل���م م���ن إدراك الم���تعلم *
اف لوظيفته����ا، وأن يت����اح للمتعلم����ين استكش����

األيقون��ات الظ��اهرة وغي��ر الظ��اهرة وتطبي��ق 
.27النشاط ص 

ص  استكشاف مركز اإلجراءات وتطبيق نشاط*
28 .

م خ��الل الش��رح ي���تم التط��رق إلمكاني��ة ال���تحك* 
 باإلع��دادات واأليقون��ات الت��ي يحويه��ا مرك��ز

     >النظ�ام >اإلج�راءات باختي�ار اإلع�دادات  
اإلش�����عارات واإلج�����راءات كم�����ا بالشاش�����ات 

.المقابلة

ـــه إ� محتوى    QR̂¼ورة التنpqـــــ
الموجود Uf̂ ال�تـــاب المـــدرUµ ص 

ـــتفادة  18 ^ لالســــــ F_ه المتعلم	وتوج
ــــــل  ــ�ــــــــات وأوراق الـــعـــمــ ـــــدرpـ مـــن الـــتـــ

 المتوفرة Uf̂ المجلد. 

 1تابع / أنظمة التشغيل 
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^ : أدوات ى حدإWاستخدم الجدول التا�U ( المحددات الوصف	ة )   F_للمتعلم U
 التقpqم البنا��

  

 المع	ار ال�فاNة الخاصة
 مستوى اإلنجاز

0 1 2 3 4 

  : مجاالت الحقائق
اخت	ــار وعرض  1.1

ـــــة  ــــات الرقم	ـــ التقن	ــــ
ــادل  ـــــال وت�ــ ـــــــ لالتصــــــــ
ــــات للتعلم  المعلومـــ

  . الفعال

ــــة من  Nعرض أمثلــــ
الرقم	ــــــة التقن	ــــــات 

لالتصـــــــــال وتحpqل 
ـــــــات  ـــــــومــــ ـــــلــــ ـــــــعــــــ ــــــــمــــ الـــ
ــــــطة  ^ أ�شـــ F_لتحســـــــــ

  التعلم. 

ـــتــطــيــع عــرض  ــــــــ ال }ســـــــ
أمثلــــــــة من التقن	ــــــــات 
ـــــــال  ــــــــ ـــــــ ــــة لالتصــ الرقم	ــــ
وتحpqــــــل المعلومــــــات 
ــــــــــطـــــــة  ^ أ�شــــــ F_ــــــــــ لتحســــــ

  التعلم. 

ـــاول عرض أمثلــــــــة  Nحـــــ
من التقن	ـــات الرقم	ـــة 
ــــــل  ــــال وتحpqـ ــــــــ ـــــــ لالتصــــ
 ^ F_ـــــــــ المعلومات لتحســ
ــــــــــطــــة التعلم ل�ن  أ�شــــــ
  kصورة غFG صح	حة. 

 وا
ّ

Ñــــــا ـــــــّدا Nعرض مثــ حـ
من التقن	ـــات الرقم	ـــة 
ــــــال وتحpqـــــــل  ـــــــ ــــــــ لالتصــ
 ^ F_ــــ المعلومات لتحســـــــ
ـــــلـــــــم  ــــعــ ــة الــــــتــ ـــطــــــ ـــــــ ــــــــ أ�شــــ

  kمساعدة اآلخ�pن. 

 واحــــــــّدا 
ّ

Ñعرض مثــــــــاN
من التقن	ـــات الرقم	ـــة 
ــــــــال وتحpqـــــــل  ـــــــ لالتصــــــــ
 ^ F_ـــــ المعلومات لتحســــــ
ــلـــــم،  ــعـــ ـــة الـــــتـــ ـــطـــــ ــــــــ ـــــــ أ�شـــ
ــــــة  ــــــل أمـــثـــلـــ ــــــتـــvـــمــ ـــــــ و�ســـــ
ــــدة  ــاعــــ ــــــــ ـــــــ أخــــرى kــــمســـــــ

  اآلخ�pن. 

ـــلــــــــة مــــــن  Nــــــعــــــرض أمــــــثـــ
الـــتـــقـــنـــ	ــــــــات الـــرقـــمـــ	ـــــــــة 
ـــــل  ــــــــــال وتحpqــ ـــــــ لالتصــــــ

^ ال F_ـــــــ معلومات لتحســــ
  أ�شطة التعلم. 

  مجاالت الحقائق: 
1.2  Uf̂ ــــــــث ـــــــحـ ـــــــ�ــ الــ

 Uf̂ وظائف االتصال
ـــــة  ــرقــــمــــ	ــــ األجــــهــــزة الــ
المختلفـــة ألهـــداف 

  التعلم. 

ــــــائل  }ســــــــتخدم وســ
ـــــــال الرقم	ة  ـــــــ االتصـــ
  Uf̂ عمل	ات التعلم. 

ال Nمكنـه التعرف ع] 
ـــــــدام  ـــــــتــخـ ـــــــ ــــة اســـ كــ	ــفــ	ــــ
ـــــــال  ــــــــ ـــائــــل االتصـــــ ـــــــ ــــــــ وســ
الرقم	ــــــــة Uf̂ عمل	ــــــــات 

  التعلم. 

ـــــاول التعرف ع]  Nحـــ
ــــــــتــخــــــــدام  ــــــــ ــــــة اسـ كــ	ــفــ	ــ
ــال  ـــــــ ــــــــ ــــائــــل االتصـــ ــــــــ ـــــــ وسـ
ـــات  ـــة Uf̂ عمل	ـــــ الرقم	ـــــ
ـــورة  ــــــــ التعلم ل�ن kصــــــ

  غFG صح	حة. 

 FGـــــــــورة غ يتعرف kصــــــــ
ــــــــاعدة  مكتملة و kمســــــــ
ــــة  اآلخـ�pـن عـ] كـ	ــفــ	ـــــ
ـــائــل  ــــــــ ـــــتخــدام وســـــــ ـــــــ اســــ
 Uf̂ ــة	ـــــال الرقم ــــــــ االتصـــــ

  عمل	ات التعلم. 

ــــــة  يــتــعــرف عــ] كــ	ــفــ	ـــ
ـــــائــل  ـــــــ ـــــــتخــدام وســــــ ـــــــ اســ
 Uf̂ ــة	ـــــــال الرقم ــــــــ االتصـــ
ــــم  ـــتــــــعــــــلــ ــــمــــــلــــــ	ــــــــات الـــ عــ

ـــــــة،   ـــــــ	ــ ـــــورة جـــــــــزئــ ــــــــ ـــــــ kصـــــ
ـــاعدة و�ســـــــتvم ل kمســــ
  اآلخ�pن. 

يــتــعــرف عــ] كــ	ــفــ	ـــــــــة 
ــــــــائل  ـــــــــتخدام  وســــــــ اســـــــ
 Uf̂ ــة	ــال الرقم ـــــــ االتصـــــــــ

  عمل	ات التعلم. 

 1تابع � أنظمة الzشغ	ل 
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 1تابع � أنظمة الzشغ	ل 
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  )2(أنظمة الzشغ	ل –األدوات الرقم	ة وحدة :  األول الجزء
      

 

  

  

  

  

 

   

حة : حصتعدد الحصص  IGانالمق  

    الجزء األولالجزء األولالجزء األولالجزء األول

    وحدة األدوات الرقم�ةوحدة األدوات الرقم�ةوحدة األدوات الرقم�ةوحدة األدوات الرقم�ة

    ))))2222أنظمة ال�شغ�ل (أنظمة ال�شغ�ل (أنظمة ال�شغ�ل (أنظمة ال�شغ�ل (

 qالش�كة الحاس xGع xGعة المختkاستخدام طاk ه أو ط�اعتها	ة مع زمالئه ومعلم	Hqة لت�ادل الملفات الحاس	اته اليوم	ح Uf̂ حتاج المتعلمN ما قدW ، ة	H
^ أجهزته الرقم	ة ، لذا فهو kحاجة لمعرفة أNقونات سطح المكتب  F_حتاج لنقل ملفاته المختلفة بN مكنه من خاللها التعامل مع الملفاتN U

IVالمناس�ة وال
U  ،( ت�ادلها ، �سخها ، نقلها... ) WأNقونة الش�كة وأNقونة مستكشف الملفات واخت	ار طرق آمنة Uf̂ ت�ادلها 

IVقونة الش�كة والNث يتعرف المتعلم ع] أ	ح
 xG واستخدام الطاkعة المتصلة بها لط�اعة الملف من جهازە. تمكنه من ت�ادل الملفات مع األجهزة المتصلة kالش�كة المتاحة Uf̂ المخت

  



  
 

46  

  

  

  

  

حة لالتعلم ال أ�شطة � أمثلة   IGح البندمق   للمعلممهمة مالحظات   ̈§
مصادر التعلم 

حة IGوالمواد المق  
ح

IG
ي مق

ط تمه	د
شا

�
  

ات	ج	ة  IGالت: إســـvســـخ حل المشـــRحتاج لN در الذيk ة عن FGـــــروعا¹د قصـــة قصـــ ــــــــ ــــــ ــ  مشــ
^ أن }ســــاعدوە     Flash Memoryحدى المواد الدراســــ	ة  إ� إ F_واطلب من المتعلم ،

اتهم ، ثم ناقشــــهم  xGلة مع أعضــــاء المجموعة من خالل معلوماتهم وخvــة المشــــ kمناقشــ
 Uf̂اتهم إkنتاج جاzةالســــــ	انvــــخ الملفات نفس اســــــتخدام  إم للRســــــخ إ� وذلك ط�pقة �ســ

Flash memory . ــامـــــــل مع الملف من خالل ـــة التعـــــ ثم تطرق ألهم	ـــــــة معرفـــــــة ك	ف	ــــ
   . أNقونات سطح المكتب أو مستكشف الملفات

ة.  FGشاط : ضمن مجموعات صغRع الqن  

احرص ع] تنم	ة مهارة  .1
ــــالتفك	 ــــــــ ــ ـــــــــر العلمـ ـــــ ي لدى ـ

ــالمتعلم	 ن، ناقشهم Uf̂ ــــــــــ
ذا إجــــاkــــاتهم ، ووجههم إ

 . لزم األمر 
 

2.  ^ F_ـــتذكر مع المتعلم ــــــــ اســـــ
ـــــة  ما تم تناوله Uf̂ الحصـــــــ
ــــــــام  ـــــــ ـــــاkقـــة من أقســــ ــــــــ الســــــ
ــــد  ــــأ[	ـــــ ـــــام لتــــ pط المهـــ §¹

ـــــــاتهم ـــب معلومـ ـــــــ ــــــــ ( حســــــ
 الRشاط). 

 
ــــــات  .3 تــطــرق ألنــواع أNــقــونــ

 
P
ع] أن  المختلفـة مؤكـدا

ـــا  ــال�ــــ نـــــــامج غـــــ xGـــة ال أNقونــــ
  اختصار  تكون ع�ارة عن

Shortcut  نامج xGلل .  

  

ات	ج	ة  IGـــ ـــــــ U إســــــ
I±ــــــتخدام اطلب من المجموعات : التتابع الحل ــــــــ ات	ج	ة kاســ IGــــ ــــــــ التتابع إســــ

 U
I±ل الحل	ــــغ ـــــــ ــــــورة واجهة نظام الzشـــــ ـــــــ pط    windows 10ترك	ب صـــ ( محدد فيها ¹§

ـــ	ة لســــــطح المكتب) ^ حول المكونات   ،المهام ، األNقونات األســــــاســـ F_ثم ناقش  المتعلم
 U·ـــطح المكتب و ــــــــ ـــــهم kمحتpqات ســـــ ــــــــ ـــــــطح المكتب، ثم ناقشـــ ـــــــ pط المهام  وســ §¹ U·و

ــا المختلفــــة امج، أNقونــــات  األNقونــــات kــــأنواعهــ xGقونــــات الNــــة، أ	ـــــــــ ـــاســـــــ ـــــــ ــــــــ (األNقونــــات األســ
   . الملفات)المجلدات ، أNقونات 

ـــــــــة إوpمكن  ^ من خالل المناقشـــــ F_ـــــاح المجال للمتعلم ـــــــ ــــتخدام جهاز المجموعة فســ ــــــــ الســ
امج، أNقونات المجلدات، kح	ث يتم  xGقونات الNل من : أoاستكشاف واستخراج أمثلة ل

  . أNقونات الملفات
  

ة FGشاط : مجموعات صغRع الqن .  

Puzzle   لواجهـــة
ـــــــغ	ـــــل  ـــــــ نظــــام الzشــ

 U
Ifــــــدد ور ــــــــ ـــــــعــــــ ـــــــ kــــــ

  المجموعات
ـــــــ] أ ــــزة أو عــ ــــــــهـــــ جـ

ـــــانــــــت إذا  ي�ــــــاد اآل  Wـ
ـــــرة  ــــتـــــــوفــ ــــــدد مـــ ـــعــ kــــ

ـــــاتا  – لـــمـــجـــمـــوعـــ
 تطبيق 

Jigsaw 
Puzzle.  

   

 2تابع � أنظمة الzشغ	ل 
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ح البندالتعلم المثلة � أ�شطة أ §̈ حة ل IGمصادر التعلم   للمعلممهمة مالحظات   مق
حة IGوالمواد المق  

محتpqات 
سطح 

المكتب  
 �شاط + 

  33ص 

ح م¯ســـط لمحتpqات ســـطح المكتب واأل  • kأنواعها Nقونات ¹§
  (مع اإلشارة للمالحظات Uf̂ البند السابق ). 

ـــU ع]  • ـــــــ ـــــــــــخÈــــــ ي�حث المتعلم عن أNقونة هذا الoمبيوتر الشـــــ
   . سطح المكتب

ة FGشاط : فردي أو ضمن مجموعات صغRع الqن . 

التأ[	د ع] أنها إحدى األNقونات األســاســ	ة ع] 
ـــــا مــن  ـــب وتــمــكــنــنـــ ــــطــح الــمــكــتـــــ ــــــــ ــــتــعــراضســــــ ـــــــ  اســـــــ

  . المعلومات األساس	ة للجهاز 

ــــــــــزة  • ـــــــ ــــــــ ـــــــهـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ أجـــ
ــــوب  ــــــــ ـــــــ ــاسـ الـــــحــــــ

 xGالمختk . 
• Datashow   

األNقونات 
االساس	ة 
لسطح 
  المكتب

سـاسـ	ة لسـطح األNقونات األ عرض ف	ديو أو عرض تقدU°N حول 
ـــةثم المكتــب ،  ــــــــ ^ عن معلومــاتهم أو توقعــاتهم  منــاقشـــــــ F_المتعلم

ـــوص وظائف Wل منها، وجمع اإل  ــــــــ من Wل مجموعة  جاkاتkخصـــــ
ــــة  . ع] حدة ــــــــــاف العم]U مع مناقشــــــــ ـــتكشــ ـــــــ ــــــــح المجال لالســ افســــ

^ kك	ف	ة فتح نافذة أNقونة ما ثم التغذNة الراجعة.  F_المتعلم  
  . نqع الRشاط : عرض 

ــــد المعلومـــــــات اإل إ� ارجع  ــــمجلـــ ة الخـــــــاص ثرائ	ـــ
ظهــار� إخفــاء األNقونــات إkــالــدرس الثــاU�̂ لط�pقــة 

  األساس	ة لسطح المكتب. 

•  U°Nعرض تقـــد
   . أو ف	لم ف	ديو 

أNقونة 
هذا 

الoمبيوتر 
 UÈالشخ  
This pc 

اســـتخدامها للتعرف   مvان	ةو   Thic Pcســـتعرض أNقونة النظام ا
ــــ	ة عنه مثل ع] خصــــــائص الجهاز و لعرض المعلومات األ  ســــــاســ

ها  FGل وغ	ـــــغ ^  . المعالج ،الذا[رة ، نظام الzشــ F_وناقش مع المتعلم
ـــــائص الجهاز ومعلوماته األ  ـــــــ امن مع تطبيق خصــــ ^ IGالk ة	ـــــــ ـــــــ ــــــــاســ ســــــــ
ــــتكشـــــــافهم لها  ــــاط ال�تاب ص  ،المجموعات واســـ  36ثم حل �شـــ

  . هم إجاkاتو®سج	ل   )  QRالRشاط Uf̂ مجلد إجاkة(
  

ة  FGشاط :  ضمن مجموعات صغRع الqفردي  –ن  

تفاص	ل إ� أثناء استعراض نافذة النظام نوە  •
 المعلومات األساس	ة. 

ـــدارات مختلفــــــة من نظــــــام إنوە لوجود  • ــــــــ ـــــــ صـــ
ــــ  من  ـــــــ ـــ ̈ـ ــــــــتف ــــغ	ل واســـــــ ـــــــ ^ عن الzشــــ F_المتعلم

ـــــات  ــــــاتــهــم وزودهــم بــ�ــعــض الــمــعــلــومـــ مــعــلــومــ
 . عنها 

•  ^ F_ـــــات أنــــــــاقــش مــع الــمــتــعــلــمــ نــواع الــمــعــــــــالــجـــ
 . المختلفة

 : الRشاط  إجاkةعند  •
  جاkةUf̂ سؤال المعالج Nكت̂± kاإل 

Windows 10 Enterprise   

ــــــــــزة  • ـــــــ ــــــــ ـــــــهـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ أجـــ
ــــوب  ــــــــ ـــــــ ــاسـ الـــــحــــــ

 xGالمختk .  
  
• Datashow   
 
ـــــــــاب  • ـــــــ ــــــتـــ ــــــــ ــــــــ�ــــ ـــــــ الـــ

 Uµالمدر .  

 2تابع � أنظمة الzشغ	ل 
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 U È
خ

ش
أNقونة هذا الoمبيوتر ال

  
This pc

  

  : إ� التنpqه 

  

ح البند §̈ حة ل IGمالحظات   أمثلة � أ�شطة تعلم مق
  للمعلممهمة 

مصادر التعلم 
  المواد و 

حة IGالمق  
 

^ من  • F_من المتعلم ̈ اتهم Uf̂ ح	اتهم اليوم	ة استف xGعنخ  :  
  سعةFlash Memory  ،Memory Card   ،DVD،CD . 
  ة لجهاز	Rpأو ي�اد اآل المتعلم : السعة التخ�  U»الهاتف الذ . 

توزpــــع ورقة �شاط تحوي عدة أNقونات مختلفة ( ملفات ، أو  •
}ستخ�ج المتعلم وحدة ق	اس مجلدات ... ) مع خصائصها kح	ث 

 لoل منها .  السعة التخ�Rp	ة
 عرض ف	ديو أو  •

ات	ج	ة وHعدها استخدام  جاkاتمناقشة اإل ثم  IGت,ب إس IGاالصطفاف ل
ك	ب هرم Nحوي  وحدات السعة التخ�Rp	ة أو  IGــــع �شاط مجهز لpتوز

سعات التخ�pن(Wما Uf̂ الصورة المقاkلة) ع] المجموعات السzنتاج 
·U أساس   byteن أوالحظ  ،التخ�Rp	ة وتدرجها  ةوحدات ق	اس السع

منها لذا تم وضعها Uf̂ القاعدة xG]شاط � ضمن  (. ألي وحدة أRع الqن
  . )مجموعة

لRشــــــــــــاط ا •
   Uf̂مـــتـــوفـــر

 مــــــــجــــــــلــــــــد 
QR  . 

 
الــــتــــنــــpqـــــــه  •

ن أإ� 
 اNتال�

Byte=8 bit  

  شاط�
ترك	ب 

  . الهرم
  
  ورقة

  �شاط 
  

 

 D
�Eاإلصــدارات المختلفة ال uاإلشــارة إ

ا تم تناولها مس-
X
 . ق

اإلشـــــــــــــــــارة إu أهم5ــــة المعــــالج وأنواعــــه و 
وحـــدة ق5ـــاس ²عتـــه، والتن�Fـــه الختالف 
 الخصائص �اختالف مواصفات األجهزة.  

ـــــــــم  التن�Fــــه إu اختالف اســــــ
ـــــــــم  ـــــــــ ــــوتـــــر عـــــن اســ ـــيـ الـــــxـــــمـــــبــ

 المستخدم. 

 2تابع � أنظمة الzشغ	ل 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة  §̈ حة ل IGمق  
مهمة  مالحظات 
  للمعلم

مصادر التعلم 
والمواد 
حة IGالمق  

  
حvم 

أNقونة لوحة الت
Control Panel 

 

ة حل المشـــــــvالت :  FGثم ا¹د قصـــــــة قصـــــــ 
اط�ح مشــــــــــــــvلة ( الحاجة لتغيFG تRســــــــــــــيق 

ثـــم نـــــــاقـــش مـــع  ،الـــتـــــــارpـــــــخ Uf̂ الـــجـــهـــــــاز)
^ أهم	ــــــة أNقونــــــة لوحــــــة التحvم  F_المتعلم
اتـــهـــم  واســــــــــــــــتـــكشـــــــــــــــــــــاف  xGمـــن خـــالل خـــ
 U[المجموعــــــات من خالل التطبيق العم

وحل المشــــــــــــــvلة  اتعدادإل ل�	ف	ة تغيFG ا
  المطروحة. 

 UـــــــÈاســـــــتكشـــــــاف المجموعات من  :  التق
 ^ F_االخــتــالف بــ U[خــالل الــتــطــبــيــق الــعــمــ
طرق العرض الثالث ( حســـــــــــــــــــب الفئـــــة، 

 FGقونات صغNة). أ FGقونات كبNة، أ 
  نqع الRشاط � ضمن مجموعة. 

الــــــــتــــــــأ[ــــــــ	ــــــــد عــــــــ]  •
ضــــــــــــــ�ط   إمvــــــان	ــــــة

ات عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداداإل 
هـــــــا مـــــــن  FGوتـــــــغـــــــيـــــــ
خـــــــــــالل لـــــــــــوحـــــــــــة 

 التحvم. 
 
تعـــــدNــــــل  إمvـــــان	ـــــة •

مـــــــــن  اتعـــــــــداداإل 
مركز الصــــــــــــــ	ـــــــانـــــــة 
كـــــذلـــــك kـــــاخت	ــــــار 

 ( Wل جراء  اإل 
  ).  اتعداداإل 

أجهزة 
  الحاسوب 

  

  
 

  
  
  

 O�اإلشــــــــــــــــارة إu ك5ف5ــــة تغي
الســــــــــــــاعــة واللغــة إعــدادات 

 والمنطقة. 

 2تابع � أنظمة الzشغ	ل 
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ح    §̈ حة ل IGأمثلة � أ�شطة تعلم مق

  البند
  للمعلممهمة  مالحظات 

مصادر التعلم  
حة IGوالمواد المق  

  

�شاط 
ص 
37  

ــــــتعراض إتاحة  المجال للمتعلم الســــــــ
   . محتpqات لوحة التحvم

المطلوب من المتعلم فقط 
ــــة  ـــــافـــــــذة لوحـــ ـــــــتعراض نــ ـــــــ اســ

  التحvم Uf̂ جهازە. 

أجهزة 
  الحاسوب

  
  

ش�كة  
أNقونة ال

N
etw

ork 
 

 حل املشكالت : 

ســـرد 'صـــورة ! طط م��ل و املعلم عرض �

ـــــــــتخدام الطا+عة  ــــــــة ملتعلم يحتاج الســ قصـــ

ــــھ دون املوجودة => دور / غرفـــــة  أخرى فيـ

 .اJKاجة لالنتقال إلEFا

وافST ا!Rال للمجموعات للمناقشة من 

ــEZم بالصــــــف الســــــا+ع ملوضــــــوع  خالل دراســــ

ـــــــــب]ــــات ـــأ^ميــــة   ،الشـــــ ثم نــــاقش املتعلم`ن بـ

 ،الشـــــــبكة اJKاســـــــوdية => تبادل املعلومات

ومشاركة املوارد مع عرض أيقونة الشبكة 

 
ً

عن  كيفية معرفة  ومسما^ا واطرح سؤاال

   .املتصلة بالشبكة ةاألجlز 

  

  .نوع الoشاط : ضمن مجموعة

ــــاف  • ــــــــ ـــتكشــ ـــــــ ̂¼ورة االســــ
 . U[التطبيق العمk  

ــــة  • الــتـــنـــpqــــــــه إ� مــالحـــظـــــ
^ أنواع  F_األجهزةالفرق ب 

 . المتصلة kالش�كة
ح فائدة    • §¹ Uf̂ التوســــع

ــــــ�كة، مع  ــــال kالشـ االتصـــ
ـــــــ] أن  ــــــــد عــــ ــــــ	ـــ ــأ[ـــــ ــــــــ ـــــــتـ الــــ
 xGالمخت Uf̂ ات	الصـــــالح
ــــا�U ال  ـــــــالــتــــ ــــــدودة وHـ مــحــ

ــــــال الملفات إNمكن  ــــــــ رســ
ـــــــــتق�الها (  ــــال إواســـــــ ــــــــ رســـــ
جهاز إ� ملف من جهاز 

ــــدة أجهزة)   واحــــــــد أو عــــ
ـــــــه Nــمــكــن تــطــبــيــق  إال أنـ
ـــــــــ�كة  ذلك عند توفر شـــــــ

  محل	ة. 

  صورة •
أجهزة  •

الحاسوب + 
Datashow 

  

  

   

2تابع � أنظمة الzشغ	ل   

ــ+ الـــــرقـــــم  ـــتـــــنـــــو/ــــــھ إ,ـــ الــ

بجوار 6لمـــة الكمبيوتر 

ـــــــــمـــــــــــاء وأنـــــــــــواع  ـــــــــ وأســــ

 األج<زة املتصلة. 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة  §̈ حة ل IGمصادر التعلم   للمعلممهمة مالحظات   مق
حة IGوالمواد المق  

  �شاط 
  37ص 

}ســتعرض المتعلم محتpqات نافذة الشــ�كة،وpتواصــل مع زم	له 
محتواهــا Uf̂ جهــاز زم	لــه لمقــارنــة محتوى النــافــذة Uf̂ جهــازە مع 

.  ،المجاور  Uµال�تاب المدر Uf̂ ثم }سجل المطلوب  
 نqع الRشاط : فردي ثم Uf̂ مجموعة ثنائ	ة. 

^ ع] اســتكشــاف عدد  • F_األجهزةحث المتعلم 
  وأنواعها ، ثم التواصل مع زمالئهم للمقارنة. 

ـــزة  • ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــهـ ـــــــ ــــــــ أجــــــ
  الحاسوب. 

ـــــــــاب  • ـــتــــــ ـــــــ ـــــــ�ـــــ الــــــــ
 . Uµالمدر  

أNقونة 
ملفات 

  المستخدم
User Files 

ـــــذة  ــــــافـــ ــــــاف محتوى نــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــتكشـــ يzيح المعلم للمجموعــــــــات اســــــــ
)وpناقشــهم للتأ[	د ع] User FilesأNقونة(ملفات المســتخِدم 

أن اســـــمها ومحتواها Nختلف kاختالف اســـــم المســـــتخدم، و يتم 
  استعراض محرWات األقراص والمجلدات والملفات. 

ــــــم  • ـــــــ ـــــب اســـ ـــــــ أ[ـــد ع] اختالف المحتوى حســـــــ
  المستخدم. 

ـــزة  • ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــهـ ـــــــ ــــــــ أجــــــ
الحاســـــوب + 
Datashow 

  �شاط 
  38ص 

ـــــتخدم Uf̂ جهازە ، ثم  ـــــــــم أNقونة ملفات المســـــــ Nكتب المتعلم اســـ
ـــج	ل المطلوب Uf̂ ال�تاب  ــــــــ ــــــتvمل ®ســــ ـــــــ ــــــــــتعرض النافذة و�ســ }ســـــ

 . Uµالمدر  
 نqع الRشاط : فردي 

ــــــــاف المطلوب   • ـــــــتكشـــــ ^ ع] اســــــ F_حث المتعلم
ــــــل مع زمالئهم   إمvان	ةمع  ـــــــ حثهم ع] التواصــ

  للمقارنة. 

ـــزة  • ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــهـ ـــــــ ــــــــ أجــــــ
  الحاسوب. 

ـــــــــاب  • ـــتــــــ ـــــــ ـــــــ�ـــــ الــــــــ
 . Uµالمدر  

أNقونة سلة 
  المحذوفات
Recycle 

Bin 

 UV̂ــــف ذه ــــــــ  عصــــ
ً

Ñــــــــؤا ــــلة المحذوفات  kط�ح ســــــــ ــــــــ حول أهم	ة ســــ
ــــzنتــاج وظ	فتهــا  ــــــــ ^ الســــ F_ــــة المتعلم ـــــــ ـــــــــتق�ـــل  ،ومنــاقشـــــــ ح	ــث ®ســـــــ

ـــورة مؤقتـــــة ـــــــ ـــدات المحـــــذوفـــــة kصــــــ حIV يتم  ،الملفـــــات والمجلــ
ـــــــــتعادتها  ــــل	ة أو حذفها نهائ	ا ،  ثم أما[نها األ إ� اســـــــ ـــــــ  عرضصـــــ

المجــــــال  تــــــاحــــــة لخطوات الحــــــذف و  عرض تقــــــدU°N أو  ف	ــــــديو 
 للمجموعات للتطبيق العم]U لها. 

  نqع الRشاط :فردي ثم ضمن مجموعة. 

ــــــة حــــــــذف الـــمـــلـــفــــــــات �  • ـــــه إ� إمـــvــــــــانـــ	ــ الـــتـــنـــpqـــ
المجلدات نهائ	ا ( kح	ث ال Nمكن استعادتها)  

 ^ F_ضـغط المفتاحkSHIFT + Del    من لوحة
 المفاتيح ثم اخت	ار نعم Uf̂ صندوق الحوار. 

ـــــان	ــــــــة • ــــــة من الملفــــــــات �  إمvـــ حــــــــذف مجموعــ
المجلـــدات دفعـــه واحـــدة بتحـــدNـــدهـــا واخت	ـــار 

  األمر حذف من القائمة المخت=ة. 

 ف	ديو.  •
ـــــــــرض   • ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ عــــــــ

 . U°Nتقد  

   

 2تابع � أنظمة الzشغ	ل 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة  §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
 و مصادر التعلم 

حة المواد  IGالمق  

ص 
ط 

شا
�

39
   

ً
Ñةحول  اط�ح سؤا	انvاستخدام القائمة المختص إمk ـرةالحذف، 

 Uf̂ مجموعات ثم	ةثنائ  U[ـــــاف العم ـــــــة االســـــــــتكشــــ و  أتح لهم فرصــ
ـــــــاط ال�تاب ـــــــ ـــــــة الط�pقة مع و  ترق	م الخطوات Uf̂ �شـ ـــــــ pل	ه مناقشـ

 ^ F_المتعلم .  
  . ةثنائ	مجموعة نqع الRشاط : 

ـــــاط موجودة Uf̂ مجلــد الــدرس  إجــاkــة • ـــــــ الRشــــــ
 Uf̂ U�̂مجلد  الثا QR .  

ــــوب  • أجهزة الحاســـــــ
 . 

•  . Uµال�تاب المدر  

ف 
جلد � المل

ستعادة الم
ا

ف
حذو

الم
  

ـــلـــــة  ـــــــ ـــــتعـــــادة Wـــــافـــــة محتpqـــــات ســــــ ــــــــ ــــؤال:هـــــل Nمكن اســـ ـــــــ اط�ح الســـــ
ـــــافأالمحذوفات ؟ و  ــــــــ ـــتكشـ ــــــــ ^ لالســـ F_ـــح المجال للمتعلم ــــــــ ثم  ،فســـ

ت,ب kطاقات  IGشــــاط للمجموعات لRة بHqة الراجعة مصــــحNالتغذ
ـــــــتخدام  ــــــتعادة الملفات المحذوفة kاســــ ات	ج	ة خطوات اســـــ IGــــــــ إســـ

ــــــــاف kالتطبيق العم]U  ثم   جاkةث¯ت اإل  ــــــــ ــــتكشـ ـــــــ امن مع االســـــ ^ IGالk
  مناقشة المجموعات kحل الRشاط والتغذNة الراجعة. 

^ إ� أن الــمــلــفـــــــــات  • F_الــفــــــــت نــظــر الــمــتــعــلــمــ
المحذوفة من وســائط التخ�pن الخارج	ة ال 

  Nمكن استعادتها. 
ـــــــتعـــادتـــه  • ـــــــ إ� التـــأ[	ـــد ع] أن الملف تتم اســ

 مvانه األص]U الذي ُحذف منه. 
التنpqه إ� إمvان	ة استعادة الملف � المجلد   •

المحذوف بتحدNدە واخت	ار األمر اســـــــتعادة 
  من القائمة المخت=ة. 

ــــات تــحــوي  • ـــــاقــــ kــطـــ
خطوات اســــــتعادة 
المجلــــــــد � الملف 

 المحذوف. 
 

ـــة مالقط  • + مرقمـــــ
  ح�ل. 

  أجهزة الحاسوب.  •

ف 
ش

ستك
م

ت
الملفا

  

ـــــــف الملفات الذي أاعرض ف	ديو  ـــــــتكشــــــ و عرض تقدU°N عن مســــــ
Nعرض ه	vلــة هرم	ــة لمحرWــات األقراص ، المجلــدات والملفــات 

ـــــــــخ ، حـذف ،.....  الملفـات وpمكن من خاللـه عرض ، نقـل ، �ســـــــ
 والمجلدات . 

  نqع الRشاط : عرض. 

قســــــام نافذة أوrــــــS للمتعلم`ن => شــــــرح مpســــــط 

ــــتكشــــــف امللفات الvw تuيح الوصــــــول الســــــر'ع  مســ

  للملفات، ا!Rلدات املتكررة ،أحدث امللفات.

  

عــــرض  أو  فــــ	ــــــــديــــو  •
 . U°Nتقد 

  أجهزة الحاسوب.  •

2تابع � أنظمة الzشغ	ل   
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة  §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
مصادر التعلم 

 المواد و 
حة IGالمق  

�شاط 
  41ص 

 Uf̂ ^ F_ات األ �شـــاط فردياطلب من المتعلمWشـــاء مجلد  أجهزتهم ، و قراص ع] اســـتكشـــاف الملفات ومحر�
  kاسم المتعلم. 

التنpqه الختالف الملفات، 
  . األجهزةالمجلدات  ع] 

ـــــــزة  ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــهــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ أجــــــ
  . الحاسوب

�سخ 
الملف � 
  المجلد

ة عن kدر الذي Nحتاج لRسخ مش حل المشvالت FGحدى المواد إ�إوع ـر : ا¹د قصة قصFlash Memory    
ــــــاء المجموعــة من خالل معلومــاتهم  ـــــــ ــــــــة الط�pقــة مع أعضـــ ـــــــاعــدوە kمنــاقشــــــــ ـــــــ ^ أن }ســ F_واطلــب من المتعلم ،

 Uf̂ اتهم ، ثم ناقشهم xGاتوخkنتجون إجاzةهم ودعهم }س	انvسخ  إمRقة �سخ الملفات نفسها للpاستخدام ط�
ـــــخ الملف وتقوم   Flash memoryإ�  ــــــــ ـــاقـــــــات تحوي خطوات �ســ ^ kطــــ F_ـــــــــاط للمتعلم ـــــــ ، ثم وزع كRشــــــ

ت¬بها kاستخدام  IGة المجموعات ب	ج	ات IGةث¯ت اإل إسkجا   
( U[التطبيق العمk مكن االستكشافpقة وkاتهم السا xGة الراجعة ،( من خالل خNم التغذNثم تقد . 

  . نqع الRشاط � ضمن مجموعة

ــــــة ظـــهـــور الـــمـــلـــف  مـــالحـــظــ
kاالســم نفســه ولفت ان�zاە 

 ^ F_ــةإ� الــمــتــعــلــمــ  إمــvــــــــانــ	ــــــ
ە و  FGـــة   تـــــاحـــــة تغي ـــــــ ــــــــ الفرصــ

 لهم الســــــتكشــــــاف الط�pقة
ـــة  ـــائـــمـــــ ـــدام الـــقـــــ ــــتـــخـــــ ـــــــ ـــــاســـــــ kـــ

  المخت=ة. 

ــــــات  • ـــطــــــــاقــ kــ
 خطوات 

  . الRسخ
  

  
  

نقل 
الملف � 
  المجلد

 
ً

Ñــؤا ^ ،  اط�ح ســـــ F_ـــــف الملفات ع] المتعلم ـــــتكشـــ حول الحاجة لتغيFG مvان الملف � المجلد kاســـــــتخدام مســ
ـــة  ـــــــ ـــــــــاف ط�pقة واحدة ع] األقل وكتاkة الخطوات Uf̂ ورقة ، ثم مناقشــــــ ـــــــــتكشــــــ واطلب من المجموعات اســــــ

  . المختلفة جاkاتالمجموعات kاإل 
  . نqع الRشاط � ضمن مجموعة

تابع المجموعات ووجههم 
  . لزم األمر إذا 

ــد ع] اختفــــاء الملف �  أ[ــ
 U[انه األصvالمجلد من م .  

راق أو  •
ـــــــاء +  ـــــــ ب	ضـــ
ـــــــزة  ــــــــ ــــهــ ـــــــ أجــــــ
  الحاسوب. 

  اتمالحظ

ـــاط النقل  • امن: Nمكنك تvل	ف عدة مجموعات بRشـــــاط الRســـــخ ، وHق	ة المجموعات بRشــ ^ IGالk [د ع	]ل مفهوم للتأW ـــة ثم يتم مناقشــ
 . ®شاkه الخطوات مع التأ[	د ع] الفرق ب¬نهما 

•  ^ F_اە المتعلم�zعن الفرق ب¬نهما؟ )إ� لفت ان ̈ U الRسخ والنقل ( استف
IVه عمليkشا® . 

^ منهما :Nمكن توزpــــع  • F_مختلفت ^ F_قتpســــخ ، وعدة طرق للنقل ،وتم التطرق لط�Rلوجود عدة طرق لل ^ F_اە المتعلم�zراق ع] أو لفت ان
ــتكشــــاف و®ســـج	ل طرق  ــتكشــــاف طرق أخرى للنقل وتvل	، خرى للRســـخأالمجموعات وتvل	ف kعضـــها kاسـ ف kق	ة المجموعات kاسـ

اتهم الســاkقة، ثم عرض اإل  xGاتمن خالل خkة الراجعة ( القائمة المختـ=ـة، لوحة المفاتيح،  جاNم التغذNاألوامر واألدوات قص وتقد
  �). إونقل إ� �سخ ولصق، من عالمة تبpqب الصفحة الرئ,س	ة Uf̂ مستكشف الملفات استخدام �سخ ولصق، 

أوراق  •
ـــــــاء +  ـــــــ ب	ضـــ
ـــــــزة  ــــــــ ــــهــ ـــــــ أجــــــ
  الحاسوب. 
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2تابع � أنظمة الzشغ	ل   

  Nمكن نقل الملف � المجلد ب�حدى الطرق التال	ة : 

ــــــف ت  ـــــــ ـــــــــتكشـــ pط األدوات Uf̂ مســـــــ ــــــتخـدام األمر( نقـل إ� ) من ¹§ ــــــــ حـدNـد الملف � المجلـد  واســ
 الملفات. 

 لمخت=ة للملف � المجلد المحدد . األم�pن" قص " و " لصق " من القائمة ا 
̈ للفأرة لسحب و فالت الملف المحّد ا    الوجهة المطلHqة. �إ د ستخدام الزر األ}
 من لوحة المفاتيح.   Ctrl +Vثم  Ctrl+XحدNد الملف � المجلد واستخدام المفاتيحت 

 

  Nمكن �سخ  الملف � المجلد ب�حدى الطرق التال	ة : 

pط األدوات Uf̂   حدNد الملف � المجلد ت  ــــــــــق " من ¹§ ــــــــخ  " و " لصــــــ ــــــــــتخدام األم�pن" �ســــــــ واســــــ
 مستكشف الملفات. 

 ألم�pن" �سخ " و " لصق " من القائمة المخت=ة للملف � المجلد المحدد . ا 
ــــــ للفأرة والمفتاح ا  ̈ـ ـــــتخدام الزر األ} ــــل   Ctrlســ ــــخة من الملف المحدد Uf̂ ســـ حب و فالت �ســـ

 الوجهة المطلHqة. 
 من لوحة المفاتيح.   Ctrl +Vثم     Ctrl+Cلمجلد واستخدام المفاتيحاحدNد الملف � ت 

 

 
 

ـــه�pة ت pqHة الشـــــــــ IGمة ال	ل الق	فع
ــــــاأل  ــــة kــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــلوب خالل الحصـــــ ســــــــ

المناســب Wكتاkة جمل مختـ=ـة 
ــــــــتها  ـــــــ pqHة ومناقشـ IGمة ال	عن الق
ـــــــل  ـــــــ?ــ	ــ ـــــــ ^ عــ] ســــ F_مــع الــمــتــعــلــمــ

 المثال. 
ــامــــــل حـــــ ^ عنـــــد التعـــ F_ث المتعلم

مع األجهزة الرقم	ة ع] الحرص 
ــــــــنــــــــاديق  ع] قراءة محتوى صــــــــ
ــــغط ع]  ـــــــ الحوار kدقة ق�ل الضــ

 أي زر فيها. 
ام أ IGــــمــــــــة احــــ	ــز قــــ ــــة تــــعــــ�pــ هــــمــــ	ــــ

ــــة اآلخــ�pــن عــنــــــــد  ــــ	ــــ ــــــــ ـــــوصـــــ ـــــــ خصـــــ
ــــة  ـــــدام أجهزتهم الرقم	ــــ ــــــتخـــ ـــــــ اســـ
ــــــتخدامها،  ــــــzئذان ق�ل اســـــــ kاالســـــــ

ـــــــدم اال  طــالع عــ] مــلــفــــــــاتــهــم وعـ
 الشخص	ة. 

ام kـــالوقـــت من  ع�pز ت ^ IGمـــة االل	ق
 �شطة. خالل توق	ت األ 

 احرص ع] تع�pز المهارات التال	ة خالل الحصة :              

ك	ب  –التحل	ل  -اإلصغاء –التفكFG  –المالحظة  IGنتاج  –الzن  -االسpالمناقشة –التواصل مع اآلخ�- 
ام آراء اآلخ�pن  IGالنظام أثناء األ�شطة.  –التعاون  –البناء النقد  -اح 
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^ : استخدم الجدول التا�U ( المحّد  F_للمتعلم U
  دات الوصف	ة ) Uf̂ التقpqم البنا��

 المع	ار ال�فاNة الخاصة
 مستوى اإلنجاز

0 1 2 3 4 

  مجاالت المواقف: 
حــــــــث اآلخـــــــــ�pـــــــــن  3.1

الســــــــــــتخدام الوســـــــــــــائل 
الـــرقـــمـــ	ـــــــة لـــالتصـــــــــــــــــــــال 

  #شvل مناسب. 

 §̈  حNعرض و�
لآلخ�pن أمثلة 

الستخدام األدوات 
الرقم	ة المرت�طة 

  kاالتصال. 

ح  ال يهتم kعرض و¹§
أمثلة لآلخ�pن 

الستخدام األدوات 
الرقم	ة المرت�طة 

  kاالتصال. 

ح  Nحاول عرض و¹§
أمثلة لآلخ�pن 

الستخدام األدوات 
الرقم	ة المرت�طة 

kاالتصال ل�ن kصورة 
  FG صح	حة. غ

 
ً

Ñح مثا §̈ Nعرض و�
الستخدام األدوات 
الرقم	ة المرت�طة 

kاالتصال kمساعدة 
  اآلخ�pن. 

 
ً

Ñح مثا §̈ Nعرض و�
الستخدام األدوات 
الرقم	ة المرت�طة 

kاالتصال،  و�ستvمل 
أمثلة أخرى kمساعدة 

  kاآلخ�pن. 

ح لآلخ�pن  §̈ Nعرض و�
أمثلة الستخدام 
األدوات الرقم	ة 

  المرت�طة kاالتصال. 

 مجاالت العمل	ات: 
تطبيق التقن	ات  2.2

ت�ادل النص، الصوت 
ها من  FGديو وغ	والف

 ^ F_الموارد لتحس
  التعلم. 

}ستخدم تقن	ات 
مناس�ة لت�ادل 
 Uf̂ المعلومات
 الح	اة اليوم	ة. 

ال }ستطيع استخدام  
التقن	ات المناس�ة 

 Uf̂ لت�ادل المعلومات
  الح	اة اليوم	ة. 

Nحاول استخدام 
التقن	ات المناس�ة 

 Uf̂ لت�ادل المعلومات
الح	اة اليوم	ة ل�ن 
  kصورة غFG صح	حة. 

}ستخدم kعض 
التقن	ات المناس�ة 

 Uf̂ لت�ادل المعلومات
الح	اة اليوم	ة 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

}ستخدم التقن	ات 
المناس�ة لت�ادل 

المعلومات Uf̂ الح	اة 
ا و�ستvمل  Ò	ة جزئ	اليوم

  kمساعدة اآلخ�pن. 

لتقن	ات }ستخدم ا
المناس�ة لت�ادل 

المعلومات Uf̂ الح	اة 
  اليوم	ة. 

  مجاالت المواقف: 
اخـــــتـــــ	ـــــــار الـــــطـــــرق  3.2

 Uf̂ الـــفـــعـــــــالـــــــة واآلمـــنـــــــة
ت�ادل مصــــــــــــــادر النص، 

  الصوت والف	ديو. 

Nحث اآلخ�pن ع] 
استخدام الطرق 
الفعالة واآلمنة 

  لت�ادل المعلومات. 

ال يهتم kحـث اآلخ�pن 
ع] استخدام الطرق 

نة لت�ادل الفعالة واآلم
  المعلومات. 

Nحاول حـث اآلخ�pن 
ع] استخدام الطرق 
الفعالة واآلمنة لت�ادل 

المعلومات ل�ن 
  kط�pقة غFG صح	حة. 

Nحـث اآلخ�pن #شvل 
محدود ع] استخدام 
kعض الطرق الفعالة 

واآلمنة لت�ادل 
  المعلومات

Nحـث اآلخ�pن ع] 
استخدام kعض الطرق 
الفعالة واآلمنة لت�ادل 

  المعلومات. 

Nحـث اآلخ�pن ع] 
استخدام الطرق 

الفعالة واآلمنة لت�ادل 
  المعلومات. 
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  blenderبرنامج  –وحدة المعالجة الرقم	ة 

 blenderبرنامج  –وحدة المعالجة الرقم	ة 

  

 الجزء األول � وحدة المعالجة الرقم	ة 
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 إرشادات للمعلم عند تدر�س وحدة المعالجة الرقم	ة 

  

 الحظ ع�pزي المعلم :  

ح مهارات Wل درس من خالل أمثلة ت  ســـــــ	طة توضـــــــح المفهوم للمتعلم ، Wما تم توفFG عدة أ�شـــــــطة #م ¹§
، وتvل	فهم   ،تzناســــب مع مهارات Wل درس Uf̂ هذە الوحدة ^ F_ل مع المتعلم	التفصــــk ومطلوب من المعلم مناقشــــتها

 Pما يراە مناســــ�k ة إلثراء حصــــته	ار أ�شــــطة إضــــافvة ابتpافه، وله ح� ^ Uf̂ فصــــوله بzنف	ذها تحت إ¹§ F_ا ألنماط المتعلم
 الدراس	ة. 

نامج ل  xGل درس بoblender     املة ، وورقة عملW املة تحوي مهارات الدرسvة إورقة عمل مت	عثرائ [
عـداد أوراق عمـل إاألقـل تحوي kعض مهـارات الـدرس kـاإلضـــــــــــــــافـة إ� kعض المهـارات الســـــــــــــــاkقـة، Wمـا Nمكن للمعلم 

U تم تناولها Uf̂ الحصة الدراس	ة. إ
IVة ع] أن ®شمل جميع المهارات ال	ضاف 

^ حول المهمة المطلHqة ومكونات التصــــــــــــــم	م Uf̂ ورقة العمل وما Nحq أ  F_ة مناقشـــــــــــــــة المتعلم	ه من همp
 Wائنات وعددها ق�ل ال�دء Uf̂ تطبيق أوراق العمل للتأ[د من تطبيق المهارات Wاملة. 

 N ة ع] ورقة	ل وتطبيق مهارات إضافNورقة العمل اإلضافة والتعد Uf̂ ذ المطلوب	عد تنفk مكن للمتعلم
 العمل. 

حة لتطبيق األ ت  IGخطوات مق FGمجلد  �م توف Uf̂ ل درسoشــــــــــــــطة وأوراق العمل لQR الدرس، الk خاص
 حلها kطرق أخرى قد تكون أفضل من الطرق المطروحة.  إمvان	ةالNخ̂± عل	vم و  Nمكن للمعلم اإلستعانة بها،

ن ما تم عرضــــــه kال�تاب لتنف	ذ المهارات المختلفة Nمكن تنف	ذە kطرق أخرى لم تذكر kال�تاب أو دل	ل إ 
تعلم عند تنف	ذە للمهارات kط�pقته لzشــــجيع المعلم، وذلك حســــب فكر المســــتخدم، ولذلك من المهم ®شــــجيع الم

 kداع واالبتvار kأسلHqه الخاص. اإل 

  ُN َّمها خالل الوحدة لفض	س¬تم تصم U
IVم ال	ة للتصام	ك	zالسk ة أو	Rوذلك  ،وجود مكت�ة مجسمات فلي

^ k Uf̂داNة الوحدة لzشpqقهم و®شج	عهم ع] اإل  F_ار لعرضها ع] المتعلمvداع واالبتk Pم ا موضح	نامج أن التصام xGالk
 Nمكن ط�اعتها إن رغبنا kاستخدام الطاkعات الثالث	ة األkعاد. 

^ لقراءة محتوى رســـــــــــــــائل التأ[	د وم�Hعات الحوار kدقة ق�ل الضــــــــــــــغط ع] أحد ̂¼   F_ه المتعلم	بRورة ت 
 خ	اراتها. 

 ن األمر Nقاkله Uf̂ القائمة اختصار لوحة المفاتيح المستخدم ألداء نفس المهمة. أ� إلتنpqه ا 

^ kأهم	ة تغيFG المنظور أثناء التصـــــم	م لمشـــــاهدته من جهات مختلفة مما }ســـــاهم ا  F_د ع] المتعلم	لتأ[
 . U°م وجودة المنتج الرق	دقة التصم Uf̂ 

جاع المهارات المكzس�ة اهم	ة تع�pز المهارات أ  IGقة واسkالدروس الساk ط الدرسHس�ة من خالل رzلمك
^ عند الحاجة الستخدامها Uf̂ عمل	ة التصم	م .  F_مع المتعلم 

    

 إرشادات للمعلم عند تدر�س وحدة المعالجة الرقم	ة
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نــامج عــدد ( ي  xGط�قــة 20وفر ال layer(  ) المشــــــــــــــهــد Uf̂Scene(  الط�قــات ^ F_مكن االنتقــال بN  ،الواحــد
 : Uل التا�vالشk ماW ط أدوات المنصةp §¹ Uf̂ الضغط ع] رمز الط�قة الموجودk 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

اU�̂ يتم العمــل Uf̂ الط�قــة رقم (ال   IGالوضــــــــــــــع االف Uf̂ تظهر فيهــا 1) من المشــــــــــــــهــد 1حظ أنــه U
IVال U·و ،

ا وعند تطبيق المتعلم ألوراق العمل قد يRتقل إ� ط�قة أخرى  FGامoة :المكعب، اإلضـــــــــــــــاءة وال	اضــــــــــــــ IGائنات االفoال

والتصــــــــم	م والoائنات الموجودة فيها  فتظهر المنصــــــــة أمامه خال	ة من الoائنات، وpمكن العودة للط�قة األســــــــاســــــــ	ة

 من االرقام أع] لوحة المفاتيح.   k(1)الضغط ع] الم�Hــع الخاص بها أو kالضغط ع] مفتاح الرقم 

رت,ب الoائنات ودقة التصــــــــم	م، وpمكن ت Uf̂ ألرضــــــــ	ة الشــــــــ�ك	ة امن أهم	ة vلمنصــــــــة ل,س لها حدود ، وتا 

U تظهر عند الضــــــــــــغط ع] لوحة الخصــــــــــــائص من   Displayو التحvم kعدد خطوطها من خالل الجزء أاخفاءها 
IVال

 . Nمفتاح 

   

 م�Hــع فارغ : 

 ط�قة تخلو من الoائنات 

 م�Hــع Nحوي دائرة kاهتة اللون : 

 الط�قة تحوي Wائنات 
 م�Hــع Nحوي دائرة برتقال	ة اللون : 

 المحدد الط�قة تحوي الoائن 

 P	ا الط�قة الظاهرة أمامك حال 
 )  1( رقم 
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^ ع  F_مN ه المتعلم الســـــــــــــتخدام االرقام الموجودة	ائن ̂¼ورة توجoة االســـــــــــــتدارة أو حجم الpد زاوNند تحد
U تحمل الرقم لوحة المفاتيح ح	ث ان 

IVأع] لوحة المفاتيح ينقل المستخدم للط�قة الk استخدام االرقام الموجودة
  الذي تم اخت	ارە. 

  
نامج، Nمكنك ال�حث  )Space barند الضغط ع] مفتاح المسافة (ع  xGالk األوامر المتوفرةk تظهر قائمة

نامج kكتاkة األحرف األو� منه،وتنف	ذە Wما  xGالk عن أي أمر موجود : Uل التا�vالشk 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  

   

ــــــــرف األو�  ــ ــ ــــــــب االحـ ــ ــ ــــتـ ــ ــ ــ ــ ا[ـ
ــــــــث  ــ لألمر المطلوب ال�حـ

 عنه. 

ــــــ¬تم تنف	ـــــذ األمر عنـــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســـ
ــــــاح  ــ ــ ــــــغـــــط عـــــ] مـــــفـــــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الضـ

 ).  Enterاالدخال (
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إمvان	ة تغيFG تقس	مات  الحظ 
نامج واضــــــــــــافة اجزاء مكررة من  xGواجهة ال
أي منطقــة #ســــــــــــــحــب وافالت الفــأرة ع] 

Uf̂ ر الســـف]U أو ـــــــــــــــــ}ســـUf̂ الركن األ 
الركن األNمن العلوي منهـــا Wمـــا kـــالصــــــــــــــورة 

 المقاkلة ع] س?	ل المثال. 
  
  
  

نامج أثناء العمل ع] ملف ال   xGل واجهة الNالملف: فإذا قمت بتعد Uf̂ ل الواجهة يتم حفظهvحظ أن شــــــــــ
U عدلتها عند فتح الملف من جدNد (حIV لو تم نقله 

IVجهاز آخر). إ� ما فإنك ستحصل ع] نفس الواجهة ال 

نامج kح	ث    xGة لل	اضـــــــــــــ IGل الواجهة وحفظها ع] أنها الواجهة االفNمكنك  تعدN ل	لما تم ®شـــــــــــــغW تظهر
نامج kاستخدم  xGاألمر الSave Startup File   من القائمةFile  . 

 N جاع IGة امكنك اســــــــــ	نامج و العدادات ا� الحالة األصــــــــــل xGة لل	اضــــــــــ IGمنها الواجهة االفk ر ماســــــــــتخدام األ
Load Factory Setting   من القائمة File .  

اضــــــــــــــ	ــــة للواجهــــة من القــــائمــــة  عــــداداتNمكنــــك تغيFG ســــــــــــــمــــات اإل   IGاالفFile   ــــار األمر	ثم اختUser 
Prefrences    ظهر لكN ث	ب   محاورة، صــــــــــــــندوقحpqمن عالمة تب IGاخThemes    Uf̂ ارات الجاهزة	أحد الخ

Presets  طاقةk Uf̂ 3 أوD VIEW   ِّFGغ  FGمكنك تغيN ماW ، الجزءالخط من  إعداداتاأللوان حســــــب رغبتك Text 
Style     ــب  نفســــــــــــــهــا.عنــد االنتهــاء اضــــــــــــــغط الزرpqعالمــة التب Uf̂ الموجودSave User Settings    ليتم حفظ

 FGالت وتغيNنامج.  إعداداتالتعد xGواجهة ال  

  
اض	ة  عداداتNمكنك استعادة اإل *  IGا للسمةاالفk [الزر لضغط عReset to Default Theme .  
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مvان	ة زpادة عرض لوحة الخصـــــــائص أو رف األدوات حIV تظهر Wاملة وHصـــــــورة واضـــــــحة kالوقوف ع] إ 
^ أي منطقة أخرى ثم سحب السهم و  F_Hفالته عند الوصول للعرض المطلوب. إ الحد الفاصل ب¬نها و 

  

 دى الحاالت التال	ة Uf̂ الحصة : حإقد يواجه المتعلم    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 الحظ : 
اجع عن آخر خطوة kالضغط ع] • IGمكنك الNCtrl+Z . 
اجع  إ� خطوة محّد  Nمكن• IGــــخ الخطوات للpاستخدام قائمة االطالع ع] تارk دةObject،  ار ثم	اخت

 . Undo Historyاألمر 
 . NAlt+Hمكن إعادة إظهار الoائنات المخف	ة kالضغط ع] •
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U قد تواجه المعلم أو المتعلم كذلك : م 
IVن الحاالت ال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحظ : 
  Uf̂Edit Mode وضع التعدNل ®ساعد المستخدم ع] تحدNد أجزاء الoائن  Wireframeط�pقة العرض السلUÇ إ� االنتقال 

 #سهولة. 

   

 ظهور الكائن
ي بشكل سلك  الضغط علىالحالة

Zمفتاح 
السبب 
المحتمل

.مرة أخرى Zضغط مفتاح •
أو من شريط أدوات المنصة اختر •

  View Port Shadingمن  
Solidالخيار 

الحل 
المقترح

اU�̂ الصلب  IGل االفvالشk ائنoالظهار ال )Solid  ( 

 UÇل السلvالشk ائنoالظهار ال ( Wireframe ) 

pط أدوات المنصة  Viewport Shadingالقائمة  §¹ Uf̂ .  
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امج النصــ	ة الثانpqة اإلضــافات ®ســمح عالمة التبpqب " xGب�دارة ال "Secondary Scripts طلقN U
IVوال ،

  ". اإلضافات "” Add-ons“ اسم  عليها 

  اإلضـــــــــــــــــــافـــات  Nمكنـــك ال�حـــث عن 
َ
 مكينِ وت�ب¬تهـــا وت

َ
 User> األمر   Fileقـــائمـــة   هـــا من خاللط	لِ عهـــا وت

Preferences  < بpqالتبAdd-ons   الصورة Uf̂ ماW :ة	التال  

  

 Uf̂ تتوفرBlender عض اإلضــــــــــــــــــافــاتk Add-ons  ُــدةالم	ــل)،جــاهزة ال ف	(التفع ^ F_للتمك  ُN نــك ِ� مْ ول�ن

ا إضافة  PضNنتاإلضافات أ IGمن خالل الزر  المتوفرة ع] اإلن .  
ا ع] من Nكتب Uf̂Blender اإلضافات تنقسم و  Pاعتماد ^ F_ها إ� مجموعت :  

امج. إضافات مكتHqة و·Official  : Uالرسم	ة . 1 xGبواسطة مطوري ال  
 . Blenderإضافات مكتHqة بواسطة أشخاص Uf̂ مجتمع و·Community  : Uالمجتمع . 2

  حسب المناطق أو حسب ما تؤثر فيها.   Categoriesفئات  Add-Ons  Uf̂ اإلضافات  وpتم تصR	ف
  

 ُpل إحدى مِكنك و	ل) أو تعط	( تفع ^ F_ــع الموجود ب اإلضـــــــــــــــــافات تمكHد الم�Nد أو إلغاء تحدNســـــــــــــــــار تحد{
تها، Wما هو موضح Uf̂ الصورة التال	ةاإلضافة  IGاخ U

IVال :  
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  الُمف	دة للمعلم: اإلضافات من 
 : إظهار الفأرة والمفاتيح المستخدمة ع] المنصة ℘

 
ُ
ا للمعلم، فعنــــد تمكينهــــا تظهر الفــــأرة والمفــــاتيح ت Pــــدة جــــد	هــــذە اإلضــــــــــــــــــــافــــة مف xGعت

ل ع] المتعلم  نامج ع] المنصة مما ُ}سهِّ xGال Uf̂ ا  -المستخدمة أثناء العمل Pخصوص
  ُمتاkعة الُمعلم وت�ب	ت المعلومة وتأ[	دها.  -النمط ال�=ي

  هذە اإلضافة kات�اع الخطوات التال	ة :  Nمكن ت�ب	ت ℘
  QR حـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــظ الـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــق Uf̂ مـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــد  -1

)space_view3d_screencast_keys.py .جهازك Uf̂ ( 

التعامل مع صـــــــــــندوق المحاورة يتم   من خالل زر  -2
  لت�ب	ت الوظ	فة. بتحدNد مسار الملف واسمه 

^ اإلضافة  User Preferencesمن خالل صندوق محاورة األمر   - 3 F_د من تمك
�
تأ[

 )3d View: Screencast Keys  .ة	الصورة التال Uf̂ ماW(  

  
 .  Save  User Settingsاضغط الزر   -4

) Nمكنك ات�اع التا�U  إذا تم ت�ب	ت اإلضــــــــــافة ( kاســــــــــتخدام  ℘
 لعرض الفأرة والمفاتيح المستخدمة : 

  واضغط الزر ®شغ	ل.     Displayإلظهار لوحة الخصائص وUf̂ الجزء   Nاضغط  -
الخصــــــــــــــــائص (حجم الفأرة، موضــــــــــــــــعها، لونها ولون النص ....... ) مالحظة : Nمكنك تعدNل  -

  حسب رغبتك. 
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 : Save all Slotsحفظ جميع اللقطات  ℘
U تم التقاطها للتصــم	م

IVنك هذە اإلضــافة من حفظ جميع الصــور ال
�
مك

ُ
دفعة واحدة kاســتخدام األمر  ت

Save All Slots .  
  التال	ة : Nمكن ت�ب	ت هذە اإلضافة kات�اع الخطوات  ℘

 ) Uf̂ جهازك. QR  )save slots.py حفظ الملف المرفق Uf̂ مجلد  -1

التعامل مع صـــــــندوق المحاورة يتم    من خالل زر  -2
 لت�ب	ت الوظ	فة. لتحدNد مسار الملف واسمه 

^ الوظ	فة  user preferencesمن خالل صــــــــندوق محاورة األمر    - 3 F_تأ[د من تمك
 )Render Slots .ة	الصورة التال Uf̂ ماW ( 

  
 . Save  User  Settingsاضغط الزر   -4

) Nمكنك ات�اع التا�U لحفظ  إذا تم ت�ب	ت اإلضافة ( kاستخدام  ℘
U تم التقاطها: 

IVالصور ال  
د مسار الُمجلد الذي س¬تم ِحفظ  Output> الجزء  Uf̂Render لوحة الخصائص kطاقة  . 1 حدِّ

َ	ار 
َ

د من تحدNد امتداد الصور المطلوب و إلغاء تفع	ل الخ
�
 .   overwriteالصور ف	ه، و تأ[

pط أدوات منصة العمل مع Wل لقطة جدNدة.  Slotالتقط الصور المطلHqة مع اخت	ار  . 2 §¹ Uf̂ مختلفة 

pط أدوات منصة العمل > القائمة  . 3 فيتم حفظ Wل  Save All Slots> األمر  Imageمن خالل ¹§

 Slot...وهكذا حسب رقم  Render Result_Slot_ 1  ، Result_Slot_2 لقطة kاسم 
 الخاصة بها. 

U تم التقاطها وحفظها Uf̂ هذا المجلد.  1انتقل إ� المجلد الذي حددته Uf̂ الخطوة  . 4
IVوالحظ الصور ال 
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  :  Meshإضافة Wائنات  ℘
ة vWائنات Uf̂ تصـــــــــم	م  ℘ ^ kعض اإلضـــــــــافات واســـــــــتخدام التصـــــــــام	م المتوفرة بها م�ا¹§ F_مِكنك تمكNُ

 المنتج الرق°k Uات�اع الخطوات التال	ة: 

>   Add-onsعالمة التبpqب >  User Preferences> األمر   Fileقائمة من  -1

  . Categories   <Add Meshالجزء 
2-  ^ F_تمك Uf̂ نامج. اإلضافات المتاحة xGال 

 . Save  User  Settingsضغط الزر  - 3

نامج Uf̂ قســـم إضـــافة الoائنات  ℘ xGال Uf̂ عض األمثلة لإلضـــافات المتاحةk [حتوي عN Uالجدول التا�
Mesh Add  :ة N Uمكنك تفع	لها م�ا¹§

IVوال  

  

  

إلضـــــــــــــافة تضـــــــــــــار�س 
األرض مثـــــل الج�ـــــال 

  والتالل. 

  

  

إلضــــــــــــــــافة تصــــــــــــــــام	م 
ل مثــــــل  ^Ĝجــــــاهزة للم
الـــــجــــــــدران واألبـــــواب 
والشــــــــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــابــــــــــــــ	ــــــــــــــك 
ها  FGوالســــــــــاللم....وغ
  العدNد من الoائنات. 

  

  

إلضــــــــــــــــافة تصــــــــــــــــام	م 
ل مثــــــل  ^Ĝجــــــاهزة للم
الـــــجــــــــدران واألبـــــواب 
والش�اب	ك والساللم 
والســـــــــ	اج والســـــــــقف 
ها من الoائنات.  FGوغ  

  

  

إلضـــــــــــــــــــــافـــــة األحجـــــار 
مـــــــــــثـــــــــــل األلـــــــــــمـــــــــــاس، 
الجــدران الطــابوق	ــة، 
النجوم، االهرامــــــــات 
الـمـتــــــــدرجــــــــة، خـل	ــــــــة 

هــــــــا من  النحــــــــل FGوغ
  الoائنات. 
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  :  Curveإضافة Wائنات  ℘
نامج العدNد من Wائنات الم xGيوفر ال V̂نحcurve يتم تمكينها U

IVم المتوفرة ، وال	واســـــــــــتخدام التصـــــــــــام
 U°م المنتج الرق	تصم Uf̂ ائناتvW ة   kات�اع الخطوات التال	ة:  بها م�ا¹§

>   Add-onsعالمة التبpqب >  User Preferences> األمر   Fileقائمة من  -1

  . Categories   <Add Curveالجزء 
2-  ^ F_نامج. تمك xGال Uf̂ اإلضافات المتاحة 

  . Save  User  Settingsضغط الزر  - 3
  Uf̂ القائمة kعد تمكينها Wما Uf̂ الصورة التال	ة.  وتظهر 

  
  

U يتم تعدNل خصــــــــــــــــائص أجزائها مثل  Sapling Tree Genومن هذە الoائنات الشــــــــــــــــجرة  
IVوراق، األوال

ها  FGةاألغصان وغ   األدوات.  رف من خالل  kعد إضافتها م�ا¹§
  

  

  
  
  
  
  

   



  
 

  69  

حم  IGتاق  : 

^ k Uf̂داNة الوحدة و®شــــــــــــج	عهم ع] االkداع واالبتvار يتم عرض ف	ديو تم  • F_ق المتعلمpqشــــــــــــzإل Uf̂ نتاجهblender 

 Pم	حوي تصمN ا  
ً

Äامvمت  
P
U س¬تعلمها المتعلم، ا مكون

IVم ال	من جميع التصام  U
IVاستخدام المهارات الk ال أخرىvوأش

 Pكون قادر	ة الوحدإا ع] س¬تم تناولها وسNنها Uf̂ نامج. ةنتاجها xGالk لم منتج	أو عرض مقطع من ف ، 

نامج  للمجموعات تكون قطعها ثابتة أو متحركة .   • xGلوحة لواجهة ال FGتوف 

 وأسمائها .    MeshتوفFG مجسمات فليR	ة لoائنات  •

ة متحركة Uf̂ المختxG أو للمجموعات تحوي Wائنات Nُفضــــــــــــل  • xGلوحة مك FGتوفMesh  عqالها المختلفة للرجvأشــــــــــــk

 ليها واستخدامها عند الحاجة. إ

^  أو + دkاب,س  MeshتوفFG قطع فليR	ة مختلفة األحجام واألشـــــvال للoائنات  • F_ط الصـــــق من الجهتp لzســـــه	ل  -¹§

ك	ب القطع مع kعضـــــــــها ال�عض  -أو أعواد خشـــــــــ?	ة  -عمل	ة تجميع القطع IGل–  ^ F_شـــــــــجيع المتعلمzللمجموعات ل

  ع] تخ	ل التصم	م والتخط	ط له وتركي�ه #شvل مجسم عند مناقشة األ�شطة وأوراق العمل. 

 ا شــــــــvل منصــــــــة توضــــــــع عليها التصــــــــام	م لتكون واقعP توفFG قاعدة شــــــــ�ك	ة جاهزة للمجموعات Uf̂ المختxG لتكون # •

 Pا ملموس  Pمه.  ا ومحسوس	ة تصم	ف	ل ك	وتخ U°عاب المنتج الرق	zسهل ع] المتعلم اس{  

•  U
U للمجموعات.  أو توفFG التلpqن الما�� xVالخش 

^ ( الصلصال) للمجموعات و مvان	ة استخدامه لzشك	ل التصام	م #شvل Nدوي ، ولتغيFG حجمها ..  • F_الط FGتوف .  

ة • FGضاء ، السبورات الصغ	ل مجموعة مثل االلوان ، األوراق البoة ل	أدوات مكت? FGورة توف¼̂ .... ، . 
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  المفهوم   المصطلح

  الخامة
Material  ائنoة ال	ارك تغط	لون من اختk Uجما� FGإلضافة تأث U©م.  واق	للتصم  

  االن?ثاق 
Extrude 

بهــدف تعــدNــل الشــــــــــــــــvــل أوجــه للoــائن المحــدد  إضـــــــــــــــــافــة نقــاط، حواف أو 
األساUµ للoائن ، للحصول ع] شvل مختلف أو إلضافة تفاص	ل دق	قة 

 إل	ه ل	صبح أ[ËG واقع	ة. 

 القاطع
Loop Cut and Slide  

  استقطاع أوجه جدNدة من وجه محدد Uf̂ الoائن 
بهدف تعدNل الشــــvل األســــاUµ للoائن ، للحصــــول ع] شــــvل مختلف أو 

  إلضافة تفاص	ل دق	قة إل	ه ل	صبح أ[ËG واقع	ة. 

  المعدالت 
Modifiers 

عمل	ــــات تلقــــائ	ــــة يتم تطب	قهــــا ع] الoــــائنــــات للحصــــــــــــــــول ع] أشــــــــــــــــvــــال 
  المعدل. متنوعة، وpمكن التحvم Uf̂ خصائص 

  الRسيج 
  )اإل[ساء(

Texture 

إضافة تفاص	ل إضاف	ة للoائنات ثالث	ة األkعاد عن ط�pق تغطيتها kصور 
  ثنائ	ة األkعاد ع] أوجهها. 

ات الحرك	ة  FGالتأث
kاستخدام اإلطار 

 Uµاألسا  

ها  FGالموضـــــــع، االســـــــتدارة، الحجم .. وغW ائن المحددoخصـــــــائص ال FGتغي
ة زمن	ة لها  IGة محددة. خالل فNة ونهاNداk  

  المحاnاة
Simulation 

ب�ضـــافة  )طب	ع	ة أو من صـــنع اإل�ســـان (عمل	ة تمث	ل الظواهر الحق	ق	ة 
ات الجاهزة FGة.  التأث	Hqامج الحاس xGاستخدام الk  

  القيود 
Constraints 

ها، وتتحvم فيها  FGائن وغoطبق ع] موضــــــع واســــــتدارة ال
ُ
U ت

IVط الkالضــــــوا
 FGأثناء التأث  U»الحر .  

 

   

 مفاه	م ومصطلحات Uf̂ وحدة المعالجة الرقم	ة 
 برنامج    
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pة، ومؤ¹§ الفج  ^ FGاللغة االنجلk انت لوحة المفاتيحW المنصة. ر أميع االختصارات ال تعمل إال إذا Uf̂ ة  

  االستخدام  المفاتيح

Ctrl+ O استدعاء ملفOpen  .  
Ctrl+ N دNإ�شاء ملف جدNew .  
Ctrl+ S  حفظ الملفSave .  

Shift +Ctrl+ S   ان الحفظvم FGحفظ الملف ألول مرة أو تغيSave As 
Ctrl+ Q  نامج xGالخروج من الQuit .  
Enter  .قةkة � الخطوة السا	ت العمل	ت�ب  
Esc  .قةkة  � الخطوة السا	إلغاء العمل  

Ctrl + Z  .قةkاجع عن الخطوة السا IGال  
  +(+) Ctrl   .عرض منصة العمل FGتكب  

)-  +( Ctrl   .عرض منصة العمل FGتصغ  
Shift + A ائنW إضافة  .  
Delete  

  حذف الoائنات من المنصة. 
× 

Shift  منNالزر األ +
 للفأرة

األNمن  زر الفأرةتحدNد عدة Wائنات kاســـــــــــــــتخدام :  Uf̂Object Mode وضـــــــــــــــع الoائن 
 . Shift+المفتاح 

نقاط� حواف � أوجه غFG متجاورة Uf̂ : تحدNد عدة  Uf̂Edit Mode وضـــــــــــــع التعدNل 
  الoائن. 

Ctrl  منNالزر األ +
 للفأرة

: تحـــدNـــد عـــدة نقـــاط� حواف � أوجـــه متجـــاورة Uf̂Edit Mode  Uf̂ وضــــــــــــــــع التعـــدNـــل 
  الoائن. 

Shift عجلة الفأرة +
 مع تح�pك الفأرة

التجول الســــــــطUf̂ UÂ المنصــــــــة: تح�pك الفأرة مع الضــــــــغط ع] عجلة الفأرة +المفتاح 
Shift .  

Tab  لNوضع التعد ^ F_ل بNالت�دEdit Mode  ائنoووضع الObject Mode  . 

A 

  تحدNد � إلغاء تحدNد جميع الoائنات Uf̂ المنصة. : Uf̂Object Mode وضع الoائن
  إلغاء تحدNد جميع أجزاء الoائن. : تحدNد � Uf̂Edit Mode وضع التعدNل 

اإلطارات  تحدNد � إلغاء تحدNد جميع : Uf̂Dope Sheet محرر اإلطارات األســــــــــاســــــــــ	ة
 األساس	ة. 

   

 Uf̂ اختصارات لوحة المفاتيح المستخدمة 
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pة، ومؤ¹§ الفج  ^ FGاللغة االنجلk انت لوحة المفاتيحW المنصة. ر أميع االختصارات ال تعمل إال إذا Uf̂ ة  

  االستخدام المفاتيح 

G 

  تغيFG موضع الoائن المحدد. 

  لتغيFG موضع الoائن المحدد kاتجاە المحور المطلوب.   Zأو Yأو  Xثم 

تغيFG موضع اإلطارات األساس	ة  : Uf̂Dope Sheet محرر اإلطارات األساس	ة
  المحددة. 

R 

  استدارة الoائن المحدد. 

  الستدارة الoائن المحدد حول المحور المطلوب.   Zأو Yأو  Xثم 

استدارة اإلطارات األساس	ة  : Uf̂Dope Sheet محرر اإلطارات األساس	ة
  المحددة. 

S 

ە).  FGە أو تصغ FGائن المحدد (تكبoم ال	تحج  

  لتحج	م الoائن المحدد kاتجاە المحور المطلوب.   Zأو Yأو  Xثم 

^ اإلطارات  : Uf̂Dope Sheet محرر اإلطارات األساس	ة F_المسافة ب FGتصغ � FGتكب
  األساس	ة المحددة. 

C د الدائريNالتحد  
N  .إظهار� إخفاء لوحة الخصائص  
E لNوضع التعد Uf̂Edit Mode  . تطبيق االن?ثاق:  

Ctrl + R  وضع Uf̂لNالتعدEdit Mode  .إضافة قاطع:  

Ctrl + C 
  الoائن المحدد.  �سخ

  اإلطارات األساس	ة المحددة.  �سخ:  Uf̂Dope Sheet محرر اإلطارات األساس	ة 

Ctrl + V 
  لصق �سخة من الoائن المRسqخ. 

  :لصق اإلطارات األساس	ة المحددة.  Uf̂Dope Sheet محرر اإلطارات األساس	ة 

Shift + D 
  . )(Duplicateالoائن المحدد لتكرار 

  :تكرار اإلطارات األساس	ة المحددة.  Uf̂Dope Sheet محرر اإلطارات األساس	ة 
Ctrl + J  ائنoوضع ال Uf̂Object Mode لدمج )Join .ائنات محددةW عدة(  

   

 تابع �اختصارات لوحة المفاتيح المستخدمة
  Uf̂ برنامج 
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pة، ومؤ¹§ الفتميع االختصارات ال ج  ^ FGاللغة االنجلk انت لوحة المفاتيحW المنصة. ر أعمل إال إذا Uf̂ ة  

  االستخدام المفاتيح 

B 

  : تحدNد جميع الoائنات ضمن اإلطار المحدد. Uf̂Object Mode وضع الoائن 

  :  تحدNد جميع أجزاء الoائن ضمن اإلطار المحدد. Uf̂Edit Mode وضع التعدNل 
تحدNد اإلطارات األساس	ة ضمن  Uf̂Dope Sheet محرر اإلطارات األساس	ة 

  اإلطار المحدد. 
Numpad 1  .م من األمام	مشاهدة التصم  

Ctrl + Numpad 1  .م من الخلف	مشاهدة التصم  
Numpad 7  .[م من األع	مشاهدة التصم  

Ctrl + Numpad 7  .م من األسفل	مشاهدة التصم  

Numpad 3  . ^ F_م	م من ال	مشاهدة التصم  

Ctrl + Numpad 3  .م من ال,سار	مشاهدة التصم  

Numpad 5  UÂالمنظور السط ^ F_ل بNالت�د  Orthographic المنظور ذو ال�عد  و 
Perspective .  

Numpad 0  .ا FGامoاالنتقال إ� منظور ال  
F12  .ا FGامoمنظور ال Uf̂ التقاط الصورة  
F3  تم U

IVالتقاطها. حفظ الصورة ال  
F11  .عد التقاطها ومنصة العملk الصورة ^ F_التنقل ب  

I  Uµإضافة اإلطار األساKeyframe .  

Alt+A  .ل العرض	قاف ®شغNل� إ	شغ®  

L  لNوضع التعد Uf̂Edit Modeائنoد الNعند مؤ¹§ الفأرة.  : تحد  
Alt+G  ائن إ� مركز المنصة. إعادةoال  

Ctrl+P  ) ائناتoط الHر Parent( .  

Alt+P  ) ائناتoط الHإلغاء ر Parent .(  
  

 تابع �اختصارات لوحة المفاتيح المستخدمة
  Uf̂ برنامج 
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  الجزء األول blender مهارات
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U األkعاد. إ� وحدة المعالجة الرقم	ة : مدخل  -الجزء األول 
Ëم ثال�	التصم  

 
 

 
  

  

  

 

   

 ^ F_حة : حصت IGعدد الحصص المق 

pل 4.1تحقق ال�فاNة ت  ^Ĝمن خالل تDownload   نامج من اإل xGنت، وت�ب¬ته نال IG
ع] جهاز الحاسب اآل�U واستخدامه لتصم	م منتجات رقم	ة Nمكن ت�ادلها وتخدم 

 مادة الحاسوب أو المواد الدراس	ة األخرى. 
نت Uf̂ ال�حث لتطبيق أ�شطة الدرس المختلفة بهدف نستخدام المتعلم لإل ا  IG

  1.2تعلمه Nحقق ال�فاNة 
U األkعاد،  1.3 تحقق ال�فاNةت 

Ëم ثال�	التصم Uf̂ ات ®ستخدم	استعراض أسماء برمجk
واستعراض أمثلة لمنتجات رقم	ة سواء Wانت تصام	م ثالث	ة األkعاد أو عرض أفالم 

 Uاستخدام الحاسب اآل�k ديو تم انتاجها	ة  ،ف	خدم تعلمه للمواد الدراسN ماk
  المختلفة. 

    الجزء األول الجزء األول الجزء األول الجزء األول 
    وحدة المعالجة الرقم�ةوحدة المعالجة الرقم�ةوحدة المعالجة الرقم�ةوحدة المعالجة الرقم�ة

# األ"عاد----1111
# األ"عادمدخل إ+ التصم�م الثال%$
# األ"عادمدخل إ+ التصم�م الثال%$
# األ"عادمدخل إ+ التصم�م الثال%$
    مدخل إ+ التصم�م الثال%$
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                                                                                                                                :    ع�pزي المعلم : احرص ع]

  

  

  

  

  

  

  
  

U تم تناولها kالدرس : 
IVد ع] االختصارات ال	التأ[  

  الوظ	فة  المفاتيح المستخدمة
Esc قةkة السا	إللغاء الخطوة � العمل  

Enter قةkة السا	ت الخطوة � العمل	ت�ب  
Ctrl + Z  اجع عن الخطوة IGة � لل	قة العملkالسا  

G 
  لتغيFG موضع الoائن المحدد. 

  . Zأو  Y أو   XلتغيFG موضع الoائن المحدد kاتجاە المحور المطلوب  Zأو Yأو  Xثم 

  

U األkعاد 
Ëم ثال�	تابع � مدخل إ� التصم  

 
 

U للتقن	ة kاالستفادة من التقن	ات المتاحة عxG التوظ	ف اإل  ℘ xجا�N نت IGفكر المتعلم وتطور تعلمه. اإلنk االرتقاءk مما }سهم 
 غرس ق	مة التخط	ط لoل عمل Uf̂ ح	اة اإل�سان مما يوفر الوقت والجهد  والحصول ع] أفضل النتائج.  ℘
℘  . ^ F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل الق	تفع 

  

  

̂¼ورة التنpqــه إ� 
مـــــــــحـــــــــتـــــــــوى رمـــــــــز 
االســــــــــــــــــــــــتــــــــــجــــــــــاkــــــــــة 

  QR الس�������ريع����ة
 Uf̂ الــــــــــــمــــــــــــوجــــــــــــود
ــــــي  ال�تاب المدرسـ

وتوج	ــــــه    48ص
^ لت�ب	ت  F_المتعلم
نــــــــامج وتطبيق  xGال
التـــدر�pـــات وأوراق 
 Uf̂ العمل المتوفرة

  QRمــــــــجــــــــلــــــــدات 
الخـــــــاصــــــــــــــــــــــة vkـــــــل 

  درس. 

 
 

U منم	ة ت
Ëثال� � U

مج	ات Nصنفها المتعلمون إ� ثنا�� xGعرض أمثلة لk ^ F_ف لدى المتعلم	Rهارات المقارنة و التص
 Pمجموعات وفق Uf̂ عها	اء وتجم	كة لألش IGعاد(مهارة التعامل مع الخصائص المشkث األ	حk ه واالختالف ب¬نهاkشاzا لل

كة).  IGل مجموعة وحدات ذات خواص أو صفات مشW تتضمن 
 ارة التلخ	ص من خالل تلخ	ص أهم المعلومات kالدرس kاستخدام الخ�pطة الذهن	ة. نم	ة مهت
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGمصادر التعلم والمواد   للمعلممهمة مالحظات   مق
حة IGالمق  

  االستكشاف
  

Nمكن استخدام 
 هــــــــــــذە إحــــــــــــدى

  الطرق
هــــــــا مـــــــن  FGأو غـــــــ
األ�شــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــة 
حســـــــــــــب ما يراە 
 Pا المعلم  مناســـــــ�

ألنـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــاط 
 Uf̂ ^ F_الـــمـــتـــعـــلـــمـــ

  الفصل. 

  مهف نع ر اســــفتســــ ال او  بات�لا فاشــــكتســــا ةصــــق  ضر ع 
 المتعلم kالRس�ة لتصم	م المجسمات ثالث	ة األkعاد . 

 فاشـــكتســـ ال  تاعو مجم Uf̂  51 ص بات�لا طاشـــ� لح  
األشـــvال الهندســـ	ة الثنائ	ة والثالث	ة األkعاد( أو أي ورقة 
^ التصــــــــم	م  F_عدها المعلم)مع توضــــــــيح الفرق بN شــــــــاط�

U األ 
U ثنا��

Ëعاد والثال�k .ة الراجعةNعاد من خالل التغذkاأل  
 فشـــــــــــ[ا  ة	ج	تاIG ســـــــــــإ مادختســـــــــــا نكمN :  بعللاk ملعتلا 
  قك لحل الRشاط ضمن المجموعة. اور أ

 نأ ]ع د 	ــ[أ تــلاو  ةعــجار لا ةNــذغــتلا ة	ــمهأ 
ب�عـــدين األشــــــــــــــــvـــال ثنـــائ	ـــة األkعـــاد تظهر 

^ تـــظـــهـــر  Yوالـــعـــرض X الـــطـــول F_حـــ Uf̂ ،
األشــــــــــــــــvال ثالث	ة االkعاد kأkعادها الثالثة 

  . Zاالرتفاع ، Yالعرض ، Xالطول 
 .  QR د لجم Uf̂  طاشRلا ةkاجإ 

 . Uµ ر دملا بات�لا 
 �  ءا ضــــــــــــــــــــــــــــ	بــــــــــــ قار و أ 

 ^ F_سبورات المتعلم . 
  

عرض مجموعــــــة صــــــــــــــــور ثنــــــائ	ــــــة �ثالث	ــــــة التعلم kــــــاللعــــــب: 
عرض ) أو 51األkعاد(Nمكن االســـــــــتعانة kصـــــــــور الRشـــــــــاط ص 

،وWل مجموعة ®ســــــــــجل kعد المناقشــــــــــة Uf̂ ســــــــــبورتها  U°Nتقد
U وpتم رفع الســــــبورات وتقدNم التغذNة 

Ëأو ثال� U
الخاصــــــة ثنا��

ة kعد Wل صورة.    الراجعة م�ا¹§

ثم التغذNة ، Uf̂ المجموعة جاkاتمناقشــــــة اإل 
 ^ F_ل صــــــورة لمســــــاعدة المتعلمW عدk الراجعة
ة، وpـــzـــيـــح  جــــــــاع الـــمـــفـــهـــوم مـــ�ــــــــا¹§ IGاســـــــــــــــــــ Uf̂

صـــــــــــــــحيح المعلومة الخاطئة و للمجموعات ت
^ لتقدNم اإل  F_اتتهيئة المتعلمkحة  جا	الصــح

ا.  Pالحق  

 . °N Uدقت ضر ع 
 . ر و ص 
 تار و بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ب	ضـــــــــــــــاءخاصـــــــــــــــة لoل 
  . مجموعة

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاNـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
واســــــــــــــتخدامات 
 U

Ëم ثال�	التصـــــــــم
  األkعاد. 

Nمكن استخدام 
حــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذە  أ

  الطرق

•  
ً

Ñط�ح المعلم ســــــــــــــــؤاN  حول ^ F_عن معلومــــــــات المتعلم
 . Uالحاسب اآل�k مها	أسماء أفالم تم تصم 

دقائق) تم تصـــــــــــم	مه  N2-3عرض المعلم مقدمة ف	ديو ( •
ا أنه قد تم تصـــــــــــــم	مه kأحد  Pموضـــــــــــــح ، Uالحاســـــــــــــب اآل�k
^ حول  F_ناقش المتعلمpعاد وkة األ	م ثالث	برامج التصـــــــــــــم
 U

Ëم ثال�	التصــم Uf̂ Uا اســتخدام الحاســب اآل�Nة ومزا	أهم 
  األkعاد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــي التــــأ[	ــــد ع] أهم	ــــة التوظ	ف اإل  Nجــــاkـ
   للتكنولوج	ا المتوفرة Uf̂ متناول المتعلم. 

 Datashow   . 
  ف	لم.   

   

U األkعاد 
Ëم ثال�	تابع � مدخل إ� التصم 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGمصادر التعلم والمواد   للمعلممهمة مالحظات   مق
حة IGالمق  

أمثلة برامج 
 U

Ëم ثال�	التصم
  . األkعاد 
  

Nمكن استخدام 
  إحدى الطرق
ها من  FGأو غ

األ�شطة حسب 
ما يراە المعلم  

 Pا ألنماط مناس�
 Uf̂ ^ F_المتعلم

  الفصل. 

U ال�حث والتصــــــــــR	ف  •
Iات  ـــــــــــــــــــــــــــر }ســــــــــتفســــــــــ: مهار� xGالمعلم عن خ

^ حول برامج التصـــــــــــــــــم	م المختلفــــــــة F_ثم يوزع ع]  ،المتعلم
المجموعات ورقة �شـــــــــــــــــاط تحوي مجموعة من أســــــــــــــــماء برامج 

 ًhم مث	التصم  
(Paint,MAYA,blender,sketchup,Gimp,  Autodesk 
3D Max ,Cinema 4d , Zbrush,3d builder ………)  

الحاســب اآل�U عن أســماء ي�اد أو م اآل اوpطلب منهم ال�حث kاســتخد
مج	ات ع]  xGمكن عرض أســـــــــماء  الN)الجدول Uf̂ فها	Rامج وتصـــــــــ xGال

إ� الشــــــاشــــــة وpتم التصــــــR	ف Uf̂ ورقة ب	ضــــــاء أو ســــــبورة المجموعة )
برامج تصــــــــــــــــم	م ثنـائ	ـة أو ثالث	ـة االkعـاد، ثم منـاقشـــــــــــــــــة المجموعـات 

المجال الســــــتvمال �شــــــاط  تاحة ب�جاkاتها وتقدNم التغذNة الراجعة و 
  . 52ل�تاب ص ا

•  U
Ëم ثال�	التصـــــــــــمk ات الخاصـــــــــــة	مج xGعض الk طة عن	ن�ذة #ســـــــــــ

^ لل�حــــــث إتــــــاحــــــة ثم  ،األkعــــــاد وأمثلــــــة عنهــــــا  F_المجــــــال للمتعلم
  .  52واستvمال �شاط ال�تاب ص 

أهم	ة المناقشـــة وتقدNم  •
التغـــــــذNـــــــة الراجعـــــــة kعــــــد 
عمل	ــــــة ال�حــــــث لتــــــأ[	ــــــد 
اإلجـــــاkـــــات الصــــــــــــــــح	حـــــة 

 . ^ F_لدى المتعلم  
حة • IGشــــــــــــاط المقRورقة ال 

 Uf̂ جــــــــاهــــزة لــــلــــطــــ�ــــــــاعــــــــة
  . QR  مجلد 

  ورقة �شاط.  •
 ب	ضاء�سبورات راقأو  •

  لمجموعات. ل
 . آي�اد  •
•  Uأجهزة الحاسب اآل� .  

مزاNا برنامج 
blender  

^  تاحة و   blenderاســــتعراض أNقونة برنامج  • F_الفرصــــة للمتعلم
اته و®ســــــــــــــــج	لها Uf̂ ورقة فارغة  ^ FGالمجموعات لل�حث عن مم Uf̂

ة واحدة يتم توزpعها عليهم، ثم  ^ FGل مجموعة مW التعاقب تقدمk
نامج  الســــــــــــــتعراض أ[xG قدر ممكن  xGا الNمكررة من مزا FGفقط غ
هـا ف	مــا يتم  ^ FGــاە المجموعــات وترك�zــاإلضـــــــــــــــــافــة إ� انk ــاNمن المزا

  ذكرە من نقاط. 

  أوراق ب	ضاء .  •  
 آي�اد.  •
•  . Uأجهزة الحاسب اآل�  

   

U األkعاد 
Ëم ثال�	تابع � مدخل إ� التصم 



  
 

  79  

 

ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGمق  
مصادر التعلم والمواد 

حة IGالمق  

واجهة 
نامج xGال 

•  P	ل عمل	شــــــــــغzة ال	ف	اســــــــــتكشــــــــــاف ك ^ F_طلب من أحد المتعلمN ث	نامج ح xGل ال	ة ®شــــــــــغ	ف	ا ع] جهاز مناقشــــــــــة ك
U تظهر Uf̂ منتصـــــــف   Splash Screenالمعلم المتصـــــــل kجهاز العرض، ثم اســـــــتعراض مكونات شـــــــاشـــــــة ال�دء 

IVال
^ ووجود  F_تم التعامل معها ، (توضيح رقم االصدار للمتعلم U

IVظهر فيها وأسماء آخر الملفات الN نامج وما xGنافذة ال
نامج kاستمرار (ال�Hط kما درسه  xGة اخفائها. تحديثات ع] ال	ف	ة )وك	وحدة األدوات الرقم Uf̂  

•  Pة تحوي أقسام	بواجهة رسوم ^ FGنامج يتم xGا يوضح المعلم أن ال  Uf̂ إمختلفة ®ساعد المستخدم U
Ëم ثال�	نتاج التصم

أوامر مختلفة. وpتم تناول أجزاء الواجهة kاســـــــــــــــتخدام ورقة �شـــــــــــــــاط للمجموعات �أحد  األkعاد من خالل أدوات و 
ات	ج	ة kاســــتخدام تطب	قات اآلي�اد  IGشــــاط إســــRورقة ال Uf̂ نامج، وتكون المناطق xGب صــــورة واجهة ال	ك IGج,ســــكو ل

^ kالتعرف ع] المناطق  المناطق ســـــــــــــــماءأتكون دة kأرقام أو ألوان مختلفة ، و محّد  F_موجودة مما }ســـــــــــــــمح للمتعلم
 المختلفة. 

  عرض تقدU°N لمناقشة أجزاء الواجهة ووظائفها .  •

جهـــــاز الحـــــاســـــــــــــــــــب  •
از العرض اآل�U وجه

Datashow  . 
ورقة �شـــــاط ألجزاء  •

نــــــــامــــج  xGواجــــهــــــــة الــــ
(متوفرة Uf̂ مجلــــــــد 

QR( . 
تـــــــطـــــــبـــــــق  –آيـــــــ�ــــــــاد  •

jigsow 
•  . U°Nعرض تقد  

 

 

 

  

  

 

 

   

U األkعاد 
Ëم ثال�	تابع � مدخل إ� التصم 

نــــــامج، ورقم  Splash Screenشاشة البدء xGــــــم ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نــــــامج، اســـ xGقونــــــة الNأ
ــــــدار (  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا�U )  اإل 2.79اإلصــ ــــــدار الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ

. وتارpــــخ اإل  Uصدار الحا� 

Links 

رواkط لصفحات رسم	ة 
نت IGع] اإلن Recents 

 Pتم فتحها مؤخر U
IVا الملفات ال

p̈ــــع  مما يzيح لك الوصول ال
 لها. 

الصورة أن الحظ 
 Uf̂ شاشة ال�دء

Splash Screen   
تتغFG بتغFG رقم 

نامج.  xGإصدار ال 
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نامج( لون المنصة ، حجم الخط، االدوات .....)من قائمة  عداداتسمات اإل  تغيFG  إمvان	ة xGة لواجهة ال	اض IGاالفFile < User Prefrences . 

   

  ن�ذة مخت=ة عنها  المنطقة

منصة 
 العمل

3D View 

اU�̂ عنــد نقطــة المركز منطقــة العمــل ثالث	ــة األ  IGظهر فيهــا المكعــب االفN عــادk)X,Y,Z(  U·و 
) ع�ارة عن GridFloor)والحظ  أن المنصــة ل,س لها حدود، وأن األرضــ	ة الشــ�ك	ة ( 0,0,0(

 U
اضــــــــــ	ة للمســــــــــاعدة Uf̂ تنظ	م الoائنات Uf̂ التصــــــــــم	م وال تظهر Uf̂ التصــــــــــدير النها�� IGقاعدة اف

للتصـــــــــــم	م،  Wما Nمكن إخفاؤها أو إظهارها أو التحvم Uf̂ خصـــــــــــائصـــــــــــها من خالل إظهار لوحة 
^ داخل المنصـــة أو ضـــغط الخصـــائص ( kالضـــغط ع] ال F_م	أع] ال Uf̂ الموجود FGســـهم الصـــغ

خصائصها.   FGGridFloor ع] شثم التأ  Display) ثم التحvم Uf̂ خ	اراتNمفتاح  FGوتغي  
 

pط  §¹
  المعلومات
Info Bar  

روع ،عدد ـــــــــــــــروع مثل اإلصدار، عدد الoائنات Uf̂ المشـــــــــــــــkاإلضافة إ� معلومات عن المش  NFile , Render , Window , Helpحوي القوائم الرئ,س	ة مثل  
ات(  FGامoالنقاط، عدد األوجه، عدد ال( Camera ) ائنات اإلضاءةW عدد ،Lamp  االضافةk الملف Uf̂ ( ائن المحدد. إ�oال  

  اله	vل
Outliner  

التنpqه إ� أن المخطط اله	N U[vحتوي ع] أســـــماء جميع مكونات الملف وخصـــــائصـــــها مع توضـــــيح ك	ف	ة إظهار الخصـــــائص، وتوضـــــيح ك	ف	ة إخفاء أو  •
^ الســــــتكشــــــاف ك	ف	ة ذلك إما من القائمة المخإتاحة إظهار الoائن، واإلشــــــارة إ� أنه Nمكن إعادة ®ســــــم	ة الoائنات Uf̂ اله	vل مع  F_تـ=ـــــة الفرصــــــة للمتعلم

ة.  للoائن أوHالضغط المزدوج ع] اسم الoائن و    عادة ®سميته م�ا¹§
ە.   إمvان	ة اإلشارة ل�	ف	ة عرض ه	vلة Wل Wائن kالضغط ع] + • FGه من خامة أو �سيج أو غ	لمعرفة ما تم عل  

U األkعاد  مالحظات للمعلم  : 
Ëم ثال�	تابع � مدخل إ� التصم 

GridFloor  
 D

H¤ التح�م H O«عدد خطوط الش-كة و المسافة ب
�عات فيها)yخطوط الش-كة(حجم الم 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
مصادر التعلم 

حة IGوالمواد المق  

محتpqات 
منصة 
  . العمل

^ kمحتpqات منصــــــة العمل  • F_ة أو مناقشــــــة المتعلم نامج م�ا¹§ xGمن ال
 . U°Nاستخدام عرض تقدk 

ح الحظ  ح اله	vل Wمدخل لمناقشـــــــــــــــــة المحتpqات أو ¹§ إمvان	ة ¹§
المحتpqات ثم التطرق إلمvان	ة اخفاء�إظهار الoائن Uf̂ المنصــــــــة من 

  خالل اله	vل

ثم تنــــــاول اله	vــــــل وعرض محتpqــــــات Wــــــل 
إعــــادة ®ســــــــــــــــم	ــــة  مvــــان	ــــةWــــائن و التطرق إل 
  الoائن من خالله. 

•  . U°Nعرض تقد  

استدعاء  
  . ملف

يتم توفk FGطاقات لخطوات اســــــــــــــــتدعاء الملف وpتم ترت¬بها Uf̂ �شــــــــــــــــاط 
، U³جما  

  يوزع المعلم ال�طاقات ع] المجموعات .  •
  Wل متعلم حسب دورە Nضع kطاقة Uf̂ ترت¬بها المناسب.  •
ت,ب والتأ[د من صــــــحته kاســــــتدعاء  • IGالk ناقش أعضــــــاء المجموعةzي

ا ع] جهاز المجموعة.  diceملف  P	عمل 
kعـــــدهـــــا المنـــــاقشـــــــــــــــــــــة والتغـــــذNـــــة الراجعـــــة مع التطبيق العم]U من أحـــــد 

^ ع] جهاز المعلم.  F_المتعلم  

المجال لالســـتكشـــاف العم]Uf̂ U إتاحة  •
 المجموعات. 

  أهم	ة تحدNد زمن للRشاط.  •

kـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــات  •
لـــــــــــــــخـــــــــــــــطـــــــــــــــوات 
 استدعاء ملف. 

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــزة  •
 الحاسوب. 

جـــهــــــــاز الـــمـــعـــلـــم  •
Datashow+   

التعامل مع 
المنصة 
  . والoائنات

•  ) U°Nاســــــــــــــــتخدام عرض تقدk ح م¯ســــــــــــــــط ^ ملف ف	ه Nمكن ¹§ FGتجه
Wائنات وpلخص مهارات التعامل مع المنصـــــــــة والoائنات) لتوضـــــــــيح 

للتعامل مع منصــــــــــــــــة العمل والoائنات ما ســــــــــــــــ¬تم تناوله من مهارات 
 . Uµل خالل الفصل الدرا	التفصk 

توفر مهــــــــارات أخرى وامvــــــــان	ــــــــات رائعــــــــة 
نـــــــامج ، يتم التطرق ل�عضــــــــــــــــهـــــــا خالل  xGلل

 . Uµالفصل الدرا  

•  . U°Nعرض تقد 
جـــهــــــــاز الـــمـــعـــلـــم  •

Datashow+ .  

