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ملحق / 6من استراتيجيات التعلم النشط

المقدمة
أساسيا من األركان التي يقوم عليها بنيان المجتمع ،إذ يعمل على إكساب المتعلمين المعارف ،والمهارات ،واالتجاهات ،والقيم ،والمعتقدات،
ركنا
يعد المعلم ً
ً

ال عن حياتهم المهنية ،والستثمار قدراتهم وطاقاتهم الكامنة
والسمات الشخصية واالجتماعية ،ليكونوا ناجحين في حياتهم االجتماعية والشخصية ،فض ً
على أكمل وجه.
وفي سياق تطوير التعليم سعت وزارة التربية منذ سنوات عدة إلى تنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة ،تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية لمواكبة
التطورات العالمية في مختلف المجاالت ،وتحسين مخرجاتها عبر االهتمام بالمناهج المختلفة وتطويرها ومنها مناهج مادة الحاسوب.
مهما من المصادر التي يستند إليها المعلم كمعين في التخطيط والتنفيذ الفعال للمناهج المطورة ،ويتضمن هذا الدليل عدة
ويعد دليل المعلم
ً
مصدرا ً

مواضيع تم تقسيمها كالتالي:

ال :المجال التربوي :حيث يحوي مجموعة من المفاهيم الخاصة بالمنهج الوطني الكويتي الجديد ،الكفايات الخاصة ،ومعايير المنهج للصف التاسع،
أو ً
باإلضافة لبعض التلميحات للمعلم في إدارته للمجموعات واألنشطة.
ال من:
ثانيا :المجال الفني :حيث يحوي الدليل لكل درس من دروس الكتاب المختلفة ك ً
ً

• مخطط يتضمن عدد الحصص المقترحة ،الكفايات الخاصة ،معايير المنهج ،القيم المرتبطة بالدرس والمهارات التي يمكن تعزيزها خالل الحصة الدراسية.
• مقترحات لكيفية عرض وتناول محتوى التعلم وبعض األنشطة المقترحة ،باإلضافة إلى بعض المالحظات المهمة للمعلم وبعض المعلومات اإلثرائية
حول موضوع الدرس .

• رمز  QRيحتوي على الخطوات المقترحة لتطبيق أنشطة الكتاب وأوراق العمل الخاصة بالدرس ،باإلضافة إلى ملفات المشاريع بعد التنفيذ.
• الخريطة الذهنية أو خريطة المفاهيم الخاصة بالدرس.
ثالثً ا :المالحق :وتتضمن عدة مالحق تختص بوحدة التعلم ،التحضير المطور للمادة ،التقويم ،أنماط التعلم ،باإلضافة إلى إستراتيجيات التعلم النشط.
عزيزي المعلم :تم إعداد هذا الدليل وتعزيزه ليكون عو ًنا لك على تنمية مهاراتك لتحقيق أهداف المنهج ،ومساعدة المتعلمين على التعلم ،والمجال
تماما لإلبداع ،آملين أن نكون وفقنا إلى ما سعينا إليه ،ونتمنى لكم التوفيق والسداد.
مفتوح
ً
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رسالة وزارة التربية
تســتند رؤيــة المنهــج الوطنــي الجديــد إلــى رؤيــة مســتقبل
األمــة كمــا عبــر عنهــا صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ صبــاح
األحمــد الجابــر حفظــه اهلل،

والتــي تتطلــب مــن المنهــج

الجديــد ضمــان إعــداد نــوع جديــد مــن المــوارد البشــرية تكــون
ا لتحويــل الكويــت إلــى مركــز تجــاري
مجهــزة تجهيــز ًا كامــ ً

ومالــي ودولــي رائــد مــن خــال التعليــم .كذلــك تضمــن هــذه
الرؤيــة الرفاهيــة المســتدامة لشــعب الكويــت ،ولذلــك يســعى
المنهــج الوطنــي الجديــد إلــى إعــداد المواطنيــن للعمــل بجــد،
لتحقيــق الرؤيــة الوطنيــة مــن خــال االكتســاب الكامــل للكفايــات
ا عــن
المطلوبــة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات دولــة الكويــت ،فض ـ ً
مواجهــة تحديــات العولمــة واقتصــاد المعرفــة والعصــر الرقمــي.

وفي إطار المنهج الوطني ،تتمثل رسالة وزارة التربية في:
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فلسفة وزارة التربية
لم تتوقف التربية على مدى رحلتها في نشر التعليم بالكويت عن السعي الدائب لتجويد نوعيته وإحكام الصلة بين محتواه واتجاهه وبين
متطلبات التنمية في مجتمعه وحركة العالم من حوله .
ونداء اليوم في التربية هو إقامة المجتمع الدائم المتعلم الذي تصبح المدرسة فيه إحدى مؤسسات التربية المستمرة ،تؤازرها وتكمل جهودها
سائر المؤسسات االجتماعية والثقافية واإلعالمية واالقتصادية من خالل برامج التعليم المستمر وفرصة واستثمار كل إمكانات البيئة في هذا
المجال لتتاح لكل فرد على مدى رحلة حياته فرص تعليمية وتدريبية تمكنه من تنمية قدراته ومهاراته ليواكب ويلبي الحاجات المتجددة التي
يفرضها تطور مجتمعه ومطالب تنميته.
ُتستقى فلسفة التربية في كل مجتمع من مجموعة القيم واألهداف

واالتجاهات األساسية التي يتبناها ذلك المجتمع ،والنابعة من عقيدته وتراثه
والصيغة التي ارتضاها لنظامه االجتماعي والسياسي والتي عبرت عنها مواثيقه
األساسية وفي مقدمتها الدستور واالتجاهات التي اختارها لتحقيق أهدافه من
خالل إدراكه لواقعه وحاجاته ومتطلبات التنمية فيه وتفاعله وارتباطه بالعالم
المحيط به ،ولعل من المفيد هنا أن نورد ما يتعلق بالتعليم في دستور دولة
الكويت.
وينص دستور دولة الكويت في شأن التعليم على أن:
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أهداف وزارة التربية
تضفــي اســتراتيجية الدولــة فــي التنميــة أهميــة كبــرى علــى الــدور الــذي تلعبــه المؤسســات التربويــة والتعليميــة فــي تكويــن وتنميــة المــوارد
البشــرية الوطنيــة ،ليــس فقــط باعتبارهــا األداة الحقيقيــة للتنميــة وإنمــا باعتبارهــا الغايــة التــي ينبغــي أن توجــه إليهــا كل الجهــود التنمويــة،
وإدراك ًا مــن وزارة التربيــة للمســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا فــي التفاعــل مــع تحديــات المســتقبل ومتابعــة الثــورة العلميــة والتكنولوجيــا المعاصــرة
والتــي تتنامــى بســرعة مذهلــة -فــإن عليهــا تطويــر فلســفة التعليــم ومضامينــه فــي المرحلــة المقبلــة ،حيــث ينبغــي أن توجــه إمكانــات الــوزارةومواردهــا البشــرية والماديــة نحــو تحقيــق خمســة أهــداف أساســية هــي:
	•الترجمــة العمليــة لطموحــات بنــاء اإلنســان الكويتــي وفــق النهــج العلمــي فــي التفكيــر ،وتنميــة قــدرات الطــاب فــي مختلــف المراحــل الدراســية
الســتيعاب األســاليب العلميــة وتطبيقاتهــا العمليــة فــي مختلــف المجــاالت التــي يحتــاج إليهــا المجتمــع.
	•فتــح أبــواب الثقافــة العالميــة للطالــب الكويتــي فــي إطــار الثــورة العلميــة والتقنيــة القائمــة فــي مختلــف المجــاالت ،واالهتمــام بالتــراث العربــي
واإلســامي وتوظيفــه فــي خدمــة الســمو الروحــي وترســيخ القيــم األساســية واالنتمــاء للوطــن.
	•دعــم وتطويــر المــدارس والمعاهــد الدينيــة ومراكــز تعليــم الكبــار بصــورة مســتمرة ومتجــددة بمــا يواكــب التقــدم العلمــي والتقنــي ،وتطويــر
نظــم وسياســات التعامــل مــع العناصــر المتميــزة مــن الطــاب والمعلميــن واإلدارييــن لتنميــة دوافــع اإلبــداع وتطويــر األداء المهنــي وتنميــة
مشــاعر االنتمــاء للمؤسســات التربويــة.
	•التوزيــع المتكافــئ للخدمــات واألنشــطة التربويــة والتعليميــة بيــن مختلــف مناطــق الدولــة ،والســعي الدائــم نحــو توصيــل العلــم والمعرفــة إلــى
حيــث يقيــم المواطــن الكويتــي.
	•توجيــه المزيــد مــن االهتمــام نحــو إعــداد الكــوادر البشــرية الوطنيــة العاملــة فــي المجــاالت التربويــة والتعليميــة ورفــع كفايتهــا وتطويــر
قراراتهــا مــع العمــل علــى تقليــص االعتمــاد علــى العمالــة الخارجيــة فــي هــذه المجــاالت دون اإلخــال بكفــاءة العمليــة التربويــة.
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تابع /أهداف وزارة التربية
وعلى الوزارة في سبيل تحقيق هذه األهداف:
	•وضــع الخطــط والسياســات التربويــة والتعليميــة والمشــروعات والبرامــج الالزمــة لتنفيــذ هــذه الخطــط وآليــات متابعتهــا وذلــك فــي نطــاق
اســتراتيجية التنميــة فــي الدولــة وفــي إطــار سياســاتها العامــة.
	•تقريــر المناهــج والكتــب والتقنيــات والوســائل التــي تســهم فــي صقــل شــخصية الطــاب وتنميــة قدراتهــم الفكريــة وتزويدهــم بالمعــارف
الضروريــة ،وتحديــد مســتويات ومواصفــات الكــوادر البشــرية الالزمــة وتأمينــه بالكــم والكيــف المناســبين ألداء رســالة الــوزارة.
	•توفيــر اإلمكانــات الماديــة والبشــرية ،ووضــع السياســات الكفيلــة بجــذب العناصــر المؤهلــة من أعضــاء الهيئة التدريســية والفنيــة ،واالهتمام
بطــرق تدريبهــم وتقييــم أدائهــم بمــا يضمــن حســن اســتثمار وتوجيــه هــذه العناصــر لخدمة نظــام التعليم ورســالته الســامية.
	•التنســيق بيــن السياســات التربويــة والتعليميــة والسياســات التنمويــة للدولــة فــي إطــار منظــور تخطيطي شــامل ،إضافة إلى الربط والتنســيق
بيــن التعليــم فــي مراحلــه المختلفــة ،ومناطقــه الموزعــة
جغرافيا بمــا يالئم احتياجــات البالد.
ً
	•تنشــيط الحركــة التربويــة وتشــجيع البحــث العلمــي فيهــا والعمــل علــى توثيــق العالقــة بيــن مختلــف أجهــزة الــوزارة والمؤسســات العلميــة
والتربويــة المحليــة والخارجيــة ،واالســتفادة مــن تجاربهــا فــي تطويــر وتنميــة العمــل التربــوي.
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مفاهيم مهمة للمعلم عن المنهج الوطني الكويتي
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املجال التربوي

المنهج الوطني الكويتي الجديد
المنهج هو نظام من الخبرات والفرص التعليمية المصممة والمنفذة من أجل تطور المتعلمين من خالل تعليمهم ،عند كل مناسبة للتعليم.
إن منهج الكويت الوطني مرتكز على الكفايات والمعايير ،وهو يهدف إلى بناء منظومة الكفايات المتناسقة لدى المتعلمين بشكل تدريجي ،والتي
ّ
يمكن قياسها من خالل المعايير.
حيث يمثل المنهج الوطني الكويتي الجديد مخزون ًا بالغ التنظيم من المعارف ،والمهارات ،والقيم ،والمعتقدات ،واالتجاهات المقدمة لجميع
فضل عن االندماج االجتماعي المستقبلي وفرص العمل.
المتعلمين من خالل نظام التعليم الكويتي ،والتي تساعد في تحقيق وتنمية الذات،
ً
ويحدد المنهج الوطني الكويتي الجديد ما هو متوقع من المتعلمين الكويتيين من حيث ما يجب أن يعرفوه ،ويقدرون على القيام به ،وكيف يجب
أن يتصرفوا كمواطنين مزودين بالقيم المكتسبة نتيجة تعليمهم.
ويرتكز المنهج الوطني الكويتي الجديد على الكفايات المتوقع اكتسابها من قبل المتعلمين عند االنتهاء من برنامجهم من األنشطة التعليمية .و
يتم تحقيق أهداف التعليم عن طريق التطوير التدريجي لنظام متماسك من الكفايات األساسية ،العامة والخاصة .ويطلق على المنهج الذي يشرح
و يخطط عملية التعلم من حيث تطوير كفايات المتعلمين اسم "المنهج القائم على الكفايات"
ويمكن القول إنه عبارة عن (منظومة الخبرات التعليمية المقدمة للمتعلمين من خالل المواد الدراسية بما فيها من المعارف والمهارات والقيم
ويحدد ما يجب أن يعرفه المتعلمون وما يقدرون على فعله ،وكيف يتوقع أن تعكس التزامهم
من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر،
ّ
بالقيم اإلنسانية نتيجة للعملية التعليمية).
إن املنهج الوطين الكوييت اجلديد يهدف إىل أن يكون املتعلمون:
ّ
أفرادا حمترمني يتبنون قيم املجتمع الكوييت ،ويتصرفون بناء عليها.
ً
 ذوي شخصيات مبادرة وملتزمة ومتحمسة للمسامهة يف تطوير املجتمع.ويتطورون وحيققون نتائج جيدة.
 مثابرين يستمتعون بالتعلمّ
 مواطنني مسؤولني يسهمون بشكل إجيايب يف املجتمع.16
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متطلبات المنهج القائم على الكفايات
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الكفايات
نظام متكامل من المعارف والمهارات واالتجاهات والقيم
والمعتقدات التي يتم تطويرها من خالل التعليم ،يسمح
لألفراد بأن يصبحوا
أشخاصا مسؤولين ،مستقلين وقادرين
ً
على حل مجموعة متنوعة من المشاكل ،ويكونوا قادرين على
األداء في إطار الحياة اليومية بمستوى الجودة الذي تعبر عنه
المعايير.
وتنقسم الكفايات إلى ثالثة أنواع:
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الكفايات األساسية
تمثل الكفايات األساسية باقة (منظومة) من المعارف،
والمهارات ،واالتجاهات ،والقيم ،والمعتقدات والسمات
الشخصية واالجتماعية ،التي يحتاج جميع األفراد
الكتسابها ،لتحقيق إنجازهم وتطورهم الشخصي ،وكذلك
تحقيق االندماج والتوظيف (هذا يعني لكي يكونوا ناجحين
ال عن حياتهم
في حياتهم االجتماعية والشخصية ،فض ً
المهنية) ،وإن هذه الكفايات تتقاطع بين المناهج (بمعنى

فإن هذه المواد من
أنها غير
محددة بمادة معينة) ،ولذلك ّ
ّ
حيث المبدأ تساهم في تطورها.
والكفايات األساسية اليت يكون املتعلم قد اكتسبها يف هناية
الصف الثاين عشر هي :
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الكفايات العامة للمادة
حتدد معظم ما يقوم على املادة من املعارف واملهارات
فإن الكفايات العامة حمددة مبواد معينة .وهي
باملقارنة مع الكفايات األساسيةّ ،
ّ
ُدرس
واالجتاهات والقيم العامة املدجمة /املتكاملة يف نتائج املتعلمني املتوقعة حبلول هناية الصف الثاين عشر أو هناية الصف الذي ت َّ
فيه املادة.
الكفايات العامة اليت يتم تطويرها من خالل دراسة مادة " احلاسوب " هي :
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الكفايات الخاصة للمادة
الكفايات اخلاصة هي أقسام فرعية من الكفايات العامة ومتثل مراحل يف عملية اكتساب الكفايات العامة ،ويتم تنظيم وتطوير
حمددة
حتدد أنظمة
فإن الكفايات اخلاصة
الكفايات اخلاصة لدى املتعلمني خالل العام الدراسي .وباملقارنة مع الكفايات العامةّ ،
ّ
ّ
أيضا تغطية كفايات متخصصة و قائمة على املوضوع ،حيث من
أكثر للمعرفة و املهارات و االجتاهات  /القيم املتكاملة .وميكنها ً
املفترض أن يظهرها املتعلمون يف هناية كل صف أي بنهاية السنة الدراسية.

مت إعــداد الكفايــات اخلاصــة لتغطيــة مــدى وعمــق املنهــج وفقً ــا للمجاالت
األربعــة التالية:
	•جمموعة من احلقائق اخلاصة باملادة الدراسية (املعرفة).
	•جمموعــة مــن العناصــر املعرفية و املهارية (املهارات واإلســتراتيجيات)
ـددة باملادة.
املحـ ّ
	•جمموعــة مــن االســتجابات االجتماعيــة والشــخصية (االجتاهــات
والقيــم واملعتقــدات) الــي تتــم إدارهتــا عــر املعرفــة واملهــارات
حمــددة.
املكتســبة يف مــادة
ّ
	•جمموعة من االرتباطات مع املواد واملجاالت األخرى.
وتعترب هذه املجاالت األربعة جوهر الكفايات اخلاصة.
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المعايير
حتدد مستوى
قرار أو مطلب أو الئحة تشغيلية ذات صلة مبستوى اجلودة املراد حتقيقه يف جانب معني من النظام التعليمي ،حيث
ّ
اجلودة الذي حيققه املتعلم يف رحلة تطوير الكفايات يف مراحل خمتلفة من عملية التعلم.
ويشري املنهج الوطين الكوييت اجلديد إىل نوعني من املعايري:
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الكفايات العامة لمادة الحاسوب
الكفايات الخاصة ومعايير المنهج للصف التاسع
الكفايات العامة

الرقم

املجال

الكفايات اخلاصة

معايرياملنهج

الكفاية العامة رقم 1

1.1

احلقائق

حتديد الربامج املناسبة ملحاكاة التجارب والعمليات يف احلياة اليومية.

يعرض برامج مناسبة لتصميم مناذج حماكاة لعمليات يف احلياة اليومية0

معاجلة املعلومات
لتحسني احلياة
والتعلم بواسطة
الوسائل الرقمية

2.1

العمليات

استخدام الربامج املناسبة إلنشاء مناذج لتحسني املنتجات0

يستخدم برامج الرسوم املتاحة لعمل منوذج ثالثي األبعاد0

3.1

املواقف

احترام امللكية الفكرية لآلخرين يف استخدام الربامج إلنشاء مناذج
متنوعة0

حيترم امللكية الفكرية لآلخرين يف استخدام الربامج وإنشاء النماذج
الرقمية0

4.1

االرتباط

تصميم أمثلة لنماذج حماكاة لتجارب علمية بسيطة وعمليات0

يصمم مناذج رقمية ثالثية األبعاد ملحاكاة العمليات الطبيعية0

الكفاية العامة رقم 2

1.2

احلقائق

اختيار األجهزة واألدوات الرقمية املناسبة لالتصال لألغراض
املختلفة يف احلياة اليومية0

خيتار األجهزة الرقمية املناسبة الستخدامها يف تصميم مناذج رقمية
ثالثية األبعاد0

استخدام األجهزة
الرقمية للتواصل
وحل املشاكل يف احلياة
اليومية

2.2

العمليات

3.2

التقصي حول استخدام األدوات الرقمية لالتصال يف املواقف اليومية
املختلفة0

يستخدم األدوات الرقمية للمساعد على التواصل يف املواقف املختلفة0

املواقف

االستمتاع يف استخدام أدوات االتصال الرقمية ألهداف خمتلفة0

خيتار أدوات االتصال املناسبة لنقل وتبادل املعلومات0

4.2

االرتباط

استخدام األدوات الرقمية املتنوعة للمناقشة مع اآلخرين يف أنشطة
املشروع0

يعرض ويناقش أنشطة املشروع مع اآلخرين0

1.3

احلقائق

عرض أمثلة لنماذج رقمية ثالثية األبعاد ملختلف أنواع التعلم
ومواقف احلياة اليومية0

يتبادل أفكاره مع االخرين الستخدام النماذج الرقمية ثالثية االبعاد يف
التعلم0

تصميم مناذج رقمية2.3 ،

العمليات

تصميم ألعاب بسيطة–رسوم متحركة ،وقصص كارتونية للتعلم0

يصمم ألعاب وقصص إلكترونية0

3.3

املواقف

احترام امللكات الفكرية لآلخرين لتقدمي حتليل واقتراح األنظمة
والنماذج البديلة للتعلم0

حيترم آراء ،اقتراحات اآلخرين يف استخدام األنظمة والنماذج الرقمية0

4.3

االرتباط

إنشاء وعرض مناذج رقمية لتنمية املشاريع االجتماعية0

يصمم ويعرض مناذج رقمية لتسهيل عمل املشاريع االجتماعية0

الكفاية العامة رقم 3
أنظمة ومنتجات حلياة
أفضل.
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تلميحات للمعلم
ال  /مالحظات إلدارة المجموعات خالل الفصل الدراسي:
أو ً
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تابع /تلميحات للمعلم
عزيزي املعلم:
مقترحات عند تطبيق التعلم التعاوين:
	•أن يتم تقسيم املتعلمني يف الفصل إىل جمموعات بناء على مستوى حتصيلهم الدراسي يف املادة ،حبيث يتم توزيعهم يف جمموعات رباعية تتكون
من متعلم فائق  ، Hمتعلم ضعيف  ،Lومتعلمني اثنني مستوامها متوسط .M
	•تنظيم وتثبيت جلوس املتعلمني يف املجموعة الرباعية على النحو التايل:
 Hمتعلم متميز

 Mمتعلم متوسط

 Mمتعلم متوسط

 Lمتعلم ضعيف

فعند تطبيق نشاط ثنائي ،يتم تقسيم املجموعة الرباعية لثنائية بسهولة،حبيث يتم تكوين جمموعة ثنائية تتكون من املتعلم املتميز
ويكون املتعلم الضعيف مع املتعلم املتوسط اآلخر جمموعة ثنائية ،حبيث ال يكون
وأحد املتعلمني املتوسطني (سواء أكان زميله املقابل أم املجاور)
ّ
املتميز مع الضعيف يف جمموعة ثنائية لعدم إحباط املتعلم الضعيف نتيجة شعوره بضعفه عند تعامله مع زميله الفائق ،كما أن الفائق سيشعر
معا يف جمموعة ثنائية.
بأن املتعلم الضعيف سبب تأخر املجموعة يف تطبيق النشاط ،وهلذا ال ينصح بوجودمها ً
	•من املهم إعادة توزيع املجموعات وعدم ثباهتا طوال العام الدراسي ،ويفضل إعادة توزيعها بعد ستة أسابيع إلتاحة الفرصة للمتعلم للتعامل
والتعاون مع أمناط أخرى من الشخصيات.
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تابع /تلميحات للمعلم
ثاني ًا  /مالحظات إلدارة األنشطة:
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30

 -1أمن املعلومات

نظرا ألنَّ احلصة يف بداية العام الدراسي ميكن للمعلم استخدام إحدى الطرق التالية :
ً

عرض فيديو أو عرض تقدميي لبعض املواقف اإلجيابية أو املواقف السلبية وتكتب املجموعات تعليقها عليها بعد مناقشتها.