  تنpqه

U تؤدي نفس المهمة،  فالحظ ع�pزي المعلم أن األوامر Uf̂ القوائم Nقاkلها دوما اختصـــــــــــــارات مفاتيح ل
IVفضـــــــــــــل وحة المفاتيح ال	ه إ�  ُpqالتن

ا ح	ث أنها ®ســـــــهل العمل عل	ه، وUf̂ أغل Pعليها واســـــــتخدامها الحق ^ FGك IGيح له الzالقوائم مما ي Uf̂ ب ذلك عند أول تعامل للمتعلم مع األوامر
     *Scale> S  *Rotate> R  * Grab/Move> Gاألح	ان Nكون المفتاح الذي يرمز للحرف األول من العمل	ة (ع] ســـــــــــــــ?	ل المثال: 

  وهكذا .... 

U األkعاد 
Ëم ثال�	تابع � مدخل إ� التصم 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة  §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  

مصادر التعلم والمواد 
حة IGالمق  

أ.التعامل 
مع منصة 

  العمل

من خالل التطبيق العم]U واالســــــــــــــــتكشــــــــــــــــــاف يتعرف المتعلم ع] المهــارات 
التال	ة الســــــتخدام الفأرة Uf̂ التعامل مع المنصــــــة من خالل التعامل مع ملف 

 الĜد: 
�تصـــــــــغFG عرض المنصـــــــــة kدوران عجلة  • FGة تكب	ف	ا ك P	عرض المعلم عملN

 FGأو تصــــــــــــغ FGائنات  الفأرة لألمام والخلف واإلشــــــــــــارة إ� أنه ال يتم تكبoال
^ تطبيق المهارة.  F_طلب من المتعلمpل�نها ت�دو كذلك حسب الُ�عد و 

طلب استكشاف وظ	فة (الضغط المستمرع] عجلة الفأرة مع تح�pك  •
الفأرة)ثم توضــــــــــيح أهم	ة المهارة Uf̂ التجول Uf̂ المنصــــــــــة والدروان حول 

 الoائن. 
والضـــــــــــغط المســـــــــــتمر ع] عجلة الفأرة مع   Shiftطلب ضـــــــــــغط مفتاح  •

تح�pك الفأرة ل,ســـــــــــــــzنتج المتعلم  أنها تzيح التجول Uf̂ التصـــــــــــــــم	م ول�ن 
ا وعمودNًـا.  P	فقط أفق UÂل سطvش# 

أن Nكون التطبيق Nُفضــــــــــــــــــــــــل  •
ا ممـــــا Nًمِكن المتعلم من  PـــــNفرد

 المهارة. 
التـــــأ[	ـــــد ع] Wـــــل مهـــــارة kعـــــد  •

ة، وpــمــكــن  تــطــبــ	ــقــهــــــــا مــ�ــــــــا¹§
^ اســــــــــــــــتـــــدعـــــاء kعض المتعلم F_

لتطب	قها ع] الجهاز المتصل 
 kجهاز العرض. 

وضــــــــــــــــع المهــــــــارات Nُفضــــــــــــــــــــــــل  •
 األجهزةواالختصــــــــارات kجوار 

  لالستعانة بها أثناء التطبيق . 

 أجهزة الحاسوب.  •
جــــــــــهــــــــــاز الــــــــــمــــــــــعــــــــــلــــــــــم  •

Datashow+ . 
Nــــــــــــــمــــــــــــــكــــــــــــــن عــــــــــــــرض  •

الــــمــــهــــــــارات Wــــال عــــ] 
حـــــــــــــــدة Uf̂ عـــــــــــــــرض 
امن مع  ^ IGــــالk U°Nتقــــد
التطبيق العم]U لoــــل 

  مهارة . 

U األkعاد 
Ëم ثال�	تابع � مدخل إ� التصم 
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  ة: استخدامات أزرار الفأر 

  
  

  

  

   

U األkعاد 
Ëم ثال�	تابع � مدخل إ� التصم 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة  §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  

مصادر التعلم والمواد 
حة IGالمق  

ب. التعامل 
  مع الoائن

 U[التطبيق العمk د    -واالســـــــــتكشـــــــــاف والمناقشـــــــــةĜيتعرف  -ومن خالل مثال ال
 FGــدە أو تغيNــائن ســــــــــــــواء تحــدoمجموعتــه ع] مهــارات التعــامــل مع ال Uf̂ المتعلم

  موضعه لتح�pك النقاط إ� مواضعها الصح	حة بناء ع] اللون: 

^ ط�ح ســـؤال ( ما·U الخطوة األو� للتعامل  • F_قة للمتعلمkات الســـا xGمن الخ
: تحـدNـدە،فـالتع�pف kك	ف	ـة التحـدNـد وطلـب تحـدNد  جـاkـةالoـائن ؟) اإل مع 

 Pـــ	ـــة عمل	تقـــال xGجهـــاز النقـــاط الk ع] الجهـــاز المتصــــــــــــــــل ^ F_ا من أحـــد المتعلم
^ للمهارة.  ،العرض F_ثم تطبيق المتعلم 

N Uمكن  ،تظهر المحاور الثالث	ة للoائنالتوضــــــــــــيح أنه kعد تحدNد الoائن  •
IVوال

( تغيFG موضــــــــــــعه ، اســــــــــــتدارته، تحج	مه ) وع] اســــــــــــتخدامها لتح�pر الoائن
موضع الoائن وفق أحد المحاور kالضغط المستمر  FGمكن تغيN ل المثال	س?

̈ وتح�pك الفأرة ع] المحورالمطلوب.   kالزر األ}

ح	ــث }ســــــــــــــzنتج المتعلم ك	ف	ــة  ،Gطلــب تحــدNــد الoــائن وضــــــــــــــغط مفتــاح  •
المحاور الســـzنتاج  تح�pك الoائن #شـــvل حر ، ثم طلب ات�اعها kأحد مفاتيح

اســـتخدامها لتغيFG الموضـــع Uf̂ اتجاە الoائن المحور المحدد، وpمكن  إمvان	ة
^ لتطب	قها ع] الجهاز المتصل kجهاز العرض.  F_عض المتعلمk استدعاء 

التأ[	د ع] أن ت�ب	ت أي عمل	ة أو خطوة ســـــاkقة Nكون kالضـــــغط ع] الزر   •
ـــــــــــــــــر األ} ، أما إلغاؤها ف	كون kالضـــغط ع] المفتاح  Enterللفأرة أو مفتاحســــ

من   EscاألNمن للفــــأرة أو المفتــــاح
توضــــــــــــــيح لوحـــة المفـــاتيح Wمـــا يتم 

اجع عن أي خطوة.  IGة ال	ف	ك  

• Nالزر األk د ع] أنه عند الضــــــــــــــغط	من ع] التأ[
، وأن  Uتقا� xGاللون الk ظهر	دە فNائن يتم تحدoال
نقطـــة مركز الoـــائن تظهر Uf̂ منتصــــــــــــــفـــه kـــاللون 
تقــــا�U كــــذلــــك، Wمــــا  تظهر المحــــاور الثالث	ــــة  xGال
N Uمكن اســـــــــــتخدامها لتغيFG موضـــــــــــع 

IVائن والoلل
 الoائن، استدارته أو تحج	مه وفق أحد المحاور. 

أثناء عمل	ة تغيFG الموضـــــــــــع kاســـــــــــتخدام أي من  •
 Xتم ضـــــغط أحد المفاتيح إذا الطرق المذكورة 

, Y , Z   Uf̂  ائنoموضـــــع ال FGة تغي Nمكنك م�ا¹§
 اتجاە المحور الذي تم اخت	ارە. 

ا ممــــــا Nًمِكن Nُفضــــــــــــــــــــل  • PــــــNكون التطبيق فردN أن
 المتعلم من المهارة. 

Uf̂ مvان وضــــــع المهارات واالختصــــــارات Nُفضــــــل  •
لالســــــــــــــتعانة بها  األجهزةkجوار رز kالمختxG أو kا

 أثناء التطبيق . 

^ الفرصـــــة إتاحة Nُفضـــــل  • F_الســـــتكشـــــافللمتعلم 
  وفائدته.   Undo History مر األ 

 أجهزة الحاسوب.  •

جـــــــهـــــــاز الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــم  •
Datashow+ . 

Nــــــــــمــــــــــكــــــــــن عــــــــــرض  •
المهـــــــارات Wال ع] 
حــــــــــدة Uf̂ عــــــــــرض 
امن  ^ IGـــــــالـk U°ـNتـقـــــــد
مــــــــــع اتــــــــــطــــــــــبـــــــــيـــــــــق 

  U[الـعم ^ F_الـمـتـعـلـمـ
  مهارة. لoل 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
مصادر التعلم والمواد 

حة IGالمق  

حفظ 
  ملف

ق	م خطوات حفظ  IGشــــــــــــــــــــــاط للمجموعــــــات ل�
التصــــــــــــــــم	م من خالل معلومـــــــاتهم الســــــــــــــــــــــاkقـــــــة 

 U[التطبيق العمHة  ،واالســــــــــتكشــــــــــافوNثم التغذ
  الراجعة. 

 
  نqع الRشاط : ضمن مجموعة . 

pة ألالتأ[	د ع] حفظ الملف kاللغة اإل  • ^ FGنامج نجل xGن ال
 ةNدعم عرض اللغة الع�H	ة فلو تم حفظ الملف kاللغ ال 

الع�H	ــــــة ســــــــــــــــ¬تم حفظــــــه وpظهر kــــــاللغــــــة الع�H	ــــــة، ل�ن 
ســــــــــيواجه المتعلم صــــــــــعHqة Uf̂ معرفة اســــــــــم الملف عند 

نامجاســــــــــــــــتدعائه  xGدال عن  من داخل الk عاتHلظهور م�
  األحرف. 

^ األم�pن  • F_ـــــــد ع] الفرق ب	التـــــــأ[Save , Save As   
اblend  U�̂.ومنـــاقشـــــــــــــــــــة امتـــداد الملف IGواســــــــــــــــمـــه االف

Untitled  . 
إلمvـــان	ـــة حفظ عـــدة ملفـــات بنفس االســــــــــــــــم ع] ان�zـــه  •

  محرك األقراص نفسه. 

ق	م خطوات  • IGشــاط ل�
 الحفظ. 

 أجهزة الحاسوب.  •
جـــــــــــهـــــــــــاز الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم  •

Datashow+  

الخروج 
من 

نامج xGال  

kــــــــالـتـطـبـيـق الـعـمـ]U عـ] جـهــــــــاز الـمـعـلـم عرض 
نامج .  xGخطوات  الخروج من ال  

 التأ[	د ع] قراءة محتpqات صندوق المحاورة kدقة.  •
نامج لعدم  • xGاإلشـــــــــــــــــارة لحفظ الملف ق�ل الخروج من ال

ظهور رســــــــــالة تRب	ه لحفظ التعدNالت إال عند الضــــــــــغط 
نامج.  xGنافذة ال Uf̂ ع] زر االغالق  

 أجهزة الحاسوب.  •
جـــــــــــهـــــــــــاز الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم  •

Datashow+  

حة.   QRراجع مجلد   . 63}ستvمل المتعلم �شاط الĜد ص   الRشاط IGشاط المقRأجهزة الحاسوب.  •  لخطوات ال  

حة لتطبيق أوراق العمل.   QRراجع مجلد   64ص  -راق العمل أو Nطبق المتعلم   التطبيق IGأجهزة الحاسوب.  •  للخطوات المق  
ماذا 

األســـئلة Uf̂ جدول عxGً عن رأNك ورســـم الخ�pطة  عن جاkةاإل   .   65تعلمه Uf̂ الصفحة المتعلمNق	م   تعلمت
  ألوان للمجموعة.  •  الذهن	ة . 
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 مالحظات للمعلم: 

مالحظات 
خاصة 
 FGبتغي
موضع 
الoائن 
   . المحدد 

 FGاتجاە أحد المحاور   لتغيk ائن المحددoموضع الX  أوY    أوZ   دەNثم  ،يتم تحد FGار أداة تغي	ط أدوات منصة العمل اختp من ¹§

̈ ع] المحور المطلوب تغيUf̂ FG المنصة ثم  ،   Translateالموضع  موضع الoائن kاتجاهه مع تح�pك  الضغط المستمر kالزر األ}
 الفأرة.  

 . )امهنم لW  ]ع ظحال ت ا ذام لاؤ س ح� طا( د دحملا نئاoلا عضو م FG يغت ءا نثأ �U اتلا ةظحال مل ح̈§ لا لالخ د 	[أ تلا 
•   . FGائن المحدد ال يتغoة لل	ل مؤ¹§ المحاور الثالثvش 

pط أدوات منصة العمل:ح	ث يتحول Uf̂ حالة تغيFG موضع الoائن #شvل حر إ�  • §¹ 

لعرض الجزء   Magnifierاستخدام المكNُ xGفضل (   وUf̂ حالة تغيFG موضعه kاتجاە أحد المحاور يتحول إ�  
 . بوضqح ع] جهاز العرض)

مالحظات 
خاصة 
اجع IGالk .    

  . عجاIG لل تار اصتخال ا لو دج Uf̂  ةر و كذ ملا حيتافملا ةحو ل تار اصتخا مادختسا ة	ناvمإ 
             . Undo History  ر مأل ا ،    Undo ر مأل ا  Object ةمئاق نم IG خا لمعلا ةصنم تاو دأ ط¹p§  نم 
 Wالتا�History     : Uالجزء  Tool إمvان	ة استخدام رف األدوات : kطاقة  
o  الزرUndo                  .اجع عن آخر خطوة IGلل  
o   الزرRedo                 قة. إلkعادة الخطوة السا  
o  الزرUndo History    .ــــخ الخطواتpاجع عن خطوة محددة من تار IGلل  
o  الزرRepeat Last      قة لتكرارkالخطوة السا .  
o   الزرHistory...          ار ما	قة الختkالخطوات الساk س¬تم تكرارە منها. لعرض قائمة 

  .  ةادأل ا لمعلا ةصنم تاو دأ طUf̂  §¹p  طغضا ) 3d Manipulator ( نئاoلل ة	ثال ثلا ر و احملا ر اهظ إل    
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  مالحظات للمعلم : 

  

  kعد أي ط�pقة من الطرق المذكورة يتم تغيFG موضع الoائن المحدد kاتجاە هذا المحور.   Zأو  yأو xالحظ : عند الضغط ع] أحد مفاتيح المحاور *
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  الحاجة. تحدNد الoائنات kعدة طرق ، تم التطرق ل�عض منها Uf̂ كتاب المتعلم حسب   blenderيzيح  برنامج  
  �ستعرض ف	ما k U[Nعض الطرق المختلفة للتحدNد.. Nمكنك اخت	ار المناسب منها أثناء التصم	م.  
pط أدوات منصة العمل تظهر القائمة   §¹ Uf̂Select   ائناتoد الNمكنك استخدامها لتحدN ، تحوي مجموعة من األوامر U

IVال
  ، ومنها ع] س?	ل المثال: Uf̂ Object Mode وضع الoائن

  مراال 
  Uf̂ اضغط

لوحة المفاتيح 
  المفتاح

  الوصف

Border Select B 
^ .  لتحدNد جميع الoائنات الموجودة ضمن المنطقة F_المتقاطع ^ F_استخدام الخطk لة المحددة	المستط  

 P	ائن تلقائoد الNالتقاطع أو بوجودە ضمن المنطقة المحددة . الحظ : يتم تحد UÁمجرد مالمسته لخk ا  

Circle Select C 
U تم تحدNدها kاستخدام المؤ¹§ الدائري 

IVائنات الoد أحد الNاستخدام المؤ¹§ الدائري للفأرة، وإللغاء تحدk ائناتoد الNلتحد
   يتم الضغط kعجلة الفأرة ع] الoائن المحدد. 

(De)Select All A  ائنW ما فيهاk) المنصة Uf̂ ائناتoد جميع الNد � إلغاء تحدNالتحد FGامoالCamera   ائن االضاءةWوLamp ( .   

Inverse Ctrl + I المحددة FGائنات غoد الNا، وتحد	ائنات المحددة حالoد الNإللغاء تحد .  
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 مراأل 
  Uf̂ اضغط

لوحة المفاتيح 
 المفتاح

  الوصف

Random  -  P	ائنات عشوائoد الNا. لتحد  

Select All By Layer -    الط�قة Uf̂ ائنات الظاهرةoد جميع الNلتحدLayer . 

Select All By Type -  
ا، MeshلتحدNد جميع الoائنات من نفس النqع مثل الoائنات  FGامoال ،

ها من الخ	ارات المتاحة Uf̂ القائمة الفرع	ة لألمر.  FGاإلضاءة، .....وغ  

  

Select Camera -   ا الفعالة FGامoد الNلتحدActive camera  .  
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U استخدم الجدول التا�U ( المحّد 

^ : دات الوصف	ة ) Uf̂ التقpqم البنا�� F_للمتعلم  

 المع	ار ال�فاNة الخاصة
 مستوى اإلنجاز

0 1 2 3 4 

  مجاالت االرت�اط: 
اســــــــــتخدام التقن	ات    4.1

نـــــــت  IGالـــمـــتـــوفـــرة عـــ] اإلنـــ
لـــتـــ�ـــــــادل وتـــطـــبـــيـــق أفـــvـــــــار 

وع للمواد األخرى.  §̈   الم

}ســـــــــــــــتــخـــــــدم تــقــنــ	ـــــــات 
نـــــــــت لـــــــــتـــــــــ�ـــــــــادل  IGاإلنـــــــــ

وع.  §̈   الم

ال }ســـــــتطيع اســـــــتخدام 
نـــــــت  IGـــــــات اإلنـــــــ	تـــــــقـــــــنـــــــ

وع. لت�ادل  §̈   الم

Nــــحـــــــاول اســـــــــــــــــتــــخـــــــدام 
نـــــــت  IGـــــــات اإلنـــــــ	تـــــــقـــــــنـــــــ

ل�ن  المش�����روعلت�ادل 
  kصورة غFG صح	حة. 

}ستخدم kعض تقن	ات 
نـــــــــت لـــــــــتـــــــــ�ـــــــــادل  IGاإلنـــــــــ

kمســـــــــــاعدة  المش������روع
  اآلخ�pن. 

}ســـــــــــــــتــخـــــــدم تــقــنــ	ـــــــات 
نـــــــــت لـــــــــتـــــــــ�ـــــــــادل  IGاإلنـــــــــ

kصــــــــــــــــورة  ال��مش��������روع
، و�ســـــــــــــــتvمـــــــل جزئي����ة

  kمساعدة اآلخ�pن. 

}ســــــــــــــــتــخـــــــدم تــقــنــ	ـــــــات 
نـــــــــت لـــــــــتـــــــــ�ـــــــــادل  IGاإلنـــــــــ

وع.  §̈   الم

  مجاالت الحقائق: 
ال�حــــث Uf̂ وظــــائف    1.2

 Uf̂ األجـــــــــهــــــــزةاالتصــــــــــــــــــــــال 
الرقم	ة المختلفة ألهداف 

 التعلم. 

}ســــــــــــــتخـــــدم وســــــــــــــــــائـــــل 
 Uf̂ ـــــة	االتصــــــــــــــــــال الرقم

  عمل	ات التعلم. 

ال Nمكنـــــه التعرف ع] 
كـــ	ـــفـــ	ـــــــة اســـــــــــــــــتـــخـــــــدام 
وســــــــــــــــــــائــــــل االتصــــــــــــــــــــال 
الــرقــمــ	ـــــــة Uf̂ عــمــلــ	ـــــــات 

  التعلم. 

Nــحـــــــاول الــتــعــرف عــ] 
كـــ	ـــفـــ	ـــــــة اســـــــــــــــــتـــخـــــــدام 

االتصــــــــــــــــــــال وســــــــــــــــــــائــــــل 
الــرقــمــ	ـــــــة Uf̂ عــمــلــ	ـــــــات 
 FGصـــورة غk التعلم ل�ن

  صح	حة. 

 FGصــــــــــــــــورة غــk يــتــعــرف
مكتملـــة و kمســــــــــــــــاعـــدة 
اآلخـــ�pـــن عـــ] كـــ	ـــفـــ	ـــــــة 
اســــــــــــــتخــــدام وســــــــــــــــــائــــل 
 Uf̂ ـــــة	االتصــــــــــــــــــال الرقم

  عمل	ات التعلم. 

يـــتـــعـــرف عـــ] كـــ	ـــفـــ	ـــــــة 
اســــــــــــــتخــــدام وســــــــــــــــــائــــل 
 Uf̂ ـــــة	االتصــــــــــــــــــال الرقم
عمل	ات التعلم kصــــورة 
جزئ	ـــــــة،  و�ســــــــــــــتvمـــــــل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

تـــعـــرف عـــ] كـــ	ـــفـــ	ـــــــة يـــ
اســــــــــــــتخـــدام  وســــــــــــــــائــل 
 Uf̂ ـــــة	االتصــــــــــــــــــال الرقم

  عمل	ات التعلم. 

  مجاالت الحقائق: 
مجة   1.3 xGد أمثلة لNتحد

منتجــــــات ونمــــــاذج رقم	ــــــة 
 Uf̂ طة الســـــــــــتخدامها	ســـــــــــ#

  الح	اة اليوم	ة والتعلم.. 

Nـــــــعـــــــرض مـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات 
ونـــــــــــمـــــــــــاذج رقـــــــــــمـــــــــــ	ـــــــــــة 
الســـــــتخدامها Uf̂ الح	اة 

  اليوم	ة. 

ال }ســـــــــــــــــتــــطــــيــــع عــــرض 
ونماذج رقم	ة منتجات 

الســـــــتخدامها Uf̂ الح	اة 
  اليوم	ة. 

Nـــحـــــــاول عـــرض kـــعـــض 
الـمـنـتـجـــــــات والـنـمـــــــاذج 
 Uf̂ ة الستخدامها	الرقم
الـحـ	ـــــــاة الـيـومـ	ـــــــة لـ�ن 

  kصورة غFG صح	حة. 

Nعرض منتج أو نموذج 
رق°U واحد الستخدامه 
Uf̂ الــــحــــ	ـــــــاة الــــيــــومــــ	ـــــــة 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

Nعرض منتج أو نموذج 
رق°U واحد الستخدامه 

الــــيــــومــــ	ـــــــة Uf̂ الــــحــــ	ـــــــاة 
وpــعــرض أمــثــلـــــــة أخــرى 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

Nـــــــعـــــــرض مـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات 
ونـــــــــــمـــــــــــاذج رقـــــــــــمـــــــــــ	ـــــــــــة 
الســـــــتخدامها Uf̂ الح	اة 

  اليوم	ة. 

  

U األkعاد 
Ëم ثال�	تابع � مدخل إ� التصم 
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U األkعاد 
Ëم ثال�	تابع � مدخل إ� التصم 
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  ) 1العمل	ات األساس	ة (وحدة المعالجة الرقم	ة :  -الجزء األول 
  

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

    

حة : حصت IGناعدد الحصص المق  

ســتمتع المتعلم خالل أ�شــطة وأوراق عمل الدرس kاســتخدام } 
لتصــــــــــــــــم	م نمــاذج رقم	ــة متنوعــة تخــدم موادە    blenderبرنــامج 

ــــــــــــــــــــــــالدراســــــــ	ة (مثل مضــــــــ رب التRس)أو }ســــــــتخدمها وpراها Uf̂ ح	اته ـ
ل والمثلجــــات) أو معــــالم ال�pqــــت ( مثــــل أبراج  ^Ĝــــة (مثــــل الم	اليوم

نـتال�pqـت )، Wمـا }ســــــــــــــــتخـدم شــــــــــــــــ�كـة المختxG أو  IGمواقع  اإلن xGع
، موقع U�̂و IGــــــد االل�p xGال ، U³التواصــــــــــــــــــــــل االجتمــــــاSketchfab   أو

  ئه. مدونته لعرض تلك النماذج الرقم	ة وت�ادلها مع زمال 

    الجزء األول الجزء األول الجزء األول الجزء األول 
    وحدة المعالجة الرقم�ةوحدة المعالجة الرقم�ةوحدة المعالجة الرقم�ةوحدة المعالجة الرقم�ة

    ))))1111العمل�ات األساس�ة (العمل�ات األساس�ة (العمل�ات األساس�ة (العمل�ات األساس�ة (----2222
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                                                                                                                        : : ع�pزي المعلم : احرص ع]
 ..............................                                     

 

      

  

  

  

  
  

  

 االختصارات تم تناولها kالدرس : التأ[	د ع]  

 

 

 

 

 

  

المفاتيح 
  المستخدمة

  الوظ	فة

X 
  لحذف الoائن. 

Delete 
Shift + A ائنoإلضافة ال .  

S  .ل حرvە )#ش FGە أو تكب FGائن المحدد ( تصغoحجم ال FGلتغي  

S   ثم مفتاح
  المحور

X    أو Y أوZ  

ە ) kالRس�ة لمحور محدد  FGە أو تكب FGائن المحدد ( تصغoحجم ال FGلتغيX   
  .  ZأوY أو 

  ) 1تابع � العمل	ات األساس	ة (

 
 

عــــالجــــة المعلومــــات منم	ــــة مهــــارة ت
جــراءات مــنــطــقــ	ــــــــة  طــ�ــقــــــــا لــقــواعــــــــد و 

� النz	جة المطلHqة إللتوصل  ؛دةمحّد 
 Uf̂ التصم	م. 

نم	ــة مهــارة اســــــــــــــــتخــدام وتوظ	ف ت
المعلومات والمهارات الســـــــــــــــــاkقة لحل 
 U

I±ــــــــــرت	عرض للمتعلم، فN دNموقف جد
المتعلم لمســــــــــــــــتوى توظ	ف المعلومـــة 

 Pا. لتطبيق ما تعلمه مس�ق 

 
 لوقت والجهد. ا سان للحصول ع] أفضل النتائج مع توفFG �رس ق	مة التخط	ط لoل عمل Uf̂ ح	اة اإل غ
^ وتع�pز ثقتهم بنفســــــــــــهم  ؛ار والتفكk FGأســــــــــــال	ب متنوعة عند تعلم مفاه	م جدNدة¼ نم	ة روح اإل ت F_من خالل مناقشــــــــــــة المتعلم

U األkعاد Nعتمد 
Ëم ثال�	أن التصــــــــــــمk ^ F_د ع] المتعلم	ل متقن، مع التأ[vم #شــــــــــــ	وتقدير ذاتهم،  وكذلك من خالل تطبيق التصــــــــــــام

التعامل مع  kالمرت�ة األو� ع] تخ	ل التصـــــــــــم	م والتخط	ط المســـــــــــبق له ق�ل ال�دء kالتصـــــــــــم	م، kاإلضـــــــــــافة للتدرب ع] مهارات
نامج.  xGال 

^ kأسال	ب متنوعة. ت F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل الق	فع 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
مصادر التعلم والمواد 

حة IGالمق  

  االستكشاف
Nمكن اســــــتخدام 

  إحدى الطرق
ها حســــــب  FGأو غ
مــــــــا يــراە الــمــعــلــم  

 Pألنماط ا مناســــــــــــــ�
 Uf̂ ^ F_الــــمــــتــــعــــلــــمــــ

  . الفصل

 جا ر بأ ملعتملا مســـــــــر ي مث ،بات�لا Uf̂  سر دلاk صاخلا فاشـــــــــكتســـــــــ ال ا ضر ع 
 . (نqع الRشاط:عرض ثم �شاط فردي).  68ال�pqت Uf̂ كتاkه المدرUµ ص 

 ماجحأل ا ةفلتخم ة	Rيلف عطق مادختساk تqp �لا جا ر بأ ةعو مجم لW  ممصت 
 (نqع الRشاط: ضمن مجموعة)شvال يوفرها المعلم.  واأل 

^ لفلا عطق مادختســـــــــــــــاk ةعو مجم لW  ممصـــــــــــــــت   F_ لعم Pلا ملاعم نم ا م� qpت 
 (نqع الRشاط: ضمن مجموعة) للحصول ع] مجسمات لمعالم مختلفة. 

 V̂ بم و أ هلا	خ نم ءا و ســــــــــــ لvشــــــــــــ مســــــــــــر ب يدر ف طاشــــــــــــRب ملعتم لW  ف	لvت 
و إقل	°U أو عـــال°N Uعج�ـــه، ع] أن أمعمـــاري أو معلم من معـــالم ال�pqـــت 

 -الموجودة Uf̂ ال�تاب  -}ســـتخدم فقط kعض الoائنات الموجودة kالصـــورة
نامج.  xGيوفرها ال U

IVائنات الoال U·و(شاط: ضمن مجموعةRع الqن) .  

 مســـــــــــــــجملا ةعـــــو مجم لWـــــ  ضر عت 
pتم إkـــــداء الـــــذي تم تصـــــــــــــــم	مـــــه و 

الـــمـــالحـــظــــــــات عـــ] الـــمـــنـــتـــجــــــــات 
 المختلفة. 

 بســـــــــــــــــــــانــــــم نمز  د Nــــــدحــــــت ةر و ̂¼  
ام kه لضــــــــــــــ�ط  ^ IGشــــــــــــــاط يتم االلRلل

  زمن الحصة. 
 لvشــــ يأ م	مصــــت  نأ ]ع د 	[أ تلا 

Nكون أح	ــانـا بتجميع عـدة Wـائنــات 
تحج	مهـا ..... لتنف	ـذ أو وتح�pكهـا 

 . U°منتج رق 

 . Uµ ر دملا بات�لا 
 
 ة	ــــــــRـــــــيـــــــلـــــــفـــــــ عطـــــــقـــــــ 

مختلفــــــــة األحجــــــــام 
واألشــــــvال+دkاب,س 
pط الصق من  أو ¹§
^ لzســـــــــــــــه	ــل  F_الجهت
عــــمــــلــــ	ــــــــة تــــجــــمــــيــــع 

  القطع. 

إ�شــــــــــــــــــــــاء مــــــلــــــف 
  جدNد

Nمكن اســــــتخدام 
إحـــــــــــــدى هـــــــــــــذە  

ها  FGالطرق أو غ  
حســــــــــــــــب مـا يراە 
 Pا المعلم  مناســــــــــــ�

ألنــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــاط 
 Uf̂ ^ F_الــــمــــتــــعــــلــــمــــ

  . الفصل

Nجهز المعلم ورقة �شـــــــــــاط تحوي خطوات إ�شـــــــــــاء ملف جدNد غFG مرت�ة،  •
^ حول ترت¬بها إل�شـــــاء ملف جدNد مع  F_ط�ح ســـــؤال عن توقعات المتعلمpو

^ لالســــتكشــــاف العم]U وترت,ب الخطوات Uf̂ ورقة إتاحة  F_الفرصــــة للمتعلم
 . (نqع الRشاط: ضمن مجموعة)الRشاط ثم المناقشة والتغذNة الراجعة. 

^ حول ك	ف	ة إ�شــاء ملف جدNد  • F_ط�ح المعلم ســؤال عن توقعات المتعلمN
الفرصـــــة لهم لالســـــتكشـــــاف العم]U و®ســـــج	ل الخطوات Uf̂ ورقة إتاحة مع 

  . (نqع الRشاط: ضمن مجموعة)ب	ضاء ثم المناقشة والتغذNة الراجعة. 

 تامــــــــو لـــعـــمـــلـــا نمـــ ةدافــــــــتـــســــــــــــــــــ ال ا 
والمهارات الســــــــــاkقة لدى المتعلم 

امج األخرى ال�Hط kــــالxG من خالل 
واالســـــــــــتفســـــــــــار عن ك	ف	ة ا�شـــــــــــاء 

U ســـــــــــبق  ملف جدNد 
IVامج ال xGال Uf̂

 للمتعلم دراستها. 

 ةصــــــــــــــــــنم تاpـــq تحم �إ ةر اشــــــــــــــــــ إل ا 
العمـــل والتـــأ[	ـــد ع] أن المكعـــب 
اN U�̂ظهر Uf̂  مركز المنصـــــة  IGاالف

)0.0.0 (  

 . طاش� ةقر و  
  . ء ا ض	ب قار و أ 
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ف الoائن
حذ

  
خد

ست
Nمكن ا

ا
ها ..  

F Gطرق أو غ
ى هذە ال

م إحد
  

من خالل عرض تقدU°N يتم تقدNم التغذNة الراجعة ع]  ك	ف	ة إ�شاء تصم	م جدNد مع 
ا،  Wائن اإلضــــــــــــاءة ، المكعب ) وتوضــــــــــــيح أنه لل�دء  FGامoات المنصــــــــــــة ( الpqمناقشــــــــــــة محت

و ضافة Wائنات أخرى حسب التصم	م  ،بتصم	م جدNد نحتاج لحذف المكعب الموجود 
  المطلوب ثم: 

  ــد وNم جــد	ــائن الموجود لل�ــدء بتصــــــــــــــــمoلــة الحــاجــة لحــذف الvتــاحــة ط�ح مشــــــــــــــــ 
^ Uf̂ �شــاط  F_قة واحدة ع] األقل الفرصــة للمتعلمpللمجموعات الســتكشــاف ط�

من طرق حــذف الoــائن و®ســــــــــــــــج	لهــا Uf̂ ورقــة ب	ضــــــــــــــــــاء، وخالل التغــذNــة الراجعــة 
 kاستخدام العرض التقدU°N يتم استعراض المطلوب تعلمه. 

 ـــاســــــــــــــــتكشــــــــــــــــــاف طرق مختلفــة تعلم األk المجموعـــات Uf̂ ^ F_ف المتعلم	لvقران :ت
نـــامج  xGال Uf̂ ـــائنـــاتoط أدوات لحـــذف الp kـــاســــــــــــــــتخـــدام لوحـــة المفـــاتيح، قوائم ¹§

منصــــــــــــــة العمل ( أو }ســــــــــــــند أحدها لoل مجموعة) و®ســــــــــــــج	ل الخطوات Uf̂ ورقة 
ب	ضــــــــــاء أو ورقة �شــــــــــاط معدة مســــــــــ�قا يتم اســــــــــتvمال kعض الفراغات فيها خالل 
U تعلمتها 

IVقة الpل مجموعة خطوات الط�W االســــتكشــــاف، ثم المناقشــــة وتعرض
.  وتقدNم التغذNة الراجعة ^ F_مشاركة أحد المتعلمk ا	مع حذف المكعب عمل  

 ةشـــــــــــــــــــــــــــــــــقانــــــــــــــــــمــــــــــــــــــ 
 ^ F_الـــــــــمـــــــــتـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــ
kــــــــــــالــــــــــــoــــــــــــائــــــــــــنــــــــــــات 
الــــــــــــــمــــــــــــــطــــــــــــــلــــــــــــــوب 
إضــــــــــــــــــــــــافتهــــــــا ألي 

 تصم	م. 
^ ملعتملا ه	ــــــــبRت  F_ 

إ� ̂¼ورة تخ	ــل 
الـــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــ	ـــــــــــم 
والـــتـــخـــطـــ	ـــط لــــــــه 
قــــــــــــ�ــــــــــــل الــــــــــــ�ــــــــــــدء 

 kالتصم	م. 
 

 . طاش� ةقر و  
 . ء ا ض	ب قار و أ 
 بســــــــــــــــــــــــاحــــــــلـــا ةز هـــجـــأ 

 . Uاآل� 
 . °N Uدقت ضر ع 
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Nمكن ا
  

نامج وpمكن استخدامها Uf̂ التصم	م حسب الحاجة  • xGحها ال	zي U
IVائنات الoح م¯سط عن أنواع ال §¹

  .   Meshومنها الoائنات ثالث	ة األkعاد 
N Uمكن  Add  Mesh , Shift  , A ,من ( تحوي hWً  توزpــــع kطــــــاقــــــات •

IVــــــائنــــــات الoقــــــائمــــــة ال ،
 ^ F_مختلفت ^ F_قتpاســــتكشــــاف ط� Uf̂ إضــــافتها)ع] المجموعات ، وتوضــــيح أن ال�طاقات ®ســــاعدهم

ق ات	ج	ة(طبِّ IGائن.يتم اســــتخدام اســــoا للتأ[د -زاوج–إلضــــافة ال	شــــارك )الســــتكشــــاف الخطوات عمل
اع	ــــة أو أمــــام kق	ــــة ثم مع المجموعــــة ال�Hــــ مع زم	لــــه المجــــاور  جــــاkــــةثم مشـــــــــــــــــاركــــة اإل  جــــاkــــةمن اإل 

 المجموعات kالفصل. 
نامج  يzيح عدة طرق إلضافة الoائنات منها : إ� ثم اإلشارة   xGأن ال  

pط أدوات منصة  العمل  kاستخدام لوحة المفاتيح   من رف األدوات من ¹§
 ^ F_المفتاح  

  و     

  

  
ــــــــــــــــــو مناقشـــــة مثال مضـــــ U رب التRس الذي ســـــ¬تم تصـــــم	مه من ح	ث تصـــــور ـ

IVائنات الoع الqلن ^ F_المتعلم
، ثم إضـــافة (Nحتpqــها والعدد المطلوب من Wل منها إل  U°نتاج هذا المنتج الرقCylinder , Cube , Uv 

Shpere . ^ F_مشاركة المتعلمk ا	عمل(  

U لا تانئاoلا ةشقانم 
IV يzحي 

نامج إضـــــــــــــــافتها و  xGتاحة ال 
ضـــــــــــــــافــة أنواع الفرصـــــــــــــــة إل 

 مختلفة. 
 قحـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــ �إ عجـــــــــــــر ا 
اتـــ	ـــجـــ	ـــــــات الـــتـــعـــلـــم إ IGســــــــــــــــ

الـــــــــRشــــــــــــــــــــــط لـــــــــخـــــــــطـــــــــوات 
ات	ج	ـــــــةاإل  IGطبق  ســــــــــــــ )–

 شارك) .  –زاوج
^ ملعتملا ه	بRت  F_ ةر و ̂¼  �إ 

تــــــــخــــــــ	ــــــــل الــــــــتصــــــــــــــــــــــمــــــــ	ــــــــم 
والتخط	ط لــــه ق�ــــل ال�ــــدء 

 kالتصم	م. 
^ مـــلـــعـــتـــمـــلـــا ةشـــــــــــــــــــــقانـــــــمـــ  F_ 

kـــــــالــــoـــــــائــــنـــــــات الــــمــــطــــلــــوب 
إضــــــــــــــــافتهــا للتصــــــــــــــم	م من 
حــــــ	ـــــــث نــــــqع الــــــoـــــــائــــــنـــــــات 
وعــددهــا ومــا تم عليهــا من 
عــــمــــلــــ	ـــــــات حــــIV نصـــــــــــــــــــــل 

 للحاجة للتحج	م . 
 ةفــاضـــــــــــــــ إل ا نأ ]ع د 	ــ[أ تــلا 

 U
Ëتكون عنـــــــد المؤ¹§ ثال�

 األkعاد. 

 قار و أ + تاقــــــــاطــــــــkــــــــ 
ب	ضــــــــــــــــاء لzســــــــــــــج	ـــل 

 الخطوات . 
 بســـــــــــــــــــــاحـــــــلا ةز هجأ 

 . Uاآل� 
 عيمجل تامــــســــــــــــــجم 

   WMeshـــــــائــنـــــــات 
للمجموعــات لتخ	ــل 

 التصم	م. 
 ة	ـــــــRــــــــيــــــــلــــــــفــــــــ ةحــــــــو لــــــــ 

   Mesh للoـــــــائنـــــــات
لـلـرجـqع الـيـهـــــــا عـنـــــــد 

  الحاجة. 
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ج	م 
ح

الت
  

ح م¯ســــــــــــط إل  • تحج	م الoائن الذي تم إدراجه(تغيFG حجمه) إما #شــــــــــــvل حر  مvان	ة¹§
من جميع الجهــات أو kــاتجــاە أحــد المحــاور ح	ــث يتم تحج	مــه من إحــدى الجهــات 
فقط وفق المحور الذي يتم اخت	ارە(وHذلك ســــ¬تغFG شــــvله ولن Nحافظ ع] الشــــvل 

 العام). 
ل�رة kالهواء، أو توفN FGمكن لتوضـــــــــــيح مفهوم التحج	م الحر اســـــــــــتخدام مثال تعبئة ا •

pد حجمها من kBUMPالونات للمجموعات + مضــــــــــــــــخة هواء ( ^ FGالهواء فk لتعب$تها (
أي تحج	م الoـــــــائن من جميع الجهـــــــات للحصــــــــــــــــول ع] الحجم  ،جميع الجهـــــــات

Nمكن ) ، Wما X,Y,Zالمناسـب وتكون متناسـقة الشـvل #سـ¯ب المحافظة ع] األkعاد(
^ الصــــــلصــــــال لzشــــــك	ل  F_م وفق أحد المحاور اســــــتخدام الط	لتوضــــــيح مفهوم التحج

 نقاص الحجم أو الطول أو العرض. إالشvل ثم زpادة� 
•  ^ F_مل مع مناقشــــــــة المتعلمvم:اســــــــت	م من خالل التصــــــــم	لمهارات التحج U[ح عم §¹

 Cylinder , Cube , Uvرب التRس من خالل تحج	م الoائنات ـــــــــــــــــــــــــــتصــــــــــم	م مضــــــــــ
Shpere  البند السابق Uf̂ تمت إضافتها U

IVال . 
 . Sإتاحة المجال للمجموعات للتطبيق العم]U لمهارة التحج	م kاستخدام مفتاح  •
لتغيY   FG، لتغيFG الطول Xالمحور  kــــاتجــــاەالتــــأ[	ــــد ع] أنــــه يتم تحج	م الoــــائنــــات  •

لتغيFG االرتفـــــاع، ثم منـــــاقشـــــــــــــــــــــة عمل	ـــــات التحج	م المطلHqـــــة للoـــــائنـــــات  Z العرض،
توزpــــع عدة مهام ع] المجموعات #شــــــــvل متنqع kح	ث التعلم kاألقران: kالتصــــــــم	م: 

تطبق Wل مجموعة إحدى طرق التحج	م وفق المحاور ، ثم يتم عرضـــــــــــــــها ع] kق	ة 
 
P
  حسب الحاجة لتصم	م الم̂=ب.  المجموعات بتطب	قها عمل	ا

ه  لــــــــدقــــــــة الــــــتصــــــــــــــــــــــمــــــ	ــــــم نــــــ�ــــــــِّ
^ إ� :  F_المتعلم 

•  FGاســــــــــــــــتخـــدام مهـــارة تغي
موضــــــــــــــــع الoـــائن kـــاتجـــاە 

 المحاور. 
الــتــجــول Uf̂ الــمــنصــــــــــــــــــــــــة  •

والــــــــدوران حول الoــــــــائن 
للتأ[د من صحة ترك	ب 
الoائنات لتكpqن الشــــvل 

 المطلوب . 
طلــــــــب اســــــــــــــــتكشــــــــــــــــــــــــاف  •

 Scale وظ	فــــــة  األمر 
مـن الـقــــــــائـمــــــــة الـفرع	ــــــــة 

من  Transformلألمر 
 .   Objectالقائمة 

 kتانو لا +  
مضخة هواء 

)PUMP( 

 ةز هجأ 
 . Uالحاسب اآل� 

 kيو حت تاقاط 
Wل منها ط�pقة 
واحــــــــــــــدة مــــــــــــــن 
طرق التحج	م 
وفـــــــــــــــــق أحـــــــــــــــــد 

 المحاور . 

^ ط  F_ لاصلص .  
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGالتعلم والمواد مصـــــــــــــادر   للمعلممهمة مالحظات   مق
حة IGالمق  

  �شاط 
،   74ص 
   76ص 

 ح¹§  لالخــ 74 ص طاشــــــــــــــــــــــــRلــا ملــعــتــمــلــا قبــطــNــ 
التحج	م وفق أحــــــد المحــــــاور لتوضــــــــــــــــيح المفهوم 

 والتأ[د من تحققه. 
 Nلا ملعتملا قبطR76 ص طاش kجحتلا ح¹§  د ع	م .  

^ ملعتملا ةشـــــــــــــــــــــقانـــــم مهملا نم  F_ ـــــkـــــلاoبو لطملا تانـــــئا 
الoائنات وعددها إضــــــــــافتها ألي تصــــــــــم	م من ح	ث نqع 

  وما يتم عليها من عمل	ات ق�ل ال�دء kالتطبيق . 
  . طاشRلا تاو طخل  QR  د لجم عجار  

  . بو ساحلا ةز هجأ 

خامة 
ال

M
aterial

 

 Nماصــــــــــــــــــت ةدعــ ملعملا ضر ع	ب ا هــجاتــنإ مت م xGجمانــ 
blender  عد إضـــــافة الخامة لها لتوضـــــيحHق�ل ، و

من  أهم	ة الخامة إلعطاء تفاص	ل أقرب إ� الواقع
 لون للoائن.  ضافة (خامة)إخالل 

 Nــــف ملعملا ضر ع	ةمــــاخــــلا ةفــــاضــــــــــــــــــــإ تاو طخل و يد 
وpطلب من المجموعات متاkعة الف	ديو و®ســـــج	ل 
 U[ورقة ثم المناقشـــــــــــــة والتطبيق العم Uf̂ الخطوات

  والتغذNة الراجعة. 

 لالخ نم ةمــاعــلا تاoــلتمملا ]ع ةظــفاحــملا ةمــ	ق عر ز  
اإلشــارة إ� مشــvلة ال�تاkة ع] الم�اU�̂ العامة مثل ســور 
المدرســـــــــة ومحول ال�ه�Hاء وما تzســـــــــ¯ب kه من ®شـــــــــpqه 

 للمنظر الجما�U وهدر للمال العام. 
 .  ةماخ هل U�̂ اIG فالا بعكملا 
 تمــصــــــــــــــــم نو كpو  ،ةمــاخــ هلــ س,ل :  نئاWــ  ةفــاضـــــــــــــــــإ د نــع 

)Solid( تpلون رمـــــــادي مع وk المنصـــــــــــــــــــــــة Uf̂ م إظهـــــــارە
  اإلضاءة لمساعدة المستخدم Uf̂ رؤpته ومعرفة أkعادە. 

  نو دk �  عم م	ماصت 
 خامة . 

 تاو طــــخــــلــــ و يــــد	ــــــــفــــ 
  إضافة الخامة. 

  التطبيق

 N80 ص - لمعلا قار و أ ملعتملا قبط . 
^ ملعتملا ثحـــــ  F_ كفتلا ]ع FG ـــــkـــــلاoةنـــــو كملا تانـــــئا 

  وك	ف	ة تصم	مه. للتصم	م Uf̂ ورقة العمل وعددها 

  . لمعلا قار و أ قيبطت تاو طخل  QR  د لجم عجار  
 نم جو ر خلا ل�ــــــق م	مصــــــــــــــــتلا ظفح ]ع ملعملا د كــــــؤ ي 

نامج.  xGال  

  . بو ساحلا ةز هجأ 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا 
  ؟تعلمت 

  ُNّ ق	هملعت ملعتملا م  Uf̂ ــاجــإل ا   .  81 ةحفصلاkةلــئســــــــــــــــأل ا نع ة  Uf̂ ع لو دجــ xG ــأر  نعNمســــــــــــــــر و  ك 
  الخ�pطة الذهن	ة . 

  . ةعو مجملل ناو لأ 
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  : مهمة مالحظات 

ج	م 
ح

صة kالت
ت خا

ظا
الح

م
  

   :  مث ەدNدحت متي   Z و أ   Yوأ  X  ر و احملا د حأ ەاجتاk نئاoلا م	جحتل 
pط أدوات منصة العمل اخت	ار أداة  • ̈ ع] المحور المطلوب التحج	م kاتجاهه مع             التحج	ممن ¹§ ثم الضغط المستمر kالزر األ}

  تح�pك الفأرة.   
   :  ة	لاتلا قر طلا نم يأ مادختسا نكمN مث ،ەدNدحت متي ر ح لvش# نئاoلا م	جحتل 

 .  Sمن لوحة المفاتيح المفتاح  •
pط أدوات منصة العمل : القائمة  •  . Scaleثم من القائمة الفرع	ة األمر  ، Transformاألمر   Objectمن ¹§
 .  Scaleثم الزر  ، Translateالجزء     Toolمن رف األدوات : ال�طاقة  •

  ثم تح�pك الفأرة. ،  Zأو    Yأو  Xثم ضغط مفتاح المحور  ،و عند الرغ�ة بتحج	مه Uf̂ اتجاە محور محدد Nمكن استخدام أي من الطرق المذكورة

^ سؤال ماذا تالحظ ع] Wل  منهما ) :    F_م  ( اط�ح ع] المتعلم	أثناء التحج Uح لمالحظة التا� §̈  التأ[	د خالل ال
  . المجاورةWما Uf̂ الصورة شvل مؤ¹§ المحاور الثالث	ة للoائن    •
pط أدوات منصة العمل:ح	ث يتحول Uf̂ حالة التحج	م الحر إ�  • لتوضيح �س�ة ¹§

أوأو  التحج	م، وUf̂ حالة التحج	م kاتجاە أحد المحاور يتحول إ� 
 الجزء هذا  لعرض Uf̂ الحصة  Magnifierاستخدام المكNُ xGفضل ( حسب المحور المطلوب 

  . بوضqح)

تغيFG األkعاد   Vectorالجزء    Resizeالجزء  k Toolطاقة  من خالل رف األدوات : عند الدخول Uf̂ وضع التحج	م Nمكن  
وpمكن تغيFG الرقم إما kاستخدام أسهم زر المحور المطلوب التحج	م kاتجاهه أو kكتاkة ، محور محدد أو جميع المحاور kاتجاە 

  الرقم ف	ه. 

مالحظات 
خاصة 
  kالخامة 

 نئاoلا هجو أ ر هظتل يدامر  نو لk مدختســـــــــــملل و د�ي هن�لو  ،ض	بأ ا هنو ل Material ا همســـــــــــا ة	ضـــــــــــاIG فا ةماخ يو حU�̂ N اIG فالا بعكملا نأ �إ ةر اشـــــــــــ إل ا 
 #شvل واضح. 

 ا هتفاضإ متت ةدNدج ةماخ لW  عم مقر لا د p �pو  ، Material.001 مساk نو كت هل ةماخ ةفاضإ د نعو  ، ةماخ ]ع يو تحN ال  هنإف د Nدج نئاW  ةفاضإ د نع 
 kعد ذلك Uf̂ الملف نفسه. 
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^ : دات الوصف	ة ) Uf̂ التقpqم استخدم الجدول التا�U ( المحّد  F_للمتعلم U
  البنا��

  

  

 المع	ار ال�فاNة الخاصة 
  مستوى االنجاز 

0 1 2 3 4 

 مجاالت العمل	ات: 
تـــــــــــــطـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــق  2.2

الـــتـــقـــنـــ	ــــــــات تـــ�ــــــــادل 
الـــــنـــــص، الصـــــــــــــــــــــوت 
ها من  FGديو وغ	والف
 ^ F_الــمــوارد لــتــحســــــــــــــــــ

  التعلم. 

}ســــــــــــــــتخــدم تقن	ــات 
منـــــــاســــــــــــــــ�ـــــــة لت�ـــــــادل 
 Uf̂ الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات

  الح	اة اليوم	ة. 

ال }ســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــع 
التقن	ات اســتخدام  

المنــــاســــــــــــــــ�ــــة لت�ــــادل 
 Uf̂ الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات

  الح	اة اليوم	ة. 

Nحــــاول اســــــــــــــــتخــــدام 
التقن	ات المناســــــــــ�ة 
لت�ـــــادل المعلومـــــات 
Uf̂ الح	ــــــــاة اليوم	ــــــــة 
 FGصــــــــــــــــــورة غــk لــ�ـــن

  صح	حة. 

}ســــــــــــــــــتــخــــــــدم kــعــض 
التقن	ات المناســـــــــــ�ة 
لت�ـــــادل المعلومـــــات 
Uf̂ الح	ــــــــاة اليوم	ــــــــة 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

}ســـــــــتخدم التقن	ات 
لت�ــــادل المنــــاســــــــــــــــ�ــــة 

 Uf̂ الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات
الـــــحـــــ	ــــــــاة الـــــيـــــومـــــ	ــــــــة 
ا و�ســــــــــــــــتvمــــــل  Òــــــ	جزئ

  kمساعدة اآلخ�pن. 

}ســــــــــتخدم التقن	ات 
المنــــاســــــــــــــــ�ــــة لت�ــــادل 
 Uf̂ الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات

  الح	اة اليوم	ة. 

 مجاالت المواقف: 
اســــــــــــــــــــــــتــــــــخــــــــدام  3.3

امـــــج الـــــرقـــــمـــــ	ــــــــة  xGالـــــ
لـــــجـــــمـــــع وتـــــحـــــلـــــ	ــــــــل 
وpـــــــج  IGــــــــانــــــــات لــ	الــبـــ
أفvــــــــار أو منتجــــــــات 
جــــــــدNــــــــدة kـــطـــ�pــقــــــــة 

  آمنة. 

امج  xGســــــــــــــــتخــــــدم ال{
ـــج  وpــــ IGــــــــة لـــلـــ	الـــرقـــمـــ
ألفــvــــــــار ومــنــتــجــــــــات 

  رقم	ة. 

ال يهتم kاســـــــــــــتخدام 
امـــــج الـــــرقـــــمـــــ	ــــــــة  xGالـــــ
ـــــــج ألفـــــــvــــــــار  وpــــ IGلـــــــلـــــــ

  ومنتجات رقم	ة. 

Nحــــاول اســــــــــــــــتخــــدام 
امـــــج الـــــرقـــــمـــــ	ــــــــة  xGالـــــ
ـــــــج ألفـــــــvــــــــار  وpــــ IGلـــــــلـــــــ
ومــنــتــجــــــــات رقــمـ	ــــــــة 
 FGصــــــــــــــــــورة غــk لــ�ـــن

  صح	حة. 

امج  xGســــــــــــــــتخـــــــدم ال{
ـــج  وpــــ IGــــــــة لـــلـــ	الـــرقـــمـــ
ألفــvــــــــار ومــنــتــجــــــــات 
 FGصــــــــــــــــورة غk ة	رقم
مكتملة kمســــــــــــــــاعدة 

  اآلخ�pن. 

امج  xGســــــــــــــــتخــــــدم ال{
ـــج  وpــــ IGــــــــة لـــلـــ	الـــرقـــمـــ
ألفــvــــــــار ومــنــتــجــــــــات 
رقم	ة kصورة جزئ	ة 
و�ستvمل kمساعدة 

  اآلخ�pن. 

امج  xGســــــــــــــــتخــــــدم ال{
ـــج  وpــــ IGــــــــة لـــلـــ	الـــرقـــمـــ
 ألفــvــــــــار ومــنــتــجــــــــات

  رقم	ة. 

  ) 1تابع � العمل	ات األساس	ة (
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  ) 1تابع � العمل	ات األساس	ة (
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  ) 2وحدة المعالجة الرقم	ة : العمل	ات األساس	ة ( -الجزء األول 
  

  

 

  

   

حة : حصت IGناعدد الحصص المق  

ســــــــتمتع المتعلم خالل أ�شــــــــطة وأوراق عمل الدرس kاســــــــتخدام }
لتصـــــــــم	م نماذج رقم	ة متنوعة ألدوات، منتجات    blenderبرنامج 

تمثــل مـايراە Uf̂ ح	ــاتـه اليوم	ــة(مثــل الطــائرة والســـــــــــــــــاعـة)،  وقـد تخــدم 
هذە النماذج الرقم	ة المواد الدراســــــــ	ة األخرى (مثل العلوم من خالل 

مر حول األرض )،  Wما Nعرض تلك النماذج تصــــــــــــــم	م الذرة، دوران الق
نت الرقم	ة لمعلمه وزمالئه ، و�ســـــــــــــتخدم  IGمواقع التواصـــــــــــــل اإلن xGع

، مـــوقـــع U�̂و IGــــــــد االلـــ�ـــp xGالـــ  ، U³االجـــتـــمــــــــاSketchfab   مـــجـــتـــمـــع ،
blender    .نpأو مدونته لت�ادلها مع اآلخ� 

 الجزء األول 
 وحدة المعالجة الرقم�ة

 )2العمل�ات األساس�ة ( -3
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                                                                                                      : ع�pزي المعلم احرص ع]

 

U تم تناولها kالدرس :     
IVد ع] االختصارات ال	التأ[  

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  الوظ	فة  المفاتيح المستخدمة

Shift + D  . ائن المحددoلتكرار ال  
B  . المنطقة المحددة ضمن اإلطار Uf̂ ائناتoد الNلتحد  
R  ائن. استدارة الoل  

R ائن ع] محور محدد. استدارة ال   ثم مفتاح المحورoل  
Numpad 1  .م من األمام	لمشاهدة التصم  

Ctrl + Numpad1  .م من الخلف	لمشاهدة التصم  
Numpad 7  .[م من األع	لمشاهدة التصم  

Ctrl + Numpad 7  .م من األسفل	لمشاهدة التصم  
Numpad 3  . ^ F_م	م من ال	لمشاهدة التصم  

Ctrl + Numpad 3  .م من ال,سار	لمشاهدة التصم  
Numpad 5  UÂالمنظور السط ^ F_ل بNلللت�د Ortho  و ذي ال�عدPersp  . 

  ) 2تابع � العمل	ات األساس	ة (

 

 سان مما يوفر الوقت والجهد للحصول ع] أفضل النتائج . �رس ق	مة التخط	ط لoل عمل Uf̂ ح	اة اإل غ
ام kالمواع	د. ا	مة ق ^ IGستغالل الوقت واالل 
 ار من خالل تطبيق األ�شطة وأوراق العمل #شvل متقن. ¼ نم	ة روح اإل ت
^ kأسال	ب متنوعة. ت F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل الق	فع 

 
 

نــمــ	ــــــــة مــهــــــــارة الــتــخــ	ــــــــل ومــعــــــــالـجــــــــة تــ
 Pا لــقــواعــــــــد واجــراءات الــمــعــلــومــــــــات طــ�ــقــــــــ

النz	جــــة منطق	ــــة محــــددة للتوصــــــــــــــــــــل إ� 
 المطلHqة Uf̂ التصم	م. 

نم	ـــــــة مهـــــــارة توظ	ف واســــــــــــــــتخـــــــدام ت
U الــمــتــعــلــم 

I±تــ FGــقــــــــة فــkالــمــهــــــــارات الســــــــــــــــــــــــا
لمســــــــــــــــتوى توظ	ف المعلومــة لتطبيق مــا 

 Pا. تعلمه مس�ق 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGمصادر التعلم والمواد   للمعلممهمة مالحظات   مق
حة IGالمق  

  االستكشاف

 طاشـــــــــــــــــــــــ� مث ،سر دلــــــــا فاشـــــــــــــــــــــــكتســــــــــــــــا Uf̂  ر و كذ مــــــــلا فقو ملا ةءا ر ق 
ح	ث يzناقش أعضـــــــــــــــــاء المجموعة kالمهارات الالزمة  ،للمجموعات

ثم اســـــتvمال الجداول ، لتصـــــم	م القاعدة والمقاعد Uf̂ اللع�ة وترت¬بها 
ات	ج	ة kاستخدام   85ص IGإس . U

I±التتابع الحل 
  Uf̂ ــــذغــــتلاNةعــــجار لا ة kلا د عــــRامــــجلا طاشــــــــــــــــــــ U³ : نتلا qــــpب,ــــتر ت د نــــع ه 

تحــدNـد ، مهــارات تصــــــــــــــــم	م المقــاعـد أن المهــارات المطلHqـة فقط ( ال
  التح�pك ، التكرار) أما مهارة االستدارة فال حاجة لها. 

من الممكن أن Nختلف المتعلمون عنـــد 
تصــــــــــــــــم	م القــــــاعــــــدة Uf̂ ترت,ــــــب مهــــــارات 

^ (اســــــــــــــــتــدارة ، تح�pــك)  F_ترت,ــب المهــارت
^ صــــــــــحيح، وهنا تتم اإلشــــــــــارة  F_ال الرأيWو
إلمvان	ة ات�اع طرق مختلفة للحصــــــــــــــــول 

 Pم نفســــــــــــــــــه نظر	ف ا الختالع] التصــــــــــــــــم
^ األ  F_ب FGد طرق التفك	شــــــــــــــــخاص، والتأ[

ام آراء اآلخ�pن.  IGع] اح 

  . Uµ ر دملا بات�لا 

 ËG]د أNتحد
  من Wائن

 نم لWـ  د Nـدحـتل ه	ـلع ]U معلا قيبطتلاو  Atom فلم ءا عـدتـســــــــــــــــا متي 
ون معP المدار واإل IGا. ل� 

 ث	ــــحk تاعــــو مجملا ]ع تاقــــاطــــ�لا�  قار و ألا عpــــز و ت :  نار قألا ملعت 
يتم تvل	ف نصــــــــــف المجموعات kمهمة اســــــــــتكشــــــــــاف ط�pقة تحدNد 

، وHق	ــة المجموعــات يتم   Shiftأ[ËG من Wــائن kــاســــــــــــــــتخــدام مفتــاح 
 Borderتvل	فهـــــا بتحـــــدNـــــد أ[ËG من Wـــــائن kط�pقـــــة اإلطـــــار المحـــــدد 

Select . 
       U³شاط : جماRع الqشاط .  -نRد زمن للNمع تحد 
ـــــــــــــــــــشـــل �وألا ةق�p طلا تاعو مجم ىدحإ ر ا	تخا متي ا 	P ئاو شـــع مث   ا هحر ـ

 P	س�ة وعرضها عملRالk ة المجموعات ،  وكذلك	ة ا ل�ق	قة الثانpللط�
امن مع تقـــــدNم المعلم للمالحظـــــات والتوجيهـــــات لoلتـــــا  ^ IGـــــالk وذلـــــك

pل ط�W ستخدم® IVوم ^ F_قتpقة. الط�  

 ةدعــ د Nــدحـــت د نـــع هنـــأ �إ ةر اشــــــــــــــــــ إل ا 
Wــائنــات فــإن آخر Wــائن يتم تحــدNــدە 

برتقـــا�U دا[ن Nختلف عن لون kلون 
تحــــــدNــــــد kق	ــــــة الoــــــائنــــــات المحــــــددة 

 ق�له. 
 ا ذإ نئاoلا د Nدحت متي هنأ �إ ةر اشــ إل ا 

 Wان جزء منه ضمن اإلطار المحدد. 
 قر طk ملعتملا ةشــــــــــــــــــــــقانـــــــم ة	ـــــــمهأ  

U تعامل 
IVامج ال xGال Uf̂ دNمعها التحد 

 Uf̂ للمتعلم الفرق ^ F_مســــــــــــــــ�قـــا ثم يب
  . blenderالتحدNد Uf̂ برنامج 

 تاقــــاطــــk و أ قار و أ 
تــــحــــوي خــــطــــوات 
U التحـــــدNــــد 

IVقpط�
لــــــتــــــوزpــــــعــــــهــــــــا عـــــ] 

 المجموعات. 
 بســــــــــــــــاحلا ةز هجأ 

 . Uاآل�  

   

  ) 2تابع � العمل	ات األساس	ة (



  
 

  105  

 

ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGمصادر التعلم   للمعلممهمة مالحظات   مق  
حة IGوالمواد المق  

  تكرار Wائن 

^ kط�pقة �ســخ Wائن kاســتخدام لوحة المفاتيح من  • F_يناقش المعلم المتعلم
 مهاراتهم الساkقة، وpعرفهم kمفهوم التكرار. 

: }ســــــــــــــــتخــــدم المعلم لع�ــــة ترت,ــــب الصــــــــــــــــور للتعرف ع] التعلم kــــاللعــــب  •
والتطبيق العم]U ع] جهــاز المعلم خطوات تكرار Wــائن والتغــذNــة الراجعــة 

 المتصل kجهاز العرض. 
•  FGتتغ) U[ـــائن األصــــــــــــــــoلون خـــامـــة ال FGقوم المعلم بتغيN  ـــائنoخصـــــــــــــــــــائص ال

) لتوضـــــــــيح  U[ائن األصـــــــــoخصـــــــــائص ال FGائن المكرر أالمكرر إذا تم تغيoن ال
 . U[ائن األصoخصائص ال FGخصائصه بتغ FGوتتغ U[ائن األصoطابق الN  

 ة	لمعل ]U معلا قيبطتلا ءا نثأ د 	[أ تلا 
 Uf̂ ــــــــة الــــتــــجــــول	الــــتــــكــــرار عــــ] أهــــمــــ

المنصـــــــــــــــــــــــة والـــــــدوران  حول الoـــــــائن  
لرؤpـــة الشــــــــــــــــvـــل من جهـــات مختلفــة 
مما }ســـــــــاعد المســـــــــتخدم للحصـــــــــول 

 ع] تصم	م دقيق. 
 لاثـــــم لامـــــvتســــــــــــــــاkـــــ ]U معلا قيبطتلا 

ون (  IGالــــــــذرة بـتـكـرار الـمــــــــدار وااللـ�ـ
  .  ) اإلشارة إ� تحدNدهما ثم الRسخ

 ر و صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
لـــــــــخـــــــــطـــــــــوات 
  تكرار الoائن. 

مالحظات  
خاصة 
بتكرار 
الoائن 
  المحدد

U الRسخ والتكرار: التا�U الحظ الفرق و ، للRسخ  Nمكن �سخ الoائن المحدد kاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح المعروفة . 1
IVعملي ^ F_ب  

 FG يغت مت ا ذإ ةخو ســـــــــRملا تانئاoلا ر ثأتت ال  يأ خq ســـــــــRملا نئاoلا نو ل FG غتي ال  : خســـــــــRلا ة	لمع د عU[ k صـــــــــأل ا نئاoلا ةماخ نو ل FG يغت د نع 
 خامة الoائن األص]k Uعد عمل	ة الRسخ. 

 نئاoلا ةماخ FG يغت مت ا ذإ ر ر كملا نئاoلا ةماخ يأ ر ر كملا نئاoلا نو ل FG غتي : ر ار كتلا ة	لمع د عU[ k صــــــــــــــــأل ا نئاoلا ةماخ نو ل FG يغت د نع   
 األص]k Uعد عمل	ة التكرار. 

 Nمكن تكرار الoائن المحدد kعدة طرق منها :  . 2
 .  Duplicate ر ز لا ]ع طغضلا  Edit ءز جلا :  تاو دأل ا فر  نم 
 . Duplicate Objects ر مأل ا ر ا	تخا   Object ةمئاق نم :  تاو دأل ا ط¹p§  نم 
 . Shift + D ]ع طغضلا حيتافملا ةحو ل نم  

، وpتم تغيFG موضــــــــــــــــعه بتح�pك الفأرة  . 3 U[ائن األصــــــــــــــــoائن المكرر منطبق ع] الoكون الN ائنoعد تكرار الk-ة التكرار	عد عملk ة إ� -م�ا¹§
̈ للفأرة أو مفتاح المvان المطلوب وت�ب¬ته ف	ه    . Escوعند عدم الرغ�ة بتغيFG موضعه يتم الضغط ع] الزر  kEnterاستخدام الزر األ}
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGمصادر التعلم   للمعلممهمة مالحظات   مق
حة IGوالمواد المق  

ستدارة الoائن 
ا

  

 ةر ادتــســــــــــــــــ ال ا قيبطت د عــHو  ل�ــق تانــئاoــلا ا هــيف ر هظت م	ماصــــــــــــــــــتلا ضع�ل °N Uدقــت ضر ع 
U س¬تم التعرف عليها . 

IVنتاج المهارة الzائنات السoلل 
U لا تانئاoلا نأ ملعملا ه	ف حضو ي طس¯م ح¹§  

IV لا ]ع ةق�طنم نو كت ا هر ار كت متoتانئا 
 األصل	ة وهنا تظهر الحاجة لالستدارة حN IVمكن رؤpتها. 

U يلمع هkاشـــــ® ةر ادتســـــ ال ا نأ حيضـــــو ت 
IV جحتلا	يغتو  م FG عضـــــو ملا  Uf̂ ا هنأ Nســـــقت نكم	ا هم 

^ هما االستدارة الحرة، واالستدارة حول أحد المحاور.  F_إ� نوع 
^ ملعتملا تاعقو ت نع ر اســــــــفتســــــــ ال ا  F_ ف	ا م Nثأتو  ر و احملا د حأ لو ح ةر ادتســــــــ ال ا صخ FGا ه 

حســـــــــــــــــب الحـاجة ن الoـائن يتم تدوpرە حول المحور المطلوب أع] الoـائن وتوضــــــــــــــــيح 
 kالتصم	م. 

 بو لطملا ر و حملا ةشــــــــــــــــــقانــم عم ر و احــملا د حــأ لو ح ةر ادتــســــــــــــــــ ال ا تاو طخل ]U مع ح¹§  
 ).   Z(المحور االستدارة حوله Uf̂ مثال الذرة

^ ب ماهملا عpــــز و ت نكمN ( ةر حلا ةر ادتســ ال ا قر طل ]U مع فاشــكتســا  F_ متي مث تاعو مجملا 
U تم ت

IVقة الpح الط� ـــــــــــــــ§ ̈ـ vل	فها بها ومجموعات اخت	ار kعض المجموعات عشــــــــــــــــوائ	ا ل
أخرى للتطبيق العم]U ع] جهـــاز المعلم مع التغـــذNـــة الراجعـــة والمالحظـــات من ق�ـــل 

  المعلم . 

توضــــــيح معV̂ االســــــتدارة من  •
خالل ال�Hط kاستدارة الصور 

و    Uf̂OFFICE بــــــــــــرامــــــــــــج 
GIMP  . 

التــــــأ[	ــــــد ع] أن أي ط�pقــــــة  •
لالســــــــــــــــتــــــــدارة الحرة  ي�zعهــــــــا 

 أو   X ضـــــــــغط أحد المفاتيح
Y  أوZ   ائنoتتم اســــــــــــــتدارة ال

  حول المحور المطلوب . 
إ� شــــــــــــــــvــــل مؤ¹§  اإلشــــــــــــــــــــارة •

المحــاور الثالث	ــة أثنــاء عمل	ــة 
  االستدارة . 

 بســـــــــــــــــــــــاحــــــــلا 
 . Uاآل� 

  
Datashow 

 ضر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . U°Nتقد  

ص 
ط 

شا
�

90
U انث Uf̂  90 ص طاش� قيبطت    

�� kسإ مادختسا IGتا	ج	بر دملا ة  . 
U األkعاد Uf̂ من المهم عند تطبيق االســــــــــــــــتدارة Uf̂ مثال  -

Ëالذرة التأ[د أن المؤ¹§ ثال�
 مركز الذرة لسهولة تطبيق االستدارة. 

kعد تطبيق المتعلم لأل�شـــــــــــــطة فل	حرص المعلم ع] تلخ	ص المهارات kمشـــــــــــــاركة  -
 . ^ F_نتاج المتعلمzواس  

 إجــــــــاkــــــــاتلـــلـــحصـــــــــــــــــــول عـــ]  •
  . QRالRشاط ارجع إ� مجلد 

 باتـــــــــــــــ�ـــــــــــــــلـــــــــــــــا 
 + Uµالــــمــــــــدر
أجــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــزة 
الحــــــــاســـــــــــــــــــــــب 

 . Uاآل�  
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  مالحظات للمعلم: 

تدارة  صة kاالس
ت خا

ظا
الح

م
  

  :  يتم تحدNدە ثم   Zأو    Yأو  Xالستدارة الoائن kاتجاە أحد المحاور   

pط أدوات منصة العمل اخت	ار أداة االستدارة  • ̈ ع] المحور    من ¹§ ثم الضغط المستمر kالزر األ}
 المطلوب االستدارة حوله مع تح�pك الفأرة.   

شvل المؤ¹§ المحاور الثالث	ة للoائن Wما Uf̂ الصورة المقاkلة.  FGالحظ  تغ  

   : ة	لاتلا قر طلا نم ا PN أ مادختسا نكمN مث ،ەدNدحت متي ر ح لvش# نئاoلا ةر ادتس ال  
o  من لوحة المفاتيح المفتاحR  . 
o  ط أدوات منصة العمل : القائمةp  . Rotateثم من القائمة الفرع	ة األمر   Transformاألمر   Objectمن ¹§
o  من رف األدوات : ال�طاقةTool     الجزءTranslate ثم الزر Rotate . 

 مث  Z و أ   Yوأ  X ر و حملا حا تفم طغض مث ،ةقkاسلا قر طلا نم يأ مادختسا نكمN د دحم ر و حم لو ح هتر ادتساk ة�غر لا د نع و  
  تح�pك الفأرة. 

  . ةر ادتس ال ا ة	لمع ءا نثأ مهس ال ا ر و هظ -1  :   ةر ادتس ال ا قر ط عيمج Uf̂  ظحال  
                                                                 2-  ^ FGلون ممk ظهور المحور الذي تتم االستدارة حوله X أو  Y    أوZ .  

^ ملعتملا ]ع ح� طا (  ةر ادتس ال ا ءا نثأ لمعلا ةصنم تاو دأ ط¹p§  ةظحال مل ح̈§ لا لالخ د 	[أ تلا   F_ ؟ظحال ت ا ذام لاؤ س(  : 
، وUf̂ حالة االستدارة حول أحد المحاور يتحول إ�  ح	ث يتحول Uf̂ حالة االستدارة الحرة إ�     

  حسب المحور المطلوب.  أو  أو

لتغيFG زاوpة   Angleالجزء    Rotateالجزء  Tool ارة Nمكن استخدام kطاقة عند الدخول Uf̂ وضع االستد 
 الدوران :   

o  ار المحور	انت االستدارة حول محور محدد. إذا  اختW 
o  .ة   Nمكن تغيFG زاوpة االستدارة إما kاستخدام أسهم الزر أو kكتاkة الرقم م�ا¹§
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  

مصادر التعلم 
حة IGوالمواد المق  

ظور 
 المن

F Gتغي
  

^ مzســـــــــــــــــاوpة الحجم توضــــــــــــــــع ع] أkعاد (مســـــــــــــــــافات) مختلفة Wما Uf̂ مثال  F_عرض مكع�ات فل
ح :  §̈ ح المنظور ذو ال�عد من خالله مع توضيح التا�U خالل ال  ال�تاب و¹§

 و ذ ر و ظنملاو   UÂ Ortho طســــــــــــلا ر و ظنملا : نpر و ظنمk م	مصــــــــــــتلا ةدهاشــــــــــــم حيzي جمانxG لا 
Uf̂ المجموعات kاستخدام  92لRشاط صوتوضيح الفرق ب¬نهما،ثم تطبيق ا Perspال�عد 

ات	ج	ة  IGة الراجعة.  –زاوج  –( فكر إسNم التغذNشارك ) وتقد 
 �شاط جماU³ مع تحدNد زمن للRشاط.       
 Nمصــــــــتلا ةدهاشــــــــم نكم	م  Uf̂ طســــــــلا  مِد ختســــــــمُ لا ر و ظنم UÂ Ortho   د ع�لا و ذ و Persp 

  :إما
 .  User Persp,User Orthoحسب رغ�ة المستخدم  •
 Top Persp , Top Ortho  ,Bottom Persp ,Bottomمن اتجـــــــاهـــــــات ثـــــــابتـــــــة(  •

Ortho ,Left Ortho Left Persp ,Right Persp , Right Ortho,Back 
Persp,Back Ortho,Front Persp, Front Ortho ( 

̂ كIG لا  FG معلا قيبطتلا ءا نثأ U[ مهأ ]ع	لو جتلا ة  Uf̂ لا لو ح ةر ادتســــــ ال او  ةصــــــنملاoؤ ر ل نئاpة 
تغيFG  إمvان	ةالشــــvل من جهات مختلفة مما }ســــاعد ع] دقة التصــــم	م، وHالتا�U توضــــيح 

^ االســـــتكشـــــاف Viewالمنظور #ســـــهولة kاســـــتخدام القائمة  F_طلب المعلم من المتعلمpو ،
U }ســــــتخدمها   Viewواســــــتvمال ورقة �شــــــاط معدة مســــــ�قا حول وظائف أوامر القائمة

IVال
  لتغيFG المنظور. 

 ر و هظ ناvـــم �إ ةر اشـــــــــــــــــــ إل ا 
 Uf̂ Uاســــــــــــــــم المنظور الحـــا�

ــــــــــــــــرىأع] الجهة  من  ال,سـ
 منصة العمل. 

 ةظــــــــحـــــال مـــــ �إ ةر اشــــــــــــــــــــــــ إل ا 
 FGمحاور المنصــــة أثناء تغي

 المنظور. 
 ا ذإ ەا�ــــــzنال ا تفــــــلN ملعملا 

Wان المتعلم Uf̂ ملعب كرة 
^ و  F_القـدم هـل يرى الالعب

(الــــــــــــــــقــــــــــــــــ�pــــــــــــــــب  األعــــــــــــــــالم
ع	ــــــــد)بنفس الحجم؟ وال�

لــلــتــوصــــــــــــــــــــــــل لــلــمــنــظــور ذو 
 ال�عد. 

 تا�ـــــــــعـــــــــكـــــــــمـــــــــ 
 فليR	ة. 

 باتـــــــــــــــ�ـــــــــــــــلـــــــــــــــا 
 Uµالمدر 

 ةز هــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــأ  
الحــــــــاســـــــــــــــــــــــب 

 . Uاآل� 
 Datashow 
 .  طاش� ةقر و  

  

ص 
ط 

شا
�

94
U انث Uf̂  90 ص طاشـــــــــــ� قيبطت   

�� kســـــــــــإ مادختســـــــــــا IGتا	ج	[أ تلا عم بر دملا ة	لو جتلا ]ع د  
 . ^ F_ق المتعلمpqشzل ل ^Ĝداخل الم  

 تاkـــــاجـــــإ ]ع لو صــــــــــــــــحلل 
الRشـــــــــــــــــاط ارجع إ� مجلـد 

QR .  

 Uµال�تــاب المــدر
+ أجــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــزة 

 . Uالحاسب اآل�  
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  مالحظات للمعلم : 

^ هما:  شاهدةمو ط�pقة هلمستخدم انظور م  F_ن مختلفpمه إ� منظور	تم تقسpو، ^ F_ما ي�دو للمستخدم من موقع معW عادkاأل U
Ëم ثال�	التصم 

o  UÂالمنظور السطOrthographic    . UÂل سطvعاد #شkاأل U
Ëم ثال�	و�ستخدم لعرض التصم 

o المنظور ذو ال�عد Perspective    . U
Ëعاد ب�عد ثال�kاأل U

Ëم ثال�	و�ستخدم لعرض التصم 
 N استخدامk م من أي اتجاە حسب رغبته	المنظور لمشاهدة التصم FGمكن للمستخدم تغيUser Ortho    أو  User Persp ،   مكنه مشاهدةN ماW

 : Uم من اتجاهات محددة حسب الجدول التا�	التصم  

  لمشاهدة التصم	م 
pط أدوات منصة الع   مل : من ¹§

  اخت	ار األمر Uf̂view قائمة 
Uf̂ لوحة المفاتيح : 
  kضغط المفاتيح 

 Front Numpad 1  من األمام 
  Back  Ctrl + Numpad1  من الخلف
  Top  Numpad 7  من األع]
  Bottom  Ctrl + Numpad 7  من األسفل
 ^ F_م	من ال  Right  Numpad 3  
  Left  Ctrl + Numpad 3  من ال,سار

 ^ F_ل بNأو المنظور ذو ال�عدللت�د UÂالمنظور السط  View Persp/Ortho  Numpad 5  

^ لوحة المفاتيح. ع  F_مN د ع] استخدام مفاتيح األرقام الموجودة	استخدام لوحة المفاتيح يتم التأ[k المنظور FGند تغي 
إنها ت�دو ف  Perspال�عد يإذا Wانت ع] أkعاد مختلفة ، أما Uf̂ المنظور ذ   Orthoألشvال مzساوpة الحجم ت�دو مzساوpة الحجم Uf̂ المنظور السطUÂ ا 

 ح	ث ت�دو الق��pة kحجم أ[xG من ال�ع	دة.  ،kأحجام مختلفة حسب ال�عد 
  Uf̂ال�عد ي المنظور ذPersp    .ةNالالنهاk نقطة ما Uf̂ U

I±أنها تلتWة وpت�دو الخطوط المتواز 
  Uf̂ UÂالمنظور السط Ortho    UÂما تالحظ ع] المنصة عند انتقالك إ� المنظور السطW ،ة ع] الشاشةpم متواز	التصم Uf̂ ةpتظهر الخطوط المتوازOrtho   

، Wل م�Hــع منها ع�ارة عن وحدة U�̂ا	عات ®ش�ه الورق البHم. ظهور م�	فضل استخدام هذا المنظور للتصمN ولهذا ،  
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGمصادر التعلم والمواد   للمعلممهمة مالحظات   مق
حة IGالمق  

 Uf̂ مvالتح
مركز 
  الoائن

̂ لاk هسفن طاشRلا تاعو مجملا قبطت  IGنما :  
وضـــــــــع الدبوس Uf̂ وســـــــــط (مركز) ال�طاقة المســـــــــتط	لة و مســـــــــاك  •

ــــــــر ثم استدارة ال�طاقة و�ستفس ،الدبوس ^ : ماذا ـ F_المعلم من المتعلم
 تالحظ؟

ثم اســــــــــــــــتدارة ال�طاقة،   ،إزالة الدبوس ووضــــــــــــــــعه Uf̂ زاوpة ال�طاقة •
 ماذا تالحظ؟

 و أ همــــــجح FG يغت د نــــــع ه	ــــــف مvحتلاkــــــ نئاoــــــلا ز كر م ة	ــــــمهأ حيضــــــــــــــــو ت 
 لoائن. اح	ث يؤثر تغيFG موضعه ع] تحج	م واستدارة  ،استدارته

  . نئاoلا ز كر م FG يغت تاو طخل °N Uدقت ضر ع 

 �  سو بدلــــــــا طاشـــــــــــــــــــــــ� ة	ــــــــمهأ نمvت 
ال�طـــاقـــة للتوصــــــــــــــــــل إ� أهم	ـــة مركز 

ة، وpتم استخدامه الoائن Uf̂ االستدار 
لتوضــــــــــــــــيح فكرة عقــــارب الســــــــــــــــــــاعــــة 

  وحركتها . 

 ةقــــــــاطــــــــkـــ + سو بـــد 
 مستط	لة. 

 بســــــــــــــــــــاحـــــلا ةز هجأ 
 . Uاآل� 

 Datashow 
  .  °N Uدقت ضر ع 

�شاط ص 
U انث Uf̂  طاشRلا قيبطت  96

�� kسإ مادختسا IGتا	ج	بر دملا ة .  

ام kالدوام المدرUµ مناقشــة  أهم	ة اال ^ IGل
والحضــــــــــــــــور الم�كر للمـــــدرســـــــــــــــــــــة وعـــــدم 
^ ع]  F_فضــــــــــــــــــل حــث المتعلمpُو ، FGالتــأخ

  استغالل أوقاتهم االستغالل األمثل . 

 بســــــــــــــــــــاحـــــلا ةز هجأ 
 . Uاآل� 

  

  التطبيق

 N97 ص - لمعلا ةقر و  ملعتملا قبط . 
 – ر ادمــــــــلا ز كر م ملعتملا FG غN : لمــــــــعلا ةقــــــــر و ل ةHــــــــq لطملا تاو طخلا 

تغيFG موضـــــعه للحصـــــول ع]  –اســـــتدارة المدار المكرر  –Nكررالمدار 
  الشvل kعد التصم	م. 

 تاو طخل ملعملا ل	ـــــــلد  QR عجار  
  تطبيق أوراق العمل. 

 م	مصــــــــــــــــتلا ظفح ]ع ملعملا د كـــؤ ي 
نامج.  xGق�ل الخروج من ال  

 بســــــــــــــــــــاحـــــلا ةز هجأ 
 . Uاآل� 

  

ماذا 
  .    98 ةحفصلا Uf̂  هملعت ملعتملا م	ّ قNُ    تعلمت 

 عن عxGّ األســــــــــــــــئلة Uf̂ جدول  ناإلجاkة ع
  الذهن	ة . رأNك ورسم الخ�pطة 

  ألوان للمجموعة. 
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: استخدم الجدول التا�U ( المحّد  ^ F_للمتعلم U
  دات الوصف	ة ) Uf̂ التقpqم البنا��

  

  

 المع	ار ال�فاNة الخاصة 
  مستوى االنجاز 

0 1 2 3 4 
 مجاالت العمل	ات: 

تـــــــــــــطـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــق  2.2
الـــتـــقـــنـــ	ــــــــات تـــ�ــــــــادل 
الـــــنـــــص، الصـــــــــــــــــــــوت 
ها من  FGديو وغ	والف

ن ـــــــــــــ	ـــــــــــــالموارد لتحس
  التعلم. 

}ســــــــــــــــتخــدم تقن	ــات 
منـــــــاســــــــــــــــ�ـــــــة لت�ـــــــادل 
 Uf̂ الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات

  الح	اة اليوم	ة. 

ال }ســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــع 
اســتخدام  التقن	ات 
المنــــاســــــــــــــــ�ــــة لت�ــــادل 
 Uf̂ الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات

  الح	اة اليوم	ة. 

Nحــــاول اســــــــــــــــتخــــدام 
التقن	ات المناســــــــــ�ة 
 لت�ـــــادل المعلومـــــات
Uf̂ الح	ــــــــاة اليوم	ــــــــة 
 FGصــــــــــــــــــورة غــk لــ�ـــن

  صح	حة. 

}ســــــــــــــــــتــخــــــــدم kــعــض 
التقن	ات المناســـــــــــ�ة 
لت�ـــــادل المعلومـــــات 
Uf̂ الح	ــــــــاة اليوم	ــــــــة 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

}ســـــــــتخدم التقن	ات 
المنــــاســــــــــــــــ�ــــة لت�ــــادل 
 Uf̂ الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات
الـــــحـــــ	ــــــــاة الـــــيـــــومـــــ	ــــــــة 
ا و�ســــــــــــــــتvمــــــل  Òــــــ	جزئ

  kمساعدة اآلخ�pن. 

}ســــــــــتخدم التقن	ات 
المنــــاســــــــــــــــ�ــــة لت�ــــادل 
 Uf̂ الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات

  الح	اة اليوم	ة. 

 مجاالت المواقف: 
اســــــــــــــــــــــــتــــــــخــــــــدام  3.3

امـــــج الـــــرقـــــمـــــ	ــــــــة  xGالـــــ
لـــــجـــــمـــــع وتـــــحـــــلـــــ	ــــــــل 
وpـــــــج  IGــــــــانــــــــات لــ	الــبـــ
أفvــــــــار أو منتجــــــــات 
جــــــــدNــــــــدة kـــطـــ�pــقــــــــة 

  آمنة. 

رامج ـــــــــــــــــــ}ســـتخدم ال�
ـــج  وpــــ IGــــــــة لـــلـــ	الـــرقـــمـــ
ألفــvــــــــار ومــنــتــجــــــــات 

  رقم	ة. 

ال يهتم kاســـــــــــــتخدام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــال� رامج الرقم	ة ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــللت روpــــج ألفvــار ـ

  رقم	ة. ومنتجات 

Nحــــاول اســــــــــــــــتخــــدام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــال� رامج الرقم	ة ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــللت روpــــج ألفvــار ـ

ومــنــتــجــــــــات رقــمـ	ــــــــة 
 FGصــــــــــــــــــورة غــk لــ�ـــن

  صح	حة. 

رامج ــــــــــــــــــــ}ســـتخدم ال�
ـــج  وpــــ IGــــــــة لـــلـــ	الـــرقـــمـــ
ألفــvــــــــار ومــنــتــجــــــــات 
 FGصــــــــــــــــورة غk ة	رقم
مكتملة kمســــــــــــــــاعدة 

  اآلخ�pن. 

رامج ــــــــــــــــــــ}ســـتخدم ال�
ـــج  وpــــ IGــــــــة لـــلـــ	الـــرقـــمـــ
ألفــvــــــــار ومــنــتــجــــــــات 
رقم	ة kصورة جزئ	ة 
 و�ستvمل kمساعدة

  اآلخ�pن. 

رامج ــــــــــــــــــــ}ســـتخدم ال�
ـــج  وpــــ IGــــــــة لـــلـــ	الـــرقـــمـــ
ألفــvــــــــار ومــنــتــجــــــــات 

  رقم	ة. 
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  Meshوحدة المعالجة الرقم	ة : تح�pر الoائن  -الجزء األول 
  

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

حة :  IGحصص 4عدد الحصص المق  

 الجزء األول 
 وحدة المعالجة الرقم	ة

   Meshتح�pر الoائن  -4

 Meshمن خالل أ�شـــــــــــــطــة وأوراق عمــل الــدرس }ســـــــــــــتمتع المتعلم بتح�pر الoــائن 
Nعرض من خاللها ماهو مرت�ط  blender  لتصم	م نماذج رقم	ة متنوعة kاستخدام

ب?ي$تـــه المحل	ـــة مثـــل الخ	مـــة أو معـــالم مختلفـــة Uf̂ دولــة ال�pqــت مثـــل ب�ج التح�pر 
وأبراج المــاء kــاإلضــــــــــــــافــة إ� مســـــــــــــجــد فــاطمــة أو تلــك المنتجــات الرقم	ــة المرت�طــة 
U مثل تصــــم	م األهرامات، ومن ثم عرض هذە المنتجات ع] معلمه  xطه العر�	محk

، أو وزمالئه Uf̂ الفصـــــــــــــل  U�̂و IGد االل�p xGطرق مناســـــــــــــ�ة وت�ادلها معهم من خالل الk
ها  §̈ U أ�شأها Uf̂ الصف وت�ادلها �

IVالمدونة ال xGأو ع U³وسائل التواصل االجتما xGع
الســـابع ، وهو من خالل هذا الت�ادل }شـــجع زمالءە ع] اســـتخدام الوســـائل الرقم	ة 

pل مناسب. للتواصل مع اآلخ�vن #ش 
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                                                                                                                                              :ع�pزي المعلم : احرص ع]
 

      

  

  

  

  

  
 

U تم تناولها kالدرس 
IVد ع] االختصارات ال	التأ[  

  

 

 

 

  

  

  

  

   

المفاتيح 
  المستخدمة

  الوظ	فة

Tab  ائنoوضع ال ^ F_ل بNالت�دObject Mode   لNووضع التعد ،Edit Mode  .  
A  لNوضع التعد Uf̂ Edit Mode   .ائنoد أجزاء الNد � إلغاء تحدNتحد  :  
B  لNوضع التعد Uf̂ Edit Mode  .ائن ضمن اإلطار المحددoد أجزاء الNتحد  

Ctrl  لNوضع التعد Uf̂ Edit Mode ،د أجزاء متجاورة ( نقاط، حوافNلتحد  Uf̂ (أوجه
  الoائن. 

Shift  لNوضع التعد Uf̂ Edit Mode  Uf̂(نقاط، حواف، أوجه)متجاورة FGد أجزاء غNلتحد
  الoائن. 

Ctrl +R  لNوضع التعد Uf̂ Edit Mode   ائنoم أوجه ال	تطبيق القاطع أي تقسMesh .  
E  لNوضع التعد Uf̂ Edit Mode   ائنoتطبيق االن?ثاق أي إضافة أوجه لل Mesh .  
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لتفكFG وتع�pز انم	ـــــة مهـــــارات ت
 FGمــــــدارك المتعلم من خالل التفك
kطرق مختلفة للتصـم	م و االطالع 

 ع] أفvار متعددة للتصم	م. 
نم	ــــــــة القــــــــدرة ع] التخ	ــــــــل ت

 والتصم	م . 

    

احرص ع] تع�pز المهارات التال	ة 
  خالل الحصة : 

 -اإلصــــــــــــــــغــــــــاء –التفكFG  –المالحظــــــــة 
ك	ـــب  –التحل	ـــل  IGنتـــاج  –الzاالســــــــــــــــ- 

 -المناقشــــــــــة  –التواصــــــــــل مع اآلخ�pن 
ام آراء اآلخ�pن  IGالنقــــــد البنــــــاء واح– 

 األ�شطة. النظام أثناء  –التعاون 

 
 

• Uf̂ ^ F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل الق	ة .  الحصةتفع	الدراس 
^ kـــــأنفســــــــــــــــهم • F_ز ثقـــــة المتعلمpن خالل المنـــــاقشـــــــــــــــــــــة وتع�pام آراء اآلخ� IGمـــــة اح	ـــــة ق	تنم

 وتقديرهم لذواتهم. 
تنم	ة اإل¼ار من خالل تطبيق األ�شـــطة وأوراق العمل للحصـــول ع] أفضـــل النتائج، مع •

التخط	ط للعمـــل والتـــأ[	ـــد ع] انــه يوفر الوقــت والجهـــد و�ســــــــــــــــــاعــد التـــأ[	ـــد ع] أهم	ـــة 
 نجاز المطلوب منه #شvل متقن. �المتعلم ب
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
مصادر التعلم 

حة  IGوالمواد المق
  حسب الRشاط

  
  االستكشاف

 إمvان	ة
استخدام 

حدى أ
الطرق 
 أو التال	ة 

ها  FGغ
حسب ما 
 Pا تراە مناس�

 ^ F_للمتعلم
 Uf̂ الفصل. 

  

 Uµ ر دملا بات�لاk فاشــــــكتســــــ ال ا ةصــــــقل د ئاقلا ةءا ر قل تاعو مجملل ةصــــــر فلا ةحاتإ 
قرأ #شــــــــــــــــvــــــل فردي 100ص 

ُ
ثم Uf̂ ورقــــــة يتم تلخ	ص النقــــــاط  ،لمجموعتــــــه أو ت

الرئ,ســـــ	ة الواردة فيها، عند مناقشـــــة المجموعات kما ورد فيها من نقاط تط�ح Wل 
^  و�zpعه مناقشـــة �شـــاط  F_ســـاؤل ع] المتعلمzمكرر، ثم ط�ح ال FGمجموعة بند غ

 . 101ال�تاب المدرUµ ص 
^ ملعتملا قqp شــــــــــــــــzل  F_ ـف ضر ع متي هلـو انـت مت¬ســــــــــــــــ ا مـل	دقـت ضر ع �  و يدN U° Nيو ح 

U تم إ�شاؤها من خالل تح�pر الoائن 
IVم ال	مجموعة من التصامMesh   ومناقشة

U تم اســـــتخدامها لتصـــــم	م هذە األشـــــvال وت¯ســـــ	ط فكرة 
IVائنات الoال Uf̂ ^ F_المتعلم

 .   Meshتح�pر الoائن 
 ةمطاف د جســــــــــــم ،ء ا ملا جا ر بأ لثم  ةنيعم م	ماصــــــــــــت م	مصــــــــــــتب تاعو مجملا ف	لvت 

N Uحتاجها الخ kاســتخدام مواد فليR	ة والصــق.... 
IVائنات الoالk FGمما يتطلب التفك

م، وك	ف	ــــة تركيبهــــا ، و̂¼ورة التغيk Uf̂ FGعض أجزاء من المواد المتعلم للتصــــــــــــــــم	
  .  MeshالفليR	ة للحصول ع] الشvل المطلوب لتوضيح فكرة تح�pر الoائن

 ط	ــــســـــــــــــــــــ¯تــــ ]عــــ صر حــــا 
مvـــــان المعلومـــــة kقـــــدر اإل 

لzســــــــه	ل الموضــــــــqع ع] 
 المتعلم. 

 د امــــــــتـــعـــا ]عـــ د 	ــــــــ[ـــأ تــــــــلـــا 
التصـــــــــــــــــم	م ع] تخ	ــــــــل 
األشــــ	اء و توضــــيح أهم	ة 

لـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق الـــــتـــــجـــــ�Hــــــــة وا
والــتــــــــدرpــــــــب الــمســــــــــــــــــتــمــر 
لــــلــــتــــمــــكــــن مــــن مــــهــــــــارات 

نامج.  xGال 

 باتـــــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــا 
 . Uµالمدر 

  قار و أ 
 . و يد	ف 
  °N Uدقت ضر ع 
 لصـــــــــــــــــــتم ز اهـــج 

 kجهاز العرض 
 Datashow  
 طاشـــــــــــــRلل د او م  

مثل مجســــمات 
فليR	ة لألشـــvال 
نـــــــــامـــــــــج، xGالـــــــــ Uf̂ 

pط الصـــــــــــــــــق  ¹§
 .....  

الoائن 
Mesh  

U لا تانئاoلا عا و نأ حيضـــو تل °N Uدقت ضر ع لالخ نم طســـ¯م ح¹§  
IV Nا هتفاضـــإ نكم 

ح ترك	ب الoائن  نامج ، وpتم ¹§ xGالkMesh  .من خالل عرض أنواعه ، تركي�ه 
^ نئاWــــــــ  ةشــــــــــــــــــــــــقانــــــــمk تاعــــــــو مجملا ف	لvت  F_ ةمــــــــئاقــــــــلا نم) Cube, Cone, Uv 

Sphere.... ـلW ـد عـدد نقــاط، حواف، أوجـهNــث المكونـات بتحــد	منهــا ثم )من ح
 المناقشة والتغذNة الراجعة. 

   . نار قألا ملعت ة	ج	تاIG س�ب ةعو مجملا Uf̂  102 ص طاشRلا قيبطت و أ 

 ةkـــــــاجـــــــإ ]ع لو صــــــــــــــــحلل 
الRشـــــــــــاط ارجع إ� مجلد 

QR . 
 ص طاشـــــــــــ� Uf̂  بو لطملا 

تحدNد عدد نقاط،   102
  حواف وأوجه  الoائن. 

  °N Uدقت ضر ع 
 لصـــــــــــــــــــتم ز اهـــج 

 kجهاز العرض 
 Datashow  
 باتـــــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــا 

 . Uµالمدر  
   

 Meshتح�pر الoائن تابع � 
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  :  مالحظات

 . Uf̂ القائمة Wما kالصورة المقاkلة  Meshهم	ة مناقشة أنواع الoائنات أ 

 .  Faces واألوجه  Edgesالحواف ،Verticesتكون من حزمة من النقاط ي  Meshلoائن ا 

^ الoائنات ت  FGتمMesh    انW احتوائها ع] عدة نقاط ولذاk عها	ك جم IGاحتوائها ع] وجه أو عدة أوجه، و®شk

  . هو      Meshرمز 

 . Edit Modeنتقال إ� وضع التعدNل ال ثم ا ،Nجب تحدNدە  Meshتح�pر الoائن ل 

^ ب¬نما يتكون الوجه الواحد من   Meshلoائنات اتكون الحافة Uf̂ ت  F_نقاط ع] األقل.  3من نقطت 

 ح	ث Nحتوي ع] وجه واحد فقط،  ، Meshهو أ#سط أشvال الoائنات   Planeالoائن  

  نقاط.  4حواف،  4 

 N ائنات ضإمكنoافة الMesh  منصة العملو ب Uf̂ §¹ثم الضغط ع] ،ضع المؤ  ^ F_المفتاح Shift + A،  فتظهر القائمةMesh  

 . ح	ث تظهر Wما kالصورة المقاkلة ، ل�ن ترت¬بها مختلف
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
  مصادر التعلم

حة IGوالمواد المق  

وضع 
  التعدNل 

Edit 
Mode   

 لماعتلا Edit Mode   Uf̂ لNدعتلا عضــــــو  �إ لاقتنال ا ة	مهأل طســــــ¯م ح¹§  
 .   Meshمع أجزاء الoائن 

 ف	لvت نكمEdit Mode ) N لNدعتلا عضو  �إ لاقتنال ا ة	ف	�ل ]U مع ح¹§  
ة واســــــــــــتكشــــــــــــاف  المجموعات لتطبيق الخطوات عمل	ا kعد عرضــــــــــــها م�ا¹§

 ك	ف	ة العودة kالتصم	م إ� وضع الoائن الحقا). 
^ ملعتملا ]ع د 	ـــــ[أ تـــــلا  F_ kـــــ  ةظـــــحال مW¹§  ، تاو دأل ا فر  :  نم لpتاو دأ ط 

^ ، Wما Nمكن توفFG ورقة  �شــــــاط  F_الوضــــــع ^ F_منصــــــة العمل خالل االنتقال ب
^ الســــــــــــــــzن�ـــاط الفرق  F_ف المتعلم	لvوت ^ F_الوضــــــــــــــــع Uf̂ نـــامج xGفيهـــا واجهـــة ال

 ب¬نهما . 
U لا تانئاoلا ةشـــــــــــــقانم 

IV Nمصـــــــــــــتل ملعتملا ا هجاتح	ســـــــــــــلا م	مث ،بو لطملا جا  
^ Uf̂ المجموعات للRشاط ص  F_105تطبيق المتعلم . 

^ ملعتملا قيبطت ءا نثأ ة	لاتلا طاقنلا ]ع د 	[أ تلا  F_ للRطاش  :  
o  .لNوضع التعد Uf̂  ائناتoم ال	ة تحج	انvإم 
o  ــلNوضــــــــــــــــع التعــد Uf̂ ــائنــاتW عنــد إضــــــــــــــــــافــة عــدةEdit Mode  يتم

التعـــــامـــــل معهـــــا vWـــــائن واحـــــد ف	مـــــا kعـــــد عنـــــد االنتقـــــال إ� وضــــــــــــــــع 
 .  Object Modeئنالoا

o  ر النقطــة أو الحــافــة أوpــائن من خالل تح�oــل الvشــــــــــــــــ FGــة تغي	ــانvإم
  الوجه. 

 FG يغت ة	ـناvـمإ حيضــــــــــــــــو ت ةر و ̂¼  
الموضع ، االستدارة ، التحج	م 
لـــoــــــــل جـــزء مـــن أجـــزاء الـــoــــــــائـــن 

Mesh . 
 حا تــــفم مادخــــتســــــــــــــــا �إ هpــــq نتلا 

Tab   . ^ F_الوضع ^ F_ل بNللت�د 
 ةفاضـــــــــــــــــإ نكمN هنأ ]ع د 	[أ تلا 

الoـــــائنـــــات Uf̂ وضــــــــــــــــع التعـــــدNــــل 
 Pا بـــ�حـــدى الطرق ودمجهـــا الحقـــ

 المذكورة kال�تاب. 
 

 ةفـاضـــــــــــــــــإ طاشـــــــــــــــــRلاkـ بو لطملا 
الoــائنــات و الخــامــة المنــاســــــــــــــــ�ــة 

  لها. 

  . °N Uدقت ضر ع 
 لصــــــــــــــــــــــــتمـــ ز اهــــــــجـــ 

 kجهاز العرض. 
 Datashow  . 
 . Uµ ر دملا بات�لا 
 بســــــــــــــــاحلا ةز هجأ 

. اآل U� 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
مصادر التعلم والمواد 

حة IGالمق  

طرق 
تحدNد 
الoائن 
Mesh 

 FG يغتب ا هر �p حتو  ا قP حال  ا هعم لماعتلا ( تانئاoلا د Nدحت ة	مهأ نع لاؤ ســــــ ح� ط 
للتعامل مع موضــــعها ، اســــتدراتها ، تحج	مها ، حذفها ...  ) أو الخطوة األو� 

للتعامل  Meshثم توضيح ̂¼ورة تحدNد أجزاء الoائن  ،الoائن(تحدNد الoائن)
 معها الحقا وتح�pرها . 

 ءا ز جأ د Nدحت قر ط ىدحإل  ]U مع قيبطتو  فاشـــــــــــــكتســـــــــــــاk تاعو مجملا ف	لvت 
U ـــــــــــــــــــقران لzشــ، ثم اســتخدام تعلم األMeshالoائن 

IVقة الpل مجموعة الط�W ح�
k ،ة المجموعات	اســـــــــــتكشـــــــــــفتها ل�ق Pكون المعلم موجهN ث	ح Pا أثناء ا ومرشـــــــــــد

ح.  §̈   االستكشاف وال

 ةقـــ�p ط يأ نأ ]ع د 	ـــ[أ تـــلا 
من الطرق المذكورة تعتمد 
Uf̂ تحــدNــد األجزاء ع] نqع 
 U

IVــد الفعــالــة (الNأداة التحــد
  تم اخت	ارها). 

  

 . Uµ ر دملا بات�لا 
 بســــــــــــــــــــــــاحــــــــلــا ةز هــجــأ 

 . Uاال� 
 ز اهجk لصـــــــــــــتم ز اهج 

 . العرض
 Datashow  .  

العرض 
 UÇالسل 

 Nك  ح¹§  لضـــــــــــــــــف	ـف	لســــــــــــــــلا ضر علا �إ لاقـتنال ا ة UÇ Wireframe ضر ع ءا نـثأ 
طرق التحدNد لالســـــــــــتفادة منها واســـــــــــzن�اط دورها وفائدتها Uf̂ ®ســـــــــــه	ل عمل	ة 

 التحدNد. 
 Nت نكمvل	ملعتملا ف ^ F_  ط فاشــــــــــــكتســــــــــــ ال �pلا ءا نثأ ضر علا ةقRطاشــــــــــــ  Uf̂ د نبلا 

  السابق . 

 د نــــــــعـــ هنــــــــأ ]عـــ د 	ــــــــ[ـــأ تــــــــلـــا 
العرض السلUÇ إ� االنتقال 

 Uf̂ ــــــــائـــــنoـــــظـــــهـــــر مـــــركـــــز الـــــN
 ، Uتقا� xGاللون الk منتصـــــــــفه
وتــــظــــهــــر جــــمــــيــــع الــــنــــقــــــــاط 

  والحواف واألوجه. 

 ز اهجk لصـــــــــــــتم ز اهج 
  . العرض

 Datashow .  

تعدNل 
شvل 
الoائن 
Mesh  

 ة	ناvمإ حيضـــــــــــو تل ةفلتخم جذ امن ةدع يو حN U° Nدقت ضر ع عم طســـــــــــ¯م ح¹§  
الطرق Nمكن اســـــــــــتخدامها لتعدNل ن هذە أتعدNل شـــــــــــvل الoائن kعدة طرق ، و 

الشـــvل ل�ن يتم اخت	ار األ�ســـب لتعدNل الشـــvل حســـب ما يتخ	له المســـتخدم 
ە، و  FGمنها الطرق الثالث: ووفق تفك 

 . Meshالتحvم Uf̂ أجزاء الoائن   . 1
 .  Extrudeاالن?ثاق  . 2
  . Loop Cut And Slideالقاطع  . 3

 ه	ــــــــــجــــــــــو تــــــــــ ]عــــــــــ صر حــــــــــا 
 ^ F_عنــــد منــــاقشـــــــــــــــــــة المتعلم

األمثلــة، األ�شــــــــــــــــطــة وأوراق 
 إ�الـــــعـــــمــــــــل الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفــــــــة 

و تخ	له  صــــــم	مkالت لتفكFG ا
  و التخط	ط له. 

 . °N Uدقت ضر ع 
 ز اهجk لصـــــــــــــتم ز اهج 

 العرض. 
 Datashow .  
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  مالحظات : 

 N آن واحد: نقطة ، حافة ، وجه Uf̂ ائن من أنواع مختلفةoد عدة أجزاء للNمكن تحد
 Pار عدة أدوات مع	اختk ة + مفتاحوذلكHqا (الضغط ع] األدوات المطلShift   . ( 

Nظهر خطان متعامدان ُ}َشvِالن إطار التحدNد ، وpتم تحدNد  Bند الضغط ع] مفتاح ع 

N Uحددانها حسب نqع أداة التحدNد الفعالة  جميع األجزاء Uf̂ المن
IVطقة ال 

 ند الرغ�ة بتحدNد أجزاء الoائن فإن االنتقال إ� طع 

 pقة العرض السلUÇ ر  
     Wireframe       ةHqد جميع األجزاء المطلNة وتحدpساعد المستخدم ع] رؤ{  
  kدقة عال	ة وóسهولة.       

 .   Wireframeقاط الoائن Uf̂ العرض السلUÇ ن هم	ة توضيح شvلأ 
تقا�Uf̂ U منتصفه. م� إ إلشارةا  xGاللون الk ظهرN ركز الوجه المحدد والذي 

 
   : Uالتا�W د أجزائهNائن عند تحدoل الvش Uf̂ توضيح االختالف 

   

  تحدNد الوجوە  تحدNد الحواف  تحدNد النقاط  عند

 Uf̂ ائنoل الvش
 UÇالعرض السل
Wireframe  

  تظهر النقاط kارزة kالRس�ة لحواف الoائن. 

  

تظهر الحواف #شvل kارز 

  

 . Uتقا� xGاللون الk منتصف الوجوە Uf̂ ظهر المركزN  
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGمق  

مهمة مالحظات 
  للمعلم

مصادر التعلم والمواد 
حة IGالمق  

التحvم  . 1
Uf̂ أجزاء 

الoائن 
Mesh . 

 ،ا هعضــو م FG يغت(ةفلتخملا نئاoلا ءا ز جأ Uf̂  مvحتلل ةق�p طلا ەذه مادختســا نكمN هنأ حيضــو ت 
 استدارتها، تحج	مها، حذفها... ) للحصول ع] الشvل المطلوب منها ع] س?	ل المثال: 

o  ائنoمكن اســــــــــــــتخدام الNGrid   م بنقاطه وحوافهvلتوضــــــــــــــيح أوالتح ^ F_مام المتعلم
 و التضار�س.  استخدامه للحصول ع] الج�ال

o  وجهه العلوي Uf̂ مvاســــــــــــــــتخدام المكعب لحصــــــــــــــــول ع] األهرامات من خالل التح
ە.  FGوتصغ 

  ،م	قر ت نو دk مر هلا نqp كت تاو طخ يو حت تاعو مجملا ]ع تاقاطk عpــــز و ت :  U³ امج طاش� 
ت,ب الخطوات،  IGل U

I±ل منطvه المجموعات #شـــــــــ	شـــــــــاط تفكر فRد زمن محدد للNتم تحدpو
ات	ج	ة الفرصــــــة لالســــــتكشــــــاف، وHعد انتهاء زمن الRشــــــاط يتم اســــــتخدام إتاحة وpمكن  IGإســــــ

ت، ثم المناقشـــــــة والتغذNة الراجعة مع التطبيق العم]U المراســـــــل لمقارنة إجاkات المجموعا
 . ^ F_مشاركة المتعلمk  

 ة	ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــأ 
الــــمــــنــــــــاقشــــــــــــــــــــــــة 
 FGــــــــة تفك	لتنم

 . ^ F_المتعلم 
 كا¹§ إ ةر و ̂¼   

 Uf̂ ^ F_الــمــتــعــلــمــ
الــــــــــتــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــق 

 . U[العم  

 .  °N Uدقت ضر ع 
 لصــــــــــــــــــــــــتمـــ ز اهــــــــجـــ 

 kجهاز العرض. 
 Datashow  

    مالحظة
 إف Edit Mode لNدعتلا عضـــــو  Uf̂  تانئاoلا ةفاضـــــإ د نع 

ّ
 همســـــا نو كpو  ،Object Modeنئاoلا عضـــــو  �إ ةدو علا د نع ا دP حاو  ا نP ئاxG  W تعت ا هن

  . Edit Modeوضع التعدNل إ� هو اسم الoائن الذي تم تحدNدە عند االنتقال 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
مصادر التعلم 

حة IGوالمواد المق  

  �شاط

^ ملعتملا ف	لvت  F_ لا قيبطتبRمصـــــــــــــــــتل 110 ص طاشــــــــــــــــــــــــ	م 
األهـــرامــــــــات kــــــــاســـــــــــــــــــتـــخــــــــدام الـــمـــكـــعــــــــب الـــمـــوجـــود Uf̂ الـــمـــلـــف 

Pyramids . 
 Nملعتملا د اشـــــــــــــــــر ا نكم ^ F_ متملا ̂ FGpةماخـلا مادخـتســــــــــــــــا ةداعـ ال  ن 

  وتطب	قها ع] الهرم الجدNد. 

  �إ عجـــر ا ةلــــــــمـــاWــــــــ  طاشــــــــــــــــــــــــRلـــا تاو طـــخـــلـــ 
 .  QRمجلد

̂ مم ةمــاخــ ةفــاضــــــــــــــــــإ  تمــت  FGبعــكملل ة  Uf̂ 
تعـــــدNـــــل المتعلم للمكعـــــب ول,س لالملف 

  تكرار الهرم الموجود. 

 . Uµ ر دملا بات�لا 

 بســـــــــــــــــــــاحــــــلا ةز هجأ  
 . Uاال�  

  التطبيق

 Nش# ملعتملا قبطvخلا لمعلا ةقر و  يدر ف ل	118 ص أ -4 - ةم 
للحصــــــــــــــــول ع] التصــــــــــــــــم	م لتح�pـــك حواف ســــــــــــــــقف الخ	مـــة 

 المطلوب. 
 سر دلاk ةصــــــاخلا لمعلا قار و أ عيمج لحل ةحIG قملا تاو طخلا 

  .  QRموجودة Uf̂ مجلد

^ ملعتملا ةشـــــــــــــــــقانـم ةر و ̂¼   F_  Uf̂ بو لطملا 
  تنف	ذە الستvمال ورقة العمل. 

 ل�ــــق م	مصــــــــــــــــتلا ظفح ]ع ملعملا د كــــؤ ي 
نامج.  xGالخروج من ال 

  

 . Uµ ر دملا بات�لا 

 بســــــــــــــــــــــــاحــــــــلا ةز هجأ 
 . Uاآل�  

ماذا 
  . 120  ةحفصلا Uf̂  هملعت ملعتملا م	ّ قNُ    تعلمت

 kعض األســـــــــــــئلة Uf̂ جدول عxGّ  نع جاkةتتم اإل 
عن رأNــــك ورســــــــــــــــم الخ�pطــــة الــــذهن	ــــة لمــــا تم 

مع التأ[	د ع] رســــــــــــــــمها kط�pقة تzيح  ،تناوله
ح الجزء اســــــــــــــتvمالها األ  ســــــــــــــبqع المق�ل kعد ¹§

 . U
I±المت�  

 + Uµ ر دمــــلا باتــــ�لا 
  ألوان. 
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  مالحظات للمعلم : 

 : من رف األدوات اخIG ، و ثم حّدد الوجه المطلوب  Edit Modeنتقل إ� وضع التعدNل إ،  هرممن م�Hــع إ�  عند الرغ�ة بتعدNل شvل الoائن . 1

 Tools < Mesh Tools  < Remove < Merge< At Center  

  
) ق�ل تحدNد األوجه المطلوب تحدNدها  Activeا  أي تم اخت	ارە مســـــ�قP  ( لا̂¼ورة أن Nكون أحد الوجوە فعَّ  Uf̂Checker Deselect ط�pقة التحدNد  . 2

  يتم التحدNد #شvل صحيح. ففي�دأ التحدNد المت�ادل منه  ،#شvل مت�ادل، وذلك لتحدNد الوجه الذي Nمثل نقطة ال�داNة
امن مع ثم  ،اخIG أداة تحدNد الوجهجميع األوجه المتصـــلة ع] نفس الصـــف، لتحدNد  Uf̂ :Edit Mode وضـــع التعدNل . 3 ^ IGالk د الوجه ضـــغط المفتاح حدِّ

Alt  د جميعNد الحواف المتصلةوجه المتصلةاأل(الحظ تحدNقة تحدpد الحافة وتطبيق نفس الط�Nل أداة تحد	ومن الممكن إذا تم تفع ، .(  
^ عند الحاجة إلضـــــــــافة عدة   . 4 F_عد ضـــــــــغط المفتاحk ر عجلة الفأرةpمكنك إضـــــــــافتها دفعة واحدة بنفس الخطوات، مع تدوN ،االتجاە نفســـــــــه Uf̂ قواطع  

ctrl+  R .ادة عدد القواطعpل� 

الفــــــأرة ع] الoــــــائن، واضــــــــــــــــغط  مؤ¹§  تحدNد  ثم ضــــــــع وات الأدأحد لتحدNد أحد الoائنات اخUf̂ : Edit Mode  IG وضــــــــع التعدNل . 5
  الoائن). جميع أجزاء (تالحظ تحدNد  Lالمفتاح 

ا kاستخدام األ  لفصل الoائنات المدموجة . 6 Pمر(سواء تم دمجها مس�قJoin   الضغط ع] الأوkمفتاح ^ F_( Ctrl +J   ائن ثمoحدد ال
  من القائمة. By loose parts ثم اخIG األمر   Pاضغط مفتاح، ثم  Edit Modeانتقل إ� وضع التعدNل 
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 ^ F_ح الحصت IG4+3مق   :  

   

ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGمصادر التعلم   للمعلممهمة مالحظات   مق
حة IGوالمواد المق  

 االستكشاف 

جاع ما تم تناوله Uf̂ الحصــــــــة  IGجهز المعلم ورقة عمل للمجموعات يتم فيها اســــــــN
  (أشvال مختلفة للمجموعات)) والمطلوب:   Meshالساkقة (تحوي Wائنات

 كتاkة عدد أجزاء ( نقاط ، حواف ، أوجه ) الoائنات.  )1
2(  ^ F_ل معvم شــــــــ	ة خطوات تصــــــــمkمال كتاvاســــــــت + U[اســــــــتكشــــــــاف عم

  . k Meshالتحvم Uf̂ نقاط الoائن 

 ةNــــــــذغــــــــتــــلــــا مNــــدقــــــــتــــ ةر و ̂¼  
الراجعة ومناقشة p¹عة لما 

  تم تعلمه مس�قا. 

 . لمع ةقر و  
 لصــــــــــــــــــــــــتمــ ز اهــــــــجــ 

 kجهاز العرض. 
 Datashow  

 القاطع  . 2
Loop 

Cut and 
Slide 

 Nــــز و ت نكمpو أ ( لمع ةقر و  ع   Uf̂  لمعلا ةقر و kا هيف ) 3 لاؤ ســـلا - قباســـلا د نبلا 
Wائن مكعب ق�ل وHعد إضــــــــــــــافة القاطع واالســــــــــــــتفســــــــــــــار عن عدد األوجه ف	ه 

و·U تقســــــــــــــــ	م أوجه الoائن المحدد وHالتا�U زpادة  ،الســــــــــــــــzنتاج وظ	فة القاطع
N Uمكن التحvم بها أو تنف	ذ kعض العمل	ات المختلفة عليها  ،عدد أوجهه

IVوال
 طلوب تصم	مه. للحصول ع] الشvل الم

 ]ع لو صــــــحلل ه	لع عطاقلا تاو طخ قيبطتو  WaterTank فلم ءا عدتســــــا 
^ و  F_ــل أبراج المــاء مع منــاقشـــــــــــــــــة المتعلمvأثنـاء  شــــــــــــــــ U[ــالتطبيق العمk هم]ا §¹

ح.  §̈   ال

^ ملعتملا ەا�ـــzنا تفـــل  F_ ءا نـــثأ 
  U[المناقشـــــــــة والتطبيق العم
لشvل مؤ¹§ الفأرة ، وال�Hط 
kـــــالـــــدروس الســــــــــــــــــــاkقـــــة عنـــــد 

  ات الساkقة. توظ	ف المهار 
 ر و ظـــنـــمـــلـــا FG يـــغـــتـــلـــ هpــــــــq نـــتـــلـــا 

والتجول حول الoـــائن لـــدقــة 
 التصم	م. 

 Nيغتلا �إ ةر اشـــــــــــ إل ا لضـــــــــــف FG 
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض 

 UÇالســـــــــلWireframe   عند
التحدNد مما }ســــــــــــــهل العمل 

  برؤpة جميع أجزاء الoائن. 

 . لمع ةقر و  
 لصــــــــــــــــــــــــتمــ ز اهــــــــجــ 

 kجهاز العرض. 
 Datashow  

 االن?ثاق . 3
Extrude  

 د دحملا هجو لا نم ةدNدج هجو أ جا ر ختســــــــــــــــا نع ةر ا�ع قاث?نال ا نأ حيضــــــــــــــــو ت 
 ح	ث يRبثق وجه جدNد من Wل حافة Uf̂ الوجه المحدد. 

 هنأو  ،ةر أفلا ¹§ ؤ م ك�p حت ەاجتاk نو كN هنأ ث	ح قاث?نال ا ەاجتا �إ ةر اشــــــــــــــــ إل ا 
 Nمكن تطبيق االن?ثاق ع] النقاط� الحواف�األوجه. 

  . قاث?نال ا مادختساk جxG لل ]U خادلا فqp جتلا م	مصتل ءا ملا ج� ب لامvتسا 

 لصــــــــــــــــــــــــتمــ ز اهــــــــجــ 
 kجهاز العرض. 

 Datashow  
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
مصادر التعلم 

حة IGوالمواد المق  

  مالحظة 
 فقط الحتواء هذە الoائنات ع] نقاط ، حواف وأوجه.  Meshاالن?ثاق والقاطع Nمكن تطب	قهما ع] الoائنات  •
  . Uf̂Edit Mode وضع التعدNل  Meshاالن?ثاق والقاطع Nمكن تطب	قهم ع] الoائنات   •

  �شاط
^ بــتــطــبــيــق الــRشــــــــــــــــــــــاط ص  • F_ــف الــمــتــعــلــمــ	ــلــv115تــ 

لتصــــم	م ب�ج الماء kاســــتخدام االســــطوانة الموجودة 
  . Uf̂  WaterTank الملف 

  .   QRمجلدإ� لخطوات الRشاط Wاملة ارجع  •
•  . Uµال�تاب المدر 
أجهزة الحــاســـــــــــــــــب   •

 . Uاال�  

  التطبيق

ب -N4طبق المتعلم #شـــــــــــــــvــــــــل فردي ورقــــــــة العمــــــــل •
ح	ـــــث }ســـــــــــــــتخـــــدم القـــــاطع ثم  ،118ص ال�طـــــارpـــــة

االن?ثاق لألع] مع التحvم kالشـــــــvل  للحصـــــــول ع] 
 التصم	م المطلوب. 

حــــــــة لــحــــــــل جــمــيــع أوراق الــعــمــــــــل  • IGالــخــطــوات الــمــقــ
  .    QR الخاصة kالدرس موجودة Uf̂ مجلد

^ Uf̂ المطلوب تنف	ذە الســــــــــتvمال  • F_ورة مناقشــــــــــة المتعلم¼̂
  ورقة العمل. 

نامج. يؤكد المعلم ع] حفظ التصم	م ق�ل الخر  • xGوج من ال 
التجول Uf̂ المنصــــــــــــــــة والـدوران حول الoـائن }ســـــــــــــــهـل عمل	ـة  •

  التصم	م . 

•  . Uµال�تاب المدر 
أجهزة الحــــاســـــــــــــــــــب  •

 . Uاآل�  

  . 120 تعلمه Uf̂ الصفحة  المتعلمNُقّ	م  •  ماذا تعلمت
U األســـــــــــــــئلـــــة Uf̂ جـــــدول ع عن جـــــاkـــــةتتم اإل  •

Ifـــــاk ّ xG ـــــكNعن رأ 
  واستvمال رسم الخ�pطة الذهن	ة. 

ي ــــــــــــــــالمدرسال�تاب  •
  + ألوان. 

أ�شطة 
ومعلومات 

  إثرائ	ة 

^ kعد انتهائه من البنود الساkقة  • FGيوجه المتعلم المتم
ح	ث  119ص ثرائ	ة تطبيق أوراق العمل اإل إ� 

  }ستمتع برسم ب�ج التح�pر ومسجد فاطمة . 

التنpqه إ� االستعانة kالصورة الموجودة خلف التصم	م  •
Wمرجع لمطاkقة التصم	م ع] الصورة علما kأن الصورة 
المضافة خلف التصم	م ال تظهر عند التقاط الصورة 

Render . 
فالت إلضافة الصورة من أي Nمكن استخدام السحب واإل •

 نافذة مفتوحة إ� خلف	ة المنصة، ولن تظهر الصورة إال إذا 
 UÂالمنظور السط Uf̂ كنتOrtho  :أحد االتجاهات Uf̂و 

Front,Top,Bottom,Left,Back Right 
  .   QRمجلد Nمكنك االستعانة kلخطوات التصم	م Wاملة  •

•  . Uµال�تاب المدر 
أجهزة الحاسب  •

 . Uاآل�  
يوجه المتعلم kعد انتهائه من البنود Nمكن أن  •

Uf̂ ثرائ	ة الساkقة إ� قراءة وتطبيق المعلومة اإل 
إضافة صورة Uf̂ منصة  117 -116ال�تاب ص 

 العمل. 
•  

ً
ÄامW م ب�ج الماء	بتصم ^ F_ف المتعلم	لvاستخدم تk 

  االن?ثاق. 
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 : ^ F_للمتعلم U

  استخدم الجدول التا�U ( المحددات الوصف	ة ) Uf̂ التقpqم البنا��

  

  المع	ار  ال�فاNة الخاصة
  نجازمستوى اإل 

0  1  2  3  4  

  مجال المواقف: 
حــــــــث اآلخــــــــ�pــــــــن  3.1

الســــــــــــتخدام الوســــــــــــائل 
الـــرقـــمـــ	ـــــــة لـــالتصـــــــــــــــــــــال 

  #شvل مناسب. 

ح لآلخ�pن  §̈ Nعرض و�
أمثلة الستخدام 
األدوات الرقم	ة 

  المرت�طة kاالتصال. 

ح  ال يهتم kعرض و¹§
أمثلة لآلخ�pن 

الستخدام األدوات 
الرقم	ة المرت�طة 

  kاالتصال. 

ح  Nحاول عرض و¹§
أمثلة لآلخ�pن 

الستخدام األدوات 
الرقم	ة المرت�طة 

kاالتصال ل�ن kصورة 
  غFG صح	حة. 

 
ً

Ñح مثا §̈ Nعرض و�
الستخدام األدوات 
الرقم	ة المرت�طة 

kاالتصال kمساعدة 
  اآلخ�pن. 

 
ً

Ñح مثا §̈ Nعرض و�
الستخدام األدوات 
الرقم	ة المرت�طة 

kاالتصال،  و�ستvمل 
أمثلة أخرى kمساعدة 

  kاآلخ�pن. 

ح لآلخ�pن  §̈ Nعرض و�
أمثلة الستخدام 
األدوات الرقم	ة 

  المرت�طة kاالتصال. 

  مجال العمل	ات: 
تطبيق التقن	ـــــــات  2.2

ت�ادل النص، الصــــــــــوت 
هـــــــا من  FGـــــــديو وغ	والف
 ^ F_الــــــمــــــوارد لــــــتــــــحســـــــــــــــــــ

  التعلم. 

}ســـــــــــــــتــخـــــــدم تــقــنــ	ـــــــات 
مـــــنـــــــاســــــــــــــــــ�ـــــــة لـــــتـــــ�ـــــــادل 
المعلومـــــات Uf̂ الح	ـــــاة 

  اليوم	ة. 

ال }ســـــــتطيع اســـــــتخدام  
المنـــــاســــــــــــــ�ـــــة التقن	ـــــات 

 Uf̂ لت�ـــــادل المعلومـــــات
  الح	اة اليوم	ة. 

Nــــحـــــــاول اســــــــــــــــــتــــخـــــــدام 
التقن	ـــــات المنـــــاســــــــــــــ�ـــــة 
 Uf̂ لت�ـــــادل المعلومـــــات
الـحـ	ـــــــاة الـيـومـ	ـــــــة لـ�ن 

  kصورة غFG صح	حة. 

}ســــــــــــــــــــتـــــــخـــــــدم kـــــــعـــــــض 
التقن	ـــــات المنـــــاســــــــــــــ�ـــــة 
 Uf̂ لت�ـــــادل المعلومـــــات
الــــــــحــــــــ	ــــــــاة الــــــــيــــــــومــــــــ	ــــــــة 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

}ســــــــــــــتخـــــــدم التقن	ـــــــات 
الــمــنـــــــاســـــــــــــــ�ـــــــة لــتــ�ـــــــادل 

Uf̂ الح	ــــــاة المعلومــــــات 
ا  Òــــــــ	ــــــــة جــــــــزئــــــــ	الــــــــيــــــــومــــــــ
و�ســــــــــتvمل kمســــــــــاعدة 

  اآلخ�pن. 

}ســــــــــــــتخـــــــدم التقن	ـــــــات 
الــمــنـــــــاســـــــــــــــ�ـــــــة لــتــ�ـــــــادل 
المعلومــــــات Uf̂ الح	ــــــاة 

  اليوم	ة. 

  مجال الحقائق: 
تــــحـــــــدNـــــــد أمــــثــــلـــــــة  1.3

مـــــجـــــــة مـــــنـــــتـــــجـــــــات  xGلـــــ
ونماذج رقم	ة #ســــــــ	طة 
الســـــــتخدامها Uf̂ الح	اة 

  اليوم	ة والتعلم. 

Nـــــــعـــــــرض مـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات 
ونـــــــــــمـــــــــــاذج رقـــــــــــمـــــــــــ	ـــــــــــة 
الســـــــتخدامها Uf̂ الح	اة 

  اليوم	ة. 

ال }ســـــــــــــــــتــــطــــيــــع عــــرض 
منتجات ونماذج رقم	ة 
الســـــــتخدامها Uf̂ الح	اة 

  اليوم	ة. 

Nـــحـــــــاول عـــرض kـــعـــض 
الـمـنـتـجـــــــات والـنـمـــــــاذج 
 Uf̂ ة الستخدامها	الرقم
الـحـ	ـــــــاة الـيـومـ	ـــــــة لـ�ن 

  kصورة غFG صح	حة. 

Nعرض منتج أو نموذج 
رق°U واحد الستخدامه 
Uf̂ الــــحــــ	ـــــــاة الــــيــــومــــ	ـــــــة 

  . kمساعدة اآلخ�pن

Nعرض منتج أو نموذج 
رق°U واحد الستخدامه 
Uf̂ الــــحــــ	ـــــــاة الــــيــــومــــ	ـــــــة 
وpــعــرض أمــثــلـــــــة أخــرى 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

Nـــــــعـــــــرض مـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات 
ونـــــــــــمـــــــــــاذج رقـــــــــــمـــــــــــ	ـــــــــــة 
الســـــــتخدامها Uf̂ الح	اة 

  اليوم	ة. 
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U̧ من نقاط، حواف وأوجه Wما تعلم ،  Uf̂ وضع الoائن يتم التعامل مع الoائن أما Uf̂  وضع التعدNل ف	مكنك  يتكون الoائن الرسو
  التعامل مع هذە األجزاء Uf̂ الoائن. 

pط أدوات منصة العمل ل   blenderيzيح لك برنامج    لتحدNد Wالتا�U : عدة أنماط للتحدNد ، Nمكنك اخت	ار احدى األدوات من ¹§

أداة نمط 
  التحدNد

  لتحدNد نقاط
Vertices 
Mode  

  لتحدNد الحواف
Edges Mode 

  لتحدNد األوجه
Faces Mode 

تحدNد نقاط ، حواف وأوجه Uf̂ آن 
  واحد

Mixed Mode 

حدNد
ت الت

ظا
الح

م
  

 ®ستخدم لتحدNد نقاط الoائن.  •
•   FGمحـــــــددة الـتظـهـر النـقـــــــاط غ

تحدNد kاللون األســــــــــــــود ، وعند 
عـــدة نقـــاط فـــإنهـــا تظهر kـــاللون 
تقــــا�U مــــاعــــدا آخر نقطــــة تم  xGال

  تحدNدها تظهر kاللون األب	ض. 

 ®ستخدم لتحدNد حواف الoائن •
 التظهر نقاط الoائن  •

 )vertices    ــــــار	عنــــــد اخت  (
 هذە األداة. 

مــحـــــــددة الــالــحــواف غــFG  تــظــهــر  •
kاللون األســــــــــــــود ، وعند تحدNد 
عـــدة حواف فـــانهـــا تظهر kـــاللون 

 xGمــــاعــــدا آخر حــــافــــة تم ال Uتقــــا�
  تحدNدها تظهر kاللون األب	ض. 

تظهر Uf̂ منتصـــــــــف الوجه نقطة  •
U يــــــــتــــــــم 

IVــــــــائــــــــن والــــــــoمــــــــركــــــــز الــــــــ
 استخدامها لتحدNد الوجه. 

•  FGمحـــــــددة التظهر األوجـــــــه غ- 
kاللون األســــــــــود  - مركزها ونقاط 

U تم 
IVب¬نمـــــــا تظهر األوجـــــــه ال ،

 – المركز ونقطــــــة  –تحــــــدNــــــدهــــــا
.أما آخر وجه تم  Uتقا� xGاللون الk
تحـــــــدNـــــــدە فـــــــإنـــــــه Nظهر kـــــــاللون 

  األب	ض. 

الضــــــــــــــغط المســــــــــــــتمر ع] المفتـــــــاح 
shift  الزرkدNار أداة التحد	أثناء اخت

نـــك من اخت	ـــار 
�
ـــــــــــــ للفـــأرة  Nمك ̈ـ األ}

  عدة أدوات معا،
فيzيح لــــك تحــــدNــــد نقــــاط ، حواف  

  وأوجه Uf̂ آن واحد. 

شvل 
  التحدNد

     
   

D وضع التعدCل Meshتح�pر الoائن تابع � 
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U̧ ، منها:    Uf̂Edit Mode وضع التعدNل     WSelectما توفر القائمة  U تzيح لك تحدNد أجزاء من الoائن الرسو
IVمجموعة من األوامر ال  

  الط�pقة   الوظ	فة   االمر

  طار المحدداإل 
Border Select 

يzيح لــك تحــدNــد أجزاء من الoــائن   
( األوجـــــــه، الــــحــــواف والــــنــــقـــــــاط ) 
الموجودة Uf̂ المنطقة المســــــــتط	لة 

U تم تحدNدها. 
IVال 

 IGاألمر اخ Border Select من القائمة Select و اضغط ع] مفتاح أB .  
U تحوي أجزاء الoائن المطلوب تحدNدها. 

IVلة ال	د المنطقة المستط ^ من مvان المؤ¹§ : حدِّ F_متقاطع ^ F_ظهر خطN  
  الحظ : اخIG أداة التحدNد المناس�ة ( تحدNد نقطة ،....) ق�ل ال�دء بتحدNد المنطقة المستط	لة. 

  

  التحدNد الدائري
Circle Select 

 

يzيح لك تحدNد أجزاء من الoائن  ( 
األوجـــــــه ، الــــــحــــــواف والــــــنــــــقـــــــاط ) 
الموجودة ضــــــــــــــمن المؤ¹§ الدائري 

  للفأرة. 

 IGاألمر اخCircle Select  من القائمةSelect  اضغط ع] مفتاح  أوC . 
. إ� يتحول شvل المؤ¹§  U̧ ̈ للفأرة  لتحدNد أجزاء من الoائن الرسو   دائرة Nمكنك الضغط kالزر األ}

  إللغاء تحدNد األجزاء استخدم عجلة الفأرة. 
  الحظ : اخIG أداة التحدNد المناس�ة ( تحدNد نقطة ،....) ق�ل ال�دء بتحدNد المنطقة المستط	لة. 
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  الط�pقة   الوظ	فة   االمر

(De)select All  � دNإلتحد U̧   . لغاء تحدNد جميع أجزاء الoائن الرسو
 IGمن القائمة اخSelect  األمر (De)select All  أو اضغط مفتاحA .  

(النقــــــاط أو الحواف أو األوجــــــه)  الحظ : يتم تحــــــدNــــــد جميع األجزاء
   حسب أداة التحدNد الفعالة. 

Inverse 
U لم يتم تحــــدNــــدهــــا، و لغــــاء تحــــدNــــد المكونــــات 

IVــــد االجزاء الNلتحــــد
  المحددة حال	ا. 

اضــــــــــــــغط kط�pقــــة أخرى أو  Inverseاألمر اخSelect  IGمن القــــائمــــة 
 ^ F_المفتاح I  +Ctrl .  

Random 
الرؤوس أو الحواف أو الوجوە، لتحــــدNــــد مجموعــــة عشــــــــــــــوائ	ــــة من 

  اسzنادا إ� ق	مة الRس�ة المئpqة. 
  . Randomاألمر اخSelect  IGمن القائمة 

Checker 
deselect 

لتحـــدNـــد أجزاء من الoـــائن  ( األوجـــه ، الحواف والنقـــاط ) #شــــــــــــــvـــل 
  مت�ادل. 

حـــــدد جميع األوجـــــه ثم اخIG من قـــــائمـــــة 
select   األمرChecker deselect  
  تم تحدNد األوجه #شvل مت�ادلالحظ : 

للحصـــــــول ع] التحدNد الصـــــــحيح تأ[د  (
 لــ	ــكــون 

ً
Ñـــــــد أحـــــــد الــوجــوە أوNمــن تــحـــــــد

Active(ق الخطوات   ،ثم طبَّ
لqح الشــــــــــــــطرنج مثـــــال لتحـــــدNـــــد األوجـــــه 

  #شvل مت�ادل و ضافة أ[ËG من خامة. 
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  إضافة أ[ËG من خامة – Modifiersوحدة المعالجة الرقم	ة : المعدالت  -الجزء األول 
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

    

حة : حصتان IGعدد الحصص المق 

 الجزء األول 
 وحدة المعالجة الرقم�ة

 إضافة أ?<$ من خامة  – Modifiersالمعدالت  -5

 MODIFIERحvم المتعلم kخصــــــــــــــــائص المعدل ت  
وHرمجته من خالل اســــــــــــــــتخدام العمل	ات الحســـــــــــــــــاب	ة 

 2.3للحصول ع] نتائج مختلفة kما Nحقق ال�فاNة  
نامج Uf̂ تصـــــــــــــم	م منتجات ا xGســـــــــــــتخدام المتعلم لل

رقم	ة ثالث	ة األkعاد تتvامل مع  kعض المواد الدراس	ة 
األخرى مثل االجتماع	ات والعلوم ع] ســــــــــــــ?	ل المثال 

 . N3 .3حقق ال�فاNة 
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 ع�pزي المعلم � احرص ع] :                                                                                                                       
 

      

  
U تم تناولها kالدرس : التأ[	د ع] 

IVاالختصارات ال 

المفاتيح 
  المستخدمة

  الوظ	فة

A  
 : تحدNد � إلغاء تحدNد جميع الoائنات.    Uf̂Object Mode وضع الoائن  •

  إلغاء تحدNد جميع أجزاء الoائن .  �  : تحدNد    Uf̂Edit  Mode وضع التعدNل  •

C 
 دائرة (Nمكن التحvم kحجمها بتح�pك عجلة الفأرة لألمام والخلف) لتحدNد الoائنات ضمن الدائرة. إ� :  تحول مؤ¹§ الفأرة    Uf̂Object Mode وضع الoائن  •

دائرة ( Nمكن التحvم kحجمها بتح�pك عجلة الفأرة لألمام والخلف ) لتحدNد أجزاء الoائن ضمن إ� :  تحول مؤ¹§ الفأرة    Uf̂Edit  Mode وضع التعدNل  •
  ائرة. الد

Esc  .د الدائريNة التحد	انهاء عمل  
   

  إضافة أ[ËG من خامة – Modifiersالمعدالت تابع � 

 
 

• Uf̂ ^ F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل الق	ة .  الحصةتفع	الدراس 
 اخت	ار الصديق الصالح و دراك المتعلم ألثر الصح�ة الصالحة Uf̂ ح	اته. •
غرس مفاه	م العمل الجماU³ ومســـــاعدة اآلخ�pن عند تنف	ذ أ�شـــــطة الدرس •

 وذلك من خالل مساعدة الزمالء خالل األ�شطة.  ،وأوراق العمل

  احرص ع] تع�pز المهارات التال	ة خالل الحصة :                                

ك	ب  –التحل	ل  -اإلصغاء –التفكFG  –المالحظة  IGنتاج  –الzن  -االسpالتواصل مع اآلخ�– 
ام آراء اآلخ�pن  -المناقشة IGالنظام أثناء األ�شطة.  –التعاون  –النقد البناء واح 

 
 

نم	ـــة مهـــارات التفكFG وتع�pز ت
خالل االطالع مــدارك المتعلم من 

 ع] أفvار متعددة للتصم	م . 
تــنــمــ	ــــــــة مــهــــــــارة اســــــــــــــــــتــخــــــــدام  

المفاه	م والمهارات الســــــــــاkقة عن 
ط�pق تطبيق مهــــارات  االنعvــــاس 
U تعلمها مســـــــ�قا Uf̂ ال�pاضـــــــ	ات 

IVال
U المتعلم لمســــــــــــتوى 

I±ت FGوالعلوم ف
تــوظــ	ــف الــمــعــلــومــــــــة لــتــطــبــيــق مــــــــا 

 تعلمه مس�قا. 



  
 

  132  

 

ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGمهمة مالحظات   مق
  للمعلم

مصادر التعلم 
حة  IGوالمواد المق

  حسب الRشاط

  
  االستكشاف

 إمvان	ة
استخدام 

حدى إ
الطرق 
 أو التال	ة 

ها  FGغ
حسب ما 
 Pا تراە مناس�

 ^ F_للمتعلم
 Uf̂ الفصل. 

  

^ ملعتملا د حأ ف	لvت  F_ kر دملا بات�لا نم فاشـــــكتســـــ ال ا ةصـــــق ةءا ر ق Uµ مث ،122 ص 
ط�ح ســـــــؤال عن إمvان	ة تصـــــــم	م مبV̂ مجلس األمة والمهارات الالزمة لتصـــــــم	مه kما 

ثم توضــــــــــــــيح مفهوم  ،الوقت الذي ســــــــــــــ,ســــــــــــــتغرقه ســــــــــــــبق تعلمه من مهارات، ومقدار 
 . 123الت وفائدتها من خالل أمثلة ال�تاب ص المعّد 

^ ملعتملا ف	لvتو  ةمـــأل ا سلجم V̂ بم نع مل	ف ضر ع  F_ ـــkنع تامـــو لعم صال ختســــــــــــــــا 
U تارpــــخ مجلس األ  -جلس التأســــــــ,%ــــــــU (الم

IVpqــــخ  -مة ال�pإتار V̂شــــــــاء وافتتاح المب�– 
ثم مناقشــــــــــــة المعلومات مع  ،برلمان الطل�ة الســــــــــــنوي ) –حقوق المرأة الســــــــــــ	اســــــــــــ	ة 

^ وتقدNم التغذNة الراجعة ع]  F_كون أالمتعلمN م وان	آخر نقطة تصـــــــــــــــم V̂فتتاح المب
 يتم تناولها لمناقشة تصم	مه. 

̂ متملا ا هئاطعو  لاعفلا ةأر ملا ر و د ]ع د 	[أ تلا  FG  Uf̂ لا ةمدخ� qpح� ط مث،ا هتضـــــــــــــــهنو  ت 
^ kانضــــــــــمام المرأة للمجلس كنائب Nمثل الشــــــــــعب ب�عطائها  F_ســــــــــؤال عن رأي المتعلم

ات	ج	ة ه Uf̂ �شــاط جماk U³اســتخدام نع جاkةحقوقها الســ	اســ	ة، وتتم اإل  IGدائرة إســ)
اقشة تفاص	ل المبV̂ وك	ف	ة ثم استعراض صورة مبV̂ مجلس األمة ومن، المقاkالت)

نامج.  xGال Uf̂ مه	تصم 
 ةمدخـل د اهـتجال او  د جـلا ]ع مهثحو  تpـq �لا ةضـــــــــــــــــهن Uf̂  با�ـشــــــــــــــــلا ر و د ]ع د 	ـ[أ تـلا 

الوطن ورفع اســـــــمه Uf̂ مختلف المجاالت، وط�ح ســـــــؤال عن برلمان الطل�ة الســـــــنوي 
^ عنه F_ل  ،ومعلومات المتعلم	مجلس األمة ومناقشة تفاص V̂ثم استعراض صورة مب

نامج.  xGال Uf̂ مه	ة تصم	ف	وك V̂المب  

 ة	ــمهأ ]ع د 	ـــ[أ تـــلا 
ام آراء االخ�pن  IGاح

 ، ح�pة الراي . 
 ةمو لعملل ةر اشـــــــــــــــــ إل ا 

الخـــاصـــــــــــــــــــة kحقوق 
الـــــــــــــمـــــــــــــرأة ودورهـــــــــــــا 
 Uf̂ الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــل

 المجتمع. 
 ر و د ]عــ د 	ــــــــ[ــأ تــــــــلــا 

الفعال Uf̂  الشـــــــــــ�اب
بناء وخدمة الوطن 

 . ونهضته
 

 . Uµ ر دملا بات�لا 
  
  
 
 سلــــجــــمــــلــــر و صــــــــــــــــــــ 

االمـــــــــة Uf̂ عـــــــــرض 
 . U°Nتقد 

 
 

 
 .  و يد	ف 
  .  ت ال اقم 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
  مصادر التعلم 

حة IGوالمواد المق  

تابع 
  االستكشاف 

•  FGمكن توفN قرأها	ة أو برلمان الطل�ة  ل	اســــــــــ	مقالة عن حقوق المرأة الســــــــــ
ات	ج	ة ن Uf̂ المجموعة وpط�قون و المتعلم IGص ما إسـ	لتلخ U

I±التتابع الحل
ثم اســتعراض صــورة مبV̂ مجلس األمة  ،تعلموە ق�ل مناقشــتهم kمحتواها 

نامج xGال Uf̂ مه	ة تصم	ف	وك V̂ل المب	ومناقشة تفاص  . 
نامج مثل مجلس األمة، ســــــــــــــــور  • xGالk مها	ة تم تصــــــــــــــــم	عرض منتجات رقم

ل، ســـــــ	اج الحدNقة، لqح تزلج، ســـــــلســـــــلة....  ^Ĝالخ الم ^ F_ومناقشـــــــة المتعلم
ا مع توضــــــــــــــيح حول مكوناتها الســــــــــــــzنتاج وجود kعض األجزاء المتكررة فيه

نامج xGال Uf̂ ة المعدالت	ث  ،أهم	ة إح	ات تلقائ FGتأث U±̂ضــــــــــــــــ
ُ
نها عمل	ات ت

ع] الoائن يتم تطب	قها #ســـــــهولة للحصـــــــول ع] تصـــــــام	م متنوعة #شـــــــvل 
 . FGوقت قصḦعة و   متقن #

من المهم kعد االســـــــتكشـــــــاف   •
التطرق إ� مفهوم المعدالت 
وأهميتهــــا  وأنهــــا توفر الجهــــد 

kــــــــالـحصـــــــــــــــــول عـ] والـوقــــــــت 
ـــــــــــــــعــــــة  ̈ـ ــــــــام	م متقنــــــة # تصــــــــــــــ
وHوقــــــــت قصــــــــــــــــW FGمــــــــا Nمكن 
التعــــدNــــل Uf̂ خصــــــــــــــــــــائصــــــــــــــــهــــا 
 حسب التصم	م المطلوب.. 

  

 قو قح نع ةلـــــــاقـــــــم 
المرأة الســــــ	اســــــ	ة � 
بـــــرلـــــمــــــــان الـــــطـــــلـــــ�ــــــــة 

 السنوي. 
 � °N Uــــــدقــــــــتـــــــ ضر عـــــــ 

مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة مـــــــــن 
المنتجــــات الرقم	ــــة  

kـــــــــعـــــــــاد ثـــــــــالثـــــــــ	ـــــــــة األ 
الــــــــــــــمصــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــمــــــــــــــة 
kـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام 

  المعدالت . 

أنواع 
  المعدالت 

نامج يوفر مكت�ة  ؛تقدU°N أو تطبيق عم]U م�ا¹§ عرض  • xGلتوضــــــــــــــــيح أن ال
N Uمكن تطب	قهــــــــا ع] الoــــــــائن، وpطلــــــــب من 

IVة من المعــــــــدالت ال FGكب
^ Uf̂ المجموعات ®ســــــــج	ل أســــــــماء المجموعات األرHــع الرئ,ســــــــ	ة  F_المتعلم

  راق ب	ضاء ، وpتم توضيح Wل جزء منها. أو  أو للمعدالت Uf̂ سبوراتهم 

 ةعو مجم لW  نأ �إ ةر اشـــــــــــــــ إل ا 
من المعدالت فيها عدة أنواع 

 مرت�ة أkجدNا . 
 ةصــــاخ صئاصــــخ لدعم لoل 

kــــــــه ، ولهــــــــذا تختلف لوحــــــــة 
  الخصائص لoل معدل. 

 . °N Uدقت ضر ع 
 .  جمانxG لا 
 �  ءا ضــــــــــــــــــــــــ	بــــــــ قار و أ 

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــورات 
 . ^ F_المتعلم  
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
  مصادر التعلم 

والمواد 
حة IGالمق  

تطبيق 
  المعدالت 

 إمvان	ة
استخدام 

حدى إ
الطرق 
 أو التال	ة 

ها  FGغ
حسب ما 
 Pا تراە مناس� .   

التعرف ع] خطوات تطبيق المعـــدالت من خالل عرض تقـــدU°N مع  •
 التأ[	د ع] أن جميع المعدالت تzشاkه Uf̂ ك	ف	ة إضافتها . 

Nجهز المعلم أوراق �شــــــــــــــــاط للمجموعات فيها المعلومات الالزمة لoل  •
رشـــــــادات ، وتقوم Wل مجموعة ب�ضـــــــافة معدل وخصـــــــائصـــــــه وHعض اإل

) الســــتكشــــاف االختالف Uf̂ 2ل عدة معدالت مختلفة للoائن(ع] األق
ها حســــــب المعدل الذي تم تطب	قه ومناقشــــــة  FGلوحة الخصــــــائص وتغ

إضـــــــافة أ[ËG  إمvان	ةإ�  اإلشـــــــارةالمجموعات حول ذلك kاإلضـــــــافة إ� 
  من معدل ع] الoائن. 

 ت ال د عملا ةفاضإ ةق�p ط ح¹§  ة	ناvمإ 
ح تــــــطــــــبــــــيــــــق مــــــعــــــــدل  مــــــن خــــــالل ¹§
ة  المصــــــــــفوفة ومعدل اإلنعvاس م�ا¹§
واإلشـــــــارة إ� ®شـــــــاkه خطوات إضـــــــافة 

 المعدالت kأنواعها. 
 FG غ ىر خأ ت ال د عم ةفاضـــــــــــــــــإ ة	ناvمإ  

 الموجودة kال�تاب. 
 نم ËG [أ  ةفاضــــــــــــــإ ة	ناvمإ �إ ةر اشــــــــــــــ إل ا 

  معدل ع] الoائن. 

 ضر عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . U°Nتقد 

 طاشـــــــــــــــــ� قار و أ 
  للمجموعات . 

ها   Array   ،Skin   ،Screw   ،Mirror :  التال	ة المعدالت  لوحة خصائص  ضافة واستكشاف�ع] س?	ل المثال Nمكن تvل	ف المجموعات ب FGلمالحظة االختالف ب¬نها أو غ : 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
مصادر التعلم والمواد 

حة IGالمق  

صفوفة 
معدل الم

Array 
 

 لدعملا طس¯م لvش# ح̈§ ,ل ةفلتخم جذ امنل °N Uدقت ضر ع �  و يد	ف ضر ع 
Array   .اته FGوتأث  

 لالخ نم ةقNدحلا جا 	ســــــــــــ ]ع لو صــــــــــــحلل همادختســــــــــــا تاو طخ ةشــــــــــــقانم مث 
U تقس	م الخطوات إ� 

IVة ال	ة األساس	 ْRالُب ^ FGم وتجه	تصم Uf̂ األو� : ^ F_مرحلت
 نحتاج لتكرارها، ثم المرحلة الثان	ة ·U تطبيق المعدل عليها. 

 Nملعتملا نم ملعملا بلط ^ F_  Uf̂ اتكو  ةشقانم تاعو مجملاkمصتلا تاو طخ ة	م 
تح�pر الoائنات مثل التحج	م –إضـــــافة الoائنات -وضـــــع التعدNل إ� نتقال ( اال 

ثم تقدNم التغذNة  ،وضـــــــــــــــع الoائن )إ� العودة  –ضـــــــــــــــع و ضـــــــــــــــافة الخامة والمو 
 الراجعة ومناقشة الخطوات. 

 kفلملا ءا عدتســا د ع Fence يذلا Nبُ لا يو ح ْR	ســاســ ال ا ة	ملعتملا ةشــقانم ة ^ F_ 
 . kArrayك	ف	ة إضافة معدل المصفوفة 

 kبُ لا ر ار كت �إ ةر اشــــــــــــ إل ا ةر و ̂¼  لدعملا ةفاضــــــــــــإ د ع ْR	ســــــــــــاســــــــــــأل ا ة	لل ةoنئا)kvل 
) وظهور خصـــــــــــــــــــائص المعـــدل Uf̂ لوحـــة الختفـــاصــــــــــــــــ	لهـــا وخـــامتهـــا وأkعـــادهـــا ... 

 الخصائص . 
 تادادعــــ إل ا لNــــدعــــت ةر و ̂¼ و   Array لدعــــملا صئاصــــــــــــــــــــخ ةحــــو ل ةشــــــــــــــــــــقانــــم 

الخصـــــائص المختلفة مثل اإلزاحة ، عدد مرات التكرار ، المحور  الســـــتكشـــــاف
تكبFG لوحة الخصــــــــــــــــائص إذا لم الذي يتم التكرار kاتجاهه... مع التنpqه ل�	ف	ة 

  تكن ظاهرة kالoامل. 

 لاقــــــــتـنــال ا ة	ــــــــمــهــأ �إ هpــــــــq نــتــلــا 
kالتصـــــــــــم	م إ� وضـــــــــــع التعدNل 

Edit Mode  قــــــــــ�ــــــــــل الــــــــــ�ــــــــــدء
 IVة ح	ة االســـاســـ	 ْRم الُب	بتصـــم
يـتـم الـتـعــــــــامــــــــل مـع الـoــــــــائـنــــــــات 
المضــــــافة vWائن واحد ف	ما kعد 

ل.   عند إضافة المعدِّ
 

 ]ع لNــــدعــــت يأ نأ �إ هpــــq نتلا 
ا يRتج عنه الoائن األ  Pالحق U[صـــــــــ

U أ�شــــــــ$ت 
IVســــــــخ الRال Uf̂ لNتعد

 بواسطة المعدل. 
 

 ة	ــــــــRـــــبـــــلـــــا م	ـــــجـــــحـــــتـــــ ة	ــــــــنـــــاvــــــــمـــــإ 
 األساس	ة Uf̂ وضع التعدNل. 

 

 تا	ـــلمعلا مادخـــتســــــــــــــــا ة	ـــناvـــمإ 
 Uf̂ ــــــمvــــــــة لــــــلــــــتــــــحــــــ	الــــــحســــــــــــــــــــــــابــــــ

  الخصائص. 

 . و يد	ف 
  . °N Uدقت ضر ع 
 ز اهجk لصــتم ز اهج 

  . العرض
 Datashow  . 

  

^ ملعتملا قيبطت  F_ للR128 ص طاشــــــــــــــــــــــ  Uf̂ ــــــئانــــــث تاعــــــو مجم	ــــــ ةkمادخــــــتســــــــــــــــا 
ات	ج	ة  IGالمدرب. إس  

 Uf̂  ة	ســــــــــــــــاســـــــــــــــــأل ا ة	Rْ بُ لا د Nدحت 
    Object Modeوضع الoائن

 . Uµ ر دملا بات�لا 
 بســـــــــــــــــــــاحـــــلا ةز هجأ 

. اآل U�  
   

  إضافة أ[ËG من خامة – Modifiersالمعدالت تابع � 



  
 

  136  

 

 

ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
مصادر التعلم والمواد 

حة IGالمق  

س 
معدل االنعvا

  
M

irror 
 

و·U تكرار الشـــــvل vkامل تفاصـــــ	له وانعvاســـــه ع]  Mirrorالســـــzنتاج وظ	فة المعدل 
 محور محدد Nمكن استخدام إحدى الطرق التال	ة: 

 . 128عرض تقدU°N لنماذج المغناط,س المعروضة Uf̂ ال�تاب ص  •
^ مثل النظارات الذك	ة ،ن ءيعرض صــور لنماذج فيها جز  • F_نظارات ، منظار  متماثل

 ، م�اU�̂ متماثلة... 
شــــــــــــ	اء للتvامل مع مادة عرض مرآة + مجســــــــــــمات مع توضــــــــــــيح ك	ف	ة انعvاس األ   •

 . العلوم
•  Uf̂ات عرض مختصـــــــإ	اضـــــــpمكن لمعلم ال�N ات	اضـــــــpامل مع مادة ال�vـــــــــــــــــــــــر طار الت 

  لالنعvاس ع] محور محدد. 

إ� أهم	ة اخت	ار  اإلشـــــــارة
الصـــــــــــــــــــــــديق والصــــــــــــــــح�ـــــــة 
الصالحة (قال رسول هللا 
صـــــــــــــــ] هللا عل	ه وســـــــــــــــلم 
الــمــرء عــ] ديــن خــلــ	ــلــــــــه 
فــــــلــــــيــــــنــــــظــــــر أحــــــــدWــــــم مـــــن 

  Nخالل). 

•  . U°Nعرض تقد 
 صور .  •
 مرآة + مجسمات .  •
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اإلشـــــــــــــــــــــارة إ� عــــــدد مرات تكرار 
ل  :  Countالمعدِّ

ها ب�حدى الطرق :  FGمكن تغيN 
ة . .1  كتاkة الرقم م�ا¹§
kاســـــتخدام الســـــهم جهة .2

^ لل�pــــــــادة أوجهــــــــة  F_م	ال
 ال,سار للنقصان. 

 العمل	ات الحساب	ة.  .3

 التنpqه إ�: 
ــــــ	ة ع] المحاور إ ــ اضــ IGعدادات اإلزاحة االفX , Y, Z   ها FGة تغي	وأهم

 . Uf̂ حال الرغ�ة بتغيFG اتجاە التكرار(حسب المحور )
^ األشvال أو إنقاصها ، مع العلم kأن األشvال ك F_ادة المسافة بpة ز	ف	

اU�̂ عند تطبيق المعدل.       IGالوضع االف Uf̂ تكون متالصقة 
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تابع  � معدل االنعvا

  
M

irror 
  

 �إ تاو طخلا م	ســــــــقت ]ع د 	[أ تلاو  لدعملا قيبطت تاو طخ ةشــــــــقانم مث 
U نحتاج لتكرارها، ثم 

IVة ال	ة األساس	 ْRالُب ^ FGم وتجه	األو� تصم : ^ F_مرحلت
	ة األساس	ة. الثان	ة و·U تطبيق المعدل ع]  ْRالُب 

 kفلملا ءا عدتســــا د ع Magnet يذلا Nبُ لا يو ح ْR	ســــاســــ ال ا ة	متت ةز هاج ة 
^ kخطوات إضافة معدل االنعvاس  F_مناقشة المتعلمMirror . 

 kعنا �إ ةر اشـــــ إل ا متت لدعملا ةفاضـــــإ د عvبُ لا سا ْR	ســـــاســـــأل ا ة	لل ةoع نئا[ 
 Uf̂ لوحة الخصائص.  Mirrorوظهور خصائص المعدل  Xالمحور 

^ ملعتملل ةصـــــــــــر فلا ةحات و  ،Mirror لدعملا صئاصـــــــــــخ ةحو ل ةشـــــــــــقانم  F_ 
  المحور الذي يتم االنعvاس عل	ه.  المحاور الستكشاف إعداداتلتعدNل 

 ة	Rْ بُ لا ساvعنال  U�̂ اIG فالا ر و حملا 
ە   Xاألســـــــــــاســـــــــــ	ة هو  FGمكن تغيpو

مــن خــالل لــوحــــــــة الــخصــــــــــــــــــــــــائــص 
 ^ F_ـــــف الـــــمـــــتـــــعـــــلـــــمـــــ	ـــــلـــــvـــــمـــــكـــــن تـــــpو

 kاستكشاف ك	ف	ة ذلك. 
^ مـــــــلـــــــعـــــــتـــــــمـــــــلـــــــا ه	ــــــــبـــــــRـــــــتـــــــ ةر و ̂¼   F_ 

كة للمعدالت  IGللخصـــــــائص المشـــــــ
حـــــــذف المعـــــــدل kعـــــــد   مvـــــــان	ـــــــةو 

X   Uf̂تطب	قــــــه kــــــاســــــــــــــــتخــــــدام الزر
  لوحة الخصائص. 

 �U آ بســـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــ 
متصــــــــــــــــــــــــل kجهــــــــاز 

 العرض . 
 Datashow .  

  مالحظة 
 Nطاشـــ� ةقر و  د ادعإ ملعملل نكم  Wلا ءا ز جأل  و أ قباســـلا سر دلل ةعجار مoنئا Mesh  دحتN Pمدختســـ®و  ،ا د  Uf̂ kادNك  ةصـــحلا ةRالهتســـا طاشـــ U� 

Wائن وoر الpمن خامة الرت�اطه مع الدرس السابق (تح� ËG]ع إضافة أqمدخل لتناول موضMesh(،  .ع المعدالتqثم يتم تناول موض  

 من خامة للoائن 
ËG
ضافة أ[

إ
M

esh
 

 جا ر بأ لثـــم ةمـــاخـــ نم ËG [أ kـــ ةنـــو لم تانـــئاWـــ  ةدعـــل ر و صــــــــــــــــ ةعـــو مجم ضر ع 
الم	ــــاە، ال�طــــارpــــة، قلم رصـــــــــــــــــــاص و مغنــــاط,س ملون kلون آخر Uf̂ طرفـــه 

 .  Meshضافة أ[ËG من خامة للoائن إلتوضيح أهم	ة 
^ ملعتملل ةصر فلا ةحات و  ،ير ئادلا د Nدحتلاk ف�p عتلا  F_  ك  فاشكتس ال	ف	ة 

 Meshثم منــاقشــــــــــــــــــة خطوات إضــــــــــــــــــافــة أ[ËG من خــامــة للoــائن  ،التحــدNــد 
 . ^ F_مشاركة المتعلمk قها	وتطب  

 نم ËG [أ  ةفــاضــــــــــــــــــإ نأ ]ع د 	ــ[أ تــلا 
ح	ث   Meshخامة تكون للoائن 

 Uf̂ ـائنoمكن التعـامل مع أجزاء الN
 وضع التعدNل. 

 يأ مادختســــــــــــــــا ة	ناvمإ �إ هqp نتلا 
U ســــــــــــــــبق التعر 

IVف من  الطرق ال
  عليها  لتحدNد أوجه الoائن. 

 �  °N Uـدقــــــــتـ ضر عـ 
 صور . 

 �U آ بســـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــ 
متصــــــــــــــــــــــــل kجهــــــــاز 

 العرض . 
 Datashow .  
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مصادر التعلم والمواد 

حة IGالمق  

  �شاط
^ بتطبيق الRشــاط ص  • F_ف المتعلم	لvمجموعات  134ت Uf̂

ات	ج	ة ثنائ	ة kاستخدام  IGالمدرب. إس  
 نئاoــلا عضــــــــــــــــو  Uf̂  ة	ــســــــــــــــــاســــــــــــــــــأل ا ة	ــRْ بُ لا د Nــدحــت 

Object Mode   .  
  .   QR د لجم �إ عجر ا ةلماW  طاشRلا تاو طخل 

 . Uµ ر دملا بات�لا 
 بســــــــــــــــــــــاحــــــلا ةز هجأ  

 . Uاال�  

  التطبيق

أ  - 5المعدالت Uf̂ ورقة العملNطبق المتعلم #شـــــــــــــvل فردي  •
 ثم إضافة الخامات.  ،للحصول ع] الUÂ السكUV̂  137ص 

حـــة لحـــل جميع أوراق العمـــل الخـــاصـــــــــــــــــــة  • IGالخطوات المق
  .   k QRالدرس موجودة Uf̂ مجلد 

^ ملعتملا ةشــقانم ةر و ̂¼   F_  Uf̂ فنت بو لطملا	ەذ 
  الستvمال ورقة العمل. 

 جو ر خلا ل�ق م	مصـــــتلا ظفح ]ع ملعملا د كؤ ي 
نامج. من  xGال  

 بســــــــــــــــــــــــاحــــــــلا ةز هجأ 
 . Uاآل�  

ماذا 
  تعلمت

ع] األســــــــــــــــئلة Uf̂ جدول عxGً عن رأNك  جاkةتتم اإل   .   139 تعلمه Uf̂ الصفحة  المتعلمNُقّ	م  •
  ورسم الخ�pطة الذهن	ة . 

ـــــــسر دملا بات�لا   + يـ
  ألوان. 

أ�شطة 
  إسفنج

^ برســــــــــــــــم أNقونــــة kطــــاقــــة  • F_ف المتعلم	لvمكن تN
 المعدالت. 

)أNـــقـــونــــــــة kـــطــــــــاقــــــــة  puzzleتـــركـــ	ــــــــب صـــــــــــــــــــورة ( •
 المعدالت. 

  
أ�شــــــــــــــــطــة اضــــــــــــــــــاف	ــة vNلف بهــا المتعلمون Uf̂ حــالــة 

  نهائهم للRشاط ق�ل kق	ة المجموعات . إ
 .  مسر لل تاو دأ 
 Puzzle  .  

^ ملعتملا ف	لvت  F_  Uf̂ تاعو مجملا kاتكو  ةشـــــــــقانمkمصـــــــــت تاو طخ ة	بلا مR	ســـــــــاســـــــــأل ا ة	دعتلا عضـــــــــو  �إ لاقتنال ا ( س,طانغملل ةNحت - ل �p ر 
ام إ� العودة  –الoائن مثل إضــــــــــافة القاطع و االن?ثاق و ضــــــــــافة الخامة  IGم والمناقشــــــــــة واح	والتصــــــــــم FGز مهارات التفكpائن)  لتع�oوضــــــــــع ال

  اآلخ�pن. 
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^ : دات استخدم الجدول التا�U ( المحّد  F_للمتعلم U
  الوصف	ة ) Uf̂ التقpqم البنا��

  

 المع	ار ال�فاNة الخاصة
  مستوى االنجاز

0 1 2 3 4 

  مجاالت العمل	ات: 
كــــــتــــــــاkــــــــة رمــــــوز   2.3

مــــجــــــــة لــــنــــمــــوذج  xGالــــ
رقــــــــ°U ألداء مــــــــهــــــــام 
ا  Pمختلفة مســـــــــتخدم

امج المتاحة.  xGال  

مــــــــج  xGـــــــــpـــــــــكـــــــــتـــــــــب وN
نــــمــــوذج رقــــ°U ألداء 

  مهام مختلفة. 

ال Nمكنـــــــه كتـــــــاkـــــــة أو 
 U°برمجــــة نموذج رق

  ألداء مهام مختلفة. 

Nـــحــــــــاول أن Nـــكـــتــــــــب 
 Pمـــــــج نـــــــمـــــــوذجــــــــ xGـــــــpا و 

 Pــــــــ	ألداء مــــهــــــــام  ا رقــــمــــ
مختلفة ل�ن  kصورة 

  غFG صح	حة. 

مـــــــــج  xGـــــــــpـــــــــكـــــــــتـــــــــب وN
 Pا نموذجـــــ  Pـــــ	ألداء  ا رقم

مـــــــهــــــــام مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفــــــــة 
kصـــــــــــورة غFG مكتملة 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

مـــــــــج  xGـــــــــpـــــــــكـــــــــتـــــــــب وN
 Pا نموذج  P	صورة  ا رقمk

جــزئــ	ــــــــة ألداء مــهــــــــام 
مختلفة و�ســــــــــــــــتvمل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

مـــــــــج  xGـــــــــpـــــــــكـــــــــتـــــــــب وN
 Pا نموذجـــــ  Pـــــ	ألداء  ا رقم

  مهام مختلفة. 

 مجاالت المواقف: 
اســــــــــــــــــــــــتــــــــخــــــــدام  3.3

امـــــج الـــــرقـــــمـــــ	ــــــــة  xGالـــــ
لـــــجـــــمـــــع وتـــــحـــــلـــــ	ــــــــل 
وpـــــــج  IGــــــــانــــــــات لــ	الــبـــ
أفvــــــــار أو منتجــــــــات 
جــــــــدNــــــــدة kـــطـــ�pــقــــــــة 

  آمنة. 

امج  xGســــــــــــــــتخــــــدم ال{
ـــج  وpــــ IGــــــــة لـــلـــ	الـــرقـــمـــ
ألفــvــــــــار ومــنــتــجــــــــات 

  رقم	ة. 

ال يهتم kاســــــــــــــــتخدام 
امــــــج الــــــرقــــــمــــــ	ــــــــة  xGالــــــ
ــــــــج ألفــــــــvــــــــار  وpــــ IGلــــــــلــــــــ

  ومنتجات رقم	ة. 

Nحــــــاول اســــــــــــــــتخــــــدام 
امــــــج الــــــرقــــــمــــــ	ــــــــة  xGالــــــ
ــــــــج ألفــــــــvــــــــار  وpــــ IGلــــــــلــــــــ
ومـــنـــتـــجــــــــات رقـــمـــ	ــــــــة 
 FGصــــــــــــــــــــورة غــــk لــــ�ــــن

  صح	حة. 

امج  xGســـــــــــــــــتخــــــــدم ال{
ــــج  وpــــ IGــــــــة لــــلــــ	الــــرقــــمــــ
ألفـــvــــــــار ومـــنـــتـــجــــــــات 
 FGصــــــــــــــــورة غk ــــة	رقم
مكتملــة kمســــــــــــــــــاعــدة 

  اآلخ�pن. 

امج  xGســـــــــــــــــتخــــــــدم ال{
ــــج  وpــــ IGــــــــة لــــلــــ	الــــرقــــمــــ
ألفـــvــــــــار ومـــنـــتـــجــــــــات 
رقم	ة kصـــورة جزئ	ة 
و�ســتvمل kمســاعدة 

  اآلخ�pن. 

امج  xGســـــــــــــــــتخــــــــدم ال{
ــــج  وpــــ IGــــــــة لــــلــــ	الــــرقــــمــــ
 ألفـــvــــــــار ومـــنـــتـــجــــــــات

  رقم	ة. 
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  Modifiers المعدالت 

  

·U عمل	ات تلقائ	ة يتم تطب	قها #ســــــهولة ع] الoائنات لzشــــــك	لها والحصــــــول ع] تصــــــام	م تلقائ	ة متنوعة 
  ، وpمكنك إضافة العدNد من المعدالت إ� الoائن  للحصول ع] الشvل المطلوب . ـر #سهولة و�س

 FGنــامج يوفر مكت�ــة كب xGمكن  ةإن الN U
IVمهــا إمن المعــدالت ال	مكن تقســــــــــــــــpــائنــات ، وoعــة إ� ضــــــــــــــــــافتهــا للHأر

  Wما kالشvل المقاkل:  مجموعات رئ,س	ة

  

  

 xGالk ار المعدل المطلوب من قائمة المعدالت	مكن اختpو Uل التا�vالشk تظهر U
IVنامج وال :  
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ً

Ñر  : أوpqل � التحNمعدالت التعدModify  
 qشzشمل أدوات مشابهة لمعدالت ال®p ّانات األخرى، مثل مجموعات ه (انظر أدناە)، ول�ن	عض البk [ل تؤثر عk ائن؛oل الvل م�ا¹§ ع] شvالنقاطها ال تؤثر #ش .  

  
 P	ا : معدالت االنتاج ثانGenerate  

 للoائن أو إضافة هندسة جدNدة تلقائ	ة للoائن.  تتضمن أدوات بناءة لتغيFG المظهر العام
  

 
P
  Deformا : معدالت الzشpqه ثالث

، النصوص،  Meshتتوفر للoائنات من نqع ·U المجموعة من المعدالت ع] تغيFG شvل الoائن دون إضافة تفاص	ل هندس	ة جدNدة، و تعمل هذە 
 والمنحن	ات، واألسطح و � أو الش�vات. 

  
 Pعkاة راnا : معدالت المحاSimulate 

^ نظام الجســـــــــــ	مات أو  ةحزمهذە المجموعة من المعدالت تRشـــــــــــط المحاnاة. Uf̂ معظم الحاالت، يتم إضـــــــــــافة هذە المعدالت تلقائ	ا إ�  F_لما تم تمكW المعدالت
 Uf̂ انvد المNد هو تحد	اء. دورها الوحp ^ FGاة الفnالمعدالت  ةحزممحاmodifier stack   انات من ق�ل	مكن المســــــــــــــــتخدم كقاعدة بN ،تمثلها. وعموما U

IVاألداة ال
 الوصول إ� سمات هذە المعدالت Uf̂ لوحات منفصلة. 
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نامج خصـــــــــــائص و الت الموجودة Uf̂ قائمة المعّد عّد ولoل معدل من المُ  xGالk لها   عداداتالتNمكن تعدpلوحة الخصـــــــــــائص و Uf̂ دة من نوعها خاصـــــــــــة له تظهرpف�

  ساس	ة و·U : حسب الحاجة ، ح	ث تختلف لوحة الخصائص kاختالف المعدل ، ل�ن جميع المعدالت  تzشاkه k Uf̂عض المكونات األ 
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  .  Array Modifierالمصفوفة   مالحظة : اللوحة المستخدمة خاصة kخصائص معدل
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  . اسم المعدل
 

 لنqع المعدل.  ترمز  أNقونة
 . التصدير � لرؤpة المعدل عند التقاط الصورة

 السهم ( Uâ � توسيع ) 
 

إظهار رأس المعدل 
 والخصائص Wاملة . 

أو إلظهار الرأس فقط 
 kدون خ	اراته Wاملة . 

^ إلعادة  F_السهم
ترت,ب المعدالت 
U تم تطب	قها 

IVال
  . ع]  الoائن

X  
 . لحذف المعدل

Apply 
 U

فال  لتطبيق المعدل #شvل نها��
ا.  Pل ع] إعداداته الحقNمكن التعدN  

 ^ F_رمز الع 
  . اخفاء � إظهار تأثFG المعدل Uf̂ المنصة
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  Modifier Stackحزمة المعدالت  

N Uمكن تطب	قها ع]  
IVة ال	ات التلقائ	ع�ارة عن ســـــلســـــلة من العمل U·

ت,ب الذي يتم kه تطبيق المعدالت له تأثFG ع] النz	جة   الoائن IGو ال ،
النهائ	ة لشــــــvل التصــــــم	م . Nمكن إعادة ترت,ب المعدالت #ســــــهولة عن 

  ط�pق النقر ع] رموز السهم ألع] وأسفل Uf̂ لوحة الخصائص. 
^ ع]  المقاkلةع] ســـــــــ?	ل المثال Uf̂ الصـــــــــورة  F_تم تطبيق نفس المعدل

ت,ــــــب Mirror) و(Subdivision Surface(وهمــــــا  الoــــــائن IGول�ن ب (
مختلف فنالحظ اختالف النz	جـــة النهـــائ	ـــة لتطبيق حزمـــة المعـــدالت 

 ع] الoائن . 
  

  
  
  

أما Uf̂ الصورة المقاkلة تم تطبيق عدة معدالت ( حزمة المعدالت ) ع] Wائن 
U . إ� المكعب للوصول 

  التصم	م النها��
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ها ع] Nحتوي ع] kعض أ�U والجدول التا FGائنات: نواع المعدالت وتأثoال   

  
  

  
  
  

   

دل  نqع المعِّ

 اللولب المصفوفة المرآة تقس	م األسطح

    

 الوظ	فة
Nقسم األوجه المكونة للoائن 

 ل�pادة دقة التصم	م
 ثةانعvاس للoائن ع] المحاور الثال 
 لتكpqن Wائن متمائل الجوانب

U للoائن تكرار الoائن xVتكرار لول 

دلنqع   المعِّ
 التغل	ف الش�كة الzشك	ل ال¯س	ط العمل	ات المنطق	ة

    

 الوظ	فة
تطبيق ( توح	د ، اختالف ، تقاطع 

 ^ F_ائنW [ع 
تطبيق  ( انحناء ، التواء ، تدkدب 

 أو تمدد  ) ع] الoائن
التحvم Uf̂ اkعاد الoائن عن ط�pق 

 WLATTICEائن 
 تغل	ف Wائن لoائن آخر
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  المعدل
  الش�ل

  المعدل
  الش�ل

Array Modifier  Data Transfer Modifier  

 

Bevel Modifier  
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  المعدل
  الش�ل

  المعدل
  الش�ل

Boolean Modifier  Edge Split Modifier  

 
 

Remesh Modifier Screw Modifier 
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  المعدل
  الش�ل

  المعدل
  الش�ل

Cast Modifier Smooth Modifier 

 
 

Skin Wave Modifier 
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   Lampاإلضاءة  -  Textureوحدة المعالجة الرقم	ة : الRسيج  -الجزء األول 
  

  

 

  

 

  

    

حة : حصت IGانعدد الحصص المق  

 الجزء األول 
 وحدة المعالجة الرقم�ة

  Lampاءة اإلض  Texture  -  الFسيج  -6

من خالل استخدام المتعلم لمصادر التعلم المتنوعة ومنها   4.2تحقق ال�فاNة ت 
نت  IGوكذلك من اإلن ، U°منتجه الرق Uf̂ سيجRلل�حث عن صور مناس�ة الستخدامها ك

^ إلنتاج المنتجات الرقم	ة من خالل  F_خالل ت�ادل المعلومات والمهارات مع المتعلم
 Pا. األمثلة وأوراق العمل وت�ادلها الحق 

من خالل التحvم kخصائص اإلضاءة المستخدمة عن ط�pق   2.3تحقق ال�فاNة ت 
 U°المنتج الرق Uf̂ ائناتoعض الk ة أي برمجة المتعلم لخصائص	ات الحساب	العمل

 الذي يتم تصم	مه للحصول ع] نتائج مختلفة. 
نامج Uf̂ إنتاج منتجات رقم	ة تخدم المواد األخرى مثل ا  xGستخدام المتعلم لل
U ال�سوف والخسوف) واالجتماع	ات ( ال�رة األرض	ة وعلم ال�pqت) الع

Iلوم (ظاهر�
H	ة ال�دن	ة ( ملعب كرة القدم وتصم	م استاد جابر) مما Nحقق ال�فاNة  IG4.3وال . 
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  ع¥�زي المعلم � احرص ع¡ ... 

 

  

   

   

اإلضاءة  - Textureتابع � الRسيج 
Lamp

 
. ت  ^ F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل الق	فع  
^ أثناء أ�شطة الدرس المتعلقة بتصم	م نموذج رق°N Uحوي علم ال�pqت، وحثهم غ  F_نفوس المتعلم Uf̂ م الوالء والمواطنة	رس ق

 P	ت وعلمها عالpqان وزمان. ع] رفع اسم ال�vل مW Uf̂ ل	لها أفضل تمث	ا وتمث 
 اردها الطب	ع	ة أثناء أ�شطة الدرس المتعلقة بتصم	م نموذج رق°U لل�رة األرض	ة. رس ق	مة الحفاظ ع] األرض ومو غ 

 
 

  Pة مهارة معالجة المعلومات ط�ق	ة محّد  ا تنم	م. دلخطوات منطق	التصم Uf̂ ةHqجة المطل	zة للتوصل إ� الن 
U المتعلم لمستوى توظ	ف منم	ة مهارة استخدام المعلومات والمهارات الساkقة لحل مشvلة تعرض للمتعلم Uf̂ ت

I±ت FGد فNوقف جد
 المعلومة. 

U لدى المتعلم. ا xوالحسا� U
I±المنط FGة التفك	الخصائص لتنمk مvةعند التح	اضpستخدام العالقات ال� 

   

 احرص ع] تع�pز المهارات التال	ة خالل الحصة : 
 U³المالحظة  -التعاون والعمل الجما-  FGل  -التفك	ب  -التحل	ك IGنتاج  -الzن  -االســـــــــpام آراء  -النقد البناء  - المناقشـــــــــة -التواصـــــــــل مع اآلخ� IGاح

 النظام أثناء األ�شطة.  –اإلصغاء و  اآلخ�pن
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGمق  

مهمة مالحظات 
  للمعلم

مصادر التعلم والمواد 
حة IGالمق  

  االستكشاف
Nمكن 

استخدام 
  إحدى الطرق

ها  FGأو غ
حسب ما يراە 

المعلم  
 Pا مناس�

ألنماط 
 Uf̂ ^ F_المتعلم

  الفصل. 

^ ملعتملا ةشـــــــــــــقانم مث  142 ص Uµ ر دملا بات�لاk فاشـــــــــــــكتســـــــــــــ ال ا ةصـــــــــــــق ضر ع  F_ 
ســـــــتاد جابر والتحvم Uf̂ إضـــــــاءة الملعب Wما Uf̂ الواقع،  ثم ابتصـــــــم	م أرضـــــــ	ة ملعب 

  (نqع الRشاط: عرض ومناقشة ثم �شاط فردي) 143مناقشة �شاط ال�تاب ص 
 Wر باج د اتسا بعلم ممصت ةعو مجم ل kملعملا ا هر فو ي ةفلتخم د او م مادختسا .  

 (نqع الRشاط: ضمن مجموعة)  
 د اتســــــــــا بعلم ]ع ةماقم ةار ا�م نم و أ ر باج د اتســــــــــا حا تتفا نع و يد	ف عطقم ضر ع  

، ^ F_ق المتعلمpqشzة الملعب واإلضاءة أثناء الم�اراة .  جابرل	أرضk ثم مناقشتهم 
 . (عرض ومناقشة) 
 متت نأ عq بســــــــأل ا سفنب د اتســــــــ ال ا ]ع تاpر ا�م د قع سر دلا عم نماز ت ا ذإ نكمملا نم 

^ فيها كتمه	د، ثم االنتقال لمناقشةمناقشة نتائجها، ورأي ا F_ة االستاد  لمتعلم	أرض
 . )مناقشة(واإلضاءة ف	ه. 

U لا ة	مقر لا جذ امنلا نم ةعو مجم ضر ع 
IV لا مادختســــــــــــــــا متRتو  ا هيف جيســــــــــــــــvل	ف  Wل 

بوســـــــــــــN IGدوي ألحد النماذج (ع] ســـــــــــــ?	ل المثال :   أو مجموعة بتصـــــــــــــم	م مجســـــــــــــم 
المجموعة الشــــــــمســــــــ	ة ، ال�رة االرضــــــــ	ة  ملعب كرة القدم ، كرات متنوعة مثل كرة 

ع] -قدم ، كرة ســـــــلة ، منصـــــــة إعالن	ة  ....) kاســـــــتخدام المواد المتوفرة للمجموعة
  -أن تتضمن المواد صورة لRسيج التصم	م المطلوب الستخدامها Uf̂ التصم	م 

^ وتوضــــــــــيح مفهوم الRســــــــــيج من خالل عرض نماذج  F_د مناقشــــــــــة المتعلم	عد التمهk يتم
لتوضـــــــــيح أنه ال Nمكن إظهارها بتقاصـــــــــ	ل واقع	ة من خالل  -143ص  -أرضـــــــــ	ة الملعب

 الخامة فقط. 

 نمز  د Nــدحــت ةر و ̂¼  
مناســــــــــــب للRشــــــــــــاط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــيتم االلت زام kــــه ـ
لضــــــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــط زمــــــــــــن 

  الحصة. 
 نمــــــ ةدافــــــــتــــــســــــــــــــــــــــ ال ا 

الـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــومـــــــــــــات 
والمهارات الســــــاkقة 
لــــــــدى الــمــتــعــلــم مـن 
 ^ F_خالل المقـــارنـــة ب
الخــــامــــة والRســــــــــــــــيج 
لــتــوضـــــــــــــــــيــح مــفــهــوم 
الRسيج وهو تغط	ة 

U األ 
Ëـــائن ثال�oعـــاد الk

kصــــــــــــــــورة أو ف	ــــــــديو 
 U©ل واقvظهر #شـ	ل

 . U
I±	وحق 
 

 . Uµ ر دملا بات�لا 
 طاشــــــــــــــــــــــــــRلـــــــــــ د او مـــــــــــ 

 التصم	م. 
 . و يد	ف 
  °N Uدقت ضر ع 
 ز اهجk لصــتم ز اهج 

 العرض 
 Datashow  
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  

مصادر التعلم والمواد 
حة IGالمق  

  الRسيج 
Nمكن 

استخدام 
إحدى هذە  

الطرق أو 
ها  FGغ  

حسب ما 
يراە 

المعلم  
 Pا مناس�

ألنماط 
 ^ F_المتعلم
  . Uf̂ الفصل

  Plane  نئاoلل جيســــــــــRلا ةفاضــــــــــإ مو هفم حيضــــــــــو تل °N Uدقت ضر ع مادختســــــــــاk طســــــــــ¯م ح¹§  
ن الoائن Nجب أن أو  . k144اســـــــــــــــتخدام صـــــــــــــــور مماثلة للموجودة ص   Uv Sphereوللoائن 

  ل	ه. إن تتم إضافة الRسيج أNحوي خامة ق�ل 

^ ملعتملا ]ع تاقاطk عpــــز و ت  F_  : لoملعتم ل kل طقف ةدحاو  ةر و صـــــــــــــ يو حت ةقاطoتمت تانئا 
) والمطلوب  144إضــــــــــــــــافة خامة لها ، ونفس الoائنات kعد إضــــــــــــــــافة الRســـــــــــــــيج ( Wما Uf̂ ص 

ات	ج	ة استخدام  IGحث عن النصف اآلخر إل إسkسيج اRعد إضافة الk ائن نفسهoجاد صورة الN
 له لمالحظة الفرق ب¬نهما. 

 طقف ةدحاو  ةر و صـــــــــــ يو حت ةقاطk لW   :  تانئاW  ةدع يو حت تاعو مجملا ]ع تاقاطk عpــــز و ت 
 Uf̂ فرزهاk ف المجموعات	لvعد إضـافة �سـيج وتk عد إضـافة خامة أوk ائن ق�ل أوoوفيها إما ال

 مجموعات حسب األقسام الثالثة. 

 ةدحاو  ةر و صـ يو حت ةقاطk لWو  : تاعو مجملا ]ع ةفلتخم تانئاW  4 يو حت تاقاطk عpــــز و ت   
kعد إضــافة صــورته أو  إضــافة خامة لoائن ق�لصــور لفقط (نفس الoائن لoل مجموعة) وفيها 

ت¬بها kعد إضافة �سيج وتvل	ف المجموعات صورته خامة أو  IGة ب ب	ج	ات IGاالصطفاف�س . 

 بعـــــــكملا نأ ]ع د 	ـــــــ[أ تـــــــلا 
اU�̂ هو الoائن الوح	د  IGاالف
الذي Nحوي خامة،  أما kق	ة 

U يتم 
IVــــــائنــــــات الoدراجهــــــا إال

 
ّ
  ها تكون kال خامة. فإن

 Uf̂  ة	ـــضـــــــــــــــاIG فالا ةمـــاخـــلا نأ 
اN U�̂ـمـكـن  IGالـمـكـعــــــــب االفـ

ها kاســتخدام   FGحذفها أو تغي
   kMaterialطـــاقـــة الخـــامـــة 

 Uf̂ لqح الخصائص. 

 .  °N Uدقت ضر ع 

 لصــــــــــــــــــــــتمـ ز اهــــــــجـ 
 kجهاز العرض 

 Datashow  

 kيو حت تاقـــــــاطـــــــ 
صـــــــــــــــور الoــــائنــــات 
حســــــــب الRشــــــــاط 
الـمـطـلـوب (قـ�ــــــــل  
إضــــــــــــــــــافـــة خـــامـــة، 
kــــــعــــــــد إضــــــــــــــــــــــافــــــــة 
خــــــــــامــــــــــة، kــــــــــعــــــــــد 

 إضافة  �سيج). 

  إضافة �سيج
Texture 
للoائن 
Plane 

^ Hو  هن¬ب ةنر اقملاو   Plane حطسملا نئاoلا جا ر دإ  F_ ح نم بعكملا	فاو حلا ،طاقنلا د دع ث، 
  Meshح	ث أنه أ#ســــــــــــــط أنواع الoائنات  Planeاألوجه الســــــــــــــzنتاج ماهو الoائن المســــــــــــــطح 

وأسهلها Uf̂ إضافة الRسيج، ح	ث أنه Nحتوي ع] وجه واحد فقط تتم  تغطيته kصورة ثنائ	ة 
ب كرة القدم ، ملعب كرة السلة، أوصورة األkعاد، وذلك للحصول ع] شvل واق©W Uما Uf̂ ملع

U للمنتج الرق°N ) Uمكن عرض صـــــــور للنماذج 
Uf̂ خلف	ة التصـــــــم	م لتظهر عند التصـــــــدير النها��

 المختلفة ع] جهاز العرض )  

نــــــامج الNــــــدعم اللغــــــة  xGمــــــا أن الk
 ^ F_ــــــــة ، وضــــــــــــــــح لــلــمــتــعــلــمــ	ــHالــعــ�
 U xــــة إضـــــــــــــــــــافــــة النص العر�	ــــانvإم
الـــمـــطـــلـــوب مـــن خـــالل حـــفـــظــــــــه 

اســتخدامها كRســيج كصــورة،  ثم 
تتم إضافته ع] الoائن المسطح  

plane  .  

 لصــــــــــــــــــــــتمـ ز اهــــــــجـ 
  . kجهاز العرض

 Datashow  . 
 ضر عــــ �  ر و صـــــــــــــــــــ 

 U°Nتقد . 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة   §̈ حة ل IGمصادر التعلم والمواد   للمعلممهمة مالحظات   مق
حة IGالمق  

تابع�إضافة 
  �سيج

Texture 
 Planeللoائن 

 هتيطغت مث ،هل ةماخ ةفاضــــــ و   Plane نئاoلا جا ر دإ ة	ف	ك  ةشــــــقانم 
 ^ F_ل العلم المطلوب، مع مناقشة المتعلمvسيج للحصول ع] شRب

ح.  و  §̈ ا[هم kالتطبيق العم]U أثناء ال §¹  
 تاعــو مجملا ف	لvت و  ،د دحــملا جيســــــــــــــــRلا فذحــ ة	ــناvــم إل  هpــq نتلا 

 ثم عرض الط�pقة.  ،kاستكشاف ذلك

 ةقkاطمل Generated ر ا	تخا  متي 
الصـــــــــورة ع] الoائن ح	ث Nحســـــــــب 
 U

نامج أkعاد الصـــــورة #شـــــvل تلقا�� xGال
  . Planeلتناسب أkعاد الoائن

 نســــــــــــــــحلا ل	ـثمتلا ة	ـمهأ ةشـــــــــــــــــقانـم 
لل�pqت W Uf̂ل مvان وزمان وموقف 

 ورفع العلم عا
P
 . ل	ا

 لصــــــــــــــــــــــــتمــ ز اهــــــــجــ 
  . kجهاز العرض

 Datashow  . 
 

  إضافة �سيج
Texture 

 للoائن
Uv Sphere 

 يو تحN هنأ حيضــو تو  ،  Uv Sphere  يو ر �لا  نئاoلل طســ¯م ح¹§  
ع] عـدة وجوە يتم تغطيتهــا Wلهــا kصــــــــــــــــورة واحـدة متvــاملــة، وذلك 
للحصول ع] شvل واق©W Uما Uf̂ تصم	م ال�رة األرض	ة، ال�وا[ب، 

، أو أي Wائن كروي (ممكن عرض الشــــــمس، كرة القدم ، كرة الســــــلة 
  صور للنماذج المختلفة ع] جهاز العرض).  

 مث ،هل ةماخ ةفاضـــــــــــــــ و  Uv Sphere نئاoلا جا ر دا ة	ف	ك  ةشـــــــــــــــقانم 
تغطيته بRســــــيج للحصــــــول ع] شــــــvل ال�رة األرضــــــ	ة، مع مناقشــــــة 

^ و  F_ح.  المتعلم §̈ ا[هم kالتطبيق العم]U أثناء ال §¹ 

 بكـــــو ك  ]ع ةظـــــفاحـــــملا ةمـــــ	ق عر ز  
األرض ومواردهــــــــا المتنوعــــــــة  عنــــــــد 

  التطرق لتصم	مها. 
 و د�تل ·U و  ة	فاضـــــــــــــــإ 9 مقر  ةو طخلا 

 ËG]ل أvة #شــــــــــــ	ة ال�رة األرضــــــــــــ	واقع 
 من خالل صقل الحواف وتنع	مها . 

 لصــــــــــــــــــــــــتمــ ز اهــــــــجــ 
  . kجهاز العرض

 Datashow  . 
 

  �شاط
  150 ص 

 Nلا ملعتملا قبطR150 ص طاشــــــــــــــــــــ  Uf̂ ــــئانــــث ةعــــو مجم	مز  عم ة	هلــــ 
ات	ج	ة المجاور kاستخدام  IGإس . U

I±التتابع الحل  

^ مـلـعـتــمــلــا ةشــــــــــــــــــــــــقانــــــــمــ مهــمــلــا نمــ  F_ 
kــــالمطلوب kــــالRشــــــــــــــــــــاط ق�ــــل ال�ــــدء 

  kالتطبيق . 
 طاشــــــــــــــــRلا تاو طخ ]ع لو صــــــــــــــــحلل 

  . QR ارجع إ� مجلد  

 Uµ ر دمــــلا باتــــ�لا 
+أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة 

  الحاسوب. 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
مصادر التعلم والمواد 

حة IGالمق  

اإلضاءة 
Lamp  

  ةءا ض إل ا د و جو ل قر طتلاو  ، هئاش�إ د نع فلملا Uf̂  ةدو جو ملا تانئاoلا ضار عتسا 
 Uf̂  التصم	م وأهميتها وك	ف	ة التعامل معها. 

 نم ةفلتخم عا و نأ ، ةعمشـــــــــــ(لثم تاعو مجملل ةفلتخم ةءا ضـــــــــــإ ر داصـــــــــــم FG فو ت 
)لoل مجموعة الســـzنتاج الخالمصـــابيح مثل مصـــ�اح Nدوي صـــغFG ،ال�شـــاف ... 

نامج . ثم عرض تقدU°N لتوضيح  ،الفرق ب¬نها  xGال Uf̂ أنواع اإلضاءة ^ F_الفرق ب 
 مهتز هجأ ]ع يدر ف لvش# نو ملعتملا FG يغتو   Kuwait Lamp فلم ءا عدتسا 

ثم استvمال الRشاط Uf̂ ال�تاب المدرUµ  ،لموضع الoائن، واستدارته وحجمه
ومن ال̂=وري التنpqه إ� أهم	ة موقع Wائن اإلضاءة kالRس�ة للoائن 151ص 

 حN IVعكس اإلضاءة. 

  Uf̂ ملعتملا ةشـقانم عم: فلملا سفن ^ F_  مهتكر اشـمو kمعلا قيبطتلا U[ يغت  متي FG 
نqع اإلضــــــــــــــــــــاءة Uf̂ لوحــــة الخصــــــــــــــــــــائص لجميع األنواع لمالحظــــة الفرق ب¬نهــــا، 

^ أنواع اإلضاءة المختلفة .   152واستvمال �شاط ص  F_نتاج الفرق بzالس 
  Uf̂ تلا ر اطإvمو لعلا ةدام عم لما Nفو ســــــك  نع ر اســـــــفتســـــــ ال او  ر و صـــــــ ضر ع نكم 

 .  Solar Eclipseالشمس ومناقشته السzنتاج منطق التصم	م ، ثم استدعاء 
 ^ F_ـــــب من خاللـــــه مع منـــــاقشــــــــــــــــــــة المتعلمpو  ،والتـــــدر  U[ـــــالتطبيق العمk هم]ا §¹

الفرصـــــــــــــــة لهم الســـــــــــــــتكشـــــــــــــــاف  تاحة الســـــــــــــــاkقة ع] جهاز المعلم و  -للمهارات 
ع] ك	ف	ـة  -المهــارات الجــدNــدة ع] أجهزتهم ق�ــل تطب	قهــا ع] جهــاز المعلم 

التحvم Uf̂ نqع اإلضـــــــــــاءة،  تحدNد Wائن اإلضـــــــــــاءة، إظهار خصـــــــــــائص اإلضـــــــــــاءة، 
 استدارتها، لونها وقوتها. 

 نئاWــــــ  عq ن نأ �إ ةر اشــــــــــــــــــــــ إل ا 
اU�̂ هـــــــو   IGاإلضــــــــــــــــــــــــاءة االفـــــــ

Point  ــــــــلNــــــمــــــكــــــن تــــــعــــــــدpو
 خصـــــــــــــــــــــــــــائصـــــــــــــــــــــــــــه Uf̂ لـــــــــــqح

  الخصائص. 
 Nــــــــ  عم لمــــــــاعــــــــتلا نكمWنئا 

 Uf̂ ـائن آخرW ـأيW اإلضـــــــــــــــــاءة
نامج من ح	ث اإلضافة،  xGال
تغيFG الوضـــــــــع، االســـــــــتدارة ، 

 التحج	م ، الحذف .. 
 ةظــــــــحــــــــال مــــــــ �إ هpــــــــq نــــــــتــــــــلــــــــا 

Wـــــائن شــــــــــــــــvــــــل  Uf̂  ختالفاال 
Uf̂ الـــــــــمـــــــــوجـــــــــود اإلضـــــــــــــــــــــــــاءة 

المنصــــــــــــــــــة، و أNقونــة kطــاقــة 
كذلك  ،اإلضاءة وخصائصها 

 . عند تغيFG نqع Wائن اإلضاءة
 مادخــــــــتــــــســــــــــــــــــــــ ال  ه	ــــــــجــــــو تــــــلــــــا 

العمل	ـــات ال�pـــاضــــــــــــــــ	ـــة عنـــد 
 تغيFG خصائص اإلضاءة. 

 ةءا ضــــــــــــــــــــإ ر داصــــــــــــــــــــم 
مـــــــــــــــــخـــــــــــــــــتـــــــــــــــــلـــــــــــــــــفـــــــــــــــــة 

  للمجموعات. 
 .  °N Uدقت ضر ع 
 . Uµ ر دملا بات�لا 
 ز اهجk لصــتم ز اهج 

 . العرض 
 Datashow  . 
 بو ساحلا ةز هجأ 
 . ر و ص 
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 مالحظات  : 

 k ائنoسيج للRعد إضافة صورة العلم كPlane  ه إ�pqل   من المهم التنv	اله Uf̂ ظهرNما
  Materialالمحدد، اســــــــــــم الخامة   ح	ث Nظهر اســــــــــــم الoائن - المقاkلةWما  Uf̂ الصــــــــــــورة   -
 اسم الصورة المستخدمة كRسيج kامتدادها. إ� ضافة اسم الRسيج  kاإل و 

  
 . NObject Modeمكن إضافة Wائن اإلضاءة إال Uf̂ وضع الoائن ال  

 . Lampتظهر kطاقة اإلضاءة Uf̂ لوحة الخصائص إالkعد تحدNد Wائن اإلضاءة ال  

 وج	ه المتعلم الستخدام اله	vل لتحدNد الoائن المطلوب #سهولة و¹عة. ت 

 W نوعه U�̂ا IGائن اإلضاءة االفPoint . 

pط أدوات المنصــــــــة اخIG من  Areaمعاينة تأثW FGائن اإلضــــــــاءة ل  ع] التصــــــــم	م : من ¹§
 . Renderedاألمر   Viewport Shadingقائمة 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  
مصادر التعلم 

حة IGوالمواد المق  

  �شاط
  154ص  

 Nلا ملعتملا قبطRر دمــــــــلا باتــــــــ�لا نم طاشــــــــــــــــــــــــ Uµ 154 ص  Uf̂ 
ات	ج	ـــة مجموعــــة ثنــــائ	ــــة مع زم	لــــه المجــــاور kــــاســــــــــــــــتخــــدام  IGإســــــــــــــــ

  المدرب. 

^ ملعتملا ةشــــــقانم مهملا نم  F_ kبو لطملا 
  kالRشاط ق�ل ال�دء kالتطبيق . 