ميكن توفري نشاط للمتعلمني على شكل  ، PUZZLEفيه بعض السلوكيات الصحيحة وأخرى غري صحيحة ،وتقوم املجموعات بتركيب اللعبة بشكل صحيح حيث ستكون قطعة

فارغة أمام كل سلوك غري صحيح يكتب فيها املتعلمون الحقً ا السلوك املرغوب.

توزيع بطاقات على املجموعات حتوي عدة سلوكيات ومواقف صحيحة وأخرى غري صحيحة ،وطلب تصنيفها وفرزها.

من خالل املناقشة والتغذية الراجعة بعد النشاط يتم التوصل إىل اتفاق بني املعلم واملتعلمني على اللوائح اليت تنظم العمل يف املجموعات والفصل ،وتضمن التزام املتعلمني

وسري حصص املادة بشكل سلس طوال العام الدراسي.

تقدير جهود الدولة يف جتهيز مرافق وورش املدرسة ومنها خمتربات وأجهزة احلاسب

استخدام الربامج األصلية والتحديث املستمر للربامج.

اآليل يف املدرسة ،و حث املتعلمني على االستخدام السليم جلهاز احلاسب اآليل ،واستشعار

استخدام برامج احلماية من الفريوسات.

قيمة النعمة واحلفاظ عليها (من الضروري حتديد جهاز لكل متعلم كي يعتاد املتعلم

على النظام وحتمل املسؤولية).

عدم فتح الروابط دون التأكد من مصدرها.
مراعاة احتياطات تأمني كلمة املرور.

إن املحافظة على املمتلكات العامة باالستخدام السليم واجب وطين.

االستخدام اآلمن لألجهزة الرقمية.

إن احترام خصوصيات اآلخرين واجب ديين وأخالقي.
استشعار نعم اهلل على اإلنسان ،حيث إنَّ األجهزة الرقمية نعمة من اهلل -عز وجل-

يسرت حياة اإلنسان ،وشكر النعم واجب على اإلنسان ،وإحدى صوره توظيف األجهزة
َّ

الرقمية بشكل إجيابـي.
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حمتوى التعلم
االستكشاف
ميكن
استخدام
إحدى هذه
الطرق أو
غريها مما
يراه املعلم
مناسبا
ً
للمتعلمني.

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

نشاط مجاعي للمجموعات يتم فيه قراءة ومناقشة االستكشاف من الكتاب ص  18عن خرب اختراقأنظمة إحدى الشركات ونشر بياناهتا وبيانات املتعاملني معها ،وطرح تساؤل عن أخبار مشاهبة من حياتنا
اليومية ومناقشتها مع املجموعات كمدخل للدرس.

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

 -كتاب المتعلم.

أخبارا عن حوادث اختراق حقيقية ومناقشتها ،مث يف
 يف نشاط مجاعي يتم مناقشة جمموعة من املقاالت حتويً
التغذية الراجعة يتم مناقشة أخطار وأضرار االختراق مع املتعلمني ،وأمهية محاية البيانات من القرصنة
اإللكترونية.

 -مقاالت منسوخة.

 إحصائيات من وزارة العدل عن جرائم تقنية املعلومات خالل األعوام السابقة ،ومناقشة أمهية الوعي هبذا النوعمن اجلرائم ونسبة التغيري فيها.

 -إحصائيات.

•للثقافة العامة للمعلم حول موضوع الدرس ميكنه زيارة املواقع الرمسية للجهات التالية:
 اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات. اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات.مالحظات
للمعلم

 شركة .Microsoft•يرجى التأكيد على النقاط التالية:
 طرق انتشار الفريوسات بني احلواسيب ووسائل الوقاية منها. جرائم تقنية املعلومات. -أخطار وأضرار القرصنة اإللكترونية واختراق األجهزة واحلسابات.

ضرورة التنويه إىل حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  17وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل املتوفرة

يف املجلد.
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 -1أمن املعلومات

حمتوى التعلم
أوالً:
مثلث أمن
املعلومات
ميكن
استخدام
إحدى هذه
الطرق أو
غريها مما
يراه املعلم
مناسبا
ً
للمتعلمني.

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
 نشاط للمجموعات :يتم توفري قصاصات ورقية يتم ترتيبها باستخدام: oاستراتيجية حبل الغسيل أو التتابع احللقي أو االصطفاف.
 oاستراتيجية البحث يف الرمال للبحث عنها مث ترتيبها.
 oاستراتيجية الكزن املفقود للبحث عنها مث ترتيبها.
لتكوين التعريف الصحيح ملفهوم أمن املعلومات ومناقشته مع املتعلمني من خالل التغذية الراجعة.
 متابعة عرض تقدميي  /فيلم عن مثلث أمن املعلومات ،وباستخدام استراتيجية دون ما تشاهد يتم تسجيلمالحظات املتعلمني ،مث مناقشتهم حول املوضوع من خالل التغذية الراجعة.
 نشاط مجاعي :توزيع ورقة عمل للمجموعات حتوي فراغات يتم استخالص النواقص فيها واستكماهلا منخالل قراءة اجلزء اخلاص مبثلث أمن املعلومات من الكتاب ،مث مناقشة اإلجابات يف املجموعات وبعدها التغذية
الراجعة.
 -مناقشة مقالة عن مثلث أمن املعلومات يف نشاط مجاعي ،مث التغذية الراجعة ومناقشة املجموعات.

مصادر التعلم واملواد املقترحة

 قصاصاتورقيةللمفهوم. الرمالامللونةللمجموعات. عرض تقدميي  /فيلم. أوراق وأقالم. أوراق وأقالم. كتاب املتعلم. -مقال للمجموعات.

مالحظة للمعلم  :تأكد من إدراك املتعلمني ملا يلي:

	•معايري تقييم أمن نظم املعلومات واملقصود بكل منها ،وأن األخطار اليت تتعرض هلا املعلومات ميكن تقسيمها إىل ثالثة أصناف:

 -1خطر كشف املعلومات السرية أي إطالع أشخاص على معلومات ال حيق هلم االطالع عليها ،مما يؤدي لكشف معلومات يرغب مالكها يف حفظها سرية.
 -2خطر تغيري املعلومات :العبث بالبيانات املخزنة أو تغيريها.
 -3خطر حرمان مالك املعلومات أو امللفات من الوصول إليها عند احلاجة.

	• اآلثار املترتبة على اختراق أنظمة املعلومات.
ثانيا:
ً
طرق خرق
املعلومات

 عرض فيلم أو عرض تقدميي يستعرض املعلم من خالله وبشكل ملخص بعض طرق االختراق.متعلما قبل احلصة ليكون مبثابة ضيف خبري أمن معلومات ،ويدير احلوار معه عن طرق خرق
 يدرب املعلمً
املعلومات بطريقة تفاعلية مع اجلمهور الذين هم املتعلمون.
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 عرض تقديمي  /فيلم.المعلم +المتعلم الخبير.
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أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

حمتوى التعلم

عرض تقدميي  /فيلم عن التزييف ومناقشته مع املتعلمني.

مصادر التعلم واملواد
املقترحة
 -عرض تقديمي  /فيلم.

عصف ذهين عن توقعات املتعلمني حول مفهوم التزييف كأحد طرق االختراق ،مث التعريف بالتزييف بأنه
تصميم موقع إلكتروين مزيف يشبه املوقع اإللكتروين احلقيقي ،يتم توجيه املستخدمني إليه لسرقة معلومات
حساباهتم.
التنويه إىل أن شكل املوقع املزيف قد يكون مطابقً ا
متاما لشكل املوقع احلقيقي ،لكن عنوان املوقع يستحيل أن
ً

أ -التزييف
جدا قد ال ينتبه املستخدم الختالفه عن عنوان املوقع
يتطابق ،وهلذا يتم التزييف باختيار عنوان مقارب ً
 Pharmingاحلقيقي ،وهلذا يلزم معرفة املستخدم بأقسام عنوان املوقع إلمكانية اكتشاف العنوان احلقيقي من املزيف.
مناقشة أجزاء عنوان املوقع مع التعريف بأن املوقع احلقيقي يكون أول قسمني على اليمني يف عنوان املوقع
صحيحني ومطابقني للجهة اليت متلك املوقع.

مناقشة أنشطة الكتاب ص  22 – 21يف أنشطة مجاعية مث مناقشتها مع املتعلمني الستنتاج عنوان املوقع
احلقيقي املوثوق ،وميكن ختصيص نشاط لكل جمموعة ،مث مناقشة املجموعة بالنشاط وشرحه لزمالئهم
بالفصل أمام املعلم.

عند الكشف عن املوقع احلقيقي
جيب أن يكون العنوان الرئيسي
صحيحا ومطابقً ا للجهة مالكة
ً
املوقع.
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صورة عنوان الموقع أسفل
الصفحة الحالية.
 -كتاب املتعلم.

 -1أمن املعلومات

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

حمتوى التعلم

 عرض فيلم  /عرض تقدميي عن اخلداع أو عصف ذهين عن توقعات املتعلمني حول مفهوم اخلداع كأحدطرق االختراق ،مث التعريف بأنه حماولة احلصول على معلومات خاصة مثل معلومات بطاقة االئتمان أو
اسم املستخدم وكلمة املرور من خالل االتصال باملستخدم أو إرسال رسالة بريد إلكتروين إليه.

ب -اخلداع

Phishing

متاما لشكل الرسالة من املوقع احلقيقي ،لكن عنوان
 التنويه إىل أن شكل الرسالة املزيفة قد يكون مطابقً اً
الربيد اإللكتروين املستخدم إلرسال الرسالة يستحيل أن يكون من مزود خدمة الربيد اإللكتروين ،أي أن
معرفة أقسام عنوان الربيد اإللكتروين تساعد املستخدم يف كشف الربيد اإللكتروين احلقيقي من املزيف.
 مناقشة أقسام عنوان الربيد اإللكتروين مع التعريف بأن عنوان موقع مزود اخلدمة احلقيقي قد حيتويعلى عنوان فرعي.
 مناقشة أنشطة الكتاب ص  25-23يف أنشطة مجاعية ،مث مناقشتها مع املتعلمني لكشف رسائل الربيداإللكتروين احلقيقية واملزيفة ،وميكن ختصيص نشاط لكل جمموعة ،مث تكليف املجموعة مبناقشة
النشاط وشرحه لزمالئهم بالفصل حتت إشراف املعلم.

عند مناقشة النشاط ص  25الشاشة
الرابعة
ناقش املتعلمني حول احتواء عنوان
موقع مزود خدمة الربيد اإللكتروين
على عنوان فرعي.
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مصادر التعلم واملواد
املقترحة
 -عرض تقديمي  /فيلم.

أقسام عنوان البريد
اإللكتروني في كتاب
المتعلم ص32
 -كتاب املتعلم.
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

 عصف ذهين عن توقعات املتعلمني حول مفهوم اهلجمات كإحدى طرق االختراق. التعريف من خالل عرض تقدميي بأنه حماولة كشف كلمة املرور باستخدام برامج جترب الكثري من كلماتاملرور وبسرعة عالية لكشف كلمات املرور وبالتايل االختراق.

عرض تقدميي.

 عصف ذهين مبناقشة املتعلمني باحتياطات تأمني كلمة املرور من االختراق الستنتاج أمهية احتياطات تأمنيج -هجمات كلمة املرور ومنها إنشاء كلمة مرور قوية ،وعند وجود عدة كلمات مرور قوية خمتلفة قد يواجه املتعلم
صعوبة يف حفظها ،وهلذا ميكن اللجوء إىل منط كلمات املرور والذي يساعد املستخدم يف إنشاء كلمات مرور
 Brute Forceقوية يصعب اختراقها ،وتكون فريدة لكل موقع مبا يضمن عدم تكرار استخدام كلمة املرور نفسها ،ونالحظ
أن برامج إدارة كلمات املرور تعمل على حفظ كلمات املرور مرتبة يف مكان واحد ومزامنتها.
 نشاط مجاعي باستخدام استراتيجية التتابع احللقي ملناقشة النقاط الالزم مراعاهتا للحصول على كلمةمرور قوية ،مث التغذية الراجعة من املعلم وتطبيق نشاط 1ص.26

 -كتاب املتعلم.