  . طاشRلا تاو طخل  QR   د لجم  عجار  

  .  Uµ ر دملا بات�لا 
 . بو ساحلا ةز هجأ 

إضافة 
Wائن 
Lamp  

  Uf̂ تلا ر اطإvمو لعلا ةدام عم لما Nر اســـــــفتســـــــ ال او  ر و صـــــــ ضر ع نكم 
^ kك	ف	ة إدراج  ،عن مفهوم خســــــــــوف القمر  F_ثم مناقشــــــــــة المتعلم

 U xVpـــائن اإلضــــــــــــــــــاءة من خالل المثـــال التـــدرWLunar Eclipse   ثم
^ ب�دراج  F_ف أحد المتعلم	لvقة يتم تkاســــــــــــتخدام المهارات الســــــــــــاk

ثم تح�pك  ،Wائن اإلضــــــــــــــــاءة ع] الجهاز المتصــــــــــــــــل kجهاز العرض
 Wائن اإلضاءة للحصول ع] اإلضاءة المناس�ة. 

 نم ةقkاسلا سو ر دلاk سر دلا طHر  ة	مهأ 
 Uf̂ قــاkســــــــــــــــ�ــة ســــــــــــــــــاzخالل المهــارات المك

  إضافة الoائن وتغيFG موضعه. 

 ز اهجk لصــتم ز اهج 
   . العرض

 Datashow  . 
 . ر و ص 

  �شاط
  155ص  

 Nلا ملعتملا قبطRر دمــــــــلا باتــــــــ�لا نم طاشــــــــــــــــــــــــ Uµ 155 ص  Uf̂ 
ات	ج	ة مجموعة ثنائ	ة مع زم	له المجاور kاســــــتخدام  IGالتتابع إســــــ

 . U
I±الحل  

  . بو ساحلا ةز هجأ   . طاشRلا تاو طخل  QR  د لجم عجار  

  التطبيق
 Nدر ف ملعتملا قبطN 

P
  . 156 ص  أ -6 لمعلا ةقر و  ا

 ةقر و  قيبطت �إ )م	مصــــــــــــــــتلا ظفحو  هئـاهـتنا د عـk( ملعتملا ه	ـجو ت 
 .  156ب ص -6ة لتصم	م اإلعالن ثرائ	العمل اإل 

 قار و أ قيبطت تاو طخل  QR د لجم عجار  
  العمل. 

^ ملعتملا ةشــــــقانم ةر و ̂¼   F_ kبو لطملا  Uf̂ 
  التصم	م Uf̂ ورقة العمل. 

  . بو ساحلا ةز هجأ 

ماذا 
  تعلمت

  ُNّ ق	هملعت ملعتملا م  Uf̂ 157 ةحفصلا  .  
 نع xG ع لو دجـ Uf̂  ةلـئســــــــــــــــأل ا نع ةkـاجـإل ا 

  رأNك ورسم الخ�pطة الذهن	ة . 
  . Uµ ر دملا بات�لا 
 . ناو لأ  
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^ : استخدم الجدول التا�U ( المحّد  F_للمتعلم U

  دات الوصف	ة ) Uf̂ التقpqم البنا��

  

 المع	ار ال�فاNة الخاصة 
  نجاز مستوى اإل 

0 1 2 3 4 
  مجاالت االرت�اط: 

تـــــــــ�ـــــــــادل الـــــــــنـــــــــص،  4.2
الصـــــــــــــــــــــوت والــــــفــــــ	ــــــــديــــــو 
ووســــــــــــــــــــــائــــــــل أخــــرى مــــع 
الـــمـــجـــمـــوعــــــــة لـــتـــطـــبـــيـــق 

  المشارpــــع. 

}ســـــــــــــــتخدم مصــــــــــــــــادر 
المعلومـــــــات الرقم	ـــــــة 

  Uf̂ تطبيق مشارpعه. 

ال }ســتطيع اســتخدام  
مصــــــــــــــــادر المعلومـات 
الــرقــمــ	ــــــــة Uf̂ تــطــبــيــق 

  مشارpعه. 

Nحــــــــاول اســـــــــــــــتخــــــــدام 
مصــــــــــــــــادر المعلومـات 
الــرقــمــ	ــــــــة Uf̂ تــطــبــيــق 
مشـارpعه ل�ن kصـورة 

  غFG صح	حة. 

}ســـــــــــــــــــتــــخــــــــدم kــــعــــض 
مصــــــــــــــــادر المعلومـات 
الــرقــمــ	ــــــــة Uf̂ تــطــبــيــق 
مشـــــــــارpعه kمســـــــــاعدة 

  اآلخ�pن. 

مصــــــــــــــــادر }ســـــــــــــــتخدم 
المعلومـــــــات الرقم	ـــــــة 
ا Uf̂ تـــــطـــــبـــــيـــــق  Òــــــــ	جـــــزئـــــ
مشــــــــارpعه و�ســــــــتvمل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

}ســـــــــــــــتخدم مصــــــــــــــــادر 
المعلومـــــــات الرقم	ـــــــة 

  Uf̂ تطبيق مشارpعه. 

  مجاالت العمل	ات: 
مجة    2.3 xGة رموز الkكتا

لنموذج رق°U ألداء مهام 
ا  Pمختلفـــــــة مســـــــــــــــتخـــــــدمــــــــ

امج المتاحة.  xGال  

�pكتب وNرمج نموذج ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــرقم مهـــام ي ألداء ـ

  مختلفة. 

ال Nمكنــــــــه كتــــــــاkــــــــة أو 
 U°برمجـــــــة نموذج رق

  ألداء مهام مختلفة. 

Nـــــحــــــــاول أن Nـــــكـــــتــــــــب 
�pــــــو رمج نموذج رق°U ـ

ألداء مهـــــــام مختلفـــــــة 
ر ــــــــــــــــــــــــل�ن  kصــــــــورة غ	

  صح	حة. 

 رمــج ـــــــــــــــــــــــــــــــــNــكــتــــــــب وpــ�
 Pا نموذجـــــــ  Pـــــــ	ألداء  ا رقم

مهام مختلفة kصــــورة 
غــــــــــFG مــــــــــكــــــــــتــــــــــمــــــــــلـــــــــــة 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

رمــج ـــــــــــــــــــــــــــــــــNــكــتــــــــب وpــ�
 Pا نموذج  P	صــــورة  ا رقمk

جــــزئــــ	ــــــــة ألداء مــــهــــــــام 
مختلفـــة و�ســـــــــــــــتvمـــل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

 رمــج ـــــــــــــــــــــــــــــــــNــكــتــــــــب وpــ�
 Pا نموذجـــــــ  Pـــــــ	ألداء  ا رقم

  مهام مختلفة. 

  مجاالت االرت�اط: 
تصـــــــــــــــم	م منتجـــات  4.3

 ^ F_ة مختلفة لتحســـــ	رقم
  تعلم المواد األخرى. 

Nصــــــــــــــــــمـــم مـــنـــتـــجــــــــات 
^ تعلم  F_ة لتحســــــ	رقم

  المواد األخرى. 

ال }ســــــــتطيع تصــــــــم	م 
مـــــنـــــتـــــجــــــــات رقـــــمـــــ	ــــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســـــ

  األخرى. 

Nـحــــــــاول أن Nصــــــــــــــــمـم 
مـــــنـــــتـــــجــــــــات رقـــــمـــــ	ــــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســـــ
األخرى ل�ن kصــــــــــــورة 

  غFG صح	حة. 

Nصـــــــــــــــــــــمــــــم جــــــزء مــــــن 
المنتجــــــــات الرقم	ــــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســـــ
األخرى kمســــــــــــــــــــاعــــــدة 

  اآلخ�pن. 

 Pصــــــــــــــــــــمـــــم جـــــزءN مـــــن  ا
المنتجــــــــات الرقم	ــــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســـــ

و�ســـــــــــــــتvمـــل  ،األخرى
  kمساعدة اآلخ�pن. 

Nصــــــــــــــــــمـــم مـــنـــتـــجــــــــات 
^ تعلم  F_ة لتحســــــ	رقم

  المواد األخرى. 

 Lampاإلضاءة  - Textureتابع � الRسيج 
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ا   -الجزء األول  FGامoة : ال	وحدة المعالجة الرقمCamera  
 

  

 

  

   

حة : حصت IGن اعدد الحصص المق 

ســــــــــــــــتخدام العمل	ات ال�pاضــــــــــــــــ	ة Uf̂ التحvم kخصــــــــــــــــائص الصــــــــــــــــورة ا
U للتوصـــــــــــــــــــل إ� النz	جـــة 

I±ــــل منطvهــــا #شــــــــــــــــ FGرمجتهــــا وتغيHالملتقطــــة و
 2.3المطلHqة Nحقق  ال�فاNة 

نامج Uf̂ تصــــم	م وانتاج منتجات رقم	ة تخدم ا xGســــتخدام المتعلم لل
تعلمه Uf̂ المواد األخرى مثل العلوم (األرض والمجموعة الشـــــــــــــــمســـــــــــــــ	ة) 

U القدNم) Nحقق ال�فاNة واال 
IVpqــــج ال�pات (الف�	4.3جتماع 

 الجزء األول 

 وحدة المعالجة الرقم�ة

ا  -7 Q>امRال   Camera 
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                                                                                                                                    : ع�pزي المعلم � احرص ع] 

  

  

  
   

ا  FGامoتابع � الCamera  

. ت ^ F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل الق	فع 
. ت ^ F_نفوس المتعلم Uf̂ ئذانzمة االس	ز قpع� 
̈§ صور ومقاطع الف	ديو الخاصة kاالخ�pن.  أ ام خصوص	ة اآلخ�pن عند التصpqر وعدم � IGمة اح	ة غرس ق	هم 
^ المرور. ا F_قوانk ام ^ IGعدم اصطحاب الهاتف النقال للمدرسة، االلk ة	المدرس ^ F_مثل القوان ^ F_القوانk ام ^ IGالل 
 لحث ع] اتقان العمل الذي vNلف kه المتعلم فإن هللا Nحب إذا ا

ً
Äم عمWأن يتقنه.  عمل أحد 

ةNلحث ع] التوظ	ف اإل ا ËGكk ^ F_دي المتعلمNأk ات المتوفرة	ـي للتقنkة واالستفادة  ،جا	ات الرقم FGامoمثل الهواتف النقالة، اآلي�اد و ال
 منها kما Nخدم المتعلم . 

 احرص ع] تع�pز التا�U خالل الحصة : 

تق�ل  –النقد البناء  -المناقشــــة –التواصــــل مع اآلخ�pن  -االســــzنتاج  –التحل	ل  -اإلصــــغاء –التفكFG  –-المالحظة  -اإلتقان وجودة العمل  -االســــzئذان 
 التعاون والنظام أثناء األ�شطة.  –الرأي اآلخر 

 
 

 ة للتوصل إ� النz	جة المطلHqة Uf̂ التصم	م. دلخطوات منطق	ة محّد  ا ن خالل معالجة المعلومات ط�قP م 
U المتعلم لمستوى توظ	ف المعلومة لتطبيق ما تعلمه مس�قا. خن م

I±ت FGة حفظ الصورة ف	ف	قة للتعرف ع] كkالل  استخدام المهارات السا 
 نم	ة التفكFG الناقد من خالل نقد التصام	م والصور الملتقطة، الحvم ع] جودة الصور. ت
U والحساkـي لدى المتعلم من خالل استخت

I±المنط FGة التفك	الخصائص. نمk مvة عند التح	اضpدام العالقات ال� 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  

مصادر التعلم والمواد 
حة IGالمق  

  االستكشاف

 قqp شـــــــzل ةمNدقلاو  ةNد	لقتلاو  ة	خpر اتلا  تار ا	ســـــــلا فحتم نع مل	ف عطقم ضر ع 
 . ^ F_المتعلم 

 Nل	فاشــــــــكتســــــــ ال ا ةصــــــــق ةءا ر قو  ضر ع ه  Uf̂ ر دملا بات�لا Uµ قيبطت مث ، 160 ص 
ات	ج	ة Uf̂ مجموعة ثنائ	ة kاســـــــــــــــتخدام  161 �شـــــــــــــــاط ال�تاب المدرUµ ص IGإســـــــــــــــ

^ بتوقعاتهم عن  F_ليها مناقشــــــــــة المتعلمpة الراجعة وNالمدرب،ثم المناقشــــــــــة والتغذ
اض	ة Uf̂ المنصة   IGا االف FGامoشاط: عرض وقراءة ، ثم �شاط س¯ب وجود الRع الqن)

U ثم المناقشة). 
 ثنا��

 ه	ــــف ا FG ماoــــلا د و جو ل ةر اشــــــــــــــــــ إل او  blender جمانــــر ب Freej   Uf̂ فلم Uf̂  لو جتلا مث 
ا واتجــاههــا، Nل	ــه عرض  FGــامoوذلــك ؛ لمجموعــة صـــــــــــــــور تم التقــاطهــا بواســـــــــــــــطــة ال

نامج و·U التقاط صـــــــور للتصـــــــام	م ثالث	ة األkعاد من  xGال Uf̂ ا FGامoلتوضـــــــيح فائدة ال
  زواNا مختلفة. 

 بســـــــــــــــانم نمز  د Nدحت ةر و ̂¼  
ام kه لض�ط  ^ IGشاط يتم االلRلل

 زمن الحصة. 

U لـــــا م	ـــــقـــــلـــــا ]عـــــ د 	ــــــــ[ـــــأ تــــــــلـــــا 
IV 

تضـــمنتها القصـــة (االســـzئذان، 
، اتقان الع ^ F_القوانk ام ^ IGمل االل

الــنــقــــــــد الــبــنــــــــاء، تــقــ�ــــــــل الــرأي 
 اآلخر). 

 . و يد	ف 

 . Uµ ر دملا بات�لا 

 ز اهجk لصتم ز اهج 
 العرض. 

 Datashow . 

 + Freej فلــــــــــمــــــــــ 
 صور التصم	م. 

  

 ^ F_الــــــتــــــنــــــقــــــــل بــــــ
ا  FGـــــامoمنظور ال
ومـــــــــــــــــنـــــــــــــــــظـــــــــــــــــور 

  . الُمستخدم

^ ب ل	صـــو تلل Make It قيبطتب د ا�يآل ا ]ع طاشـــ� و أ لمع ةقر و    F_ ةفلتخم تاطقل 
U األkعــــــاد

Ëم ثال�	ــــــارات المنظور (   لتصـــــــــــــــم	وقــــــائمــــــة خUser Persp , Front 
Ortho   ……….. (،  ا لمشـــاهدة ما تراە FGامoة االنتقال لمنظور ال	انvثم توضـــيح إم

 Pتعلمها المتعلم مســـــــ�ق U
IVط مع طرق التنقل الHا وطلب اســـــــتكشـــــــاف عدســـــــتها وال�

ا عمل	P ك	ف	ة االنتقال إ� منظ FGامoة العودة ور ال	ف	ا ع] جهاز المعلم  وتوضـــــــــيح ك
 Viewإ� منظور المستخدم kالضغط ع] عجلة الفأرة أو kاستخدام األمر نفسه 

> Camera  .  

   مدختسملا ر و ظنم ناW  ا ذإ 
Ortho   أو Persp  فإّن 

 U�̂ا IGالوضع االف Uf̂ ا FGامoال
 تكون Uf̂ المنظور ذو ال�عد 

Camera Persp ــــــمــــــكــــــpن (و
ە) FGتغي .  

 ز اهجk لصتم ز اهج 
 العرض. 

 Datashow . 

  . د ا�يآ و أ لمع ةقر و  

  مالحظة
ـــــــــــــــمنظور المستخدم : ما يراە المستخدم و�شمل التصم	م الرسوم ا Uf̂ التصم	م من Wائنات ـ FGامoعرض ما ®شاهدە الN ا فهو FGامoله، أما منظور الW ي

  ضاءة الموجهة عليها. kخاماتها ومع تأثFG اإل 

   

ا  FGامoتابع � الCamera  
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGللمعلممهمة مالحظات   مق  

مصادر التعلم والمواد 
حة IGالمق  

تح�pك 
Wائن 

ا  FGامoال  

 ،هتر ادتســــــــا ،هم	جحت ،هعضــــــــو م FG يغت :  ر خآ نئاW  يأW  ا FG ماoلا نئاW  عم لماعتلا ة	ناvمإ حيضــــــــو ت 
  . ...الخحذفه 

 نم م	مصـــــــتلل ةفلتخم ا Nاو ز  ةدهاشـــــــمل ا FG ماoلا ك�p حت ة	ف	ك  حيضـــــــو تل Freej فلم مادختســـــــا 
^ ، مع  F_مشاركة المتعلمk ا FGامoةالفرصة لهم الستكشاف عدم إتاحة منظور ال	انvإم  Uf̂ التجول

ا  المنصة FGامoمنظور ال Uf̂   . ة	د للنقطة التال	كتمه  

 :  لؤ اســــــــــــــــــــــــــ® ح� طـــــــــــ 
مافائدة تح�pك Wائن 

ا؟  FGامoال 

 لصـــــــــــــــــــــــتمـ ز اهــــــــجـ 
 kجهاز العرض. 

 Datashow  . 

ــــ� فــــلــــا فلــــمــــ    جpــــ
Freej .  

ت�ب	ت 
Wائن 
ا FGامoال  

 ال إ ا FG ماoلا ر و ظنم Uf̂  نئاoلا لو ح نار و دلاو  ةصـــنملا Uf̂  لو جتلا ة	ناvمإ مدع حيضـــو ت :  ةشـــقانملا 
ا، FGامoت ال	ا.  إذا تم ت�ب FGامoت ال	ث?zالمقصود بk ^ F_وط�ح سؤال حول توقعات المتعلم 

 لهس} ا مم  ،ةفلتخم تاهج نم هتpؤ ر و  م	مصتلا Uf̂  لو جتلا ءا نثأ ا FG ماoلا ت	ب�ت ة	ناvمإ حيضو ت 
ا.  ع] المستخدم معاينة اللقطة ق�ل FGامoالتقاطها بواسطة ال 

^ ملعتملل ةصر فلا ةحات و  ا FG ماoلا نئاW  ت	ب�ت ة	ف	ك  حيضو ت  F_ معلا قيبطتلاو  فاشكتسال ل U[ نم 
 #شvل فردي وUf̂ زمن محدد.  165خالل تطبيق الRشاط ص 

 ،هتر ادتسا ،هم	جحت ،هعضو م FG يغت : ر خآ نئاW  يأW  ا FG ماoلا نئاW  عم لماعتلا ة	ناvمإ ]ع د 	[أ تلا 
ا إضـــــــــــــاUf̂ و  إمvان	ة.. ثم ط�ح ســـــــــــــؤال عن حذفه .  FGامW ائنW تاحة إضـــــــــــــافة  ^ F_الفرصـــــــــــــة للمتعلم

 الستكشاف ذلك عمل	ا ع] أجهزتهم. 

U لا يأ ةلاعفلا ا FG ماoلا ةفر عم ة	ف	ك  حيضـــــو تل °N Uدقت ضر ع 
IV طاقتلال ا هر و ظنم �إ لاقتنال ا متي 

 .hًظهر جزءها العلوي مظلN U
IVال U·الصور و 

 ةصــــــــــــر فلا ةحاتإ عم ةلاعفلا حبصــــــــــــتل م	مصــــــــــــتلا Uf̂  تاFG ماoلا ىدحإ ل	عفت ة	ف	ك  �إ ةر اشــــــــــــ إل ا  
 : U[للتطبيق العم 

 :  لمعلا ةصنم تاو دأ ط¹p§  نم 
                  View > Cameras > Set Active Object As Camera.  

^ ملعتملا ثحــــ  F_ ع[ 
اســــــzشــــــعار ال¯ســــــاطة 
والجمال Uf̂ تصــــــــــم	م 
 U

IVـــــــpqـــــــــــج الـــــــ�ـــــــpالـــــــفـــــــ�
القــدNم عنــد التعــامــل 

 . Freejمع الملف 

 ةفاضــــإ نأ �إ هqp نتلا 
ا  FGـــــــامoاإلضــــــــــــــــــــــاءة وال
تكون فقط Uf̂ وضــــــع 

 الoائن
 Object Mode 

 لصـــــــــــــــــــــــتمـ ز اهــــــــجـ 
 . kجهاز العرض

 Datashow  . 

  . Uµ ر دملا بات�لا 

 بســـــــــــــاحلا ةز هجأ 
 . Uاآل� 

  . °N Uدقت ضر ع 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGمق  

مهمة مالحظات 
  للمعلم

مصادر التعلم والمواد 
حة IGالمق  

التقاط 
  الصورة 
Render 

^ ملعتملا بهاو م ز ار بإ ة	ناvمإ  F_ kصــــــــــتلا qp لا ر و صــــــــــلا ضر عل مهل ةصــــــــــر فلا ةحات�ب ر U
IV 

اتهم أمام  FGامvk عد االتفاق المســـبق معهم ع] الصـــور التقطوهاk) الفصـــلk زمالئهم
 ^ F_ســــ¬تم عرضــــها ) والثناء ع] المتعلم U

IVداعاتهم الkالتعليق ع] جودة الصــــور  وا ،
ات والعدســـــــــات اودقتها، الزو  FGامoتم التقاطها منها، االســـــــــتفســـــــــار عن أنواع ال U

IVا الN
 المستخدمة ... 

^ ملعتملا ]ع لؤ اســـــــــــــــــ® ح� ط  F_ : ــلا ر و ظنم �إ لاقــتنال ا ةدئــافــامــoما FG ةشـــــــــــــــــقانــملاو  ؟ ا 
نامج ®ستخدم اللتقاط الصور للتصام	م من زواNا مختلفة ألتوضيح  xGال Uf̂ ا FGامoن ال

U للصــــــــــــــــور الملتقطـــــة Nعتمـــــد ع] Wمـــــا Uf̂ الواقع وأن اإل 
عوامـــــل ·U  4خراج النهـــــا��

U تم إضـــــــــــــافتها للoائنات kالتصـــــــــــــم	م kاإل 
IVا ، الخامات ال FGامoإ� ضـــــــــــــافة اإلضـــــــــــــاءة، ال

ها والط�قات حجم الدقة و االعدادات المختلفة للتصدير مثل ال FGوغ . 
 م	ماصـــــــــتل ر و صـــــــــ ةدع طاقتلاk تاعو مجملا ف	لvت مث ،ر و صـــــــــلا طاقتلا قر ط ضر ع 

مختلفة ( Wل مجموعة تصـــــــــــــــم	م) الســـــــــــــــzنتاج أن الزمن المســـــــــــــــتغرق لعمل	ة التقاط 
الصــــور Nختلف kاختالف خصــــائص التصــــم	م وانعvاســــات اإلضــــاءة ودقة الصــــورة ، 

pط أدوات المنصة عند التقاط الصور.  §¹ Uf̂ FGللتغي ^ F_اە المتعلم�zولفت ان 
  . Esc حا تفم مادختساk ةر و صلا طاقتلا ة	لمع ءا غلإ ة	ف	�ل ةر اش إل ا  

 ةمـــــ	ق ]ع د 	ـــــ[أ تـــــلا 
U التوظ	ف اإل  xجــــــــا�N

للتقن	ـــــــات المتوفرة 
ة Uf̂ مــــتــــنــــــــاول  ËGــــكــــk

ــــــــــــــــــــــــأNدي المتعلم	 ن ـ
رام خصوص	ة ـــواحت

خــــــــــــ�pــــــــــــن عـــــــــــنـــــــــــد اآل 
 التصpqر. 

 Nطاقـــــتلا ح¹§  نكم 
 Uf̂ مvالصــورة والتح
خصائصها وحفظها 
مــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــالل 

 .  Earthفمل

 لصــــــــــــــــــــــــتمـــ ز اهــــــــجـــ 
 . العرض kجهاز 

 Datashow  . 
 . بو ساحلا ةز هجأ 
 م	ماصـــــــــــــــــت تافلم 

ثــــــالثــــــ	ــــــــة األkــــــعــــــــاد  
مختلفــــــــة جــــــــاهزة 
kــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

  المجموعات. 

 Uf̂ مvالتح
خصائص 

  الصورة

U لحلا عباتتلا ة	ج	تاIG سإ مادختساk ة	ئانث ةعو مجم Uf̂   168 ص طاشRلا قيبطت 
I± . 

 مvحتلا لالخ نم ا هداعkأ FG يغتو  ،ةطقتلملا ةر و صــــــــــــــــلا ةدو جFG يغت ة	ناvمإ حيضــــــــــــــــو ت 
ة  كتاkة العمل	ات   أو kالخصــــــــائص Uf̂ لوحة الخصــــــــائص kكتاkة الرقم المطلوب م�ا¹§

ح ذلك kاستخدام عرض تقدU°N وعمل ا الحساب	ة ، و¹§ P	  مشاركةk ع] جهاز المعلم
، مع توضــــيح ك	ف	ة العودة  ^ F_عد التقاط الصــــورة، التنقل إ� المتعلمk منصــــة العمل

 Uf̂ مvأثنــاء التح U�̂ا IGالعرض االف Uf̂ عــد التقــاطهــا ومنصــــــــــــــــــة العمــلk الصــــــــــــــــورة ^ F_ب
  الخصائص. 

  ]U معلا حيضـــــــــــــــــو تلا 
لـــــلـــــتـــــحـــــvـــــم kـــــجـــــودة 
الصــــــــــــــــورة الملتقطة 
kـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــلـــــــــــــــ	ـــــــــــــــات 

  الحساب	ة. 

 . Uµ ر دملا بات�لا 
 . °N Uدقت ضر ع 
 لصــــــــــــــــــــــــتمـــ ز اهــــــــجـــ 

  . kجهاز العرض
 Datashow  . 
  . بو ساحلا ةز هجأ 
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ح البندالتعلم الأمثلة � أ�شطة    §̈ حة ل IGمصادر التعلم   للمعلممهمة مالحظات   مق
حة IGوالمواد المق  

 هل	مز  عم ة	ئانث ةعو مجم Uf̂  171 ص طاشRلا ملعتملا قبطN   الRشاط
ات	ج	ة المجاور kاستخدام  IGإس . U

I±د لجم عجار    التتابع الحل QR  لا تاو طخلRطاش .  
 . Uµ ر دملا بات�لا 
  . بو ساحلا ةز هجأ 

حفظ 
 الصورة

U رو   FG Puzzle فو ت 
If ل د ا�يال ا ]ع و أ IGك	¹§  ءا ز جأ بpتاو دأ ط 

،  واإلشارة  U³شاط جما� Uf̂ التقاط الصورةk منصة العمل الخاص
لحفظ الصورة من خالل األمر   Imageاستخدام القائمة إ� 

Save as Image   . 
 قو دنص عم لماعتلاو  ةطقتلملا ةر و صلا ظفح ة	ف	ك  ةشقانم 

N Uمكن الحفظ بها عمل	ا المحاورة ، االمتدادات المختلفة ال
IV

 . ^ F_مشاركة المتعلمk  

ــــــــــــ§ لا عضـــــــــــــو م ]ع د 	[أ تلا   ةهجاو  Uf̂  طp̈ـ
نامج.  xGال 

^ ب فالتخال ل هpــــــــq نتلا  F_ فلملا ظفح  Uf̂ 
U التقطتهــــا 

IVنـــامج وحفظ الصــــــــــــــــورة ال xGال
ا.  FGامoال 

 ةفــــــــلــــــتــــــخــــــمــــــلــــــا تادادتــــــــمــــــال لــــــ ةر اشــــــــــــــــــــــــ إل ا 
 ^ F_واالســـــــــــتفســـــــــــار عن  معلومات المتعلم

  عنها وتوضيح الفرق ب¬نها. 

 Puzzle  رو U
If  � 

 آي�اد 
 ز اهجk لصتم ز اهج 

 . العرض
 Datashow  .  

  �شاط
  172ص  

 Nلا ملعتملا قبطRر دملا بات�لا نم طاش Uµ 172 ص  Uf̂ ةعو مجم 
ات	ج	ة ثنائ	ة مع زم	له المجاور kاستخدام  IGث إس	حk المدرب

  Nلتقط Wل منهما صورة مختلفة وpحفظها. 
  . طاشRلا تاو طخل  QR د لجم عجار  

 . Uµ ر دملا بات�لا 
  . بو ساحلا ةز هجأ 

  التطبيق
 Nدر ف ملعتملا قبطN 173 ص  أ -7 لمعلا ةقر و  ا . 
 ةقر و  قيبطت �إ )م	مصتلا ظفحو  هئاهتنا د عk( ملعتملا ه	جو ت 

  . 173ب ص -7ة ثرائ	العمل اإل 

 قار و أ قيبطت تاو طخل  QR د لجم  عجار  
  العمل. 

 . Uµ ر دملا بات�لا 
  . بو ساحلا ةز هجأ 

ماذا 
  .  174 ةحفصلا Uf̂  هملعت ملعتملا م	ّ قNُ    تعلمت

 نع xG ع لو دج Uf̂  ةلئسأل ا نع ةkاجإل ا 
  رأNك ورسم الخ�pطة الذهن	ة . 

 . Uµ ر دملا بات�لا 
  . ناو لأ  
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   : مالحظات 

o طاقةk [الضغط عk ا FGامoخصائص الk مvمكن التحN  لوحة الخصائص Uf̂،  ه منk ل ما ترغبNثم تعد
 خصائص. 

o  انW عند االنتقال من منظور المستخدم سواءOrtho    أو  Persp ا FGامoإ� منظور الCamera View ّفإن ، 
اU�̂ تكون Uf̂ المنظور ذي ال�عد IGالوضع االف Uf̂ ا FGامoال  Camera Persp  ها من خصائص FGمكن تغيpو ،

U تظهر Uf̂ لqح الخصائص : 
IVا ال FGامoال 

 Perspective    . عدk ذات : 
 Ortho   .ذات منظور مسطح : 
 Panoramic   . انوراماk : 

 

o ة	انvم  إمvالتحk دNا وما تراە من خالل تحد FGامoمدى ال
ا  FGامoة ما تراە الNداkStart ونهايته End   

  Uf̂Clipping   من الجزءLens .        
 

o   ل المثال	د من العدسات منها ع] س?Nاملة تحوي العدvنامج مكت�ة مت xGيوفر الCanon 1100D 
, Nexus 5, Nikon DX , Panasonic LX2,Sony A55, SamsungsGalaxy S4     Iphone 5  

ا من الجزء  FGامoع الqار ن	مكن اختpوcamera   ار	الخCamera Prests  ل اإلNعداداتفيتم تعد  P	ا تلقائ
 الجهاز الذي تم اخت	ارە.  إعداداتلتناسب 
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  تابع المالحظات : 

ا حــددهــا من اله	vــل ، و ذا لم تجــدهــا Uf̂ المنصـــــــــــــــــةع  FGــامoــالتعــامــل مع الk ــة  : نــد الرغ�ــة	قــةط لحوّ  و أتــأ[ــد أنهــا ل,ســـــــــــــــــت مخفp� ا� إلعرض ا UÇلعرض الســــــــــــــــل
Wireframe   ا فقد تكون FGامoائنات. الoموجودة داخل أحد ال 

ا واتجاهها k) ، والتقطت عدة صـــــــــور للتصـــــــــم	م  Orthoأو   Perspذا كنت تتجول Uf̂ التصـــــــــم	م Uf̂ منظور المســـــــــتخدم (إ  FGامoموضـــــــــع ال FGتظهر ســـــــــدون تغي
ا نفســــــــــــــها ألنَّ  FGامoالَتَقَطتها ال U

IVحالة ت اللقطة ال Uf̂ أما ، FGا لم يتغ FGامoم والتقاط الصــــــــــــــور فإنَّ منظور ال	التصــــــــــــــم Uf̂ ا والتجول FGامoت ال	الصــــــــــــــور الملتقطة  �ب
ا.  FGامoستختلف وفقا لمنظور ال 

  Uf̂م	التصم Uf̂ ات FGامW حالة وجود عدة  :   
o أنها فعالة UV̂عN ا ال FGامoد الNتحد. 
o  َّم فإن	التصم Uf̂ ا FGامW لها.  عند إضافة	يتم تفع IVتمت إضافتها ال تكون فعالة ح U

IVا ال FGامoال 
o ا الفعالة من خالل جزئها العلوي المظلل FGامoمكن التعرف ع] الN.  
o  َّفإن U�̂ا IGالوضع االف Uf̂ ها FGل غ	يتم تفع IVالفعالة ح U· ة	اض IGا اإلف FGامoال. 

  اختصارات تم تناولها kالدرس : 

  الوظ	فة  المفاتيح المستخدمة
N  .إظهار � إخفاء لوحة الخصائص  

F12  .ا FGامoمنظور ال Uf̂ إلتقاط الصورة  
F11  الصورة الملتقطة ^ F_التنقل ب U�̂ا IGالعرض االف Uf̂ 3ومنصة العملD View . 

ESc 
  ة التقاط الصورة	إلغاء عملRender  . 
  U�̂ا IGالعرض االف Uf̂ 3العودة إ� منصة العملD View .  

  

ا  FGامoتابع � الCamera  
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 : ^ F_للمتعلم U

  استخدم الجدول التا�U ( المحددات الوصف	ة ) Uf̂ التقpqم البنا��

  

 المع	ار ال�فاNة الخاصة 
  نجاز مستوى اإل 

0 1 2 3 4 

  مجاالت العمل	ات: 
كتـــــــاkـــــــة رموز    2.3 

مــــجــــــــة لــــنــــمــــوذج  xGالــــ
رقــــــــ°U ألداء مــــــــهــــــــام 
ا  Pمختلفة مســـــــــتخدم

امج المتاحة.  xGال  

مــــــــج  xGــــــــpـــــــــكـــــــــتـــــــــب وN
نـــمـــوذج رقـــ°U ألداء 

  مهام مختلفة. 

ال Nمكنــــــه كتــــــاkــــــة أو 
 U°برمجة نموذج رق
  ألداء مهام مختلفة. 

Nحــــــــاول أن Nكتــــــــب 
مــــج  xGــــpو  Pا نــــمــــوذجــــــــ 

 Pــــــــ	ألداء مـــهــــــــام  ا رقـــمـــ
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفــــــــة لـــــــ�ـــــــن  
 FGصــــــــــــــــــــــــــــــــــورة غــــــــــــــــــk

  صح	حة. 

مــــــــج  xGـــــــــpـــــــــكـــــــــتـــــــــب وN
 Pا نموذجـــ  Pـــ	ألداء  ا رقم

مــــــهــــــــام مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــــة 
kصــــــورة غFG مكتملة 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

مــــــــج  xGـــــــــpـــــــــكـــــــــتـــــــــب وN 
 Pا نـــــــمـــــــوذجــــــــ  Pــــــــ	ا رقـــــــمـــــــ 

kصــــــورة جزئ	ة ألداء 
مــــــهــــــــام مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــــة 
و�ستvمل kمساعدة 

  اآلخ�pن. 

مــــــــج  xGـــــــــpـــــــــكـــــــــتـــــــــب وN 
 Pا نموذجـــ  Pـــ	ألداء  ا رقم

  مهام مختلفة. 

  مجاالت االرت�اط: 
تصـــــــــــــــــــــــــمـــــــــ	ـــــــــم   4.3

مـــنـــتـــجــــــــات رقـــمـــ	ــــــــة 
 ^ F_مختلفـــة لتحســــــــــــــــ
تـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم الـــــــــــمـــــــــــواد 

  األخرى. 

Nصـــــــــــــــــمم منتجــــــــات 
 ^ F_ــــــــة لــتــحســــــــــــــــــ	رقــمــ
تـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم الـــــــــــمـــــــــــواد 

  األخرى. 

ال }ســـتطيع تصـــم	م 
مـــنـــتـــجــــــــات رقـــمـــ	ــــــــة 
^ تــــعــــلــــم  F_لــــتــــحســــــــــــــــــــ

  المواد األخرى. 

Nحــــاول أن Nصــــــــــــــــمم 
مـــنـــتـــجــــــــات رقـــمـــ	ــــــــة 
^ تــــعــــلــــم  F_لــــتــــحســــــــــــــــــــ
المواد األخرى ل�ن 
 FGصــــــــــــــــــــــــــــــــــورة غــــــــــــــــــk

  صح	حة. 

 Pصــــــــــــــــــمـــم جـــزءN مــن  ا
م	ـــــة المنتجــــــات الرق

^ تــــعــــلــــم  F_لــــتــــحســــــــــــــــــــ
الــــــــــــمــــــــــــواد األخــــــــــــرى 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

 Pصــــــــــــــــــمـــم جــزءN مــن  ا
المنتجـــــات الرقم	ـــــة 
^ تــــعــــلــــم  F_لــــتــــحســــــــــــــــــــ
الــــــــــــمــــــــــــواد األخــــــــــــرى 
و�ستvمل kمساعدة 

  اآلخ�pن. 

Nصـــــــــــــــــمم منتجــــــــات 
 ^ F_ــــــــة لــتــحســــــــــــــــــ	رقــمــ
تـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم الـــــــــــمـــــــــــواد 

  األخرى. 

ا  FGامoتابع � الCamera  
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ا  FGامoتابع � الCamera  

  مالحظة : 

 Uf̂ ل	الدلk طة الموجودةpمكنك عرض الخ�N
 Uf̂ ما س¬تم تناوله، أوk فpة الحصة للتع�Nداk
نهاNة الحصة الستعراض وتلخ	ص ما تم تناوله 

 . U[ق�ل االنتقال للتطبيق العم 
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 (المشارpــــع)وحدة المنتجات الرقم	ة  –الجزء األول 
  

 
 

U ا[zسبها خال
IVافة المهارات الW ث يوظف المتعلم	ة والخاصة  ، ح	ات األساسNعض ال�فاk حققN أو فردي U�̂لعمل تعاو U°وع هو منتج رق §̈ ل الفصل الم

  الدراUµ لتصم	م هذا المنتج. 

  

U ا[zسبها المتعلم Uf̂ وحدة دراس	ة أو أ[ËG خالل الفصل  معظم تهدف وحدة المنتجات الرقم	ة  إ� تحقيق ال�فاNات الخاصة وتع�pز وت�ب	ت
IVالمهارات ال

ا أو أ[vk  ËGل ما Nحpqه من ق	م ت�pqHة، معلومات علم	ة P	ا دراس Pخدم مقررN عادkاأل U
Ëم ثال�	وذلك من خالل إنتاج تصم ، Uµة متعددة .  الدرا	ات	و مهارات ح  

  وpمكن تلخ	ص أهداف وحدة المنتجات الرقم	ة kعدة نقاط منها : 

 إظهار االkداع واالبتvار لدى المتعلم.   ℘
 ®شجيع المتعلم ع] التعبFG عن آرائه وأفvارە kموضوع	ة.  ℘
 تع�pز مهارات االتصال والتعاون والعمل الجماU³ لدى المتعلم.  ℘
 تنم	ة مهارات تنظ	م و دارة الوقت لدى المتعلم.  ℘

  
  

    

حة :  IGحصص  6عدد الحصص المق 

 
ً

Ñأهداف الوحدة  أو : 

  الجزء األول
  وحدة المنتجات الرقم	ة

  المشارpــــع
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 حساس kالمسؤول	ة الفردNة واالنض�اط لدى المتعلم. تنم	ة اإل  ℘

℘  . Uµس�ة خالل الفصل الدراzه المهارات المك	وع مبتكر يوظف ف §̈   استخدام التكنولوج	ا #شvل فعال ومثمر  إلنتاج م

وعه.  ℘ §̈ U  وال�حث kاستخدام مصادر متنوعة للتعلم لتطpqر م
Iة مهارات التعلم الذا�	تنم 

 م	م لدى المتعلم. االطالع ع] مشارpــــع مختلفة أعدت kطرق مختلفة، مما Nعزز مهارات التفكFG والتص ℘

 إ[ساب المتعلم مهارات التفكFG الناقد واتخاذ القرارات.  ℘

 تع�pز ثقة المتعلم بنفسه و كساkه مهارات العرض والتقدNم.  ℘

ــــــــــــــــــــغرس أهم	ة توظ	ف ما يتعلمه المتعلم Uf̂ التvامل مع المواد الدراســــ	ة األخرى، ورHط المواد ب�عضــــها عxG تصــــم	م  و�شــــ ℘ واالســــتفادة من ر المشــــارpــــع، ـ

 المنتجات الرقم	ة والتطpqر عليها. 
 

  
   

 تابع � أهداف الوحدة  

ها من خالل وحدة المنتجات الرقم	ة:                                                        FGة وغ	ة التالpqH IGم ال	ز القpزي المعلم : احرص ع] غرس وتع�pع� 
^ من خالل تعـاونهم Uf̂ انتـاج تصــــــــــــــــم	م متvـامـل kمـا Nحقق الـدقـة Uf̂ غ F_نفوس المتعلم Uf̂ U³مـة التعـاون والعمـل الجمـا	رس ق FGالعمـل، توف

^ Uf̂ المجموعة وتنافسهم اإل  F_المتعلم ^ F_ــــع األدوار بpل منهم.  الوقت و الجهد من خالل توزW م المطلوب من	إنجاز التصم Uf̂ U xجا�N 
U̧ الحن	ف Nحث ع] إتقان العمل Uf̂ جميع مجاالت الح	اة.   ^ أن ديRنا االسال F_المتعلم FGمة إتقان العمل وتذك	غرس ق 

امغ ^ IGمة االل	وع.  رس ق §̈ ام kموعد ®سل	م الم ^ IGالوقت من خالل االلk 
ام اآلخ�pن، النقد البناء وتق�ل الرأي اآلخر من خالل عرض ومناقشة التصام	م وتقدNم التغذNة الراجعة. غ IGم اح	رس ق 

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 
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وعه #شvل فردي، أو       §̈  اشخاص، ع] أن تكون مشارpــــع أعضاء المجموعة متvاملة ومتvافئة، 3 ]ضمن مجموعة ال ي�pد عدد أفرادها ع يRتج المتعلم م
 Pل عضو جزءW ث ينجز	حk امل عند  اvم واحد مت	ل تصمvشzة لNالنها Uf̂ ــــع األعضاءpتم دمج مشارpتعلمها، و U

IVه أغلب المهارات ال	م، يوظف ف	من التصم
ا ع] إنجازە.  PNل عضو فردW م	تم تقيpعرضه، و  

   

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

  ع�pزي المعلم احرص ع] تنم	ة التفكFG الناقد أثناء عرض المشارpــــع من خالل:                     
 

وع المعروض ومناقشة إمvان	ة استخدام طرق أخرى لتصم	مها  §̈ مما يوسع مهارات التفكFG  ،لتأ[	د ع] التفكk FG&ل	ة تصم	م الم

 وتطب	قها للحصول ع] تصام	م مبتكرة.  االبتvاري لدى المتعلم، و�ساعدە ع] فهم أعمق للمهارات

 االطالع ع] مشارpــــع مختلفة أعدت kطرق مختلفة مما Nعزز مهارات التفكFG لدى المتعلم .   

ام اآلخ�pن ،    IGم  اح	حات عليها ( مع غرس ق IGداء المالحظات والمقkة الراجعة من خالل اNة والتغذ	موضوعk م الزمالء	نقد تصام

حات ع] منتجاتهم النقد البناء وتق�ل ا IGام الزمالء عند ط�ح المالحظات والمق IGد ع] حسن االستماع ،اح	لرأي اآلخر من خالل التأ[

 الرقم	ة، وأن تكون kأسلوب مهذب). 

وع  §̈ ا :آل	ة الم P	ثان 
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 : Uصها ع] النحو التا�	مكن تلخN ذ	ط والتنف	عدة مراحل من التخطk مرN وع §̈   الحظ ع�pزي المعلم أن الم

  

  
   

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

ا: 
P
وع ثالث §̈  رحلة الم
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 : uالتخط5ط لحصص وحدة المنتجات الرقم5ة. المرحلة األو  

  من خالل :   Nخطط المعلم لوحدة المنتجات الرقم	ةوUf̂ هذە المرحلة           
ℑ  .الحصة األو� من هذە المرحلة Uf̂ ^ F_ة متنوعة لعرضها ع] المتعلم	نماذج متنوعة لمنتجات رقم  FGوتوف  ^ FGتجه 
ℑ  م للفصول.  إعداد	م والتقيpqعة والتقkنماذج المتا ^ FGوتجه 
ℑ  .دهاNوتحد ^ F_ة من المتعلم	ة استالم المنتجات الرقم	القسم حول آل U°االتفاق مع معل 
ℑ  القسم U°ن.  حولاالتفاق مع معلpوت�ادله مع اآلخ� U°المنتج الرق §̈  طرق توثيق و �

 
   . ال-دء بÈنتاج المنتج الرقDÆ المرحلة الثان5ة : 

  وpتم فيها :        
ℑ  اإلضافة لعرض نماذج ل�عضk وع §̈ ^ kأهم	ة وحدة المنتجات الرقم	ة والهدف منها، التع�pف k&ل	ة الم F_ف المتعلمpتع� U

IVة وال	المنتجات الرقم
pqHة.  IGم ال	ة المتنوعة، أو الق	ات	ة األخرى أو المجاالت الح	قد تخدم المواد الدراس 

ℑ   . U°المنتج الرق Uf̂ ةHqد ع] المهارات المطل	التأ[  
ℑ مها لتوسيع مدارك	ة تصم	ف	ث تتم مناقشة ك	حk ^ F_ة من المتعلم	ار للمنتجات الرقمvعض األفk إتاحة الفرصة لعرض  . ^ F_المتعلم  
ℑ  . U°المنتج الرق §̈  التع�pف kالzسلسل الزمUV̂ إلنتاج المنتجات الرقم	ة وتحدNد مواع	د عرض ،مناقشة ، استالم و �

 
   . تنف5ذ المنتج الرقDÆ المرحلة الثالثة : 

وع  وpتم فيها مناقشة         §̈ ^ الستvمال وتوج	هخطوات سFG الم F_183-182 ص المتعلم   . Uµمن ال�تاب المدر  
    

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

ا: 
P
وع تابع ثالث §̈  رحلة الم
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ا : 
P
وع تابع ثالث §̈  رحلة الم

وعه • §̈ U س¬ت�عها Uf̂ م
IVة العمل ال	د المتعلم آللNتحد

 . U³سواء فردي أو جما 
ذا رغب إتكpqن مجموعة � االنضمام لمجموعة •

 . U³العمل الجماk  المتعلم 

وع والهدف منه . • §̈  تحدNد موضqع الم
وع Uf̂ ال�تاب ص • §̈  .182®سج	ل اسم الم

وع ومراحل تنف	ذە  متvاملةإعداد خ�pطة ذهن	ة • §̈ للم
 . Uf̂184 ال�تاب ص 

التأ[	د ع] أن تحوي الخ�pطة الذهن	ة (اسم وفكرة •
، أجزاءە وتوزpــــع المهام ع] أعضاء  U°المنتج الرق
المجموعة، خطوات ومراحل التنف	ذ، المهارات 

 . المستخدمة W Uf̂ل جزء)

• Pان المتعلم عضوW م العمل  ا إذا	مجموعة يتم تقس Uf̂
 ^ F_ل  بW م المطلوب من	د التصمNاألعضاء، وتحد

عضو، مع مالحظة أن Wل تصم	م Nحوي المهارات 
 المطلHqة أي أن التصام	م تكون متvافئة ومتvاملة. 

وع.  §̈  رسم Nدوي كتخط	ط لفكرة الم

^ الصور المطلHqة كRسيج أو الستخدامها كخلف	ة • FGتجه
 Uf̂ منصة العمل.... 

ستعانة kالمعلم، الزمالء، تنف	ذ التصم	م مع إمvان	ة اال •
 أو مصادر تعلم إضاف	ة عند الحاجة. 



  
 

  175  

والتأ[د  للمـ�����شروعتقي	م المتعلم •
 معظم من شموليته واحتوائه ع]

 المهارات المطلHqة. 
توج	ـــــــه المتعلم الســــــــــــــــتvمـــــــال ص •

187 . 

يتم تجميع  ا جمــاع	ــP إذا Wــان العمــل •
 Uf̂ م أعضـــــــــــــــــاء المجموعة	تصـــــــــــــــــام

 تصم	م واحد متvامل. 

وع• §̈ ح  ،عرض الم §̈ ح	ث }
وع وخطوات  §̈ المتعلم فكرة الم

 التصم	م. 
• P	ان العمل جماعW ل  ا إذاW عرضN

 متعلم الجزء الذي قام بتصم	مه. 

وع. • §̈  تحدNد ط�pقة ®سل	م الم
وع. • §̈  توثيق الم

• §̈ تحدNد وكتاkة ط�pقة �
ە   §̈ وع لالستفادة منه : � §̈ الم

ع] مدونة المتعلم ، أو ع] أحد 
 U³مواقع التواصل االجتما

ت�ادله عxG  و المدرسة،أللمتعلم 
 xGد ، إش�كة المختp xGالk رساله

وU�̂ لزمالئه .... اإل IGل� 

الــتــغــــــــذNــــــــة الــراجــعــــــــة مــن الــمــعــلــم •
والـــــزمـــــالء، تـــــقـــــ�ــــــــل الـــــمـــــالحـــــظــــــــات 

 ومناقشتها. 
توج	ـــــــه المتعلم الســــــــــــــــتvمـــــــال ص •

188 . 

التعدNل ع] التصـــــــــــــــم	م حســـــــــــــــب •
التغـــــذNـــــة الراجعـــــة من مالحظـــــات 

 المعلم والزمالء. 

   

  

 

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

ا: 
P
وع تابع ثالث §̈  رحلة الم
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  مالحظات عامة أثناء المرحلة الثالثة  :    

℘  Pوع ل,س اخت�ار §̈  ا أو ورقة عمل Nقوم المتعلم بzنف	ذها. الم

^ kه Uf̂ الحصة األو� للوحدة .  يتم تحدNد موعد الzسل	م و  ℘ F_الغ المتعلمk 

℘  U
IVار الvحول األف ^ F_مال رحلة   حددها يناقش المعلم المتعلمvرشدهم الستpافة المهارات، وoة شمولها ل	انvارها و م	تم اخت U

IVل منهم، والموضوعات الW

وع kال�تاب ص  §̈  . 183-182الم

^ ب�نجاز المنتجات الرقم	ة المطلHqة خالل الحصص الدراس	ة، والحرص ع] أن Wل ℘ F_ام جميع المتعلم ^ IGم المطلوب  ال	المجموعة يؤدي التصم Uf̂ عضو

ا Nحقق الغرض منها وهو ا[ساب المتعلم المهارات الالزمة وزpادة دافعيته نحو التعلم.  P	د ع] أن انجاز ها ذات	منه بنفسه مع التأ[ 

وع Uf̂ الحصص الدراس	ة Uf̂ مختxG الحاسوب : يU©̂�R ع] المعلم متاkعة المتعلم و®س ℘ §̈ ة تنف	ذ الم IGنموذج خالل ف Uf̂ ل مالحظاته وما تم إنجازە	ج

^ ع] اتمام التصم	م المطلوب منهم ب�تقان، وأن Nحتوي ا F_العمل ، مع حث المتعلم Uf̂ ذ ومدى التقدم	عة، والتعرف ع] خطوات التنفkوع المتا §̈ لم

U تم التدرpب عليها Uf̂ الحصص الدراس	ة . 
IVع] أغلب المهارات ال 

^ أثناء تنف	ذ ا ℘ F_مواضيع دعم المتعلم Uf̂ لم يتم تناولها U
IVنامج (ال xGعض مهارات الk حثهم ع] استخدامk لديهم، وذلك U

Iز التعلم الذا�pوع وتع� §̈ لم

 ال�تاب) وال�حث عن ك	ف	ة تطب	قها. 

وع إذا تطلب األمر ذلك .  ℘ §̈ وع kاالستفسار من زمالئه ومعلمه حول الم §̈  السماح للمتعلم أثناء تنف	ذ الم

   

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

وع §̈ ا:رحلة الم
P
 تابع ثالث
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  عرض المنتج الرق°U وتقدNم التغذNة الراجعة. المرحلة الراkعة : 
  

U البناء من خالل التغذNة الراجعة من المعلم والزمالء ،  Wما Nمكن إتاحة الفرصة ل xجا�Nتق�ل النقد اإلpو U°ل متعلم منتجه الرقW عرضN U°ل منتجه الرقNه لتعد

  حسب المالحظات. 

^ ع] تجميع أعم ℘ F_وع حث المتعلم §̈ ح	ث Nعرض Wل متعلم ، ال أعضاء المجموعة Uf̂ تصم	م واحد ، مع إتاحة الفرصة للجميعkعد االنتهاء من الم

 الجزء الخاص kه من التصم	م ،يناقش مهاراته، }ستق�ل التغذNة الراجعة #شأنه. 

U تخدمها المشارpــــع(مثل العلوم  ℘
IVالفصل للمواد ال U°ة دعوة معل	انvة األخرى: إم	امل مع المواد الدراسvإطار الت Uf̂ ات ..) لحضور حصة	واالجتماع

N Uخدمها لالستفادة منه. إعرض المشارpــــع والتعرف ع] 
IVة ال	وع لمعلم المادة الدراس §̈ ^ و®شج	عهم ، وpمكن إهداء الم F_انات المتعلمvم 

. التأ[	د ع] النقد البناء، وتوج	ه المالحظات ع] التصم	م kدقة مما Nعزز مهارات التفكFG الناقد لدى  ℘ ^ F_المتعلم 

℘  . ^ F_نفوس المتعلم Uf̂ عزز تق�ل النقد والرأي اآلخرN ة صدر، مماkد ع] تق�ل المالحظات برحا	التأ[ 

   

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

وع §̈ ا : رحلة الم
P
 تابع ثالث



  
 

  178  

 

  
  

̈§ المنتج الرق°U :  الخامسة المرحلة   ®سل	م وتوثيق و�

  Uf̂ هذە المرحلة يتم: 

وع kالط�pقة المناس�ة (®شجيع  ℘ §̈ ^ ع] توثيق الم F_إعداد المتعلم (...، U°Nديو، عرض تقد	ر ،فpال�تاب ص  تق� Uf̂ لها	183و®سج .  

نامج معالج النصوص ......) وفق الموعد المتفق عل	ه.  ℘ xGر بpتق� ، U°Nقها ( عرض تقد	ة وتوث	استالم المنتجات الرقم 

 تقي	م Wل عضو ع] إنجازە.   ℘

̈§ المنتجات  ℘ � ، U³مواقع التواصل االجتما Uf̂ ات المدرسة والقسمkة ع] حسا	نت الرقم IGاإلن Uf̂ تم إ�شاؤها U
IVوال ^ F_المتعلمk المدونات الخاصة ،

، منصة تعل	م	ة،  U�̂و IGد االل�p xGأو ال xGش�كة المخت xGموقع الصف السابع ،ت�ادلها مع زمالئه عSketchfab    مجتمع ،blender ..... 

  مالحظات خاصة kالمرحلة الخامسة � 

 ̂¼ورة تجميع المنتجات الرقم	ة لمتعل°U الفصل الواحد ع] وس	ط تخ�UV̂p مناسب و®سل	مها لرئ,س القسم مع الدرجات الخاصة بها .  ℘

^ Uf̂ الفصل الواحد أو جميع فصول الصف الثامن الخت	ار افضل  ℘ F_المتعلم ^ F_قة بkذ مسا	مكن تنفN3  ة يتم	الوحدة. إمنتجات رقم Uf̂ نتاجها 

  

   

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

وع §̈ ا : رحلة الم
P
 تابع ثالث
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  خالل األسابيع الالحقة. ا و�ستvمله تدرpج	P  ،من األسبqع السابع ا kدءP  منتجه الرق°U ي�دأ المتعلم ب�نتاج 

 : Uح التا� IGمن خالل النموذج المق ^ F_عة المتعلمkمكنك متاN  

   

اسم 
وع §̈   م  الم

أسماء أعضاء 
  المجموعة

التصم	م 
المطلوب 

  إنجازە

 األسبqع
  السابع

 األسبqع
  الثامن

 األسبqع
  التاسع

األسبqع 
  العا¹§ 

  12األسبqع   11األسبqع 
التقي	م 
 U

  النها��
تارpــــخ 
  االستالم

                        
                      
                      

                        
                      
                      

                        
                      
                      

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

 Pعkعةراkــــع ا :  متاpالمشار 
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وع  • §̈ ح التا�U للمهارات المتضمنة Uf̂ الم IGمكنك استخدام المقN : 

  البند م
وع  §̈ Nطبق المتعلم المهارات حسب فكرة الم

  kح	ث 

    إدراج الoائنات المناس�ة للتصم	م .   1

^ ع] األقل.   التعامل مع الoائن (تغيFG الموضع�التحج	م� االستدارة).   2 F_طبق مهارتN  

  Nطبق مهارة واحدة ع] األقل.   ).  ËG]Mesh من خامة ألجزاء الoائن أ (للoائن vWل�إضافة  MATERIAL الخامةإضافة   3

  Nطبق مهارة واحدة ع] األقل.   تعدNل شvل الoائن(التحvم Uf̂ أجزاء الoائن � إضافة القاطع�االن?ثاق).   4

5  
  . Modifiersالمعدالت 

وعه §̈   . Nطبق إحدى المهارات حسب م
  ). Texture )Plane  �Sphereإضافة الRسيج

  Nطبق مهارة واحدة ع] األقل.   إلظهار التصم	م kالشvل المناسب .  الموجودة إضافة اإلضاءة � التحvم Uf̂ خصائص االضاءة  6

وع .   7 §̈ ا أثناء عرض الم FGامoت ال	ت�ب    

ا Uf̂ التقاط الصور للتصم	م وحفظها  كتوثيق   8 FGامoوع . استخدام ال §̈     للم

وع  9 §̈     . عرض الم
وع  10 §̈ ̈§ الم � .    

وع جميع ال�فاNات.  ℘ §̈  الحظ :  ل,س من ال̂=ورة أن Nحوي الم

   

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

 Pوع خامس §̈ حةا :مهارات الم IGالمق 
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وع حسب الحاجة ومنها:  §̈ ^ الستخدام kعض المهارات اإلضاف	ة لتع�pز الم F_ه المتعلم	مكن توجN    

 
 

    

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

ا:مهارات إضاف	ة Pسادس 
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 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 
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  blenderبرنامج  – الجزء الثاU�̂ � وحدة المعالجة الرقم	ة 

 � وحدة المعالجة الرقم	ة  الثاU�̂ الجزء 
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D  الجزء blenderمهارات 
Hsالثا  
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  التأثيرات الحركية مدخل إلى -1 :وحدة المعالجة الرقمية  -الجزء الثاني 
  

  

 

  

    

 D
Hsالجزء الثا 

 وحدة المعالجة الرقم5ة
1-  uات الحرك5ة مدخل إ O� التأث
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                                                                                                                         ع�pزي المعلم � احرص ع] ... 

    

    

U تم تناولها kالدرس : 
IVد ع] االختصارات ال	التأ[  

المفاتيح 
  الوظ	فة  المستخدمة

I إضافة  . Uµاإلطار األسا  
Alt + I  اإلطار حذف . Uµاألسا  

   

ات الحرك	ةمدخل إ� تابع �  FGالتأث  

 
 

. ت  ^ F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل الق	فع 
ات الحاسوب kما فيها من أجهزةو  هم	ة المحافظة ع] الممتلoات العامة ومن ضمنها مرافق المدرسة،أ  xGد ع] أنها وُ و  ،مخت	تَد ِج التأ[ 

 
P
^ وتنم	ة مهاراتهم، فالحفاظ عليها دل	ل الوU³ والنضج وتحمل المسؤ لتكون عون F_ة. ا لتعلم المتعلم	ول 

^ kلحث ع] الدور اإلNجاkـي للمتعلم نحو مجتمعه ا  F_قوانk ل عام وvش# ^ F_القوانk ام ^ IGل خاص، #المرور  االلvن من حوله ع]  شpوحث اآلخ�
U̧ الط�pقو  التق	د بها  U مع مستخد

Ifاإلضافة إ�التعامل األخالk ،  .الوقودk ود ^ IGمحطات ال Uf̂ اطات األمن والسالمة	احتk ام ^ IGاإلل 
ام اآلخ�pن وعدم تخطيهم. لنظاا  IGالطابور واح Uf̂ ت,ب IGالk ام ^ IGم واالل 

 

 
 

 لنz	جة المطلHqة Uf̂ التصم	م. ا� إللتوصل  ،لخطوات منطق	ة محددة ا �pق معالجة المعلومات ط�قP طzن�اط عن س نم	ة مهارة اإل ت
U لدى المتعلم ت xالحسا� FGة التفك	نمkمن خالل معرفة معدل عرض اإلطارات  ساب زمن العرضح Uf̂ ة الواحدة	الثان fps . 
U لدى المتعلم من خالل أ�شطة الدرست

I±المنط FGة التفك	وأوراق العمل نم . 

   

 احرص ع] تع�pز المهارات التال	ة خالل الحصة : 
التواصــــــل مع  – اإلصــــــغاء –المناقشــــــة  – ســــــzنتاجاإل  –التفكFG  –المالحظة  

 التعاون والنظام أثناء األ�شطة.  –اآلخ�pن 
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   للمعلممهمة مالحظات   ̈§
مصادر التعلم 

حة  IGوالمواد المق
  حسب الRشاط

  
  االستكشاف

مvان	ة إ
استخدام 
إحدى 

الطرق التال	ة 
ها أو  FGغ

حسب ما 
ا تراە  Pمناس�

 Uf̂ ^ F_للمتعلم
  الفصل. 

^ ملعتملا تامو لعم ةشـــــــــقانم مث بات�لا Uf̂  سر دلاk صاخلا فاشـــــــــكتســـــــــ ال ا ةءا ر ق  F_ بســـــــــأ نع qر و ر ملا ع 
 U xÂ	الخل  Uf̂ ^ F_ف المتعلم	لvة وتNارهم، ومن خالل التغذ	ة من اختpالمجموعات برســــــــــــــم عالمة مرور

 ها وأهميتها الراجعة تعرض Wل مجموعة العالمة المرســــــومة وتقدم ن�ذة عن
ً

Äع ال عبور مثqمشــــــاة، ممن
 الخ. االستدارة .... 

U الث م	مصــــــــــــــتلا جمار ب د حأk هم	مصــــــــــــــت مت ر و ر ملا ةكر حل و يد	ف ضر ع 
Ë� أل اkملعتملا ةشــــــــــــــقانمو  ،د اع ^ F_ 

k م حركة المرور	ة إشارات المرور وتنظ	ق. أهمpالط� U̧ ا ع] مستخد
P

 حفاظ

^ ملعتملا ف	لvتو  ر و ر ملا عq بسأ نع و يد	ف ضر ع  F_ kتامو لعملا ةشقانم مث  ،هنم تامو لعم صال ختسا 
^ وتقدNم التغذNة الراجعة.  F_مع المتعلم 

^ kخالل التغذNة الراجعة يتم مناقشـــــــــــــــة ومن  F_ة المتعلم	ل عام ودور أهمvشــــــــــــــ# ^ F_القوان Uf̂ المرور ^ F_قوان
  . تنظ	م حركة المرور 

  . ةكر حلا مو هفم حيضو تل ءا مسلا Uf̂  د اطنملا ةكر ح نع و يد	ف ضر ع 

  QR د لـــــــجـــــمـــــ Uf̂  ر فـــــو تـــــيـــــ 
ف	ـــديو لحركـــة المرور  تم 
نـــــــامـــــج  xGـــــمـــــــه بـــــ	تصـــــــــــــــــــمـــــ

blender   مكن للمعلمN
 استخدامه Uf̂ هذا الجزء. 

U اجNإل ا ر و دلا ]ع ثحلا  x� 
مجتمعـــــــه للمتعلم نحو 

والـــــــدNـــــــه، وحــثــهــم عــ] و 
ام  ^ IGومنهـــــــا االل ^ F_ـــــــالقوانk

^ المرور .  F_قوان 

 . ملعتملا باتك   

 . ناو لأو  قار و أ 

  . و يد	ف 

ات  FGالتأث
    الحرك	ة 

مvان	ة إ
استخدام 
إحدى 

الطرق التال	ة 
ها أو  FGغ

حسب ما 
ا تراە  Pمناس�

 Uf̂ ^ F_للمتعلم
  الفصل. 

U الث م	مصــــــــــــــتلا تار اهم نم ملعتملا هلو انت ا مع ةط	ســــــــــــــ# ةمدقم 
Ë� أل اkد اع  Uf̂  مقر لا ةجلاعملا ةدحو	ة 

  ^ F_ف المتعلم	لvمكن تpاألول ( و Uµشــــــــاط للمجموعات خالل الفصــــــــل الدراRة �بك	طة ذهنpعداد خ�
(نqع الRشــــــــاط : ع] اآلي�اد، ثم عرض الخرائط الذهن	ة وتتحدث Wل مجموعة عن خ�pطتها. ورق	ة أو 

 U³ة . ثم عرض ومناقشة) �شاط جما	مكن مراجعة المهارات من خالل �شاط ال�طاقات المروحN ماW 

^ ملعتملا ف	لvت  F_  Uf̂ ب تاعــو مجملا IGق	ر دمــلا باتــ�لا طاشــــــــــــــــ� ر و صــــــــــــــ م Uµ ع لو صــــــــــــــحلل 25 ص[ 
U من خالل ثم مناقشة المجموعات خطوات هدم الجدار 

I±ل منطvت¬بها #ش IGة الراجعةلNالتغذ . 
 ثم مناقشة) �شاط جماU³ (نqع الRشاط : 

 Nت نكمvل	ملعتملا ف ^ F_  Uf̂ ف جا تن�ب تاعو مجملا	ر و صـــــــ ةدع نم و يد kبطت د حأ مادختســـــــا	د ا�يال ا تاق 
اتهم kاســـتخدام أحد تطب	قات أو ( xGخk ة إل االســـتفســـار منهم ومناقشـــتهم	ديو من األجهزة الذك	نتاج ف

تهم الساkقة Uf̂ برنامج صانع األفالم ) للتوصل أو عدة صور  xGخk ة. إ�	ات الحرك FGمفهوم التأث  

 kلا تاقاطRقملا طاشــــ IGح 
 .  QRمتوفرة Uf̂ مجلد 

 تاxG خــــــــ طHــــــــر  ة	ــــــــمــــــــهــــــــأ 
^ Uf̂ حــ	ـــــــاتــهــم  F_الــمــتــعــلــمــ
اليوم	ة لت¯ســـــــــــ	ط مفهوم 
ات الـــــــحـــــــركـــــــ	ـــــــة  FGالـــــــتـــــــأثـــــــ

Animation  . 

 Uf̂  ر فـــو تـــمـــ  Wallفلـــمـــ  
  مجلد أوراق العمل. 

 تاقــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــkــــــــــــــــــ 
 الRشاط. 

 د ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــآ 
 للمجموعات. 

 . ناو لأو  قار و أ 

 . ملعتملا باتك 
 
  

    

ات الحرك	ةمدخل إ� تابع �  FGالتأث  
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   مالحظات مهمة للمعلم  ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  
تابع 

ات  FGالتأث
  الحرك	ة 

مvان	ة إ
استخدام 

الطرق إحدى 
ها أو التال	ة  FGغ

حسب ما تراە 
ا  Pمناس�

 Uf̂ ^ F_للمتعلم
  الفصل.  

^ ملعتملا ف	لvت  F_  W 
ً

Ä فر حأ �  ملعلا ر و صــــــــــــــ ةظـــحال م و  ملعتملا باتـــك  حفصــــــــــــــتب ةدحـــ ]ع  Wةمـــل 
Kuwait ا، واألحرف متحركـة؛

P
Wمـا   الموجودة Uf̂ ال�تــاب بزاوpـة الصــــــــــــــفحــة ح	ــث ي�ــدو العلم مرفرفـ

ات حرك	ة متتاkعة للمعلم Nمكن  FGة تحوي تأث	صور إضاف FGكها ع] توفpوتح� Uf̂ طpشـ� U
و س¬نما��

ات الحرك	ة أنســـــــــzنتاج ال ذلك  FGالحركة،  التأثk حاءNجاد إNعة إلkــــع لصـــــــــور متتاp¹ ع�ارة عن عرض
ــــــــــــــــــــــــتvل	ف نصــــــــــف المجموعات بتح�pك الشــــــــــكذلك Nمكن   ، وHق	ة المجموعات يتم طار �pط Uf̂ اإل ـ

 . ثم التغذNة الراجعة والمناقشة �تاببتصفح التvل	فها 

 ·U و  ة	كر حلا تاFG ثأتلا نم عا و نأل ا ضعk ]ع بات�لا Uf̂  فر عت¬س ملعتملا نأ ]ع د 	[أ تلا مهملا نم 
، أو التأثFG الحر«k Uاستخدام المحاnاة.  Uµاستخدام اإلطار األساk U»الحر FGإما التأث  

 ةNـــــــذغـــــــتــــــلــــــا لالخــــــ نمــــــ 
ــــــــــــــــالراجعة من الضــ روري ـ

التــــــأ[	ــــــد ع] أن حركــــــة 
الصــــــــــــــور ت�ــــــدو منطق	ــــــة 
ومzســــــــــــــلســــــــــــــلـــــــة وترت�ط 

ـــــ#س ا�س	اب	ة الحركة رعة ـ
 Uf̂ ك الصــــورpاإلطار تح�

  تصفح ال�تاب. ¹عة أو 

 . ملعتملا باتك   

 . °N Uدقت ضر ع 
  

 FGالتأث
 U»الحر

kاستخدام 
اإلطار 
 Uµاألسا  

 مادختساU» k ر حلا FG ثأتلا مو هفم تار ا�ع �  تاملW  يو حت ة	قر و  تاصاصق ةعو مجم لW  م	لس® متي 
 Uµت,ب اإلطار األسا IGالمجموعة ل Uf̂ ث يتعاون المتعلمون	حk  ،ة ل ËGلحصول ع] األجزاء الم�ع

ات	ج	ة المفهوم الصحيح  IGاستخدام إسk ة، صطفافاإلkل ، أو ث¯ت اإلجا	ة ح�ل الغس	ج	ات IGأو اس 
ثم من خالل التغذNة الراجعة ومناقشة المجموعات يتم التأ[	د ع] المفهوم الصحيح من خالل 

 U°Nنامج مثل ، عرض تقد xGيوفرها ال U
IVة ال	ات الحرك FGاالستدارة ، الموضعمع اإلشارة ل�عض التأث

ة زمن	ة محددة لها kداNة ونهاNة محددة IGات خالل ف FGث يتم عرض هذە التأث	م ح	مكن  ،والتحجpو
  . ثارة تفكFG المتعلمط�ح سؤال مثل (مالذي Nحدد kداNة ونهاNة التأثFG الحر«U ؟) إل 

  : ر و صلاk ةلثمأل ا تافلم 
 Earth rotation , 

football pump ,  
 Race 

متوفرة Uf̂ مجلــــــد أوراق  
العمل لzشغ	لها وعرضها 

ح.  §̈   خالل ال

 ة	قر و  تاصاصق 
 للمفهوم. 

 . °N Uدقت ضر ع 

 . ةلثمأل ا تافلم 
  

  خط الزمن 
Timeline 

 ا هنمو  جمانxG لا ةهجاو  قطانم ةعجار م فدهب  Puzzleب	كIG ل و ســــك	ج ة	ج	تاIG ســــ�ب U³ امج طاشــــ� 
ك	ــب خط الزمن فقط ومعرفــة أجزائــه ،  Timelineخط الزمن IGمن خالل ملف  أو لCar Drive  

^ Uf̂ التطبيق العم]U ع] مشـــــــــــــــــاركـــة التــــأ[	ــــد مع   29-28وتطبيق أســــــــــــــئلــــة ال�تــــاب ص  F_المتعلم
يتم اسzنتاج فاجعة خط الزمن خالل المناقشة والتغذNة الر مالحظة ع] ، و �حـــــــــــالمطلوب أثناء الش

 Uf̂ ــــة خط الزمن	ــــأهمk مvالتح U»الحر FGــــة التــــأثNــــة ونهــــاNــــداk ــــدNــــة تحــــد	ف	ــــة، وك	ات الحرك FGالتــــأث
صـــــــــــفر Uf̂ خط الزمن (اط�ح ســـــــــــؤال 

ً
 -ماذا Nمثل الخط األصـــــــــــفر؟kاعتقادك  -kاســـــــــــتخدام الخط األ

). السzثارة تفكFG المتعلم و  Uمدخل للبند التا�W  

 حUf̂  §¹  جر دتــــــــــــــــــلــــــــــــــــــا 
زمــن مــحــتــpqـــــــات خــط الــ

  . بzسلسل ال�تاب

 Puzzle   ةهــــــــــجــــــــــاو 
 U

Ifنــامج ور xGع] أو ال
 االي�اد . 

 + بو ســــــــــــــاحلا ز اهج 
 kجهاز العرض. 

  . ملعتملا باتك   

ات الحرك	ةمدخل إ� تابع �  FGالتأث  
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   للمعلممهمة مالحظات   ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

  تابع � 
  خط الزمن 
Timeline 

 kدقت ضر ع مادختساN U° و أ kمعلا قيبطتلا U[ فلم لالخ نم ¹§ ا�ملا Car Drive  حيضو ت متي :  
U يتم عرضـــــــــــــها أثناء ®شـــــــــــــغ	ل العرض، ت�دأ  عرض الات إطار منطقة  •

IVتحوي اإلطارات ال
 U'تRــة العرض وتNــداk ــل العرض فــإن جميع بــ�طــار	ــة العرض، وعنــد ®شــــــــــــــغNبــ�طــار نهــا

ات الحرك	ة الموجودة Uf̂ هذە المنطقة يتم عرضها.  FGالتأث 
 kداNة العرض.  إطار  •
 نهاNة العرض.  إطار  •
 . Uf̂ خط الزمن ـ̂= Nظهر kاللون األخ Current Frame الحا�U اإلطار أن  •
ع�ارة عن عالمات إرشــــــــادNة التأ[	د ع] أنه ، مع Keyframe األســــــــاUµ اإلطار مفهوم  •

. وتظهر kاللون األصفر Uf̂ خط الزمن، ت U»الحر FGة التأثNة ونقطة نهاNداk مثل نقطة 

^ ب لقنتلا ة	ف	ك  ءا صقتسا  F_ تار اط إل ا  Uf̂ نمز لا طخ . 

 Nهجت نكم ̂ FG kاســــــــــلا طاقنلا نع ةلئســــــــــأ ]ع يو تحت تاقاطkملعملا ا هعز و ي د نبلا ا ذه نمضــــــــــ ةق 
ات	ج	ة ت لتطبيق �شاط جماk U³استخدام ع] المجموعا IGللتأ[د من تحقق ا[شف أوراقك إس

  نفس ال�طاقات لجميع المجموعات) ثم المناقشة والتغذNة الراجعة. توزpــــع ( المفاه	م

 xG كم نمز  طخ FG فو ت ا ذ�ـح 
لoل مجموعة الســــتخدامه 

ح  هذا الجزء.  عند ¹§
  

 . °N Uدقت ضر ع 

 بو ســــــــــــــاحـــــــلا ز اهـــــــج 
الــمــتصـــــــــــــــــــــل kــجــهـــــــاز 

 العرض. 

 يو حـــــــتـــــــ تاقـــــــاطـــــــkـــــــ 
 أسئلة. 

 نمـــــــــــــــــز لـــــــــــــــــا طخـــــــــــــــــ 
  للمجموعات . 

 . ملعتملا باتك 

 Car Drive.  فلم 

  . بو ساحلا ةز هجأ 

 ضر ع متي ث	ح ،ضر علا ل	غشzب مvحتلا ·U و  نمز لا طخ Uf̂  ل	غشzلا ط¹p§  ةف	ظو  حيضو ت 
ات حرك	ة أو محاnاة، و حسب ®سلسلها Uf̂ خط الزمن، جميع اإلطارات  FGه من تأثpqمن  وما تح

pط الzشغ	ل عمل Car Driveخالل ملف  §¹ Uf̂ شاف وظائف األدوات المختلفةz]وا UÈا يتم تق P	 
اإلجاkات ع] أجهزة المجموعات، ثم الـتأ[	د ع]  #شvل جماU³  31ال�تاب ص بتطبيق �شاط 

 من خالل المناقشة والتغذNة الراجعة.  الصح	حة

 ل	غش® د نعو  ،طقف د دحملا نئاoلل ة	ساسأل ا تار اط إل ا و ه نمز لا طخ Uf̂  ر هظN ا م نَّ أ ]ع د 	[أ تلا 
ات الحرك	ة ضمن منطقة  العرض فإنَّ  FGائنات(ات العرض إطار جميع التأثoيتم عرضها  )لجميع ال 
^ السzنتاج ذلك.  Uf̂ المنصة، F_و تاحة المجال للمتعلم  

 ةظحال م ]ع د 	[أ تلا 
pط الzشغ	ل  §¹ Uf̂ FGالتغي

 ®شغ	ل العرض. عند 

   د لجم Uf̂  طاشRلا ةkاجإ 
QR     .الدرسk الخاص  
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   للمعلممهمة مالحظات   ̈§
مصادر التعلم 

حة  IGوالمواد المق
  حسب الRشاط

fps 

^ مل	ف ضر ع   F_ صق FGpفلتخم ن ^ F_ ح نم	ب قر فلا نع ر اسفتس ال او  ةعر ـــسلا ث ^ F_ س�ا	با	ةكر حلا ة  Uf̂  Wل 
 .  fpsمعدل عرض اإلطارات Uf̂ الثان	ة الواحدة كتمه	د ثم استخدامه Wمدخل لتوضيح مفهوممنهما  

 Nةكر حتملا ر و صلا �إ ةر اش إل ا نكم  Uf̂ ر اط إل ا  Wا م  Uf̂ نو كتت ةكر حلا نأ حيضو تل جذ و منك  26 ص بات�لا 
ل عند عرضــــها الحركة المطلHqة، وأن  من ســــلســــلة من الصــــور المتتاkعة ال

�
vشــــ

ُ
® U

IV كpادة ¹عة تح�pز
 Uf̂ ط الصـــورp  ي�pد من ا�ســـ	اب	ة التأثFG الحر«U للoائن، واســـتخدامه Wمدخل لتوضـــيح مفهوماإلطار ¹§

ا) صور الRشاط ( من الممكن توفUf̂ FG الثان	ة الواحدةاإلطارات معدل عرض  P	قه عمل	وتطب . 

U لا تار اط إل ا د دع لدعمل ةر اش إل ا 
IV فإ ا هضر ع متي IGضا P	 ا  Uf̂ ناثلا	ةدحاو لا ة fps  ر اطإ 24 و هو . 

 Nهجت ملعملل نكم ̂ FG  ا و  ءا صــــــــــقتســــــــــ ال  تاعو مجملل طاشــــــــــ� ةقر و]zيغت تاو طخ فاشــــــــــ FG ضر ع لدعم 
Uf̂ الثان	ة الواحدة من خالل ترق	م الخطوات Uf̂ �شــــــــــــــاط للمجموعات الثنائ	ة kاســــــــــــــتخدام اإلطارات 

ات	ج	ة  IGإس 
�
 ك. ج، شار) زاو) ، ر فك

 Uf̂  تار اط إل ا ضر ع لدعم �  ة	لامجإل ا تار اط إل ا د دع = �U امجإل ا ضر علا نمز  نَّ أ جا تنzســـــــــــــاو  ةشـــــــــــــقانم 
  . الثان	ة الواحدة

 ملــعــتــمــلــلــ لاجـــــــمــلــا ةحـــــــاتـــــــإ 
ا�ســــ	اب	ة  Uf̂ الســــzنتاج الفرق 

من  fpsوأهم	ـــــــة  الحركـــــــة 
ح	ث ا�ســــــــــــــ	اب	ة الحركة من 

اإلطــــــــــــارات خــــــــــــالل عــــــــــــدد 
Uf̂ الـــــــثـــــــانـــــــ	ـــــــة الـــــــمـــــــعـــــــروض 

 الواحدة. 

^ ملعتملل حضــــــــــــــِّ و   F_ د دعـــــ نَّ أ 
اإلطـــارات اإلجمـــال	ـــة = إطـــار 

إطـــار  – End نهـــاNـــة العرض
  . kStartداNة العرض 

 ةFG صـــــــــــــــق مال فــأ 
مـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــة 

̈عة .   ال

 م	قر ت طاشــــــــــــــــ� 
تغيFG  خطوات

fps .  

 FGالتأث
 U»الحر � 

  الموضع 
Location 

 ه	ف متي ر خآ لاثم يأ و أ( ،ىر خأ �إ ةطقن نم م	قتســـم طخ ]ع عر اشـــلا Uf̂  تار ا	ســـلا ةكر ح ةشـــقانم 
^ kك	ف	ة إضــــــــــــــافة  F_ف المتعلمpة محددة) ثم تع�	ة زمن IGان آلخر خالل فvائن من مoموضــــــــــــــع ال FGتغي

 Uµاإلطار األســـا U»حر FGة الموضـــع وتوضـــيح أنه إلضـــافة تأث	لخاصـــLocation  ائن محددoات�اع يتم  ل
 الخطوات التال	ة: 

. االنتقال Uf̂ خط الزمن إ� إطار  -1 U»الحر FGة التأثNداk  
2-  Uµإضافة اإلطار األساKeyframe   ة الموضع	لخاصLocation  ة عند إطارNداk . FGالتأث 

.  Uf̂ خط الزمناالنتقال  -3 U»الحر FGة التأثNإ� إطار نها 

 . الoائن للموضع الجدNد تغيFG موضع   -4

.  إضافة إطار أساUµ لنهاNة الحركة Uf̂ الموضع الجدNد عند إطار نهاNة  -5 U»الحر FGالتأث  

Nحــــدد ه من المهم أن Nــــدرك المتعلم أنــــ
 U»الحر FGــــة التــــأثNــــة ونهــــاNــــداk  من خالل

إضــافة اإلطارات األســاســ	ة عند إطارات 
نامج Nحســــب  xGخط الزمن، وال Uf̂ معينة
^ عxG اإلطارات  F_انvالم ^ F_ائن بoموضع ال

 U»الحر FGل التأث	ب¬نهما عند ®شغ .  
«U ل,س وأن kــــداNــــة ونهــــاNــــة التــــأثFG الحر 

ـــــــــــــــــــــــــkالشـــــــــــ رط تمثل kداNة ونهاNة منطقة ـ
  . Start,Endإطارات العرض 

 ز اهـــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الــــــحـــــــاســـــــــــــــــــوب 
المتصــل kجهاز 

 العرض. 

 ةكـــــــر حــــ فلــــمــــ  
  المرور. 
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   للمعلممهمة مالحظات   ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

 U»الحر FGالتأث
  الموضع � 
Location  

-  
إضافة اإلطار 

 Uµاألسا  

 ك�p حتل «U ر حلا FG ثأتلا ةفاضـــإ ة	ف	ك  حيضـــو تل Dice2 فلم Uf̂  د Ĝ لا لاثم مادختســـا 
 Locationلخاصــــ	ة الموضــــع من خالل إضــــافة اإلطارات األســــاســــ	ة وذلك لنقاط ا

^ Uf̂ التطبيق للنقاط المحددة،  F_اك المتعلم  أثناء المناقشة. العم]U ومن المهم ا¹§

^ kالتغيUf̂ FG خط الزمن عند إضـــــــــــافة اإلطارات األســـــــــــاســـــــــــ	ة، ظهور   F_ناقش المتعلم
 Uf̂ اله	vل kجانب اسم الoائن.  Animation  رمز 

 Nةلئســــــــــــــأ ةدع ملعملا ضر ع kقيبطت مادختســــــــــــــا Make it  كر اشــــــــــــــ®و  د ا�يآل ا ]ع 
 . Uة ع] األسئلة ع] التوا�kاإلجاk المجموعات  

^ ملعتملا عا جـــIG ســــــــــــــا ]ع صر حا  F_ 
 FGقة الخاصـــــة بتغيkللمهارات الســـــا
موضـــــع الoائن ســـــواء #شـــــvل حر أو 

  وفق أحد المحاور. 

 بو ســـــــــــــــــــــاحـــــــلـــــــا ز اهـــــــجـــــــ 
 المتصل kجهاز العرض. 

 . Dice2 فلم  

  . د ا�يآ 

اإلطار  حذف
 Uµاألسا  

 مث جمانxG لا Uf̂  ة	ســـــاســـــأل ا تار اط إل ا فذح ة	ف	ك  فاشـــــكتســـــاk تاعو مجملا ف	لvت 
  التغذNة الراجعة. تقدNم  مناقشة اإلجاkات المختلفة و 

  
 بو ســـــــــــــــــــــاحـــــــلـــــــا ز اهـــــــجـــــــ 

 المتصل kجهاز العرض. 

  . Dice2 فلم  

  الRشاط
 ث	حk طاقنلا ة	ق�ل ة	ســــــــاســــــــأل ا تار اط إل ا ةفاضــــــــ�ب د Ĝ لا طاشــــــــ� ملعتملا لمvتســــــــ} 

  األما[ن المناس�ة لها حسب اللون. إ� تتحرك من أما[نها 
 قيـــبـــطـــتـــلـــ ةحـــــــIG قـــمـــلـــا تاو طـــخـــلـــا 

  .  QRالRشاط موجودة Uf̂ مجلد 

 . ملعتملا باتك 

 Dice3  فلم 

  بو ساحلا ةز هجأ 

  التطبيق
  ُNلمعلا قار و أ ملعتملا قبط . 

  . سر دلا تار اهم عيمج لمش® سو ر دلا عيمج Uf̂  أ  لمعلا ةقر و  � FG كذ ت 
 قار و أ قيبطتل ةحــIG قملا تاو طخلا 

  .  QRالعمل متوفرة Uf̂ مجلد 

 . بو ساحلا ةز هجأ 

 . لمعلا قار و أ تافلم 

  . ملعتملا باتك 

  . ة	نهذلا ةط�p خلا مسر pو  لو دجلا Uf̂  هملعت ملعتملا م	ِّ قNُ    ماذا تعلمت
 xGِّ ع لو دج Uf̂  ةلئســــــــأل ا نع ةkاجإل ا 

  عن رأNك ورسم الخ�pطة الذهن	ة. 

  . ناو لأ 

  . ملعتملا باتك 
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 مالحظات للمعلم: 

مالحظات 
خاصة 

ات  FGالتأثk
  الحرك	ة

  ،عضو ملا لثمUµ Keyframe اسأل ا ر اط إل ا مادختساk ة	كر حلا تاFG ثأتلا تناW  ءا و س   Animation ة	كر حلا تاFG ثأتلا ]ع U�̂ اثلا Uµ ار دلا لصفلا Uf̂  ملعتملا فر عتي 
ات الحرك	ة kاستخدام المحاnاة  FGها، والتأث FGم ... وغ	االستدارة،  التحجSimulation  .ها FGاة القماش وغnاة الدخان ومحاnمثل محا 

 ر و ر مk . . . . . .  ،همجح و أ هتر ادتســــــا FG يغت ،هك�p حتك  د دحملا نئاoلا صئاصــــــخ FG يغت UV̂ عتUµ  Keyframe اســــــأل ا ر اط إل ا مادختســــــاAnimation   k ة	كر حلا تاFG ثأتلا 
 . U»الحر FGل التأث	الوقت أثناء ®شغ 

 Nض	اسأل ا ر اط إل ا مدختسملا ف Uµ  Uf̂ kادNاهنو  ةNثأتلا ة FG ر حلا U»،  وpلا �وت xGثادحا ( بو لطملا باسح جمان	ةر ادتس ال ا  ،مجحلا  ،عضو ملا تا  . . . . . . . .(  Uf̂ تار اط إل ا 
  الممتدة ب¬نهما. 

Fps 
 و يد	ــفلا مال فأ ا مــأ  ،ةNــداعــلا و يد	ــفلا مال فأل ه	ــلع فر اعــتملا U�̂ اIG فالا مقر لا هنــأkــ ا مــP لع ،ر اطــإ 24 و هfps  ةدحــاو لا ة	ــناثــلا Uf̂  تار اطــ إل ا ضر عل U�̂ اIG فالا لدعــملا 

k فإنها تكون U³وسائل التواصل االجتما xGة ع §̈ zعة المنp̈  . fps 60 معدلال
 Nيغت نكم FG لا تار اط إل ا د دع U

IV ا هضر ع متي  Uf̂ ناثلا	ح ةدحاو لا ة IV س�إل ا �إ لو صو لا	با	لطملا ة qHثأتلل ة FGكر حلا تا	ة .  

مالحظات 
خاصة 
kخط 
  الزمن 

ات الحرك	ة و®شغ	لها   FGم بها  }ستخدم خط الزمن لعرض معلومات عن التأثvوالتح . 
  َNســاســأل ا تار اط إل ا نمز لا طخ ضر) ع	ثأتلل ة FGكر حلا تا	لل ةoد دحملا نئا  Wا م  Uf̂ ةر و صــلا 

 . المقاkلة
  ُNـ� حت نِك مpغ ءا ز جأل ا ضار عتســــــــــــــ ال  نمز لا طخ ك FG ةر أفـلا ¹§ ؤ م عضــــــــــــــو ب هنـم ةر هاظـلا 

^ وال,سار. عل	ه، ثم  F_م	ك الفأرة للpالضغط المستمر ع] عجلة الفأرة مع تح�  
 Nبكت نكم FG � غصـــــــت FG ضر علا  Uf̂ نمز لا طخ )Zoom Out )Zoom In(  ¹§ ؤ م عضـــــــو ب 

 والخلف. الفأرة ف	ه ثم تح�pك عجلة الفأرة لألمام 

مالحظات 
خاصة 

k اإلطار 
 . Uالحا�  

عند تحدNد الoائن فإن اســـــــــمه Nظهر Uf̂ أســـــــــفل }ســـــــــار المنصـــــــــة kاللون األب	ض، وعند  
األســــاUµ فإن اســــم الoائن Nظهر kاللون األصــــفر Wما Uf̂ اإلطار الحا�U عند اإلطار وجود 

  . الصورة المقاkلة
 . �U احلا ر اط إل ا ەدنع فقN يذلا ر اط إل ا مقر  ]ع لدN نئاoلا مسا ر او جk مقر لا 
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 مالحظات للمعلم: 

مالحظات 
خاصة 
ب�ضافة 

اإلطارات 
  األساس	ة

 . ەدنع Uµ keyframe اسأل ا ر اط إل ا ةفاضإ بو لطملا ر اط إل ا �إ نمز لا طخ Uf̂  لاقتنإل ا مهملا نم 
 دَّ ِش  فلتخت نو لk تار اط إل ا ضر ع ةقطنم ر هظت 

ُ
U اk نو ل نع هت

If و   ،نمز لا طخHر اطإ د نع ا هتياد kادNضر علا ةStart  ،  اهن ر اطإ د نع ا هتياهنوNضر علا ة End،    ظحال و 
اضــ	ة إل أن  IGمة االف	ة العرض  طار القNداkStart    =1 ،  ة إل	اضــ IGمة االف	ة العرض   طار والقNنهاEnd    =250   Uf̂ مكن وضــع رقم ســالبNهما، ول�ن ال FGمكن تغيpو

 نهاNة العرض.  أو إطار kداNة العرض  إطار 
 . نمز لا طخ نم بلاسلا ءز جلا Uf̂  ة	ساسأل ا تار اط إل ا ةفاضإ نكمN ال  
 Nاسأل ا ر اط إل ا ةفاضإ نكم Uµ Keyframe لoد دحم نئا kلاتلا قر طلا ىدحإ عا �تا	ة )kبو لطملا ر اط إل ا �إ لاقتنإل ا د ع  Uf̂ نمز لا طخ( :  

o  : رف األدوات Uf̂  طاقةkAnimation    < الجزءAnimation    <  Keyframes <  Insert .  
o ط أدوات منصة العملp §¹ Uf̂:    قائمة < Object   األمرAnimation    <  Insert Keyframe  . 
o  Uf̂ المنصة ثم ضغط المفتاح المنصة Uf̂ وضع مؤ¹§ الفأرة :I  .ار منها	ة لالخت	ات الحرك FGمن لوحة المفاتيح لتظهر قائمة التأث 

o  : ط الزمنp §¹ Uf̂ استخدام األداة .  

مالحظات 
خاصة 
kحذف 

اإلطارات 
  األساس	ة

 Nاسأل ا ر اط إل ا فذح نكم Uµ Keyframe )احلا ر اط إل ا ەدنع د و جو ملا U�(  Uf̂  لا عضوoنئا  Object Mode kا هنم قر ط ةدع :  

o  طاقةk : رف األدوات Uf̂Animation    <  Animation   <  Keyframes <  Remove .  
o ط أدوات منصة العملp §¹ Uf̂ < قائمة < Object  األمرAnimation   <  Delete Keyframes . 
o  Uf̂ ثم ضغط المفتاحالمنصة وضع مؤ¹§ الفأرة ^ F_ Alt+I   د حذف	اإلطار من لوحة المفاتيح فتظهر رسالة لتأ[ . Uµاألسا 

 Nساسأل ا تار اط إل ا عيمج فذح كنكم	ل ةoد دحم نئا  Uf̂  لا عضوoنئا Object Mode لالخ نم : 
pط أدوات منصة العمل       .  >  Object   Animation   < Clear Keyframes القائمة   > ¹§

^ عم Uµ اسأ ر اطإ فذح د نع  F_، لا نإفoنئا Nصاخ ر خآ ]ع ظفاح	اسأل ا ر اط إل ا فذح مت ة Uµ ا هدنع .  
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  مالحظات للمعلم� 

مالحظات 
خاصة 
 FGالتأثk

 � U»الحر
  الموضع

Location 

 ةNاهن ر اطإ نم ا هباIG قا د نعو  ،Uf̂ fps  ەدNدحت مت يذلا لدعملاk حبصـــــــتل د ادز ت مث ،ةئيطk أ د�ت هعضـــــــو م FG يغتل نئاoلا ةكر ح نَّ إف «U ر حلا FG ثأتلا ل	غشـــــــ® د نع 
 P	جpتقل تدر U»الحر FGد عند التأثNالموضع الجد Uf̂ ائنoستقر ال{ IVإطار ا ح  . U»الحر FGة التأثNنها 

 نم س,لو  ،تانئاW  ةدعل ة	كر حلا تاFG ثأتلا نماز ت نكمملا نم هنإف ،ا هل ة	كر ح تاFG ثأت ةفاضــ�ب ة�غر لاو  تانئاW  ةدع د و جو  ةلاح Uf̂  هنأ كر دN ملعتملا نَّ أ د [أ ت 
ــــــــــــــــالضــ خط  Uf̂ اإلطارات للoائنات عند نفس  keyframesاألســاســ	ة اإلطارات روري أن ت�دأ حركة الoائن kعد انتهاء حركة الoائن اآلخر، وpكون ذلك ب�ضــافة ـ

  الزمن. 

 عند استخدام قائمة إضافة اإلطار األساUµ أول مرة إلضافة التأثFG الحر«Uf̂ U الملف   
  وHعد إضافة أول إطار أساUµ  . 1 الش�ل kالصورة التال	ةفإنها تظهر Wما        

 . 2 الش�لالتال	ة  kالصورةWما     NAvailableظهر k Uf̂داNة القائمة األمر        
ا.   Availableاألمر          

P
  يzيح لك إعادة استخدام نفس التأثFG المستخدم ساkق
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 الحظ: 

  

                                                                               

   

ات الحرك	ةمدخل إ� تابع �  FGالتأث  

 .  Uf̂ fps الثان	ة الواحدةمعدل عرض اإلطارات رقم أع] }سار المنصة يوضح  Nظهر عند ®شغ	ل العرض 

 
ــــــر • ــ ــــــاهــ ــ ــ ــــــظــ ــ ــــــم الــ ــ ــــــرقــ ــ الــ

ــــــــب ــ ــــانــ ــ ــ ــ ــــــم  kــــــجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اســ
ــــــــدد  ــ ــــــائـــن الـــمـــحـ ــ ــ الـــoــ
ــــــم  ــ ــ ــــــــ] رقـــ ــ ــــــــدل عـــ ــ Nـــ

 Uاإلطار الحا�. 

يـــتـــغـــFG لـــون الـــرقـــم •
ــــــم الoـائن ا�  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واســـ

 عند اللون األصفر 
ــــــار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرور اإلطـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـــ
ــــــار  ــ ــ ــــــاإلطــ ــ ــ ــــــا�k Uــ ــ ــ الـــحــ
ــــــاء  ــ ــــــــاUµ أثنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسـ

 . ®شغ	ل العرض
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^ : أدوات إحدى Wاستخدم الجدول التا�U ( المحددات الوصف	ة )   F_للمتعلم U
  التقpqم البنا��

 المع5ار الGفاCة الخاصة
 مستوى اإلنجاز

0 1 2 3 4 

11.    
اخــــــــــــتــــــــــــ5ــــــــــــار وعــــــــــــرض 
الـــتـــقـــنـــ5ـــــــات الـــرقـــمـــ5ـــــــة 
لــــــالتصـــــــــــــــــــــال وتــــــ-ـــــــادل 
الــمــعــلــومـــــــات لــلــتــعــلــم 

  الفعال. 

Nــعــرض أمــثــلـــــــة مــن 
التقن	ـــــــات الرقم	ـــــــة 

وتحpqل لالتصــــــــــــــال 
الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــومـــــــــــات 
^ أ�شـــــــــــطة  F_لتحســـــــــــ

  التعلم. 

ال }ســـتطيع عرض أمثلة 
من التقن	ـــــــات الرقم	ـــــــة 
لــــالتصـــــــــــــــــــــال وتــــحــــpqـــــــل 
 ^ F_المعلومـــــــات لتحســــــــــــــ

  أ�شطة التعلم. 

Nحــاول عرض أمثلــة من 
الــــتــــقــــنــــ	ـــــــات الــــرقــــمــــ	ـــــــة 
لــــالتصـــــــــــــــــــــال وتــــحــــpqـــــــل 
 ^ F_المعلومـــــــات لتحســــــــــــــ
أ�شـــــــــــــــطـــــــة الـتـعـلـم لـ�ن 

 kصورة غFG صح	حة. 

ا من  Pواحـــد 
ً

Ñعرض مثـــاN
الــــرقــــمــــ	ـــــــة  الــــتــــقــــنــــ	ـــــــات

لــــالتصـــــــــــــــــــــال وتــــحــــpqـــــــل 
 ^ F_المعلومـــــــات لتحســــــــــــــ
أ�شطة التعلم kمساعدة 

 اآلخ�pن. 

ا من  Pواحـــد 
ً

Ñعرض مثـــاN
الــــتــــقــــنــــ	ـــــــات الــــرقــــمــــ	ـــــــة 
لــــالتصـــــــــــــــــــــال وتــــحــــpqـــــــل 
 ^ F_المعلومـــــــات لتحســــــــــــــ
أ�شــــــــــــــــــــطـــــــة الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــم، 
و�ســــــــــــتvمل أمثلة أخرى 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

Nعرض أمثلة من التقن	ات 
الرقم	ة لالتصـــال وتحpqل 

^ الــمــعــلــومـــــــات  F_لــتــحســــــــــــــــ
 .أ�شطة التعلم

31.  
مجــة  Ê�تحــدCــد أمثلــة ل
مـــــنـــــتـــــجـــــــات ونـــــمـــــــاذج 
رقــــــمــــــ5ـــــــة Ëســـــــــــــــــــ5ــــــطـــــــة 
D الح5اة 

H¤ السـتخدامها
  اليوم5ة والتعلم. 

Nـــعـــرض مـــنـــتـــجـــــــات 
ونـــــــمـــــــاذج رقـــــــمـــــــ	ـــــــة 
 Uf̂ الســــــــــــــتخـــــــدامهـــــــا

  الح	اة اليوم	ة. 

ال }ســــــــــــــــــتــــطــــيــــع عــــرض 
منتجــات ونمــاذج رقم	ـة 
الســــــــــــتخدامها Uf̂ الح	اة 

  اليوم	ة. 

Nــــحـــــــاول عــــرض kــــعــــض 
الــمــنــتــجـــــــات والــنــمـــــــاذج 
 Uf̂ ة الســـــتخدامها	الرقم
الــحــ	ـــــــاة الــيــومــ	ـــــــة لــ�ــن 

 kصورة غFG صح	حة. 

Nــعــرض مــنــتــج أونــمــوذج 
رق°U واحد الســـتخدامه 
Uf̂ الـــــحـــــ	ـــــــاة الـــــيـــــومـــــ	ـــــــة 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

Nعرض منتج أو نموذج 
الســتخدامه  رق°U واحد

Uf̂ الـــــحـــــ	ـــــــاة الـــــيـــــومـــــ	ـــــــة 
وpـــعـــرض أمـــثـــلـــــــة أخـــرى 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

ذج Nعرض منتجـــــات ونمـــــا
 Uf̂ ــــة الســــــــــــــتخــــدامهــــا	رقم

 .الح	اة اليوم	ة

34.  
تصــــــــــــــــمـــ5ـــم مـــنـــتـــجـــــــات 
رقــــــمــــــ5ـــــــة مــــــخــــــتــــــلــــــفـــــــة 
H تعلم المواد  O«لتحســـــــــ

 األخرى. 

Nصــــــــــــــمم منتجـــــــات 
 ^ F_ـــــــة لـتــحســـــــــــــــ	رقـمــ
تــــــــــعــــــــــلــــــــــم الــــــــــمــــــــــواد 

  األخرى. 

ال }ســــــــــــــتطيع تصــــــــــــــم	م 
مــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات رقــــــــمــــــــ	ــــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ

  األخرى. 

Nــــــحـــــــاول أن Nصــــــــــــــــــــمــــــم 
مــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات رقــــــــمــــــــ	ــــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ
 FGصورة غk األخرى ل�ن

  صح	حة. 

Nصــــــــــــــــــــــمـــــــــم جـــــــــزء مـــــــــن 
الـــمـــنـــتـــجـــــــات الـــرقـــمـــ	ـــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ
األخـــــرى kـــــمســـــــــــــــــــــاعـــــــدة 

  اآلخ�pن. 

Nصــــــــــــــــــــــمـــــــــم جـــــــــزء مـــــــــن 
الـــمـــنـــتـــجـــــــات الـــرقـــمـــ	ـــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ
األخــــرى و�ســــــــــــــــــتــــvــــمـــــــل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

Nصــــــــــــــمم منتجـــات رقم	ـــة 
^ تــعــلــم الــمــواد  F_لــتــحســــــــــــــــ

  األخرى. 

    

ات الحرك	ةمدخل إ� تابع �  FGالتأث  
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 )التحجيم -االستدارة التأثير الحركي (  -2وحدة  المعالجة الرقمية  :  –الجزء الثاني 

  

  

  

  

    

 D
Hsالجزء الثا 

 وحدة المعالجة الرقم5ة
 التحج5م) –التأث�O الحر�D (االستدارة  -2
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                  ع�pزي المعلم � احرص ع] ... 

                                                                                                         

      

  

      

   

) U»الحر FGم  –االستدارة  تابع � التأث	التحج( 

. ت ^ F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل الق	فع 
اثا IGالHو U�̂الماk از ^ IGاث الع IGالk ل و	األص U

IVpqال�حري ال� . 
. اجهود وكفاح اآلkاء واألجداد k Uf̂ لفخر ا U�̂لما 

 
 
 

 لنz	جة المطلHqة Uf̂ التصم	م. انم	ة مهارة االسzن�اط عن ط�pق معالجة المعلومات ط�قا لخطوات منطق	ة محددة للتوصل إ� ت 

U لدى المتعلم من خالل إضافة اإلطارات األساس	ة عند اإلطارات المناس�ة لتصم	م منتج رق°N Uحوي ا نم	ة التفكFG ت
I±ـي و المنطkلحسا

 U
I±ل منطvسلسلة #شzات م FGت,ب محدد . و تأث IGب 

   

 احرص ع] تع�pز المهارات التال	ة خالل الحصة : 
ام آراء اآلخ�pن  –المناقشة  -االسzنتاج  –اإلصغاء –التفكFG  –المالحظة   IGالتعاون والنظام أثناء األ�شطة.  –اح 
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   للمعلممهمة مالحظات   ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

  
  االستكشاف

استخدام إمvان	ة 
الطرق إحدى 
ها أو التال	ة  FGغ

حسب ما تراە 
ا  Pمناس�

 Uf̂ ^ F_للمتعلم
  الفصل . 

^ ملعتملا تامو لعم ةشقانم مث بات�لا Uf̂  سر دلاk صاخلا فاشكتس ال ا ةءا ر ق  F_ غلا ةلحر  نع �p و أ ر 
^ ال�pqت والهند. التجارة قدNمP رحالت  F_ا ب 

U ئاثو  مل	ف ضر ع 
I± دق نفسلا ةعانص �  نفسلا عا و نأ � صو غلا تال حر  نعN Pا م . 

 ل	جسzل ةدحاو لا ةق	قدلا ة	ج	تاIG سإ مادختساk تاعو مجملا ف	لvتو  ،ر �p غلا ةلحر  نع مل	ف ضر ع 
معلومات محددة يتم استخالصها من الف	لم المعروض، ثم مناقشة المجموعات والتغذNة 

 الراجعة. 

qp U �لا ير ح�لا يدانلا عقو م حفصتب تاعو مجملا ف	لvت 
IV  ساوzتال حر  نع ةفلتخم تامو لعم طا�ن 

 Ppqينظمها النادي سن U
IVة لرغ�ة المغفور له الشيخ جابر الغوص ال	ة  ،األحمد الص�احا تلبNرعاHو

ثم استعراض المعلومات والمناقشة  ،سام	ة من أمFG ال�الد الشيخ ص�اح األحمد حفظه هللا
 والتغذNة الراجعة. 

 – فحص – ةلاقم – د ا�يآ( ملعملا ا هر فو ي ةعو نتم ر داصم لالخ نم ثح�لاk تاعو مجملا ف	لvت 
......)عن رحلة الغ�pر  –ف	لم  U°Nواستخراج معلومات عنها ومناقشتها. عرض تقد  

̂ ع ال ا ]ع ثحلا  IGز ا 
kالماU�̂ وتقدير كفاح 
اآلkاء واألجداد والفخر 
 . U

IVpqاث ال�حري ال� IGالk 

 ةشقانم ]ع صر حلا 
^ kعد األ�شطة  F_المتعلم
للتأ[د من تحقق الهدف  
 U

IVالمرجو من المهمة ال
 تم تvل	فهم بها. 

 . مل	ف 

 بساحلا ةز هجأ 
 . Uاآل� 

 . د ا�يآل ا 

 . فحص � تال جم 

 . ت ال اقم 

  . °N Uدقت ضر ع 

  �شاط 
 Nملعتملا قبط k43 ص بات�لا طاش� هتعو مجم عم نو اعتلا kح	خلا ]ع عباتي ث �pس ر اسم ةط FG 

^ النقاط من  ال�pqتإ� البوم Uf̂ رحلته من الهند  F_نتج من خالل المناقشة حاجة  ،4إ�  1بzف,س
^ أو لل,سار عند kعض النقاط Uf̂ مسارە لتغيFG اتجاهه البوم F_م	مال الجدول. ، ومن ثم للvاست  

  QR د لـــــــجــــمــــ Uf̂  ر فــــو تــــيــــ 
    Ghazeer Tripف	لم 

نـــــــامج، Nمكن  xGـــــــالk معـــــــد
  عرضه ق�ل الRشاط. 

 Ghazeer Trip . 
 بو ساحلا ز اهج 

المتصل kجهاز 
 العرض. 

  . ملعتملا باتك   

 U»الحر FGالتأث
  االستدارة� 

Rotation 

 ةكر حلا ءا نثأ ەاجتال ا FG يغتو  ةر ادتسال ل ةحضاو  ةجاحلا ا هيف ر هظت ةلثمأ ةشقانم  UV̂ هذلا فصعلا 
 محددلoائن � االستدارة  حر«U التأثFG الإضافة خطوات مثل دوران األرض حول نفسها، وتوضيح أنه 

نامج xGال Uf̂  : ة	ات�اع الخطوات التالk 
1.  FGة التأثNداk االنتقال إ� إطار . U»الحر 

2.   U»الحر FGة التأثNل�دا Uµاستدارة محددة.(إضافة اإلطار األساk ائنoكون الN .(  

^ مــلــعــتــمــلــا ةشـــــــــــــــــــــقانـــــــمــ  F_ 
و تــــــاحــــــة الفرصـــــــــــــــــــة لهم 
لعرض أمثلة لالســـــــــــــتدارة 

  من ح	اتهم اليوم	ة. 

 بو ساحلا ز اهج 
المتصل kجهاز 

  العرض. 

    

) U»الحر FGم  –االستدارة  تابع � التأث	التحج( 
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   للمعلممهمة مالحظات   ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب  IGالمق
  الRشاط

 FGتابع التأث
 U»الحر

  االستدارة� 
Rotation  

 . إطار نهاNة التأثFG الحر«U  اإلنتقال إ�  .3

، وذلك kأي ط�pقة من طرق استدارة الoائن المطلHqةتغيFG استدارة الoائن لالستدارة النهائ	ة  .4
U تم التعرف عليها Uf̂ الجزء األول، سواء #شvل حر أو حول أحد المحاور. 

IVال 

 . نهاNة التأثFG الحر«U لساUµ األ طار اإل إضافة  .5
  

 أ حضــــــــــــــِّ و  
َّ

 �وتي جمانــــxG لا ن
ســــــــــــاب اســــــــــــتدارة الoائن ِح 

 ^ F_اإلطــارات الممتــدة ب xGع
 U»الحر FGـــة التـــأثNـــداk إطـــار 

  . إطار نهاNة التأثFG الحر«U  و 

  

 Nفو ت نكم FG كر ت عطق	ب Lego تاو طخلا يو حت،  kح	ةعو مجملا ءا ضـــــــــــــــعأ نو اعتي ث kمادختســــــــــــــا 
ات	ج	ة  IGجو إســــــــــــــ	ط اللHتعلمها لمعالجة المعلومات وترت,ب الخطوات من خالل ال� U

IVالخطوات الk
� الموضــــــع U»الحر FGالتأث Uf̂ المتعلم مســــــ�قاLocation ،  مع إتاحة الفرصــــــة لالســــــتكشــــــاف والتطبيق

 العم]U ثم التغذNة الراجعة. 

 FG ثأتلا ةNادUf̂ k  د دحم ر اطإ د نع نئاoلا ةر ادتســــــــــــــا د دحN مدختســــــــــــــملا نأ ملعتملا كر دN نأ مهملا نم 
، واســـــــــــــتدارته عند نهاNة التأثFG الحر«U من خالل إضـــــــــــــافة  U»ة عند اإلطارات الحر	ن إطار األســـــــــــــاســـــــــــــp

 xGائن عoحسب استدارة الN نامج xGالممتدة اإلطارات  محددين، وال . U»الحر FGل التأث	ب¬نهما أثناء ®شغ 

 ةر ادتســـــ ال ا «U ر حلا FG ثأتلا ةفاضـــــإ ة	ف	ك  حيضـــــو تل  Pumpفلم Uf̂  ءا و هلاk ةر �لا ةئبعت لاثم مادختســـــا 
عكس األســـــاســـــ	ة للعجلة، kح	ث ®ســـــتدير اإلطارات لعجلة مضـــــخة الهواء، وذلك من خالل إضـــــافة 

 Pدءk ال�رة.  14من اإلطار  ا عقارب الساعة Uf̂ ل العرض في�دأ ضخ الهواء	أثناء ®شغ  

 كا¹§ ا مهــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــا نمــــــــــــ 
^ Uf̂ التطبيق أثناء  F_المتعلم

 المناقشة. 

^ مـلـعـتـمــلــا ەا�ـــــــzــنــا تفـــــــلــإ  F_ 
 الحر«U  تـــــــأثFG اللمالحظـــــــة 

عند ®شــــــــــــــغ	ل االســــــــــــــتدارة 
مــن خــالل الــجــزء الــعــرض 

الملون من عجلة مضـــــــــخة 
  الهواء. 

 ب	ـــــــكـــــــIG لـــــــا عطـــــــقـــــــ 
Lego  ل	وتم ®سج

 عـــــ]Wـــــــل خـــــطـــــوة 
 . قطعة ترك	ب

 بو ســــــــــــــاحــلا ز اهــج 
المتصـــــــــــــــــــل kجهـــــاز 
الــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــرض+ 

  .  Pumpملف

 FGالتأث
 � U»الحر
  التحج	م 
Scaling  

 Wثأتلا �إ ةجاحلل لخدم FG ر حلا U» جحتلا	غش® لالخ نم :  م	ضر علا ل kثأتلا قيبطت د ع FG ر حلا U» 
حجم ال�رة وتمت تعب$تها  هل تغk  FGمعV̂ االستدارة اط�ح سؤال" هل تم ضخ الهواء Uf̂ العجلة؟ 

  kالهواء؟"

^ ملعتملا شقانـــــــ  F_ ـــــــk&ـــــــل	ة 
تعبئــــــة ال�ــــــالونــــــات � ال�رة 

ات kالهواء لتوضـــــــــيح  FGالتأث
U ســـــــــــــــzتم إضـــــــــــــــــــــافتهـــــــا 

IVال
  وتوقيتها. 

  

) U»الحر FGم  –االستدارة  تابع � التأث	التحج( 
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   للمعلممهمة مالحظات   ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

 FGالتأث
 � U»الحر
  التحج	م 
Scaling  

 Nفو ت نكم FG ـkـ ا هـت$بعتب تاعـو مجملا مو قت تانـو لاkا هـمادخـتســــــــــــــاو  ءا و هلا  Wجحتلل لاثـم	م  Uf̂ طاشـــــــــــــــ� 
 ال�الون و المنطاد.  ، تعاوU�̂ ، ثم مناقشة أمثلة للتحج	م مثل ال�رة

 Nفو ت نكم FG كم نمز لا طخ xG + ـــســــــــــــــاســـــــــــــــــأ تار اطـــإ	ـــ  + ةWرو  نئا U
If مســــــــــــــجم و أ kمجح ^ F_ فلتخم ^ F_ 

خطوات الالزمـة للتحج	م ح	ــث يzنــاقش المتعلمون Uf̂ �شـــــــــــــــاط جمــاU³ الســــــــــــــzنتــاج الللمجموعـات 
ات	ج	ة kاستخدام  IGإس U

I±التتابع الحل . 

 Nفو ت نكم FG kع�م ةر غصــــــــــــــم تاقاط ËGة  Uf̂ لامر لا �  Uf̂ تخملا xG  وpةعو مجملا ءا ضــــــــــــــعأ مو ق kمادختســــــــــــــا 
ات	ج	ة  IGالرمالإســــــــــــــ Uf̂ المفقود  ال�حث ^Ĝومعالجة المعلومات وترت,ب الخطوات  � ال�حث عن ال�

 من خالل ال�Hط 
P
U تعلمها المتعلم ســــــــاkق

IVات ال FGالتأثk ،مع إتاحة الفرصــــــــة لالســــــــتكشــــــــاف والتطبيق ا
 العم]U ثم التغذNة الراجعة. 

  Scaling م	جحتلا «U ر حلا FG ثأتلا ةفاضــــــــــــإ ة	ف	ك  حيضــــــــــــو تل ءا و هلاk ةر �لا ةئبعت لاثم لامvتســــــــــــا متي 
 . لل�رة

 عم ا هتشـــــــــــــقانم لالخ نم جمانxG لا Uf̂  ددحم نئاW  م	جحتل «U ر حلا FG ثأتلا ةفاضـــــــــــــإ تاو طخ حيضـــــــــــــو ت 
 : U·و U[والتطبيق العم ^ F_المتعلم 

1.  . U»الحر FGة التأثNداk االنتقال إ� إطار 

2.  U»الحر FGة التأثNل�دا Uµائن  .(إضافة اإلطار األساoكون الNحجمk محدد .( 
 . إطار نهاNة التأثFG الحر«U  اإلنتقال إ� .3
4.  FGتغي  U

 . المطلوب ( تصغFG أو تكبFG الoائن)حجم الoائن للحجم النها��
5.  . U»الحر FGة التأثNعند إطار نها Uµإضافة إطار أسا  

^ ملعتملا ةشــــــــــــــقانم  F_  ةحات و 
الفرصــــــــــــــــة لهم لعرض أمثلـــة 
الــــتــــحــــجــــ	ــــم مــــن حــــ	ـــــــاتــــهــــم 

 اليوم	ة. 

^ ملعتملا ةشقانم مهملا نم  F_ 
ا[هم Uf̂  الش�������رحأثنـــــاء  وا¹§

التطبيق أثنـــــــاء منـــــــاقشـــــــــــــــــــــة 
 المثال. 

 ملعتملا كر دNــــ نأ مهملا نم 
أن المســــــــــتخدم Nحدد حجم 

kداNة التأثFG  إطار الoائن عند 
، وحجمــه عنــد نهــاNــة  U»الحر

 U»الحر FGإضـــــــــــــــــافــــة مع التــــأث
األســــــــــــــاســــــــــــــ	ة عند اإلطارات 

نــامج إطــار  xGن محـــددين، والp
 xGـــائن عoحســــــــــــــــب حجم الN 

ب¬نهمـــــــا الممتـــــــدة اإلطـــــــارات 
 . U»الحر FGل التأث	أثناء ®شغ  

 طخ :  ةعـــــو مجم لoـــــل 
 + U

Ifور xGالـــــزمـــــن مـــــكـــــ
 ات أســاســ	ة ورق	ةإطار 

أو أعواد صفراء خش?	ة 
 ^ F_ــــــحــــــجــــــمــــــk ـــــــائــــــنW +

 . ^ F_مختلف 

 : ةعــــــــو مــــــــجــــــــمــــــــ لoــــــــلــــــــ 
kــــطـــــــاقـــــــات مصــــــــــــــــــغــــرة 
لــلــخــطــوات + قـــــــالـــــــب 

 الرمال. 

 بو ســــــــــــــــــاحـــــــلـــــا ز اهـــــــجـــــ 
المتصل kجهاز العرض 

 .  Pump+ ملف

 kتانو لا .  

  �شاط 
 Nملعتملا قبط  Uf̂ هتعو مجم kســـــــإ مادختســـــــا IGتا	ج	لحلا عباتتلا ة U

I± ةفاضـــــــ إل  46 ص بات�لا طاشـــــــ� 
ات الحرك	ة FGاالســـــتدارة  : التأثRotation  م ع] عجلة المضـــــخة، و	التحجScaling مع  ع] ال�الون

ات الحرك	ة منطق	ة FGث تكون التأث	حk ة	مراعاة مواضع اإلطارات األساس .  

 طاشRلا قيبطت تاو طخ 
  . QRمتوفرة Uf̂ مجلد 

 . ملعتملا باتك 

 Pump1 فلم 

  . بو ساحلا ةز هجأ 

) U»الحر FGم  –االستدارة  تابع � التأث	التحج( 
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 : مالحظات مهمة للمعلم    
نامج ي  xGيح الzةإن خالل قائمة م	ة إ ضـــافة اإلطارات األســـاســـ	انvائن المحدد إمoة واحدة لل	ة لخاصـــ	ات الحرك FGلو أضـــافة التأث 

ً
Ñآن واحد،  ف�د Uf̂ من إضـــافة  عدة خصـــائص

ات #شــــــvل منفصــــــل عند نفس إطار عدة  FGة للتأث	الذي }شــــــمل عدة  اإلطار،ات أســــــاســــــ U»الحر FGث أن التأث	نامج، ح xGيوفرها ال U
IVات المرك�ة ال FGمكن دمجها من خالل التأثN

 خصائص تظهر ف	ه الحركة ا�س	اب	ة ومتداخلة، وpوفر الوقت والجهد. 

 ع] س?	ل المثال ف 
ً

Ñدk نp FGمن استخدام التأث Location , Rotation    
ً

ÄWمكن استخدامN  ،نفس اإلطارات Uf̂ ع] حدة   U»الحر FGالتأثLocRot  ي ذوالNالخطوات ـر ختص 

   ا�س	اب	ة. فيها الحركة أ[ËG  وتظهر 

ات الحرك	ة ( الموضع، االستدارة، التحج	م،....) إ�: إ  FGللتأث U[ح والتطبيق العم §̈ ^ أثناء ال F_لفت نظر المتعلم 

  ظهور اإلطار Uf̂ Uµخط الزمن.  األسا 

ظهور الرمز         k  جانب اسم الoائن Uf̂ اله	vل. 
  

   

حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   للمعلممهمة مالحظات   ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

  . ةqH لطملا لمعلا ةقر و  ملعتملا قبطN   التطبيق
 قيبطتل ةحــIG قملا تاو طخلا 

أوراق العمل متوفرة Uf̂ مجلد 
QR .  

 . بو ساحلا ةز هجأ 

 . لمعلا قار و أ تافلم 

  . ملعتملا باتك 

  .  ة	نهذلا ةط�p خلا مسر pو  لو دجلا Uf̂  هملعت ملعتملا م	قN   ماذا تعلمت
 Uf̂  ةلـــــــئســــــــــــــأل ا نع ةkـــــــاجـــــــإل ا 

 ِّxGك ورســـــــــــم جدول عNعن رأ 
  . الخ�pطة الذهن	ة

  . ناو لأ 

  . ملعتملا باتك 

 ) U»الحر FGم  –االستدارة تابع � التأث	التحج( 
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: أدوات إحدى Wاستخدم الجدول التا�U (المحددات الوصف	ة)   ^ F_للمتعلم U
  التقpqم البنا��

 المع5ار الGفاCة الخاصة
 مستوى اإلنجاز

0 1 2 3 4 
31.  

مجــة  Ê�تحــدCــد أمثلــة ل
مـــــنـــــتـــــجـــــــات ونـــــمـــــــاذج 
رقــــــمــــــ5ـــــــة Ëســـــــــــــــــــ5ــــــطـــــــة 
D الح5اة 

H¤ السـتخدامها
  اليوم5ة والتعلم. 

Nـــعـــرض مـــنـــتـــجـــــــات 
ونـــــــمـــــــاذج رقـــــــمـــــــ	ـــــــة 
 Uf̂ الســــــــــــــتخـــــــدامهـــــــا

  الح	اة اليوم	ة. 

ال }ســــــــــــــــــتــــطــــيــــع عــــرض 
منتجــات ونمــاذج رقم	ـة 
الســــــــــــتخدامها Uf̂ الح	اة 

  اليوم	ة. 

Nــــحـــــــاول عــــرض kــــعــــض 
الــمــنــتــجـــــــات والــنــمـــــــاذج 

Uf̂  الرقم	ة الســـــتخدامها 
الــحــ	ـــــــاة الــيــومــ	ـــــــة لــ�ــن 

 kصورة غFG صح	حة. 

Nــعــرض مــنــتــج أونــمــوذج 
رق°U واحد الســـتخدامه 
Uf̂ الـــــحـــــ	ـــــــاة الـــــيـــــومـــــ	ـــــــة 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

Nعرض منتج أو نموذج 
الســتخدامه  رق°U واحد

Uf̂ الـــــحـــــ	ـــــــاة الـــــيـــــومـــــ	ـــــــة 
وpـــعـــرض أمـــثـــلـــــــة أخـــرى 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

Nعرض منتجات ونماذج 
 Uf̂ ة الســــــــــــــتخدامها	رقم

 .ةالح	اة اليوم	

34.  
تصــــــــــــــــمـــ5ـــم مـــنـــتـــجـــــــات 
رقــــــمــــــ5ـــــــة مــــــخــــــتــــــلــــــفـــــــة 
H تعلم المواد  O«لتحســـــــــ

 األخرى. 

Nصــــــــــــــمم منتجـــــــات 
 ^ F_ـــــــة لـتــحســـــــــــــــ	رقـمــ
تــــــــــعــــــــــلــــــــــم الــــــــــمــــــــــواد 

  األخرى. 

ال }ســــــــــــــتطيع تصــــــــــــــم	م 
مــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات رقــــــــمــــــــ	ــــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ

  األخرى. 

Nــــــحـــــــاول أن Nصــــــــــــــــــــمــــــم 
مــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات رقــــــــمــــــــ	ــــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ
 FGصورة غk األخرى ل�ن

  صح	حة. 

Nصــــــــــــــــــــــمـــــــــم جـــــــــزء مـــــــــن 
الـــمـــنـــتـــجـــــــات الـــرقـــمـــ	ـــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ
األخـــــرى kـــــمســـــــــــــــــــــاعـــــــدة 

  اآلخ�pن. 

Nصــــــــــــــــــــــمـــــــــم جـــــــــزء مـــــــــن 
الـــمـــنـــتـــجـــــــات الـــرقـــمـــ	ـــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ
األخــــرى و�ســــــــــــــــــتــــvــــمـــــــل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

Nصــــــــــمم منتجات رقم	ة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ

  األخرى. 

  

  

  

    

) U»الحر FGم  –االستدارة  تابع � التأث	التحج( 
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  )تحول األشكال -الخامة  التأثير الحركي ( -3وحدة المعالجة الرقمية:  -الجزء الثاني 
  

  

 

  

    

 U�̂الجزء الثا 
 وحدة المعالجة الرقم	ة

3 � ) U»الحر FGالخامة التأث-  
َ
 ل األشvال)حوُّ ت
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                                                                                                                         ع�pزي المعلم � احرص ع] ... 

  

      

 

  

المفاتيح 
  المستخدمة

  الوظ	فة

I 
 Uµان مؤ¹§ الفأرة ع] (  إضافة اإلطار األساW إذا

  . ) خاص	ة Uf̂ لوحة الخصائصال

      

   

  - الخامة التأثFG الحر«U (تابع � 
َ
  ) ل األشvالحوُّ ت

 

.  ت ^ F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل ومناقشة الق	فع 
 ناعة الخزف. صالمختلفة ومنها  قدير المهن ال	دوpةت
از kمعالم ال�pqتا ^ IGالجانب المعماري لها  لفخر واالع Uf̂ المختلفة وتذوق الجمال . 
 أن ُيتقنه. إ

ً
Äم عمWِحُب إذا َعِمل أحُدNُ تقان وجودة العمل، فإنَّ هللا 

 
 

 لمطلHqة Uf̂ التصم	م. الخطوات منطق	ة محددة للتوصل إ� النz	جة  ا نم	ة مهارة االسzن�اط عن ط�pق معالجة المعلومات ط�قP ت 
U لدى المتعلم من خالل ت

I±المنط FGة التفك	اطبيق تنم U»الحر FGتلتأث Uf̂ FGللتغي U»الحر FGال، و ضافة التأثvضافة و  ،لخامةاحول األش 
ت,ب محدد.  IGسلسلة بzات م FGحوي تأثN U°م منتج رق	لتصم U

I±ل منطvات #ش FGالتأث 

   

 خالل الحصة :  احرص ع] تع�pز المهارات التال	ة
 –االسzنتاج  – التعاون والنظام أثناء األ�شطة –التفكFG  –المالحظة  

 وجودة العمل.  دقة – المناقشة –التواصل مع اآلخ�pن 
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق §̈  
مالحظات مهمة 

  للمعلم
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

  

  االستكشاف

إمvان	ة 
استخدام 

الطرق إحدى 
ها  FGأو غ

حسب ما تراە 
ا  Pمناس�

 Uf̂ ^ F_للمتعلم
  الفصل. 

^ ملعتملا تامو لعم ةشقانم مث بات�لا Uf̂  سر دلاk صاخلا فاشكتس ال ا ةءا ر ق  F_ لا فز خلا ت,ب نع� qp U
IV . 

^ ملعتملا ةشــــــــــــــــــــقانــــــمو  فز خلا نف نع و يد	ــــــف عطقم ضر ع  F_ لا تامــــــو لعملاو  فز خلا نف لو ح U
IV مت 

 اسzن�اطها. 

 – ةلاقم – د ا�يآل ا - بو ســـــــــاحلا( ملعملا ا هر فو ي ةعو نتم ر داصـــــــــم لالخ نم ثح�لاk تاعو مجملا ف	لvت 
......)–ف	ديو  –مجالت  -صحف  U°Nعرض تقد  U

IVpqن�اط  ،عن فن الخزف أو عن ب,ت الخزف ال�zواس
 معلومات عنه ومناقشتها من خالل التغذNة الراجعة. 

^ ط FG فو ت  F_ تو  لاصــــلصــــvل	ب تاعو مجملا فzكشــــ	شــــأ لvشــــ نم ا هن¬ب لو حتلاو  ةعو نتم لاvثم ،ر خآل  ل 
ً

Ä 
̂ حفلتخالل زمن قصـــــــFG  رعة عال	ةـــــــــــــــــــــثم ِإشـــــــارة مرور وذلك #ســـــــ ®شـــــــك	ل أســـــــطوانة ثم قلم ثم kطارpة FG 

^ للتعاون F_متوقع وذلك  ،المتعلم FGل آخر غvط إ� شـــــ	ل #ســـــvال من شـــــvة تحول األشـــــ	ف	ومناقشـــــة ك
 � U»الحر FGمدخل للتأثW  ُال. تحوvل األش 

 – فحصـــ – ةلاقم – د ا�يآ( ملعملا ا هر فو ي ةعو نتم ملعت ر داصـــم لالخ نم ثح�لاk تاعو مجملا ف	لvت 
......) –ف	ديو  U°Nن�اط معلومات عنه ومناقشـــتها  عرض تقدzواســـ U

IVpqعن فن الخزف�ب,ت الخزف ال�
  من خالل التغذNة الراجعة. 

 و 
P
ح م¯ســـــــط يوضـــــــح ف	ه أنه قد تم التعرف مســـــــ�ق ا ع] ط�pقة إضـــــــافة اإلطارات األســـــــاســـــــ	ة pقدم المعلم ¹§

ات حرك	ة محددة FGأثناء من خالل قائمة إضـــــافة ، لتأث ËG]ة أو أ	خاصـــــ Uf̂ مvة وذلك للتح	اإلطارات األســـــاســـــ
، U»الحر FGة ل عرض التأث	ات الحرك FGة إضـــــــافة التأث	ف	هذا الجزء ســـــــ¬تم التعرف ع] ك Uf̂لوحة لو Uf̂ ة	خاصـــــــ

pن  ،الخصائص FGتم التعرف ع] التأثpال وvحُول األش
َ
  Wمثال ع] ذلك. الخامة   –ت

 ر يدقــــت ]ع ثحــــلا 
الــــ	ـــــــدوpـــــــة الــــمــــهــــن 

 ومنها فن الخزف. 

 ]عــــــــــــ صر حــــــــــــلــــــــــــا 
 ^ F_مناقشـــــة المتعلم
kــــعـــــــد األ�شــــــــــــــــــطـــــــة 
للتـــــأ[ـــــد من تحقق 
الهدف  المرجو من 
U تـــم 

IVالــــمــــهــــمـــــــة الــــ
 تvل	فهم بها. 

  ملعتملا باتك 

 . مل	ف 

 بســـــــــــــــــــــاحـــــــلا ةز هجأ 
 . Uاآل� 

 . د ا�يآل ا 

 . تال جم 

 . ت ال اقم 

 . °N Uدقت ضر ع 

^ طــــ  F_ لاصـــــــــــــــــــــلصــــــــــــــــــ 
  للمجموعات. 

    

  - الخامة التأثFG الحر«U (تابع � 
َ
  ل األشvال)حوُّ ت
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   مالحظات مهمة للمعلم  ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب  IGالمق
  الRشاط

 FGالتأث
 � U»الحر

  الخامة

Material 

 Wثأتلل لخدم FG ر حلا U»  � ةماخلا Material Nغتل ةعو نتم ةلثمأ ضر ع نكم FG لثم ناو لألا : 
o  لونها من األخ̂= إ� األصفر بتدرجاته FGنضج فا[هة الموز وتغ . 
o  .فصول السنة xGألوان أوراق األشجار ع FGتغ 
o  .تpqأبراج ال�k طة	لون إضاءة ال�شافات المح FGتغ 
o  .اإلعالناتk طة	لون اإلضاءة المح FGتغ 

 Nســــــــإ مادختســــــــا نكم IGتا	ج	شــــــــملا لح ةv تال  : kح	ثأتلا ملعملا لغشــــــــ} ث FG ر حلا U»  ر و ر ملا ةر اشــــــــ إل، 
عطل اإلشــارة الناجمة عن ثار اآل للتعبFG عن عطل Uf̂ إشــارة المرور، Nمكن مناقشــة  pكون غFG صــحيحو 

ومناقشـــــة ك	ف	ة  ،من حوادث و إصـــــاkات،  والرغ�ة Uf̂ تفادي ذلك من خالل تصـــــحيح إضـــــاءة اإلشـــــارة
 #شvل صحيح.  ®شغ	لها 

 Nــف ملعملا ضر ع	دقــت ضر ع �  و يدN U° ثأتــلا ةفــاضـــــــــــــــإ تاو طخل FG ر حلا U»  � ةمــاخــلا Material اتــيkهعــ 
الخطوات،  Wمــــا Nمكن توفFG خطوات إضــــــــــــــــــافــــة التــــأثFG الحر«k Uf̂ Uطــــاقــــات الســــــــــــــzن�ــــاط المتعلمون 

ات	ج	ة  للمجموعات IGاستخدام إسk U³شاط جما� Uf̂ترت,ب الخطوات ثم المناقشة  يتماالصطفاف و
 وتقدNم التغذNة الراجعة. 

 Material   Uf̂  ةماخلا � «U ر حلا FG ثأتلا ةفاضــــــإ ة	ف	ك  حيضــــــو تل  ر و ر ملا ةر اشــــــإ ةءا ضــــــإ لاثم مادختســــــا 
^ أثناء الش Traffic Light ملف  F_ـــــمع مناقشة المتعلم خصائص خامة لتحvم Uf̂ لتع�pفهم kك	ف	ة ا �حـ

 Uf̂ ائن محددW U»الحر FGنامج أثناء عرض التأث xGثال	ب�ضـــــــــــافة اإلطارات  ، ح U»الحر FGيتم إضـــــــــــافة التأث
 kات�اع الخطوات التال	ة:  األساس	ة من خالل لوحة الخصائص

  . إطار kداNة التأثFG الحر«U  اإلنتقال إ�  .1

 �  «U ر حلا FG ثأتــلا ح¹§  ءا نــثأ 
يــتــم  Materialالــخـــــــامـــــــة 

 FGــــــد ع] أننــــــا ال نغ	التــــــأ[
 FGـــــــل يــتــم تــغــيـk ،الــخـــــــامـــــــة
خصـــــــــائصـــــــــها مثل اللون أو 

هـــا  FGلوحـــة شـــــــــــــــــدتـــه وغ Uf̂
 الخصائص. 

^ تخســـــ�  F_ فلم نم 
Traffic Light  

ه ^ FGا مع مـــــــتم تجه
ات #شــــــــــــــvــــل  FGالتــــأث
 �âصــــــــــــــحيح وخـــــا
 Uf̂ لـــالســــــــــــــــتـــخـــــــدام

 kداNة الحصة. 

 ضر عــــــــ � و يــــــــد	ــــــــفــــــــ 
 . U°Nتقد 

 kتاقاط . 

 بو ســــــــــــــاحــلا ز اهــج 
المتصـــــــــــــــــــل kجهـــــاز 

 العرض. 

 Traffic  فلــــــــمــــــــ 
Light  

   

  - الخامة التأثFG الحر«U (تابع � 
َ
  ل األشvال)حوُّ ت
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   مالحظات مهمة للمعلم  ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

  تابع 

 U»الحر FGالتأث
  الخامة � 

Material  

 تغيFG خصائصها أثناء العرض. تحدNد الخامة المطلوب  .2

Uf̂ لوحة المفاتيح، أو I بوضع مؤ¹§ الفأرة عليها وضغط المفتاح إضافة اإلطار األساUµ للخاص	ة  .3
لفت ان�zاە إ( NInsert Keyframeمن واخت	ار األمرkالضغط عليها Uf̂ لوحة الخصائص kالزر األ 

 ^ F_يلتغلمالحظة خط الزمن و االمتعلم FG Uf̂ لو Uf̂ ة	حة الخصائص)لون الخاص . 

 . إطار نهاNة التأثFG الحر«U  اإلنتقال إ�   .4

5.  Uf̂ ل المطلوبNلوحة الخصائص. إجراء التعد Uf̂ ة	الخاص 

6.   FGة التأثNة عند نها	لوحة الخصائص للخاص Uf̂ Uµحسب  إضافة اإلطار األساN نامج xGوال . U»الحر
 xGائن عoل  لون ال	اإلطارات الممتدة ب¬نهما أثناء ®شغ . U»الحر FGالتأث  

    

U لحلا عباتتلا ة	ج	تاIG سإ مادختساk هتعو مجم Uf̂  ملعتملا قبطN   �شاط 
I± ثأتلا ةفاض إل  60 ص بات�لا طاش� FG 

  . لتغيFG خصائص الخامة الهرمالحر«U الالزم ع] 

 قيبطت تاو طخ 
 Uf̂ شاط متوفرةRال

  .   QRمجلد 

 Pyramid فلم 
Material  

  . بو ساحلا ةز هجأ 

 مالحظات 

 Nاتم نكمkلا ةعRطاشـــــــــــ  Uf̂  اســـــــــــلا لمعلا ةقر وkهجت و أ ةق ̂ FG  فاضـــــــــــإ لمع ةقر و	ك  ةRتاعو مجملل طاشـــــــــــ 
Wل مجموعة   ( ال�Hاع	ة kح	ث يتم تvل	ف المجموعات ب�ضــــــــافة إطارات أســــــــاســــــــ	ة لخصــــــــائص أخرى

®ســـتكشـــف إمvان	ة إطارات أســـاســـ	ة لتغيFG خاصـــ	ة ثم إتاحة الفرصـــة ألحد أعضـــاء المجموعة لعرض 
وذلك الســـتكشـــاف واســـzنتاج إمvان	ة إضـــافة إطارات أســـاســـ	ة لخاصـــ	ة محددة من خواص النz	جة ) 

أو بوضـع مؤ¹§ الفأرة ع] الخاصـ	ة والضـغط  الoائن Uf̂ لوحة الخصـائص من خالل قائمته المخت=ـة
 . Iع] مفتاح 

 . ا هل ة	ساسأل ا تار اط إل ا ةفاضإ د عk صئاصخلا ةحو ل Uf̂  ة	صاخلا نو ل FG  Uf̂ يغتلا ةظحال م ]ع د 	[أ تلا 

 فذح ،�U احلا ر اط إل ا د نع Uµ اســــــــــأل ا ر اط إل ا فذح ة	ف	ك  فاشــــــــــكتســــــــــ ال  تاعو مجملل ةصــــــــــر فلا ةحاتإ 
  . من قائمتها المخت=ةللخاص	ة جميع اإلطارات األساس	ة 

 ةشــــــــــــــــقانــم مهملا نم 
 Uf̂ ^ F_ألــوان الــمــتــعــلــمــ

الخــاصــــــــــــــ	ــة Uf̂ لوحــة 
أثنـــــاء  الخصـــــــــــــــــــائص 

  التطبيق. 

 Pyramid فلـــــــــمـــــــــ 
Material   . 

  . بو ساحلا ةز هجأ 

  - الخامة التأثFG الحر«U (تابع � 
َ
  ل األشvال)حوُّ ت
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق §̈  
مالحظات مهمة 

  للمعلم

مصادر التعلم 
حة  IGوالمواد المق

  حسب الRشاط

 FGالتأث
 U»الحر

تحول � 
  األشvال 

Shape 
Key 

 Nملعملا ضر ع  Motion Graphicنملا نمzــــــــــــــــــــــشــــــــ U لاو  ،لصــــــــاو تلا لئاســــــــو و  تانال ع إل ا Uf̂  ةر ـ
IV و حت يو حت 

ً
Ñ غ FG عقو تم 

حُول  الفائدة من التأثFG الحر«U لألشـــــــvال، ثم مناقشـــــــة p¹عة الســـــــzنتاج 
َ
و·U رصـــــــد وتمث	ل حركة الoائن أثناء  األشـــــــvالت

 تحوله من شvل آلخر. 

 لاvشــــــــأل ا لو حت �  «U ر حلا FG ثأتلا ةفاضــــــــإ ة	ف	ك  حيضــــــــو تل Water Tower Shape ءا ملا ج� ب م	مصــــــــت فلم مادختســــــــا 
Shape Keys   لvائن األ للتحول من شـــــــــoل الvســـــــــطوانة وهو شـــــــــ U

إ� الشـــــــــvل  Basisعند kداNة التأثFG الحر«U االبتدا��
ج الماء xGل U

^ أثناء الش  1والموجود عند الق	مة  key1 النها�� F_ــــــمع مناقشة المتعلم تكون صفر   Value( أي أن ق	مة �ح. ـ
، وتصبح  U

).  k Uf̂1داNة التحول من الشvل اإلبتدا�� U
 عند ا[تمال تحول الشvل والحصول ع] الشvل النها��

^ ملعتملل تاو طخلا ح¹§ و  ةشـــــــــقانم  F_ [أ تلا عم	ثأتلا ةفاضـــــــــ إل  هنأ ]ع د  FG ر حلا U»  
َ
 نئاoل  Shape Keys لاvشـــــــــأل ا لوُ حت

نامج xGال Uf̂ ة محددة، ولهذا  محدد	ة زمن IGل آخر خالل فvائنات أخرى له للحصول ع] شW ر أجزائه أو إضافةpيتم تح� 
،  ثم إضـــــــــــافة  Nمثل kBasisاســـــــــــم للoائن    Shape Keyتتم إضـــــــــــافة U»الحر FGة التأثNداk Uf̂ لهvشـــــــــــShape Key   آخر

شــvل الجدNد للoائن والمطلوب Uf̂ نهاNة للوصــول إ� ال  Nbasisحوي جميع التحوالت الناتجة من الشــvل   kKey1اســم
 . Edit ModeالتأثFG والذي يتم تصم	مه kعد اإلنتقال إ� وضع التعدNل 

  : يتم ثم تتم إضافة التأثFG الحر«U من خالل إضافة اإلطارات األساس	ة ح	ث
. اإل  .1 U»الحر FGة التأثNداk نتقال إ� إطار 
 Shape Keysضافة اإلطار األساUµ لخاص	ة من لوحة المفاتيح إل  Iالمفتاح  ضغط و  Key1تحدNد المفتاح  .2

 . )Uf̂Basis المفتاح Wما هو الoائن  شvل عند إطار kداNة العرض Nكون  ( أي أنَّ  Value  =0عند ق	مة 
. اإل  .3 U»الحر FGة التأثNنتقال إ� إطار نها 
عند  Shape Keysضافة اإلطار األساUf̂ Uµ لوحة الخصائص لخاص	ة من لوحة المفاتيح إل I ضغط المفتاح  .4

نامج Nحسب شvل الoائن عxG اإلطارات الممتدة ب¬نهما أثناء ®شغ	ل العرض من خالل Value  =1ق	مة  xGوال ،
   . �1س�ة التحول Uf̂ شvل الoائن من الق	مة صفر إ� الق	مة 

^ لمالحظة اإلطارات األســاســ	إ F_اە المتعلم�zخط الزمن، وكذلك مالحظة التغلفت ان Uf̂ تتم إضــافتها U
IVية ال Uf̂ FG 

ً
ÄW لون 

  Uf̂ لوحة الخصائص.  key1,Valueمن 

 ير و ر ـــضلا نم  
اخت	ار الف	ديو  
الـــــــــمـــــــــعـــــــــروض 

 Wمثال kدقة. 

  مهـــــــمـــــــلـــــــا نمـــــــ 
اك المتعلم  إ¹§
Uf̂ الــــتــــطــــبــــيــــق 

 حشــــــــــــــــــــ� أثناء ال
 والمناقشة. 

 ةر و ̂¼  
 ^ F_المقـــــــارنــــــة ب
 U»الحر FGالتـــــأث
الـــــــتـــــــحـــــــجـــــــ	ـــــــم 
وتــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــول 
األشـــــــــــــــــــــــــــvـــــــــــــال 
للتـــأ[ـــد من أن 
المتعلم Nـــدرك 

 الفرق ب¬نهما. 

 . مل	ف 

 ةز هـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــأ 
الـــــحـــــــاســـــــــــــــــــــب 

 . Uاآل� 

  فلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــ 
Water 
Tower 
Shape . 

 ز اهــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــ 
حــــــــــاســــــــــــــــــــــــوب 
متصــــل kجهاز 

 العرض. 

 تاقـــــــــــــاطـــــــــــــkـــــــــــــ 
الـــــــــخـــــــــطـــــــــوات 

  للمجموعات

  - الخامة التأثFG الحر«U (تابع � 
َ
  ) ل األشvالحوُّ ت
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة IGح لمق   مالحظات مهمة للمعلم  البند̈§

مصادر التعلم والمواد 
حة حسب الRشاط IGالمق  

  
 Nفو ت نكم FG kثأتــلا ةفــاضـــــــــــــــإ تاو طخل تاقــاطــ FG ر حلا U»  

َ
 تاعــو مجملل Shape Keys لاvــشــــــــــــــأل ا لوُ حت

ات	ج	ة  IGاســـتخدام إســـHت,ب الصـــامت و IGيتم ترت,ب الخطواتال  U³شـــاط جما� Uf̂ مكن اســـتخدامN ماW ،
ت,ب الخطوات أو كأحد تطب	قات  IGالمجموعات. تاباآلي�اد ل ^ F_ب Uتها ع] التوا�  

   kتاقاط . 

  . د ا�يآ 

 �شاط 
 Nنو ملعتملا قبط kســـــــإ مادختســـــــا IGتا	ج	لحلا عباتتلا ة U

I±  Uf̂ 64 ص بات�لا طاشـــــــ� ةعو مجملا  Uf̂ فلم 
Pyramid Shape  لvل شpqــعوذلك لتحHهرم. إ�  الم�  

 Nملعتملا نم بلط ^ F_ ك  فاشكتسا	ف	فذح ة Shape Key  [أ تلا مث	ملعتملا عم كلذ ]ع د  ^ F_ .  

 طاشــRلا قيبطت تاو طخ 
  .   QRمتوفرة Uf̂ مجلد 

  . بو ساحلا ز اهج 

 Pyramid فلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــ 
Shape  

  التطبيق
 Nلطملا لمــــعلا ةقــــر و  ملعتملا قبط qــــHمصــــــــــــــتل أ -3 ة	لا جا ر بأ م� qــــpثأتــــلا لالخ نم ت FG ر حلا U»  � لو حت 

 لتلpqنه kاأللوان المناس�ة أثناء ®شغ	ل العرض. الخامة  � و ضافة التأثFG الحر«U  ،األشvال

^ ملعتملل كر تا :  ظحال   F_ ح �pتخا ة	لا تار اط إل او  ناو لألا ر ا U
IV ساسأل ا تار اط إل ا ةفاضإ مت¬س	ا هيف ة .  

 ةحـــــــIG قــــمــــلــــا تاو طــــخــــلــــا 
لــتــطــبــيــق أوراق الــعــمـــــــل 

  . QRمتوفرة Uf̂ مجلد 

 . بو ساحلا ةز هجأ 

 . لمعلا قار و أ تافلم 

  . ملعتملا باتك 

  .  ة	نهذلا ةط�p خلا مسر pو  لو دجلا Uf̂  هملعت ملعتملا م	ِّ قNُ    ماذا تعلمت
 مســــــــــــــر و  ةلئســــــــــــــأل ا ةkاجإ 

  الخ�pطة الذهن	ة. 

  . ناو لأ 

  . ملعتملا باتك 

   

  - الخامة التأثFG الحر«U (تابع � 
َ
  ) ل األشvالحوُّ ت
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 مالحظات خاصة باملعلومة االثرائية : التأثري احلركي / اإلظهار واإلخفاء: 

� اإلخفاء واإلظهار إل ا ضـــــــــافة التأثFG إل   U»ة من خالل ظ لحر	يتم إضـــــــــافته ب�ضـــــــــافة اإلطارات األســـــــــاســـــــــ U»الحر FGائن محدد أثناء عرض التأثW ااهار أو إخفاءk ل، وذلكv	خطوات ل�اع اتله
 التال	ة: 
 تحدNد الoائن.  .1
.  اإلنتقال إ�Uf̂ خط الزمن  .2 U»الحر FGة التأثNداk إطار 

 Uf̂ اله	vل : وضع مؤ¹§ الفأرة ع] رمز  .3

 ح	ث يتحول إ�  تغFG لون الرمز Uf̂ اله	vليمن القائمة.(   ر األمر أو الضــــــــــغط ع] الرمز kالزر األNمن واخت	ا  Iالضــــــــــغط ع] مفتاح  .4
) وpظهر  U»الحر FGة التأثNداk مثلN خط الزمن Uf̂ Uµإطار أسا 

.  اإلنتقال إ�Uf̂ خط الزمن  .5 U»الحر FGة التأثNإطار نها 

̈ للفأرة فيتحول إ�      إخفـــــــاء الoـــــــائن kـــــــالضــــــــــــــغط ع] الرمز  .k  .  6الزر األ}

7.  Uµثم الضـــغط ع] مفتاح : يتم وضـــع مؤ¹§ الفأرة ع] رمز   إلضـــافة إطار أســـاI ار	من واختNالزر األk من القائمة    ،  أو الضـــغط ع] الرمز

  وظهور إطار أساN Uµمثل نهاNة التأثFG الحر«Uf̂ U خط الزمن)ل	ظهر  تغFG لون الرمز Uf̂ اله	vل ي(
  

  - لخامةاالحر«U (التأثFG تابع � 
َ
  ل األشvال)حوُّ ت
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 مالحظات للمعلم: 

 Nاسأل ا ر اط إل ا ةفاضإ نكم Uµ Keyframe  صاخ يأل	لل ةoد دحملا نئا،   Uf̂ صئاصخلا ةحو ل kا هنم قر ط ةدع :  
o  األمر IGة اخ	من القائمة المخت=ة للخاصInsert Keyframe   . 
o  ة ثم ضغط المفتاح	وضع مؤ¹§ الفأرة ع] الخاصI  Uµدل ع] وجود إطار أساN لونها مما FGمن لوحة المفاتيح،  فتالحظ تغ U»حر FGع] أي تأث

  . الخاص	ة
^ إ� مالحظة: kعد  F_اە المتعلم�zة إلفت ان	للخاص Uµإضافة اإلطار األسا 

 . «U ر حلا FG ثأتلا ةفاضإ د نع ا مهيلإ لاقتنإل ا مت نيذللا «U ر حلا FG ثأتلا ةNاهنو  ةNادk ير اطإ د نع ر فصأل ا نو للاk ةNداشر إ تامال عك  ة	ساسأل ا تار اط إل ا ر هظت :  نمز لا طخ 

اU�̂ يتغFG لونها من اللون ح	ث  لون الخاص	ة Uf̂ لوحة الخصائص :    IGوعند اللون األصفر،  إ�  الرمادي وهو االف ، Uµعند اإلطار األسا Uل  لوجود اإلطار الحا�	شغ®
تأثFG حر«U التأثFG الحر«U فإنها تتحول إ� اللون األخ̂= وت�±k Iاللون األخ̂= مما Nدل ع] وجود 

( وتظهر kاللون األصفر عند مرور اإلطار الحا�k Uاإلطار و®شغ	له ذە الخاص	ة تمت إضافته ع] ه
 .( Uµاألسا 

         

  ( «U ر حلا FG ثأتلا نأ كر دN ملعتملا نأ د [أ ت 
َ
 ءا نثأ نئاoلا ضر عN هنإف Scaling م	جحتلا �  «U ر حلا FG ثأتلا ا مأ ،ر خآل  لvش نم هلو حت ءا نثأ نئاoلا ضر عN ) لاvشأل ا لوُّ حت

 kدون أي تغيUf̂ FG شvله.  -سواء kال�pادة أو النقصان  -تغيFG حجمه 

  ( «U ر حلا FG ثأتلا ل	غش® د نع 
َ
U ادتبإل ا نئاoلا لvش نم لو حتلا أ د�ي ) لاvشأل ا لوُّ حت

��  Uf̂ يذلا حا تفملا  ُNلع قلط	ه Basis شلا �إvاهنلا ل U
��  Uf̂ حا تفملا  Key1 . 

  ( «U ر حلا FG ثأتلا أ د�ي نأ ط̈§ لاk س,ل 
َ
 . 1 ةم	قلاU' k تRي و أ ر فص نم ) لاvشأل ا لوُّ حت

^ ب لاvشأل ا لو حت ة	صاخل ة	ضاIG فالا value ةم	ق حو اIG ت  F_ 0  1 و . 

 Nيغت نكم FG حيتافملا ءا مسأ Basis ,Key1 مدختسملا ة�غر  بسح kاتكو  ا هيلع جو دز ملا طغصلاkدجلا مس ال ا ةN د .  

  Nساسأل ا تار اط إل ا عيمج فذح نكم	صاخلل ة	ة kصاخلل ة= تخملا ةمئاقلا نم  رمأل ا مادختسا	ة .   

   

  - التأثFG الحر«U (الخامةتابع � 
َ
  األشvال)ل حوُّ ت
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^ أن اإلطارات األساس	ة تتم إضافتها Uf̂ خط الزمن ℘ F_ورة التأ[د من إدراك المتعلم¼̂  ، U
IVقة الpانت الط�W ه مهما	لها حسب ترت¬بها ف	تم ®شغpةإلضافل تم استخدامها و .  

  

  - الخامة التأثFG الحر«U (تابع � 
َ
  ) ل األشvالحوُّ ت
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^ :  Wإحدى أدواتاستخدم الجدول التا�U ( المحددات الوصف	ة )   F_للمتعلم U
  التقpqم البنا��

 المع	ار ال�فاNة الخاصة
اإلنجازمستوى   

0 1 2 3 4 

31.  
مجــة  Ê�تحــدCــد أمثلــة ل
مـــــنـــــتـــــجـــــــات ونـــــمـــــــاذج 
رقــــــمــــــ5ـــــــة Ëســـــــــــــــــــ5ــــــطـــــــة 
D الح5اة 

H¤ السـتخدامها
  اليوم5ة والتعلم. 

Nـــعـــرض مـــنـــتـــجـــــــات 
ونـــــــمـــــــاذج رقـــــــمـــــــ	ـــــــة 
 Uf̂ الســــــــــــــتخـــــــدامهـــــــا

  الح	اة اليوم	ة. 

ال }ســــــــــــــــــتــــطــــيــــع عــــرض 
منتجــات ونمــاذج رقم	ـة 
الســــــــــــتخدامها Uf̂ الح	اة 

  اليوم	ة. 

Nــــحـــــــاول عــــرض kــــعــــض 
الــمــنــتــجـــــــات والــنــمـــــــاذج 
 Uf̂ ة الســـــتخدامها	الرقم
الــحــ	ـــــــاة الــيــومــ	ـــــــة لــ�ــن 

 kصورة غFG صح	حة. 

Nــعــرض مــنــتــج أونــمــوذج 
رق°U واحد الســـتخدامه 
Uf̂ الـــــحـــــ	ـــــــاة الـــــيـــــومـــــ	ـــــــة 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

Nعرض منتج أو نموذج 
الســتخدامه  رق°U واحد

Uf̂ الـــــحـــــ	ـــــــاة الـــــيـــــومـــــ	ـــــــة 
وpـــعـــرض أمـــثـــلـــــــة أخـــرى 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

ذج Nعرض منتجات ونما
 Uf̂ ة الســــــــــــــتخدامها	رقم

 .الح	اة اليوم	ة

32.  
مجـــــة  Ê�كتـــــا�ـــــة رموز ال
لــــنـــــمـــــوذج رقــــDÆ ألداء 
مــــــــهــــــــام مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــة 
امج  Ê�مســــــــــــــتخـــــــدمـــــــا ال

  المتاحة. 

مـــــــج  xGـــــــpـــــــكـــــــتـــــــب وN
نـــمـــوذج رقـــ°U ألداء 

  مهام مختلفة. 

ال Nمكنه كتاkة أو برمجة 
نموذج رق°U ألداء مهــام 

  مختلفة. 

مج  xGpكتب وN حاول أنN
مهــام نموذج رق°U ألداء 

مختلفــــــة ل�ن kصــــــــــــــورة 
  غFG صح	حة. 

مـج نـمـوذج  xGـpـكـتـــــــب وN
رقــــــــــــ°U ألداء مــــــــــــهــــــــــــام 
 FGصــــــــــــــورة غk مختلفـــــــة
مكتملـــــــة kمســـــــــــــــــــــاعـــــــدة 

  اآلخ�pن. 

مـج نـمـوذج  xGـpـكـتـــــــب وN
رق°k Uصـــــــــــــــورة جزئ	ـــــــة 
ألداء مـــهـــــــام مـــخـــتـــلـــفـــــــة 
و�ســـــــــــــتvمل kمســـــــــــــاعدة 

  اآلخ�pن. 

مـج نـمـوذج  xGـpـكـتـــــــب وN
رقــــــــــــ°U ألداء مــــــــــــهــــــــــــام 

  .مختلفة

34.  
تصــــــــــــــــمـــ5ـــم مـــنـــتـــجـــــــات 

فـــــــة رقــــــمــــــ5ـــــــة مــــــخــــــتــــــلــــــ
H تعلم المواد  O«لتحســـــــــ

 األخرى. 

Nصــــــــــــــمم منتجـــــــات 
 ^ F_ـــــــة لـتــحســـــــــــــــ	رقـمــ
تــــــــــعــــــــــلــــــــــم الــــــــــمــــــــــواد 

  األخرى. 

ال }ســــــــــــــتطيع تصــــــــــــــم	م 
مــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات رقــــــــمــــــــ	ــــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ

  األخرى. 

Nــــــحـــــــاول أن Nصــــــــــــــــــــمــــــم 
مــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات رقــــــــمــــــــ	ــــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ
 FGصورة غk األخرى ل�ن

  صح	حة. 

Nصــــــــــــــــــــــمـــــــــم جـــــــــزء مـــــــــن 
الـــمـــنـــتـــجـــــــات الـــرقـــمـــ	ـــــــة 

^ تعلم  F_المواد لتحســــــــــــــ
األخـــــرى kـــــمســـــــــــــــــــــاعـــــــدة 

  اآلخ�pن. 

Nصــــــــــــــــــــــمـــــــــم جـــــــــزء مـــــــــن 
الـــمـــنـــتـــجـــــــات الـــرقـــمـــ	ـــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ
األخــــرى و�ســــــــــــــــــتــــvــــمـــــــل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

Nصــــــــــمم منتجات رقم	ة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ

  األخرى. 

    

  - الخامة التأثFG الحر«U (تابع � 
َ
  ) ل األشvالحوُّ ت
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  - الخامة التأثFG الحر«U (تابع � 
َ
  ل األشvال)حوُّ ت

 



  
 

  218  

 

 U�̂ة  :  -الجزء الثا	ة - 4وحدة  المعالجة الرقم	محرر اإلطارات األساس  
 

  

    

 D
Hsالجزء الثا 

 المعالجة الرقم5ةوحدة 
 محرر اإلطارات األساس5ة  -4
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                                                                                                                          ع�pزي المعلم � احرص ع] ... 

 

      

  

  

  

      

  

   

المفاتيح 
 المستخدمة

  الوظ	فة

Alt + A  
ات الحرك	ة  FGل العرض (التأث	قاف ®شغNل � إ	شغ®

 لجميع الoائنات). 

 تابع � محرر اإلطارات األساس	ة 
 

^ . ت F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل الق	فع 
U̧ الحن	ف. ا  لحث ع] التمسك بتعال	م الدين اإلسال

لجماU³ ومساعدة اآلخ�pن عند تنف	ذ أ�شطة الدرس،  تطبيق أوراق العمل من خالل تعاون المتعلم ارس مفاه	م التعاون والعمل غ
مع زمالئه لتنف	ذ الRشاط #شvل صحيح؛ مع الحرص ع] أن Nدرك المتعلم أهم	ة العمل الجماU³ كفرصة لالستفادة من مهارات 

اتهم من خالل تنظ	م العمل والتRسيق الج	د ب xGنهم. جميع الزمالء وخ¬ 
. ا ^ F_ام القوان IGام واح ^ IGلنظام واالل 

 
 

ا للتوصل إ� النz	جة المطلHqة Uf̂ تصم	م المنتج ت  P	ة منطق	ر اإلطارات األساسpلدى المتعلم من خالل تح� U
I±المنط FGة التفك	نم

 . U°الرق 

   

 احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

االسzنتاج  - التعاون والنظام أثناء األ�شطة –التفكFG  –المالحظة 
ام الرأي اآلخر.  –المناقشة  –التواصل مع اآلخ�pن  – IGاح 
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ح البند  §̈ حة ل IGمالحظات مهمة للمعلم  أمثلة � أ�شطة التعلم المق  
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

  
  االستكشاف

إمvان	ة 
استخدام 

إحدى الطرق 
التال	ة أو 

ها حسب  FGغ
ا  Pما تراە مناس�
 Uf̂ ^ F_للمتعلم

  الفصل. 

^ ملعتملا تامو لعم ةشـــــــقانم مث بات�لا Uf̂  سر دلا فاشـــــــكتســـــــا ةءا ر ق  F_ ر أ لو حWمتي ا هنمو  ةر معلا نا 
^ الصفا والمروة والسFG التطرق للحدNث عن الهرولة  F_ب U©مع عرض ملف  أثناء السManasek  

^ ب ©U ســــــــلا نع °N Uدقت ضر ع � مل	ف ضر ع  F_ ملعتملا ةشــــــــقانمو  ةو ر ملاو  ا فصــــــــلا ^ F_ تامو لعملا لو ح 
U تم ا

IVن�اطها. الzس 

 ةلاقم - د ا�يآل ا - بو ســــاحلا( ملعملا ا هر فو ي ةعو نتم ر داصــــم لالخ نم ثح�لاk تاعو مجملا ف	لvت 
^ الصـــــــفا والمروة والهرولة  - ف	لم -مجالت  -صـــــــحف  - F_ب U©عن الســـــــ(...... U°Nعرض تقد FGوالســـــــ 

 ف	ه ومناقشتها من خالل التغذNة الراجعة. 

 ءا طخأل ا ضعk حيحصــــــــتو  ا هم	ظنتل ةجاحلاو  ،ر و ر ملا ةكر حل ا مP ل	ف ملعملا ضر عN :  تال vشــــــــملا لح 
ام pمكن مناقشــــــــة آثار فيها من خالل التحvم kاالطارات األســــــــاســــــــ	ة لحركة الســــــــ	ارات، و  ^ IGعدم االل

 ^ F_القوانk ات،  ومناقشــــــــــــــةkحها من خالل محرر من حوادث و إصــــــــــــــا	األخطاء الموجودة وتصــــــــــــــح
  اإلطارات األساس	ة. 

̂ لإلا ]ع ثحلا  IGما kر أWنا 
اإلســــــــــــــالم وتعال	م الدين 

  الحن	ف. 

 ةشــــــــــــــــــقانــــم ]ع صر حلا 
^ kعد األ�شــــــطة  F_المتعلم
للتأ[د من تحقق الهدف 
 U

IVالمرجو من المهمــــــة ال
 تم تvل	فهم بها. 

 د لـــجم Uf̂  ر فو تم و يد	ـــفلا 
QR . 

 . ملعتملا باتك 

 . Manasek فلم 

 . مل	ف 

 . °N Uدقت ضر ع  

 بســـــــــــــــــــــاحـــــــلا ةز هجأ 
 . Uاآل� 

 . د ا�يآل ا 

 . تال جم 

 . ت ال اقم 

محرر 
اإلطارات 
  األساس	ة 

^ ملعتملا ةشقانم لالخ نم  F_ kا م Nساسأل ا تار اط إل ا عيمج ( نمز لا طخ هضر ع	لا ة U
IV ا هتفاضإ تمت 

ت,ب وتنظ	م حركة  IGم لتقاطع مرور والحاجة ل	لة تصــمvائن المحدد)،  يتم ط�ح مشــoلخصــائص ال
ات  FGة والتأث	ة عرض جميع اإلطارات األساس	ه لتجنب الحوادث، ومن هنا تتضح أهم	ارات ف	الس

ات ال FGرها و�ســـــــــــخها لتناســـــــــــب حركتها التأثpلها وتح�Nائنات،  والتعامل معها وتعدoة لجميع ال	حرك
  . Dope Sheetالحرك	ة المنطق	ة المطلHqة #سهولة وهو ما يوفرە محرر اإلطارات األساس	ة 

 كار دإ نمـــــــــــــــ د [ـــــــــــــــأ تـــــــــــــــ 
 ^ F_لــلــفــرق بــ ^ F_الــمــتــعــلــمــ
خـــــــط الـــــــزمـــــــن ومـــــــحـــــــرر 

  اإلطارات األساس	ة. 

  

االنتقال إ� 
محرر 

اإلطارات 
  األساس	ة 

 ا 	P لمع ا هق	بطت عم ا هح¹§  متي و أ ،ة	ســــــــــاســــــــــأل ا تار اط إل ا ر ر حم �إ لاقتنإل ا تاو طخل °N Uدقت ضر ع 
ا.  P	الستكشاف ذلك عمل ^ F_ة مع إتاحة المجال للمتعلم   م�ا¹§

 Nفو ت نكم FG Puzzle ل IGك	قر و  و أ د ا�يآل ا ]ع ةر و صـــــــــــ ب	ســـــــــــاســـــــــــأل ا تار اط إل ا ر ر حمل ة	ة  Uf̂ طاشـــــــــــ� 
توضــــــــــــــيح ك	ف	ة التعامل مع الoائنات واإلطارات  للمجموعات ثم يتم مناقشـــــــــــــــة وظائف األدوات. 

^ الســـتكشـــافه من خالل ملف  F_ة مع إتاحة الفرصـــة للمتعلم	محرر اإلطارات األســـاســـ Uf̂ ة	األســـاســـ
Car Race . 

^ ملعتملا ەا�ـــــــzنا تفـــــــلإ  F_ 
الســتكشــاف أجزاء محرر 

  اإلطارات. 

 ةر فو تم طاشــــــــــــــRلا  ةkاجإ 
 . Uf̂QR مجلد 

  .  °N Uدقت ضر ع 

 بو ســــــــــــــاحـــــــلا ز اهـــــــج 
الــمــتصـــــــــــــــــــــل kــجــهـــــــاز 

  العرض. 

  . بو ساحلا ةز هجأ 

    

 تابع � محرر اإلطارات األساس	ة 
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ح البند  §̈ حة ل IGمالحظات مهمة للمعلم  أمثلة � أ�شطة التعلم المق  
والمواد مصادر التعلم 

حة حسب الRشاط IGالمق  
 Uf̂ مvالتح

ارتفاع محرر 
اإلطارات 
  األساس	ة 

^ ملعتملل ةصــــر فلا ةحاتإ  F_  ك  فاشــــكتســــ ال	ف	حتلا ةvم kســــاســــأل ا تار اط إل ا ر ر حم عا فتر ا	و  بحســــ لالخ نم ة 
^ المحرر والمنصة. إ F_فالت السهم ع] الحافة ب 

  . ة	ساسأل ا تار اط إل ا ر ر حم عا فتر ا FG يغت د عHو  ل�ق ةصنملا مجح ةظحال م ]ع د 	[أ تلا 

 مvــحــتــلــا ة	ـــــــنــاvـــــــمــ إل  هpـــــــq نــتــلــا 
kــــارتفــــاع � عرض أي جزء من 
أجـــــــزاء الـــــــواجـــــــهـــــــة بـــــــنـــــــفـــــــس 

  الط�pقة. 

 بو ســـــــــــــــاحـــــــلـا ةز هـجـأ 
 . ^ F_للمتعلم  

التعامل مع 
اإلطار 
 Uµاألسا  

 تار ا	ســــلا عيمج لصــــت ه	فو  قا�ســــلا ]ع يو تحN يذلا ضر علا ل	غشــــ® متي :  Car Race1 فلملا لالخ نم 
األساس	ة  الوقت، مما NعUV̂ أنها Wانت ®سFG بنفس الســـــــــــــرعة، مع التأ[	د ع] مواضع اإلطاراتللنهاNة بنفس 

^ عن ك	ف	ة تغيFG ¹عة  F_ط�ح المعلم ســــــــــــؤال ع] المتعلمpارات، و	لجميع الســــــــــــ U»الحر FGة التأثNة ونهاNل�دا
، ثم إتاحة الفرصة الس	ارات لجعلها تصل لنهاNة الس�اق ع] التوا�U ومناقشة ذلك معهم مع التطبيق ا U[لعم

^ لهم الســــتكشــــاف ك	ف	ة تغيFG موضــــع اإلطارات األســــاســــ	ة  F_م	ك الفأرة للpمن وتح�Nالزر األk د اإلطارNتحد)
 ̈  لت�ب¬ته).  ENTERللفأرة أو مفتاح  وال,سار لتح�pكه ثم الضغط kالزر األ}

التأثFG الحر«U للســـــــ	ارة الزرقاء kح	ث تصـــــــل ق�ل من خالل التطبيق العم]U يتم تغيFG اإلطار األســـــــاUµ لنهاNة 
  ). k100ق	ة الس	ارات ( عند اإلطار 

 Nملعتملا قبط kســــإ مادختســــا IGتا	ج	لحلا عباتتلا ة U
I± دعتل 85 ص بات�لا طاشــــ�Nاســــأل ا ر اط إل ا عضــــو م ل Uµ 

تقال	ةلنهاNة التأثFG الحر«U للســ	ارة  xGملف ال Uf̂Winner  ف ؛ وpا من المهم التع� P	المثال نفســهعمل Uf̂  ة	ف	كk
ب�حدى الطرق   winner من خالل إضافة التأثFG الحر«U التحج	م للنصتكرارها و  إضافة اإلطارات األساس	ة

ا، 
P
U تعلمها المتعلم مس�ق

IVارة الحمراء  حذفها و ال	االستدارة للس FGمن خالل حذف تأث . 

^ ملعتملا ةشــــــقانم مهملا نم  F_ 
^ kالفرق  F_نبpالرم�  : 

  
مع إتـــــــاحـــــــة الفرصــــــــــــــــــــة لهم   

  الســــzنتاج ذلك ح	ث أن 
 ، Uµتـــدل ع] اإلطـــار األســــــــــــــــا
وعند تحدNدە kالضـــــغط عل	ه 

  . kالزر األNمن تتحول إ� 
  

 طاشـــــــــــــــــــــRلــا قيــبــطــتــ تاو طــخــ 
 . QRمتوفرة Uf̂ مجلد 

  . °N Uدقت ضر ع 

 بو ســـــــــــــــاحـــــــلـا ز اهـــــــجـ 
الـــمـــتصـــــــــــــــــــــل kـــجـــهـــــــاز 

  العرض. 

 بو ســـــــــــــــاحـــــــلـا ةز هـجـأ 
 . ^ F_للمتعلم  

 . ملعتملا باتك 

 . Car Race1 فلم  

 . Winner  فلم 

  . ةqH لطملا لمعلا ةقر و  ملعتملا قبِّ طNُ   التطبيق

 قيبطتل ةحــــــIG قملا تاو طخلا 
أوراق العمـل متوفرة Uf̂ مجلد 

QR .  

  . بو ساحلا ةز هجأ 

 . لمعلا قار و أ تافلم 

 . ملعتملا باتك 

 عت ملعتملا م	ِّ قNُ    ماذا تعلمت
+
  .  ة	نهذلا ةط�p خلا مسر pو  لو دجلا Uf̂  همل

 لو دج Uf̂  ةلئســأل ا نع ةkاجإل ا 
عxGِّ عن رأNك ورســــم الخ�pطة 

  الذهن	ة. 

  . ناو لأ 

  . ملعتملا باتك 
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  مالحظات للمعلم: 

 .  Ctrl+Vو  W ،Ctrl+Cما Nمكن �سخها ولصقها kاستخدام اإلختصارات NShift+Dمكن تكرار اإلطارات األساس	ة kالضغط ع]  ℘

، والعكس صحيح.  ℘ U»الحر FGة التأثNة ونهاNة ل�دا	اإلطارات األساس ^ F_ل المسافة ب	ائن بتقلoلل U»الحر FGادة ¹عة التأثpمكن زN 

 بنفس طرق تحدNد الoائنات ( اإلطار المحدد، التحدNد الدائري، ....). Nمكن تحدNد عدة إطارات أساس	ة  ℘
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عند الضغط على الزر توسيع 

 Dope Sheet Summaryاملجاور لــ 

تظهر قــائمــة جبميع الكــائنــات يف 

التصــميم اليت مت إضــافة تأثريات 

حركيـة هلـا، وعنـد الضـــــغط على 

الســــهم ( توســــيع ) املجاور الســــم 

القـــائمـــة تظهر حتتـــه الكـــائن يف 

 مجيع تأثرياته احلركية.

إخ����ف����اء اإلط����ارات  /ظ����ه����ارإل
 اسية للكائنات المخفية.األس

اإلطارات األس�������اس�������ية للكائن  ظهارإل
 .المحدد

 اإلطارات األس�������اس�������يةإخفاء  /إظهارو
 .الكائنات بقيةل

إلظهار / إخفاء ملخص اإلطارات األس������اس������ية أعلى 
األس���������اس�������ي��ة وهو يحوي جميع محرر اإلط��ارات 

 .اإلطارات األساسية

 .األبيضيظهر اإلطار األساسي المحدد باللون البرتقالي، وغير المحدد باللون 
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 U
^ : Nمكنك استخدم الجدول التا�U ( المحددات الوصف	ة )  Wأحد أدوات التقpqم البنا�� F_للمتعلم  

 

 المع	ار ال�فاNة الخاصة
 مستوى اإلنجاز

0 1 2 3 4 

31.  
مجــــة  xGــــد أمثلــــة لNتحــــد
منتجات ونماذج رقم	ة 
 Uf̂ طة الســتخدامها	ســ#
  الح	اة اليوم	ة والتعلم. 

Nــــعــــرض مــــنــــتــــجـــــــات 
ونـــــــمـــــــاذج رقـــــــمـــــــ	ـــــــة 
 Uf̂ الســــــــــــــتخـــــــدامهـــــــا

  الح	اة اليوم	ة. 

ال }ســـــــــــــــــــتـــــطـــــيـــــع عـــــرض 
منتجــات ونمــاذج رقم	ــة 
الســــــــــــــتخدامها Uf̂ الح	اة 

  اليوم	ة. 

Nـــــحـــــــاول عـــــرض kـــــعـــــض 
الـــمـــنـــتـــجـــــــات والـــنـــمـــــــاذج 
 Uf̂ ة الســــــــتخدامها	الرقم
الــحــ	ـــــــاة الــيــومــ	ـــــــة لــ�ــن 

 kصورة غFG صح	حة. 

Nــعــرض مــنــتــج أونــمــوذج 
رق°U واحد الســـــتخدامه 
Uf̂ الــــــحــــــ	ـــــــاة الــــــيــــــومــــــ	ـــــــة 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

Nعرض منتج أو نموذج 
 U°الســــتخدامه  واحد رق

Uf̂ الــــــحــــــ	ـــــــاة الــــــيــــــومــــــ	ـــــــة 
أمـــثـــلـــــــة أخـــرى وpـــعـــرض 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

Nعرض منتجات ونماذج 
 Uf̂ ة الســــــــــــــتخدامها	رقم

 .الح	اة اليوم	ة

33.  
امـــــج  xGاســـــــــــــــــــتـــــخـــــــدام الـــــ
الرقم	ـــة لجمع وتحل	ـــل 
وpــــج أفvــــار  IGــــانــــات ل	الب
او مــنــتــجـــــــات جـــــــدNـــــــدة 

 kط�pقة آمنة. 

امج  xGســــــــــــــتخــــــدم ال{
وpـــــــج  IGـــــــة لـــلـــ	الـــرقـــمـــ
ألفــvـــــــار ومــنــتــجـــــــات 

  رقم	ة. 

ال يــهــتــم kـــــــاســـــــــــــــتــخـــــــدام 
وpــــج  IGـــة لل	امج الرقم xGال
  ألفvار ومنتجات رقم	ة. 

امج  xGحاول استخدام الN
وpــــج ألفvــــار  IGــــة لل	الرقم
ومنتجـــــــات رقم	ـــــــة ل�ن 

  kصورة غFG صح	حة. 

امج الرقم	ة  xGستخدم ال{
ـــــــــــج ألفـــــــــــvـــــــــــار  وpــــ IGلـــــــــــلـــــــــــ
ومنتجات رقم	ة kصـــورة 
غFG مكتملة kمســــــــــــــاعدة 

  اآلخ�pن. 

امج الرقم	ة  xGستخدم ال{
ـــــــــــج ألفـــــــــــvـــــــــــار  وpــــ IGلـــــــــــلـــــــــــ

ت رقم	ة kصـــورة ومنتجا
جــــزئــــ	ـــــــة و�ســــــــــــــــــتــــvــــمـــــــل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

امج الرقم	ة  xGستخدم ال{
ـــــــــــج ألفـــــــــــvـــــــــــار  وpــــ IGلـــــــــــلـــــــــــ

  .ومنتجات رقم	ة
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  محاكاة القماش –المحاكاة  -5وحدة  المعالجة الرقمية  :  -الجزء الثاني 
 

  

  

   

 U�̂الجزء الثا 
 وحدة المعالجة الرقم	ة

5-  FGاة  التأثnاستخدام المحاk U»اة القماش  –الحرnمحا 
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                                                                                                                        ع�pزي المعلم � احرص ع] ...  

    

    

 

  

 محاnاة القماش   –تابع � التأثFG الحر«k Uاستخدام المحاnاة 

 
 
^ (من الممكن استخدام لع�ة شفرة اإل ت F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل الق	فعN مة ثم يتم مناقشتها مع	ل الق	سجzل U x¾امو .( ^ F_لمتعلم 
U األص	ل والمحافظة عل	ه. ا

IVpqاث ال� IGالk از ^ IGإلنتماء للوطن، واالع 
ا،ا P	ت عالpqان وزمان.   لحرص ع] رفع علم ال�vل مW Uf̂ ل	ت أفضل تمثpqل ال�	وتمث 

 
 

ا للخطوات ت  Pــــــــــــــــــــــــــــي لدى المتعلم من خالل معالجة المعلومات ط�ق U والحســــــــــــاkـ
I±المنط FGة التفك	رمجة خصــــــــــــائص انمHة، وHqة المطل	لمنطق

 . U°م المنتج الرق	تصم Uf̂ ةHqجة المطل	zم للتوصل إ� الن	التصم Uf̂ ائناتoال 
حة. ت IGمن خالل أ�شطة الدرس المق U

I±المنط FGة التفك	نم 
 نم	ة مهارة التفكFG من خالل �شاط تصR	ف مجاالت المحاnاة وفوائدها. ت

    

  المهارات التال	ة خالل الحصة : احرص ع] تع�pز 
ام الرأي اآلخر –المناقشة  –التواصل مع اآلخ�pن  -االسzنتاج  - التعاون والنظام أثناء األ�شطة –التفكFG  –المالحظة  IGار. -احvعن األف FGالتعب 
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   مالحظات هامة للمعلم  ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

  
  االستكشاف

  

^ ملعتملا ةشـــقانم مث ،بات�لا Uf̂  سر دلاk صاخلا فاشـــكتســـ ال ا ةءا ر ق  F_ مال عأل ا ءا و ســـ ،ةشـــمقألا ةكر ح لو ح 
نـامجإمvـان	ـة توضــــــــــــــيح و أو الخ	مـة أو مال#س kـدر وتـأثرهـا kـال�pــــح  xGال Uf̂ ـل ذلـك	من خالل مـا }ســــــــــــــ°  تمث

 kالمحاnاة. 

U و مNال ا ةر فش و أ ̈ لا ةملW  ة�عل :  U³ امج طاش�  x¾ ع لو صحلل[  Wا حملا ةملnةا . 
  

 مادختســـــــــــــا ة	ناvمإ 
و أ حـــــــدى الــــطــــرقإ

هــا حســــــــــــــــب مــا  FGغ
 Pا تـــــــراە مـــــــنـــــــاســـــــــــــــــــــ�ـــــــ

 Uf̂ ^ F_لـــــلـــــمـــــتـــــعـــــلـــــمـــــ
 الفصل. 

  . ملعتملا باتك 

 . تاعو مجملل د ا�يآ 

 . طاش� ةقر و  

  . بو ساحلا ةز هجأ 

مفهوم 
  المحاnاة 

 ا هب¬تIG ب نو ملعتملا نو اعتي ث	حk ةاnا حملا مو هفم تاملW  يو حت تاعو مجملل ة	قر و  تاصـــــــــــــــاصـــــــــــــــق FG فو ت 
ات	ج	ة kاستخدام  IGإس U

I±ن المفهوم.  � االصطفاف � قاطرات القطار  التتابع الحلpqلتك 
 نو ملعتملا نو اعتي ث	حsandwich k تانو كمو  تاق�ط لثمت ةاnا حملا مو هفم يو حت تاصــــــــــاصــــــــــق FG فو ت 

ت¬بها  IGة  ب	ج	ات IGاستخدام اسksandwich ن المpqفهوم. لتك 
 . بو لطملا مو هفملا جا تنzس ال  ̈ لا ةملW  ة	ج	تاIG سا مادختسا ة	ناvمإ 
 تاملoلاk تاغار فلا نو ملعتملا لمvتســــــــــــــ} ث	حk تاملoلا ضعk هصـــــــــــــــقنت ف�p عتلا يو حN طاشـــــــــــــــ� FG فو ت 

ات	ج	ة الoلمة المناس�ة.  IGاستخدام اسk المتاحة 
  . ةقkاسلا ةطش�أل ا د حأل  ةعجار لا ةNذغتلا لالخ همادختسا نكمpو  ،ةاnا حملا مو هفم حيضو تل °N Uدقت ضر ع 

 نو اعـــت ]ع صر حا 
 ^ F_الــــــــــمــــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــمــــــــــ
ومشـــــــــــــاركة الجميع 
عــــــــنــــــــد تــــــــطــــــــبــــــــيــــــــق 

 األ�شطة. 
 ]عـــــــــــــــــ صر حـــــــــــــــــا 

التغــــــذNــــــة الراجعــــــة 
  kعد الRشاط. 

 . مو هفملا تاصاصق 
 . sandwich  تاق�ط 
 . ̈ لا ةملW  طاش� 
 . غا ر فلا لمnأ  طاش� 
  . °N Uدقت ضر ع 

فوائد 
ومجاالت 
  المحاnاة 

 Nدقت ضر ع ملعملا ضر عN U° ا حملا د ئاو فلnو  ا همادختسا ت ال اجمو  ةاpملعتملا شقان ^ F_ ا هلو ح . 

 لoل ر اشـــــــــــفلا ة�لع FG فو تب -PopCorn- ر اشـــــــــــفلا ة�عل مادختســـــــــــا نكمU³ N امج طاشـــــــــــ� Uf̂  : بعللاk ملعتلا 
فوائد أو مجاالت المحاnاة، و مجموعة ووضـــــع قصـــــاصـــــات ورق	ة فيها،  تحتوي Wل قصـــــاصـــــة ع]  إحدى 

U القصاصات لتصR	فها 
I±التتابع الحلk و  ةمناقشال ثم، }سحب المتعلمون  . ^ F_ة الراجعة للمتعلمNالتغذ  

^ مـــلـــعـــتـــمـــلـــا ثحـــــــ  F_ 
ام آراء  IGعــــــــ] احــــــــ
اآلخـــــــــ�pـــــــــن أثـــــــــنـــــــــاء 

  المناقشة. 

 . °N Uدقت ضر ع 

 لصتم بو ساح ز اهج 
  kجهاز العرض. 

 تاصاصقلا + ة�لعلا 
 للمجموعات. الورق	ة 

  . تاعو مجملل د ا�يآ 

U لا ة	كذ لا ةز هجأل ا xG ع ثح�لاk 94 ،93 ص بات�لا طاشــ� قيبطت 
IV فو ت متي FGو أ ) د ا�يآ ( مهل ا ه kمادختســا 

 xGعض أجهزة المختk ةkاة ثم فوائد و ل�تاnة الراجعة.  ةمناقشالمجاالت المحاNوالتغذ  
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   مالحظات هامة للمعلم  ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

أنواع  
 Uf̂  اةnالمحا

برنامج 
blender 

 Nفو ت نكم FG kماصتلا ضع	ةز هاجلا م kلا xGغش®و  جمان	ثأتلا ل FGكر حلا تا	لالخ نمو   ،ا هيف ة 
ات مشـــابهة  FGنامج إلضـــافة تأث xGيوفرها ال U

IVاة الnعض أنواع المحاk المناقشـــة يتم اســـتعراض
ات حق	ق	ــة  FGــد تــأث	ــل � تقل	ــة لتمث	منــا الرقم	ــة ع] تصــــــــــــــــام	ات الواقع FGــاة للتــأثnمثــل محــا

  ). القماش، الدخان، السوائل واألجسام الصل�ة ( محاnاة المجسمات 

 Nفو ت نكم FGنإل ا نم ا هـــــ IGو أ  تنـــــ 
U ســـــــــــــــ¬ــتــم 

IVــعــرض الــمــلــفـــــــات الــk
 

P
ا (kــعـــــــد الــتــعـــــــامـــــــل مــعــهـــــــا الحــقـــــــ

 . التنف	ذ)
 تامسجملا ةاnا حم ]ع فر عتلل 

  . QRاطلع ع] مجلد 

 د اعـــــkأل ا ة	ـــــثال ث م	ماصــــــــــــــــــت 
ات حرك	ة جاهزة.  FGث

+
 بتأ

 لصــــــــــــــتم بو ســــــــــــــاح ز اهج 
  kجهاز العرض. 

محاnاة 
  القماش

   
مvان	ة (إ

استخدام 
حدى إ

و أالطرق 
ها  FGغ

حسب ما 
 Pا تراە مناس�

 ^ F_للمتعلم
  )Uf̂ الفصل

^ ملعتملا ]ع ةFG صـــــــــــــق ةصـــــــــــــق  F_ ةهز ن نع kر د  Uf̂ لا xG  لا بو بهو �p خلا ر ثأتو  حا	س#الملا ،ةم 
، Wما Nمكن عرض القصـــة kال�pاح القpqة من جهات مختلفة) ة(تكون متنوعة ومث?ت واألعالم

 الدرس. Uf̂ استكشاف 

 Nةت?ثملا مال عأل ا مادختســـــا نكم  Uf̂ ل ةســـــر دملا ةحاســـــ ̂ IGp¬ت ال افتحال ا ءا نثأ ا هن kطو لا مو يلا UV̂ 
 مثال لمناقشة حركة األعالم. Wوpوم التح�pر  

 هعاو نأk شامقلا نم ةعو نصــــــــــــملا ءا 	شــــــــــــأل ا ]ع ر ثؤ ت ة	تاع حpــــ� ل عطقم يو حN و يد	ف ضر ع 
اع سفينة  رش طاولة ...). مف ، خ	مة ، مال#س، أعالم ، المختلفة ( ¹§

 ت�ثم ملع ( ةعو مجم لoل مال عأل ا نم ةفلتخم عا و نأ ةدع + ةFG غصــــــــــــــ ةpو دN ةحو ر م FG فو ت 
pط Nحوي مجموعة أعالم مث?تة من األع] ( kالسz	ك	ة� ورق	ة � قماش ، ع] عصا   . )	ة¹§

 Nفو ت نكم FG ةحو ر م Nو دpغصـــــــ ة FGلثم ةفلتخم د او م نم ةعو نصـــــــم ةلو اطلل شر افم ةدع + ة 
^ بتوج	ه المروحة نحوها ومالحظة حركتها  ،رقالو ، القماش F_ف المتعلم	لvتم تpلون وNالنا

 وتأثرها kالهواء. 
^ األســــئلة  F_ــــح واختالف حركتها،واســــأل المتعلمpال�k ة تأثر األقمشــــة	ف	كk ^ F_ثم مناقشــــة المتعلم

U تصــــــل بهم إلدراك أن ســــــ¯ب اختالف رفرفة األعالم يرجع 
IVع إ� الســــــابرة الqوســــــمك اختالف ن

U صـــــــــنعت منها 
IVل متصـــــــــل أو   ، المادة الvشـــــــــ# ^ F_ة ت�ب¬تها ( ســـــــــواء من األع] أو أحد الجانب	ف	ك

 Uf̂ اة القماشnمحا Uf̂ ه	مدخل لما ســــــــــــــ¬تم التعرف علW تم اســــــــــــــتخدام ذلكpا) وNالزوا Uf̂ بنقاط
  و أن قوة ال�pــــح واتجاهها تؤثر ع] حركة األعالم. ، blenderبرنامج 

^ ملعتملا كر دNـــــــ نأ ةر و ̂¼   F_ نأ 
حركة القماش متأثرا kال�pــــح تؤثر 
عــــلــــيــــهـــــــا عــــوامـــــــل أخــــرى مــــثـــــــل 

(قــطــن،  اخــتــالف نــqع الــقــمـــــــاش
 ، وخصـــــــــــــــائصـــــــــــــــه ح�pر، جلــد...)

...  ، الت�ب	ـــــت من عـــــدمـــــهكتلتـــــه
ها مما }ســـــــــــــــاعدە Uf̂ اخت	ار  FGوغ

 
P
ا عند الخصـــــائص المطلHqة الحق

 تطبيق محاnاة القماش. 
  

 لصــــــــــــــتم بو ســــــــــــــاح ز اهج 
 kجهاز العرض. 

 . و يد	ف 

 . ةpو دN ةحو ر م 

 نم فلتخت ةعـــو نتم مال عأ 
 . ح	ث جهة الت�ب	ت

 . ةفلتخم شر افم 

  . ملعتملا باتك 
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  الRشاطحسب 

محاnاة 
  القماش

U لا ة	ســــــــــــــ,ئر لا لحار ملا ضر ع 
IV ا حم قيبطت ا هيف متيnع لو صــــــــــــــحلل شامقلا ةا[ 

ا Uf̂ ملف   P	قها عمل	مفرش طاولة، وتطبTable Cover   ^ F_مع مناقشــــــــة المتعلم
 . U[التطبيق العم Uf̂ ومشاركتهم 

 مqp قتك  شامقلا ةاnا حم قيبطت تاو طخ ب,تIG ل ر اطقلا تار طاق U³ امج طاشــــــــــــــ� 
 ق�ل االنتقال لتطبيق الRشاط( Wل خطوة تمثل قاطرة ). 

 Nفو ت نكم FG  ا هــب¬تر ت بلــطو  تاعــو مجملل ةز هاجــو  ةفــلغم قفدتــلا طئار خ ز و مر  Uf̂ 
�شــــــــاط جماU³ للحصــــــــول ع] خ�pطة تدفق متvاملة لخطوات محاnاة القماش، 

  ثم مناقشة المجموعات والتغذNة الراجعة. 

 ز اهجk لصــــــتم بو ســــــاح ز اهج  
  العرض. 

 Table Cover فلم 
 . ر اطقلا طاش� 
 قفــــــــــــدتــــــــــــ طئــــــــــــار خــــــــــــ ز و مــــــــــــر  

  للمجموعات. 

   د لجم Uf̂  طاشRلا تاو طخ   . ةلو اطلا شر فم م	مصتل يدر ف لvش# 99 ص بات�لا طاش� قيبطت 
QR     .الدرسk الخاص  

  . ملعتملا باتك 

 لحار ملا حيضــــــــــــــو ت متي قفدت ةط�p خ و أ ك	فار جو فنا و أ °N Uدقت ضر ع لالخ نم 
U ســـــــ¬تم فيها تصـــــــم	م العلم وتطبيق محاnاة القماش عل	ه و ضـــــــافة 

IVة ال	الرئ,ســـــــ
^ تصــــــــــــــم	م  ،الواقع Uf̂ حركتـــهإ� ال�pــــح ل	كون أقرب  F_Hمـــه و	تصــــــــــــــم ^ F_والفرق ب

ح الحـــاجـــة  المراحـــل الثالثعرض من خالل مفرش الطـــاولـــة  ومكونـــاتهـــا مع ¹§
 Uf̂ائن إضــــــــــــــاoائن العلم، والحاجة لoاة القماش لnت النقاط عند تطبيق محا	لت�ب

 وهو Wائن ال�pــــح لرفرفة العلم #شvل مستمر. 
ح Wــــل جزء منهــــا ع] التوا�k Uــــالتطبيق العم]U من خالل مثــــال علم  §¹ Uf̂ ثم ال�ــــدء

^ و  مع مناقشـــــــــــة  Uf̂Kuwait Flag Simulation ملف ال�pqت  F_المتعلم  Uf̂ ا[هم §¹
 U[لخطوات. لالتطبيق العم  

Nمكن توفFG أوراق �شــــــــــــــاط متنوعة للمجموعات وتvل	ف المجموعات ب�عداد خ�pطة 
تدفق للخطوات لتطبيق محاnاة القماش للحصــــــــــــــول ع] الشــــــــــــــvل الموجود Uf̂ ورقة 

  ومناقشتها. الRشاط، ثم إتاحة الفرصة للمجموعات لعرض خرائط التدفق المطروحة 

 نئاoـــــــلا م	ســـــــــــــــقت ةو طخ xG تعت 
تعتمد محاnاة أســــــــــــاســــــــــــ	ة ح	ث 

نـــــامج ع] عـــــدد  xGال Uf̂ القمـــــاش
 ،  Meshالنقاط المكونة للoائن 

فvلمـــــا زاد عـــــدد النقـــــاط Wـــــانـــــت 
المحـــــــاnـــــــاة أدق وحركـــــــة الoـــــــائن 

  . الواقعإ� أقرب 

^ ملعتملا ەا�zنا تفلإ  F_ ا ذإ هنأ �إ 
لم تتم إضــــــــــــــــــافــــة Wــــائن ال�pــــح ال 
تتكرر رفرفــــــة العلم kــــــل يتحرك 

  مرة واحدة فقط. 

 . °N Uدقت ضر ع 

 . ك	فار جو فنا 

 . قفدت ةط�p خ 

 ز اهجk لصــــــتم بو ســــــاح ز اهج 
  العرض. 

 فلم 
 Kuwait Flag Simulation  
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  حسب الRشاط

   . ةqH لطملا لمعلا ةقر و  ملعتملا قبطN   التطبيق
 Uf̂  ةر فو تم لمــــــعلا قار و أ قيبطتل ةحــــــIG قملا تاو طخلا 

  . QRمجلد 
 . بو ساحلا ةز هجأ 
  . لمعلا قار و أ تافلم و  بات�لا 

  ملعتملا م	ِّ قNُ    ماذا تعلمت
َ
 عت

+
 ةطـــــــ�p خلا مســــــــــــــر pو  ،لو دجـــــــلا Uf̂  همـــــــل

  الذهن	ة. 
 مســــــــــــــر و  كNأر  نع xGِّ ع لو دج Uf̂  ةلئســــــــــــــأل ا نع ةkاجإل ا 

  . الخ�pطة الذهن	ة
  . ناو لأ 
  . ملعتملا باتك 

 

 مالحظات للمعلم: 

ش
حاnاة القما

صة kم
ت خا

ظا
الح

م
 

  : شامقلا ةاnا حم قيبطت لحار م 
:   N3مكن تقس	م محاnاة القماش إ�  U·م و	ة حسب حاجة التصمpار	عضها اختHة، و	عضها أساسk مراحل  

^ الoائن المحدد لتطبيق محاnاة القماش و·U تتكون من:  • FGالمرحلة األو� � تجه  
ا ح	ث أنه Wلما زاد عدد تقســـ	م أوجه الoائن المحدد(خطوة أســـاســـ	ة يتم فيها زpادة عدد النقاط لتصـــبح الحركة ا�ســـ	اب	ة إذا تم ت  .أ 

P
طبيق المحاnاة عل	ه الحق

  النقاط Wلما زادت واقع	ة الشvل وزادت مدة احzساب المحاnاة). 
ثم تحدNد النقاط المطلHqة  Edit Modeإ�شــــــــــــاء مجموعة نقط	ة (و·U خطوة اخت	ارpة Nلزم تطب	قها عند الحاجة،  يتم فيها االنتقال إ� وضــــــــــــع التعدNل   .ب

  و �شاء مجموعة لها لت�ب¬تها عند ض�ط خصائص المحاnاة kح	ث ال تتأثر kالحركة عند تطبيق محاnاة القماش). 
  المرحلة الثان	ة � تطبيق المحاnاة :  •

ا،   أي ت�ب	ت  Pinningتطبيق محاnاة القماش ع] الoائن مع تعدNل الخصائص حسب المطلوب و                  
P
U تم إ�شاؤها مس�ق

IVة ال	المجموعة النقط  
  لمنع تداخل القماش ...وذلك للحصول ع] قماش أو علم kخصائص ش�ه واقع	ة ( خطوة أساس	ة) kself collisionاإلضافة ا� تفع	ل                   

^ أو  • F_قتkالسا ^ F_قها ق�ل المرحلت	مكن تطبpم، و	ة حسب حاجة التصمpار	عدهما). خاللهما أو المرحلة ..........: (اختk  
 ع] الoائنات األخرى حسب حاجة التصم	م (مثل الطاولة والسارpة Uf̂ أمثلة وأ�شطة ال�تاب).   collisionتطبيق محاnاة   .أ 

ا).   windإضافة Wائن ال�pــــح  .ب
P
Wث ي�دو متحر	حk ه	اة القماش علnائن الذي تم تطبيق محاoع] حركة ال FGم للتأث	ة حسب حاجة التصمpار	خطوة اخت U·و)  

^ إ�:   F_اە المتعلم�zائن المحدد إلفت انoاة القماش ع] الnعد تطبيق محاk 
o   .لةkالصورة المقاk ماW الخط األزرق الظاهر أسفل خط الزمن 

o  ائن تالحظ  ظهورoائن، وعند توســـــــــــيع الoجانب اســـــــــــم الk لv	اله Uf̂
، kاإلضــــــــــــــافة للمجموعة النقط	ة Clothظهور الoائن، رمز محاnاة القماش 

U تم ت�ب¬تها. 
IVال 
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 مالحظات للمعلم: 

مالحظات 
خاصة 
بتقس	م 
أوجه 
  الoائن 

  Nمكن تقس	م الوجه المحدد kعدة طرق منها:  
pط أدوات منصة العمل :   - 1  . Mesh < Edges  < Subdivideمن ¹§
 . > Tools < Mesh Tools < Add Subdivideمن رف األدوات : kطاقة  - 2
 Nدحت نكمN سقتلا تار م د دع د	م kا هنم قر ط ةدع :  

 عدة مرات للحصول ع] العدد المطلوب.  Subdivideتكرار الضغط ع]  - 1
 : Number Of Cutsالخ	ار Subdivide الجزء  Uf̂ رف األدوات - 2

a.  FGم.  استخدام األسهم لتغي	عدد مرات التقس 
b. ة  . كتاkة الرقم م�ا¹§
c.  ات	ة العملkم للحصول ع] عدد األوجه المطلوبكتا	ة للتقس	الحساب . 

 . Object Mode نئاoلا عضو  �إ لاقتنإل ا د نع ̂±U تخت Number Of Cuts نأ ظحال  

مالحظات 
خاصة 
vkائن 
ال�pــــح 
wind  

ە من الoائنات.    NWindمكن التحvم kموضع و استدارة Wائن ال�pاح   FGكغ 
 . ىر خأل ا تانئاoلا ]ع ەFG ثأت FG غNُ  حpــــ� لا نئاW  ةر ادتسا FG يغت 
 . هلو ح نم تانئاoلا ]ع ا هFG ثأت ا هل   Wind حpــــ� لا نئاW  ةو ق FG يغت 
 . حpــــ� لا ەاجتا لثمN حpــــ� لا نئاUf̂  W  مهسلا 
^ ب د ع�لا د از  ةو قلا تداز  ا ملWو  ،ةلkاقملا ةر و صلا Uf̂  ا مW  حpــــ� لا نئاW  ةو ق ]ع لدWind  Nحpــــ� لا نئاW  ر ئاو د د عا�ت  F_ ر ئاو دلا .  
 Nحتلا نكمvم kصئاصخ  Wــــ� لا نئاpحWind  ةقاطب صئاصخلا ةحو ل لالخ نم physics :  
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^ : Wأحد أدوات م الجدول التا�U ( المحددات الوصف	ة )  ااستخدNمكنك  F_للمتعلم U
  التقpqم البنا��

 المع5ار الGفاCة الخاصة
 مستوى اإلنجاز

0 1 2 3 4 

11.  
اخــــــــــــتــــــــــــ5ــــــــــــار وعــــــــــــرض 
الـــتـــقـــنـــ5ـــــــات الـــرقـــمـــ5ـــــــة 
لــــــالتصـــــــــــــــــــــال وتــــــ-ـــــــادل 
الــمــعــلــومـــــــات لــلــتــعــلــم 

  الفعال. 