 -توضيح كيفية إنشاء منط لكلمات املرور ،مث استخدام استراتيجية املدرب لتطبيق نشاط 2ص .26

 -كتاب املتعلم.

 مناقشة أمهية برامج إدارة كلمات املرور ،مث تطبيق النشاط ص  27بشكل مجاعي.مالحظات
للمعلم
ضرورة
التأكيد على

 -أجهزة احلاسوب.

 أمهية إنشاء كلمات مرور قوية يصعب ختمينها ،وال حتتوي أي بيانات شخصية. منط كلمات املرور يساعد املستخدم على إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة وسهلة احلفظ. هناك بعض املواقع توضح للمستخدم مدى قوة كلمة املرور عند إنشائها ،مع التعريف بوجود مواقع تكشف مدى صعوبة كلمة املروركما بالنشاط 2ص .26
 -دور برامج حفظ كلمات املرور يف حفظ كلمات املرور مرتبة يف مكان واحد ومزامنتها.
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 -1أمن املعلومات

حمتوى التعلم

د -اختراق
األجهزة من

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
 -عرض فيلم الستنتاج مفهوم االختراق من خالل التزنيل ،مث مناقشة املتعلمني عنه.

مصادر التعلم
واملواد املقترحة
 -فيلم.

خالل التنزيل  -مناقشة املتعلمني باالحتياطات الالزمة لتأمني األجهزة واحلسابات من االختراق.

Drive by
Download
التطبيق
العملي
ماذا تعلمت؟

 نشاط مجاعي ملناقشة برجميات احلماية من الفريوسات املوجود ص  27مع التغذية الراجعة باستخدام التتابع احللقيالشفهي بني املجموعات.

 التعريف بوجود مواقع للكشف عن اختراق احلساب مسبقً ا ومنها املوقع اإللكتروين haveibeenpwned.com تطبيق املتعلم لورقة العمل -1أ املوجودة بالكتاب املدرسي ص .28 -تتوفر عدة أنشطة إثرائية يف جملد .QR

 كتاب املتعلم. -ألوان.

ُ -يق ِّيم املتعلم تعلمه يف اجلدول ويرسم اخلريطة الذهنية .

 -كتاب المتعلم.

 التأكيد على إمكانية االختراق بعدة طرق منها:رفض اخلدمة (Danial of Service )DoS
هو هجوم ملنع املستخدمني من استخدام موارد الشبكة عن طريق إغراقها حبركة مرور
عدمية الفائدة.
القنابل املنطقية Logic Bombs
عمدا إىل الربنامج لغرض ما مثل سرقة معلومات،
تضاف
قطعة من الربجميات اخلبيثة
ً
تدمري امللفات ،أو تعطيل نظام الشركة.
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مالحظة:

ميكنك عرض خريطة الدرس يف بداية احلصة للتعريف مبا سيتم تناوله ،أو يف هناية احلصة الستعراض وتلخيص ما مت تناوله قبل التطبيق العملي.
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 -2محاية اخلصوصية على اإلنترنت
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اجلزء األول :وحدة األدوات الرقمية

تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.
أمهية تعزيز قيمة احترام خصوصية اآلخرين.

أمهية تعزيز التوظيف اآلمن لألجهزة الرقمية.

تعزيز قيمة االلتزام بالوقت من خالل توقيت األنشطة.

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

املالحظة  -التفكري -اإلصغاء  -التحليل  -التركيب  -االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين  -املناقشة -احترام آراء اآلخرين  -النقد البناء  -التعاون -

النظام أثناء األنشطة.

ضرورة التنويه إىل حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  ،31وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق

العمل املتوفرة يف املجلد.
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 -2محاية اخلصوصية على اإلنترنت

حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

االستكشاف

قــراءة االستكشــاف عــن خــر عــن اختــراق احلســابات علــى موقــع التواصــل االجتماعــي  Facebookوطــرح تســاؤل عــن

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

 -كتاب المتعلم.

ميكن استخدام أخبــار مشــاهبة مــن حياتنــا اليوميــة كمدخــل للــدرس.
إحدى هذه مناقشــة املتعلمــن حــول حــوادث اختــراق احلســابات يف برناجمــي التواصــل االجتماعــي  whatsAppو  Twitterيف
الطرق أو
غريها مما
اآلونــة األخــرة.
يراه املعلم
أخبارا عن حوادث اختراق احلسابات ومناقشتها،
يف نشاط مجاعي يتم مناقشة جمموعة من املقاالت حتوي
ً
مناسبا
ً
 مقاالت منسوخة.للمتعلمني .مث من خالل التغذية الراجعة يتم مناقشة أخطار وأضرار االختراق مع املتعلمني وأمهية محاية البيانات

من القرصنة اإللكترونية.

طرح تساؤل عن كيفية محاية اخلصوصية على اإلنترنت ،وباستخدام استراتيجية التتابع احللقي تتم
مناقشته يف املجموعة ،مث التغذية الراجعة.
أول :كيف
ً
أحافظ على
خصوصية
معلومايت

نشاط للمجموعات :يتم توفري قصاصات ورقية للمجموعات ،وباستخدام استراتيجية دون أفكارك يتم
استخالص أهم النقاط املقترحة حلماية اخلصوصية على اإلنترنت يف الكتاب املدرسي ،مث مناقشة
املتعلمني حول املوضوع من خالل التغذية الراجعة.

أول ،وباستخدام استراتيجية دون ما تشاهد يتم تسجيل مالحظات
متابعة عرض تقدميي /فيلم عن اجلزء ً
ميكن استخدام املتعلمني ،مث مناقشتهم حول املوضوع من خالل التغذية الراجعة.
إحدى هذه
الطرق أو
غريها مما
يراه املعلم
مناسبا
ً
للمتعلمني.

 -قصاصات ورقية.

-عرض تقديمي  /فيلم

يف نشاط مجاعي يتم مناقشة مقالة عن محاية اخلصوصية على اإلنترنت ،مث التغذية الراجعة ومناقشة
املجموعات.

 -مقال للمجموعات.

عرض تقدميي يستعرض املعلم من خالله وبشكل ملخص بعض الطرق للحفاظ على خصوصيتك على
اإلنترنت.

 -عرض تقديمي.
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أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

حمتوى التعلم

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

 -التعريــف مــن خــال عــرض تقدميــي بعنــوان بروتوكــول اإلنترنــت  Internet Protocol Addressبأنــه عنــوان

مميــز لــكل جهــاز متصــل بشــبكة بغــرض حتديــد موقعــه اجلغــرايف ومتييــزه عــن أي جهــاز آخــر ،حيــث إنــه فريــد الميكــن أن  -عرض تقدميي.

ثانيا:
ً
عنوان
بروتوكول
اإلنترنت

يتشــابه مــع أي جهــاز آخــر علــى الشــبكة.
 تعريــف املتعلمــن بــأن لــكل جهــاز متصــل باإلنترنــت عنوانــن  IPعــام وخــاص ،وميكــن تعريــف املتعلمــن هبمــا مــن خــالنشــاط باســتخدام اســتراتيجية الكلمــات املحذوفــة ،مث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.
 -إتاحة الفرصة للمتعلمني لتطبيق النشاط ص  35من خالل نشاط ثنائي باستخدام استراتيجية املدرب.

 -أوراق نشاط للمجموعات.

كتاب املتعلم.-جهاز احلاسب اآليل.

مناقشة املتعلمني يف كيفية التعرف على عنوان  IPاخلاص ،مع إتاحة الفرصة للمتعلمني للتطبيق العملي ،مث إتاحةالفرصة للمتعلمني لتطبيق نشاط ص .37
 مناقشــة املتعلمــن عــن معلوماهتــم حــول  VPNمث تعريفهــم مــن خــال عــرض تقدميــي بأهنــا الشــبكة اخلاصــة االفتراضيةوالــي تعــد مــن أهــم وســائل محايــة اخلصوصيــة علــى اإلنترنــت ،وذلــك مــن خــال ختصيــص عنــوان  IPآخــر جلهــازك،
وبالتــايل منــع املخترقــن مــن اكتشــاف العنــوان األصلــي ،باإلضافــة إىل تشــفري مجيــع املعلومــات املرســلة مــن اجلهــاز إىل
ثالثً ا :الشبكة
اخلاصة
االفتراضية
VPN

 جهاز احلاسب اآليل. عرض تقدميي. -جهاز العرض

شــبكة اإلنترنــت.
إتاحــة املجــال للمتعلمــن لتطبيــق نشــاط ص  37للبحــث عــن الربامــج الــي توفــر خدمــة  VPNباســتخدام اســتراتيجية
ثنائــي التدريــب ،مث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.
عــرض تقدميــي يتــم مــن خاللــه التأكيــد علــى املتعلمــن بأمهيــة اســتخدام الشــبكة اخلاصــة االفتراضيــة  VPNلتشــفري  -جهاز احلاسب اآليل.

البيانــات عنــد اســتخدام شــبكة إنترنــت عامــة ،مــع احلــرص علــى عــدم اســتخدام اخلدمــة  VPNاملقدمــة جما ًنــا ،ألن مجيــع  -عرض تقدميي.
املعلومــات تكــون مكشــوفة هلــا كوهنــا الوســيط بــن املســتخدم واإلنترنــت.
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 -جهاز العرض

 -2محاية اخلصوصية على اإلنترنت

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

حمتوى التعلم

 -عرض مشهد حول إحدى اجلرائم اإللكترونية ،مث مناقشته مع املتعلمني.

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

 -مشهد فيلم.

 -مناقشة املتعلمني يف مفهوم اجلرائم اإللكترونية.

رابعا :قانون
ً
اجلرائم
اإللكترونية
 بطاقات وعلبة الفشار.نشاط مجاعي الستعراض ومناقشة اجلرائم اإللكترونية اليت حياسب عليها قانون اجلرائم اإللكترونية يف دولة الكويت
عرض تقدمييبدولة الكويت مع املتعلمني ،مع أمهية حثهم على احترام القانون وااللتزام به وذلك باستخدام إحدى االستراتيجيات:
 نشاط مجاعي باستخدام استراتيجية دون أفكارك لتسجيل بعض اجلرائم اإللكترونية املختلفة اليت يعرفها املتعلم ،قصاصات ورقيةمث التغذية الراجعة باستخدام التتابع احللقي الشفهي بني املجموعات.
ملونة.
 +قصاصات
ورقية.

 -استراتيجية الفشار

التطبيق
العملي
ماذا تعلمت؟

عرضا
 استراتيجية دون ما تشاهد ( يتابع املتعلمونً
تقدمييا للجرائم ،ويتم تسجيلها مث مناقشتها مع املعلم بالتفصيل)  -قصاصات
ً
حتتوي على
 استراتيجية الفرزاجلرائم.
 -تطبيق املتعلم لورقة العمل -2أ املوجودة بالكتاب املدرسي ص .40

 كتاب املتعلم. -ألوان.

ُ -يق ِّيم املتعلم تعلمه يف اجلدول ويرسم اخلريطة الذهنية .

 -كتاب المتعلم.

التعامل اآلمن مع اإلنترنت:

*عدم تقدمي أي معلومات شخصية ،بيانات أو صور للغرباء أثناء التواجد على اإلنترنت.
*استخدام احلساب الشخصـي فقط وعدم استخدام حسابات اآلخرين.
*عدم فتح رسائل إلكترونية  /مرفقاهتا إذا كانت جمهولة املصدر.
*احلفاظ على سرية بيانات احلساب الشخصي.