Nــعــرض أمــثــلـــــــة مــن 
التقن	ـــــــات الرقم	ـــــــة 
لالتصــــــــــــــال وتحpqل 
الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــومـــــــــــات 
^ أ�شـــــــــــطة  F_لتحســـــــــــ

  التعلم. 

ال }ســـتطيع عرض أمثلة 
من التقن	ـــــــات الرقم	ـــــــة 
لــــالتصـــــــــــــــــــــال وتــــحــــpqـــــــل 
 ^ F_المعلومـــــــات لتحســــــــــــــ

  أ�شطة التعلم. 

Nحــاول عرض أمثلــة من 
الــــتــــقــــنــــ	ـــــــات الــــرقــــمــــ	ـــــــة 
لــــالتصـــــــــــــــــــــال وتــــحــــpqـــــــل 
 ^ F_المعلومـــــــات لتحســــــــــــــ
أ�شـــــــــــــــطـــــــة الـتـعـلـم لـ�ن 

 kصورة غFG صح	حة. 

 واحـــّدا من 
ّ

Ñعرض مثـــاN
الــــتــــقــــنــــ	ـــــــات الــــرقــــمــــ	ـــــــة 
لــــالتصـــــــــــــــــــــال وتــــحــــpqـــــــل 
 ^ F_المعلومـــــــات لتحســــــــــــــ
أ�شطة التعلم kمساعدة 

 اآلخ�pن. 

 واحـــّدا من 
ّ

Ñعرض مثـــاN
الــــتــــقــــنــــ	ـــــــات الــــرقــــمــــ	ـــــــة 
لــــالتصـــــــــــــــــــــال وتــــحــــpqـــــــل 
 ^ F_المعلومـــــــات لتحســــــــــــــ
أ�شــــــــــــــــــــطـــــــة الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــم، 
و�ســــــــــــتvمل أمثلة أخرى 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

Nـــــــعـــــــرض أمـــــــثـــــــلـــــــة مـــــــن 
الــــتــــقــــنــــ	ـــــــات الــــرقــــمــــ	ـــــــة 
لــــالتصـــــــــــــــــــــال وتــــحــــpqـــــــل 
 ^ F_المعلومـــــــات لتحســــــــــــــ

 .أ�شطة التعلم

31.   
مجــة  Ê�تحــدCــد أمثلــة ل
مـــــنـــــتـــــجـــــــات ونـــــمـــــــاذج 
رقــــــمــــــ5ـــــــة Ëســـــــــــــــــــ5ــــــطـــــــة 
D الح5اة 

H¤ السـتخدامها
  اليوم5ة والتعلم. 

Nـــعـــرض مـــنـــتـــجـــــــات 
ونـــــــمـــــــاذج رقـــــــمـــــــ	ـــــــة 
 Uf̂ الســــــــــــــتخـــــــدامهـــــــا

  الح	اة اليوم	ة. 

ال }ســــــــــــــــــتــــطــــيــــع عــــرض 
رقم	ـة منتجــات ونمــاذج 

الســــــــــــتخدامها Uf̂ الح	اة 
  اليوم	ة. 

Nــــحـــــــاول عــــرض kــــعــــض 
الــمــنــتــجـــــــات والــنــمـــــــاذج 
 Uf̂ ة الســـــتخدامها	الرقم
الــحــ	ـــــــاة الــيــومــ	ـــــــة لــ�ــن 

 kصورة غFG صح	حة. 

Nــعــرض مــنــتــج أونــمــوذج 
رق°U واحد الســـتخدامه 
Uf̂ الـــــحـــــ	ـــــــاة الـــــيـــــومـــــ	ـــــــة 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

Nعرض منتج أو نموذج 
الســتخدامه  رق°U واحد

Uf̂ الـــــحـــــ	ـــــــاة الـــــيـــــومـــــ	ـــــــة 
وpـــعـــرض أمـــثـــلـــــــة أخـــرى 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

Nعرض منتجات ونماذج 
 Uf̂ ة الســــــــــــــتخدامها	رقم

 .الح	اة اليوم	ة

33.  
امـــج  Ê�اســـــــــــــــــتـــخـــــــدام الـــ
الـــــــرقـــــــمـــــــ5ـــــــة لـــــــجـــــــمـــــــع 
وتـــحـــلـــ5ـــــــل الـــبـــ5ـــــــانـــــــات 
ـــــــــج أفـــــــــ�ـــــــــار او  و�ــــ ��لـــــــــ
مـــــنـــــتـــــجـــــــات جـــــــدCـــــــدة 

 �ط�yقة آمنة. 

امج  xGســــــــــــــتخــــدم ال{
وpــــــج  IGـــــــة لــلـــ	الــرقــمـــ
ألفvـــــــار ومنتجـــــــات 

  رقم	ة. 

kـــــــاســـــــــــــــتخـــــــدام ال يهتم 
وpــــج  IGة لل	امج الرقم xGال
  ألفvار ومنتجات رقم	ة. 

امج  xGحاول استخدام الN
وpــــج ألفvـــار  IGـــة لل	الرقم
ومنتجــــــات رقم	ــــــة ل�ن 

  kصورة غFG صح	حة. 

امــــــج  xGســــــــــــــــــــتــــــخـــــــدم الــــــ{
وpــــج ألفvـــار  IGـــة لل	الرقم
ومنتجات رقم	ة kصورة 
غFG مكتملة kمســـــــــــــاعدة 

  اآلخ�pن. 

امــــــج  xGســــــــــــــــــــتــــــخـــــــدم الــــــ{
وpــــج ألفvـــ IGـــة لل	ار الرقم

ومنتجات رقم	ة kصورة 
جــــزئــــ	ـــــــة و�ســـــــــــــــــتــــvــــمـــــــل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

امــــــج  xGســــــــــــــــــــتــــــخـــــــدم الــــــ{
وpــــج ألفvـــار  IGـــة لل	الرقم

  .ومنتجات رقم	ة
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  الحظ التغيFG الذي Nطرأ ع] موضع أو اتجاە الoائنات Uf̂ الصور التال	ة: 
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 UV̂اة المجســمات تعnمحا Rigid Body  ة  خصــائصالإضــافة	ائp ^ FGائن الفoائن الصــلب ( للoل حركة ال	ث يتم تمث	حsolid  ) ة	ائp ^ FGوفق خصــائصــه الف (
  مما يRتج عنه تغيFG موضعه أو اتجاهه Wما لو Wان Uf̂ الواقع. ...) ،حجمه، كتلته

نامج،  Rigid Bodyوpمكن اســــــــــتخدام محاnاة المجســــــــــمات  xGة من خالل ال	لتطبيق التجارب العلم 
ً

Ñدk ة  من محاولة تطب	قها ومشــــــــــاهدة النتائج م�ا¹§
  يوفر الوقت والجهد.  مما  رض الواقعأع] 

 
ً

Äالصــــــــــــورة الفإذا الحظنا مث Uf̂ لة�رة الزرقاءkتتِجه المقا  ِk ِّ ف	لألســــــــــــفل، ةعل الجاذب 
 ت kالِجهة ال	مV̂ من الراِفعة اصــطدمتو ذا 

ّ
ــــــــــــــــــتأث ل إ� األســفل،  ال�رةkِ  الراِفعة ر ـ ^Ĝوت

k ̈ى ِمن الراِفعة قاِذفة  ال�رة الحمراء لألع]. ثم ترتفع الجهة ال,
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ــــــــــــــــع] الoائن يتص Rigid Bodyعند تطبيق محاnاة المجسمات ف U أرف Wما لو ـ
I±	ائن حقW ة وال�ّ  نه	الجاذبk ث يتأثر	عة ح	الطب Uf̂احp، ه وتكون له كتلة تحدد ثقل

 
,
 . دون التأثFG ع] شvله ومع الoائنات األخرى من حوله المح	ط kه موخصائص أخرى تحدد ك	ف يتفاعل هذا الoائن مع العال

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : ^ F_اة المجسمات إ� نوعnتنقسم محا  
  

  

  

  

  

  

  

  

   

  Activeحركة ظاهرة   Staticحركة غير ظاهرة ( كامنة)  

ــــــــــــــــــــر الoائنات kخصــــائص  تتأثـ
المحاnاة من ح	ث الموضـــــع 

 واالتجاە. 

ــــر الoائنات kخصائص  ال تتأثـ
الـمـحــــــــاnــــــــاة، ولـ�ـنـهــــــــا تـتــــــــأثر 
ات  FGــــــخصــــــــــــــــــــــــائــــــص الــــــتــــــــأثــــــk

 . Animation الحرك	ة
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رات، 
+
ـــــــــــــــــــــــــــــمات ِللحصـــــــــــــول ع] تصـــــــــــــم	م ِلمقارنة أوزان مجموعة من ال� Nمكننا تطبيق ُمحاnاة الُمجســـــــــــــّ

َضــــع الoلمات  ، و�شّغــــل العرض ِمن kداNة خط الزمن Balanceوِللتعّرف ع] ذلك ِلRستدع) ملف 
َ
ثم ن

  المناِس�ة Uf̂ الفراغات التال	ة: 
ان، اســتدع) ملف  ^ FGذ فكرة الم	لتنفBalance -N الجدولالذيk ائناتoــــــــــــــــــطوات  -حوي ال ــــــــــــــــــِبع الخـ ـ

ّ
ثم ات

pائ	ة Wما Uf̂ الواقع:  ^ FGه ِإلعطائها صفاتها الف	ة ف	م الرسوم	ة ع] التصام	التال  
ر  ®سقط . 1

+
ان.  ---------،--------- ،--------- اتال� ^ FGالم ْ U

IV
ّ
 نحو كف

ا ال�رات متحركة •
P
  . إذ

ان مع ال�تلة الموجودة فيهما فتتحرّ  . 2 ^ FGـتا الم
ّ
̈ى،  السوداء األو�nان، ح	ث أنه عند نزول ال�رة تتفاعل كف ان ال, ^ FGكفة الم Uf̂ ̈ى ل ال�فة ال, ^Ĝب¬نما ترتفع ت-

   --------------------------------------------------------ألن  -----------------
ان متحركتان وتتفاعالن مع  • ^ FGا كفتا الم

P
  ----------------------------إذ

ض أ . 3 IGن كتلة ال�رة الحمراء ( ِلنفMass  = (20  ) وكتلة ال�رة السوداءMass  = (15 
̈ى؟   -------------------------------------------------------- ماذا حدث kعد نزول ال�رة السوداء الثان	ة Uf̂ ال�فة ال,

  --------------------------------------------------------   لماذا؟
̈ى و®سقط األخرى إ� الخارج kعد ُمالمستها لل�رة السوداء االو�.  . 4 ان الُ, ^ FGكفة الم Uf̂ رات السوداء

+
 ت�±I إحدى ال�

ان، هل ·U ثابتة أم متحركة؟  . 5 ^ FGِلنالحظ قاعدة الم---------------------------- 
قها kل تتدح�ج عليها مما NعUV̂ أن القاعدة ثابتة وتحا-U  2ة السوداء عندما ®سقط ال�ر  . 6 (

IGم ال تخ	ع] قاعدة التصمk .ة الواقع	ائp ^ FGخصائصها الف 
  -------------------------------------------------------- هل ®ش�ه حركة ال�رة الحق	ق	ة Uf̂ الواِقع؟  2ِلنالحظ حركة ال�رة السوداء  

ا يتم تطبيق ُمحاnاة الُمجّسمات  •
P
 ع] جميع الoائنات الموجودة Uf̂ التصم	م مع مراعاة خصائص Wل. منها.  Rigid Bodyإذ

   

 تطبيق ُمحاnاة المجّسمات
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ان، استدع) ملف  ^ FGذ فكرة الم	لتنفBalance1 -الجدولk ائناتoحوي الN ه ِإلعطائها صفاتها  -الذي	ة ف	م الرسوم	ة ع] التصام	ـِبع الخـطوات التال
ّ
ثم ات

pائ	ة Wما Uf̂ الواقع:  ^ FGالف  
  الشكل المناسب لها  ثابتـة  متحركة  الكائن

 Sphere     •  الزرقاءالكرة 
 Sphere     •  الكرة السوداء

 Mesh     •  كفة الميزان

 Mesh   •    قاعدة الميزان

 Cube   •    قاعدة التصميم
  

  

سوداء،  Rigid Bodyِلتطبيق محاكاة المجسمات  شكل المنطقي في الميزان الزرقاءِللُكرات ( ال كما بالصور  ) بخصائص تتيح حركتها بال

  التالية:
  

  
  
  
  
  
  

ـِبع الخطوات التال	ة: 
ّ
  ات

    

  أ. الُكـرات
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نامج ِلمحاnاة شvل الoائن أثناء حركته Uf̂  الواقع.  مالحظة:  xGل االصطدام }ساعد الvد شNتحد 
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  استخِدم الجدول التا�U ِلتغيFG خصائص الـُمحاnاة: 

  اسم الكائن
  Black ball1  Black ball2  blue ball  الخاصية

  Mass  10  10  5الكتلة 

شكل االصطدام 
Shape  Sphere Sphere Sphere 

  
  ماذا تالِحـظ؟ ته،من بداي العَرضشغّل 

---------------------------------------------------------------------------------------  

  
  
  
ان �الم�ان               	 
ْ الم�


ـ��

ّ
ـرات عند نزولها ف�ه، وت�ب�ت كف

%
قه ال& (

/ائ�ة �ح�ث ال تخ�� 	 
  ِإلعطاء التصم�م الرسو1 صفاته الف�
رات نحوهما Wما kالصور التال	ة:      

+
  الصحيح عند ®شغ	ل العرض ونزول ال�

  
  
  
  
  
  
  
  

  ب. كفّـتا الميزان
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ان  ^ FGـتا الم
ّ
:  2و  1ثم كّرر الخطوات  ball baseحّدد كف U[N ماW اةnخصائص الـُمحا FGمع تغي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

 مالحظة: 
 . MeshاخShape  IGإذا Wان شvل الoائن ال Nطابق خ	ارات قائمة -

 
، فإنه ال Nمكن تطبيق BlenderحIV إصدار هذە الRسخة من برنامج -

 . Meshإال للoائن  Rigid Bodyُمحاnاة الُمجّسمات 
 

  �عد تغي�O الخصائص: 
 كتلة الoائن

 شvل االصطدام

 O�  الخصائص: ق-ل تغي

 

  شّغل الَعرض من kداNة خط الزمن، ماذا تالِحـظ؟
---------------------------------------------------------------------------------------  

ـد ِمن تفع	ل الَخ	ار 

 Dynamicتأ[

ان Nجب أن تتحرك  ^ FGألن كفوف الم
ـرات الموجودة 

+
تل ال�

+
وتتفاَعـل مع ك

 فيها. 
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ِلمنع كفّتْي الميزان من االتجاه نحو األس������فل بش������كل كامل عند نزول الُكرات فيهما كما بالص������ور التالية يتم تطبيق محاكاة 

  على قاعدة الميزان باتباع الخطوات التالية: Rigid Bodyالمجسمات 
  

  
  
  
  
  
  

  
    

  ج. قاعـدة الميزان             

ق�ل تطبيق محاnاة 
 Rigid Bodyسمات المج

ان ^ FGع] قاعدة الم 

kعد تطبيق محاnاة 
 Rigid Bodyالمجسمات 

ان ^ FGع] قاعدة الم 
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  ، ماذا تالِحـظ؟تهشّغـل الَعرض من kداي
  

ان ِبهدف منعها من التأثر kالجاذب	ة والحركة � التحرك إ� األسفل يتم التحvم Uf̂ خصائص ُمحاnاة المجسمات  ^ FGت قاعدة الم	ِلت�بRigid Body  ات�اع الخطوةkِ
  التال	ة: 

ل تفع	ل خ	ار الحركة  Uf̂Rigid Body جزء  -3   : Dynamicأز)

                         
  

       
  

قه و®سقط لألسفل  kRigid Bodyعد تطبيق محاnاة المجسمات  IGة وتخ	الجاذب FGائنات تتأثر بتأثoل الَعرض أن ال	رات، نالِحظ عند ®شغ
+
ان وال� ^ FGع] أجزاء الم

  حk IVعد اصطدامها kِقاعدة التصم	م. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  د. قاعدة التصم	م
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U يتم تطبيق ُمحاnاة الُمجّسمات  Rigid Bodyِلتطبيق ُمحا?اة الُمجّسمات 
IVائنات الoت ال	ة وت�ب	ائp ^ FGم ِبهدف إعطائها صفاتها الف	ِلقاعدة التصمRigid Body 

  لها عند اصطدامها kالقاِعدة. 
  ثم شّغـل الَعرض من kداNة خـط الزمن، ماذا تالِحـظ؟ Balance2استدع) ملف 

-----------------------------------------------------------------  
  

  : baseحّدد قاعدة التصم	م  Rigid Bodyِلل�دء Uf̂ تطبيق ُمحاnاة المجّسمات 
  
  
  
  
  
  

ـِبع خـطوات تطبيق ُمحاnاة المجّسمات  kbaseعد تحدNد قاعدة التصم	م 
ّ
:   Rigid Bodyثم ات U[N ا لما Pاة وفقnخصائص المحا FGمع تغي  

  
    
  
  
   

  
  
  
  
  

  ----------------------------------------------------------------          ؟ ، ماذا تالحظتهشّغل الَعرض من kداي
   

 ق�ل تغيFG الخصائص kعد تغيFG الخصائص
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 محاnاة القماش   –تابع � التأثFG الحر«k Uاستخدام المحاnاة 
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  الدخانمحاكاة  -6وحدة المعالجة الرقمية:  -الجزء الثاني 
  

 

  

 D
Hsالجزء الثا 

 وحدة المعالجة الرقم5ة
 محا�اة الدخان -6
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                        ع¥�زي المعلم � احرص ع¡ ...                                                                                                  

    

 

   
   

 تابع � محاnاة الدخان

 

 

 

 

 

. ت ^ F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل الق	فع 
از بتارpخه، وHث روح الوحدة ا ^ IGالوالء للوطن واالع . ^ F_نفوس المتعلم Uf̂ ة	لوطن 
U تو قدير تضح	ات الشهداء واأل¹ى، ت

Ifر من الغزو العراpعد التح�k بناء الوطن و عادة اإلعمار Uf̂ ^ F_قدير جهود المخلص. 
ال Uf̂ المجتمعا   .لتأ[	د ع] دور المرأة الفعَّ
kجهود فk من خالل اإلشادة ، ^ F_نفوس المتعلم Uf̂ مةpمة أفرادەث روح التحدي واإل¼ار والع�pوع� U

IVpqق اإلطفاء ال�p� . 
U ح�ا هللا بها ال�pqت،  وُش ت

IVهمِ عَ ر هللا ع] نِ كقدير الموارد ال  ِk د االستهالك.  نْس ُح	استغالل هذە الموارد وترش 
 لحفاظ ع] الب¬ئة الطب	ع	ة. ا
ا ع] األرواح والممتلoاتا

P
ٌ  ،لحرص ع] اتخاذ احت	اطات األمن والسالمة حفاظ FGة خNمن العالجفالوقا  . 

 
 

ا للخطوات المنطق	ة المطلHqة، وHرمجة خصـــــــــــــــائص ت  Pلدى المتعلم من خالل معالجة المعلومات ط�ق U
I±المنط FGة التفك	كونات الدخان منم

. للحصول ع U°م المنتج الرق	تصم Uf̂ ةHqجة المطل	zالن [ 

    

  احرص ع] تع�pز المهارات التال	ة خالل الحصة : 
ام الرأي اآلخر -التواصل مع اآلخ�pن  -  التعاون والنظام أثناء األ�شطة - االسzنتاج –التفكFG  –المالحظة  -المناقشة  IGار.  -احvعن األف FGالتعب 
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   مالحظات هامة للمعلم  ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

  
  االستكشاف

مـــــــــــــvـــــــــــــانـــــــــــــ	ـــــــــــــة إ
اســــــــــــــــــــــتــــــــخــــــــدام 

حـــــــدى الـطرق إ
هـــــــــــــــــا أ FGو غـــــــــــــــــ

حســـــــــب ما تراە 
 Pا مــــــــــنــــــــــاســــــــــــــــــــــــ�ــــــــــ

 Uf̂ ^ F_لــلــمــتــعــلــمــ
  الفصل. 

U لا تامو لعملا ةشقانم مث ،U³ امج طاش� Uf̂  بات�لا Uf̂  سر دلاk صاخلا فاشكتس إل ا ةءا ر ق 
IV 

U لل�pqت عن هم معلوماتاستخلصها المتعلمون ، و 
Ifار النفط. و الغزو العراkحرائق آ 

^ ملعتملا تامو لعم ةشـــــــــــــــقانمو  ،طفنلا ر اkآ قئار ح نع مل	ف ضر ع  F_ ئ¬بلا ر اثآل او  ا هنع	لا ة U
IV 

U ســـــــــــــــاهمــت بــ�خمــادهــا، مع اإلشـــــــــــــــادة kــالــدور ال�ــارز لف�pق 
IVخلفتهــا؛ وتقــدير جهود الفرق ال

 Uf̂ ذلك وتقدير الجهود المخلصة Uf̂ U
IVpqإعادة اإلعمار. اإلطفاء ال� 

U لا ر اkآل ا نم ر و صـــــ ضر ع 
IV قار علا تاو قلا ا هتلعشـــــأ	لا نم ا هباحســـــ�ا ل�ق ة� qpف و أ ،ت	نع مل 

U مع 
IVpqق اإلطفاء ال�pعمل بها ف� U

IVواإلشــــــــــــــارة ا� روح التحدي واإل¼ار ال ، �Gإطفاء آخر ب
 اإلشارة إ� الدور المهم الذي تقوم kه المرأة ال�zpq	ة Uf̂ المجتمع. 

 تاطحم ،لĜ̂ ملا Uf̂  ءا و ســـ قئار حلا نم ةNاقو لل ةمال ســـلاو  نمأل ا تاطا	تحا ذ اختا ]ع د 	[أ تلا 
 Uf̂ لتناول أمثلة مختلفة لمصـــــادر الدخان ^ F_مع إتاحة المجال للمتعلم ... xGالوقود، رحالت ال

 ح	اتهم اليوم	ة. 

U ار علا و ز غلا ر اثـآ نع ر و صــــــــــــــ ضر ع 
If لا ]ع� qـpفلا ەذهـ ةشـــــــــــــــقانـمو  ت IGــــر اتـ نم ةpلا خ� qpت 

 وآثارها ع] الدولة والشعب. 

عن حرائق آkار النفط،   www.Kockw.com تqp �لا طفن ةك¹§  عقو م xG ع د ا�يآل اk ثح�لا 
 . U

IVpqق اإلطفاء ال�pوف�  

  ەذه د حأ مادختســـــــــــا ة	ناvمإ 
هــا حســـــــــــــــب مــا أو الطرق  FGغ

ا الـــــمـــــعـــــلـــــم راە يـــــ Pمـــــنـــــــاســــــــــــــــــ�ـــــــ
^ Uf̂ الفصـــــــــــــــ F_ل، وللمتعلم Uf̂

جميع األمثلة }شــــــــــــــFG المعلم 
لـــوجـــود الـــــــدخـــــــان وكـــ	ـــفـــ	ـــــــة 

نامجمحاnاته  � تمث	له  xGال Uf̂ . 

 ر ا¼ إل ا و  يدحـــتلا حو ر  ثkـــ 
 Uf̂ ــــمـــــــة والــــتــــحـــــــديpو الــــعــــ�
^ من خالل  F_نفوس المتعلم

تضح	ات الشهداء، اإلشادة ب
، جــهــود  U

IVــpqالشـــــــــــــــعـــــــب الــ�ــ
ف�pق اإلطفاء إعادة اإلعمار، 

 . U
IVpqال� 

  . ملعتملا باتك 

 . طاش� ةقر و  

 . مل	ف 

  . ر و ص 

 . تاعو مجملل د ا�يآ 
  

  محاnاة الدخان

U و مNإل ا ةر فش ة�عل و أ ر ـسلا ةملW  ة	ج	تاIG سا مادختسا ة	ناvمإ  x¾  س الzن( سر دلا ناو نع جا تن qع 
 المحاnاة الذي س¬تم التعرف عل	ه). 

 تناW  ءا و س ا نلو ح نم ناخدلا ر داصمل ةفلتخم ةلثمأ ةشقانم مث ناخدلا نع ةط	س# ةمدقم 
 �113شـــــــــاط ال�تاب ص Nطبق المتعلمون مصـــــــــادر الدخان طب	ع	ة أو من صـــــــــنع اإل�ســـــــــان، 

  . لرسم أحد مصادر الدخان من حولنا #شvل فردي 

 ر دصـــــــــــــم يأ ملعتملا مســـــــــــــر ي 
ا أو  P	ع	ان طبW للدخان ســــــواء
من صــــــنع اإل�ســــــان Uf̂ الجزء 
 المخصــــــــص لذلك و�ســــــــجل

  اسمه. 

 . ̈ لا ةملW  طاش� 

U و مNال ا ةر فش طاش�  x¾ . 

  . ملعتملا باتك 
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   للمعلممهمة مالحظات   ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  
حاnاة الدخان

م
  

 ،باقــثلا د او عأ نم د عــاصـــــــــــــــتملا ناخــدلــاWــ  ©U قاو  لاثــم لالخ نم ناخــدلــا تانــو كمk ف�p عتلا 
 من مصـدر تدفق الدخان الم�خر  الشـمعة،

ً
ÄW لتوضـيحFlow  شـار الدخانzمجال� نطاق ان ،

Domain  ائن تصادم الدخانW وCollision  
ً

Äأسطوانات مفرغة مث FGائن ( يتم توفW ل	لتمث 
 . تصادم الدخان)

 Nســـــــلا مادختســـــــا نكم	ةر اج  Wخدتلل ةئ¬ســـــــلا ر اثآل ا نم ر يذحتلا عم ،ناخدلل ر دصـــــــمل لاثم ^ F_ 
 ع] الصحة والب¬ئة. 

 Nهجت نكم ̂ FG  قاو  لاثم يو حت تاعو مجملل طاش� ةقر و U© ةأفدم ،طفنلا ةافصم لثم ناخدلل 
ل، مدخنة الســـــــــفينة، عوادم الســـــــــ	ارات، مدخنة المطبخ، مكوك الفضـــــــــاء الســـــــــzنتاج و  ^Ĝالم

 من مكونــات
ً

ÄW فpجـــان�ـــه، ثم يتم تع�k ــل مكونW ـــت اســــــــــــــم	عرض الــدخــان من خالل  ت�ب
 U°Nة الراجعة.  تقدNالتغذ Uf̂  

 فر عـــــــتـــــــيـــــــ نأ ]عـــــــ صر حـــــــا 
^ عــــــ] أنــــــواع  F_الــــــمــــــتــــــعــــــلــــــمــــــ
 Pا الــــمــــكــــونـــــــات خصـــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــ

 ^ F_مصـــــــــــــــــــــدر تـــــــدفق الـمـكـونـ
، مــــــــجــــــــال�  Flowالــــــــدخــــــــان

نــطـــــــاق انــzشـــــــــــــــــــــار الـــــــدخـــــــان 
Domain  [لـلـحصـــــــــــــــول ع

محـــــاnـــــاة الـــــدخـــــان #شــــــــــــــvـــــل 
 صحيح عند تطب	قها. 

 . عq مشلا 

 . باقث د او عأ 

 و  طاشـــــــــــــــــــــــــــ� ةقـــــــــــــر و  
قصــــــــــاصــــــــــات kأســــــــــماء 

 المكونات. 

 . °N Uدقت ضر ع 
  

حاnاة الدخان ؟
ق م

طب
ف ن

ك	
 

 . N U° .     Datashowدقت ضر ع لالخ نم ا هضعk حيضو تو  قر ط ةدعk ناخدلا ةاnا حم قيبطت ة	ناvمإ حيضو ت 

  . °N Uدقت ضر ع 
^ ملعتملا ف�p عتو  ةشــــــــــــقانم متي  Oil Refineryفلم لالخ نم  F_ kبطتو  تاو طخلا	ع ا هق[ 

ا[هم kالتطبيق الموجود Uf̂ مصفاة النفط، مع  WFlow Sphereائن  ^ و إ¹§ F_مناقشة المتعلم
 العم]U ع] جهاز المعلم. 

   : Sphere Flow نئاW  ]ع ناخدلا ةاnا حم قيبطت د عk ة	لاتلا طاقنلا ]ع د 	[أ تلا مهملا نم 
(إلغاء  Smoke Domainور Wائن نطاق انzشـــــــــــار الدخان ظه • U�̂ا IGل إفvدە #شـــــــــــNوتحد

 ) وكذلك ظهور اسمه Uf̂ اله	vل. FlowتحدNد الoائن 
اU�̂ له هو  مصدر تدفق الدخانWائن عند تحدNد   • IGب االفpqفإنَّ التبFlow . 
اU�̂ له هو فإنَّ نطاق انzشار الدخان  Wائنعند تحدNد   • IGب االفpqالتبDomain  . 
^ (مصــــــــــــــــدر تــدفق الــدخــان • F_ــائنoال ^ F_أنــه للتنقــل ب ^ F_ــه المتعلم	ــائن،   احرص ع] توجW 

^ عالمات  F_ة،  ول,س من خالل التنقل ب   نطاق انzشار الدخان ) يتم تحدNدهما م�ا¹§

 قفدتــ ر دصـــــــــــــــم ]ع د 	ــ[أ تــلا 
الــــدخــــان، ومجــــال انzشــــــــــــــــــار 
الــدخــان والفرق ب¬نهمـــا، وأن 
اU�̂ الظــــــاهر  IGــــــب االفpqالتب

ئص صــحيح  Uf̂ لوحة الخصــا
لــلــحصــــــــــــــــول عــ] الــنــzــ	ــجـــــــة 

  المطلHqة. 

 لصـــتم بو ســـاح ز اهج 
 kجهاز العرض. 

  . Oil Refinery فلم 
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ح البند   §¹ FGحة لس IGمالحظات مهمة للمعلم  أمثلة مق  
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

 

ن الدخان الذي ، ح	ث أن هذا ســــــــــــــيؤدي إ� Domainو  Flowالتبpqب  تغيFG نqع ُم�وَّ
 تم اخت	ارە (وقد يؤدي لعدم تطبيق محاnاة الدخان #شvل صحيح). 

ات Uf̂ اله	vل والرموز الظاهرة ف	ه kعد تطبيق المحاnاة.  • FGالتغي 
ع] محاnاة الدخان : عند تغيSmoke Domain  FGتأثFG موضــــع Wائن نطاق انzشــــار الدخان  •

ح	ث أنَّ ابتعادە عنه  Flowمصــــــــــــــدر تدفق الدخان موضــــــــــــــعه احرص ع] عدم ابتعادە عن 
د من ِصحة َمْوِضِعه). 

+
أ[ ل حول الoائن للتَّ جوَّ

َ
 س¬نتج عنه توقف الدخان وعدم تصاعدە (ت

ع] محاnاة الدخان: فvلما زاد  Smoke DomainتأثFG حجم Wائن نطاق انzشـــــــــــــــار الدخان  •
الحجم Wلما زاد زمن احzســاب المحاnاة (أي الوقت المســتغرق لحســاب أو تطبيق المحاnاة)،  

ح بتفع	ل الخ	ار   والذي }ســـــمح ب�ضـــــافة مجال  Smoke Adaptive Domainولهذا ُيْنصـــــَ
  أصغر داخل نطاق انzشار الدخان يتك	ف مع الدخان المتصاعد. 

^ مــلــعــتــمــلــا فpــ� عــتــ ]عــ صر حــا  F_ 
kــــكــــ	ــــفــــ	ـــــــة تــــغــــيــــFG لــــون الـــــــدخـــــــان 
المتصــــــــــــــاعد ونوعه kاخت	ار دخان 
فقط ، دخــان ونــار، نــار فقط  من 

 Fire, ( الـــــخـــــ	ـــــــارات الـــــمـــــتـــــــاحـــــــة
Fire+Smoke , Smoke  مـــــن (

خالل لوحة الخصـــــــــــــائص التبpqب 
Flow .  

  

  �شاط 

 N[أ تل نكم	لا تامو لعملا د  U
IV لا قيبطت ا هلو انت قبسRار ثإل ا طاش U

 ف	لvت متي ث	حk 117 ص ��
ع] جهاز المعلم المتصل kجهاز أسئلة الجدول من شخص من Wل مجموعة بتطبيق سؤال 

  العرض. 

 Uf̂  ةحIG قملا طاشRلا ةkاجإ 
 الخاص kالدرس. QR مجلد 

 لصتم بو ساح ز اهج 
 kجهاز العرض. 

  . ملعتملا باتك 

 Nا حم ملعتملا قبطnع ناخدلا ةا[  Wةنخدملا نئا  Uf̂ فلمTrain   Uf̂ انث طاش� U
�� .  

  QRدلجم Uf̂  ةحIG قملا ةkاجإل ا 
 kالدرس.  الخاص

 . Train فلم 

  . �U آلا بساحلا ةز هجأ 

   . ةqH لطملا لمعلا ةقر و  ملعتملا قبِّ طNُ    التطبيق

 قار و أ قيبطتل ةحIG قملا تاو طخلا 
  . QRالعمل متوفرة Uf̂ مجلد 

 . بو ساحلا ةز هجأ 

 . لمعلا قار و أ تافلم 

  . ملعتملا باتك 

ماذا 
  .  ة	نهذلا ةط�p خلا مسر pو  لو دجلا Uf̂  هملعت ملعتملا م	ِّ قNُ    تعلمت

 xGِّ ع لو دج Uf̂  ةلئســـــأل ا نع ةkاجإل ا 
  . عن رأNك ورسم الخ�pطة الذهن	ة

  . ناو لأ 

  . ملعتملا باتك 
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  �yقة أخرى لتطبيق محا�اة الدخان: ط 

نامج العدNد من أنواع الُمحاnاة من خالل kطاقة  xGيوفر الPhysics         اة الـّدخانnتعرف منها ع] محاRلوحة الخصائص، وس Uf̂ الموجودةSmoke  .  
U س¬تم تطبيق ُمحاnاة الّدخان ع] التصم	م Nلزم معرفة أج Smoke Simulationعند تطبيق ُمحاnاة الّدخان 

IVم ال	زاء التصمSmoke   : U·و  
  
  
  
  

:   Smoke الّدخانحاnاة مُ فإنه س¬تم تطبيق  Uf̂ Oil Refinery تصم	م مصفاة الّنـفط من خالل ملف   Smoke الّدخانحاnاة تطبيق مُ  عند  U· ع] ثالثة أجزاء
: المصفاة U[N ا لما P0ائن ال�روي وفقoالمكّعـب، ال ،  

   

 مالحظات للمعلم: 

مالحظات خاصة 
 الدخانkمحاnاة 

 �إ Solid ة	ــضــــــــــــــاIG فإلا ضر علا ةقــ�p ط نم FG غتت طقف ناخــدلــا قفدتــ ر دصــــــــــــــــم ضر ع ةقــ�p ط نَّ إفــ  Flow ناخــدلــا ر دصــــــــــــــــم ]ع ناخــدلــا ةاnــا حــم قيبطت د نــع 
Wireframe  قةpمكن إعادتها إ� ط�pة و	اض IGالعرض اإلفSolid من خالل : 

 .  Solid> الخ	ار    Display  <Maximum Draw Typeالجزء  > kObjectطاقة                                      
 Wناخدلا ر دصم مجح د از  ا مل Flow   و  هنم د عاصتملا ناخدلا د ادز يHاتلا U�  حا نمز  د ادز يzا حملا باسnةا . 
^ ملعتملا قيبطت د نع  F_ ا حملnع لو صحلا مدعو  ناخدلا ةا[ نلاz	لطملا ةج qHأ ت ة] نم د  :  

 .   kFlowالRس�ة لمصدر تدفق الدخان  Smoke domain ن الدخا انzشار  موضع مجال •
ە إ�  Smoke domainإنَّ  التبpqب الظاهر Uf̂ لوحة الخصائص عند تحدNد Wائن مجال انzشار الدخان هو  • FGولم يتم تغي ، Flow أو Collision  
ە إ�   Flowمصدر تدفق الدخان هوإنَّ  التبpqب الظاهر Uf̂ لوحة الخصائص عند تحدNد Wائن  • FGولم يتم تغي ، domain  أو Collision 

للمعلم مالحظات 
ب�Hط خاصة 

  الoائنات

 Nر  نكمHلا طoدحتب تانئاN لا دoاو تلا ]ع تانئا U� )ر خآ  Wدحت متي نئاNەد Nتع xG ( Parent، ر  مثHا هط kا هنم قر ط ةدع :  
•  ^ F_ضغط المفتاحCtrl+P   
pط أدوات منصة العمل > قائمة  • §¹Object  األمر <Parent  األمر <   Object  

 Nر  نكمHلا طoهلا لالخ نم تانئا	vدحتب لN لا مسا دoنأ بو لطملا نئا Nنو ك Son  لا �إ هتال ف و  ه�حس مثoنأ بو لطملا نئا Nنو ك Parent . 
  . Parent نئاoلا تحت ءا ز جأW  لv	هلا Uf̂  ر هظت Son تانئاoلا نإف تانئاoلا طHر  د نع 

 تابع � محاnاة الدخان

  ِنطاق انzشار الّدخان.1
Domain  

 

 . مصدر الّدخان2
Flow 

 . Wائن تصادم الّدخان3
Collision 
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ل مصدر تدفق الدخان، Wائن تصادم الدخان، kاإلضافة إ� 
ِّ
الدخان،  ل	مثل نطاق  Meshإضافة Wائن من Wائنات Uf̂ هذە الط�pقة تحتاج لتحدNد الoائن الذي Nُمث

ن من هذە المكونات وتحدNد خصائصه kاخت	ار التبpqب المناسب لنqع المكون وتعدNل خصائ   صه حسب الحاجة. وتطبيق محاnاة الدخان ع] Wل مكوِّ

ـِبع الخطوات التال	ة:  Oil Factoryع] تصم	م ِمصفاة النفط ِللحصول ع] الّدخان من األنبوب، استدع) ملف  Smokeِلتطبيق ُمحاnاة الّدخان 
ّ
  ثم ات
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  اتّـِبع الخطوات التالية:  Domainعلى كائن مكعّـب ِليكون هو نِطاق الّدخان  Smokeالّدخان حاكاة مُ ِلتطبيق 

  : Cube. أِضف Wائن مكعب 1

  
  

  ثم غّ	ـر حجمه وموضعه kح	ث Nح	ط kالجزء الِعلوي ِللتصم	م: 

  

ع] Wائن المكعب اخIG من لوحة الخصـــــــــــــــائص kطاقة   Smokeلتطبيق ُمحاnاة الّدخان -2

Physics   :اة الُمتاحةnأنواع المحاk والِحظ ظهور أزرار  

  
  

  
:  اضغط ع] زر   Smokeالخت	ار ُمحاnاة الّدخان  -3 U[N والِحظ ما  
  . تحّول الزر إ�  -
 Uf̂ لوحة الخصائص:   Smokeُمحاnاة الّدخان  عالمات تبpqبظهور  -
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 Domainأ. نطاق الّدخان 
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  والِحظ:   تبpqباضغط ع]  Domainِل	كون هو ِنطاق انzشار الّدخان  Cubeع] Wائن المكعب  Smoke. ِلتطبيق ُمحاnاة الّدخان 4
  ظهور خصائصها:  -

  
  تغّ	ـر شvل Wائن المكـّعب إ�:  -

  

 تابع � محاnاة الدخان

مالحظ��ة: يمكن 
اختي����ار ك����ائن 

Mesh  آَخـ������ر
ِبحيث يكون هو 
نِط���اق ال���ّدخ���ان 

Domain 
بِش���رط أن يالئِم 

  التصميم.
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خان 
ّ

ـق الّدخان  Meshع] Wائن  Smokeِلتطبيق ُمحا?اة الد
ّ
ـِبع الخطوات التال	ة:  Flowول	كن الoائن ال�روي kح	ث Nكون هو َمصدر تدف

ّ
  ات

ـا 1 .pا كرو PائنW أِضف .UV Sphere :  

  
  

kِداخل Wائن األنبوب ِ#شــــvل ثم غّ	ــــــــــــــــــــر حجمه وموضــــعه kح	ث Nكون 
  مناِسب: 

  

ع] الoائن ال�روي اخIG من لوحة الخصـــــــــــــــــائص  Smokeلتطبيق محاnاة الّدخان  -2
  والِحظ ظهور أزرار kأنواع المحاnاة الُمتاحة:   kPhysicsطاقة 

  
  

  
والِحظ ما  اضـــــغط ع] زر  Smokeالخت	ار ُمحاnاة الّدخان  -3

 : U[N  
  .  تحّول الزر إ�  -
 Uf̂ لوحة الخصائص:   Smokeُمحاnاة الّدخان  عالمات تبpqبظهور  -

  
 Wما الحظت Uf̂ الخطوات الساkقة. 

   

 تابع � محاnاة الدخان

خان 
ّ

ـق الد
ّ
 Flowب. مصدر تـدف
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ــــــــــــــــــِل	كون هو الoائن الذي  Cylinder المصــفاةع] Wائن أنبوب   Smokeِلتطبيق ُمحاnاة الّدخان   Collisionالّدخان عند اصــطدام  شــvليتحvم kِـ

ـِبع الخطوات التال	ة:  Smoke Simulationالّدخان kه kعد تطبيق محاnاة الّدخان 
ّ
  ع] الoاِئن ال�روي Uf̂ الخطوات الساkقة، ات

   

ـــــــــــــــــق الّدخان   Sphere Flowع] الoائن ال�روي   Smokeِلتطبيق ُمحاnاة الّدخان  -4 ـ
ّ
والِحظ   التبpqباضـغط ع]  Flowِل	كون هو مصـدر تدف

  ظهور خصائصها: 

  

 الدخانتابع � محاnاة 

  Collisionج. تصادم الّدخان 

  مالحظة:
 Meshيمكن اختيار كائن 

آخـر بحيث يكون هو مصدر 
ِبشرط أن  Flowتدفّـق الّدخان 

  يتالئم مع التصميم.
  

  ِالختيار نوع التدّفـق
  (نار، دخان، نار ودخان)

   لون الدخان ِالختيار 
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  : Cylinder المصفاة  . حـّدد Wائن أنبوب1

  

ع] المـــــدخنـــــة اخIG من لوحـــــة   Smokeلتطبيق محـــــاnـــــاة الـــــّدخـــــان  -2

والِحظ ظهور أزرار kــأنواع المحــاnــاة   Physicsالخصــــــــــــــــــائص kطــاقــة 
  الُمتاحة: 

  
 اضــــغط ع] زر   Smokeالخت	ار ُمحاnاة الّدخان  -3

 : U[N والِحظ ما  
  . تحّول الزر إ�  -
Uf̂ لوحــة   Smoke Simulationُمحــاnــاة الــّدخــان  عالمــات تبpqــبظهور  -

  الخصائص: 

ع] األنبوب ِلتكون ·U حــــدود    Smokeِلتطبيق ُمحــــاnــــاة الــــّدخــــان  -4
 التبpqـــباضــــــــــــــــغط ع]  تصـــــــــــــــــــاعـــدە عنـــد الـــّدخـــان  Collisionاصــــــــــــــــطـــدام 

  والِحظ ظهور خصائصها:  

 

    عند ®شغ	ل العرض تالحظ تطبيق محاnاة الدخان وتصاعدە من المصفاة #شvل Nحا-U الواقع.   

 تابع � محاnاة الدخان
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^ : Wأحد أدوات م الجدول التا�U ( المحددات الوصف	ة )  ااستخدNمكنك  F_للمتعلم U
  التقpqم البنا��

 المع5ار الGفاCة الخاصة
 مستوى اإلنجاز

0 1 2 3 4 
31.   

مجــة  Ê�تحــدCــد أمثلــة ل
مـــــنـــــتـــــجـــــــات ونـــــمـــــــاذج 
رقــــــمــــــ5ـــــــة Ëســـــــــــــــــــ5ــــــطـــــــة 
D الح5اة 

H¤ السـتخدامها
  اليوم5ة والتعلم. 

Nـــعـــرض مـــنـــتـــجـــــــات 
ونـــــــمـــــــاذج رقـــــــمـــــــ	ـــــــة 
 Uf̂ الســــــــــــــتخـــــــدامهـــــــا

  الح	اة اليوم	ة. 

ال }ســــــــــــــــــتــــطــــيــــع عــــرض 
منتجــات ونمــاذج رقم	ـة 
الســــــــــــتخدامها Uf̂ الح	اة 

  اليوم	ة. 

Nــــحـــــــاول عــــرض kــــعــــض 
الــمــنــتــجـــــــات والــنــمـــــــاذج 
 Uf̂ ة الســـــتخدامها	الرقم
الــحــ	ـــــــاة الــيــومــ	ـــــــة لــ�ــن 

 kصورة غFG صح	حة. 

Nــعــرض مــنــتــج أونــمــوذج 
رق°U واحد الســـتخدامه 
Uf̂ الـــــحـــــ	ـــــــاة الـــــيـــــومـــــ	ـــــــة 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

Nعرض منتج أو نموذج 
الســتخدامه  رق°U واحد

Uf̂ الـــــحـــــ	ـــــــاة الـــــيـــــومـــــ	ـــــــة 
وpـــعـــرض أمـــثـــلـــــــة أخـــرى 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

Nعرض منتجات ونماذج 
 Uf̂ ة الســــــــــــــتخدامها	رقم

 .الح	اة اليوم	ة

33.  
امـــج  Ê�اســـــــــــــــــتـــخـــــــدام الـــ
الـــــــرقـــــــمـــــــ5ـــــــة لـــــــجـــــــمـــــــع 
وتـــحـــلـــ5ـــــــل الـــبـــ5ـــــــانـــــــات 
ـــــــــج أفـــــــــ�ـــــــــار او  و�ــــ ��لـــــــــ
مـــــنـــــتـــــجـــــــات جـــــــدCـــــــدة 

 �ط�yقة آمنة. 

امج }ســــــــــــــتخــــدم  xGال
وpــــــج  IGـــــــة لــلـــ	الــرقــمـــ
ألفvـــــــار ومنتجـــــــات 

  رقم	ة. 

ال يهتم kـــــــاســـــــــــــــتخـــــــدام 
وpــــج  IGة لل	امج الرقم xGال
  ألفvار ومنتجات رقم	ة. 

امج  xGحاول استخدام الN
وpــــج ألفvـــار  IGـــة لل	الرقم
ومنتجــــــات رقم	ــــــة ل�ن 

  kصورة غFG صح	حة. 

امــــــج  xGســــــــــــــــــــتــــــخـــــــدم الــــــ{
وpــــج ألفvـــار  IGـــة لل	الرقم
ومنتجات رقم	ة kصورة 

 FGمســـــــــــــاعدة غk مكتملة
  اآلخ�pن. 

امــــــج  xGســــــــــــــــــــتــــــخـــــــدم الــــــ{
وpــــج ألفvـــار  IGـــة لل	الرقم
ومنتجات رقم	ة kصورة 
جــــزئــــ	ـــــــة و�ســـــــــــــــــتــــvــــمـــــــل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

امــــــج  xGســــــــــــــــــــتــــــخـــــــدم الــــــ{
وpــــج ألفvـــار  IGـــة لل	الرقم

  .ومنتجات رقم	ة

34.  
تصــــــــــــــــمـــ5ـــم مـــنـــتـــجـــــــات 
رقــــــمــــــ5ـــــــة مــــــخــــــتــــــلــــــفـــــــة 
H تعلم المواد  O«لتحســـــــــ

 األخرى. 

Nصــــــــــــــمم منتجـــــــات 
 ^ F_ـــــــة لـتــحســـــــــــــــ	رقـمــ
تــــــــــعــــــــــلــــــــــم الــــــــــمــــــــــواد 

  األخرى. 

ال }ســــــــــــــتطيع تصــــــــــــــم	م 
مــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات رقــــــــمــــــــ	ــــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ

  األخرى. 

Nــــــحـــــــاول أن Nصــــــــــــــــــــمــــــم 
مــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات رقــــــــمــــــــ	ــــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ
 FGصورة غk األخرى ل�ن

  صح	حة. 

مـــــــــن  Nصــــــــــــــــــــــمـــــــــم جـــــــــزء
الـــمـــنـــتـــجـــــــات الـــرقـــمـــ	ـــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ
األخـــــرى kـــــمســـــــــــــــــــــاعـــــــدة 

  اآلخ�pن. 

Nصــــــــــــــــــــــمـــــــــم جـــــــــزء مـــــــــن 
الـــرقـــمـــ	ـــــــة الـــمـــنـــتـــجـــــــات 

^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ
األخــــرى و�ســــــــــــــــــتــــvــــمـــــــل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

Nصــــــــــمم منتجات رقم	ة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ

  األخرى. 

    

 تابع � محاnاة الدخان
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 تابع � محا�اة الدخان
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  القيود -7وحدة المعالجة الرقمية:  -الجزء الثاني 
  

  

  

   

 U�̂الجزء الثا 
 وحدة المعالجة الرقم	ة

 القيود -7
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  ع�pزي المعلم � احرص ع] ...   

    

  

  : أ[د ع] االختصارات التال	ة

  الوظ	فة  االختصار

Alt + G  FGائن تغيoإ� مركز المنصة.  موضع ال  

Alt + T ائن.  حذفoد من ال	الق  
   

  ع � القيودبتا

 

 

 

 

 

. ت ^ F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل الق	فع 
^ Uf̂ ا F_ط والقوانkالضواk ام ^ IGاة. مإلل	الح U¾ختلف نوا 
ال�ـــــديع الُمْتَقن، و إدراك عظمـــــة و إkـــــداع الخـــــالق Uf̂ خلق ال�ون،  وتنظ	م حركـــــة كوا[ـــــب   -ز وجـــــلع–لتـــــأمـــــل والتفكر Uf̂ خلق هللا ا

 المجموعة الشمس	ة ودورانها Uf̂ مسارات ثابتة و دق	قة حول الشمس. 

 
 

ا للخطوات المنطق	ـــة المطلHqـــة، ت Pلـــدى المتعلم من خالل معـــالجـــة المعلومـــات ط�قـــ U
I±المنط FGـــة التفك	المحـــاور و نم FGمن خالل تغي

. والخصائص و برمجتها  U°م المنتج الرق	تصم Uf̂ ةHqجة المطل	zللتوصل إ� الن 

    

  احرص ع] تع�pز المهارات التال	ة خالل الحصة: 
التعاون  - االســــــــــــــــzنتاج –التفكFG  –المالحظة  -المناقشـــــــــــــــــة  -التأمل 

ام الرأي اآلخر -التواصــــل مع اآلخ�pن  -والنظام أثناء األ�شــــطة  IGاح- 
 التعبFG عن األفvار. 
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق §̈  
مصادر التعلم 

حة  IGوالمواد المق
  حسب الRشاط

  
  االستكشاف

مـــــــــــــvـــــــــــــانـــــــــــــ	ـــــــــــــة إ
اســــــــــــــــــــــتــــــــخــــــــدام 

حـــــــدى الـطرق إ
هـــــــــــــــــا أ FGو غـــــــــــــــــ

حســـــــــب ما تراە 
 Pا مــــــــــنــــــــــاســــــــــــــــــــــــ�ــــــــــ

 Uf̂ ^ F_لــلــمــتــعــلــمــ
  الفصل. 

^ ملعتملا تامو لعم ةشـــــقانم مث ،U³ امج طاشـــــ� Uf̂  بات�لا Uf̂  سر دلاk صاخلا فاشـــــكتســـــ إل ا ةءا ر ق  F_ كو كم قالطنإ ،ء ا ضـــــفلا تال حر  نع 
 . الفضاء ومسارە أثناء رحلته للعودة إ� كوكب األرض

 . هk ةقلعتملا تامو لعملا ةشقانمو  ر مقلا فاشكتساو  ءا ضفلا تال حر  نع مل	ف � ر و ص ضر ع 

 حيضـــــــو تل ·U و  ة	لاتلا ةلثمأل ا ةشـــــــقانم  و أ  تار اســـــــم Uf̂  ةكر حتملا تانئاoلا ملعتملا ا هيف د دحpو  ة	لاتلا ةلثمأل ا يو حت طاشـــــــ� ةقر و  د ادعإ 
 حركة Wائن Uf̂ مسار ثاkت مثل : 

o   مســــارات ثابتة ودوران الشــــمس والقمر Uf̂ ة حول الشــــمس	مةبُ وتدَّ دوران كوا[ب المجموعة الشــــمســــpة ال��Nِذي ( ر اآل
�
َوُهَو ال

ٍك َ}ْسَ�ُحوَن 
,
ل
َ
U ف ِf̂ ٌّل

+
W َمَر

َ
ق
3
ْمَس َوال َهاَر َوالشَّ ْ	َل َوالنَّ

�
َق الل

,
 . )33()األن?	اء َخل

o  عرض صور لعدة ألعابRoller Coaster  مسار محدد Uf̂ FGة فيها ®سHتكون الع� U
IVوال . 

o  مسارات Uf̂ القطار FGثابتة ومحددة. س 
o  .مسار محدد Uf̂ الصفا والمروة ^ F_ب U©مسار دائري، الس Uf̂ عرض صور للطواف حول ال�ع�ة ومناقشة الطواف 
o  مسارات Uf̂ ونات IGالذرة. حركة اإلل� Uf̂ ثابتة 

 ). . . سمشــلا لو ح ر مقلا نار و د ر اســم ،ةر ذلا ،سمشــلا لو ح ا هتكر ح تار اســمو  ة	ســمشــلا ةعو مجملا ب[ا و ك  ( مســر ل تاعو مجملل طاشــ� 
 ومناقشة وعرض الرسومات ع] kق	ة المجموعات. 

  
^ من خالل األمثلة الســــــــاkقة بوجود المســــــــارات ووجود ضــــــــواkط تطبق ع] الoائنا  F_ث موضــــــــعها، اســــــــتدارتها ثم مناقشــــــــة المتعلم	ت من ح

نامج من خالل ما }س° القيود.  xGالk قه	م فيها، وأن هذا يتم تطبvللتح 

  . ملعتملا باتك 

 . مل	ف 

  . ر و ص 
  

  القيود

  Uf̂ تاعو مجملل طاش� Nفو ت نكم FG قر و  تاصاصق	ا هب¬تر ت متي ة kمادختسا :  
o   .أو االصطفاف U

I±ل أو التتابع الحل	ة ح�ل الغس	ج	ات IGاس 
o  .الرمال لل�حث عنها ثم ترت¬بها Uf̂ ة ال�حث	ج	ات IGاس 
o  .المفقود لل�حث عنها ثم ترت¬بها ^Ĝة ال�	ج	ات IGاس 

^ من خالل التغذNة الراجعة.  Constraintsلتكpqن التع�pف الصحيح للقيود   F_ومناقشته مع المتعلم  

 ة	قر و  تاصــاصــق 
 للمفهوم. 

 ةنـــــــو لملا لامـــــــر لا 
  للمجموعات. 

   

  ع � القيودبتا
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة IGح البندلمق §̈  

مصادر التعلم 
حة  IGوالمواد المق

  حسب الRشاط

  القيود 

^ الســـــــــــتكشـــــــــــاف مجموعاتها األرHــع kالتطبيق العم]U ثم التغذNة   F_ثم إتاحة الفرصـــــــــــة للمتعلم ، U°Nالقيود من خالل عرض تقدk فpالتع�
 الراجعة، واإلضافة kعدة طرق منها: 

o  طاقة القيودk < لوحة الخصائص 
o  ط أدوات منصة العمل > قائمةp §¹Object  < Constraints <Add Constraint ( with Targets ) . 
o  [لوحة المفاتيح : الضغط ع Uf̂Shift + Ctrl+C   

 قفو  ير ئاد و أ UV̂ حنم و أ م	قتسم ر اسم قفو  ههاجتا و أ نئاoلا عضو م FG يغت متي ه	فو   Follow Path ةكر حلا ر اسم د 	ق مو هفمk ف�p عتلا 
 Uf̂ مكن اســـتخدام الصـــورةpه، و	ائن علoك الpم وتح�	ع المســـار الذي تتم إضـــافته للتصـــمqة لها  أو صـــورة 131ص ال�تاب شـــاط �نHمقار

 لتوضيح أنواع المسارات المختلفة. 

  . 131 ص Uµ ر دملا بات�لا Uf̂  هم	مصت نم ة�عل مسر ل ملعتملل ةصر فلا ةحاتإ 

 بو ســــاح ز اهج 
متصـــــــــــل kجهاز 

 العرض. 

  . °N Uدقت ضر ع 

  تطبيق ق	د 
  مسار الحركة

Follow 
path  

 kفلملا مادختســـــــا  Atom Path معلا قيبطتلاو  ضر علا متي U[ ملعتملا ةشـــــــقانم عم ^ F_ kك	ف	ق ةفاضـــــــإ ة	ةكر حلا ر اســـــــم د   Uf̂ مصـــــــتلا	م 
: اللجعل  ^ F_مرحلت xGكون ذلك عpت، وkمسار ثا Uf̂ ائن يتحركo 
o  ائن المسارW إضافةCurve . 

^ أنَّ الoـائن وفيهـا يتم إضـــــــــــــــافـة Wـائن المســـــــــــــــار ، و  F_ح للمتعلم Nمكن إدراجـه والتعـامـل معـه Wـأي Wـائن آخر،  ولـه   Curveوضــــــــــــــِّ
 استخدامات أخرى حسب التصم	م ول,س Wمسار فقط. 

o  د مسار الحركة	تطبيق قFollow Path  .خصائصه Uf̂ مvوالتح 

  . م	مصتلا Uf̂  ةجاحلا بسح هصئاصخ ط�ضو  بو لطملا نئاoلا ]ع د 	قلا قيبطت متي ا هيفو  

 بو ســــاح ز اهج 
متصـــــــــــل kجهاز 

 العرض. 

  فلـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــا 
Atom Path . 
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   مالحظات مهمة للمعلم  ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

  تابع � 
  تطبيق ق	د 
  مسار الحركة

Follow path  

 kقلا قيبطت د ع	د  Nســــــــــــــ ال ا ىدحإ مادختســــــــــــــا نكم IGتا	ج	ل�ح ،فافطصــــــــــــــ إل ا لثم تا 
ت,ب الخطوات  IGصـــــــــاصـــــــــات، ترت,ب قاطرات القطار ل

ُ
ب الق

ِّ
ت اإلجاkة، رت ِّ̄ الغســـــــــ	ل، ث

ت,ــب الصــــــــــــــحيح من خالل التغــذNــة  IGــالk ثم منــاقشـــــــــــــــة المجموعــات ^ F_م للمتعلمpqكتق
 الراجعة. 

 ة	ج	تاIG ســــــــــــــا مادختســــــــــــــاAtom path1  kفلم Uf̂  139 ص بات�لا طاشــــــــــــــ� قيبطت 
  المدرب. 

^ ملعتملا ةشـــــــــــــــــقانـــم ]ع صر حا  F_ 
كهم Uf̂ التطبيق  vkـل خطوة،  وأ¹§

ا خصـــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــP العم]U للمهـــــــارات 
ع] الجهــاز المتصـــــــــــــــل  الســـــــــــــــاkقــة

 kجهاز العرض. 

^ مـــلـــعـــتـــمـــلـــلـــ حضـــــــــــــــــِّ و   F_ ةحـــــــو لـــ نأ 
الخصـــــــــــــــــــــائص تختلف kـــــــاختالف 

 . إضافتهت تمالذي  ق	د ال

^ ملعتملل حضــــــــــــــو   F_ ــــمهأ	ــــتخا ة	ر ا 
المســــــــــــــــــــار المطلوب عنــــــد تطبيق 

 . الق	د 

  Uf̂ ـــــــل خــطــوةW الــخــطــوات
 . kطاقة

 فاشــــــــكتســــــــ ال  طاشــــــــ� 
 . ك	ف	ة الحذف

 فلملا 
  Atom path1 . 

  

^ ملعتملل ةصر فلا ةحاتإ  ذف الق	د ح F_  ك  فاشكتس ال	ف	قلا فذح ة	د  .  

   . ةqH لطملا لمعلا ةقر و  ملعتملا قبِّ طNُ    التطبيق

 قار و أ قيبطتل ةحIG قملا تاو طخلا 
  . QRالعمل متوفرة Uf̂ مجلد 

 . بو ساحلا ةز هجأ 

 . لمعلا قار و أ تافلم 

  . ملعتملا باتك 

  .  ة	نهذلا ةط�p خلا مسر pو  لو دجلا Uf̂  هملعت ملعتملا م	ِّ قNُ    ماذا تعلمت
 xGِّ ع لو دج Uf̂  ةلئسأل ا نع ةkاجإل ا 

  . عن رأNك ورسم الخ�pطة الذهن	ة
  . ناو لأ 

  . ملعتملا باتك 
   

  ع � القيودبتا
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ســــــــــ° أو kاســــــــــتخدام Wائن آخر }ُ   ")،limitالقيود ·U ط�pقة للتحvم Uf̂ خصــــــــــائص الoائن المحدد ع] ســــــــــ?	ل المثال : موضــــــــــعه، دورانه، حجمه kاســــــــــتخدام ق	م ثابتة (مثل ق	مة "الحد  
"Target ."الهدف  

َتخدمة Uf̂ القيود كهدف  ات الحرك	ة Targetع] ســــــــــــ?	ل المثال Nُمِكن التحvم Uf̂ الرســــــــــــوم المتحركة للoائن من خالل الoائنات الُمســــــــــــْ FGمن أنواع التأث xGعتpو ،Animation   ة غFG الم�ا¹§
م kخصائصه.  Targetح	ث أن تح�pك الَهدف 

+
vوالَتح Uµائن األساoال ^ FGيؤدي لتحف  

: إضافة الق
ً

Ñد أو	   
  kعدة طرق منها :  Object Modeإضافة الق	د Uf̂ وضع الoائن  Nُمكن

 . Ctrl + Shift + Cمن لوحة المفاتيح : الضغط ع] المفاتيح  - 1
pط أدوات منصة العمل: القائمة  - 2   > Constraints  Add Constraints ( with Target)األمر   >   Objectمن ¹§
 . من خالل لوحة الخصائص kطاقة   - 3

ة من القيود وUf̂ جميع الطرق Nُمكنك اخت	ار الق	د المطلوب من  FGنامج مكت�ة كب xGعيوفرها الHأر Uf̂ ة: مجموعات  ةمقسمة	الصورة التالk ماW 

  

   
 مجموعة

 تتّبـع الحركة
مجموعة 
 التحّول

 مجموعة 
  التـتبّـع

مجموعة 
 العالقات
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ا: خصائص الق5د:  X5ثان  

 Uf̂ هkشاzعها ت	د المطلوب، ل�نها جم	اختالف القk يح التعامل معه، لذا تختلف لوحة الخصائصzه تk د تتم إضافته لوحة خصائص خاصة	ل قoة: ل	الصورة التال Uf̂ األجزاء  

  

  القيودع � بتا

Delete 
 حذف الق5د

و�التاDu فقدان جميع 
 اإلعدادات الخاصة �ه. 

 اسم الق5د 
 الضغط المزدوج عل5ه وكتا�ة االسم الجدCد). * Cفضل إعادة Îسم5ة الق5د ( 

ال، وعند تحدCد الهدف  D أنه غ�O فعَّ
HEعC ظهورە �اللون األحمر *Target  وتطبيق الق5د

D الرمادي. 
HÔا �� Cصبح فعال و�تحول للون االف

Constraint Header 

 . توسيع � ×D الخصائص

Influence 
·س-ة تأث�O الق5د ع¡ 

 الxائن. 

 نFع الق5د 
 . و�تم اخت5ارە عند تطبيق الق5د 

Enable / Disable   
 الق5د تأث�O  إخفاء� إظهار 

إلCقاف تأث�O الق5د �دون فقدان ما تم 
D وقت الحق. Ûم�ان5ة عمله، و 

H¤ إعادته  
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ا: 
X
  حذف الق5د: ثالث

  Nمكن ات�اع إحدى الطرق التال	ة: الق	د  لحذف  

 kجانب اسم الق	د.   Uf̂ لوحة الخصائص الخاصة kالق	د الضغط ع]  .1

2.  ^ F_الضغط ع] المفتاح+T Alt  <Clear Track . 

  
  :

X
  ·سخ الق5د: را�عا

ال إ� Wائن� Wائنات أخرى محددة: Rل    سخ الق	د من الoائن الفعَّ
pط أدوات منصة العمل: القائمة   §¹Object   <   األمرConstraints  Copy Constraints to Selected Object <   

U تم تحدNدها ق�له.   
IVائنات الoدە لل	يتم �سخ ق IVائن حW خر&W د	حتوي ع] قN ائن الذيoد الNد من تحدkال  

  	د. قلoائن الذي Nحتوي ع] ق	د ق�ل الoائن المطلوب �سخ الق	د عل	ه، Nحذف الق	د منه Uf̂ حال عدم احتواء ذلك الoائن ع] ا تحدNد   

^ وتم تحدNده   F_دين مختلف	ان ع] قpqحتN ائنانW ان هناكW ار أمر  ا مإذا	واختCopy Constraints To The Selected Objects  دە هو الذي يتمNائن يتم تحدW فإن آخر
 U[دە األص	حذف قpائن اآلخر وoدە لل	سخ ق�  .(ائن اآلخرoال) 

  

 Xا: مسح الق5د: خامس  
  تبع إحدى الطرق التال	ة: اإلزالة جميع القيود من الoائنات المحددة 

 . Ctrl + Alt + Cمن لوحة المفاتيح : الضغط ع] المفاتيح  - 1
pط أدوات منصة العمل: القائمة  - 2 §¹Object  <   األمرConstraints  Clear Object  Constraints  <  

  
  

   

  ع � القيودبتا
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 مالحظات للمعلم: 

مالحظات 
خاصة 
vkائن 

المسار 
Curve   

 ثم ،ا م ر اسم Uf̂  كر حتي نئاoلا لعجل ةكر حلا ر اسم عبzت د 	ق مدختس} 
ً

Ä لا ةكر حoما FG ا   Uf̂ عمُ  ر اسم 
َّ
 ةدع جمانxG لا ر فو pو  ، ا ذكهو  د دَّ حمُ  ر اسم ]ع ر اطق ةكر ح ،د ق

N Uمكن استخدام أي منها     Curveالoائنات أنواع من
IVائن آخر. الW ه	مسار يتحرك علW  

 والتعامل معه Wأي Wائن آخر، واستخدامه kاستخدامات مختلفة Uf̂ التصم	م حسب الحاجة ول,س فقط Wمسار.  NCurveمكن إضافة Wائن   

 Nحتلا نكمvم kلا صئاصخoنئا  Curve  صئاصخلا ةحو ل لالخ نم kةقاط          
 Nةفاضإ نكم  Wعا و نأ ةدع نم ر اسملا نئا  Wا م kاتلا لو دجلا U�  :  

ْسَتخَدم للتحvم kالoائن، Wما Nُمكن إضافة نقاط لoائن   Edit Mode(الحظ عند االنتقال إ� وضع التعدNل 
ُ
خطوط برتقال	ة اللون تظهر عند نقاط التحvم، و®
  المسار kاستخدام اإلن?ثاق، وذلك بهدف زpادة عدد نقاطه وHالتا�U زpادة إمvان	ة التحvم Uf̂ شvل المسار)

Bezier Circle Nurbs Curve 

  
^ للتحvم F_ح بنقطتqمسار مفت  

  
  مسار دائري مغلق kأرHــع نقاط للتحvم. 

 
  مسار ُمنحUV̂ ُمغلق kأرHــع نقاط للتحvم. 

Nurbs Circle  Path Draw curve 

  
  نقاط للتحvم.  بثمان	ةمسار دائري مغلق 

  
 kخمسة نقاط ع] خط مستق	ممسار مفتqح 

  للتحvم

ال Uf̂ وضع التعدNل  عَّ
َ
 فقط، NEdit Modeكون ف

  وpمكنك رسم المسار kالشvل المطلوب. 

   

  ع � القيودبتا
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 مالحظات للمعلم: 

kق	د مسار مالحظات خاصة 
  الحركة 

Follow Path  

  kتخا د ع	قلا ر ا	بطت بو لطملا د 	لا ]ع هقoــ� م نَّ إف  ،نئاHقلا مسا ع	د   Uf̂ صئاصخلا ةحو ل Nر هظ kح ر محأل ا نو للا IV دحت متيN غتي ا هدنعو  ،بو لطملا ر اسملا د FG 
 U�̂ا IGالرمادي لونه إ� اللون اإلف . 

 نئاoلا طHر  متي هk نئاoلا د 	يقت مت يذلا ر اسملا د Nدحت د نعو  ،ضع�ب ا مهلصN عطقتم طخ ر هظpو  ةصنملا ز كر مk نئاoلا طHر  متي نئاW  يأل د 	ق يأ قيبطت د نع 
 عن مركز المنصة. 

ً
Ñدk مركز المسارk ائنoصل ال	الخط المتصل ل FGتغpمركز هذا المسار وk 

^ ملعتملا ەا�zنا تفلإ  F_ ز مر لا ر و هظ �إ     kلا مسا ر او جoنئا  Uf̂ هلا	vقلا قيبطت ر و ف ل	لع د 	ه .  

اU�̂ تكون مطاkقة التجاهات المنصــــــــة (الحظ وقارن اتجاە المحاور الثالث	ة للoائن  IGائن االفoد فإنَّ اتجاهات الN3عند إ�شــــــــاء ملف جدd Manipulator  عاد للمنصـــــــةاتجاە وkة األ	مفتاح المحاور ثالث 
Axis Angleائن، ل�oاتجاهات ال FGأي درجة تتغHأي اتجاە وk ائنoة إ� اتجاهات المنصــــــة ()، وعند اســــــتدارة ال FGمشــــــ I±ن المحاور ت�Global ط أدوات منصــــــةp §¹ Uf̂ IGائن اخoوإلظهار اتجاهات ال  ،(

 و نحو اتجاهات الoائن وpتضـــــــح ذلك من الصـــــــور التال	ة   3d Manipulatorفتتجه المحاور الثالث	ة للoائن    Localالخ	ار  Transform Orientationالعمل من قائمة 
ُ
U ت

IVال 
ِّ
اU�̂ مث IGل المكعب االف

  الذي تم تغيFG ألوان أوجهه حسب المحاور: 

Global  Global   Local  
  عند إ�شاء الملف و تغيFG ألوان األوجهالمكعب 
ثالث	ة مفتاح المحاور و المحاور الثالث	ة للoائن والحظ أن  اتجاە 

  متطاkقة  األkعاد للمنصة
 kYاتجاە محور  درجة k90عد استدارة الoائن 

  kLocalعد اخت	ار 
مفتاح المحاور ثالث	ة و المحاور الثالث	ة للoائن الحظ أن اتجاە 

  مختلفة األkعاد للمنصة

  ع � القيودبتا
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 Forward  : المسار. م Uf̂ جب محاذاته مع االتجاە لألمامN ائن الذيoحور ال  
 UP   : جب محاذاته مع االتجاە مN ائن الذيoحور الZ  للمنصة .  

  

^ اتجاە الoائن أثناء حركته عند  مالحظات للمعلم:  F_لوحة الخصائص الحظ الفرق ب Uf̂ د	ار عند ض�ط خصائص الق	ار  اخت	الخ follow curve  ارەوعند عدم	اخت  :  
 كروي.   Uf̂Uv Sphere مثال الذرة ألن الoائن  عدم الحاجة الخت	ارە-2الدرس.                                   Qrموجود Uf̂ مجلد   Cubeلف الم -1مالحظة :                            

  
   

 

      

  ع � القيودبتا
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ع] Wائن اإلضـــاءة  لzســـل	ط الضـــوء ع] Wائن ما Uf̂ التصـــم	م   NTrack Toمكن تطبيق ق	د تzبع Wائن 

 Uf̂ تعرفRائن ما أثناء حركته، وســــــــــــــــW بعzا  لت FGامoائن الW [د ع	مكن تطبيق هذا القN ماW ،أثناء حركته

ا  Uf̂ تصــــــــــــــــم	م مدينة ال�pqت ِلتصــــــــــــــــpqر معالمها kح	ث تتحرك  FGامoك الpة تح�	ف	هذا الجزء ع] ك

ا Uf̂ مسار محدد  FGامoرە.  الpqم ترغب بتص
,
  متجهة نحو Wل معل

 FGث يتحرك حول المعاِلم ِلهذا الغرض ول�نه غ	حk ائن فار)غ تتم إضـــــــــــــــافتهW اتجاەk كهاpوِلذا يتم تح�

 : Uا وذلك ع] النحو التا� FGامoر المعالم بواسطة الpqيتم تص IVظاِهر، ح  

  

   

  ع � القيودبتا

ثم  Follow CurveِلتغيFG اســــــــــــــــتـدارة الoـائن بتغيFG اتجـاە الحركـة ع] َمســـــــــــــــــار الحركـة يتم تفع	ـل الَخ	ـار 
  : Forwardاخت	ار اتجاە المحور الذي سzتغّ	ـر استدارة الoائن kاتجاهه من خالل جزء 
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  الxائن
Camera  

  الxائن التاِبع
Empty 

  المطلوب تaّ-ـعه

ات  O�Cحوي ع¡ تأث
  Animationحرك5ة 

  ال
  نعم

ات حرك	ة للoائن الفارغ  FGث تتم إضافة تأث	ح 
Empty  . Uµاستخدام اإلطار األساk  

  يaبع َمسار الحركة

  نعم
ا ع] مسار الحركة FGامoث تتحرك ال	ح curve )حتوي ع] ت

  )Follow Pathق	د 
  )Track To (تحتوي ع] ق	د وتzبع الoائن الفارغ أثناء حركته. 

    ال 
 

  ع � القيودبتا

َمسار حركة 
  كائن الكاميرا

  Emptyالكائن الفاِرغ  Cameraكائن الكاميرا 

الجدول التا�U يوّضــــــح فكرة التصم	م للoائنات 

  :المشار إليها kاألسهم Uf̂ الصورة المقاkلة
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  الحظ :

ℑ  ائن الفار)غoالEmpty  استخدام قائمةk م	مكن إضافتها إ� التصمN U
IVائنات الoع من أنواع الqهو نAddدون ، وهو ع�ارة عن نk ة واحدة	قطة إحداث

 الف	لم عند تصديرە. ، وال Nظهر Volume Uf̂أو حجم Surface ول,س له سطح   Meshفهو ال Nحتوي ع] أجزاء Wالoائن  هندسة إضاف	ة
ℑ  ائن الفارغoتتم إضافة الEmpty   : عدة طرق منهاk 

  < ط أدوات منصة العملp ثم اخت	ار الoائن المناسب من القائمة Wما   Add   <Emptyمن ¹§
 kالصورة المقاkلة. 

ℑ  ائن الفار)غoستخدم ال{ُEmpty   .م	التصم Uf̂ ذ عدة مهام	لة لتنف	كوس 
ℑ  ائن الفار)غoمكن التعامل مع الNEmpty  ائنoوضع ال Uf̂ فقط ( رەpتح� )Object Mode .  

ℑ ائن الفارغoنامج عدة أنواع من ال xGيوفر الEmpty   لةkالصورة المقاk ماW: 
  
  
  
 
  
  

ا استدع) ملف  Track To Constraintق�ل ال�دء Uf̂ تطبيق ق	د تzّ�ـع Wائن      FGامoائن الoِلCity  ثم انتِقل إ� خط الزمن وشّغـل العـرض، وسّجـل          
  مالحظاتك ع] Wل ِمن:      

  ا FGامoائن الWCamera :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
  ائن الفـار)غoالEmpty :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

  القيودع � بتا
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ا  Track To Constraintِلتطبيق ق	د تzّ�ـع Wائن  FGامoائن الW [عCamera  :ة	ـِبع الخطوات التال

ّ
  ات

  الق	د المطلوب تzبع الحركة من خالله: ِلل�دء Uf̂ اخت	ار نqع  -1
ا  -أ FGامoائن الW حّددCamera .  

  .  Constraintsاضغط من لوحة الخصائص ع] kطاقة  -ب

  

  . Add Object Constraintِإلظهار مجموعات القيود اضغط ع]  -2

  
  

  ، والِحظ: ع] الَخ	ار  Trackingالخت	ار نqع الق	د المطلوب اضغط من مجموعة  -3
ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور   .أ 

لوحـــــــة   Uf̂ خصــــــــــــائصــــــــــــه
  الخصائص: 

ظهور خط   .ب
متقطع من 

ا  FGامoائن الW
Camera  نحو
 التصم	م: 

  

    

  ع � القيودبتا
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ا اضــــــــــــــــغط من جزء  -4 FGامoائن الW ائن الذي ســــــــــــــــ¬ت�عهoار ال	ائنات ِبهدف اختoالســــــــــــــــتعراض قائمة الTarget  [ع

Target Object .  
 
 
  

  الِحظ السهم Uf̂ نهاNة قائمة الoائنات الذي Nدل ع] احتوائها ع] Wائنات أخرى. 

ا  Emptyالخت	ار الoائن الفار)غ  -5 FGامoائن الW الذي س¬ت�عهCamera :  
  استخدم عجلة الفأرة ِالستعراض kق	ة الoائنات Uf̂ القائمة.  -
  . EmptyاخIG من القائمة الoائن الفار)غ  -

  
  

ا  FGامoائن الW انvالِحظ مCamera  ائن الفار)غoال ^ F_Hوظهور خط متقطع ب¬نه وEmpty :  
  

  

    

  ع � القيودبتا
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ا  - FGامoائن الW د المحور واتجاە المحور الذي س¬تحرك نحوهماNِلتحدCamera  ائن الفار)غoِللوصول للEmpty :  

 Z–ع] زر  Toاضغط ِمن جزء  -

  Yالَخـ	ار  UpاخIG ِمن جزء  -

  
  

  

  

ا Uf̂ التصم	م:  FGامoوالِحظ اتجاە ال  

  

  

  

•  H O«الجزئ D
H¤ عند اخت5ار المحاورTo  وUp  اتجاە المحاور  الخاصة تذكر المالحظة�Local   ،Global ) 268ص (. 

ـل العرض من �دايته، ماذا تالحظ؟
ّ
  انتِقـل إQ خط الزمن وشغ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  .  
ا  FGامoانتِقل إ� منظور الCamera Persp دايته، ماذا تالحظ؟k وشّغـل العرض من  

  مالحظة: 
•  ^ F_ار نفس المحور للجزئ	حال اخت Uf̂To  وUp  ائنW ّ�ـعzد ت	ِللقTrack To Constraint  .ائنoع] ال FGكون له أي تأثN فإنه لن   

 

  ع � القيودبتا
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  :Emptyمالحظات خاصة بالكائن الفارغ 
لالزم حسب حاجة التصم	م ، وتوج	ه Wائن آخر نحوە أثناء الoائن الفارغ Uf̂ التصم	م kح	ث يتم إدراجه Wأي Wائن آخر ، ثم إضافة التأثFG الحر«k Uاستخدام اإلطار األساUµ ا ستخدم} 

ا).  حركته FGامoمثل اإلضاءة أو ال)  

 عند تصدير التصم	م كف	لم.  ا ذا الoائن ال Nكون ظاهرP ه 

  :Track Toبقيد تتبع كائن مالحظات خاصة 
 N د امكن استخدام	لللق	د يتم استخدامه تمث	بع شخص يتحرك ع] المســـ�ح فهو قzت U

IVا ال FGامoملعب كرة القدم، اإلضاءة أو ال Uf̂ بع ال�رة المتحركةzت U
IVا ال FGامoائن اآلخر  الoبع الzلت

U يتم تحدNدها k Target   Uf̂ح	ث يتجه نحو محور محدد kاتجاە هدفه
IVوفق المحاور ال (To) و (UP) د	هذا الق ^ FGتمpهو	د ف	ة التقي	سهولة آل#.  

ال وpتحول ل  Target اللون األحمر حIV يتم اخت	ار هدفTarget  k ند تطب	قه ع] الoائن Nظهر الجزءع   .اللون الرمادي �إت�zعه ف	صبح الق	د فعَّ

 
  

  ع � القيودبتا
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^ : Wأحد أدوات م الجدول التا�U ( المحددات الوصف	ة )  ااستخدNمكنك  F_للمتعلم U
  التقpqم البنا��

 المع5ار الGفاCة الخاصة
 مستوى اإلنجاز

0 1 2 3 4 
31.  

مجــة  Ê�تحــدCــد أمثلــة ل
مـــــنـــــتـــــجـــــــات ونـــــمـــــــاذج 
رقــــــمــــــ5ـــــــة Ëســـــــــــــــــــ5ــــــطـــــــة 
D الح5اة 

H¤ السـتخدامها
  اليوم5ة والتعلم. 

Nـــعـــرض مـــنـــتـــجـــــــات 
ونـــــــمـــــــاذج رقـــــــمـــــــ	ـــــــة 
 Uf̂ الســــــــــــــتخـــــــدامهـــــــا

  الح	اة اليوم	ة. 

ال }ســــــــــــــــــتــــطــــيــــع عــــرض 
منتجــات ونمــاذج رقم	ـة 
الســــــــــــتخدامها Uf̂ الح	اة 

  اليوم	ة. 

Nــــحـــــــاول عــــرض kــــعــــض 
الــمــنــتــجـــــــات والــنــمـــــــاذج 
 Uf̂ ة الســـــتخدامها	الرقم
الــحــ	ـــــــاة الــيــومــ	ـــــــة لــ�ــن 

 kصورة غFG صح	حة. 

Nــعــرض مــنــتــج أونــمــوذج 
رق°U واحد الســـتخدامه 
Uf̂ الـــــحـــــ	ـــــــاة الـــــيـــــومـــــ	ـــــــة 

 اآلخ�pن. kمساعدة 

Nعرض منتج أو نموذج 
الســتخدامه  رق°U واحد

Uf̂ الـــــحـــــ	ـــــــاة الـــــيـــــومـــــ	ـــــــة 
وpـــعـــرض أمـــثـــلـــــــة أخـــرى 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

Nعرض منتجات ونماذج 
 Uf̂ ة الســــــــــــــتخدامها	رقم

 .الح	اة اليوم	ة

32.  
مجـــــة  Ê�كتـــــا�ـــــة رموز ال
لــــنـــــمـــــوذج رقــــDÆ ألداء 
مــــــــهــــــــام مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــة 
امج  Ê�مســــــــــــــتخـــــــدمـــــــا ال

  المتاحة. 

مـــــــج  xGـــــــpـــــــكـــــــتـــــــب وN
 U°ألداء  نـــمـــوذج رقـــ
  مهام مختلفة. 

ال Nمكنه كتاkة أو برمجة 
نموذج رق°U ألداء مهــام 

  مختلفة. 

مج  xGpكتب وN حاول أنN
نموذج رق°U ألداء مهــام 
مختلفــــــة ل�ن kصــــــــــــــورة 

  غFG صح	حة. 

مـج نـمـوذج  xGـpـكـتـــــــب وN
رقــــــــــــ°U ألداء مــــــــــــهــــــــــــام 
 FGصــــــــــــــورة غk مختلفـــــــة
مكتملـــــــة kمســـــــــــــــــــــاعـــــــدة 

  اآلخ�pن. 

مـج نـمـوذج  xGـpـكـتـــــــب وN
رق°k Uصـــــــــــــــورة جزئ	ـــــــة 

داء مـــهـــــــام مـــخـــتـــلـــفـــــــة أل 
و�ســـــــــــــتvمل kمســـــــــــــاعدة 

  اآلخ�pن. 

مـج نـمـوذج  xGـpـكـتـــــــب وN
رقــــــــــــ°U ألداء مــــــــــــهــــــــــــام 

  .مختلفة

34.  
تصــــــــــــــــمـــ5ـــم مـــنـــتـــجـــــــات 
رقــــــمــــــ5ـــــــة مــــــخــــــتــــــلــــــفـــــــة 
H تعلم المواد  O«لتحســـــــــ

 األخرى. 

Nصــــــــــــــمم منتجـــــــات 
 ^ F_ـــــــة لـتــحســـــــــــــــ	رقـمــ
تــــــــــعــــــــــلــــــــــم الــــــــــمــــــــــواد 

  األخرى. 

ال }ســــــــــــــتطيع تصــــــــــــــم	م 
مــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات رقــــــــمــــــــ	ــــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ

  األخرى. 

Nصــــــــــــــــــــمــــــم Nــــــحـــــــاول أن 
مــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات رقــــــــمــــــــ	ــــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ
 FGصورة غk األخرى ل�ن

  صح	حة. 

Nصــــــــــــــــــــــمـــــــــم جـــــــــزء مـــــــــن 
الـــمـــنـــتـــجـــــــات الـــرقـــمـــ	ـــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ
األخـــــرى kـــــمســـــــــــــــــــــاعـــــــدة 

  اآلخ�pن. 

Nصــــــــــــــــــــــمـــــــــم جـــــــــزء مـــــــــن 
الـــمـــنـــتـــجـــــــات الـــرقـــمـــ	ـــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ
األخــــرى و�ســــــــــــــــــتــــvــــمـــــــل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

Nصــــــــــمم منتجات رقم	ة 
^ تعلم المواد  F_لتحســــــــــــــ

  خرى. األ 
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  ع�pزي المعلم � احرص ع] ...   

    

  

  

  

  

 

   

  التصدير ع �  بتا

 

 

 

 

 

. ت ^ F_ة مع المتعلمpة الشه�pqH IGمة ال	ل الق	فع 
نت عند ال�حث عن مقاطع الف	ديو المناســــــــــــــــ�ة الحث ع] ا IGمع اإلن U

Ifف والتعامل األخال	الحن U̧ لتمســـــــــــــــــك بتعال	م الدين اإلســــــــــــــــال
 للتصم	م. 

pة. ت §̈ U أثرت وخدمت ال¯
IVاراتهم الvوابت ^ F_قدير العلم والعلماء المسلم 

U للتقن	ة الموجودة Uf̂ او  الستخدام اآلمن لألجهزة الرقم	ةا xجا�Nف اإل	عدم ملتوظk نpة اآلخ�	ام خصوص IGواح ^ F_دي المتعلمNتناول أ
 تصpqرهم أو �شـر صورهم kدون اسzئذان. 

 
 

ا للخطوات المنطق	ت Pلدى المتعلم من خالل معالجة المعلومات ط�ق U
I±المنط FGة التفك	م لللتوصـــــــــــــل ل  ةنم	تصـــــــــــــم Uf̂ ةHqجة المطل	zن

 . U°المنتج الرق 

U المتعلم لمستوى توظ	ف المعلومة لتطبيق ما تعلمه مس�قP و نم	ة مهارة توظ	ف ت
I±ت FGقة فkا استخدام المهارات السا . 

   

 احرص ع] تع�pز المهارات التال	ة خالل الحصة : 
ام الرأي اآلخر -التواصــــــــــــل مع اآلخ�pن  -التعاون والنظام أثناء األ�شــــــــــــطة  - االســــــــــــzنتاج –التفكFG  –المالحظة  -المناقشــــــــــــة  -التأمل  IGعن  -اح FGالتعب
 . األفvار
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق §̈  
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

  
  االستكشاف

مـــــــــــــvـــــــــــــانـــــــــــــ	ـــــــــــــة إ
اســــــــــــــــــــــتــــــــخــــــــدام 

حـــــــدى الـطرق إ
هـــــــــــــــــا و أ FGغـــــــــــــــــ

حســـــــــب ما تراە 
 Pا مــــــــــنــــــــــاســــــــــــــــــــــــ�ــــــــــ

 Uf̂ ^ F_لــلــمــتــعــلــمــ
  الفصل. 

^ ملعتملا تامو لعم ةشـــقانم مث ،U³ امج طاشـــ� Uf̂  بات�لا Uf̂  سر دلاk صاخلا فاشـــكتســـ إل ا ةءا ر ق  F_ ملســـملا ءا ملعلا ءا مســـأ نع ^ F_ 
pة.  §̈ U خدمت ال¯

IVاراتهم الvوابت ^ F_المسلم FGوغ 

 Nنع طاشـــــــــــــــ� ةقر و  ملعملا ز هج kتبال ا ضعvفملا ةز هجأل او  تار ا	لا ةد U
IV خا IGلا ا هنمو ( ءا ملعلا ا هعoما FGءا ملعلا ر و صــــــــــــــو  )ا kح	ث 

نت لتوص	ل اسم Wل عالم kابتvارە.  IGاإلن xGي�حث المتعلم ع 

^ ملعتملا ةكر اشــــــــمk( هل ةعو نتم ر و صــــــــ طاقتلاو     Kuwait Tower Film م	مصــــــــت ضر ع  F_( صئاصــــــــخلا ةحو ل نم kةقاط  

^ بتوقعاتهم عن ك	ف	ة تصـــــــــــدير العرض كف	لم،  kاســـــــــــتخدام الزر    F_ل العرض ومناقشـــــــــــة المتعلم	ثم ®شـــــــــــغ
ج كRسيج.  xGال Uf̂ لم الذي تمت إضافته لل�رة	ومناقشتهم عن الف 

 ة	نال ع إل ا تاحو للا ،عر او شــــلا Uf̂  ة	نال ع إل ا تاحو للا ، تqp �لا جا ر بأ لثم جيســــRك  ا هتفاضــــإ تمت مال فأ يو حت تانئاoل ر و صــــ ضر ع 
U تم التعرف عليها إلضـــافة الصـــور كRســـيج Wمدخل للتعرف ع] ع] ال�اص، شـــاشـــ

IVها  ومناقشـــة المعلومات ال FGأو غ ، xGة المخت
  إضافة الف	لم كRسيج. 

U او ر  مل	ف لو أ نم عطقم ضر ع 
qp U ك  ��

IV صــــق FG،  جتنأ يذلاو  Uf̂ 7 مفو ن xG 1965   مهأ ەدهاشــــم ىدحإ تنمضــــت يذلاو	ملعلا ة  Uf̂ 
ا.  الح	اة ومناقشة أثر العلم Uf̂ ح	اة FGامoار الvمدخل البتW ةp §̈ U عادت kالنفع ع] ال¯

IVارات الvاألفراد والشعوب واالبت 

  . ملعتملا باتك 

 . طاش� ةقر و  

 . مل	ف 

  . ر و ص 
  

إضافة الف	لم 
  كRسيج 

 Nملعملا ز هج kفلا ةفاضـــــــإ تاو طخل تاقاط	ك  ملRو  ،جيســـــــpvملعتملا فل ^ F_  Uf̂ امج طاشـــــــ� U³ kســـــــ ال ا ىدحإ مادختســـــــا IGتا	ج	تا 
ت,ب هذە ال�طاقات، مع إتاحة الفرصـــــــــــة  IGم الخطوات ... ) ب	ل، قاطرات القطار، ترق	ة، ح�ل الغســـــــــــkت اإلجا ِّ̄ (اإلصـــــــــــطفاف، ث

ا ع] معلوماتهم  Pت¬بها اعتماد IGل ^ F_ائن للمتعلمoســــيج للRإضــــافة الصــــورة ك Uf̂ قةkالســــاPlane ة إســــتكشــــاف الخطوات	انvمع إم ،
ا.  P	قها عمل	وتطب 

^ ملعتملا عم تاو طخلا ةشــــــــــــــقانم متت ةعجار لا ةNذغتلا لالخ نم  F_  بطتو	لمع ا هق P	 ا  Uf̂ فلم Street Adv   فلا ةفاضــــــــــــــ إل	ع مل[ 
 . ^ F_مشاركة المتعلمk ،ة	اللوحة اإلعالن Uf̂ الشاشة  

 Street Adv فلم 

 لصـــتم بو ســـاح ز اهج 
 kجهاز العرض. 

 ةو طخ لWـــــــ  تاو طخلا 
  . k Uf̂طاقة

   

  التصدير ع �  بتا
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ح البند   §̈ حة ل IGمالحظات مهمة للمعلم  أمثلة � أ�شطة التعلم المق  
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

مالحظات 
خاصة 

�ضافة ب
الف	لم 
  كRسيج

  

 : Uالتا�k ^ F_د ع] المتعلم
�
ا أ[ P	قها عمل	الخطوات وتطبk ^ F_خالل مناقشة المتعلم 

^ ملعتملا ەا�zنا تفلإ  جيسRك  بو لطملا مل	فلا ر ا	تخا د نع  F_ لا هصئاصخ ةظحال مل U
IV ة¹§ ا�م همسا تحت ر هظت 

 اإلطارات واألkعاد). Uf̂ لوحة الخصائص (عدد 

 عq ن بساني ا مMapping  kءز جلا Uf̂  بسانملا ر ا	خلا ر ا	تخا ]ع صر حا نئاoلا د اعkأ عم مل	فلا ةقkاطم د نع 
 .  Meshالoائن

  : مل	فلا صئاصخ ط�ض د نع 
o  لوحة الخصائص إذا لم يتم ضغط Uf̂Auto Refresh  ، FGثابتة ال تتغ I±فإن الصورة المعروضة ت�

، أي يتم عرض الصورة الموجودة Uf̂ اإلطار الحا�U فقط وال  Uاإلطار التا� Uf̂ وال يتم عرض الصورة
 .

ً
ÄامW لم	يتم عرض الف 

o  ار	الخStart  .سيج أثناء العرضRلم ك	ل الف	دء ®شغkِ د إطارNيح للمستخدم تحدzُي 
o ار	الخCyclic   يح تكرارzلم (ُي	الف Uf̂ َعرض الصورLoop .خالل زمن العرض ( 

  . د لجملا سفن Uf̂  مل	فلا قافر إ ]ع صر حا ر خآ ز اهج ]ع م	مصتلا ضر ع د نع حيحص لvش# مل	فلا ضر عل 

 أ  
�
^ ملعتملا ]ع د [ F_ أ 

َّ
 ل	غشــــــــــــــــ® د نع هن

 
ً

ÄامW ل العرض	ه يتم ®شغ
ِّ
العرض فإن

 U
IVــــــــة الــــ	ات الــــحــــركــــ FGــــجــــمــــيــــع الــــتــــــــأثــــk

 	لم فقط. Nحتpqــها، ول,س ®شغ	ل الف

 متــيــ ال و  طقــفــ ةر و صـــــــــــــــــلا ضر عــ متــيــ 
عرض الصــــــــــــــــوت من الف	لم الـــذي تم 

 إضافته كRسيج. 

 حيحص لvش# هضر عو  لمعلا م	ظنتل 
^ ع]  F_ب المتعلم ع] أي جهــــــــاز درِّ
إ�شــــاء ُمجلد خاص kالتصــــم	م Nحوي 
الــــــتصـــــــــــــــــــــمــــــ	ــــــم وجــــــمــــــيــــــع الــــــمــــــلــــــفــــــــات 

  المستخدمة ف	ه. 

 فلم 
 Street Adv 

 بو ســـــــــــــــــــــاحــــــــ ز اهــــــــجـــــ 
مــــــتصــــــــــــــــــــــــل kــــــجــــــهــــــــاز 

 العرض. 
  

U لحلا عباتتلا ة	ج	تاIG سإ مادختساk هتعو مجم Uf̂  ملعتملا قبِّ طNُ    �شاط 
I± 157 ص بات�لا طاش�  .  

 د لجم Uf̂  ةر فو تم ةحIG قملا تاو طخلا 
QR .  

 فلم 
   bus Adv 

  . بساحلا ةز هجأ 

 محرر األفالم 

 . ضر علا ر �p حت قر ط ةمئاق لالخ نم ىر خأ �إ ةقطنم نم لNد�تلاو  ،قطانملا جمد ة	ف	ك  ]ع د 	[أ تلا عم ،ةهجاو لا قطانم ىدحإ عا فتر ا و أ ضر ع FG يغت ة	ف	ك  لو ح لاؤ س ح� طا 

^ ملعتملل حضـِّ و   F_ مال فألا ر ر حم ةدئاف Video Sequence Editor  Wلا ةهجاو  قطانم د حأ xGح ،جمان	ث  ُN َم 
�
 ةفاضـإ و أ ا هجمدو  عطاقملا ةفاضـإ و أ هصـق لثم و يد	فلا ]ع لNدعتلا نم كن�

pط أدوات محرر األفالم > قائمة  ا من خط الزمن إ� محرر األفال   Addالصور،  و Nمكن من خالل ¹§ P	ها، واحرص ع] اإلنتقال عمل FGم. إضافة األفالم، األصوات، الصور وغ  

  

  التصدير ع �  بتا
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حة � أ�شطة التعلم ال أمثلة   IGح البندلمق   مالحظات مهمة للمعلم  ̈§
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب  IGالمق
  الRشاط

إضافة 
  الصوت

 kمعلا قيبطتلا U[  Uf̂ فلم Street Adv  §¹ملعتملا ةشقانمو  ح ^ F_ kك	ف	[أ تلا عم تو صلا ةفاضإ ة	ع د [ 
 النقاط التال	ة: 

o  محرر Uf̂ ورة االنتقال إ� اإلطار المطلوب إضافة الصوت عندە إما من خالل خط الزمن أو¼̂
 األفالم. 

o  هــا ليتم عرض أرقــام اإلطــارات من FGمكن تغيpو ، U�̂ــالثواk لم	محرر األفالم يتم عرض زمن الف Uf̂
pــــــــط أدوات مــــــــحــــــــرر األفــــــــالم > قــــــــائــــــــمــــــــة  خــــــــالل §¹View  ــــــــل األمــــــــر	إلــــــــغــــــــاء تــــــــفــــــــعــــــــ < 

 
 kتخا د ع	ەر و هظو  بو لطملا فلملا ر ا  Uf̂ مال فألا ر ر حم Nتو صلا صئاصخ ط�ض كنكم kع طغضلا[ 

^ محرر األفالم وفيها تتم اإلشارة إ�:   N المفتاح F_مN ث تظهر لوحة الخصائص	ح 
o Channel   .س¬تم ادراج ملف الصوت بها U

IVد القناة الNلتحد : 
o Start Frame .ل الصوت أثناء العرض	د اإلطار الذي س¬�دأ عندە ®شغNلتحد : 
o Length .مدة الصوتk مvللتح : 
o Pack م	التصــــم Uf̂ ملف الصــــوت ^ F_م : لتضــــم	ل صــــحيح عند عرض التصــــمvعمل #شــــN ث	حk

 ع] جهاز آخر. 
o Volume .درجة الصوت Uf̂ مvللتح : 
o  .ك ملف الصوت من إطار آلخر ، وكذلك من قناة ألخرىpمكن من خالل محرر األفالم تح�N 
o  ان االقتصاصvد مNة ملف الصوت حسب الحاجة بتحدNة أو نهاNداk مكن اقتصاص أجزاء منN

) ثم ا
ً

Äة مثNلسحب واإلفالت. (ال�دا  

 blender جمـــــــــــانـــــــــــر بـــــــــــ معـــــــــــدNـــــــــــ 
مجموعـــــــة واســـــــــــــــعـــــــة من الملفـــــــات 
U تـخـتـص kـمـجـــــــاالت مـخـتـلــفــــــــة 

IVوالـ
 :ح	ث Nدعم ملفات الصور التال	ة

JPEG, JPEG2000 PNG, TARGA, 
OpenEXR, DPX, Cineon, 

Radiance HDR, SGI Iris, TIFF 

 Nفلا تافلم معد	لاتلا و يد	ة: 
AVI, MPEG and Quicktime on 

OSX 

   داعـــــkأل ا ة	ـــــثال ث تافـــــلملا معدNـــــ 
3D  ة	التال: 

3D Studio (3DS), COLLADA 
(DAE), Filmbox (FBX), Autodesk 
(DXF), Wavefront (OBJ), DirectX 
(x), Lightwave (LWO), Motion 
Capture (BVH), SVG, Stanford 

PLY, STL, VRML, VRML97, X3D  

 تافـــــلم تادادتـــــما بلـــــغأ معدNـــــ 
ة و  FGأهمها  الصــــــــــــوت الشــــــــــــهMp3, 

Avi  

 فلم 
  Street Adv 

 بو ســــــــــــــاحــــــ ز اهــــــج 
مــتصـــــــــــــــــــــل kــجــهـــــــاز 

 العرض. 
  