حث املتعلمني عند التعامل مع األجهزة الرقمية على احلرص على قراءة حمتوى صناديق احلوار بدقة قبل الضغط على أي زر فيها.
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اجلزء األول  -وحدة املعاجلة الرقمية (برنامج )Natron
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إرشادات للمعلم عند تدريس الوحدة
لكل مشروع مدخالت ومعاجلة وخمرجات ختتلف من مشروع آلخر ،فعلى سبيل املثال:

الحظ عزيزي املعلم أنه:
 من خالل خمطط العقد ميكنك متابعة خطوات عمل العقد يف املشروع واستنتاج خمرجات املشروع. حيتوي شريط جمموعات العقد على جمموعات من العقد مت تصنيفها حسب الوظيفة. ليست مجيع  Shadertoyتعترب مدخالت ،ويوجد منها أنواع تكون معاجلة.47

معظم العقد هلا مدخالت وخمرجات:
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* رسائل التنبيه
علمــا
أثنــاء اســتخدامك لربنامــج  Natronقــد تظهــر لــك بعــض رســائل التنبيــه كرمــوز علــى العقــد ،والــي ُيظهرهــا الربنامــج لتنبيــه املســتخدمً ،
بأنــه إذا مل يتــم معاجلــة الســبب فــإن الربنامــج سيســتمر يف العمــل ،وكذلــك فــإن عمليــة التصديــر لــن تتأثــر.
اجلدول التايل يوضح بعض الرسائل اليت قد تظهر لك أثناء تعاملك مع الربنامج وسببها وكيفية التعامل معها:
التوضيح

رمز الرسالة

عند وضع مؤشر الفأرة

على رمز التنبيه يظهر

تلميح يوضح معىن الرمز
مثال للرمز على العقدة
يظهــر هــذا الرمــز علــى العقــدة لإلشــارة إىل أهنــا تســتقبل املدخــات مث تصدرهــا كمخرجــات دون أي تغيــر عليهــا.

يف املثال التايل:
توضيح رسالة التنبيه

حيث تستقبل العقدة  Transform1الصورة من العقدة  Read2وتصدرها دون أي تغيري يف خصائصها ،فيظهر
الرمز كرسالة تنبيه للمستخدم.

كيف ختتفي؟

خيتفي الرمز عندما تكون خمرجات العقدة غري مطابقة للمدخالت ،ويف مثالنا ختتفي عند البدء بتغيري خصائص
العقدة  Transform1اليت يظهر عليها الرمز.
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رمز رسالة

التوضيح

التنبيه

التلميح الظاهر

عند وضع مؤشر

الفأرة على الرمز
مثال للرمز على
العقدة

يظهرهــذا الرمــز علــى العقــدة لإلشــارة إىل أهنــا تســتقبل وســائط يتبايــن معــدل اإلطــارات  frame rateهلــا كمــا يف املثــال

التايل:
توضيح رسالة
التنبيه

حيث تستقبل العقدة  Merge1األفالم من العقدتني  Read1و  Read2فيظهر الرمز كرسالة تنبيه للمستخدم
الختالف  FPSهلما.

كيف ختتفي؟

ملعاجلــة ســبب الرســالة وبالتــايل إخفــاء هــذه الرســالة ميكنــك تعديــل عــدد اإلطــارات يف الثانيــة الواحــدة للمشــروع (مــن

معــا.
خــال لوحــة خصائــص اعــدادات املشــروع  )Project Settingsأو تعديلــه للوســائط املســتخدمةحبيث تتطابقــان ً
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رمز رسالة

التوضيح

التنبيه

@ يظهر يف خمطط العقد حول العقدة  Readإطار باللون األمحر ،وتظهر عليها كلمة  Errorكما يف الصورة التالية:

ظهور كلمة

 Errorعلى

مثال للرمز على
العقدة

العقدة

@ يظهر يف منطقة العرض شريط أمحر حيتوي على رسالة تنبيه
 End of fileكما يف الصورة املقابلة:

Read
توضيح رسالة
وشريط

التنبيه

أمحر يف

ملعاجلة سبب رسالة التنبيه  Errorوبالتايل إخفاء هذه الرسالة:

منطقة

العرض.

تنبيه املستخدم لوجود خطأ يف ترميز اإلطار األخري من الفيلم.

يف منطقة ألواح اخلصائص > لوحة خصائص العقدة Read

كيف ختتفي؟

> اجلزء Last Frame

> تغيري اإلطار األخري من الفيلم بالنقصان.
يف مثالنا هذا مت تغيريه من  197ليصبح 196

فتالحظ اختفاء الرسالة كما بالصورة املقابلة.

51

رمز رسالة

التوضيح

التنبيه

•يظهر يف خمطط العقد حول العقدة  Readإطار باللون األمحر ،وتظهر عليها كلمة  Errorكما يف الصورة التالية:

مثال للرسالة

•يظهر يف منطقة العرض شريط أمحر حيتوي على رسالة تنبيه
 Cannot load frameكما يف الصورة املقابلة:
ونالحظ أن الوسيط (الفيلم  /الصورة) ال يظهر يف منطقة العرض.

ظهور كلمة

 Errorعلى
العقدة

وشريط

أمحر يف

توضيح رسالة
التنبيه

منطقة

تنبيــه املســتخدم لعــدم القــدرة علــى التعــرف علــى ملــف الوســائط بســبب وجــود خطــأ يف مســار الوســائط ،مث ـ ً
ا تظهــر هــذه
الرســالة عنــد نقــل املشــروع وبالتــايل اختــاف مســار الوســائط ،أو أن يكــون اســم أحــد املجلــدات باملســار باللغــة العربيــة يف

حــال حــذف املســار وتــرك اســم امللــف فقــط.

ملعاجلة سبب رسالة التنبيه  Errorوبالتايل إخفاء هذه الرسالة:

العرض.

يف منطقة ألواح اخلصائص > لوحة خصائص العقدة  > Readاجلزء File

كيف ختتفي؟

 -الضغط على

وإعادة اختيار املسار اجلديد.

الحــظ :لتجنــب هــذا اخلطــأ وليعمــل املشــروع بشــكل صحيــح عنــد نقلــه احــرص علــى إنشــاء جملــد حيتــوي املشــروع والوســائط
املســتخدمة فيــه ،وأن يكــون اســم املشــروع واملجلــدات يف املســار باللغــة اإلجنليزيــة ،وأن يتــم حفــظ اســم املشــروع بالطريقــة
املذكــورة يف كتــاب املتعلــم.

52

عزيزي املعلم:

	•احرص على عدم تشغيل عدة مشاريع يف آن واحد.
	•خالل العمل إذا واجهت صعوبة احفظ املشروع مث استدعه مره أخرى واستكمل العمل ،وستالحظ أنه يعمل بشكل أسرع.
	•التأكيد على املتعلمني بأن أرقام العقد قد ختتلف أثناء التطبيق العملي نتيجة حذف العقد ،وقد ال تطابق الكتاب إال إذا كان التطبيق يسري دون أي أخطاء.
	•أكــد علــى أنــه عنــد حتديــد عقــدة وإضافــة عقــدة فإهنــا تظهــر مرتبطــة هبــا ،وعنــد عــدم التحديــد فــإن العقــدة املضافــة تظهــر مســتقلة وميكــن ربطهــا فيمــا بعــد بالعقــدة
املطلوبة.
	•درب املتعلمني على حفظ املشروع:
*بعد جتهيز إعدادات املشروع .Project Settings
*بشكل مستمر أثناء العمل.
*قبل تصدير العمل (قبل الضغط على .)Render
	•ميكن التحكم يف احلفظ التلقائي للمشروع من خالل:
Edit > Preferences > General > Enable Auto-save For unsaved projects
	•لتغيري اإلعدادات وضبطها حسب رغبة املستخدم (مبا فيها إعدادات لون الواجهة):
Edit > Preferences > Appearance
	• إلعادة ختطيط الواجهة إىل الوضع االفتراضي:
Layout > Restore Default Layout
	•الربنامــج يدعــم اللغــة العربيــة ،وإذا ظهــرت الكلمــات العربيــة علــى هيئــة مربعــات اختــر نــوع اخلــط املناســب الــذي يتماشــى مــع اللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة ويعرضهمــا،
ـن :Arial
وليكـ ِ
Edit > Preferences>Appearance>Font>Arial
مث أعد تشغيل الربنامج.
	•الفت انتباه املتعلمني أثناء التخزين املؤقت  Cachingلظهور الروابط وإضاءهتا يف خمطط العقد ،وكذلك لوجود اللون األخضر يف خط الزمن.
ِميكــن تعزيــز التعلــم باألقــران ومهــارات التواصــل بإتاحــة الفرصــة للمتعلمــن املتجاوريــن مبقارنــة منتجاهتــم الرقميــة النهائيــة أو التعاون بتطبيــق أوراق العمــل اإلثرائية
	• ِ
باســتخدام اســتراتيجية املدرب.
	•ميكن تعزيز املهارات السابقة املكتسبة من خالل:
*البحث عن موضوع ورقة العمل.
*إنشاء وتصميم عرض تقدميي عن موضوع ورقة العمل.
*إعداد تقرير من خالل برنامج معاجل النصوص.
*تبادل امللفات مع الزمالء بالربيد اإللكتروين.
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҉مالحظة هامة خبصوص حفظ امللف:

 -يتم حفظ املشروع ومجيع الوسائط املستخدمة فيه يف جملد واحد.

 عنــد حفــظ املشــروع علــى اجلهــاز -ولــو كان اســم املشــروع أو املجلــدات باملســار باللغــة العربيــة-ميكــن إضافــة الوســيط يف املشــروع بدون ظهــور .Error

 -رســائل اخلطــأ  Errorالــي تظهــر عنــد تغيــر مســار ملفــات الوســائط املســتخدمة يف املشــروع

ال تظهــر إال عنــد نقــل املشــروع إىل جهــاز آخــر ،ولتجنــب ذلــك احــرص علــى:

ً
كامــا واالكتفــاء باســم
1.يف لوحــة خصائــص العقــدة  Readللوســيط يتــم مســح املســار

الوســيط وامتــداده كمــا بالصــورة املقابلــة (وبنفــس آليــة أوراق العمــل).

2.يلــزم أن يكــون اســم الوســيط واملشــروع واملســار الذي مت نقــل املجلد إليه باللغــة اإلجنليزية

وهلــذا يفضــل أن يتــم تدريــب املتعلــم علــى حفــظ امللفــات واملجلــدات واملشــروع باللغــة

اإلجنليزيــة ،وحــذف املســار عنــد إضافــة العقــدة  Readلتأهيلــه للمشــروع واالختبــار.

الحــظ عزيــزي املعلــم أن جملــد الرمــز  QRاملوجــود يف بدايــة كل درس بالدليــل حيتــوي علــى ملفــات األنشــطة وأوراق العمــل بعــد التطبيــق ،ولتعمــل

بشــكل صحيــح احــرص علــى نســخها إىل جملــد املشــروع والــذي حيتــوي مجيــع الوســائط مث تشــغيله.
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	@ لسهولة التعامل مع ألواح اخلصائص :يفضل إظهار لوحة خصائص واحدة فقط يف منطقة
ألــواح اخلصائــص (كمــا بــأوراق عمــل الكتــاب) وذلك بتغيــر الرقــم االفتراضــي 10إىل 1عند

إعداد املشــروع.

	•مالحظة عامة خبصوص ألواح اخلصائص:

عنــد ظهــور رقــم جبــوار اخلاصيــة فإنــه يــدل علــى إمكانيــة تغيــر عــدة قيــم يف

اخلاصيــة ،مثـ ً
ـا يف لوحــة خصائــص العقــدة  Transform1عنــد الضغــط علــى الرقــم  2املجــاور للخاصيــة  Scaleيظهــر مربعــا اخلاصيــة  X , Yواللــذان

يــدالن علــى إمكانيــة تغيــر أبعــاد الوســيط  X , Yك ً
ال علــى حــدة.