  . 161 ص بات�لا طاش� بر دملا ة	ج	تاIG سإ مادختساk ة	ئانث ةعو مجم Uf̂  ملعتملا قبطN   �شاط 
 Uf̂  ةر فو تم ةحIG قملا تاو طخلا 

  . QRمجلد 
 فلم 
  Bus Adv 
  . بو ساحلا ةز هجأ 

  التصديرع �  بتا
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حة    IGح البندأمثلة مق §¹ FGمالحظات مهمة للمعلم  لس  
مصادر التعلم والمواد 

حة حسب الRشاط IGالمق  

  التصدير
Render 

N Uحتpqــها سواء Wانت من خالل اإلطارات األساس	ة،  •
IVة ال	ات الحرك FGجميع التأثk عادkاأل U

Ëم ثال�	ة وفائدة تصدير التصم	توضيح أهم
Nحتpqه من أفالم وأصــــوات كف	لم لعرضــــه ع] مواقع التواصــــل االجتماU³ أو رفعه ع] أحد مواقع المحاnاة أو القيود kاإلضــــافة إ� ما 

 الpqب أو ت�ادله مع زمالئه. 
•  ^ F_عن الفرق ب 

ً
Ñســــــــــــــؤا ^ F_ة، ثم إط�ح ع] المتعلم	مكن التعامل معها ع] األجهزة الرقمN U

IVمناقشـــــــــــــــة امتدادات األفالم المختلفة ال
 ^ F_الملف Flag.blend وFlag.mp4     ــث االمتــداد	مــدخــل لمنــاقشــــــــــــــــة من حW لخطوات التصــــــــــــــــدير من خالل لوحــة U[وتطبيق عم

U األkعاد كف	لم وتخ�pنه (  Renderالخصـــــــــــائص kطاقة 
Ëم ثال�	يح تصـــــــــــدير التصـــــــــــمzت U

IVوال Uf̂مجلد ال U�̂ا IGاالفTemp  مكنpو
ە من خالل الجزء  FGتغي output (لوحة الخصائص Uf̂ . 

 عند مناقشة ك	ف	ة التصدير وض�ط خصائص الف	لم الحظ:  •
o  ظهر جزءNالEncoding  لم	ار امتداد ملف الف	عد اختk إالFFmpeg video  ديو.  وال	ة امتدادات ملفات الف	ظهر ل�قN 
o   جزء Uf̂ Encoding  ار	مكن اختN  Mp3  ار	ول�ن تم اختAcc  ألن نقاوة الصـــــــــــوت تكون أفضـــــــــــل، حجم الملف أصـــــــــــغر

نتمvان	ة رفعه ع] مواقع وإل  IGله اإلن	و®شغ . 
 . Hemiعند تصدير الملف كف	ديو : إن رغ�ت ب�لغاء الظل Uf̂ التصم	م اجعل Wائن اإلضاءة من النqع  •

^ من المهم  • F_د ع] المتعلم	حفظ التأ[kة التصدير  الملف	عملk ق�ل ال�دء .  

 لصـــتم بو ســـاح ز اهج 
 kجهاز العرض. 

  

 W  نو ملعتملا قبِّ طNُ    �شاط 
ً

Ä 164 ص طاش� ةَد ِح  ]ع  Uf̂ فلم Bus Adv .  
  QRدلجم Uf̂  ةحIG قملا ةkاجإل ا 

 kالدرس.  الخاص

 . Bus Adv فلم 

  . �U آلا بساحلا ةز هجأ 

   . ةqH لطملا لمعلا ةقر و  ملعتملا قبِّ طNُ    التطبيق
 قار و أ قيبطتل ةحIG قملا تاو طخلا 

  . QRالعمل متوفرة Uf̂ مجلد 

 . بو ساحلا ةز هجأ 

 . لمعلا قار و أ تافلم 

  . ملعتملا باتك 

ماذا 
  .  ة	نهذلا ةط�p خلا مسر pو  لو دجلا Uf̂  هملعت ملعتملا م	ِّ قNُ    تعلمت

 xGِّ ع لو دج Uf̂  ةلئســـــأل ا نع ةkاجإل ا 
  . الخ�pطة الذهن	ةعن رأNك ورسم 

  . ناو لأ 

  . ملعتملا باتك 
  

  التصدير ع �  بتا
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ە من الoائنات kاإلضافة إ� التحvم Uf̂ خصائصه من خالل لوحة الخصائص  Speakerُم�xGِّ الصوت  إدراج Wائنمن خالل إضافة الصوت   Blenderيzيح برنامج     FGوالتعامل معه كغ .  

  الخطوات التال	ة:  للتعرف ع] ذلك اتبع

U عندە أثناء ®شغ	ل العرض Uf̂ خط الزمن انتقل إ� اإلطار المطلوب إضافة الصوت عندە -1
Iالصو� FGث ي�دأ التأث	حk :  

  

U األkعاد Uf̂ المvان المطلوب إضافة Wائن Uf̂ المنص -2
Ëالصوتة ضع المؤ¹§ ثال� ِّxGُم� Speaker  ه،ثم من القائمة	فAdd األمر IGاخSpeaker ، 

 من  الحظ ظهور 
ً

ÄW  :  

 المنصة. Speaker   Ufُ̂م�xGِّ الصوت Wائن  ••••

  Uf̂ اله	vل   Speaker ُم�xGِّ الصوت Wائن  ••••

  . Uf̂ لوحة الخصائص وخصائصهُم�xGِّ الصوت ظهور kطاقة  ••••
  
  

    kOther < Create    <Speakerطاقة  >: من رف األدوات Speakerمالحظة : ط�pقة أخرى إلدراج Wائن ُم�xGِّ الصوت 
   

  التصدير ع � بتا

  إلضافة الصوتط�pقة أخرى 
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يتم  ُم�xGِّ الصوت kطاقة Uf̂  Uf̂ لوحة الخصائص -3
 تحدNد ملف الصوت المطلوب وخصائص الصوت: 

 

  

  ائنW الصوت اسم ِّxGُم�Speaker لv	ائن من خالل الهoە لسهولة التعامل مع ال FGفضل تغيpُو )k الضغط
  . المزدوج عل	ه وكتاkة االسم الجدNد)

  :م	د و ضافة ملف الصوت ِللتصمNِلتحد  

  ،اضغط ع]   Soundمن جزء 
  َوالحظ ظهور صندوق المحاورة: 

  
 Volume  .د درجة الصوتNلتحد : 

ا بتغيFG اإلطار الذي ي�دأ عندە ®شغ	ل الصوت مالحظة: 
P
 -  Speakerالذي تم إدراجه من خالل Wائن-إذا رغ�ت الحق

والذي ُيzيح لك تغيFG إطار kداNة ®شــــــــــــــغ	ل    NNLAلزم اإلنتقال من خط الزمن إ� محرر 
 ثم تح�pك ملف الصوت لإلطار المطلوب ثم ت�ب¬ته.   Gالصوت kالضغط ع] مفتاح 

 
   

  التصدير ع �  بتا

لتحديد 
مكان 
ملف 
 الصوت
 المطلوب

ملف اختيار 
 المطلوب الصوت

ِإلضافة 
ملف 
   الصوت
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U واحد و  - Video Sequence Editor من خالل محرر األفالم ا ادراجه تم - دمج عدة أصــوات blenderيzيح برنامج 

Iملف صــو�W مكن االســتفادة ، تصــديرهاpو
تصــــــــديرها Wملف واحد عند الرغ�ة  و قنوات محرر األفالم Uf̂ المنتج الرق°Uf̂ U  من ذلك لدمج جميع األصــــــــوات الموجودة

ا ب FGل المهمة وتوف	ســهzامل وذلك لvمت U°منتج رق Uf̂ ة	م آخر،  أو عند دمج عدة منتجات رقم	تصــم Uf̂ عادة اســتخدامه�
 Uf̂ مكن تصــــــــــديرهاN م	التصــــــــــمk الموضــــــــــع المناســــــــــب لها Uf̂ رها لتكونpواحد للوقت والجهد، ف�دً~ من تح� U

Iملف صــــــــــو� 
  و دراجه Uf̂ التصم	م المتvامل لتzناسب مع جميع أجزاءە. 

  ولتطبيق ذلك اتبع الخطوات التال	ة: 

 Wما kالصورة المقاkلة.   الزر  لوحة الخصائص kطاقة اخIG من  . 1
Wما kالصورة   NMixdownظهر صندوق محاورة : حدد ف	ه مvان التصدير، اسم الملف kاإلضافة إ� خ	ارات و عدادات الملف الناتج من خالل الجزء  . 2

 التال	ة: 

 
  

  التصدير ع �  بتا

التمام عمل	ة تصدير ملف 
 الصوت اضغط الزر

Mixdown 

Container 

الخت	ار االمتداد 
 المطلوب من القائمة

Split  channels 
لتصدير محتوى Wل قناة  

channel  
 Uf̂ ملف منفصل 

لتخص	ص 
 اسم للملف
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^ : Wأحد أدوات م الجدول التا�U ( المحددات الوصف	ة )  ااستخدNمكنك  F_للمتعلم U

  التقpqم البنا��

 المع5ار الGفاCة الخاصة
 مستوى اإلنجاز

0 1 2 3 4 

21.  
 D

H¤ وظـــــــائــــف الــــ-ــــحـــــــث
D االجهزة 

H¤ االتصـــــــــــــــــــال
الـــرقـــمـــ5ـــــــة الـــمـــخـــتـــلــفـــــــة 

  ألهداف التعلم. 

}ســــــــــــتخدم وســــــــــــائل 
 Uf̂ ة	االتصـــــــال الرقم

  عمل	ات التعلم. 

ال Nمكنـــــــه التعرف ع] 
ك	ف	ة اســـتخدام وســـائل 
 Uf̂ ـــــــة	االتصـــــــــــــــــــــال الرقم

 عمل	ات التعلم. 

Nــــحـــــــاول الــــتــــعــــرف عــــ] 
ك	ف	ة اســـتخدام وســـائل 
 Uf̂ ـــــــة	االتصـــــــــــــــــــــال الرقم
عــمــلــ	ـــــــات الــتــعــلــم لــ�ــن 

 ة غFG صح	حة. kصور 

 FGصــــــــــــــــــورة غــــk يــــتــــعــــرف
مكتملـــــة و kمســـــــــــــــــــاعـــــدة 
اآلخــــ�pــــن عــــ] كــــ	ــــفــــ	ـــــــة 
اســــــــــــــتخـــــــدام وســــــــــــــــــــائـــــــل 
 Uf̂ ـــــــة	االتصـــــــــــــــــــــال الرقم

 التعلم.  عمل	ات

يــــتــــعــــرف عــــ] كــــ	ــــفــــ	ـــــــة 
اســــــــــــــتخـــــــدام وســــــــــــــــــــائـــــــل 
 Uf̂ ـــــــة	االتصـــــــــــــــــــــال الرقم
عمل	ات التعلم kصـــــــــــــورة 
جــزئــ	ـــــــة،  و�ســـــــــــــــتــvــمـــــــل 

 kمساعدة اآلخ�pن. 

يــــتــــعــــرف عــــ] كــــ	ــــفــــ	ـــــــة 
اســــــــــــــتخـــــدام  وســــــــــــــــــائـــــل 

قم	ـــــــة Uf̂ االتصـــــــــــــــــــــال الر 
 .عمل	ات التعلم

22.  
تطبيق التقن5ات ت-ادل 
الــــــــــنــــــــــص، الصــــــــــــــــــــــــوت 
هـــــــا من  O�والف5ـــــــديو وغ
 H O«الــــــمــــــوارد لــــــتــــــحســـــــــــــــــــ

  التعلم. 

}ســــــــــــــتخـــدم تقن	ـــات 
منـــــــاســــــــــــــ�ـــــــة لت�ـــــــادل 
 Uf̂ الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات

  الح	اة اليوم	ة. 

ال }ســـــــــــتطيع اســـــــــــتخدام  
التقن	ـــــــات المنـــــــاســــــــــــــ�ـــــــة 
 Uf̂ لت�ـــــــادل المعلومـــــــات

  الح	اة اليوم	ة. 

Nـــــــحـــــــاول اســــــــــــــــــــتـــــــخـــــــدام 
التقن	ـــــــات المنـــــــاســــــــــــــ�ـــــــة 
 Uf̂ لت�ـــــــادل المعلومـــــــات
الـــحـــ	ـــــــاة الـــيـــومـــ	ـــــــة لـــ�ــن 

  kصورة غFG صح	حة. 

}ســــــــــــــــــــــتــــــــخــــــــدم kــــــــعــــــــض 
التقن	ـــــــات المنـــــــاســــــــــــــ�ـــــــة 
 Uf̂ لت�ـــــــادل المعلومـــــــات
الح	اة اليوم	ة kمساعدة 

  اآلخ�pن. 

}ســـــــــــــــتــخـــــــدم الــتــقــنــ	ـــــــات 
الــــمــــنـــــــاســـــــــــــــــ�ـــــــة لــــتــــ�ـــــــادل 
المعلومـــــــات Uf̂ الح	ـــــــاة 
ا و�ســـــتvمل  Ò	ة جزئ	اليوم

  kمساعدة اآلخ�pن. 

لــتــقــنــ	ـــــــات }ســـــــــــــــتــخـــــــدم ا
الــــمــــنـــــــاســـــــــــــــــ�ـــــــة لــــتــــ�ـــــــادل 
المعلومـــــــات Uf̂ الح	ـــــــاة 

  .اليوم	ة

24.  
ت-ادل النص، الصـــــــــوت 
والف5ـــــــديو ووســـــــــــــــــــــائـــــــل 
أخرى مع المجموعـــــــة 

  لتطبيق المشار�ــــع. 

}ســـــــــــتخدم مصـــــــــــادر 
المعلومـــات الرقم	ـــة 
  Uf̂ تطبيق مشارpعه. 

ال }ســـــــــــتطيع اســـــــــــتخدام  
مصـــــــــــــــــــــادر الــمــعــلــومـــــــات 
الـــــرقـــــمـــــ	ـــــــة Uf̂ تـــــطـــــبـــــيـــــق 

  مشارpعه. 

مصادر Nحاول استخدام 
 Uf̂ ــــــة	المعلومــــــات الرقم
تطبيق مشـــــــــــــــــارpعـــه ل�ن 

  kصورة غFG صح	حة. 

}ســـــتخدم kعض مصـــــادر 
 Uf̂ ــــــة	المعلومــــــات الرقم
تـــــطـــــبـــــيـــــق مشـــــــــــــــــــــارpـــــعـــــــه 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

}ســــــــــــــــتـــخـــــــدم مصـــــــــــــــــــــادر 
الـــمـــعـــلـــومـــــــات الـــرقـــمـــ	ـــــــة 
ا Uf̂ تـــــــطـــــــبـــــــيـــــــق  Òـــــــ	جـــــــزئـــــــ
مشــــــــــــــــارpعــه و�ســــــــــــــتvمــل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

}ســـــــــــــــــتـــخـــــــدم مصـــــــــــــــــــــادر 
 Uf̂ ــــــة	المعلومــــــات الرقم

  .pعهتطبيق مشار 

34.  
تصـــــــــــــــــمـــ5ـــم مـــنـــتـــجـــــــات 
رقــــــمــــــ5ـــــــة مــــــخــــــتــــــلــــــفـــــــة 
H تعلم المواد  O«لتحســـــــــــــ

  األخرى. 

Nصـــــــــــــــمـم مـنـتـجـــــــات 
 ^ F_ـــــــة لــتــحســــــــــــــــ	رقــمــ
  تعلم المواد األخرى. 

ال }ســــــــــــــتطيع تصــــــــــــــم	م 
 ^ F_ة لتحس	منتجات رقم

  تعلم المواد األخرى. 

Nــــــــحــــــــاول أن Nصـــــــــــــــــــــمـــــــم 
 ^ F_ة لتحس	منتجات رقم
تعلم المواد األخرى ل�ن 

  kصورة غFG صح	حة. 

Nصـــــــــــــــــــــــمـــــــــم جـــــــــزء مـــــــــن 
الــــمــــنــــتــــجـــــــات الــــرقــــمــــ	ـــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســـــــــــــــ
األخـــــــرى kـــــــمســـــــــــــــــــــاعـــــــدة 

  اآلخ�pن. 

Nصـــــــــــــــــــــــمـــــــــم جـــــــــزء مـــــــــن 
الــــمــــنــــتــــجـــــــات الــــرقــــمــــ	ـــــــة 
^ تعلم المواد  F_لتحســـــــــــــــ
األخـــــرى و�ســـــــــــــــــــتـــــvـــــمـــــــل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

Nصــــــــــــــمم منتجات رقم	ة 
^ تعلم المواد  F_لتحســـــــــــــــ

  األخرى. 

  

  التصدير ع �  بتا
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  التصدير ع �  بتا
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   ت�ادل المعلومات: وحدة األدوات الرقم	ة :  الثاU�̂ الجزء 
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ت�ادل المعلوماتتابع �   

                                                           

  
وU�̂ -غط الملفات ضــســتخدام المهارات الســاkقة مثل تطبيق مهارات ا  IGد اإلل�p xGحجم الملفات المرفقة مع رســالة ال FGلتصــغ-  U

I±ت FGا ف Pتعلمها مســ�ق U
IVال

ا.  Pف المعلومة لتطبيق ما تعلمه مس�ق	المتعلم لمستوى توظ  
نت. ن خالم  IGم التعامل اآلمن مع اإلن	ز مفاهpفها لتع�	Rم يتم نقدها وتص	ة الحصة يتم عرض مجموعة من المفاهNداk Uf̂ Uل �شاط استهال�  

 

 
 

 ُN ة خاللpة الشه�pqH IGمة ال	ل المعلم الق  لحصة kاألسلوب المناسب. افعِّ
^ ع] اسzشعار ق	مة الوقت واسzثمارە kكفاءة و Nجاب	ة ® F_شجيع المتعلم

 kالقراءة واالطالع. 
 الستخدام اآلمن لألجهزة الرقم	ة. ا
نت. ا IGلتعامل اآلمن مع اإلن 

نت:   IGالتعامل اآلمن مع اإلن 
دم تقدNم أي معلومات شــــــــــــــخصــــــــــــــ	ة، ب	انات أو صــــــــــــــور ع 

نت.  IGن أثناء التواجد ع] اإلنpلآلخ�  
 دم التواصل مع الغ�Hاء. ع 
ــــــــــــــــــــي فقط وعدم اســــتخدام ا  ســــتخدام الحســــاب الشــــخصـــــ

 حساkات اآلخ�pن. 
ون	ة � مرفقاتها إذا Wانت مجهولة ع  IGدم فتح رســـــــــــــــائل إل�

 المصدر أي النعرف ُمْرِسلها. 
. ا  UÈانات الحساب الشخ	ة بp¹ [لحفاظ ع 
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ح البند  §̈ حة ل IGمهمة للمعلممالحظات   أمثلة � أ�شطة التعلم المق  
مصادر التعلم 

حة  IGوالمواد المق
  حسب الRشاط

�شاط 
 Uاستهال� 
إمvان	ة 

استخدام 
إحدى 

الطرق التال	ة 
ها  FGأو غ

حسب ما 
ا  Pتراە مناس�

 Uf̂ ^ F_للمتعلم
  الفصل. 

نت، ثم تعرض Wل مجموعة تصـــم	مها  IGعن االســـتخدام اآلمن لإلن IGف المجموعات ب�عداد بوســـ	لvت
م ن�ذة عن  قدِّ

ُ
  التصم	م. وت

 م	ــهــافـــــــمــ  ز pــ� عــتــ ]عــ صر حــا 
نــت من  IGالتعــامــل اآلمن مع االن
خالل التغذNة الراجعة للRشاط 

 . Uاالستهال�  

 . ناو لأو  قار و أ 

  . ر و ص 

 . °N Uدقت ضر ع  

 . مل	ف 

 kتاقاط .  

نت.  IGات التعامل مع اإلن	ح م¯سط عن أخالق   عرض صور، ف	لم أو عرض تقدU°N مع ¹§

مجموعة kطاقات وpتم تصـــR	ف الســـلوك	ات فيها إ� ســـلوك	ات صـــح	حة وخاطئة،  ُيوِفر الُمعلم لoل 
نت، ثم مناقشـــــــــــــة المجموعات kالتصـــــــــــــR	ف الصـــــــــــــحيح  IGم التعامل اآلمن مع اإلن	ز مفاهpوذلك لتع�

  ومناقشة محتوى Wل kطاقة والتأ[	د عل	ه من خالل التغذNة الراجعة. 

^ kاســــــــتخدامهم  F_ات المختلفة مناقشــــــــة المتعلم	عض الســــــــلوكk ثم ط�ح ، U�̂و IGد اإلل�p xGنت وال IGلإلن
الصــــــــــــــح	حة والخاطئة أو ط�ح مواقف مختلفة ومناقشــــــــــــــتها معهم لتع�pز مفاه	م التعامل اآلمن مع 

نت.  IGاإلن  

  
  االستكشاف

  

 مادختســــــــــــاk ملعتم لW  ثدحتي  مث  174 ص بات�لا Uf̂  فاشــــــــــــكتســــــــــــ ال ا ةءا ر قل U³ امج طاشــــــــــــ� 
، ثم منــــاقشـــــــــــــــــة المجموعـــات  U�̂و IGـــد االل�p xGعن اســــــــــــــتخــــدامـــه لل U

I±ــــة التتــــابع الحل	ج	ات IGاســــــــــــــ
  kالمعلومات المسzن�طة خالل التغذNة الراجعة. 

   ملعتملا باتك   

   

ت�ادل المعلوماتتابع �   
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ح البند  §̈ حة ل IGأمثلة � أ�شطة التعلم المق  
مصادر التعلم 

حة والمواد  IGالمق
  حسب الRشاط

 U�̂و IGد اإلل�p xGال  
Microsoft Outlook  

 .  Microsoft  ةك¹§  ەر فو ت يذلا عقو ملا لالخ نم د xGp لا ةمدخk ف�p عتلا متي 
 هح¹§  متي ا م ا ذهو   OnlineتنIG نإل اk لاصـــــــــــتال ا د نع عقو ملا لالخ نم ا مإ همادختســـــــــــا ة	ناvمإ ضار عتســـــــــــا 

التطبيق (من الضــــروري أن Nكون الجهاز شخصــــي ح	ث أنه ال Nمكن وتطب	قه kالحصة، أو من خالل ت�ب	ت 
نامج ع] الجهاز).  xGال Uf̂ ل الخروج من الحساب	سج®  

 .  176ص ططخملا لالخ نم عقو ملا تامدخ ضار عتسا 
 Nاســــــــح ملعملا ز هج Pk عتلل همادختســــــــ ال  ا �pف kك	ف	جســــــــ® ة	عتلا متي و  بلاطلا باســــــــح ]ع لو خدلا ل �pف 

 ا. kالواجهة وHعض عنا¼ه
^ ملعتملل ةلاسر  لاسر إ لالخ نم ة	نو IG �لإ د �p ب ةلاسر  لاسر ا ة	ف	�ل ]U مع قيبطتو  ةشقانم  F_  :  

o  .وع §̈  موضوعها �  إرشادات هامة للم
o  .المحتوى � نص الرسالة 
o  UÈ( إرشادات هامة). المرفق � ملف ن 
o  .ارات إرسال الرسالة والفرق ب¬نها	خ 
o  د ع] صحة الحساب	حالة عدم صحته يتم استالم رسالة احرص ع] التأ[ Uf̂ ه، وأنه	المرسل إل

ون	ة تف	د kعدم وصول الرسالة.  IGد إل�pب� 
 . قفر ملا فلملا عم لماعتلا ة	ف	كو  ا هيلع عال ط ال او  ةلاسر لا لا�قتسا ة	ف	�ل ]U مع قيبطتو  ةشقانم 
 Nفو ت نكم FG ل تاعو مجملل طاش� IGتاو طخلا ب,ت kسا مادختسا IGتا	ج	ة  

َ
 . فافطص ال ا و أ ةkاجإل ا تِّ̄ ث

  . °N Uدقت ضر ع 

 بو ســـــــــــــــــــــــاحــــــــــلــــــــــا 
المتصــــــــــــل kجهاز 

 العرض. 

 . ملعتملا باتك 

̂ هجت مهملا نم :  ة	ئانث ةعو مجم Uf̂  182 ص طاشــــــــــ� قيبطت  FG ملعتملل فلم ^ F_ متي و أ ،ةلاســــــــــر لا عم هقافر إل 
ـــــــــــــــــي وحفظه و رفاقه مما Nعد تع�pز للمهارات الســـاkقة المكzســـ�ة Uf̂ برنامج معالج  تvل	فهم kكتاkة ملف نصــــ

  النصوص. 
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 إرشادات للمعلم : 
  المرحلة األو� : استعداد القسم للوحدة: 

ە  @ FGنامج _ كغ xGيح الzpو ^ F_ات المتعلمkل حســـا	الهما،  –تحتاج لتفعW ل أو رقم هاتف نقال أوNدk U�̂و IGد إل�pل الحســـاب إما من خالل ب�	تفع
ا لعدم إمvان	ة اســـــــتخدام أرقام الهواتف  Pد ونظرpــــاب ب� ـــ¬تها، فمن المهم إ�شـــــــاء حســـ ــــــوصــــ ــاkات أبنائهم لخصـ النقالة ألول	اء األمور لتفع	ل حســـــ

^ (اســم المســتخدم وWلمة المرور)، وpتم  F_عرفه رئ,س القســم وجميع المعلمN ،ســجل القســم Uf̂ هk ل فصــل يتم االحتفاظoللقســم � ل U�̂و IGإل�
 . ^ F_ات المتعلمkل حسا	استخدامه لتفع  

.  احرص ع] تزوpد موجه @ ^ F_ات المتعلمkل حسا	تفع Uf̂ الُمستخَدم U�̂و IGد اإلل�p xGانات حساب ال	سخة من بRالمدرسة ب 
ـــــــروع،  @ ـــــــ ــــــــ ــادات المشــ ح خطوات إرســــال رســــالة من خاللها وع] ســــ?	ل المثال إرشــ U ســــ¬تم ¹§

IVحة ال IGع] المواضــــيع المق ^ F_المعلم ^ F_االتفاق ب
ها.  FGم المشـروع.... وغ	تقي 

 المرحلة الثان	ة : استعداد  المعلم للحصة: 

وU�̂ الستخدامه Uf̂ الشـ�ح العم]U لإلرسال منه، والحساkات المرسل إليها.   @ IGد إل�pحساب ب� ^ FGتجه  
ـــــ�ح (أفالم � صور تم تصديرها لتصم	م   @ ــــــ U س¬تم إرفاقها مع الرسالة أثناء الشـ

IVع الرسالة، نصها، الملف � الملفات الqجهز المعلم موضNُ U
Ëثال�

ــ¬تم إرســــالها، kاإلضــــافة إ� حســــاkات األشــــخاص blenderاألkعاد Uf̂ برنامج  U ســ
IVع الرســــالة الqة...) وفق موضــــ	ة، ملفات نصــــ	ملفات صــــوت ،

ــــالة) ليتم اســــــتق� ـــال الرســ ^ Uf̂ الفصــــــل (لعرض خ	ارات إرســـ F_ه هو المتعلم	ل ِإل نْ Nكون الُمرســــــَ
,
ل أ ــــ¬تم إرســــــال الرســــــالة إليهم (Nُفضــــــَّ ال الذين ســ

ا من خاللها). ال P	ح خطوات التعامل مع الملف المرفق عند وصول الرسالة عمل   رسالة و¹§
 المرحلة الثالثة : خالل الحصة: 

pَِتها وأهم	ة االحتفاظ ب?	انات حساkاتهم الشخص	ة.  @ ^ مع التأ[	د ع] ¹ِِّ F_ات ع] المتعلمkع الحسا   توزpــــِ
H	ة لت�ب	ت برامج  تع�pف @ IGتوفرها وزارة ال U

IVة ال	ـــــخصـــــــ ^ ب�مvان	ة اســـــــتخدام حســـــــاkاتهم الشــ F_المتعلمMicrosoft office   [ل  5عoأجهزة ل
اkاNت 1تصل إ�   OneDriveحساب، kاإلضافة إ� مساحة تخ�Rp	ة ع]  FGات ت ^ FGوحثهم ع] االستفادة من هذە المم . 
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 مالحظات للمعلم : 

ه:   @
َّ
 عند إرفاق الملف من الجهاز فإن

o  ة	ه �ســـخته الشـــخصـــNل شـــخص ســـتكون لدW فإن Uالتا�Hه، و	ل شـــخص يتم إرســـال الرســـالة إلoيتم إرفاق �ســـخة من الملف ل
 من الملف. 

o   الحجم األقصـى للملف المرفقMB 34 . 

o  نفس الرسالة ع] أال Uf̂ مكن إرفاق عدة ملفاتN .للملف المرفق Èتتعدى الحجم األق 

 
  فإنه:   OneDriveعند إرفاق الملف من خالل  @

o  Uf̂ شـــــاركونzـــاركة ســـــي يتم مشـــــاركة نفس الملف لoل شـــــخص يتم إرســـــال الرســـــالة إل	ه، وHالتا�U فإن جميع من وصـــــلتهم المشــ
ك.  IGر الملف المشpمكنهم تح�pالملف نفسه، و 

o    2الحجم األقصـى للملف المرفقGB . 

o  .نpامل مع اآلخ�W ة مشاركة مجلد	انvإم 
o  كون الملف للَعْرض فقطN أنk ذلك FGغي

َ
اU�̂ فإنَّ الملف الذي تمت مشـــــاركته Nكون قاkل للتح�pر، وpُْمِ�ن ت IGالوضـــــع االف Uf̂

 وال Nمكن تح�pرە وذلك من خالل التحvم kخ	ارات المشاركة. 
 

ــــالة kأ @ ^ إمvان	ة التحvم kخ	ارات الرســــ F_ح للمتعلم ـــِّ ون	وضـــــ IGد إل�pل من خالل رســــــــالة ب� ــــــِ kاســــــــتالم الرســــــــالة، وكذلك Nمكن  ةن يتم إkالغ المرســ
 استالم رسالة عند قراءة الُمْسَتِلم لها. 

^ ( أعضاء المجموعة ) ع]  @ F_لشجع المتعلم U�̂و IGد اإلل�p xGاستخدام ال . U°ت�ادل ملفات المنتج الرق 
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^ : استخدم  F_للمتعلم U

  الجدول التا�U ( المحددات الوصف	ة ) Wإحدى أدوات التقpqم البنا��

  

 المع5ار الGفاCة الخاصة
 مستوى اإلنجاز

0 1 2 3 4 

ــــادل معلومـــــــات   2.1 يa-ـــ
ـــــــات  ــــانــ ــــ5ـــــ ــــــات و�ـــــ ــــفـــ ـــــلـــــ ومــــ
ـــروع ع�Ê الشــــ-كة  ـــــــ ـــــــ المشــــ

  الرقم5ة.    

}ســــــــــتخدم الشــــــــــ�كة 
الـــــــــــــــمـــــــــــــــحـــــــــــــــلـــــــــــــــ	ــــــــــــــــة 
واالجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــ	ــــــــــة 
ل,شــــــــارك kمعلومات 

وع.  §̈   الم

ال }ســـــــــــــتطيع اســـــــــــــتخدام 
الشــــــــــــــــــ�ـــــكـــــــة الـــــمـــــحـــــلـــــ	ــــــــة 
واالجتمــــاع	ــــة ل,شــــــــــــــــــارك 

وع.  §̈   معلومات الم

Nحاول اسـتخدام الشــ�كة 
المحل	ـــــــة واالجتمـــــــاع	ـــــــة 

مــــعــــلــــومـــــــات لــــ,شـــــــــــــــــــــارك 
 FGصورة غk وع ل�ن §̈ الم

  صح	حة. 

}ســـــــــــــــتــخـــــــدم الشــــــــــــــــ�ــكـــــــة 
المحل	ـــــــة واالجتمـــــــاع	ــــــــة 
kـــــمســـــــــــــــــــــاعـــــــدة اآلخـــــ�pـــــن 
لــــ,شـــــــــــــــــــــارك مــــعــــلــــومـــــــات  
 FGصـــــورة غk المشــــــــــــــــــــــــروع

  مكتملة. 

}ســـــــــــــــتــخـــــــدم الشــــــــــــــــ�ــكـــــــة 
المحل	ـــــــة واالجتمـــــــاع	ـــــــة 
kصــــــــــورة جزئ	ة ل,شــــــــــارك 
ـــــــــــــــــــــــــروع  ـ معلومات المشـــــــــــ
و�ســــــــــــــتvمــل kمســـــــــــــــاعــدة 

 اآلخ�pن. 

}ســـــــــــــــتــخـــــــدم الشــــــــــــــــ�ــكـــــــة 
	ـــــــة المحل	ـــــــة واالجتمـــــــاع

لــــ,شـــــــــــــــــــــارك مــــعــــلــــومـــــــات 
وع §̈   .الم

ـــــــــن  3.1 ــــــــ�yــ ــــــــــث االخـــ حـ
ــــائـــل  ـــــــ ـــتخـــدام الوســــــ ــــــــ الســـ
الرقم5ة لالتصــــــال Ëشــــــ�ل 

  مناسب. 

Nعرض و�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ح 
لــــــآلخــــــ�pــــــن أمــــــثــــــلـــــــة 
الســـــــتخدام األدوات 
الرقم	ـــــــة المرت�طـــــــة 

  kاالتصال. 

ح  ال يــــهــــتــــم kــــعــــرض و¹§
أمثلة لآلخ�pن السـتخدام 
األدوات الــــــــــــرقـــــــــــــمـــــــــــــ	ـــــــــــــة 

  المرت�طة kاالتصال. 

ح  Nـــــــــحـــــــــاول عـــــــــرض و¹§
أمثلة لآلخ�pن الســتخدام 
األدوات الــــــــــــرقـــــــــــــمـــــــــــــ	ـــــــــــــة 
المرت�طة kاالتصـــــــــال ل�ن 

  kصورة غFG صح	حة. 

 
ً

Ñح مـــثـــــــا ـــــــــــــ§ ̈ـ Nـــعـــرض و�
الســـــــــــــــــــــتـــــــخـــــــدام األدوات 
الـــــرقـــــمـــــ	ـــــــة الـــــمـــــرتـــــ�ـــــطـــــــة 
kــاالتصــــــــــــــــال kمســــــــــــــــاعـــدة 

  اآلخ�pن. 

 
ً

Ñـــــــــــــــــــــــ�ح مثا Nعرض و�شــــــــــ
الســـــــــــــــــــــتـــــــخـــــــدام األدوات 
الـــــرقـــــمـــــ	ـــــــة الـــــمـــــرتـــــ�ـــــطـــــــة 
kاالتصــــــــــــال،  و�ســــــــــــتvمل 
أمثلــة أخرى kمســــــــــــــــاعــدة 

 اآلخ�pن. 

Nعرض و�شــــــــــــ�ح لآلخ�pن 
أمثلة الســتخدام األدوات 
الـــــرقـــــمـــــ	ـــــــة الـــــمـــــرتـــــ�ـــــطـــــــة 

  .kاالتصال

ــــــتخدام التقن5ات  4.1 اســـ
ـــت  نـــــ ��المـتـوفـرة ع¡ االنـ
لــتــ-ـــــــادل وتــطــبــيــق افــ�ـــــــار 
وع للمواد االخرى.    الم�±

}ســــــــــــــتخــدم تقن	ـــات 
نـــــــت لــــتــــ�ـــــــادل  IGاالنــــ

وع.  §̈  الم

ال }ســـــــــــــتطيع اســـــــــــــتخدام 
نـــت لت�ـــادل  IGـــات اإلن	تقن

وع.  §̈   الم

اســتخدام تقن	ات Nحاول 
وع  ـ§ ̈ـ نت لت�ادل الم IGاإلن
 FGصـــــــــــــــــــــــورة غـــــــــk لـــــــــ�ـــــــــن

  صح	حة. 

}ســــــــــتخدم kعض تقن	ات 
نت لت�ادل المشـروع  IGاإلن

  kمساعدة اآلخ�pن. 

}ســــــــــــــــــتــــخـــــــدم تــــقــــنــــ	ـــــــات 
وع  ـ§ ̈ـ نت لت�ادل الم IGاإلن
kصورة جزئ	ة، و�ستvمل 

  kمساعدة اآلخ�pن. 

}ســــــــــــــــــتــــخـــــــدم تــــقــــنــــ	ـــــــات 
نـــــــــــت لـــــــــــتـــــــــــ�ـــــــــــادل  IGاإلنـــــــــــ

وع §̈   .الم

ــــار  3.2 ــــــ5ــــ ـــــــتــ ـــطــــــــرق اخـ الـــــ
D ت-ــادل 

H¤ الفعـالـة واآلمنـة
ـــوت  ــــادر النص، الصـــــ مصـــ

  والف5ديو. 

Nحـــــث اآلخ�pن ع] 
اســــــــــــــتخـــــــدام الطرق 
الــــفــــعـــــــالـــــــة واآلمــــنـــــــة 

  لت�ادل المعلومات. 

ال يهتم kحـــــــــــــــــــث اآلخ�pن 
ع] اســــــــــــــتخـــــــدام الطرق 
الفعــــالــــة واآلمنــــة لت�ــــادل 

  المعلومات. 

Nحاول حــــــــــــــــــــــــــــث اآلخ�pن 
ع] اســــــــــــــتخـــــــدام الطرق 
الفعــــالــــة واآلمنــــة لت�ــــادل 

لمعلومـــات ل�ن kط�pقـــة ا
  غFG صح	حة. 

Nحــــــــــــــــــــث اآلخ�pن #شــــــvل 
محــدود ع] اســــــــــــــتخــدام 
kــعــض الــطــرق الــفــعـــــــالـــــــة 
واآلمــــــــــــنــــــــــــة لــــــــــــتــــــــــــ�ــــــــــــادل 

  المعلومات

ع]  Nحــــــــــــــــــــــــــــــــــث اآلخ�pن
اســــــــــــــتخدام kعض الطرق 
الفعــــالــــة واآلمنــــة لت�ــــادل 

  المعلومات. 

Nحــــــــــــــــــــــــــــــــــث اآلخ�pن ع] 
اســــــتخدام الطرق الفعالة 
واآلمــــــــــــنــــــــــــة لــــــــــــتــــــــــــ�ــــــــــــادل 

  .المعلومات

 ت�ادل المعلوماتتابع � 
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ت�ادل المعلوماتتابع �   
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 U�̂الجزء الثا– (ــــعpالمشار) ة	وحدة المنتجات الرقم 
 
  

 
U ا[zسبها خالل

IVث يوظف المتعلم معظم المهارات ال	ة والخاصة، ح	ات األساسNعض ال�فاk حققN أو فردي U�̂لعمل تعاو U°وع هو منتج رق §̈  الم
  العام الدراUµ لتصم	م هذا المنتج. 

  

، وذلك من  ممعظتهدف وحدة المنتجات الرقم	ة إ� تحقيق ال�فاNات الخاصة وتع�pز وت�ب	ت  Uµسبها المتعلم خالل الفصل الدراz]ا U
IVالمهارات ال

pqHة، أو المهارات الح	ات	ة وخدمة المجتمع. خالل إنتاج منتج رق°N Uخدم  IGم ال	ا، أو الق P	علم 
ً

Ñا أو مجا P	ا دراس Pمقرر  

  وpمكن تلخ	ص أهداف وحدة المنتجات الرقم	ة kعدة نقاط منها : 

  إظهار االkداع واالبتvار لدى المتعلم.   ℘
 ®شجيع المتعلم ع] التعبFG عن آرائه وأفvارە kموضوع	ة .  ℘
 تع�pز مهارات االتصال والتعاون والعمل الجماU³ لدى المتعلم.  ℘
 تنم	ة مهارات تنظ	م و دارة الوقت لدى المتعلم.  ℘

   

حة:  IGحصص  6عدد الحصص المق 

: أهداف الوحدة  
ً

Ñأو 

 U�̂الجزء الثا 
  وحدة المنتجات الرقم	ة

  المشارpــــع 
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  تنم	ة اإلحساس kالمسؤول	ة الفردNة واالنض�اط لدى المتعلم.  ℘

℘  U
Iة مهارات التعلم الذا�	وعه. تنم §̈  وال�حث kاستخدام مصادر متنوعة للتعلم لتطpqر م

 إ[ساب المتعلم مهارات التفكFG الناقد واتخاذ القرارات.  ℘

 تع�pز ثقة المتعلم بنفسه و كساkه مهارات العرض والتقدNم.  ℘

وع مبتكر يوظف ف	ه المهارات المكzس�ة خالل الفصل ال ℘ §̈ ، و استخدام التكنولوج	ا #شvل فعال ومثمر إلنتاج م Uµف درا	ة توظ	غرس أهم

لرقم	ة ما يتعلمه المتعلم Uf̂ التvامل مع المواد الدراس	ة األخرى، ورHط المواد ب�عضها عxG تصم	م و�شـر المشارpــــع، واالستفادة من المنتجات ا

 والتطpqر عليها. 

  
   

 تابع � أهداف الوحدة  

                                                   

ها من خالل وحدة المنتجات الرقم	ة:  FGة وغ	ة التالpqH IGم ال	ز القpزي المعلم : احرص ع] غرس وتع�pع� 

ـــــــم	م متvامل kما Nحقق الدقة Uf̂ العمل، غ ـــــــ ^ من خالل تعاونهم Uf̂ إنتاج تصــ F_نفوس المتعلم Uf̂ U³مة التعاون والعمل الجما	رس ق

ـــــــم	م المطلوب من Wل  Uf̂ U إنجاز التصــ xجا�Nـــــهم اإل ^ Uf̂ المجموعة وتنافســــ F_المتعلم ^ F_ـــع األدوار ب توفFG الوقت و الجهد من خالل توزpـ

 منهم.  

U̧ الحن	ف Nحث ع] إتقان العمل Uf̂ جميع مجاالت الح	اة. غرس ق	مة إتقان ال  ^ أن ديRنا االسال F_المتعلم FGعمل وتذك 

وع. غ §̈ ام kموعد ®سل	م الم ^ IGالوقت من خالل االلk ام ^ IGمة االل	رس ق 

ام اآلخ�pن ، النقد البناء وتق�ل الرأي اآلخر من خالل عرض ومناقشة التصام	م وتقدNم التغذNة الرا IGم اح	رس ق

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 
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وعه #شvل فردي، أو ضمن مجموعة ال ي�pد عدد أفرادها ع]       §̈ أشخاص، ع] أن تكون مشارpــــع أعضاء المجموعة متvاملة  3يRتج المتعلم م
ا من فكرة المنتج الرق°U الن ومتvافئة، Pالمجموعة ( القائد واألعضاء) جزء Uf̂ ل عضوW ث ينجز	حk ،تعلمها U

IVه معظم المهارات ال	يوظف ف ، U
ها��

U للعضو الواحد   xVpلم (معدل زمن العرض التق�	صّدرە كفpدمج أفالم أعضاء 20وk قوم قائد المجموعةN .( ة	استخدام محرر  المجموعة ثانk )
ا ع] إنجازە. 205 -202األفالم والط�pقة مذكورة Uf̂ كتاب الطالب ص  PNل عضو فردW م	تم تقيpعند عرضه، و 

ً
Äامvا مت Pا واحد Pلم	ل فvشzل (  

، وpُفّضل تختلف مهارات مشارpــــع األعضاء حسب فكرة الجزء المطلوب تصم	مه ول,س من ال̂=وري أن تتطابق المهارات Uf̂ مشارpعهمالحظ:   
^ الستخدامها Uf̂ وحدة المنتجات الرقم	ة F_ائنات للمتعلمoاملة مصنفة من الvمكت�ة مت FGتوف .    

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 
 

 ع�pزي المعلم احرص ع] تنم	ة التفكFG الناقد أثناء عرض المشارpــــع من خالل:                       
 

وع المعروض ومناقشة إمvان	ة استخدام طرق أخرى لتصم	مه، مما يوسع مهارات ا §̈ لتفكFG التأ[	د ع] التفكk FG&ل	ة تصم	م الم

 االبتvاري لدى المتعلم، و�ساعدە ع] فهم أعمق للمهارات وتطب	قها للحصول ع] تصام	م مبتكرة. 

 االطالع ع] مشارpــــع مختلفة أعدت kطرق مختلفة مما Nعزز مهارات التفكFG لدى المتعلم.  

ام اآلخ�pن،   IGم  اح	حات عليها ( مع غرس ق IGداء المالحظات والمقkة الراجعة من خالل اNة والتغذ	موضوعk م الزمالء	نقد تصام

حات ع] منتجاتهم  النقد البناء وتق�ل الرأي اآلخر من خالل التأ[	د ع] حسن االستماع، IGام الزمالء عند ط�ح المالحظات والمق IGاح

 kأسلوب مهذب).  الرقم	ة، وأن تكون

وع  §̈ ا :آل	ة الم P	ثان 
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 : Uصها ع] النحو التا�	مكن تلخN ذ	ط والتنف	عدة مراحل من التخطk مرN وع §̈   الحظ ع�pزي المعلم أن الم

  
   

  
   

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

ا: 
P
وع ثالث §̈  رحلة الم
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 : uالتخط5ط لحصص وحدة المنتجات الرقم5ة. المرحلة األو  

  من خالل :   Nخطط المعلم لوحدة المنتجات الرقم	ةوUf̂ هذە المرحلة           
ℑ  .الحصة األو� من هذە المرحلة Uf̂ ^ F_ة متنوعة لعرضها ع] المتعلم	نماذج متنوعة لمنتجات رقم FGوتوف  ^ FGتجه  
ℑ  .م للفصول	م والتقيpqعة والتقkنماذج المتا ^ FGإعداد وتجه 
ℑ ا ^ F_مكن للمتعلمN U

IVعاد الkة األ	ائنات ثالثoاملة من الvالقسم إلعداد مكت�ة مت U°انتاج منتجاتهم حسب تعاون معل Uf̂ ستخدامها
وع.  §̈  فكرة الم

ℑ  .دهاNوتحد ^ F_ة من المتعلم	ة استالم المنتجات الرقم	القسم حول آل U°االتفاق مع معل 
ℑ  .نpوت�ادله مع اآلخ� U°المنتج الرق §̈  االتفاق مع معل°U القسم حول طرق توثيق و �

 

. المرحلة الثان5ة :  DÆنتاج المنتج الرقÈال-دء ب 
  وpتم فيها :        

ℑ  اإلضافة لعرض نماذج ل�عض المنتجاتk وع §̈ ^ kأهم	ة وحدة المنتجات الرقم	ة والهدف منها، التع�pف k&ل	ة الم F_ف المتعلمpتع�
U قد تخدم المواد الدراس	ة األخرى أو المجاالت الح	ات	ة المتنوعة وخدمة 

IVة وال	ة. الرقمpqH IGم ال	المجتمع، أو الق  
ℑ   . U°المنتج الرق Uf̂ ةHqد ع] المهارات المطل	التأ[ 
ℑ  . ^ F_مها لتوسيع مدارك المتعلم	ة تصم	ف	ث تتم مناقشة ك	حk ^ F_ة من المتعلم	ار للمنتجات الرقمvعض األفk إتاحة الفرصة لعرض  
ℑ  د عر	د مواعNة وتحد	إلنتاج المنتجات الرقم UV̂سلسل الزمzالk فpالتع� . U°المنتج الرق §̈   ض ،مناقشة ، استالم و �

 

. المرحلة الثالثة :  DÆتنف5ذ المنتج الرق  
،   وpتم فيها مناقشة         U°ذ المنتج الرق	هخطوات تنف	مال وتوجvالست ^ F_197  196 ص المتعلم - U[والتطبيق العم Uµمن ال�تاب المدر

    للمشارpــــع. 

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

ا: 
P
وع تابع ثالث §̈  رحلة الم
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ا : 
P
وع تابع ثالث §̈  رحلة الم

• U
IVـة العمـل ال	ـد المتعلم آللNمتحـد Uf̂ ــــــ¬ت�عهـا ـــــــ  هنتجــســـ

 U°الرق  . U³سواء فردي أو جما 
تكpqن مجموعة�االنضمام لمجموعة إذا رغب المتعلم  •

 . U³العمل الجماk 

وع والهدف منه . • §̈  تحدNد موضqع الم
وع Uf̂ ال�تاب ص • §̈  .196®سج	ل اسم الم

وع ومراحل تنف	ذە  إعداد خ�pطة ذهن	ة متvاملة• §̈ للم
 . Uf̂198 ال�تاب ص 

ــــــم وفكرة • التأ[	د ع] أن تحوي الخ�pطة الذهن	ة (اســــــــ
ــــــــاء  ـــــــ ـــع المهــــــام ع] أعضـــــــ ، أجزاءە وتوزpـ U°المنتج الرق
ــارات  ــــــذ، المهــــــ ـــل التنف	ــ ــــــة، خطوات ومراحـــــ المجموعــ

 المستخدمة W Uf̂ل جزء). 

ا Uf̂ مجموعة يتم تقســــــ	م العمل • Pــو إذا Wان المتعلم عضــــ
ـــــم	م المطلوب من Wــل  ـــــــ ــــــاء، وتحــدNــد التصــــ ـــــــ ^ األعضــــ F_ب

ــــو، مع  ـــــــ ـــــــم	م Nحوي معظم عضـــــ ــــــــ ـــة أن Wــــل تصـ مالحظـ
ــــام	م تكون متvـــافئـــة  ــــــــ المهـــارات المطلHqـــة أي أن التصـــــــ

 ومتvاملة. 

وع.  §̈  رسم Nدوي كتخط	ط لفكرة الم

تنف	ذ التصم	م مع إمvان	ة 
االستعانة kالمعلم، الزمالء، 
أو مصادر تعلم إضاف	ة عند 

 الحاجة. 

ـــة، األفالم  ـــوات المطلHqـــــ ـــــــ ^ األصـــــــ FGتجه
ــــــور  ـــــــ ــــيج  وت�ادلها والصـــ ـــــــ المطلHqة كRســـــ

 ^ F_ـــلـــــمـــــ ـــعــ (احـــــرص عـــــ] تـــــعـــــ�pـــــف الـــــمـــــتــ
ـــــا  N Uـــقـــ�ـــلـــهــــ

IVــــــدادات الـــمـــلـــفــــــــات الـــ ــــامـــتــ kــــ
نامج).  xGال 
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•  U°ـــــــه الــرقــ تــقــيــ	ــم الــمــتــعــلــم لــمــنــتــجـ
ـــموليتـــه واحتوائـــه  ـــــــ والتـــأ[ـــد من شــــــ

 معظم المهارات المطلHqة.  ع]
توج	ه المتعلم الستvمال الجدول •

 . 201ص 

ا يتم تجميع • Pــ	ــان العمــل جمــاعW إذا
ــــــاء المجموعة Uf̂ ف	لم  ــــــــ أفالم أعضــ

 واحد متvامل. 

• U°ث }شـ�ح عرض المنتج الرق	ح ،
الــمــتــعــلــم فــكــرة الــفــ	ــلــم وخــطــوات 

 التنف	ذ. 
ا Nعرض Wــل • Pـــ	ــان العمـــل جمـــاعW إذا

 بzنف	ذە. متعلم الجزء الذي قام 

ـــــل	م المنتج • ــــــــ ـــة ®ســـ تحـــــــدNـــــــد ط�pقــــ
 . U°الرق 

• . U°توثيق المنتج الرق 
 . 

ـــــر المنتج • تحدNد وكتاkة ط�pقة �شـ
ـــــــــرە   ــــــــ ـــــــ الرق°U لالســـــــتفادة منه : �شــــــ
ع] مــدونــة المتعلم ، أو ع] أحــد 
 U³ــــــا ــمــ ــــــل االجــــتــ ـــــــ ــــــــ ــواقــــع الــــتــــواصـــ مــ
ـــــــة،  ــــــــ للمتعلم، المعلم  أو المـــــدرســــــ
، إرســــاله  xGــ�كة المخت ت�ادله عxG شــ

وU�̂ لزمالئه ....  IGد اإلل�p xGالk 

ـــة مــن الــمــعــلــم • ـــة الــراجــعـــــ الــتــغــــــــذNـــــ
ـــات  ـــظـــــ ـــالحــ ـــمــ ـــــل الــ والـــــزمـــــالء، تـــــقـــــ�ـــ

 ومناقشتها. 
ـــــــتـــvـــمـــــــــال • ــــــــ ـــه الـــمـــتـــعـــلـــم الســــ تـــوجـــ	ـــــ

 . 202المالحظات Uf̂ ص 

• U°ــــل عـــ] الـــمـــنـــتـــج الـــرقـــ الـــتـــعــــــــدNــــ
ــــــب التغـــــــذNـــــــة الراجعـــــــة من  ــــــــ ـــــــ حســ

 مالحظات المعلم والزمالء. 

   

  

 

 
  

 
  
  

    
  
  

  
    

ا: 
P
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  مالحظات عامة أثناء المرحلة الثالثة  :    

وع Uf̂ الحصص  ℘ §̈ ا أو ورقة عمل Nقوم المتعلم بzنف	ذها، وعل	ه من المهم السماح للمتعلم أثناء تنف	ذ الم Pوع ل,س اخت�ار §̈ الدراس	ة Uf̂ الم

وع إذا تطلب األمر ذلك، وU©̂�Rp ع] المعلم متاkعة المتعلم و®سج	ل مالحظاته  §̈ مختxG الحاسوب kاالستفسار من زمالئه ومعلمه حول الم

^ ع] اتمام التصم	م المطل F_العمل ، مع حث المتعلم Uf̂ ذ ومدى التقدم	عة، والتعرف ع] خطوات التنفkنموذج المتا Uf̂ وب وما تم إنجازە

U تم التدرpب عليها Uf̂ الحصص الدراس	ة. 
IVوع ع] أغلب المهارات ال §̈   منهم ب�تقان، وأن Nحتوي الم

^ kه Uf̂ األسبqع السابع.  ℘ F_الغ المتعلمk م و	سلzد موعد الNيتم تحد 

U تم اخت	ارها و مvان	ة شمولها  ℘
IVل منهم، والموضوعات الW دها U حدَّ

IVار الvحول األف ^ F_رشدهم يناقش المعلم المتعلمpافة المهارات، وoل

وع kال�تاب ص  §̈  . 197-196الستvمال رحلة الم

^ ب�نجاز المنتجات الرقم	ة المطلHqة خالل الحصص الدراس	ة، والحرص ع] أن Wل عضو Uf̂ المجموعة يؤدي التصم	م  ℘ F_ام جميع المتعلم ^ IGال

ا Nحقق الغرض منها و  P	د ع] أن انجاز ها ذات	ادة دافعيته نحو التعلم. المطلوب منه بنفسه مع التأ[pهو ا[ساب المتعلم المهارات الالزمة وز 

نامج ( سواء ℘ xGعض مهارات الk حثهم ع] استخدامk لديهم، وذلك U
Iز التعلم الذا�pوع وتع� §̈ ^ أثناء تنف	ذ الم F_و®شجيع ودعم المتعلم ^ FGتحف 

U تم عرضها Wمعلومات اثرائ	ة Uf̂ كتاب المتعلم 
IVه-المهارات ال	جزئk-قها. أو تل	ة تطب	ف	مواضيع ال�تاب) وال�حث عن ك Uf̂ ك لم يتم تناولها 

^ ع]  ℘ F_ع المتعلم وU�̂ لشجِّ IGد اإلل�p xGمع زمالئهم أعضاء المجموعةال ت�ادل ملفاتاستخدام ال U°منتج الرق .   

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

وع §̈ ا:رحلة الم
P
 تابع ثالث
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  عرض المنتج الرق°U وتقدNم التغذNة الراجعة. المرحلة الراkعة : 
  

U البناء من خالل التغذNة الراجعة من المعلم والزمالء،  Wما Nمكن إتاحة الفرصة له لتعدNل Nعرض Wل متعلم  ℘ xجا�Nتق�ل النقد اإلpو U°منتجه الرق

  منتجه الرق°U حسب المالحظات. 

^ ع] تجميع أعمال أعضاء المجموعة Uf̂ ف	لم واحد، مع إتاحة الفرصة للجميع لعرض م ℘ F_عد االنتهاء من العمل حث المتعلمk نتجاتهم

  الرقم	ة، ح	ث Nعرض Wل متعلم الجزء الخاص kه من الف	لم ،يناقش مهاراته، }ستق�ل التغذNة الراجعة #شأنه. 

ــع(مثل العلوم واالجتماع	ات ..) ل ℘ U تخدمها المشارpــ
IVالفصل للمواد ال U°ة دعوة معل	انvة األخرى: إم	امل مع المواد الدراسvإطار الت Uf̂ حضور

N Uخدمها لالستفادة حصة عرض المشارpــــع وا
IVة ال	وع لمعلم المادة الدراس §̈ ^ و®شج	عهم، وpمكن إهداء الم F_انات المتعلمvلتعرف ع] إم

 منه. 

℘  . ^ F_الناقد لدى المتعلم FGعزز مهارات التفكN دقة مماk م	ه المالحظات ع] التصم	د ع] النقد البناء، وتوج	التأ[ 

^ .  التأ[	د ع] تق�ل المالحظات برحاkة صدر، مما  ℘ F_نفوس المتعلم Uf̂ عزز تق�ل النقد والرأي اآلخرN 

   

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

وع §̈ ا : رحلة الم
P
 تابع ثالث
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̈§ المنتج الرق°U :  الخامسة المرحلة   ®سل	م وتوثيق و�

  Uf̂ هذە المرحلة يتم: 

وع kالط�pقة المناس�ة (إعداد  ℘ §̈ ^ ع] توثيق الم F_شجيع المتعلم®(...، U°Nديو، عرض تقد	ر ،فpال�تاب ص  تق� Uf̂ لها	197و®سج .   

نامج معالج النصوص ......) وفق الموعد المتفق عل	ه.  ℘ xGر بpتق� ، U°Nقها ( عرض تقد	ة وتوث	استالم المنتجات الرقم 

 تقي	م Wل عضو ع] إنجازە.   ℘

̈§ المنتجات الرقم	ة ع] حساkات المدرسة والقسم Uf̂ مواقع  ℘ U تم �
IVوال ^ F_المتعلمk نت ، المدونات الخاصة IGاإلن ، U³التواصل االجتما

، منصة تعل	م	ة U�̂و IGد االل�p xGأو ال xGش�كة المخت xGالصف السابع ،ت�ادلها مع زمالئه ع Uf̂ إ�شاؤها ..... 

 مالحظات خاصة kالمرحلة الخامسة � 

  تخ�UV̂p مناسب و®سل	مها لرئ,س القسم مع الدرجات الخاصة بها .  ̂¼ورة تجميع المنتجات الرقم	ة لمتعل°U الفصل الواحد ع] وس	ط ℘

^ Uf̂ الفصل الواحد أو جميع فصول الصف الثامن الخت	ار  ℘ F_المتعلم ^ F_قة بkذ مسا	مكن تنفNأ Uf̂ تم إنتاجها U
IVة ال	فضل المنتجات الرقم

 الوحدة. 

 

   

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

وع §̈ ا : رحلة الم
P
 تابع ثالث
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^ من خالل النموذج  F_عة المتعلمkمكنك متاpا خالل األسابيع الالحقة، و	جpمله تدرvع السابع و�ستqاألسب Uf̂ وعه §̈ ح ي�دأ المتعلم kانتاج م IGالمق

 : Uالتا�  
  

   

اسم 
وع §̈   م  الم

أسماء أعضاء 
  المجموعة

التصم	م 
المطلوب 

  إنجازە

 األسبqع
  السابع

 األسبqع
  الثامن

األسبqع 
  التاسع

األسبqع 
  العا¹§ 

األسبqع 
11  

األسبqع 
12  

التقي	م 
 U

  النها��
تارpــــخ 
  االستالم

                        
                      
                      

                        
                      
                      

                        
                      
                      

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

ا :  جدول  Pعkحرا IGعة المقkالمتا 



 

309  

 

 

              : D
Hsالثا D£وع للفصل الدرا D الم�±

H¤ للمهارات المتضمنة Duح التا ��  Cمكنك استخدام المق

وع kح	ث  البند  م  §̈   Nطبق المتعلم المهارات حسب فكرة الم
    للتصم	م. استخدام الoائنات المناس�ة   1

ات الحرك	ة المناس�ة  2 FGإضافة التأث  

   Locationالموضع 

^ ع] األقل.  F_طبق مهارتN 
  Rotationاالستدارة 
  Scalingالتحج	م 

 الخامة 
  تحول األشvال
  محاnاة القماش

  Nطبق مهارة واحدة ع] األقل. 
  محاnاة الدخان 

  -  إضافة القيود.   3
  -  إضافة الف	لم كRسيج.   4
  -  إدراج الصوت.   5
وع  كف	لم.   6 §̈   -  تصدير الم
وع.   7 §̈   -  عرض الم
وع.   8 §̈ ̈§ الم �  -  

وع جميع ال�فاNات §̈   الحظ :  ل,س من ال̂=ورة أن Nحوي الم

    

 تابع � وحدة المنتجات الرقم	ة 

حة IGوع المق §̈ ا: مهارات الم Pخامس 
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  التقpqم
  

  

  

        ُN ُّة وصـــــــادقة من مصـــــــادر متعددة عد	انات موضـــــــوع	ة تتطلب جمع ب	ة منهج	م عملpqوذلكالتق ، 
k ضـــــــــــوء أهداف محددة Uf̂ اســـــــــــتخدام أدوات متنوعةkة إ� رض التوصـــــــــــل غ	ة وأدلة وصـــــــــــف	مW تقديرات

هذە القرارات  kاألفراد . ومما ال شك ف	ه أنَّ }سzند إليها Uf̂ إصدار أحvام ، أو اتخاذ قرارات مناس�ة تتعلق 
^ وكفاءتهم Uf̂ الق	ام kأعمال أو مهام معينة.  F_ع] مستوى أداء المتعلم FGلها أثر كب  

pqHة والتعل	م	ة  IGة ال	م العملpqم من خالل تق	ة والتعل	H IGم }ســــــــــــــاعد ع] ضــــــــــــــمان جودة الpqما أن التقW
  والب¬ئات والخدمات المساندة . 

    : التقpqم

^ Nعكس إنجازات المتعلم وpق,سها Uf̂ مواقف حق	ق	ة، فهو تقpqم Nجعل المتعلم F_  مهمات Uf̂ ينغمسون
 ^ F_ه المتعلم	مارس فN عةp¹ اخت�اراتW شـــــــــــاطات تعلم ول,سRســـــــــــ�ة لهم، في�دو كRالk V̂مة ومع	ذات ق

^ مدى مzسع من المعارف ل�لورة األحvام أو الت ،مهارات التفكFG العل	ا  F_وائمون بpأو لحل  ،خاذ القراراتو
N Uع,شونها. 

IVة ال	ق	ة الحق	ات	الت الحvالمش  

 PضـــــــــــــNقصـــــــــــــد أpما وpqالتقk :  
َّ
U̧ إ� معرفة مدى النجاح أو الفشـــــــــــــل Uf̂ تحقيق األهداف kأن U تر

IVة ال	ه العمل
U يتضــــــمنها المنهج

IVشــــــودة  ،العامة الRمكن تحقيق األهداف المN IVه، حk وكذلك نقاط القوة والضــــــعف
  ممكنة. kأحسن صورة 

ات	ج	ات التقpqمإ IGس :   

U ي�zعها المقّوم لتنف	ذ 
IVاإلجراءات والطرائق ال U·  ذلك اســـــــــتخدام أدوات ووســـــــــائل Uf̂ ماk مpqة التق	عمل

ات	ج	ة التقpqم، وتمتاز Wل  IGم إنجازات إبتفردها، وأدواتها،ووســــــــــــــائلها. وتعكس إســــــــــــــpqات التق	ج	ات IGســــــــــــــ
^ ينغمســـون Uf̂ مهمات ذات ق	مة ومعk V̂الRســـ�ة المتعلم وق	اســـها Uf̂ مواقف  F_ة،وتجعل المتعلم	ق	حق

ن مهارات التفكFG العل	ا وحل المشــــــــــــــــvالت الح	ات	ة و لهم، في�دو كRشـــــــــــــــــاطات تعلم Nمارس ف	ه المتعلم
ـــــ�ــة وHــذلــك تتطور لــديهم القــدرة ع] التفكFG الــذي  N Uع,شــــــــــــــــونهــا التخــاذ القرارات المنــاســـــــــــ

IVــة ال	ق	الحق
^ التعلم والتعل	م ، kما }ســاعد }ســاعدهم ع] معا F_لها، فهو يوثق الصــلة ب	لجة المعلومات ونقدها وتحل

  المتعلم ع] التعلم مدى الح	اة. 

  أدوات التقpqم: 

أحvام إ� تعتمد عمل	ات التقpqم ع] أدوات مختلفة للحصــول ع] ب	انات ودالالت Nمكن الوصــول بها 
 ^ F_ــد ميول المتعلمNم لتحــدpqــة. ®ســــــــــــــــتخــدم أدوات التقpqH IGالنتــاجــات ال ^ F_ر وتحســــــــــــــــpqلبنــاء خطــة لتط

 ، U°لهم العل	ائهم وتحصـــــــWوذ UـــــــÈوالشـــــــخ U³شـــــــاركة وتعتمد ع] مواتجاهاتهم ودرجة تأقلمهم االجتما
 . ^ F_للمتعلم U

Iم الذا�pqان والتفاعل معها وتعزز التق	عض األحk Uf̂ مها	تصم Uf̂ ^ F_المتعلم  

   

 التقpqــم
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 : Uالجدول التا� Uf̂ م وأدواتهpqب التق	ص أسال	مكن تلخpو  

ات	ج	ات إ IGس  
 أدوات التقpqم المواقف التقpqم	ة  ( أسال	ب )التقpqم 

  التقpqم 
  . المعتمد ع] األداء 

  PresentationالتقدNم 
  Demonstrationالمناقشة 

  Performanceالعروض التوض	ح	ة 
  SpeechالحدNث 

  Exhibitionالمعارض 
  . Debateالمحاnاة ولعب األدوار 

  قوائم الرصد والشطب
  سلم التقديرالعددي
 UÁ̂سلم التقدير اللف  

  سجل وصف سFG التعلم
 UÈالسجل القص . 

  . الورقة والقلم
ة  FGاالخت�ارات القصTest  

  Examاالمتحانات 
  . Articleالمقالة 

  . التواصل
  Conferenceالمؤتمر 

  Interviewالمقاkلة 
ة    Direct Questionsاألسئلة الم�ا¹§

  . المالحظة
المالحظة المنظمة والمقصودة والمستمرة 
عن أداء وسلوك	ات واحت	اجات واتجاهات 

 ^ F_المتعلم .  

  . متاkعة الذات
  تقpqم الذات

  يوم	ات المتعلم
  . ملف المتعلم
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  Uf̂ عضهاk امل معvــع خطوات تتHم من خالل أرpqنتاجات التعلم والتق ^ F_مكن أن تتحدد العالقة بpو
  حلقة واحدة مركزها المتعلم : 
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Hوي عدة أسال	ب منها:  IGم الpqللتق  
  أسلوب التقpqم المعتمد ع] األداء  -أ 

وف	ه يوضح المتعلم تعلمه بتوظ	ف مهارات التعلم Uf̂ مواقف حق	ق	ة أومواقف تحا-U المواقف 
الحق	ق	ة، أو ق	امه kعروض عمل	ة Nظهر من خاللها مدى اتقانه لما ا[zسب من مهارات Uf̂ ضوء 

  نجازها.وpندرج تحت هذا األسلوب مهارات: إالنتاجات المراد 

 لتقدNم. ا 
. ا  UÂ	لعرض التوض 
 لحدNث. ا 
 لمعرض. ا 
 لمحاnاة ( لعب األدوار ). ا 
 . المناقشة والمناظرة  

 أسلوب القلم والورقة  -ب
سال	ب المتمثلة Uf̂ االخت�ارات vkافة أنواعها، وتق,س قدرات ومهارات المتعلم Uf̂ مجاالت معينة، األ 

 Pوتمثل جزء Pا مهم . U°	م التعلpqا من التق  

  أسلوب المالحظة  -ت
kحواسه المختلفة نحو المتعلم لمالحظته Uf̂ موقف �شط من أجل و·U عمل	ة يتوجه بها المعلم 

ە pالحصول ع] معلومات تف	د Uf̂ الحvم عل	ه وتف	د Uf̂ تقpqم مهاراته وق	مه وسلوكه وط�  FGقة تفك
   . ( مالحظة مقصودة ومخطط لها )

  أسلوب التقpqم kالتواصل  -ث
الذي حققه المتعلم ومعرفة جمع المعلومات بواسطة فعال	ات التواصل للتعرف ع] مدى التقدم 

ە وأسلHqه Uf̂ حل المشvالت، وتوظ	ف هذا األ pط�  FGة: قة تفك	ة التال	مpqالمواقف التق Uf̂ سلوب  

  لمقاkلة. ا 
  ألسئلة واألجHqة. ا 
. ا  U

Iم الذا�pqلتق 
  أسلوب التقpqم kمراجعة الذات  -ج

 P	م عمله ذاتpqة: مراجعة المتعلم ألعماله وتق	ة التال	م	المواقف التعل Uf̂ فه	ا وتوظ  

   . لمتعلمالف م 
   . لمتعلماوم	ات ي 
. ا  U

Iم الذا�pqلتق  
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 Check List قوائم الرصد � الشطب  -أ 

U يرصدها المعلم، أو المتعلم أثناء تنف	ذ مهمة أو مهارة 
IVات ال	ع�ارة عن قائمة األفعال � السلوك

من األدوات المناس�ة لق	اس مدى تحقق النتاجات تعل	م	ة يرصدها المعلم أو المتعلم وتعد 
^ من األزواج التال	ة F_لمتoار إحدى ال	اختk و�ستجاب ع] فقراتها ، ^ F_ة لدى المتعلم	م	التعل :  

 Pل المثال): صح أو خطأ،  نعم أو ال، غال�	(ع] س? Pا أو نادر FGموافق، مناسب أو غ FGا ، موافق أو غ
  . فقرات هذە القوائم عن جاkةتدرpــــج Uf̂ اإل مناسب،وpجب مالحظة عدم وجود 

  

 Rating Scale سلم التقدير  -ب
أداة #س	طة تظهر ف	ما إذا Wانت مهارات المتعلم متدن	ة أو مرتفعة، ح	ث تخضع Wل فقرة لتدرpــــج 

U نقدرها #شvل ض$	ل
IVه انعدام أو وجود الصفة ال	مثل أحد طرفN ث	ات، حpqمن عدة فئات أو مست، 

^ Nمثل درجات متفاوتة من وجودها.  F_الطرف ^ F_مال وجودها، وما بW مثل الطرف اآلخر تمام أوpو  

  

 Rubric سلم التقدير اللفUÁ̂   -ت
^ أداء المتعلم إ ىحدإ F_تب U

IVم، ع�ارة عن سلسلة من الصفات المخت=ة الpqل التق	ات ®سج	ج	ات IGس
 Pات مختلفة، إنه }ش�ه تمامpqمست Uf̂ جعل هذا ا سلم التقدير. ول�نهN منه. مما hً	تفص ËG]العادة أ Uf̂

السلم أ[ËG مساعدة للطالب Uf̂ تحدNد خطواته التال	ة Uf̂ التحسن.وpجب أن يوفر هذا السلم 
ات واضحة للعمل الج	د المطلوب   . مؤ¹§

 

   Learning Log سجل وصف سFG التعلم  -ث
شاهدها أو مّر بها Uf̂ ح	اته سجل منظم Nكتب ف	ه المتعلم عxG الوقت ع�ارات حول أش	اء قرأها أو 

  ه الخاصة واستجاkاته حول ما تعلمه. ئالخاصة، ح	ث }سمح له kالتعبk FGحp�ّة عن آرا

  

  Anecdotal Records السجل القصUÈ   -ج
U تمت عندها المالحظة. 

IVفعله المتعلم، والحالة الN من المعلم، ل,سجل ما FGع�ارة عن وصف قص
عمل المتعلم ضمن مجموعة، ح	ث Nدون أ[ËG المالحظات  مثhً من الممكن أن Nدون المعلم ك	ف

( U�̂ق (العمل التعاوpة حول مهارات العمل ضمن مجموعة الف�	أهم .  
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  أنماط التع

U الجدNد 
IVpqال� UV̂م وفق المنهج الوطpqالتق  

 

  

 

  

أساس ق	اس معايFG ال�فاNات من خالل عمل	ة التقpqم يبV̂ نظام التقpqم ــ وفق المنهج الوطUV̂ ــ ع] 
الص̂±U المستمر الشامل الموجهة نحو التعلم، وتهدف إ� ق	اس تقدم نتائج المتعلم Uf̂ تحقيق ال�فاNات 

 P	جpأنَّ   ،ا الخاصة تدرk د النجاح أو الرسوب فقط، علماNول,س لتحد ، FGما حددتها وثائق المنهج والمعايW 
  ج الوطUV̂ نوعان (مع	ار المنهج ، ومع	ار األداء). المعايFG وفق المنه

  أوً": معاي�O المنهج:  

وتقاس من خالل التقي	م الص̂±U المستمر لتحدNد مدى تحقق ال�فاNات الخاصة للمواد الدراس	ة 
U لمعايFG المنهج لoل مادة دراس	ة.  

U والتقي	م  النها��
  و®شتمل ع] التقي	م البنا��

: هو ع • U
مل	ة مستمرة تهدف إ� تقدNم التغذNة الراجعة لتقدم المتعلم ومســـاعدته التقي	م البنا��

ە من أجل تعلم أفضل.  ^ FGأدائه، وتحف ^ F_ــذاته، لتحسk ر ثقـــتهpqع] تط 
: عمل	ة تتم Uf̂ نهاNة Wل فصل دراUµ تهدف إ� ق	اس نتائج  ا[zساب المتعلم   • U

التقي	م النها��
 لل�فاNات الخاصة ( حقائق، عمل	ات ،اتجاهات وق	م ،ارت�اط). 

  Nعتمد المعلم Uf̂ التقي	م الص̂±U المستمر ع] وثائق المنهج التال	ة:    

  منهج ومعايFG المادة الدراس	ة.  •
  ائمة ع] المادة الدراس	ة. أدلة التقي	م الق •
 الخطة السنpqة وخطة وحدة التعلم.  •

  

  X5األداء: ثان O�  ا: معاي

Uf̂ U نهاNة الصف التاسع وpــهدف إ� ق	اس مدى تحقيق ال�فاNات العامة 
وتقاس من خالل التقي	م النها��
  للمواد الدراس	ة لدى المتعلم. 

   

D الجدCد
�E�FGم وفق المنهج ال�Fالتق 
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)  W Uf̂ل فصل  U
U ، التقي	م النها��

Nق	م المتعلم kمعايFG ال�فاNات الخاصة لoل مادة دراس	ة (التقي	م البنا��
   . Uµدرا 

ط اجت	از المتعلم لمعايFG ال�فاNات الخاصة لoل مادة دراس	ة   ُ . 1 IGش{ . 
ط أساUµ النتقال 50حصول المتعلم ع] النهاNة الصغرى (    . 2 ه درجة ) W Uf̂ل مادة علم	ة ¹§

 للصف الذي Nل	ه. 
  kالRس�ة لoل من الصف السادس والسابع والثامن:    . 3

•  . U�̂األول والثا : ^ F_الدراسي ^ F_معدل الفصل U· ة العامNدرجة نها  
المتعلم الذي حصل ع] تقدير ضع	ف لمعايFG ال�فاNات الخاصة لثالث  مواد دراس	ة ع]  •

 . U�̂م الدور الثا	خضع لتقيN ËG]األ 
 ع: kالRس�ة للصف التاس   . 4

Nطبق ع] المتعلم تقي	ما إضاف	ا خاصا kمعايFG أداء المرحلة المتوسطة Uf̂ نهاNة العام   •
  . Uµالدرا 

 درجة).  100تكون درجة التقي	م من (  •
  70تحzسب درجة نهاNة العام بRس�ة (   •

P
: األول والثاU�̂ مضاف ^ F_الدراسي ^ F_ا % ) لمعدل الفصل

 % لتقي	م معايFG األداء.  30لها �س�ة 
•  xGعتN  .از المرحلة	ا الجت P	ا أساس Pط  حضور المتعلم لتقي	م معايFG المنهج واألداء ¹§
•   . U�̂الدور األول والدور الثا Uf̂ األداء ورصد النتائج FGم معاي	تطبيق تقي Uf̂ (ول IGة (ال�ن	بع آلzت 
•    ËG]ة ع] األ	ة العام لثالث مواد دراسNف لمعدل نها	المتعلم الذي حصل ع] تقدير ضع

. Nخضع ل U�̂م الدور الثا	تقي 
5 .  P	ا أساس Pط §¹ U�̂الثا Uµة الفصل الدراNحضور المتعلم امتحان نها xGعتN . Uµاز العام الدرا	ا الجت 
 -ع] األقل-ينقل المتعلم من صفه إ� الصف الذي Nل	ه kعد حصوله ع] درجة النهاNة الصغرى  . 6

 لجميع المواد الدراس	ة العلم	ة . 
رHــع مواد دراس	ة أو أ[ËG عن درجة النهاNة الصغرى لمعدل العام المتعلم الذي تقل درجته Uf̂ أ . 7

  الدراUµ ي�±I لإلعادة . 
8 .  : U[N الواحد وفقا لما Uµالفصل الدرا Uf̂ م المتعلم	قN 

U من (  •
 درجة) لoل مادة دراس	ة .  100المجمqع النها��

U و( 40درجة) لoل مادة دراس	ة إ�: ( 100تقسم (  •
. %)  60%) تقي	م بنا�� U

 تقي	م نها��
  

 ) U
U (40الRس�ة المئpqة للتقي	م البنا��

  %) 100%) = المجمqع الU[o (60%) + الRس�ة المئpqة للتقي	م النها��
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  أنواع التقي5م: 

 

 

 

 

 

 

  

  

   : توز�ــــع الدرجات

1 . ) U
 % )  }شمل:  40التقي	م البنا��

•  ^ F_ط ما بkم، اتجاهات وترا	المنهج (معلومات، مهارات، ق FGل معايoة ل	المادة الدراس
 . مادة دراس	ة

م المعلم بتقدNم جميع جوانب التعلم الواردة Uf̂ معايFG المنهج Uf̂ الحصة  ^ IGلN :مالحظة
  الدراس	ة. 

  
2 .   ) U

 %) }شمل :  60التقي	م النها��
 معايFG المنهج لل�فاNات الخاصة الواردة kالوحدات التعلم	ة.  •

 يتم تحدNد زمن التقي	م عن ط�pق التواج	ه الفن	ة.  •

•  P	كون عملN ا. امتحان المادة 

.  جاkةزمن اإل  • ^ F_دراس¬ت ^ F_لالمتحان حصت 

موعد االخت�ار تحددە مراق�ة االمتحانات وشؤون الطل�ة kالمنطقة التعل	م	ة  مع مواع	د  •
 االخت�ارت خارج الجدول. 

اف    • امتحان المادة Nُعد وpنفذ من ق�ل األقســام العلم	ة للمادة kالمدارس وتحت إ¹§
 التوج	ه الفUV̂ للمادة kالمنطقة التعل	م	ة.   

 

 الجدول التوض	UÂ لتقس	م الدرجات الoل	ة للمادة :  •
 Uµالفصل الدرا   U

U   التقي	م البنا��
  التقي	م النها��

  % 60  % 40  األول
 U�̂60  % 40  الثا %  

•  . Uµل فصل دراoسب درجات المادة  ضمن التقدير العام للمتعلم لzتح 
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  درجة) 100تقي	م معايFG المنهج ( 

 U
  التقي	م البنا��

  )%40( التقي	م المستمر   
%  ) U

  ) 60التقي	م النها��

U ع] تطpqر ال�فــــــــاNــــــــات 
ُيركز التقي	م البنــــــــا��

الخاصــــة وpطبق kصــــورة مســــتمرة Uf̂ الوحدات 
 Uµات محـــــددة للفصـــــــــــــــــــــل الـــــدرا IGفk ـــــة	التعلم

 . Uµالواحد خالل العام الدرا  
^ عــ] األقــــــــل  F_الــمــنــهــج مــرتــ FGوتــقــــــــاس مــعــــــــايــ
 ^ F_ط بkــــــــات، اتجــــــــاهــــــــات وترا	حقــــــــائق، عمل)
المجــاالت الــدراســــــــــــــــ	ــة) لoــل مجــال دراUµ عن 

  -سال	ب مختلفة مثل: ط�pق أ
  . U'التفاعل الشف 
    U

Iالجهد الذا� .  
   أوراق العمل . 
    .ة	مNالعروض التقد 
     .وقفة التحدث 
     .ة أثناء الحصص FGاخت�ارات قص 
    

م التوج	ه الفUV̂ العام لoل مجال  -مالحظة:  ^ IGلN
 Uf̂ ات الخاصـــــــــــــــــة الواردةNد ال�فاNبتحد Uµدرا

  المادة . الفصل الدراUµ الواحد kحسب 

U ع] تطpqر ال�فــــــــاNــــــــات 
يركز التقي	م النهــــــــا��

 Uf̂) Uµل فصـــــــل دراW ةNنها Uf̂ طبقpالخاصـــــــة ُو
نهــــاNــــة الفصـــــــــــــــــــل الــــدراUµ الواحــــد خالل العــــام 

 .( Uµالدرا  
وتقــــاس معــــايFG المنهج لل�فــــاNــــات الخــــاصــــــــــــــــــــة  

  -الواردة vkل وحدة تعلم	ة عن ط�pق: 
  . U xم كتا�	تقي 
    .ة	ــــع عملpمشار 

 
م التوج	ــــــــه الفUV̂ العــــــــام لoــــــــل  -: مالحظــــــــة  ^ IGلN

   -مجال دراk Uµـ: 
  Uf̂ ــة الواردة	ــد الوحــدات التعلمNتحــد

Wــــل فصــــــــــــــــــــل دراUµ ورHطهــــا kــــالتقي	م 
U للفصل الدراUµ الواحد. 

 النها��
  ل وحدة وضـــــــoل U

ع أطر التقي	م النها��
 تعلم	ة kالفصل الدراUµ الواحد. 

  

U لتطpqر و عداد خطط فردNة وHرامج:  
N Uدعم التقي	م البنا��

  التقي	م النها��
  .للمتعلم الفائق 
    .للمتعلم المتوسط األداء 
    . اتNتحقيق ال�فا ^ F_لتحس ËGللمتعلم المتع  
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 : D
Hâم الص�Fات التق�Fمست  

}ســتند نظام رصــد الدرجات Uf̂ التقي	م الصــ̂±U إ� خمســة مســتpqات من األداء Uf̂  تحص	ل معايFG المنهج، 
^ Uf̂ نتائج التعلم .ومع	ار المنهج لoل كفاNة خاصة  FGك IGوال ، UÁ̂تم الرصد من خالل التقدير اللفp4و 

 : Uدرجات يتم رصدها للمتعلم ت�عا للتا�  

  مدى تحقق المعايFG   التقدير اللفUÁ̂   عدد النقاط
^P   ممتاز  4 FGداء من األ  ا حقق مستوى متم . 
3   Pد جد	اج   P	داء من األ  ا حقق مستوى عال . 
 . داء من األ  ا حقق مستوى متوسطP   ج	د  2
  . داء حقق الحد األد̂� من مستوى األ   مقبول  1

  . داء لم Nحقق الحد األد̂� من مستوى األ   ضع	ف  صفر
 

  

  

U وط�pقة تطبيق الجدول: آل	ة عمل 
  المعلم #سجل تحص	ل التقي	م البنا��

  .ة	حسب المادة الدراسk ات العامةNد عدد ال�فاNتحد 
  .ة عامةNل كفاoات الخاصة لNال�فاk المنهج المرت�طة FGد معايNتحد 
 ®صورە مستمرة وk ار المنهج	اس مع	عة قkــــخ متاpل توار	ار فيها سج	اس المع	تم ق U

IVام الNاأل
. أع]  Uµع] األقل خالل الفصل الدرا ^ F_ار مرت	اس المع	ن يتم ق 

  : ة خاصة حسب المعادلةNل كفاoساب معدل النقاط لzاح 
  

  

  

  U
احzساب معدل النقاط لoل كفاNة عامة Wما Uf̂ الجدول التا�U الخاص بتحص	ل التقpqم البنا��

 وحسب المعادلة: 
  
  
 
  
  

   

  مجمqع نقاط المتعلم Uf̂ ال�فاNة الخاصة                                                                      
  معدل النقاط لoل كفاNة خاصة  =                                                                       

 عدد مرات تقي	م ال�فاNة الخاصة                                                                           

 مجمqع معدل نقاط ال�فاNات الخاصة                                                                   
                                                               معدل النقاط لoل كفاNة عامة  =                         

 عدد ال�فاNات الخاصة                                                                        
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D للفصل الدرا£D الواحد: 
ãsساب درجة التقي5م البناaآل5ة اح  

  جمع معدل النقاطN . U
U حصل عليها المتعلم Uf̂ التقي	م البنا��

IVال 
    :ة	حصل عليها المتعلم إ� درجات وفق المعادلة التال U

IVع معدل النقاط الqل مجمpqيتم تح 
  

  

  

  الحد األقÈ من نقاط مستpqات التقي	م.  4ح	ث تمثل ال 
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3-2

1-3

الكفاي�ة العامة 1

فص�ل  :	0

الكفاي�ة العامة 2

1-11-2

2-2

4-1

2-3

3-3

2-1

3-1

4-3

مع�دل النقاط التي حصل 
عليها المتعلم في كل كفاية 

عام�ة

4-2

الدرج��ة  النهائي��ة  للتقيي��م  البن��ائي

0

U حصل عليها المتعلم                                                                
IVع معدل النقاط الqمجم 

                                                                               = Uµللمجال الدرا U
    40   ×  درجة التقي	م البنا��

   4×   عدد ال�فاNات العامة                                                                                    
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D للفصل الدرا£D الواحد: 
ãsساب درجة التقي5م النهاaآل5ة اح  

   
  
  

 : D£ل فصل دراxل D£المجال الدرا D
H¤ ساب درجة المتعلمaآل5ة اح  

  

  

: (معدل  D
�s5جة  آخر العام ع¡ النحو اآلaسب نaتح( H O«الدراسي H O«5جة الفصلaن  

  
                                                           

   

                          

  
  
  

 : Uع] النحو التا� Uµــــع درجات المادة طوال العام الدراpص توز	مكن تلخN و  

ة الدراس	ة األو� IGالف  
  ( الفصل األول )

ة الدراس	ة الثان	ة IGالف  
( U�̂الفصل الثا )  

نz	جة نهاNة 
  العام

 U
  التقي	م البنا��

 U
  التقي	م النها��
وع +  §̈ ( م

  اخت�ار )
U   المجمqع

  التقي	م البنا��
 U
  التقي	م النها��
وع +  §̈ ( م

  اخت�ار )
  المجمqع

100  +100  
2  

  درجة 100  درجة 100  درجة 60  درجة 40  درجة 100  درجة 60  درجة 40

 

  

  ع�pزي المعلم: 
  لتفاص	ل أ[k ËGخصوص التقpqم والحاالت الخاصة من الغ	اب 

  . وث	قة المرحلة المتوسطة إ� Nمكنك الرجqع 
 

 

 

   

 U
U + درجة التقي	م النها��

 درجة نz	جة المتعلم لنهاNة الفصل الدراUµ   =    درجة التقي	م البنا��

 درجة نz	جة المتعلم                  درجة نz	جة المتعلم                                                             
 ) Uf̂ + (100 الفصل الدراUµ الثاUf̂100) U�̂ الفصل الدراUµ األول(                                                     

 =  Uµة العام الدراNدرجة المادة نها 
                                                                                                  2 

 ) U
وع (  60درجة التقي	م النها�� §̈ U (  20درجة ) = درجة الم

 درجة ) 40درجة ) + درجة االخت�ار النها��
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  � مصفوفة ال�فاNات والموارد( وحدة التعلم )  1ملحق 
  ُN .تدر�سها Uf̂ املة ق�ل ال�دءW ة	ات والموارد ( وحدة التعلم ) للوحدة الدراسNعد المعلم مصفوفة ال�فا 
 تم اعتماد المصفوفة من رئ,س القسم وموجه المدرسة أثناء زpارته للمدرسة. ي 
. سلمصفوفة مرنة قاkلة للتعدNل kح	ث يتم التعدNل إن وجد Uf̂ تحضFG الدرس األ ا  U³بو  

وحدة 
  التعلم

ال�فاNات 
الخاصة 
المرت�طة 

  بوحدة التعلم

  أمثلة ع] أ�شطة التعلم
موارد 

التعل	م 
  والتعلم

معايFG المنهج 
  ذات الصلة

مرجع	ة 
  دل	ل المعلم

  أدوات التقpqم

  موارد التقpqم
 U
U   التقpqم البنا��

  التقpqم النها��

رقم 
  الوحدة

من الخطة 
 الدراس	ة

المعلم زە Nجّه الRشاط الذي 
من م قوّ pُ ُpنفذە المتعلم و و 

  . خالله
  المصادر

رقام معايFG أتكتب 
المنهج المقاkلة 
  لل�فاNات الخاصة

  ( دل	ل المعلم
  . ) 28 – 27ص 

رقم   تحدNد 
 Uf̂ الصفحة
  دل	ل المعلم

 )27– 28( .  

  راجع ص
310 - 314  

ل,س اخت�ار نهاNة 
الفصل لتحص	ل 
الدرجات، ول�ن 
لرفع المستوى 

 U[	التحص
  . للطالب

األداة 
المستخدمة 

Uf̂ تقpqم 
  الدرس

 راجع  ص 
310 - 314 .  

                

   

 �  مصفوفة ال�فاNات والموارد  ( وحدة التعلم )   1ملحق 
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  سوب ا� التحضFG المطور لمادة الح 2ملحق 
  

  ال�فاNات الخاصة والمعايFG   ال�فاNات العامة  اسم الوحدة  الحصة  الفصل  التارpــــخ  اليوم

^ الح	اة و            F_التعلم من خالل الوسائل  معالجة المعلومات لتحس
  الرقم	ة. 

1-1   1-2   1-3   1-4   

الرقم	ة للتواصل وحل المشاnل Uf̂ الح	اة  األجهزةاستخدام   عنوان الدرس        
  .اليوم	ة

2-1   2-2   2-3   2-4   

   4-3   3-3   2-3   1-3  منتجات لح	اة أفضل.  و  تصم	م نماذج رقم	ة، أنظمة          

 

 

 

    

ات	ج	ات التعلمإ IGس  

   

 مصادر التعلم

     

  المواقف الح	ات	ة التvامل

  
  

  

 � التحض�O المطور لمادة الحاسوب   2ملحق 
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  أ�شطة الدرس

 التمايز  التقpqم  دور المتعلم  دور المعلم نتاجات التعلم
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 U
Iالتأمل الذا�  

^ ألداء المعلم  تحدNات واجهتUV̂   اشعر kالرضا عن  تحل	ل التقpqم الصف F_حات التحس IGمق  

   
  

  
 

   
  

  
 

   

  أداة التقpqم
  لسجل القصUÈ ا   صف سFG العمل و    للفUÁ̂ الم التقدير س   لم التقدير س   وائم الشطب والرصد ق 

  تصم	م أداة التقpqم
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  ع�pزي المعلم 
إن المواقف الح	ـــــات	ـــــة تهـــــدف 

�Hط المنهج الـــــــدراk Uµح	ـــــــاة ل
المتعلم اليوم	ـــة واالجتمـــاع	ــة،  
 ^ F_وتعكس تطلعــــــــات المتعلم
وآمــــــــالــهــم وتــوا[ــــــــب الــتــطــورات 
 Uf̂ ــــــة، وتــــــدخــــــل المتعلم	العلم
عمل	ــــة تعلم وتــــدرpــــب ح	ــــات	ــــة 
مســــــــــــــــتمرة، Nمكن توجيههــا من 
أجـــل تعلم أفضـــــــــــــــــــل. وترســــــــــــــــخ 
عمل	ــــــــة التعلم مــــــــدى الح	ــــــــاة، 
وأن الب¬ئة ·U مRشـــــأ التعلم من 
أجل إ�شــــاء ج	ل مفكر وم�دع، 

 ا Nجعــــــــل المتعلم منفتحــــــــP  ممــــــــا 
 U x¾من أجــل  ،ع] عــالمــه الخــار

أســــــــــــــــلوب ح	ـــــاة فعـــــال، وpقوم 
عــ] تــوظــ	ــف مــجــمــوعــــــــة مــن 
االتجــــاهــــات والق	م والمهــــارات 
U تمكنــــــــه من إدارة الــــــــذات 

IVال
نـــاح	ـــة تحقيق غـــاNـــاتـــه Uf̂ بنـــاء 
شـــــخصـــــ¬ته المســـــتقلة، Wاشـــــفة 
 Uf̂ ةNاد	عض الجوانب القk عن
نفس المتعلم، و®ســــــــــــاعدە ع] 

تــه العقل	ــة وتمنحــه تنم	ــة قــدرا
فرصــــــــــــــــــة التطور Uf̂ تعـــاملـــه مع 

 المجتمع. 
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      FGالمعتمد قالب التحض 

 

  



 

 328  

  

  :أ·شطة التعلم  
، و·U تمكنهم من تحقيق ال�فاNات الخاصة. ولتحقيق ال�فاNات Uf̂ المنهج، فإنَّ        ^ F_زي المعلم أن أ�شطة التعلم تتمحور حول المتعلمpأمثلة أ�شطة  الحظ ع�

^ وتحقق تvامل  F_ة للمتعلم	ة الفعل xGالمجموعة المتنوعة إالتعلم تقوم ع] الخ UÁجب أن تغpاقات التعلم. و	م المناس�ة لمجموعة متنوعة من س	ات التعل	ج	ات IGس

. وأل�شطة التعلم وضع خاص kالمقارنة مع األجزاء ا ^ F_صف مع Uf̂ رهاpqمكن تطpل شامل وvات التعلم #ش xGمكن للمعلم من خN ث	ة من المنهج: ح	ألخرى اإللزام

^ ع] نحو أفضل.  F_اجات المتعلم	ة احت	عض أ�شطة التعلم األخرى لتلبk لها أو إضافةNتعد 

  �شاط التعلم Nجب أن Nج	ب ع] األسئلة التال	ة:                                  معايFG أ�شطة التعلم                                 
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  أدوات التقpqم : 
تعتمد عمل	ات التقpqم ع] أدوات مختلفة للحصول ع] ب	انات ودالالت 

pqHة.  IGالنتاجات ال ^ F_ر وتحسpqام لبناء خطة لتطvمكن الوصول بها إ� أحN   
  ).  180( انظر جزء التقpqم ص 

  يتم ®سج	ل المحددات الوصف	ة ل�فاNات الدرس � نواتج التعلم 
 Uf̂ الجزء ( تصم	م أداة التقpqم). 

U للمعلم : 
Iالتأمل الذا�  

ة وهذا Nقودە إ� جمع المعلومات الالزمة حول ما Nقوم kه المعلم داخل الفصل الدراUµ وتحل	لها وتقي	مها لتحدNد الممارسات الخاصة kه ومعتقداته األساس	
U تنعكس اNجاب	ا ع] العمل	ة التعل	م	ة. 