الحظ اخلاصية  Scaleيف لوحة خصائص العقدة Transform1

الحظ اخلاصية  Scaleيف لوحة خصائص العقدة Transform1

وتظهر اإلعدادات االفتراضية للعقدة

بعد الضغط على الرقم  2املجاور للخاصية
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عزيزي املعلم:
 الحظ امللفات التالية يف العينة:الدرس

اسم املشروع

Lesson3

Basketball

Lesson 6

Alpha

Lesson 7

freedom

مت اســتخدام صــورة مــن املشــروع الستكشــاف الــدرس وامللــف غــر مطلوبــة مــن املتعلــم ،ميكــن توجيــه املتعلــم بعــد تطبيــق
موجــود الســتخدام املعلــم لتشــغيل العــرض فقــط إن رغــب أوراق العمــل الســتدعاء املشــروع والتقصــي للتعــرف علــى
العقــد يف خمطــط العقــد والتسلســل املنطقــي هلــا.
باســتخدامه يف بدايــة احلصــة.

Lesson 7

Forest

نشــاط للمتعلــم ص  180مت فصــل اللــون ألهنــا مهــارة ســابقة ،نشاط يتم فيه إضافة العقدة  Rotoورسم المنحنى
أول مــن المغلق على جذع الشجرة ،وربط العقدة  Rotoمن خالل
املطلــوب يف النشــاط فقــط املهــارة املوجــودة يف اجلــزء ً
الرابط  OutMبالعقدة .Chromakeyer
الــدرس 7وهــي اخلاصــة بالرابــط .OutM

Lesson 7

Boat

مت اســتخدام صــورة مــن املشــروع يف املالحظــة املوجــودة غير مطلوبة من المتعلم ولكن يمكن توجيه المتعلم بعد
بالــدرس ص  183وميكــن للمعلــم اســتخدامه إن رغــب يف شــرح تطبيق أوراق العمل الستدعاء المشروع والتقصي للتعرف على
العقد في مخطط العقد وخصائصها والتسلسل المنطقي لها.
االنعــكاس.

Lesson 7

Living Room

املطلوب من املتعلم

استخدام املشروع

تش ــغيل الع ــرض واس ــتنتاج وظائ ــف األدوات يف خ ــط الزم ــن
نشاط للمتعلم ص 108
املل ــف جاه ــز مت في ــه إضاف ــة اإلط ــارات األساس ــية الس ــتنتاج وتس ــجيل الرق ــم املناس ــب أم ــام كل وظيف ــة يف اجل ــدول.
وظائ ــف األدوات.
املعلومة اإلثرائية ص 170
مت إضافــة عقــدة فصــل اللــون  Chromakeyerوفصــل اللــون
ألن املهــارة مت شــرحها مســبقً ا يف نفــس الــدرس ،مت جتهيــز
امللــف حبيــث يكــون جاهــزً ا لشــرح املطلــوب وهــو التعــرف علــى
نســبة الشــفافية يف الوســائط مــن خــال Display channels
وكيفيــة التحكــم بتــدرج نســبة الشــفافية يف الوســائط مــن
خــال اخلاصيتــن .Key Gain – Key Lift

التأكــد مــن نســبة الشــفافية يف الوســائط باســتخدام
 Display channelsاخليــار Alpha
باإلضافــة إىل التحكــم بتــدرج نســبة الشــفافية يف
الوس ــائط م ــن خ ــال تغي ــر قي ــم اخلاصيت ــن – Key Gain
.Key Lift

نشــاط للمتعلــم ص  187مت فصــل اللــون ألهنــا مهــارة ســابقة ،نشــاط يتــم فيــه إضافــة العقــدة  Rotoورســم املنحــى املغلــق
املطلــوب يف النشــاط فقــط املهــارة املوجــودة يف اجلــزء ثالثً ــا مــن حــول اخلريطــة ،الســتبعادها مــن فصــل اللــون ،وربــط العقــدة
 Rotoمــن خــال الرابــط  InMبالعقــدة .Chromakeyer
الــدرس وهــي اخلاصــة بالرابــط .InM
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اجلزء األول :وحدة املعاجلة الرقمية

تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.
أمهية حث املتعلمني عند تركيب األفالم على احلرص على احترام اآلخرين وخصوصيتهم.
أمهية حث املتعلمني على االلتزام بإرشادات اجلهات الرمسية يف حاالت الطوارئ.
أمهية حث املتعلمني على النظام والتنظيم ملا له من أثر كبري يف حياتنا من حيث جناح العمل وسرعة اإلجناز .

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

املالحظة  -التفكري -اإلصغاء  -التحليل  -التركيب  -االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين  -املناقشة -التعاون  -النظام أثناء األنشطة.

 ضرورة التنويه إىل:҉حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  ،43وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل املتوفرة يف املجلد.
҉ مالحظة كيفية تنظيم ملفات األنشطة وأوراق العمل يف جملدات فرعية باسم الدرس ( )... Lesson3 , lesson2 ,Lesson1
҉مالحظة حمتويات جملد كل درس :مت تنظيم ملفات كل مشروع والوسائط املستخدمة يف جملد فرعي باسم املشروع.
҉نسخ جملد املشروع إىل حمرك األقراص اخلاص باملتعلم قبل البدء بالتطبيق العملي.
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أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

حمتوى التعلم

نشــاط مجاعــي لقــراءة استكشــاف الكتــاب ومناقشــته مث عــرض الفيلــم اخلــاص بإرشــادات األمطــار والــذي أنتجتــه وزارة
االستكشاف

اإلعــام.

مصادر التعلم واملواد
املقترحة
 -كتاب املتعلم

ميكن استخدام عــرض الفيلــم اخلــاص بإرشــادات األمطــار والــذي أنتجتــه وزارة اإلعــام ،ومناقشــة املتعلمــن حــول أســلوب إنتاجــه ،مــع أمهيــة  -فيلم
إحدى هذه
حــث املتعلمــن علــى االلتــزام بإرشــادات اجلهــات الرمسيــة يف حــاالت الطــوارئ.
الطرق أو
Rain Instructions
غريها مما
توفري فيلم  /عدة أفالم وعرضها على املتعلمني حيث حتتوي على مشاهد غري موجودة يف الواقع أو يصعب تصويرها
يراه املعلم
 أفالميف الواقع ،ومناقشة املتعلمني يف كيفية إنتاج هذا النوع من األفالم.
مناسبا
ً
للمتعلمني.
ـرا ،وعــن خــرات املتعلمــن بإنتاجهــا ،واإلشــارة إىل
مناقشــة كيفيــة إنتــاج أفــام  Motion Graphicsوالــي انتشــرت مؤخـ ً
إمكانيــة إنتاجهــا باســتخدام برنامــج .Natron
نشاط ص 45

مناقشة املتعلمني حول خرباهتم بالربجميات املستخدمة إلنتاج األفالم ،مث تطبيق النشاط بشكل مجاعي ،وبعدها
مناقشة الربجميات والتغذية الراجعة.
توفري قصاصات حيتوي كل منها على جزء من مفهوم تركيب األفالم ،ويتم يف نشاط مجاعي مناقشتها وترتيبها

للحصول على املصطلح الصحيح ،وذلك باستخدام استراتيجية االصطفاف ،حبل الغسيل ،رقاقات املناقشة ،التتابع  -قصاصات

تركيب األفالم احللقي أو غريها ،مث مناقشة املجموعات والتغذية الراجعة.
ميكن استخدام عرض تقدميي حيتوي املفهوم ومناقشته مع املتعلمني.
إحدى هذه
الطرق أو
غريها مما
يراه املعلم
مناسبا
ً
للمتعلمني.

 -عرض تقدميي

عرض فيلم حيتوي على مشاهد غري موجودة يف الواقع أو يصعب تصويرها يف الواقع ومناقشة املتعلمني يف كيفية
 فيلمتركيب املشاهد للحصول على هذا النوع من األفالم.
-عرض مثالني ملشروعني يف برنامج  Natronو برنامج  After Effectsومناقشة الشكل العام هلما.

 توضيــح الفــرق بــن أســلوب الطبقــات وأســلوب العقــد مــن خــال عــرض تقدميــي واملقارنــة بشــكل خمتصــر الســتخدامهما يف  -عرض تقدمييالتعامــل مــع الوســائط ،مث نشــاط مجاعــي باســتخدام اســتراتيجية الفــرز املفتــوح لتصنيــف خــواص كل منهمــا (.نشــاط ص )46
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اجلزء األول :وحدة املعاجلة الرقمية

	•املوقع الرمسي للربنامج http://natrongithub.github.io

حيث ميكنك حتميل نسخة جمانية من الربنامج من املوقع مباشرة ،كما ميكن حتميل نسخة حممولة ( )portableمنه.

	•يعترب برنامج  Natronمن برامج تركيب األفالم  ،Video Compositingوميكن تعريف تركيب األفالم بأنه اجلمع بني عدد من العناصر
وغالبا إليهام املشاهد بأن كل تلك العناصر هي جزء من نفس املشهد ( املصدر :ويكيبيديا ).
البصرية من مصادر خمتلفة يف صور موحدة،
ً

	•يهدف مطورو برنامج  Natronإىل توفري برنامج للتركيب ميكن للمتخصصني واهلواة والدارسني استخدامه دون احلاجة لدفع مبالغ مالية ضخمة يف
الربامج التجارية احلالية ،وذلك لتسهيل اإلبداع واالبتكار.

	•يستخدم لتجميع عدة عناصر والتأثري عليها وعرضها يف منطقة العرض أو تصديرها كفيلم.
	•من مميزات الربنامج:
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حمتوى التعلم
العقد

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

مصادر التعلم واملواد املقترحة

توضيــح أن أســلوب العقــد أســلوب حديــث ومنظــم وســلس يســتخدم إلنتــاج املنتــج الرقمــي ،حيــث إن اســتخدام

العقــد يعتمــد علــى املنطــق يف التفكــر ،فــإذا كان للعقــدة مدخــات فإهنــا تســتقبلها وتؤثــر عليهــا -حســب
وظيفــة العقــدة -مث يتــم إرســال املخرجــات وهــي ناتــج العقــدة إىل العقــدة الــي تليهــا.

عرض تقدميي للتعريف بالربنامج وعرض بعض املشاهد اليت مت تصميمها من خالل الربنامج.
برنامج

Natron

 -عرض تقدميي  /أفالم

نشاط مجاعي للتعرف على مميزات الربنامج باستخدام:
 -استراتيجية الفشار.

 استراتيجية الفرز.نشــاط ص  :47نشــاط مجاعــي للمجموعــات باســتخدام أحــد مصــادر التعلــم ( أجهــزة احلاســب اآليل ،آيبــاد،

-علب الفشار  +حبيبات الفشار

 -جدول وقصاصات للمزايا

مقــال ،جملــة ،كتاب)...للبحــث عــن مفهــوم الربامــج مفتوحــة املصــدر ،مث مناقشــة املجموعــات والتغذيــة

الراجعــة.
مناقشــة رقــم إصــدار الربنامــج مث كيفيــة تشــغيل الربنامــج ،حيــث يطلــب مــن أحــد املتعلمــن استكشــاف

عمليــا علــى جهــاز املعلــم املتصــل بشاشــة العــرض ،الفــت انتبــاه املتعلمــن إىل ظهــور
كيفيــة تشــغيل الربنامــج
ً
تلقائيــا والتأكيــد علــى عــدم إغالقهــا ألن ذلــك ســيؤدي إىل إغــاق شاشــة
نافــذة Application Console
ً

الربنامــج ،الفــت انتبــاه املتعلمــن إىل املعلومــة اإلثرائيــة ص  49والــي توضــح كيفيــة إخفــاء /إظهــار هــذه

واجهة
الربنامج

جهاز احلاسب اآليل  +جهاز

العرض Datashow

النافــذة حســب رغبــة املســتخدم.
أقســاما خمتلفــة تســاعد املســتخدم يف تركيــب
حتــوي
رســومية
بواجهــة
يتميــز
يوضــح املعلــم أن الربنامــج
ً
األفــام ،ويتــم تنــاول مناطــق الواجهــة باســتخدام ورقــة نشــاط للمجموعــات أو باســتخدام أحــد تطبيقــات
اآليبــاد باســتخدام إســتراتيجية جيســكو لتركيــب صــورة  Puzzleلواجهــة الربنامــج ،وتكــون املناطــق يف ورقة

النشــاط حمــددة بألــوان أو أرقــام خمتلفــة ،وتكــون أمســاء املناطــق موجــودة ممــا يســمح للمتعلمــن بالتعــرف

 -ورقة نشاط للمجموعات

 -آيباد  +تطبيق Jigsaw

علــى املناطــق املختلفــة.

 -عرض تقدميي

عرض تقدميي ملناقشة أجزاء الواجهة ووظائفها.
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

واجهة
الربنامج

 وضــح للمتعلمــن إمكانيــة تغيــر مواضــع وألــوان مناطــق واجهــة الربنامــج ،مــع إتاحــة املجــال للمجموعــات الستكشــافعمليــا ،ومناقشــة كيفيــة اســتعادة اإلعــدادات االفتراضيــة.
ذلــك وتطبيقــه
ً

خصائص
املشروع

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

 بعــد اســتعراض مناطــق الواجهــة الفــت انتبــاه املتعلمــن إىل أمهيــة خصائــص املشــروع والــي تظهــر يف منطقــة ألــواحاخلصائــص ،وأمهيــة مناقشــة املتعلمــن مبحتوياهتــا املذكــورة ص .50
 -مناقشة أمهية خمطط العقد حيث حيتوي على العقد وفيه يتم إضافتها وتنظيمها وحترير الروابط بينها.

 -شرح مبسط ومناقشة لتوضيح التسلسل املنطقي لعمل العقد من خالل مثال بسيط كما بالكتاب ص .52

 -جهاز المعلم  +جهاز

عرض

 شرح مبسط باستخدام عرض تقدميي (وميكن توفري مشروع فيه عقد الستخدامه يف التطبيق العملي وذلك لتوضيح -عرض تقديميما سيتم تناوله من مهارات ،مث من خالل التطبيق العملي واالستكشاف والتغذية الراجعة يتعرف املتعلم على:
 مشروعخمطط العقد

عمليا كيفية ذلك بدوران _ جهاز الحاسب اآللي
*كيفية تكبري وتصغري حمتويات منطقة العرض وخمطط العقد حيث يعرض املعلم
ً
للمتعلمين
عجلة الفأرة لألمام للتكبري وللخلف للتصغري ،ويطلب من املتعلمني تطبيق املهارة.
*توزيع املهام على املجموعات حيث يكلف املعلم املجموعة بوضع مؤشر الفأرة يف منطقة العرض ،منطقة املحرر،
منطقة ألواح اخلصائص مث ضغط مسطرة املسافات ،ومناقشة املجموعات بالنتيجة ليستنتج املتعلم أن وضع
مؤشر الفأرة على املنطقة املطلوبة مث ضغط مسطرة املسافات يستخدم لتكبري املنطقة.
*مناقشة املتعلمني حول املستطيل األصفر يف زاوية الواجهة وإتاحة املجال هلم الستكشاف كيفية رؤية العقد
املوجودة خارج نطاق الرؤية.
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الحظ عند تشغيل الربنامج ظهور شاشة  Application Consoleبشكل افتراضي:

وعند إغالقها يتم إغالق الربنامج ،وميكن إخفاؤها من خالل قائمة  Displayاألمر Show/Hide Application Console

الحظ عند توجيه مؤشر الفأرة إىل أي منطقة من الواجهة فإن نص عنوان التبويب اخلاص هبا يتغري لونه إىل الربتقايل.

يوفر الربنامج جمموعة كبرية من العقد مصنفة يف جمموعات حسب الوظيفة.
التسلسل املنطقي للعقد:

فيلمــا إىل العقــدة الــي تليهــا ،حيــث يتــم التأثــر عليــه وتغيــر خصائصــه وفــق وظيفــة العقدة وهكــذا ....
 العقــدة األوىل ترســل الوســيط ســواء أكان صــورة أمً
ويف النهايــة يتــم إرســال الناتــج إىل عقــدة العــرض  Viewerأو يتــم تصديــر الفيلــم أو الصــور مــن خــال عقــدة التصديــر .Write
 احــرص عزيــزي املعلــم علــى مناقشــة املتعلمــن أثنــاء احلصــة بالتسلســل املنطقــي للعقــد يف املثــال وذلــك لتنميــة التفكــر املنطقــي ،واحــرص علــى مناقشــةالطــرق املختلفــة لتنفيــذ املشــروع ،ومناقشــة كيفيــة تسلســل اخلطــوات فيــه للحصــول علــى املنتــج النهائــي ،باإلضافــة إىل إتاحــة الفرصــة للتفكــر مبــا ينتــج
عــن ربــط عقــدة بأخــرى ،أو االستفســار عــن الناتــج إذا مت تغيــر تسلســل العقــد وهكــذا.
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إعدادات املشرو ع Project Settings
من املهم ضبط إعدادات املشروع عند إنشائه ،ويف الوضع االفتراضي تظهر لوحة خصائص املشروع  Project Settingsيف منطقة ألواح اخلصائص ،وتكون

بطاقة  Settingsهي الفعالة كما يلي:

استعادة اإلعدادات
تصغــر /تكبري لوحة
خصائص املشروع

االفتراضية للمشروع

تكرار التعديل

األخري يف اإلعدادات
(.)Redo

التراجــع عن التعديل األخري
يف اإلعدادات (.)Undo

قائمة مبسارات الوسائط املستخدمة يف

إغالق لوحة خصائص

املشروع.

إلظهار لوحة خصائص

إلضافة ،حذف ،وحترير مسارات الوسائط

املشروع.

املستخدمة يف املشروع.

املشروع يف نافذة منفصلة

أو ضمن ألواح اخلصائص.

الختيــار نظــام عــرض امللــف املصــدر
وأبعــاده للعــرض علــى جهــاز احلاســب
اآليل،شاشــات التلفــاز ،اإلنترنــت وغريهــا

إلضافة أبعاد جديدة حسب
رغبة املستخدم

لتحديــد عــدد إطــارات املشــروع حيــث يتم
حتديــد إطــار بدايــة املشــروع وهنايته.

لتحديد معدل عرض
اإلطارات يف الثانية

الواحدة ،وهو  24يف الوضع
االفتراضي ،وميكن تغيريه

بالكتابة املباشرة أو بتحريك

املؤشر يف الشريط املجاور.

Graphics Processor Unit:
إذا مت تفعيله باختيار  Enabledمن القائمة ،يتم االعتماد على املعاجل املوجود يف كرت الشاشة أثناء تصدير
املشروع ،وبالتايل يكون التصدير أسرع إذا كانت مواصفات كرت الشاشة عالية.
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خمطط العقد Node Graph

دائما على تنظيم الروابط وترتيبها.
҉تظهر العقد يف خمطط العقد  ،Node Graphواحرص
ً
҉ميكنك التجول يف خمطط العقد  Node Graphبالضغط املستمر على عجلة الفأرة بالتزامن مع حتريك الفأرة.
҉عنــد وجــود جمموعــة مــن العقــد يف خمطــط العقــد  ،Node Graphوانتشــار بعضهــا (أو جــزء منهــا) خــارج نطــاق رؤيــة املســتخدم يظهــر مســتطيل
أســفل املخطــط -كمــا بالصــورة -لتوضيــح مــكان العقــد ،ومســاعدة املســتخدم أثنــاء جتولــه يف خمطــط العقــد للوصــول إىل العقــدة املطلوبــة والتعامــل معهــا،
وذلــك بتحريــك املربــع األصفــر للمــكان املطلــوب.
҉ميكنــك تكبــر /تصغــر حمتويــات منطقــة العــرض ،خمطــط العقــد  Node Graphبتحريــك عجلــة الفــأرة لألمــام واخللــف بعــد وضــع مؤشــر الفــأرة
يف املنطقــة املطلوبــة.
҉لتكبــر منطقــة العــرض ،خمطــط العقــد ،أو منطقــة ألــواح اخلصائــص حبيــث متــأ نافــذة الربنامــج يتــم وضــع املؤشــر علــى املنطقــة املطلوبــة وضغــط
مســطرة املســافات ،والســتعادهتا يتــم الضغــط علــى مســطرة املســافات مــرة أخــرى.
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إضافة Backdrop
ستالحظ يف الدرس األول أن العقد يف أوراق العمل مت وضعها يف  Backdropوذلك لتسهيل العمل على املتعلمني وتوجيه انتباههم إىل جمموعة معينة من العقد.
ُيفضل أن يتم تدريب املتعلم على تنظيم العقد وترتيبها حيث يكون من السهل متابعة خطوات العقد ومعرفة ناجتها.
ميكنك تنظيم العقد ووضعها ضمن مربع له عنوان ،ويتضمن مالحظة توضح نتيجة العقد كما بالصورة التالية:

وذلك باتباع اخلطوات التالية:
حتديد العقد املطلوبة > من شريط جمموعات العقد
> املجموعة Other
> Backdrop
فيظهر املربع يف خمطط العقد ،وتظهر لوحة اخلصائص يف منطقة ألواح اخلصائص.
ميكنك كتابة املالحظة اخلاصة بالعقد يف لوحة اخلصائص كما بالصورة ،وميكنك التعامل مع املربع من حيث:
* تغيري حجمه باستخدام السحب واإلفالت من الزاوية اليمىن باألسفل.
* إعادة تسميته يف لوحة اخلصائص بالضغط املزدوج على اسم العقدة  Backdropوكتابة االسم اجلديد.
* تغيري لونه من خالل لوحة اخلصائص.