IVات المناس�ة ال FGأداءە و جراء التغي ^ F_لتحس U©الس  
U فوا

Iئد التأمل الذا�  
U قام بها. ت 

IVالمنجزات ال Uf̂ جة النظر	zالنفس نk والثقة U
Iالرضا الذا�k ة اإلحساس	نم  

U بهدف الوصول لألفضل. ت 
Iة ال�حث والتعلم الذا�	جة عمل	zة معارف المعلم  ومهارته ن	نم  

  لقدرة ع] توج	ه الذات نحو األهداف المرجوة  والعمل ع] تحق	قها. ا 
 N احقق Pا لمعلم المتأمل تعلم  

ّ
N Uقوم بها.  ا وpقّ	م دائمP  ا وpراقب دائمP  ا Nخطط دائمP  هأفضل لمتعلم	ه؛ وذلك ألن

IVات ال	العمل  
  تعل	م والتعلم. ول	د الدافع	ة للحصول ع] األفضل، ونقل الممارسة من كونها روت¬ن	ة إ� ممارسة خالقة م�دعة، وHالتا�U استدامة التجدNد Uf̂ عمل	ات الت 
 Nز و�س© إ� تحس¬نها. مpتحتاج إ� تع� U

IVقف ع] جوانب القوة فيها والجوانب ال	ألفعاله وأقواله، ف U³ن�ه بوzن المعلم من أن ي

  ك

. م  U°	ة للموقف التعل	ق	يؤدي إ� المعالجة الحق Uالتا�Hاجات،و	د االحتNيح القدرة ع] تحدzت U
Iمارسة التأمل الذا�  

^ من تق�ل التغيFG ت  F_المعلم ^ F_ة الثالثة والتوجه نحو مجتمع المعرفة. مك	فرضتها التوجهات الحديثة للتحول لأللف U
IVات الNومواجهة التحد   

U المستهدف Uf̂ عمل	ات التأمل. } 
  سهم Uf̂ الوصول kاألداء إ� درجة عال	ة من اإلتقان، وHالتا�U تجpqد عمل المتعلم � المخ�ج النها��

 N ËG]جعل المعلم أpو U%قلل التوتر النف Pا هدوء  P	جابNشخص¬ته مما ينعكس إ Uf̂ ع] عمله.  ا 
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  � أنماط التعلم  3ملحق 

  

  
ـــــة وعلم النفس من أجـــــــل فهم ك	ف Nفكر وpتعلم           H	ــ IGـــــــادين ال	م Uf̂ رهـــــــاpqة تم تط FGـــــــات كثpنظ�

  المتعلمون، ومن هذە النظ�pات تم التوصل إ� أنماط التعلم. 
م المختلفــة  التعلمأنمــاط 

8
ســــــــــــــــــاعــد  التعل	م  و®شــــــــــــــــمــل أســــــــــــــــــال	ــب.·U طرق التعل

ُ
ض أن ® IGفNُ U

IVــة الNالفرد
 Uf̂ يوظفها المتعلم U

IVقة الpل أفضــــــــــل. أي أن نمط التعلم هو الط�vالتعلم #شــــــــــ [ســــــــــاب الشــــــــــخص عz]ا
ة Uf̂ التعلم.  ^ FGقته الممpل متعلم له ط�Wالمعرفة، و  

إن نمط التعلم ل,س ما يتعلمه المتعلم kل ك	ف يتعلم هذا المتعلم ،  وpُعتقد أن معظم الناس Nفضــــلون 
 PHqأســــــل Pخزنها و   و ذلك ألنَّ ؛ المعلومات  ا يتفاعلون معه للتعامل معا معينN المعلومات و I±ل إ�ســــــان يتلW

  . مختلفة pقة}ستوعبها kط� 
^ ع]  F_ة لتكون :  إعداد إن معرفة نمط تعلم المتعلم }ساعد المعلم	م	ات التعل xGالخ 

شخص	ة  ( ËG]أ ]Personalized (- )V̂وذات معMeaningful (-  ËG]وأ) ة	فاعلEffective ([  
  . ËG]ة أ	فاعلk ف يتعلم هذا المتعلم	شاف كz]شاف نمط تعلم المتعلم هو اz]إن ا  

  

  Uf̂ الهرم التا�U .. ) أي kقاء أثر التعلم (متوسط االحتفاظ kالمعلومة  وpمكن تلخ	ص
 

  

  

الدراس	ة من خالل فمن ال̂=وري أن يتم تفع	ل أ[xG قدر ممكن من حواس المتعلم أثناء الحصص 
 . ^ F_ضمن تعلم أفضل ألبنائنا المتعلمN ماk شطRالتعلم ال    

 � أنماط التعلم    3ملحق 
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  أهم	ة أنماط التعلم
  

  

  نماذج أنماط التعلم

  توجد عدة نماذج لتقس	م أنماط التعلم منها  : 
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  تقي	م نمط التعلم

م  وُ�ستخدم لتحدNد أسلوب التعلم الخاص kالمتعلم ،يرت�ط تقي	م أسلوب التعلم بنموذج كولب وpُق	ِّ
 : U[N ماk قومN ة التعلم. فهو	عمل Uf̂ حتاجهpفضله الفرد وN هذا األسلوب ما 

  

ستخدم وسائل أخرى (اسzب	انات) لتحدNد أنماط التعلم kما فيها اخت�ار فل	مينغ، وأسلوب جا[سون، 
ُ
®

امج المتعددة المعتمدة ع] اسzب	ان xGاتوال iWAM.  ة	من االخت�ارات األخرى شعب FGما نالت كثW
^ المتعلمون والمعلمون.  F_ة ب FGة كب	ومصداق  

  

  

 : ع�pزي المعلم 
^ Uf̂ حصصك الدراس	ة مما }ساعدك Uf̂ تصم	م  F_من ال̂=وري ان تتعرف ع] أنماط تعلم المتعلم

  أ�شطة تعل	م	ة تخاطب Wل متعلم حسب احت	اجاته و قدراته. 
  وتذكر أن  : 

ناس�ة نمط من أنماط التعلم لمتعلم ما ال تعUV̂ عدم قدرته ع] الفهم من خالل نمط م 
النمط ما هو إال خطوط عامة لتفكFG المتعلم و ال تعUV̂ ح=ە Uf̂ نمط واحد فقط  فإنَّ …آخر

  طوال ح	اته. 
 قد يتغFG نمط تعلم المتعلم الواحد حسب المادة و حسب مرحلته الدراس	ة.    
    �âو ال يوجد نمط أفضل من آخر.  ال يوجد نمط صحيح و نمط خا 

  

 أمناط التعلم  مناذج لتفاصيل أكثر خبصوص 

 املقابل   QRميكنك االطالع على حمتوى 
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ات	ج	ات التعلم الRشط   -� التعلم الRشط  4ملحق  IGاس  
  

  

  

  

  مفهوم التعلم الRشط: 

U يRتج عنها 
IVمارسها المتعلم والN U

IVات تعتمد ع] مشاركة تعلم قائم ع] األ�شطة المختلفة ال	سلوك
، واعتماد المتعلم ع] ذاته Uf̂ الحصول ع] المعلومات  U°	الموقف التعل Uf̂ ة	جابNالمتعلم الفاعلة واإل

ا Uf̂ تعلمه وpنغمس Uf̂ ا وتفاعل	P ا حيPpq ح	ث Nأخذ دورP  ،وا[zساب المهارات وتكpqن الق	م واالتجاهات
 Uf̂ مشاركة زمالئهk مفردە أوk انW أ�شطته سواء Pكون المعلم فيها  أحد مصادر التعلم ومرشدN ة	ا  ب¬ئة صف

 Pومحفز ^ F_ا لدافعيتهم نحو التعلم . للمتعلم  

  دور المعلم Uf̂ التعلم الRشط: 

ات	ج	ات التعلم الRشط ف	ما N]: إيتلخص دور المعلم Uf̂ ظل  IGس  

  

ات	ج	ات التعلم الRشط   –� التعلم الRشط  4ملحق  IGاس 
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  دور المتعلم Uf̂ التعلم الRشط: 

  شارك Uf̂ تصم	م التعلم وH¬ئته. } 
 N معمل 

ً
Äدعم (الدعم المت�ادل).  ستقpتفاعل وpث يتواصل و	أو ضمن مجموعة متعاونة، ح  

 N التvة للمش	قدم حلوال ذكN ث	حk ،تواجهه U
IVالت الvحل المش Uf̂ ل	والتحل FGمارس التفك

U تواجهه Uf̂ الح	اة. 
IVال  

 N P FGا فكر تفك  P	إ ا تأملN P	ا جاب  Uf̂،قة تعلمهpجودة هذا التعلم، ونوعيته. و   ط�  
  عن مصادر المعرفة،وpصل إليها، وpتواصل معها kفاعل	ة وكفاءة. �حث ي 
U بنوعيته. ي 

I±ة ناقدة تطور التعلم، وترت	ط�ح أسئلة ذكpناقش وpادر و� 
 Nأ�شطة متنوعة.  نو مارس المتعلم  
  شارك المتعلم Uf̂ تقي	م نفسه، وpحدد مدى ما حققه من أهداف. } 

 
  للتعلم الRشط: األهداف المرجوة عند ممارسة المتعلم 
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    فوائد التعلم الRشط: 

 ي 
ّ
م هتوصل المتعلمون خالل التعلم الRشط إ� حلول ذات معV̂ عندهم للمشvالت، ألن

^ المعارف الجدNدة الIV تعلموها kأفvار مألوفة لديهم.  F_طون بHي�  
 N .دةNزات حول فهمهم للمعارف الجدpشط ع] تع�Rحصل المتعلمون خالل التعلم ال  
جاع معلومات ا  IGع] اس ^ F_المتعلم xGشط تجRلحاجة إ� التوصل إ� ناتج خالل التعلم ال

  ثم رHطها ب�عضها.  ،ساkقة
^ قدراتهم ع] التعلم، kدون مساعدة سلطة عل	ا،وهذا Nعزز ي  F_شط للمتعلمRالتعلم ال ^ F_ب

  ثقتهم kذواتهم، واالعتماد ع] الذات. 
 Nمن العمل ^ F_شط المتعلمRة.  مكن التعلم ال	شاط وفاعلRب  
ك فيها وتكون ذات ق	مة أ[xG من ي  IGشط أو }شRنجز المتعلم المهام بنفسه خالل التعلم ال

U ينجزها له شخص أخر. 
IVالمهمة ال  

 N .د للمعرفة	شط ل,س المصدر الوحRظل التعلم ال f̂ المعلم xGعت  
  

ات	ج	ات التعلم الRشط: إ IGس  

ات	ج	ات التعلم الRشط مدى واسع إ®شمل  IGمثل من األ س ^ F_تعزز التعلم عند المتعلم U
IVشطة ال�

ا[هم Uf̂ العمل والتفكFG حول األ إ N Uمارسونها ( ¹§
IVاء ال	شbonwell&eison,1991  . (  

 إومن خالل 
P
ات	ج	ات التعلم الRشط Nعمل المتعلمون معا IGكة إل  س IGمجموعات نجاز أهداف مشk

ة كفاءتها مت�اينة FGصغ .  
         

^ اإل  وpمكن استخدام هذە F_المتعلم ^ FGات لتحف	ج	ات IGعلى المشاركة عبر:س  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

N Uمكن للمعلم توظ	فها Uf̂ حصصه إوسRتطرق ف	ما U[N لمجموعة من 
IVشط الRات التعلم ال	ج	ات IGس

^ تعلمهم وتنم	ة قدراتهم المختلفة.  F_من أجل تحس ^ F_ة لمساعدة المتعلم	الدراس    
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  ناقش –اقرأ  –استمع 

ات	ج	ة  IGعاب النص خالل القراءة، وق�ل القراءةإس	zع] اس ^ F_ذ }ستمع المتعلمون ا� إ ®ساعد المتعلم
 FGعد القراءة محا̂¼ة قصHع الدرس. وqقرأ المتعلمون النص المحدد حول موضN عدها المعلم، ثمN ة

ة حول موضqع الدرس FGة أو مجموعات نقاش صغ FGل مجموعة نقاش كبvشzقارن  ،تN وخالل النقاش
  المتعلمون المعلومات من المحا̂¼ة مع المعلومات Uf̂ النص. 

ات	ج	ة خطوات اإل  IGس :  

1 .  Pختار المعلم جزءN من النص للقراءة.  ا 
  وقد }ستخدم منظم تخط	Uf̂ UÁ ذلك. �Nعد المعلم المعلومات المهمة من النص Uf̂ الفقرة األو . 2
ة حول  . 3 FGالمعلم محا̂¼ة قص U

I±لN ع القراءة ( ال تتجاوزqدقائق ) 10موض .  
4 .  ^ F_طلب من المتعلمNقرؤ أN ما استمعوا و ن ^ F_قارنوا بpقرؤونه إا وN قة مع ماkالخطوة السا Uf̂ ه	ل

 اآلن. 
ن أيناقش المعلم طالkه خالل القراءة أو kعد القراءة حول ما قرؤوە لتعميق فهمهم للقراءة ع]  . 5

 :  توجه خالل المناقشة األسئلة التال	ة
ء فهمته خالل سماعك وقراءتك ؟ • U

§µ ËG]ماهو أ 
ء فهمته خالل سماعك وقراءتك ؟ • U

§µ ماهو أقل 
U أثارها هذا الدرس Uf̂ عقلك ؟ •

IVار الvاألسئلة أو األف U·ما 
 

  شارك  –ناقش  –اقرأ  

ات	ج	ة تعتمد فكرة اإل  IGمجموعات  ع] أنَّ س Uf̂ كونونN ل أفضل عندماvوضحون #شpلخصون وN القراء
 Pعضk عضهمk دعمN ة	ص ع] فهم النصوص وط�ح األسئلة حول النص. ثنائ	ا، و�ساعد التلخ  

ات	ج	ة خطوات اإل  IGس :  

 Nختار المعلم نص Nحتوي ع] عدة فقرات مناس�ة للقراءة.  . 1
^ ع] رHط األفvار  . 2 F_مفردە.و�شجع المعلم المتعلمk ل متعلم الفقرة األو� من النصW قرأN

 والمفاه	م الجدNدة Uf̂ النص مع تلك Uf̂ بRيتهم المعرف	ة. 
3 .  P FGجدوا لها تفسN لم U

IVساؤالت الzط�ح ال ^ F_طلب المعلم من المتعلمN ناقشوا بهاpا ل,شاركوا و
 أقرانهم Uf̂ الخطوة القادمة. 

^ استخدام الجدول التا�U لمساعدتهم ع] تنظ	م أفvارهم: Nمكن  F_للمتعلم  
  إجاkات الzساؤالت   الzساؤالت 

    
^ تكpqن ثنائ	ات.  . 4 F_طلب المعلم من المتعلمN 
U مع : ي�zادالن األفvار ف	ما ب¬نهما ، Nدرب Wل منهما اآلخر، ثم يتفقان ع] عدة  . 5

يzشارك Wل ثنا��
^ kالفصل.  F_ة المتعلم	قk أسئلة لطرحها ومناقشتها مع 

 Nقدم المعلم التغذNة الراجعة الالزمة.  . 6
7 .  . Uقراءة النص التا� Uf̂ قةkمكن تكرار الخطوات الساN 
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ات	ج	ة  IGح إسqالفرز المفت  

ات	ج	ة  IGيح الفرصة إسzح يqة . والفرز المفت	طرق منطقk ف المعلومات	Rع] تعلم تص ^ F_ساعد المتعلم®
ن ول,س هناك ض�ط مسبق للفئات Wما Uf̂ الفرز المغلق ح	ث يوضح و لفرز المحتوى Wما يراە المتعلم

^ ك	ف	ة تنظ	م وفرز المعلومات ( العناوpن الرئ,س	ة للفرز ) .  F_للمتعلم  

ات5ج5ة اإل خطوات  ��  : س

^ قائمة متنوعة من المحتوى المعرN Uf̂مكن فرزها ( وpمكن أن تكون تلك  . 1 F_قدم  المعلم للمتعلمN
U يU©̂�R فرزها 

IVاءال	كون عدداألشN ان U©̂�Rpة ) وNاء ماد	طاقات صور ، أو أشk ، لماتW القائمة
 المحتوى.  متنوعة بناء ع] الموضqع أو 

^ إ� مجم . 2 F_قسم المعلم المتعلمN .ة	اعHة أو ر	وعات ثنائ 
3 .  U©̂�Rpالقائمة و ^ F_فرز المتعلمNأ Pمها مع	تنظ Uf̂ اء والس¯ب	األش ^ F_طات بkا IGا. ن يوضحوا ال 
®ساعدهم المشاركة لمعرفة ك	ف  ،®شارك المجموعة نz	جة الفرز المفتqح مع kق	ة المجموعات  . 4

 Nفكر زمالؤهم وس¯ب التنظ	م. 
 

ات	ج	ة  IGلمات المحذوفة  إسoال  

مناس�ة لجميع الفئات العم�pة، يتم فيها تقي	م القراء حول النص، ح	ث يتم حذف Wلمات  ةط�pقة تفاعل	
^ األقواس.  F_لمات بoنتاج الzاس ^ F_طلب من المتعلمpدال منها أقواس،  وk وضعpمن النص و  

̈§ Wلمات مكتHqة Uf̂ الجملة ، أما الطال ئبتداعند تقدNمها للمرحلة اإل  ب 	ة تكون الoلمات المحذوفة kعد ع
  Uf̂ المراحل المتقدمة فإنه يتم حذف الoلمة kعد خمس Wلمات مكتHqة. 

ات5ج5ة خطوات اإل  ��  : س

 Wلمة.   N250 – 300ختار المعلم  قطعة من النص تحتوي ع]  . 1
ة ).  . 2 FGاألو� واألخ ^ F_ل جملة  ( ماعدا الجملتW لمة السادسة منoحذف المعلم الN 
3 .  ^ F_حذف بN10-30  أk دلها�zالنص و�س Uf̂ لمةW ةkمكن كتاN : ة	المرحلة االبتدائ Uf̂ ) .قواس

    . الoلمات المحذوفة مع التم�pن )
هم أن األداء الج	د لهم سوف Nكون عندما Nجيبون ع]  . 4 xGخpو ^ F_قدم النص لجميع المتعلمN60 

 % من الoلمات المحذوفة. 
^ حل التم�pن #شvل فردي.  . 5 F_طلب المعلم من المتعلمN 
6 .  ^ F_قسم المعلم المتعلمNقارنون  إ�N ث	حk ة FGاتمجموعات صغkهم داخل المجموعة. إجا 
7 .  Pل مجموعة طال�W ث تضم	حk ن المجموعاتpqعاد تكN ا  Pقة   ،من مجموعة أخرى ا واحدpط� Uf̂ ماW

 ج,سكو. 
8 .  . ^ F_ناقش المتعلمpلمات المحذوفة ع] السبورة وoكتب المعلم الN  
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ات	ج	ة  IGدورة األقران إس  

^ لمجموعات مؤلفة من ثمان	ة أشـــخاص Uf̂ المجموعة الواحدة :  F_م المتعلم	قة تعلم يتم فيها تقســـpط�
اب مجموعات ثنائ	ة متحركة وثابتة بهدف تدرpب kعضــــــــــهم ال�عض W Uf̂ل جولة وا[zســــــــــإ� ينقســــــــــمون 

   . مهارات اجتماع	ة

ات5ج5ة خطوات اإل  ��  : س

1 .  
ً

Ñصـــــــمم المعلم ســـــــؤاN  P	ناول حل  ا أســـــــاســـــــzمحتوى الدرس أو الوحدة يk مفهوم له عالقةk مرت�ط
 مشvلة. 

2 .  ^ F_قسم المعلم المتعلمN ث تضم المجموعة الواحدة إ�	حk 8مجموعات  . ^ F_متعلم 
U متجــاور)  . 3

Nقســــــــــــــــم المعلم األفراد W Uf̂ــل مجموعــة ثمــان	ــة لتكpqن أرHــع مجموعــات ثنــائ	ــة (ثنــا��
 فرع	ة ضمن المجموعة. 

^ kاأل . 4 F_8-1رقام من ( يرقم المعلم المتعلم  .( 
 Nقدم لoل مجموعة �سخة من السؤال األول.  . 5
k Uمشاركة األفvار وتدرpب kعضهم ال�عض وحل السؤال.  . 6

 Nقوم الثنا��
زمالئهم المجــاورpن لهم ( مع أو عكس إ� ) االنتقــال  8،  6،  4، 2من األرقــام (  Nطلــب المعلم . 7

 . ) 6عقارب الساعة ) وتكرار الخطوة رقم ( 
 أما[نهم األصل	ة. إ� )  8،  6،  4، 2ن ( و تكرر الخطوة الساkقه حN IVعود المتعلم . 8
ات جدNدةو يzشارك المتعلم . 9 xGسبوە من خz]ة ما ا	ات األصل	الثنائ Uf̂ ن . 

  
ات	ج	ة  IGمخطط فن  إس  

 ^ F_من خالل دائرت ^ F_أومصــــــــــــــطلح ^ F_مفهوم ^ F_يركز ع] المنطق ، }ســــــــــــــتخدم للمقارنة ب U°	مخطط تنظ
^ ( Nمكن زpادتها ب�pادة عدد عنا¼ المقارنة  ) .  F_متقاطعت  

ات5ج5ة خطوات اإل  ��  : س

1 .  U
U أو جماU³  (عند تنف	ذها #شــــــــــــــــvل ثنا��

ن يراU³ أجماU³ : ̂¼ورة  أو تنفذ #شــــــــــــــــvل فردي ، ثنا��
 ق تنظم عمل فراد المجموعة حN IVضمن التعلم الRشط ). المعلم طر 

2 .  
ً

ÄـــــــامW قرأ المتعلم المحتوىN ^ F_ثم }ســــــــــــــــتخ�ج أوجـــــــه الشــــــــــــــــ�ـــــــه واالختالف ب 
^ من خالل المنظم التخط	W UÁما kالشvل المقاkل   F_المفهوم<<<<  

 Nمكن تنف	ذها kط�pقة أخرى Wما Uf̂ الخطوات التال	ة : 

 Nختار المعلم المنظم  . 1
ً

Äمث U
Ëالثال� UÁ	3 ( التخط  ^ F_م) 3دوائر متقاطعة للمقارنة ب	مفاه .  

2 .  
P
kح	ث Nمثل Wل حرف أو رقم عالقة  ا أو أرقامP  ا Nضـــــــــع داخل Wل جزء من الدوائر المتقاطعة حروف

^ الدوائر  أو للدائرة نفسها  F_عالقات ب . 
^ عن هذە الحروف أو األرقام وماذا تمثل؟  . 3 F_سأل المعلم المتعلم{ 
 رHاع	ة.  أو Nمكن تنف	ذها #شvل فردي أ Uf̂  مجموعات ثنائ	ة  . 4
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ات	ج	ة   IGالدائري إس UV̂العصف الذه  

ات	ج	ة ®شـــــــــــجع هذە اإل  IGارهم ومعتقداتهم من خالل ســـــــــــvومشـــــــــــاركة أف ^ F_ع] تحســـــــــــ ^ F_ســـــــــــئلة أالمتعلم
^ Nقاومون المشـاركة حول ما Nعرفونه نَّ إمتنوعة. ح	ث  F_عض المتعلمk،  حول  أو FGعرفون ال�ثN عندما ال

ات	ج	ح	ث تعمل هذە اإل  ،الموضــــــــqع IGل من القلق لديهم من خالل الســــــــماح لهم بتمعن  ةســــــــ	ع] التقل
 ،ومن ثم اخت	ار الســـــــؤال الذي }شـــــــعرهم kاالرت	اح ،هممماأئلة الملصـــــــقة والمRشـــــــورة ســـــــمجموعة من األ 

ات	ج	ن هذە اإل أه. Wما نن Nجيبوا عأوpمكن  IGع] الحركة ومناقشـــــــة  ةســـــــ ^ F_ســـــــئلتهم مع أ®شـــــــجع المتعلم
  أقرانهم. 

ات5ج5ة خطوات اإل  ��  : س

مفهوم ســـــوف  أو مصـــــطلح  أو ســـــئلة ق�ل kداNة الحصـــــة حول موضـــــqع Nجهز المعلم قائمة من األ  . 1
ة وpعلقها Uf̂ أرجاء الفصــــــل  FGأجزاء من ورقة مســــــتقلة كب Uf̂ ل ســــــؤالW كتبpيتعلمه المتعلمون و

 يوزعها ع] المجموعات.  أو 
^ k Uf̂ــداNــة الحصــــــــــــــــــة قراءة األ  . 2 F_طلــب من المتعلمN طلــب منهمpأســــــــــــــــئلــة المتنوعــة و Uf̂ كتبواN ن

 ل	ة السفل	ة من الورقة Wل ما Nعرفونه عن Wل سؤال. المساحات الخا
راق ع] المجموعـات : Nطلـب المعلم من Wـل مجموعـة كتـاkـة تعل	قـاتهـا وتم�pر و تم توزpــــع األإذا 

 الورقة للمجموعات األخرى لتض	ف تعل	قاتها. 
 . جاkاتعند انتهاء الجميع يناقش المعلم اإل  . 3
االســــــــــــتماع للمعلومة لتأ[	د أو  أو راءة، ال�حث، ن مســــــــــــتعدين للقو kعد المناقشــــــــــــة Nكون المتعلم . 4

U شاركوا بها. 
IVدحض المعرفة ال 

 

ات	ج	ة  IGال�رة  إس U̧   ر

ات	ج	ة  IGوكسإس ^ F_ط المتعلم	شRة ر الجمود، وتقدم هذە اإل ــــــــــــــــــفعالة لت	ج	ات IGدة وممتعسNقة جدpةط� 
^ Uf̂ تلخ	ص التعلم وا[zشـــــــــاف ا F_الفصـــــــــلأللمســـــــــاعدة المتعلم Uf̂ نpاآلخ� ^ F_المتعلم FGار وتفكvث  ،ف	ح

 U
§µ د ( أو	الk ال�رة U̧ ^ kعضــــــــــهم ال�عض Uf̂ أرجاء الغرفة ومن  ءNطلب المعلم منهم ر F_أصــــــــــغر وأخف ) ب

  هم اآلخ�pن Uf̂ الفصل. ئثم يzشاركون أفvارهم و�ستق�لون أفvار وأمثلة زمال 

ات5ج5ة خطوات اإل  ��  : س

^ الجلوس ع] الطاوالت  . 1 F_طلب المعلم من المتعلمN أرجاء الفصل.  أو Uf̂ الوقوف 
ن Nفكروا لعـــدة دقـــائق حول أNـــذكر المعلم طالkـــه kـــالمحتوى المعرUf̂ الســـــــــــــــــــابق وpطلـــب منهم  . 2

U تعلموها. 
IVاء المهمة ال	األش 

. NعUÁ المعلم كرة ( خف	فة الوزن Nمكن مسكها #سهولة  . 3 ^ F_وال®س¯ب ال̂=ر ألحد المتعلم 
4 .  Pقدم مصطلحN طلب المعلم من ذلك المتعلم األول أنN ا  Pا ، مفهوم  

ً
Ñأو فكرة معينة مرت�طة  ، مثا

 kالدرس. 
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U̧ ال�رة  . 5 متعلم آخر ، والذي kدورە سوف Nع	د ماقاله المتعلم األول إ� يوجه المعلم المتعلم بر
 Pارvف أف	ضpأخرى ع] الرد.  ا و 

U̧ ال�رة بنفس الط�pقة حN IVض	ف المتعلمون ع]  الفكرة #شvل أعمق. }ستمر الم . 6  تعلمون بر
  نصائح وتعدNالت ع] الط�pقة : 

 N ^ F_د  نأمكن للمتعلمNف عنو ذا إي�دؤوا من جد	ضـــــــN ماk لتكرار اـــــــــــــــــــــــر صـــــــقعت ال�رة ع] األرض
 للRشاط. 

  ا Nجعل الRشــــــــاط مرحP  نأNحاول المعلم  نأورة ̂¼  
P
^ يتفاوتون Uf̂ ا نأ ا خصــــــــوصــــــــP  ا وخف	ف F_لمتعلم

 قدراتهم Uf̂ مسك ال�رة ورميها. 
^ و  نأورة ̂¼   F_المتعلم ^ F_دة بNنأيتجنب المعلم المنافســـــــــة الشـــــــــد  U̧ Nذكرهم kأهم	ة الرفق Uf̂ ر

 ال�رة. 
ات	ج	ة ورة رHط التفكFG الناقد Uf̂ هذە اإل ̂¼   IGطلب المعلم حســــــــــN ث	نأ  

ً
Ñســــــــــألوا ســــــــــؤا{  PدNا جد 

ن Nج	ب ع] الســــــــــــــــؤال أ�رة، والمتعلم الذي Nمســــــــــــــــك ال�رة عل	ه ال ا للمتعلم اآلخر ق�ل أن يرمو 
  ،المطروح

ً
Ñط�ح سؤاN ر ال�رة لمتعلم آخر. ثمpآخر ق�ل تم�  

 
 

ات	ج	ة  IGالساخنإس Uµال�ر  

ات	ج	ة تقوم فكرة هذە اإل   IGس(Hot Seat Strategy)  [ع ^ F_ع] ط�ح األسئلة من ق�ل المتعلم
^  ا محددP  ا محور األسئلة موضوعP المعلم أو متعلم kح	ث Nكون  F_للمتعلم. 

عد هذە اإل 
ُ
ات	ج	ة وت IGم ومعتقدات معينة لدى س	د المعلم ترسيخ قpمن الطرق الفعالة عندما ي�

، و·U تن°U عدة مهارات مثل القراءة وHناء األسئلة وت�ادل األفvار. Wما أنها مفضلة عندما ي�pد  ^ F_المتعلم
^ أو م F_ع معqموضk ل	م معينةالمعلم التفص	فاه.  

ات	ج	ة خطوات  IGالساخنإس Uµال�ر(Hot Seat Strategy):  :  

1 .  Uµال�ر) Uµل دائري، ووضع كرvة #ش	الغرفة الصف Uf̂ Uµوضع المقاعد أو ال�را FGتغي
  .الساخن) Uf̂ مركز الدائرة

2 .   Uf̂ الجلوسk أو مهارة معينة ^ F_ع أو محتوى معqموضk ^ FGع تمqطلب المعلم من متعلم متطN
  .ال�رUµ الساخن

. و Nط�ح المتعلم . 3 ^ F_ب المتعلم عن أسئلة المتعلم	جpُن األسئلة، و 
 Uالتا�W نظام المجموعات Uf̂ الساخن Uµمكن استخدام ال�رNُ و:  

1 .   ^ F_قسم المعلم المتعلمN ة إ� FGقسم  6 – 5مجموعات صغN عد قراءة الدرس، أوk ^ F_متعلم
 .الدرس إ� فقرات kح	ث Nختص Wل متعلم kفقرة معينة

 Nجلس أوً~ متعلم متطqع من Wل مجموعة Uf̂ ال�رUµ الساخن Uf̂ المنتصف .  . 2
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3 .  U
IVه أسئلة مفتوحة إما عن الدرس أو الفقرة ال	لهم و يوجهون إل	طون بزم	حN ^ F_ة المتعلم	قk

 ل�رUµ الساخن. Nختص بها الجالس Uf̂ ا
ن األدوار ف	ما ب¬نهم، kح	ث Nجلس أ[ËG من طالب Uf̂ المجموعة و وpمكن أن ي�zادل المتعلم . 4

  ع] ال�رUµ الساخن . 
  

 :مالحظة
ات	ج	ة Nلعب المعلم Uf̂ هذە اإل  IGــــع سpونجاح النقاش، وتوز FGلت,س ^ F_ار المتعلم	من خالل اخت ̈ دور الم,

^ ع] المجموعات، وط�ح  F_ستخدم هذە المتعلم
ُ
. وعادة ® ^ F_ه المتعلم	أو توج FGاألسئلة؛ إلثارة تفك

ات	ج	ة اإل  IGع سqالموض Uf̂ FGولمساعدتهم ع] التفك ^ F_المتعلم FGة عامة أو شائكة إلثارة تفك	لمناقشة قض
   .من جوانب عدة واالستماع لوجهات نظر مختلفة

  

  

ات	ج	ة  IGالمت�ادلة  أسئلة ال�طاقاتإس  

 U· ة	ج	ات IGجميع المواد. إس Uf̂ ة و المتوسطة و ®ستخدم	مناس�ة لطالب المرحلة االبتدائ 
ات	ج	ة خطوات  IGالمت�ادلة سئلة ال�طاقاتأإس  :  

1 .   ُN ّو ع ^ F_طاقة تتألف من سؤالk لWإد المعلم ال�طاقات و . ^ F_جابت  
^ ال�طاقات.  . 2 F_يوزع ع] جميع المتعلم  
 ن ي�حث عن ق�pن. أNطلب المعلم من Wل طالب   . 3
. و }سأل المتعلم األ . 4 ^ F_له السؤال	ل زم 
. و }سأل الثاU�̂ زم	له األ . 5 ^ F_ل السؤال 
 . ةجاkالمتعلم فإن زم	له Nقدم له اإل  إجاkةUf̂ حاله عدم   . 6
 }شكران kعضهما و ي�حث Wل منهما عن زم	ل جدNد.   . 7
 ن ي�zادالن ال�طاقات kعد ذلك و ي�حثان عن زمالء جدد. أ ممكن . 8

   

 الحظ :  
 N لمةvk ات األسئلةkات (أسئلة مفتوحة)و فضل أال تكون إجاkل أسئلة متعددة اإلجاk احدة.  
 N ^ F_الساخن بهدف ®شجيع المتعلم Uµال�ر Uf̂ جلس المعلمN ن األسئلة، ع مكن أنpqتك [

  و�شجعهم ع] األسئلة المفتوحة. 
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ات	ج	ة  IGأعواد المثلجاتإس  

ات	ج	ة ®ستخدم هذە اإل  IGاألسئلة المفتوحة،س Uf̂ ث يركز المتعلم	ار و حvشاركوا األفzاههم لي�zمع  ن  ان
  حول الدرس . اآلخ�pن زمالئهم 

ات	ج	ة ®شجع هذە اإل   IGع] س  ^ F_مناقشات ال والمشاركة الفعّ االستماع الفعّ جميع المتعلم Uf̂ الة
  الفصل. 

ات5ج5ة خطوات  �� :أعواد المثلجات إس
 .Nكتب  المعلم اسم Wل طالب ع] عود من  أعواد المثلجات(ا}س ك�pم) 

 .Nضع األعواد Uf̂ عل�ة Uf̂ مقدمة الفصل  . 1
^ kالط�pقة وك	ف يتم استخدام األعواد .   . 2 F_المعلم المتعلم xGخN 
U وهم   . 3

^  وتوج	ه سؤال لهم }سحب المعلم #شvل عشوا�� F_عند عقد مناقشة مع المتعلم
 .}شاهدون أحد األعواد وpطلب من المتعلم الذي يوجد عل	ه اسمه أن Nج	ب

ح أو للدرس، kعد أن يرجع العود   . 4 §̈ العل�ة مرة اخرى،والس¯ب Uf̂ ذلك � إNعود المعلم مرة أخرى لل
  .حN IVدرك المتعلم أنه من الممكن أن يوجه له السؤال مرة أخرى

  
 

ات	ج	ة  IGمإس	خرائط المفاه  

تب فيها مفاه	م المادة الدراســــــ	ة Uf̂ صــــــورة  IGة ال�عد ت	ة ثنائ	ط	م ع�ارة عن رســــــوم تخط	خرائط المفاه
واألقل خصـــــــــوصـــــــــ	ة Uf̂ قمة الهرم إ� المفاه	م األقل هرم	ة kح	ث تتدرج من المفاه	م األ[ËG شـــــــــمول	ة 

شــمول	ة واأل[ËG خصــوصــ	ة Uf̂ قاعدة الهرم , وتحاط هذە المفاه	م kأطر ترت�ط ب�عضــها kأســهم مكتوب 
تمث	ل المعرفة عن ط�pق أشــــــــــــــvال تخط	ط	ة ت�Hط المفاه	م kعضــــــــــــــها ال�عض أي يتم  عليها نqع العالقة

  . ط®س° Wلمات ال�kHخطوط أو أسهم Nكتب عليها Wلمات 
^ المفاه	م، وتعميق  F_شاف العالقات بz]دة، واNم معلومات جدNتقد Uf̂ م	و®ستخدم خرائط المفاه

 . الفهم، وتلخ	ص المعلومات، وتقpqم الدرس
 

   :مكونات خ�yطة المفاه5م

كة للظاهرة أو تصورات ذهن	ة   . 1 IGتج من الصفات المشRي U[هو بناء عق : U°كونها المفهوم العلN
 . الفرد لألش	اء ، وpوضع المفهوم داخل شvل ب	ضوي أو دائري أو م�Hــع

^ أو أ[ËG مثل : ينقسم ، تنقسم    . 2 F_مفهوم ^ F_ط بHلمات ®ستخدم ل�W ع�ارة عن U· : طHلمات رW
كب ، من ، له  IGالخ….. ، تصنف ، إ� ، هو ، يتكون ، ي . 
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   :أنواع خ�pطة المفاه	م

 مفاه	م رHط و مفاه	م فصل.   . 1
 مفاه	م عالقة و مفاه	م تصR	ف	ة.   . 2
 . مفاه	م عمل	ة ومفاه	م وجدان	ة  . 3

  
  خطوات تصم	م خ�pطة المفاه	م : 

k طة مفهومpم خ�	مكن تصمNةا	ت�اع الخطوات التال :  
 . اخت	ار موضqع ول	كن هو المفهوم الرئ,س   . 1
2 .    PدNتحد ËG]ة وشموً~ إ� األ	عموم ËG]م األ	المفاهk م قائمة	اترت,ب أو تنظ . 
ز العالقة ب¬نها  . 3 xGل يvش Uf̂ م	م المفاه	تنظ . 
مع  رHط المفاه	م مع kعضها kخطوط ، وتوضيح نوع	ة العالقة ب¬نها vkلمات تعxG عنها   . 4

 . استخدام األلوان والصور قدر المستطاع
 

   :المفاه	مأهم	ة استخدام خ�pطة 
 
ً

Ñس�ة للمتعلمأوRالk ::    
جاعهات  IGدماغ المتعلم لسهولة اس Uf̂ م المعلومات	نظ.  
 ¯س	ط المعلومات ع] شvل صور وWلمات ت 
^ المفاه	ما  F_ل�حث عن العالقات ب .  
^ المفاه	م   F_ال�حث عن أوجه الش�ه واالختالف ب .  
  .رHط المفاه	م الجدNدة kالمفاه	م الساkقة الموجودة Uf̂ بRيته المعرف	ة  
^ المعلومات    F_ة لمهمةافصل ب	ار األمثلة المالئمة لتوضيح  ،والمعلومات الهامش	واخت

  . المفهوم
 .  إعداد ملخص تخط	UÁ لما تم تعلمه ( تنظ	م تعلم موضqع الدراسة)  
  .قي	م المستوى الدراUµ ت 
   V̂تحقيق التعلم ذي المع .  
  . زpادة التحص	ل الدراUµ واالحتفاظ kالتعلم  
  .اإلkداع والتفكFG التأم]U عن ط�pق بناء خ�pطة المفاه	م و عادة بنائها   
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 P	س�ة ثانRالk للمعلما:    
  . أو سنة دراس	ة ،أو فصل دراUµ  ،أو وحدة ،لتخط	ط للتدر�س سواء لدرسا   
    ^ F_اە المتعلم�zان ^ FGشافاتهم ،تركz]ارهم واvم أف	قة تنظpو رشادهم إ� ط� .   
   .تحدNد مدى اال®ساع والعمق الذي Nجب أن تكون عل	ه الدروس   
   . والوسائل المساعدة Uf̂ التعلم ،اخت	ار األ�شطة المالئمة   
    ^ F_م مدى تعرف وتفهم المتعلمpqةل تق	للمادة الدراس U

ك	ب البنا�� IGل .   
, والعمل ع] تصح	حها     ^ F_كشف التصورات الخاطئة لدى المتعلم . 
^ ع] إتقان بناء المفاه	م المتصلة kالمواد مساعدة ا    F_درسونها ،لمتعلمN U

IVأو المقررات ال .    
ك	ب والتقpqم) لدى المتعلم ألنه يتطلب من     IGل وال	ا (التحل	لوم العلk اتpqاس مست	ق

 P	مالمتعلم مستوى عال	طة المفاهpد عند بناء خ�pا من التج�.  
ام المت�اد    IGة روح التعاون واالح	المعلم والمتعلم)تنم ^ F_المعلم وطلبته (أداة اتصال ب ^ F_ل ب.  
    ^ F_المتعلم ^ F_للمناقشة ب U³جما U°	مناخ تعل FGتوف.  
    .  ^ F_م لدى المتعلم	وتطور المفاه FGاس تغ	ق 

 
  

ات	ج	ة  IGةإس	ال�طاقات المروح 

ات	ج	ة تعتمد هذە اإل  IGم مستوى فهم المتعلم للدرسس	سئلة وذلك بوضع مجموعة من األ  ،ع] تقي
 . k Uf̂طاقات يتم عرضها #شvل المروحة

 
ات5ج5ة خطوات  ��  :ال-طاقات المروح5ةإس

^ ب�عدادها Uf̂ أNصمم المعلم kطاقة   F_لف المتعلمvN أو Uقة أو الدرس الحا�kسئلة عن الدروس السا
  . للتأ[د من صحة المحتوى)(وpراجعها قوقت ساب

1 .   ^ F_قسم المتعلمN ل مجموعةإ�W Uf̂ طالب (عةHأر) ة FGمجاميع صغ : 
 

  .: Nجعل ال�طاقات ع] شvل مروحة و Nطلب من المتعلم الثاU�̂ سحب kطاقة لو المتعلم األ
 U�̂المتعلم الثا  U�̂قول له أمامك خمس ثواN صوت مرتفع السؤال ع] المتعلم الثالث وk قرأN :.  

  .: Nج	ب عن السؤال المتعلم الثالث
ن Wانت خاطئة إن Wانت صح	حة يثUV̂ ع] زم	له و }شجعه، و إ جاkة: Nق	م اإل  المتعلم الرابع
 . الصح	حة جاkةNدرHه ع] اإل 

  
^  Uf̂ ال�ط  . 2 F_المتعلم ^ F_اقات االخرىتكرر المهمة ب . 
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ات	ج	ة  IGالتإسvحل المش  

  

U̧ إ� التخلص منها  ة وتردد تتطلب الق	ام kعمل kحث ير FGل عام معناها حالة شـــــــــك وحvلة #شـــــــــvالمشـــــــــ
و � الوصــــــــول إ� شــــــــعور kاالرت	اح، وpتم من خالل هذە الط�pقة صــــــــ	اغة المقرر الدراW Uµله Uf̂ صــــــــورة 

kأنهم أمام موقف قد  ونوالمشvلة: ·U حالة }شعر فيها المتعلممشvالت يتم دراستها kخطوات معينة. 
^ من اإل  جاkةNكون مجرد ســــــــــــؤال Nجهلون اإل  F_واثق FGةعنه أو غkلة من  جاvحة، وتختلف المشــــــــــــ	الصــــــــــــح

المشـــــــvالت ( األســـــــلوب  وpطلق ع] ط�pقة حل ح	ث طولها ومســـــــتوى الصـــــــعHqة وأســـــــال	ب معالجتها،
 
َّ
^ و شـــــــــــعارهم kالقلق إزاء وجود مشـــــــــــvلة ال  ها العل°Uf̂ U التفكFG ) لذلك فإن F_المتعلم FGتقوم ع] إثارة تفك

^ kال�حث الســـــــــتكشـــــــــاف  F_ام المتعلم	جاد الحل المناســـــــــب لها قNتطلب إpعون حلها #ســـــــــهولة. و	ســـــــــتط{
U توصل إ� الحل. 

IVالحقائق ال  

ات	ج	ة  IGالتإسvحل المش Problem Solving  منظم UV̂شاط ذه� U·ي�دأ  للمتعلم U°وهو منهج عل .
 FGثارة تفكzاسkلة ما ®ستالمتعلمvة،ح، بوجود مش	وال�حث عن حلها وفق خطوات علم ، FGق التفك 

 . من خالل ممارسة عدد من الRشاطات التعل	م	ةو 
 

Nكzسب الطالب من خالل هذە الط�pقة مجموعة من المعارف النظ�pة ، والمهارات العمل	ة 
المرغوب فيها ، Wما انه Nجب أن Nكzسبوا المهارات الالزمة للتفكk FGأنواعه وحل واالتجاهات 

N Uحيونها والح	اة المستق�ل	ة ال تحتاج فقط إ� المعارف  إعداد ألن  ،المشvالت
IVاة ال	الطالب للح

اتها وحركتها   ،والمهارات العمل	ة FGمتغk اة	يواجهوا الح U»السريعة k ل الk ،د لهم من ومواقفها المتجددة
اتهم من  xGخk لة لم تمرvدة ومواقف مشNات جد	ساب المهارات الالزمة للتعامل بنجاح مع معطz]ا

 . ق�ل ولم يتعرضوا لها 
 

وتدرpب الطالب ع] حل المشvالت أمر ̂¼وري ، ألن المواقف المشvلة ترد Uf̂ ح	اة Wل فرد وحل 
، وpن°U قدرتهم ع] FGالتفك Uf̂ مة	ب سل	كسب أسالN التvما المشW U[التأم FGنه }ساعد أ التفك

 ^ F_امل استخدام المعلومات، و ثارة حب االستطالع  المتعلمvالمختلفة، وت FGع] استخدام طرق التفك
، وتفسFG الب	انات kط�pقة منطق	ة تهم وكذلك تنم	ة قدر  ،العق]U نحو اال[zشاف U[العم FGع] التفك

الثقة Uf̂ أنفسهم،  ئهم الصعHqات، و عطاصح	حة، وتنم	ة قدرتهم ع] رسم الخطط للتغلب ع]
U يتعرضون لهاأو وتنم	ة االتجاە العل°Uf̂ U مواجهة المواقف 

IVالمألوفة ال FGلة غvالمش . 
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 U[N ماk ة ^ FGلة المختارة للدراسة متمvط أن تكون المش IGع] أنه }ش:   

1 .  ^ F_لة مناس�ة لمستوى المتعلمvأن تكون المش . 
2 .  ^ F_للمتعلم Uf̂جب أن تناسب المستوى المعرN تتضمنها U

IVات ال	أن العمل . 
 أن تثFG المشvلة دافع	ة المتعلم    . 3
  أو أال تفقد المتعلم  الثقة Uf̂ نفسه  . 4

P
 . تح�طه kان تكون لغزا

 . هاراتهأن تكون ذات معV̂ للطالب kح	ث تن°U مفاه	مه ومعلوماته وم . 5
 . المتعلم المتعلمأن تتضمن أش	اء حق	ق	ة Nألفها  . 6
اتهم الساkقة . 7 xGوخ  ^ F_اة المتعلم	حk ع الدرس، ومتصلةqموضk ةpqأن تكون ذات صلة ق .  
 .االبتعاد عن استخدام الط�pقة اإللقائ	ة Uf̂ حل المشvالت إال Uf̂ أضيق الحدود . 8

^  ع] حل المشvلة  F_قوع] المدرس إرشاد وحث المتعلمpعن ط�:    
^  ع] القراءة الحرة واالطالع ع] مصادر المعرفة المختلفة من ال�تب والمجالت    . 1 F_حث المتعلم

 .وغFG ذلك
^ ع] اخت	ار أو انتقاء المشvلة المناس�ة وتحدNدها وتوزpــــع المسؤول	ات ب¬نهم   . 2 F_المتعلم ^ F_عN أن

  .حسب ميولهم وقدراتهم
^ ع] اال    . 3 F_شجيع المتعلمzقوم بN لهم أن � FVحالة تهاونهم، وته Uf̂ شاطRحفزهم ع] الpستمرار و

U تعينهم ع] التفكFG إ� أقÈ درجة ممكنة
IVة ال	م	المواقف التعل .  

رض واألهداف ومن غال kد أن Nصاحب هذە الط�pقة عمل	ة تقpqم مستمر من ح	ث مدى تحقق ال . 4
 ^ F_ل سلوك المتعلمNث مدى تعد	دة و كسابهم معلومات واهتمامات و  ،حNم جد	اتجاهات وق

 مرغHqة. 
   :والkد للمعلم من

 : تحدNد المشvلة . 1
  ^ F_تناسب مستوى نضج المتعلم U

IVلة الvار المش	هذە الخطوة هو اخت Uf̂ كون دور المعلمpو
 .والمرت�طة kالمادة الدراس	ة

 : فرض الفروض   . 2
N Uضعها المتعلم

IVالتصورات ال U·و و U·لة وvن ب�رشاد المعلم لحل المش FGالتفك Uf̂ الخطوة الفعالة
وخطة الدراسة، وتتم نz	جة المالحظة والتج�pب واالطالع ع] المراجع والمناقشة واألسئلة 

ها FGوغ. 
 : تحقيق الفروض    . 3

ا ومعناها تج�pب الفروض واخت	ارها واح Pصل المتعلم دN IVعد اآلخر، حk ــها وHار أق�	اختk ،ن للحل
  .عامة مرت�طة بتلك المشvلة للمنطق والصحة أو الوصول إ� أحvام

 .الوصول إ� أحvام عامة ( التطبيق )   . 4
U تم التوصل إليها للتأ[د من صحتها

IVام الvأي تحقيق الحلول واألح . 
   :الخطوات الرئ,س	ة لط�pقة حل المشvالت  

 تحدNد المشvلة.  . 1
,%U جمع الب	انات، تحل	ل األس�اب، ال�حث عن الس¯ب الرئ تحل	ل المشvلة(عن ط�pق . 2

  . للمشvلة)
 . ابتvار الحلول( عن ط�pق ط�ح وتجميع ومناقشة وتنقيح وترت,ب الحلول) . 3
 . التنف	ذ ( اتخاذ القرار وط�ح الخطط ال�دNلة ، تنف	ذ القرار ومراق�ة التنف	ذ) . 4
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ات5ج5ة و�الحظ أن  ��  حل المش�الت : إس
المالحظة الواع	ة والتج�pب وجمع المعلومات وتقpqمها و·U نفسها خطوات التفكFG  عتمد ع]ت 

 U°العل . 
أن حل المشvالت م�pــــج من  الoل kمعV̂  الجزء ومن الجزء إ� تم فيها االنتقال من الoل إ�ي 

 . االستقراء واالسzن�اط
^ للوصول إ� الحل ،ا ها ط�pقة تدر�س وتفكFG معP نإ  F_ث }ستخدم المتعلم القواعد والقوان	ح . 

االستقصاء واال[zشاف وصوً~ إ� الحل. ح	ث Nمارس المتعلم عمل	ة اإلستقصاء  ا تتضافر عمليت
^ عنا¼ الحل F_شف العالقات بzكpجميع الحلول الممكنة و Uf̂ . 

�zصار س فيها عن= اال  عتمد ع] هدف تخطط ع] أساسه أ�شطة التعل	م وتوجه Wما يتوفر ت  
ات الساkقة xGم الخ	الذي يتضمن إعادة تنظ . 

 . المتعلم وحدوث التك	ف والتوازن مع الب¬ئة ىل المشvالت NعUV̂ إزالة عدم االستقرار لدح 
 

^ إدراك تام لمعلومات ساkقة، وعدم إدراك تام  F_قع بN التvذلك أن سلوك حل المش V̂ومع
Nمكن أن }ستخدم ف	ه ما لدNه من معلومات ومهارات، وأن ينظم  ،معروض أمامه لموقف جدNد 

اته ومعلوماته الساkقة، ل	ختار منها ما Nط�قه Uf̂ الموقف الجدNد الذي يواجهه xGخ . 
 

   : مزاCا وعيوب ط�yقة المش�الت
     :أوً~: المزاNا  

^ ت  F_ومهاراته عند المتعلم U°العل FGة اتجاە التفك	نم.   
^  ع] مواجهة المشvالت Uf̂ الح	اة الواقع	ةت  F_ب المتعلمpدر.  
^ ت  F_المتعلم ^ F_ة ب	و قامة عالقات اجتماع U³ة روح العمل الجما	نم.  
^  وتحفزهم ل�ذل الجهد الذي يؤدي إ� أ  F_اهتمام المتعلم FGالت تثvقة حل المشpن ط�

 .شvلةحل الم
 

   :ثان	ا : العيوب
  . صعHqة تحق	قها W Uf̂ل المواقف التعل	م	ة  
N Uمكن أن Nفهمها المتعلم    

IVة ال	عند استخدام هذە  نو قلة المعلومات أو المادة العلم
 . الط�pقة

     Pار	لة اختvار المش	اخت Uf̂ ح ا قد ال يوفق المعلم Pل ا سنvدها #شNوقد ال }ستطيع تحد ،
 ^ F_يتالءم ونضج المتعلم. 

  
 H O«جمع أسلوب حل المش�الت بC:  

 U
  :أوً~ : األسلوب االستقرا��

U  العام أي من الحالة الجزئ	ة إ� فمنه يRتقل العقل من الخاص إ�
IVات ال	ل الجزئW مvتح U

IVالقاعدة ال
 . الحل ينطبق عليها نفس القانون أو من المشvلة إ�

 

 P	ثان Uµا	ا : األسلوب الق:  
 . الجزئ	ات الخاص أي من القاعدة إ� يRتقل عقل المتعلم من العام إ�
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ات	ج	ة  IGالرؤوس المرقمةإس 

ات	ج	ة تهدف هذە اإل  IGس ^ F_محرجة لهم ودفعهم إ� دمج المتعلم FGصورة غk ^ F_الضعاف مع المتفوق
للمشاركة الفعالة، kث روح التعاون والف�pق الواحد لoل مجموعة، التنافس والتفوق ع] المستوى 

 U³الجما . 
ات5ج5ة  خطوات تنف5ذ ��   الرؤوس المرقمة: إس

 .   4إ� 1أعضاء وpعW Áل عضو رقم من  N4قسم المعلم الفصل إ� مجموعات مؤلفة من    . 1
   . Nط�ح المعلم السؤال ع] الفصل   . 2
3 .    Uf̂ ل طالب أخذ فرصتهW حل السؤال مع الحرص من أن Uf̂ شارك أعضاء المجموعةzي

 الممارسة والحل مع التأ[د من وصول Wل عضو إ� فهم واسع للمشvلة والحل . 
4 .   Pرقم ^ F_عpا يوجه المعلم السؤال مرة أخرى و  P	ا،عشوائ  

ً
Äحمل فمثN طلب من المتعلم الذيN 

 عن مجموعته.  من Wل مجموعة تقدNم إجابته kالن	اkة 2الرقم 
 

ات	ج	ة  IGلإس	التخk التعلم  

^ من التخ	ل F_مارسون نوعN ^ F_قظة :  إن المتعلمN قود إ� أحالمN ت الذي قدzل المش	األول هو التخ
 . والثاU�̂ هو التخ	ل اإلkداU³ الذي Nقود المتعلم إ� اإلkداع وهذا هو المهم ، مشzتة

W ل	ة إن استخدام التخ	ج	ات IGإس U[N حقق ماN مكن أنN تدر�س:  
….. أو …. أو  ا ثFG مشاركة فاعلة و حق	ق	ة من المتعلم فالمتعلم الذي يتخ	ل نفسه شاعرP ي 

 
P
 ف	صبح طرف

ً
Äسلوك هذە ا فاع Uf̂ اء	األش.  

ة ح	ة حق	ق	ة ت�±I لمدة أطول Uf̂ ذا[رتناإ  xGخk ل هو أش�ه	التخ xGن ما نتعلمه ع .  
  . لتخ	ل مهارة تفكFG إkداع	ة تقودنا إ� ا[zشافات وأفvار جدNدةا 
 . لتعلم التخ	]U تعلم إتقاU�̂ ا 

U يU©̂�R مراعاتها عند ممارسة التخ	ل Uf̂ الفصل
IVوط ال §̈   :ال

1 .  Uf̂ ل	خاء ممارسة التخ IGاالسW ــــحpحتاج المتعلم إ� وضع م�N ماHــــح وهادئ . ورpان م�vم
^ أثناء التخ	ل F_و غماض العين .  

  . يتالءم مع موضqع التخ	ل Wاٍف   توفFG وقٍت    . 2
  . يتطلب وجود قائد أو مرشد Nقود التخ	ل وpعUÁ توجيهاته أثناء التخ	ل   . 3
4 .    Pف�غ ذهنه تمامN حتاج المتعلم إ� أنNل فقط	ع التخqموض Uf̂ فكرpا و .  
 . Nفضل وجود مؤثرات صوت	ة تzناسب وموضqع التخ	ل   . 5

  



 

 349  

ات	ج	ة  IGالقصةإس  

U تعد ط�pقة التدر�س القائمة ع] تقدNم 
IVة الNد	من الطرق التقل ، UÈل قصvالمعلومات والحقائق #ش

U استخدمها اإل�سان لنقل 
IVقة تعد من أقدم الطرق الpتندرج تحت مجموعة العرض، وهذە الط�

^  خاصة األطفال منهم، كونها  F_م المتعلم	من الطرق المث] لتعل U·إ� األطفال، و xGالمعلومات والع
  .  بهم ال�ثFG من المعلومات والحقائق  kصورة ش	قة وجذاkة®ساعد ع] جذب ان�zاههم وتكس

وط استخدام القصة Uf̂ التدر�س §¹:  
U يU©̂�R ع] المعلم مراعاتها 

IVوط ال §̈ الستخدام الط�pقة القصص	ة Uf̂ التدر�س هناك مجموعة من ال
 U· قةpعند التدر�س بهدە الط� :  

^ موضqع الدرس  . 1 F_Hالقصة و ^ F_كون هناك ارت�اط بN أن.  
^  ومستوى نضجهم العق]U  أن . 2 F_تكون القصة مناس�ة لعمر المتعلم.  
^ المعلم  .أن تدور القصة حول أفvار ومعلومات وحقائق يتم من خاللها تحقيق أهداف . 3 FGمع ترك

U تخدم تلك األهداف، kح	ث ال ين=ف ذهن 
IVالمتعلمع] مجموعة المعلومات والحوادث ال 

 FGالت غ	تعد عن تحقيق الغرض المحدد للقصة المهمةإ� التفص?pو. 
تها إ� أ   . 4 ËGال تؤدي ك IVلة ح	القصة قل Uf̂ ار والحقائق والمعلومات المتضمنةvن تكون األف

^ الzشzت وعدم ال FGك IG.  
^  وpدفعهم إ� اإلنصات  . 5 F_اە المتعلم�zجذب انN أسلوب سهل وشيقk أن تقدم القصة

  .واالهتمام
U ال تحتاج إ� القصة . 6

IVالمواقف ال Uf̂ قةpأال }ستخدم المعلم هذە الط�.  
أن تكون الحوادث المقدمة Uf̂ إطار القصة مzسلسلة ومتتاkعة، وأن ت?تعد عن الحوادث  . 7

U تصور الم
IVال U�̂ا والمعا	حس 

P
 .واقف تصpqرا

^ kالوسائل التعل	م	ة  . 8 F_ان ، و�ستعvقدر اإلمk ل الموقف	أن }ستخدم المعلم أسلوب تمث
U ®ساعدە ع] تحقيق مقاصدە من هذە القصة. 

IVالمختلفة ال  
 
P
^ أن ات�اع الط�pقة القصص	ة Uf̂ التدر�س يتطلب أن Nكون المعلم مزودا F_بzوط ي §̈ وUf̂ ضوء هذە ال

N Uعمل بها وترت�ط kموضوعات المنهج kقدر من القصص ال
IVذ المرحلة ال	ناسب مع مستوى تالمzت U

IV
  المقرر. 

وعات §̈   الم

 
P
اف المعلم وpكون هادف وع هو أي عمل م	داN U�̂قوم kه الفرد وzpسم kالناح	ة العلم	ة وتحت إ¹§ §̈ ا الم

وpخدم المادة العلم	ة ، وأن يتم Uf̂ الب¬ئة االجتماع	ة. وpمكن القول kأن ®سم	ة هذە الط�pقة 
وعات الN IVختارونها kأنفسهم و�شعرون  §̈ ^  Nقومون فيها بzنف	ذ kعض الم F_وعات ألن المتعلم §̈ kالم

  برغ�ة صادقة Uf̂ تنف	ذها. 
وع §̈    :خطوات تطبيق الم

وع .1 §̈   :اخت	ار الم
وع ولذلك : Nجب أن  §̈ وع إذ يتوقف عليها مدى جدNة الم §̈ و·U أهم مرحلة Uf̂ مراحل الم

^ ، وأن Nعالج ناح	ة  F_وع متفق مع ميول المتعلم §̈ ، مهمة Nكون Nكون الم ^ F_اة المتعلم	ح Uf̂
 Pكون مناس�N ة متعددة الجوانب، وأن FGة وف xGوأن تكون  ا وأن يؤدي إ� خ ، ^ F_لمستوى المتعلم

وعات ا §̈ ، و مvانات العملالم ^ F_ظروف المدرسة والمتعلم U³لمختارة متنوعة، وترا.  
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وع  .2 §̈   :التخط	ط للم
اف معلمهم بوضع الخطة ومناقشة تفاص	لها من أهداف الRشاط ون إذ Nقوم المتعلم ب�¹§

 Uf̂ ه	حتاج إلN الخطة ما Uf̂ دونpات المحتملة، وHqوالمعرفة ومصادرها والمهارات والصع
^  إ� مجموعات ، وتدون Wل التنف	ذ، و�سجل  F_قسم المتعلمNُ العمل ، ع] أن Uf̂ ل متعلمW دور

مجموعة عملها Uf̂ تنف	ذ الخطة، وpكون دور المعلم Uf̂ رسم الخطة هو اإلرشاد والتصحيح 
 .و Wمال النقص فقط

  :التنف	ذ  .3
^ ال FGل إ� ح	والتخ FGحات من عالم التفك IGتنقل بها الخطة والمق U

IVالمرحلة ال U·و U·وجود، و
ول	ة ؤ ن الحركة والعمل وpقوم Wل متعلم kالمسو مرحلة الRشاط والحيpqة، ح	ث ي�دأ المتعلم

Hوي IGه ال	ة التوج	عملk قومN ماW اتHqل الصع	لف بها، ودور المعلم تهيئة الظروف وتذلvالم، 
 و�سمح kالوقت المناسب للتنف	ذ حسب قدرات Wل منهم. وpالحظهم أثناء التنف	ذ و�شجعهم
 Uf̂ لNالتعدk قومpات وHqعض الصعk ع] العمل واالجتماع معهم إذا دعت ال̂=ورة لمناقشة

وع §̈  .سFG الم
  التقpqم :    .4

وع  ونتقpqم ما وصل إل	ه المتعلم §̈ وع. والتقpqم عمل	ة مستمرة مع سFG الم §̈ أثناء تنف	ذ الم
وع }ستعرض Wل  §̈ ما قام kه من عمل،  متعلممنذ ال�داNة وأثناء المراحل الساkقة، إذ Uf̂ نهاNة الم

وع، وأن Nحvم المتعلم §̈ U عادت عل	ه من هذا الم
IVعض الفوائد الHوع من خالل و و §̈ ن ع] الم
   :الzساؤالت اآلت	ة

اتنا من خالل االستعانة kال�تب والمراجع� إ  xGوع الفرصة لنمو خ §̈   .أي مدى أتاح لنا الم
وع الفرصة للتدرpب ع] التفكFG الجماU³ والفردي Uf̂ المشvالت إ  §̈ � أي مدى أتاح لنا الم

  .المهمة
وع ع] توج	ه ميولنا وا[zساب اتجاهات جدNدة مناس�ة. وpمكن    §̈ إ� أي مدى ساعد الم

وع Wله  §̈ وع أو إعادة الم §̈ kعد عمل	ة التقpqم الجماU³ أن تعاد خطوة من خطوات الم
 .kصورة أفضل، kح	ث Nعملون ع] تالUf̂ األخطاء الساkقة

  
ات	ج	ة  IGمثلث االستماعإس 

ات5ج5ة خطوات اإل  ��  : س
^ إ� مجاميع ثالث	ة .1 F_قسم المعلم المتعلمN.  
  :د Wما U[N له دور محّد  ةن Wل متعلم W Uf̂ل مجموعإح	ث  ةدوار Uf̂ المجموعNحدد المعلم األ   .2

ح الدرس  • §̈  . لخإ…الفكرة أو المفهوم  أو المتعلم األول : متحدث، }
المتعلم الثاU�̂ : مستمع ج	د ، Nط�ح أسئلة ع] المتعلم األول لم�pد من التفص	ل   •

 وتوضيح الفكرة . 
•  Nقدم تغذpه و	ل	زم ^ F_ث بNالحد FGة وس	ةراجع ةالمتعلم الثالث: يراقب العمل 

^ دورە Nقرأ  F_حN المرجع فعندماk كون أش�هpه و	ل	زم ^ F_دور بN كتب ماN لهما . فهو
  ف	قول لقد ذكر kدر كذا، وذكر سالم كذا.  ،عن ما ذكرە زم	ل	همن خالل مدوناته 

^ Uf̂ المجموعة  .3 F_المتعلم ^ F_ل األدوار بNوتكرار الخطوات .  ت�د 
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ات	ج	ة  IGم األقرانإس	تقي  

ات	ج	ة ®ساعد هذە اإل  IGم واالطالع ع] س	ع] مهارة اتخاذ القرار والنقد والتقي ^ F_ب المتعلمpع] تدر
ا ا أو اهتما.. ل	كونوا أ[ËG حرصP  جاkةالتقي	م المستخدمة لتصحيح أوراق اإل ط�pقة  Pم أعمالهم  مNأثناء تقد

  .Uf̂ المستق�ل
ات	ج	ة خطوات اإل  IGس  

ات	ج	ة يتم تنف	ذ اإل  IGس : ^ F_ع] مرحلت  
  المرحلة األو�  : 

 .  توزpــــع ورقة العمل المطلوب حلها أو رسم لجهاز أو رسم ب	اU�̂ أو جداول مقارنة ومقاkلة    .1
مع مالحظة عدم كتاkة اسمه ع] الورقة وpكت̂±k Uكتاkة رقم Nحددە له  Nحل Wل متعلم ورقته  .2

 . kح	ث Nكت�ه المتعلم ع] الورقة وال Nعرفه سوى المعلم المعلم
^ kعد الحل Nجمع المعلم   .3 F_ع] المتعلم U

Nجب التأ[د أن   (األوراق وpع	د توزpعها #شvل عشوا��
 Wل متعلم استلم ورقة لزم	ل اخر . 

 جاkةkدون الرجqع للمعلم Uf̂ معرفة اإل  ي�دأ المتعلمون بتصحيح األوراق من وجهة نظرهم    .4
 .   الصح	حة من الخاطئة

   
   :  حظات مهمة Uf̂ التصحيحمال  

 N FGقلم غk ألحمر . اكون التصحيح  
 Nخصص جزء من الدرجة لنظافة الورقة وترت¬بها. 
 ستخدام الرموز التال	ة : ا 

^ Uf̂ الورقة .. Wأن Nعج�ه ترت,ب الورقة أو ®سلسل األفvار أو    • FGالنجمة لنقطة التم
 . فيتم رسم نجمة  …. دقة المعلومات والق	اسات 

•  Uf̂ أن يراە V̂ان يتمW ة ماkة ل�تاkل السحاvجدەاستخدام شN الورقة ولم  . 
 .تمV̂ أن تكون الورقة مRسقة ومرت�ه أ[ËG أWأن Nكتب: مجهود ج	د ول�ن كنت 

U أتمV̂ لو أأو Nكتب : كنت 
نك كت�ت ط�pقة الحل Wاملة ولم تكتف kالناتج النها��

  .وهكذا
 . 10من  Nكتب المتعلم الدرجة لزم	له من ح	ث تقديرە   .5

 
  :المرحلة الثان	ة

^ kالفصل إجاkةعرض ورقة  .1 F_عدها المعلم أو تكون ألحد المتعلمN ة	ومن خاللها يتم  ،نموذج
 . ةالصح	حة والشvل والتRسيق الoامل المطلوب للورق جاkاتالتعرف ع] اإل 

 .  ن لتصحيح األوراق kاللون األحمر لوضع الدرجة النهائ	ةو Nعود المتعلم .2
ى المالحظات  ،تعاد األوراق للمعلم وتوزع حسب األرقام .3 FGل متعلم ورقته لW أخذN ث	ح

 والتصpqب والدرجة. 
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ات	ج	ة  IGالتعاقدإسk التعلم 

 U· ة	ج	ات IGمساعدة المعلم . ؤ مس المتعلمتحمل إسk ة تعلمه ، ومن ثم اتخاذ قرار #شأنها، وذلك	ول  
مكتHqة يوضح فيها أkعاد وتقوم هذە الص	غة ع] التفاوض kمساعدة المعلم، وpحرر kه عقد أو وث	قة 

^ المعلم و  F_دقة بk ة  المتعلماالتفاق xGالخk أثناء المرور Uf̂ عنا¼ هذا االتفاقk م الطرفان ^ IGلN ث	حk
  .التعل	م	ة

  خصائص التعلم kالتعاقد : 

 زام	ة. لإلا 
 ضqح األدوار. و  
 لمرونة. ا 
  نqع مصادر التعلم وطرقه وأسالي�ه. ت 
ات	ج	ة مراحل  IGالتعاقد : إسk التعلم  

 أ
ً

Ñمرحلة االندماج (  : و(Engagement :   
    UV̂عpه، وk ام	درسونه وما هو مطلوب منهم تعلمه والق	درك المتعلمون الصورة العامة لما سN وفيها

 Pقها، وتتضمن هذە المرحلة تفاوض	س© لتحق{ U
IVدرك المتعلم األهداف الN ذلك أن ^ F_المتعلم ^ F_ا ب.   

 P	مرحلة االستكشافا : ثان(Exploration)    
وفيها }ستكشف المتعلمون المسار الذي س¬تحركون ف	ه عxG الموضوعات والمكونات الفرع	ة، Wما  

نت، أو  IGيتعرفون مصادر التعلم المستهدفة مثل: ال�تاب المقرر، أو األقراص المدمجة، أو مواقع اإلن
وا فيها إلنجاز المتوقع منهمدون الخطوات وHدائلها ال، وpحّد …التجارب العمل	ة FGمكن أن }سN U

IV.  

 
P
   (Reflection)مرحلة التأمل ا : ثالث

وفيها يتأ[د المتعلم من kلوغه النتائج المستهدفة وأنه تعلم ما هو متوقع منه، وأن U©N جوانب   
ها لما تعلمه؛ فتنمو  FGدة يثNات جدNما يتجاوز ذلك إ� تعرف تحدW ،ة االستفادة مما تعلمه	ه الدافعNلد

سيخ م�دأ  IGة للتعلم المستمر ل	عد“الذاتk ماذا”  .  

ات	ج	ة  IGةإس	العروض العمل  

·U ط�pقة توض	ح	ة لعرض حق	قة علم	ة kاستخدام وسائل مناس�ة  و®س° (kالنمذجة) ألن المتعلم  
 .Nالحظ نماذج لما هو مراد منه تعلمه وpحاول محاnاتها

  :دور المعلم
pــــح أو إعداد القطاعات أو التجارب أو تطبيق الق	ام ب�عض  §̈ zالW ة والمهارات	قات العمل	التطب

 P	ة عمل	Hqها. المهارات الحاس FGا وغ 
  :دور المتعلم

^ تكرار األداء تحت  F_عض المتعلمk طلب منpح النظري و §̈ المشاهدة واالسzنتاج ورHط النتائج kال
افه  . إ¹§
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  : مزاNا العروض العمل	ة 

 .الفرصة للمتعلم kالقرب من المهارات وذلك عن ط�pق المشاهدةتzيح    . 1
^  اقتصادNة   . 2 F_حة واحدة لمجموعة من المتعلمp   .ح	ث Nك̂±U جهاز واحد أو ¹§
  .اقتصادNة Uf̂ الوقت مقارنة kالط�pقة االستكشاف	ة   . 3
^ للدرس   . 4 F_اە المتعلم�zشد ان®. 
 .®ساعد المعلم ع] ض�ط الفصل   . 5

 
ات	ج	ة  IGاإسk شافالتعلمz]ال  

 : إال أننا Nمكننا تقس	مها إ� ثالثة أنواع ،مفاه	م اال[zشاف تتعدد ف	ما ب¬نها و ن تع�pفات إNمكن القول 
: تع�pفات اهتمت kاال[zشاف كسلوك أو عمل	ة عقل	ة وpرت�ط هذا النqع ب�حوث علم النqع األول 

 . النفس والدراسات الس	كولوج	ة
 U�̂ع الثاqفات النpة التعلم: تع�	عمل Uf̂ وط الواجب توافرها §̈  . اهتمت kال
: تع�pفات اهتمت kاال[zشاف Wمعالجة تعل	م	ة وWأسلوب تدر�س ، وpرت�ط هذا النqع  النqع الثالث

^ هذە األنواع F_صعب الفصل بpالمناهج وطرائق التدر�س وk الدراسات المتعلقةk ةالثالث .  
 :أهداف التعلم kاال[zشاف

 :أهداف عامة
  :إجمال األهداف العامة للتعلم kاال[zشاف kأرHــع نقاط أساس	ة ·N  Uمكن
^ ع] زpادة قدراتهم ع] تحل	ل وترك	ب وتقpqم المعلومات   . 1 F_شاف المتعلمz]ساعد دروس اال®

 .kط�pقة عقالن	ة
ن من خالل اندماجهم Uf̂ دروس اال[zشاف kعض الطرق واأل�شطة ال̂=ورpة و يتعلم المتعلم . 2

Nاء جد	أنفسهملل�شف عن أشk دة.  
^ اتجاهات و  . 3 F_لدى المتعلم U°الت وال�حثإ تنvحل المش Uf̂ ات	ج	ات IGس.  
 .الم	ل إ� المهام التعل	م	ة والشعور kالمتعة وتحقيق الذات عند الوصول إ� ا[zشاف ما . 4

  :أهداف خاصة
^ Uf̂ دروس اال[zشاف فرصة االندماج بRشاط الدرس   . 1 F_يتوفر لدى المتعلم. 
مختلفة Uf̂ المواقف المحسوسة والمجردة والحصول ع] الم�pد من إNجاد أنماط    . 2

 .المعلومات
يتعلم المتعلمون ص	اغة األسئلة غFG الغامضة واستخدامها للحصول ع] المعلومات     . 3

 .المف	دة
®ساعد Uf̂ إنماء طرق فعالة للعمل الجماU³ ومشاركة المعلومات واالستماع إ� أفvار    . 4

 .اآلخ�pن واالسzئناس بها
U يتعلمها المتعلم  . 5

IVم والم�ادئ ال	و تكون للمهارات والمفاه ËG]عندهم وأ ËG]أ V̂ن مع  
P
ا Uf̂ ث�ات

 .الذا[رة
U يتعلمها المتعلم  . 6

IVانتقال أثرها إ� أ�شطة و المهارات ال Uf̂ سهولة ËG]قة أpن من هذە الط�
 .ومواقف تعلم جدNدة
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  : خصائص ط�pقة اال[zشاف
^ ط�pقة  FGها من طرق التدر�س المختلفة تتم FGها عن غ ^ FGتم U

IVد من الخصائص الNالعدk شافz]اال
 Uجازها ع] النحو التا�Nمكن إpو : 

تنقل مركز العمل	ة التعل	م	ة من المعلم إ� المتعلم ح	ث أنه Nكzشف المعلومات بنفسه    . 1
 
P
oا لهاأي أنه منتج للمعرفة ول,س مستهل . 

ها ع] محتوى المادة التعل	م	ةتركز ع] المتعلم أ[ËG من ت   . 2 ^ FGرك. 
 .تؤكد هذە الط�pقة ع] التج�pب أ[ËG من تأ[	دها ع] العرض النظري   . 3
^ ع] اإل ” ص	اغة األسئلة وتوجيهها“تركز ع] عمل	ة الzساؤل    . 4 FGك IGمن ال ËG]ةأkهذە  عن جا

^ ع] ك	ف	ة التوصل لإلجاkات الصح	حة لألسئلة ول,س ع] اإلجاkات  FGك IGاألسئلة أي أن ال
 . الصح	حة

kدً~ من األسئلة ذات ” األسئلة المفتوحة“االهتمام kاألسئلة ذات اإلجاkات المzشع�ة    . 5
 . ” األسئلة المحددة أو المغلقة” اإلجاkات المق	دة 

، النظر إ� العمل	ة التعل	م   . 6 ^ F_ع معqمجرد تدر�س موضk U'تRة مستمرة وال ت	ة ع] أنها عمل	
 .kل إن Wل موضqع هو نقطة انطالق لدراسات أخرى ترت�ط kه

 

  :أهم	ة التعلم kاال[zشاف
}ساعد اال[zشاف المتعلم Uf̂ تعلم ك	ف	ة تzبع الدالئل و®سج	ل النتائج وHذلك يتمكن من  . 1

 التعامل مع المشvالت الجدNدة . 
U سواء متعلم فرصP يوفر لل   . 2

I±المنط FGاستخدام التفكk دة للتوصل إ� استدالالتNا عد
 Uâن�اzأو االس U

  .االستقرا��
ك	ب    . 3 IGل وال	التحلW ا	ة العل	ات العقلpqالمست [عمل عpالناقد و FGشاف التفكz]شجع اال{

  .والتقpqم
  .التقل	دNةNعّود المتعلم ع] التخلص من الzسل	م للغFG والت�ع	ة    . 4
Nحقق �شاط المتعلم و Nجاب¬ته Uf̂ ا[zشاف المعلومات مما }ساعدە ع] االحتفاظ    . 5

 . kالتعلم
 .}ساعد ع] تنم	ة اإلkداع واالبتvار   . 6
ي�pد من دافع	ة المتعلم نحو التعلم kما يوفرە من ®شpqق و ثارة }شعر بها المتعلم أثناء     . 7

  .ا[zشافه للمعلومات بنفسه
ات	ج	ة  IGإس Uالتدر�س الت�اد� 

^ مع  F_المتعلم ^ F_ه أو ب	المعلم ومتعلم ^ F_ل الحوار المت�ادل بvأخذ شN الذي U°	شاط التعلRهو ال
تب عل	ه تعلمهم(زpتون IGعضهم ال�عض حول قطعة من نص مقروء مما يk2003(. 

ات	ج	ة Wما تعّد  IGإحدى اإل إس Uالتدر�س الت�اد� U°تن U
IVات ال	ج	ات IGعرفه وما حول المتعلم إدراك سN ما

ال Nعرفه، kما يتضمنه ذلك من إجراءات تنظ	م	ة Nمكن من خاللها إدارة عمل	ة التفكFG ، و·U : رHط 
وي إل  IGار الم	ه من ق�ل ،و االختNالمعلومات الموجودة لدk دةNات معلومات المتعلم الجد	ج	ات IGس

، FGالتفك 	ات التخط	و عمل FGم التفكpqط والمراق�ة وتق .  
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^ (بتوج	ه من المعلم أو زمالئهم Uf̂ الصف) kأرHعة أنواع  F_ام المتعلم	نطوي التدر�س المت�ادل ع] قpو

 :من األ�شطة

ات	ج	ة خطوات  IGإس : Uالتدر�س الت�اد�  

1 .   Pقود المعلم الحوار مط�قN المرحلة األو� من الدرس Uf̂ ة ع] فقرة من نص ا اإل	ات الفرع	ج	ات IGس
  ما. 

^ Uf̂ الصف إ� مجموعات تعاون	ة (Wل مجموعة خمسة أفراد)،  . 2 F_قسم المتعلمN  ات ط�قا لإل	ج	ات IGس
 .الفرع	ة المتضمنة

^ أفراد Wل مجموعة kح	ث Nكون لoل فرد دور واحد منها الملخص   . 3 F_ة ما ب	توزع األدوار التال– 
 .المتوقع -الموضح –المzسائل 

^ قائد لoل مجموعة  . 4 F_تعي (إدارة الحوار Uf̂ دور المعلمk قومN)  ە من FGادل دورە مع غ�zمع مراعاة أن ي
 . أفراد المجموعة

وpقوم Wل فرد داخل Wل  kدء الحوار الت�اد�U داخل المجموعات kأن Nدير القائد�المعلم الحوار،  . 5
U أفراد المجموعة ،وpج	ب عن استفسا

Ifعرض مهمته ل�اk همجموعةk راتهم حول ما قام. 
^ تدرpب ال  . 6 F_ام متعاق�ةمتعلمNعة أHمن ق�ل المعلم ع] ممارسة األ�شطة السالفة الذكر لمدة أر،  Uf̂و

^ Wل يوم يتم تع�pف  F_قوم  ،بواحد من هذە األ�شطة المتعلمN U[ان عم	ذە من خالل ب	ة تنف	ف	وك
^ ثم التدرpب ع] ممارسته من ق�ل  ،kه المعلم F_المتعلم . 

و أن Nكون النص المستخدم Uf̂ التدر�س الت�اد�U مناسب ……توزع قطعة قراءة من كتاب ،صح	فة    . 7
^ حIV ®سمح kح�pة الحركة الفك�pة و تمام المراحل kصورة ج	دة F_مستوى فهم المتعلم Uf̂ و. 

إعطاء الفرصة لoل فرد Uf̂ المجموعة لقراءة القطعة قراءة صامتة ووضع ما }شاء من خطوط أسفل   . 8
vالمجموعةاألف Uf̂ طرحها ع] زمالئه	س U

IVار الvعض األفk ورقة مستقلة Uf̂ كتبN ة، أو	ار األساس، 
ثم المتوقع وpتخلل ذلك مناقشة  ،ثم الموضح ،ثم المzسائل ،ف	ما Nعقب ذلك ق	ام الملخص kدورە

^ يتابع المعلم ما Nجري W Uf̂ل مجموعة و�ستمع لما Nجري م F_ح Uf̂ أفراد المجموعة الواحدة ^ F_ن ب
 Ppان ̂¼ورW IVقدم العون والدعم مpاحوارات و.  

 . عن أسئلة التقpqم جاkةتvل	ف فرد واحد من Wل مجموعة kال�دء Uf̂ استعراض اإل    . 9
ات	ج	ة ̂¼ورة تطبيق هذە اإل الحظ ع�pزي المعلم  IGلة من الوقت (نحو سpqة ط IGحصة) ع] نحو  20لف

  .متتابع حN IVحقق فاعليته المرجوة
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ات	ج	ة  IGحوض السمكإس  

  

ات	ج	ة تعد  IGحوض السمكإس Fishbowl Strategy  ة القائمة ع] من اإل	ات التدر�س	ج	ات IGس
^ من  F_ة للمتعلم	ة الجماع	ة للعمل ة م�ا¹§ xGوتقدم خ ، U³ب الجماpتعتمد ع] التدر U

IVشط والRالتعلم ال
 .(Keck-McNulty, 2004) خالل مالحظة المجموعات الطالب	ة

ات	ج	ة وتقوم هذە اإل  IGاألشخاصس ^ F_Hالشخص ، و ^ F_ة حدوث التعلم ب	ن ،  ع] فرضpوما  اآلخ�
N Uالحظها المتعلم، ومدى تأثFG ذلك ع] سلوك	ات ونواتج 

IVأعضاء المجموعات ال ^ F_حدث بN الذي
  .  أعضاء المجموعات

ات	ج	ة وUf̂ هذە اإل  IGــع أو خمسةسHل حوض السمك، أما   يتم ترت,ب أرvدائرة مغلقة تمثل ش Uf̂ Uµكرا
^ لملء حوض  F_عض من المشاركk ار	تم اختpل دائرة خارج حوض السمك. وvش Uf̂ تب IGف Uµة ال�را	قk

^ Nجلس kق	ة أفراد المجموعة ع] ال�راUµ خارج حوض السمك، و�س° المتعلم F_ح Uf̂ ،ن و السمك
 ^ F_المشاركk جلسون داخل حوض السمكN قودهم متعلم أو اثن؛  الذينNس° المتعلم نا{ ^ F_ح Uf̂ ، ن و

؛ Uf̂ ظل توج	ه و رشاد المع ^ F_اسم المالحظk جلسون خارج حوض السمكN لم. الذين     
^ Nجلس المتعلمون  F_ح Uf̂ ع ما؛qس° حوض السمك موض® U

IVالدائرة األو� ال Uf̂ يناقش المشاركون
-10ن و�سجلون مالحظاتهم kصمت، وHعد المالحظون Uf̂ الدائرة الثان	ة خارج حوض السمك }ستمعو 

^ أما[نهم، وHعد  15 F_ادل أعضاء الدائرت�zقة ي	ل 15-10دق ^ F_ل المتعلمW قة أخرى يتجمع	شاركيدقz وا 
دم لهم Uf̂ التدرpب، 

ُ
ما قاموا kمالحظته kدون أNة تعل	قات ع] المحتوى، وpناقشوا المحتوى الذي ق

  .وتقدNم االستجاkات

 
ات5ج5ةوهناك نوعان من اإل  ��  : س

   . ألول: حوض السمك المفتqح؛ ح	ث Nظل كرUµ واحد فارغا 
: حوض السمك المغلق؛ ح	ث يتم ملء جميع ال�راUµ ا  U�̂لثا. 

 
وط  ات5ج5ة ±² ��  : حوض السمك إس

ات	ج	ة تتطلب اإل  IGس : U· وط   توافر عدة ¹§
^ Uf̂ حوض السمك kموضqع الدرس     . 1 F_ة معرفة األعضاء المشاركNكفا. 
^  ل�	ف	ة التفاعل مع عنا¼ الموقف التدر�%U وفق هذە معرفة    . 2 F_جميع المتعلم

ات	ج	ة، وقبولهم لها IGاإلس. 
^ للق	ام kأدوارهم  . 3 F_من ق�ل المعلم لتهيئة المتعلم U%توافر المناخ النف. 
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 UV̂العصف الذه  

هذە األفvار  هو تول	د و نتاج أفvار وآراء إkداع	ة من األفراد والمجموعات لحل مشvلة معينة، وتكون
واآلراء ج	دة ومف	دة .. أي وضع الذهن Uf̂ حالة من اإلثارة والجاه�pة للتفكW Uf̂ FGل االتجاهات لتول	د 

أ[xG قدر من األفvار حول المشvلة أو الموضqع المطروح، kح	ث يتاح للفرد جو من الح�pة }سمح 
 .kظهور Wل اآلراء واألفvار

 UV̂قة العصف الذهpأهداف ط�:   

 . تفع	ل دور المتعلم Uf̂ المواقف التعل	م	ة . 1
2 .   ^ F_ع معqة حول موض	داعkار اإلvد األف	ع] تول ^ F_المتعلم ^ FGمن خالل ال�حث عن  ،تحف

U تعرض عليهم ،إجاkات صح	حة
IVا الNأو حلول ممكنة للقضا . 

ام وتقدير آراء اآلخ�pن المتعلمونأن Nعتاد   . 3 IGع] اح . 
 . فادة من أفvار اآلخ�pن، من خالل تطpqرها والبناء عليهاع] االست المتعلمونNعتاد  أن   . 4

 UV̂خطوات جلسة العصف الذه.   
ر جلســـــــــة العصـــــــــف الذهk UV̂عدد من المراحل Nجب تو̂¾U الدقة Uf̂ أداء Wل منها ع] الوجه المطلوب تم

 U[N لضمان نجاحها وتتضمن هذە المراحل ما : 

^ ع] علم تام بتفاصـــــــ	ل   . 1 F_عض المشـــــــاركk كونN قد : ( عqالموضـــــــ ) لةvد ومناقشـــــــة المشـــــــNتحد
^ Nكون لدى ال�عض اآلخر فكرة #ســـــــــــــــ	طة عنها وUf̂ هذە الحالة المطلوب من  F_ح Uf̂ عqالموضـــــــــــــــ
^ الحد األد̂� من المعلومات عن الموضــــــqع ألن إعطاء  F_قائد الجلســــــة هو مجرد إعطاء المشــــــارك

هم  الم�pد من التفاصـــــــــــ	ل FGة من لوحة تفك FGصـــــــــــورة كبk حدN قة  ويحص�����رهقد	مجاالت ضـــــــــــ Uf̂
 . محددة

^ Uf̂ هذە المرحلة الخروج من نطاق الموضqع    . 2 F_طلب من المشاركN : عqاغة الموض	إعادة ص
ع] النحو الذي عرف kه وأن Nحددوا أkعادە وجوان�ه المختلفة من جدNد فقد تكون للموضqع 

 . جوانب أخرى
اح حلول Uf̂ هذە المرحلة و نما إعادة ص	اغة الموضqع وذلك عن ط�pق ول,س المطلوب اق IG

 . ط�ح األسئلة المتعلقة kالموضqع وpجب كتاkة هذە األسئلة Uf̂ مvان واضح للجميع
تهيئة جو اإلkداع والعصــف الذهN : UV̂حتاج المشــاركون Uf̂ جلســة العصــف الذهUV̂ إ� تهي$تهم    . 3

عن  جاkةئة حوا�U خمس دقائق يتدرب المشـــاركون ع] اإل للجو اإلkداU³ و®ســـتغرق عمل	ة التهي
 . سؤال أو أ[N ËGلق	ه قائد المشغل

U وقع عليها االخت	ار عن    . 4
IVة الســـــــؤال أو األســـــــئلة الkكتاk قوم قائد المشـــــــغلN : UV̂العصـــــــف الذه

 ^ F_طلب من المشـــــاركpة و	المرحلة الثان Uf̂ ه	ع الذي تم التوصـــــل إلqاغة الموضـــــ	ق إعادة صـــــpط�
Nنها تقدpاتب المالحظات بتدوW قومN ة ع] أنpح�k ارهمvع] الســـــــــــــبورة أو لوحة  بس������رعةم أف

ورق	ة Uf̂ مvان kارز للجميع مع ترق	م األفvار حســــــب ®ســــــلســــــل ورودها، وpمكن للقائد kعد ذلك 
^ إ� التأمل kاألفvار المعروضة وتول	د الم�pد منها F_دعو المشاركN أن . 
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^ Nمكن لتحدNد أغرب فكرة : عندما   . 5 F_ار أن ينضب لدى المشاركvاألف ^ F_قائد أن ل�يوشك مع

 Pعدk ها ËG]ار المطروحة وأvار أغرب األف	إ� اخت ^ F_دعو المشاركN ار الواردة وعن اvعن األف
الموضqع وpطلب منهم أن Nفكروا ك	ف Nمكن تحpqل هذە األفvار إ� فكرة عمل	ة مف	دة وعند 

^ ع] مساهماتهم المف	دةقائد المشار ال انتهاء الجلسة }شكر  F_ك . 
6 .    Uf̂مكن أخذە منها ، وN د ماNار وتحدvم األف	م : الهدف من هذە الجلسة هو تقي	جلسة التقي

kعض األح	ان تكون األفvار الج	دة kارزة وواضحة للغاNة ول�ن Uf̂ الغالب تكون األفvار الج	دة 
ات من األ §̈ فvار األقل أهم	ة وعمل	ة دفينة Nصعب تحدNدها ونخ%§ عادة أن تهمل وسط الع

 Pم تحتاج نوع	تصل إ� التقي IVلخصها حpار وvات األف §̈ U الذي ي�دأ kع
§µماvاالن FGا من التفك

 . القلة الج	دة
ات	ج	ة  IGالمناقشةإس 

لتوج	ه فكر تالم	ذە و®شـــــــــــج	عهم وهو تطpqر ” ســـــــــــقراط “أســـــــــــلوب قدNم Uf̂ التعل	م يرجع للف	لســـــــــــوف 
ثارة تفكFG ومشـــــــــاركة الطالب ، و المناقشـــــــــة Uf̂ صـــــــــورة ®ســـــــــاؤالت تثFG الدافع	ةألســـــــــلوب اإللقاء ب�دخال 

احاتهم ، وهذە الط�pقة ®ســــــــــــاعد Uf̂ تنم	ة  IGام آرائهم واق IGو تاحة فرصــــــــــــة األســــــــــــئلة والمناقشــــــــــــة ، مع اح
 P	ة المتعلم معرف	شخص P	ا ووجدان Ppاا ومهار .  

	لها، والموازنة ب¬نها ، ومناقشتها ف'U ط�pقة تقوم Uf̂ جوهرها ع] ال�حث وجمع المعلومات وتحل
ك جميع  IGذلك }شHحث ، وHله من مادة و	ه زم	ل متعلم ع] ما توصل إلW طلعN ث	حk ، داخل الفصل

^ Uf̂ إعداد الدرس F_المتعلم . 
  

 Dæ قة ع¡ خطوات ثالثة متداخلة�yوتقوم هذە الط  :  

 . اإلعداد للمناقشة   . 1
 . السUf̂ FG المناقشة   . 2
 . المناقشةتقpqم     . 3

^ إ� ال�حث عن  F_حث ودراســة فيوجه المعلم المتعلمk ز ســؤال أو أســئلة تحتاج إ� xGمن خالل الدرس ي
ن ما توصـــــــــلوا إل	ه و إجابتها من المصـــــــــادر المتاحة Uf̂ مكت�ة المدرســـــــــة أو مكت�ات أخرى ، وpدون المتعلم

رض Wل متعلم ما جمعه من من إجاkات اســتعدادا لمناقشــتها Uf̂ حصــة محددة . وUf̂ حصــة المناقشــة Nع
 . معلومـــات عن الســــــــــــــــؤال و�zpـــادل المتعلمون اإلجـــاkـــات وpقوم المعلم بzنظ	م عمل	ـــة النقـــاش و دارتـــه

 
 D¡C ما Dçو�جب ع¡ المعلم أن يرا :-  

 ا لتخط	ط السل	م للدرس kح	ث تنصب المناقشة حول أهداف الدرس أو الموضqع كس�P ا 
 .  للوقت

   ^ F_ة، و تاحة فرصة المناقشة والمشاركة لجميع المتعلمNالفروق الفردk ورة اهتمام المعلم¼̂ . 

ام م�ادراتهم    IGوالثناء عليهم واح ^ F_المتعلم ^ FGورة اهتمام المعلم بتحف¼̂ . 
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ات5ج5إأهداف استخدام  ��  المناقشة:  ةس

^ للمادة العلم	ةت  F_عاب المتعلم	zدعم وتعمق اس. 
^ بتغذNازود ت  F_ة عن أدائهم ةلمتعلمpراجعة فور. 
^ ممارست  F_يح للمتعلمzة  U'واالستماع واالتصال الشف FGمهارات التفك. 
^ وHالتا�U تمنع الرتاkة والمللت  F_المتعلم ^ F_روح التعاون والتنافس ب U°ن. 
 ® ^ F_المتعلم ^ F_ة بNمراعاة الفروق الفرد Uf̂ ساعد المعلم . 
ح والتلخ	ص -ناء األفvارب رات مثلكسب المتعلم العدNد من المهات  §̈ ام رأي -آداب الحوار-ال IGاح

  .  اآلخ�pن
 .الدرس ةفتح قنوات لالتصال داخل قاعت 
 ® ^ F_ساعد المتعلم  Uf̂تطبيق المادة من خالل م�دأ الشورى . 
   ^ F_ف المتعلمpس�ب تع�	ج	ات IGالتدر�س ة Uf̂ المناقشة. 

 
 Uf̂ د إحداثهpن� U»سلو FGالهدف من ذلك هو تغ	ةشخص  xGخk عد مرورەk ةالمتعلم pqHأو  ةمعين ةت�

 .موقف تعل	°U محدد
  

ات	ج	ة  IGإس U
 التدر�س االستقرا��

وpقصد kاالستقراء Uf̂ التعل	م تzبع األمثلة أو الجزئ	ات وتفحصها للتعرف  .لغة : التzبع والتفحص
 .ع] أوجه الش�ه واالختالف للتوصل لتحدNد القاعدة أو القانون أو التع�pف

U تنظم و ن االستقراء : هو انتقال العقل من الحوادث الجزئ	ة إ� القواعد أي أ
IVة ال	لoام الvاألح

 .الحوادث والحاالت 
  : مزاCا الط�yقة االستقرائ5ة

̈ ع] المتعلم ال�دء kالحاالت الفردNة ال¯س	طة لالنطالق إ� القواعد . 1  .    من األ}
2 .   Uf̂ حاجة إ� االستقراءk المرحلة األو� من الدرسالمتعلم.  
3 .  kاالستقراء نصل مع المتعلم إ� القاعدة . 
 ت�دأ من األمثلة لتصل إ� القاعدة .   . 4
 . تعود المتعلم االعتماد ع] النفس وال�شف عن حلول ما Nعرض له  . 5
 . أن العمل الذي Nقوم kه العقل Nكس�ه حدة ومرانا  . 6

 : خطوات ط�yقة االستقراء
ألمثلة و®سج	لها ع] السبورة أو عرضها بوس	لة من الوسائل Nقوم المعلم بتحضFG ا . 1

( ^ F_المناس�ة. ( قد تؤخذ األمثلة من أفواە المتعلم .   
2 .   ^ F_عمل المعلم ع] مناقشة األمثلة مع المتعلمN .  
  . ص	اغة القاعدة النهائ	ة . 3
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ات	ج	ة  IGفكر ، زاوج ، شاركإس 
ات5ج5ة خطوات اإل  �� : س

  يوجه المعلم . 1
ً

Ñللجميع سؤا .  
2 .  Pل متعلم منفردW فكرN قة	قل الوقت حسب تقديرات  –ا ولمدة دقN د أوpقد ي� ، ^ F_قت	دق

 المعلم فقد Nحتاج التفكFG دقائق . 
3 .   Pمع ^ F_ل متعلمW شاركzل متعلم: يoالفردي ل FGة التفك	عد عملkادالن�zpا و  Uf̂ اتهماWمشار

كة .  إجاkةالخطوة األو� وpتفقان ع]  IGمش 
ك Wل . 4 IGقة }شkالخطوة السا Uf̂ U

 . أفراد المجموعة األرHعة.Uf̂ الحل Uf̂ ضوء ما توصل إل	ه الثنا��
ات5ج5ة �� فوائد اإلس

 شجع ع] المشاركة التعاون	ة. ® 

^ األفراد . ®  F_م المت�ادل ب	شجع التعل 

   FGلفردي ( دون مقاطعة من أحد )ا توفر فرصة للتفك .  

  . تضمن إسهام Wل طل�ة الفصل Uf̂ العمل  
 
ً

Ñفكر لوحدك أو : 
^ ال يتحدث مع زم	له أو }ساعدە أو Nطلب منه المساعدة أو  F_قت	صمت لمدة دقk فكر المتعلمN

 . يرفع Nدە
 P	لك ثان	ا فكر مع زم : 

لمدة  جاkةWل متعلم Nط�ح فكرته األفضل لزم	له األخر وس¯ب اخت	ارە لهذە الفكرة أو اإل 
^ لoل منهما وpتفقان ع]  F_قت	ةدقkواحدة إجا . 

 
P
 : ا فكر مع مجموعتك ثالث

^ س¯ب اخت	ارهم  F_ة األخرى موضح	ة ®شارك فكرتها مع المجموعة الثنائ	ل مجموعة ثنائW
 . (دق	قتان لoل مجموعة ثنائ	ة ) جاkةلهذە اإل 

 Pعkا شارك الفصل را  : 
^ حول مشاركتهم وأس�اب اخت	ارهم من  F_قت	دورها لمدة دق ^ F_حN شارك المجموعة عندما®

^ مت F_حدث المجموعة . خالل تعي  

  قف ارفع Nدك شارك 
ات	ج	ة ®ستخدم هذە اإل  IGالفصل. سk ^ F_وتضمن تفاعل جميع المتعلم ^ F_ط المتعلم	شRلطرد الملل، وت  

ات5ج5ة خطوات اإل  ��  : س
  معينة حول مفهوم.  Nقدم المعلم الRشاط كسؤال أو مسألة حساب	ة أو أفvار  . 1
^ عند قول  ( نفذوا الRشاط) Wإشارة ل�دء الRشاط .  . 2 F_ه المتعلم�Rي 
  عن أقرب ق�pن ل,س من ضمن مجموعتهم.  نأNديهم ثم ي�حثو  نوpرفعو  ونNقف المتعلم . 3
W Uل متعلم مع زم	له Nصفقان ب	ديهما (تالمس فقط) . 4

I±لتN عد أنk ، .ديهماN الن ^Ĝثم ي  
  kالتناوب. يzشارWان وzpناقشان حول الRشاط  . 5
6 .  U

Ifاk ة مع	كرر المعلم العملpله و	مساندة زمk ب عن السؤال	ج	ل ^ F_ختار المعلم أحد المتعلمN
 . ^ F_المتعلم  
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ات	ج	ة  IGأعط واحدة ، وخذ واحدة إس  

ات5ج5ة خطوات اإل  �� : س
1 .  P	ورقه طول UV̂ث ^ F_طلب المعلم من جميع المتعلمN .كون هناك عمودانN ث	حk ا 

2 .  Uf̂ كتب المتعلمN(خذ واحدة ) ̈   . أع] العمود األNمن (أعِط واحدة) وUf̂ أع] العمود األ}

ا Nحتاج إ� إجاkات متنوع . 3 Pسؤاال مفتوح ^ F_ة. }سأل المعلم المتعلم  

  . ا للRشاطا مناس�P د المعلم وقتN Pحّد  . 4

  ) حس�ما Nعرفه.  ةNج	ب Wل متعلم Uf̂ العمود (أعِط واحد . 5

kح	ث Nكتبونها Uf̂ عمود  جاkاتو�zpادلون اإل ثم Nطلب المعلم من Wل متعلم ال�حث عن ق�pن  . 6
  ). ة( خذ واحد

  وتقدNم التغذNة الراجعة.   جاkات}سأل المعلم لتقpqم اإل  . 7
  
 

ات	ج	ة  IG( داخل الدائرة خارج الدائرة  ) إس  

ات	ج	ة  IGمن إس ^ F_مكن المتعلم
ُ
، ح	ث تمكنهم من ت�ادل  إجراء#س	طة ت FGوقت قص Uf̂ ة	محادثة جماع

^ و·U مناس�األفvار  F_ة والمتوسطة.  ةلغرض أو هدف مع	االبتدائ ^ F_للمرحلت 

D تتضمنها : 
�Eالمهارات ال  

تلخ	ص أفvار اآلخ�pن،  االستماع،  ت�ادل المعلومات،  ،التحرك من أجل هدف ،التحدث بهدوء 
  النظام. مساعدة اآلخ�pن، ط�ح االسئلة.  التRبؤ،

  
ات5ج5ة خطوات اإل  �� : س

   . إ� أرHــع مجموعات ةالمجموعNقسم المعلم  . 1

^ دائرة داخل	 . 2 F_ل مجموعتW لvة®ش 	ة. وخارج  

3 .  Pل المتعلمون وجهkا لوجه. يتقا  

  ها.  جاkاتkطاقات تحتوي أسئلة و  ةNعUÁ المعلم لمتعل°U الدائرة الداخل	 . 4

  ...وهكذا .  ةNط�ح Wل متعلم السؤال ع] المتعلم الذي Nقاkله ثم تتحرك الدائرة الخارج	 . 5

  kالدوران حIV تكتمل الدورة.  ةالدائرة الخارج	®ستمر  . 6

( ول,س kال̂=ورة تقدNم ال�طاقات فمن الممكن ط�ح األسئلة  ةNقدم المعلم kطاقات جدNد . 7
 P	ط�ح األسئلة ع] زمالئهم. شفه ^ F_طلب من المتعلمN ا من المعلم أو 
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•  U
IVpqا  -المرحلــة المتوسطة   -المنهــج الوطنـي ال�ـــ	لمادة( تكنولوج FGوالمعاي Uµالمنهج الدرا
   2016اب�pل  –دولة ال�pqت  - االتصال والمعلومات)

H	ة  - الوث	قة األساس	ة للمرحلة المتوسطة Uf̂ دولة ال�pqت • IG2016 – وزارة ال . 

H	ة  د.ر�x مصط̂± محمود ، أ. عا=شة غالب رجا  .  • IGأ : متعة ال	ة تفاعلpqHمؤسسة  – ة�شطة ت�
 م . �2015 ه 1435الط�عة الثان	ة –قمم المعرفة للتطpqر واالسzشارات 

U بن محمد.  •
§µة  121الشمري .ما	ج	ات IGشطإسRالتعلم ال Uf̂ –  م  2015ه 1436حائل– 

 الط�عة األو�. 
U بن محمد.  •

§µة  101الشمري .ما	ج	ات IGشطإسRالتعلم ال Uf̂ – 2011  الط�عة األو�.  –م 
 وتقن	ة المعلومات.  بدل	ل مادة الحاس •
نت مقدمة Uf̂ الحاسب و الموµ . أ.د.ع�دهللا بن ع�د الع�pز  .  • IGعة . اإلنkالط�عة السا . 
H	ة • IGت        – موقع وزارة الpqدولة ال�https://www.moe.edu.kw                
 www.hasobkw.com  دولة ال�pqت  – موقع التوج	ه العام للحاسوب •
 WWW.microsoft.comالموقع الرس°U لماNكروسوفت  •
نامج  • xGل U°الموقع الرسblender          www.blender.org 
 www.tarbiyah21.org:   21موقع ت�H	ة  •
http://moradmohammad.blogspot.com/p/blog-        أنــــــــــمــــــــــاط الــــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــم •

page_6482.html  
U : نظ�pة كولب حول أساس	ات التعلم، أنماط التعلم •

Ifوي للدكتورة حنان الدسوH IGالموقع ال -dr
eldesouky.blogspot.com-hanan  

 � arabic-learn.com/home-http://vark         ط التعلمفارك ألنماموقع  •
 educ.com-https://www.new     وأفvار تقن	ات التعل	م أخ�ار  موقع تعل	م جدNد:  •
 . Microsoft     https://docs.microsoft.com  مستودع وثائق •
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