66

 -1مدخل إىل تركيب األفالم

مصادر التعلم واملواد
أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
حمتوى التعلم
املقترحة
 شــرح مبســط للعقــدة وأمهيتهــا يف عــرض ناتــج العقــد املرتبطــة هبــا يف منطقــة العــرض وأنــه ليــس هلــا لوحــة خصائــص  -جهاز المعلم  +جهاز عرضالعقدة
 +مشروع
ولكــن هلــا خصائــص يف منطقــة العــرض.
_ جهاز الحاسب اآللي
Viewer
 إتاحة الفرصة للمتعلمني لالستكشاف والتطبيق العملي الستنتاج أن آخر رابط يتم ربطه بالعقدة هو ما يتم عرضه.للمتعلمين
 يتم توفري بطاقات خلطوات استدعاء املشروع ويتم ترتيبها يف نشاط مجاعي،• يوزع املعلم البطاقات على املجموعات .
• كل متعلم حسب دوره يضع بطاقة يف ترتيبها املناسب.
عمليا على جهاز املجموعة.
• يتناقش أعضاء املجموعة بالترتيب والتأكد من صحته باستدعاء ملف Turtle
ً

بعدهــا املناقشــة والتغذيــة الراجعــة مــع التطبيــق العملــي مــن أحــد املتعلمــن علــى جهــاز املعلــم مــع التأكيــد علــى ختصيــص
استدعاء
املشروع

زمــن للنشــاط.
 -إتاحــة املجــال لالستكشــاف العملــي يف املجموعــات لألمــر  Open Recentمــن القائمــة  Fileوالــذي يتيــح للمســتخدم

• بطاقات لخطوات
استدعاء ملف
• أجهزة الحاسوب
• جهاز المعلم
•Datashow
	•المشروعان Turtle +

مؤخرا.
اســتدعاء مشــروع مــن املشــاريع الــي مت التعامــل معهــا
ً

instructions

 الفت انتباه املتعلمني إىل أمهية تنظيم العمل من حيث تنظيم ملفات املشاريع يف جملدات مستقلة مع الوسائط املستخدمةجماالت
يف كل مشروع وذلك لسهولة الوصول إليها والتعامل معها بشكل صحيح( .مع تعزيز قيمة التنظيم يف خمتلف
	•كتاب المتعلم
احلياة)
 تطبيق نشاط ص ( 56اإلجابات املقترحة للنشاط موجودة يف جملد .)QRالتعامل مع
العقد

• شرح مبسط باستخدام عرض تقدميي لتوضيح ما سيتم تناوله من مهارات للتعامل مع العقد ،مث املناقشة مع التطبيق
العملي كما بالبنود التالية.
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العقدة Viewer1
العقــدة االفتراضيــة املوجــودة عنــد تشــغيل الربنامــج أو عنــد إنشــاء ملــف جديــد ،تظهر يف خمطــط العقــد  ،Node Graphوكل
مــا يتصــل هبــا مــن وســائط وتأثــرات يتــم عرضــه يف منطقــة العــرض ،هلــا بعــض اخلصائــص الــي تظهــر يف منطقــة العرض وال
تظهــر هلــا لوحــة خصائــص يف منطقــة ألــواح اخلصائــص ،ويظهــر امسهــا يف التبويــب مبنطقــة العــرض كمــا بالصــورة التالية.
اسم منطقة العرض Viewer1

العقدة االفتراضية Viewer1

ميكن إضافة عقدة  Viewerجديدة ،وذلك بإحدى الطرق التالية:

҉من شريط جمموعات العقد > املجموعة .Image < Viewer

҉من شريط القوائم > القائمة  > Displayاألمر .New Viewer

҉بالضغــط يف لوحــة املفاتيــح علــى املفتاحــن  ( Ctrl + Iمالحظــة أن تكــون لوحــة املفاتيــح جاهــزة للكتابــة باللغــة اإلجنليزيــة
عنــد اســتخدام االختصــارات).

҉يف منطقة العرض > األداة

> األمر  New Viewerمن القائمة كما بالصورة املقابلة.
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العقدة  Viewerميكن أن نربط هبا حىت  10روابط حبد أقصى.

إذا مت إضافــة عقــدة  Viewerجديــدة فإنــه يتــم ترقيمهــا حســب تسلســل إضافتهــا  ،Viewer2والعقــدة الــي تليهــا  Viewer3وهكــذا ،وإذا مت حــذف

إحــدى العقــد يتــم اســتكمال الترقيــم.

افتراضيــا رابطــان  ، 2 ،1وعنــد حتديدهــا وإضافــة العقــدة املطلوبــة يتــم ربطهــا بالرابــط  ،1وعنــد إضافــة عقــدة ثانيــة
العقــدة  Viewerيتصــل هبــا
ً

يتــم ربطهــا بالرابــط  ،2وعندهــا مباشــرة يظهــر الرابــط  3متصـ ً
ـا بالعقــدة  Viewerوهكــذا.
ال يوجد رابط خمرجات ( )outputللعقدة  Viewerوبالتايل ال ميكن إضافة عقد بعدها.

للتبديل بني عرض الروابط املرتبطة بالعقدة  Viewerحدِّ د العقدة  Viewerمث اضغط يف لوحة املفاتيح رقم الرابط فيتم عرض الرابط املطلوب.

ً
(مثل املقارنة بني الوسائط األصلية وملعاينة تأثري العقد
تتم إضافة أكثر من عقدة  Viewerللمقارنة بني املشروع قبل وبعد

عليها) ،وميكن عرضهما بالتزامن يف منطقة العرض من خالل تقسيم منطقة العرض كالتايل:
يف منطقة العرض > األداة

> األمر  Split Horizontalمن القائمة >مث سحب وإفالت أحد تبويبات  Viewerإىل

منطقة العرض اجلديدة(.راجع املعلومة اإلثرائية يف كتاب املتعلم ص )54 -53

ميكنك ربط العقدة املطلوبة بالعقدة  Viewerبإحدى الطرق التالية:
سحب رابط ناتج العقدة-بالضغط املستمر عليه بالزر األيسر للفأرة -باجتاه العقدة  Viewerوإفالته عند الوصول إليها.
سحب أحد الروابط من العقدة  Viewerبالضغط املستمر عليه بالزر األيسر للفأرة باجتاه العقدة املطلوبة وإفالته عند الوصول إليها.
دائما عند تشغيل العرض إىل تنبيه املتعلم ملالحظة خمطط العقد وما حيدث فيه أثناء التشغيل.
احرص
ً
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

التعامل مع
العقد

مــن خــال التطبيــق العملــي واالستكشــاف واملناقشــة يتعــرف املتعلــم يف جمموعتــه علــى املهــارات التاليــة يف التعامــل مــع العقــد مــن
فرديــا إلتقــان املتعلــم للمهــارة.
خــال التعامــل مــع ملــف  Turtleويفضــل أن يكــون التطبيــق
ً

مصادر التعلم
واملواد املقترحة

مــن اخلــرات الســابقة للمتعلمــن طــرح ســؤال ( مــا هــي اخلطــوة األوىل للتعامــل مــع العقــدة؟) اإلجابــة :حتديدها،فالتعريــف
عمليــا مــن أحــد املتعلمــن علــى اجلهــاز املتصــل جبهــاز العــرض مث تطبيــق
بكيفيــة التحديــد وطلــب حتديــد العقــدة Viewer
ً
املتعلمــن للمهــارة.
من خالل مناقشة املتعلمني التأكيد على مالحظة ما حيدث بعد حتديد العقدة أي الفرق بني العقدة املحددة والعقدة
حتديد العقدة غري املحددة وهو ظهور إطار باللون األبيض حوهلا وتظهر روابطها كذلك باللون األبيض.
تقسيم املجموعات إىل جزأين حيث يكلف املعلم اجلزء األول مبهمة واجلزء الثاين مبهمة أخرى على النحو التايل:
 املهمة األوىل :طلب استمرار الضغط على  Shiftأثناء حتديد العقد بالزر األيسر. املهمة الثانية :رسم إطار التحديد حول عدة عقد بالسحب واإلفالت.مث مقارنة اإلجابات من خالل املناقشة والتغذية الراجعة ليستنتج املتعلم إمكانية حتديد عدة عقد.
تكرار العقدة

 طلب حتديد العقدة  Read1وضغط مفتاح  Alt+Cحيث يستنتج املتعلم كيفية تكرار العقدة.-أمهية التنبيه على حتويل لوحة املفاتيح للغة اإلجنليزية.

ربط العقد +
إلغاء ربط
العقد

عمليــا
عمليــا كيفيــة ربــط العقــد مــن خــال ربــط العقدتــن  Read1 , Viewer1ويكلــف املتعلمــن بتطبيــق ذلــك
يعــرض املعلــم
ً
ً
علــى أجهزهتــم ،مث إتاحــة املجــال الســتنتاج كيفيــة فصــل العقــد ،مث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة مــع التطبيــق العملــي.

إلغاء تفعيل
العقدة

 توضيــح إمكانيــة إلغــاء تفعيــل العقــدة وذلــك إليقــاف تأثريهــا علــى العقــدة الســابقة أي مالحظــة الفــرق قبــل وبعــدتأثريهــا عليهــا ،مث طلــب حتديــد العقــدة  Read1وضغــط املفتــاح  Dومالحظــة الرمــز الظاهــر عليهــا والــذي يــدل علــى
إلغــاء تفعيلهــا.
 -اطلــب مــن املتعلمــن إلغــاء تفعيــل العقــدة  Viewer1الســتنتاج عــدم إمكانيــة إلغــاء تفعيلهــا ،والتأكيــد علــى ذلــك مــن

خــال املناقشــة.
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أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

حمتوى التعلم

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

تقسيم املجموعات إىل جزأين حيث يكلف املعلم اجلزء األول مبهمة واجلزء الثاين مبهمة أخرى على النحو التايل:

حذف العقدة

 املهمة األوىل :حتديد العقدة مث الضغط على مفتاح .Backspace املهمة الثانية :حتديد العقدة مث الضغط على مفتاح .Deleteمث مقارنة اإلجابات من خالل املناقشة والتغذية الراجعة ليستنتج املتعلم إمكانية حذف العقدة.
تساؤل عن الفرق بني حذف العقدة وإلغاء تفعيلها ،مث إتاحة املجال للمجموعات للمناقشة
العصف الذهين :اطرح
ً
باستخدام استراتيجية التتابع احللقي ،مث املناقشة والتغذية الراجعة واستكمال النشاط ص .60

 جهاز المعلم  +جهاز عرضمــن خــال خــرة املتعلمــن الســابقة بالتعامــل مــع الربجميــات املختلفــة استفســر عــن إمكانيــة التراجــع عــن آخــر  +مشروع
التراجع
خطــوة ،وأفســح املجــال للتطبيــق العملــي واســتنتاج أن ذلــك يتــم بالضغــط علــى Ctrl+Zأو مــن خــال قائمــة  _ Editجهاز الحاسب اآللي
للمتعلمين
األمــر .Undo
 كتاب المتعلمورقة نشاط لخطوات حفظحتريك العقدة
اطلب الضغط املستمر بالزر األيسر على العقدة  Viewer1وحتريك الفأرة حيث يستنتج املتعلم كيفية حتريك المشروع
العقدة بالسحب واإلفالت ،وميكن استدعاء بعض املتعلمني لتطبيق ذلك على اجلهاز املتصل جبهاز العرض.
إضافة عقدة
بني عقدتني

يعرض املعلم
عمليا كيفية إضافة العقدة بني عقدتني ،مث تكليف املتعلمني بتطبيق ذلك يف جمموعات ثنائية مع
ً
التأكيد على أنه عند وجود عدة روابط تظهر عدة أمساء يف خمطط العقد ،وميكن متييز اسم الرابط بني العقدتني بأنه
االسم الظاهر على منتصفه.

بالتطبيق العملي ضمن املجموعة واالستكشاف :نشاط للمجموعات لترقيم خطوات حفظ املشروع مث التطبيق العملي
حفظ املشروع والتغذية الراجعة مع التأكيد على املالحظات املوجودة ص .64
النشاط

يستكمل املتعلم نشاط ص .65

أجهزة الحاسب اآللي

التطبيق

يطبق املتعلم ورقة العمل  _1أ ص  ،66مث ورقة العمل اإلثرائية -1ب ص .67

أجهزة الحاسب اآللي

عبر عن رأيك ،ورسم اخلريطة الذهنية.
يقيم املتعلم تعلمه يف الصفحة  68باإلجابة عن األسئلة يف جدول ّ

كتاب املتعلم  +ألوان
للمجموعات

ماذا تعلمت؟
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التعامل مع العقد
	@ إللغاء حتديد مجيع العقد :الضغط بالزر األيسر للفأرة يف أي مكان فارغ يف خمطط العقد .Node graph
	@ للتعامل مع العقد يلزم حتويل لوحة املفاتيح للغة اإلجنليزية.

	@ إلعادة تسمية العقدة يف خمطط العقد  :Node Graphحددها مث اضغط يف لوحة املفاتيح املفتاح  Nواكتب االسم اجلديد.

	@ لربط العقدة بعقدة أخرى :اسحب رابط خمرجات العقدة بالضغط املستمر عليه بالزر األيسر للفأرة باجتاه العقدة األخرى وأفلته عند الوصول إليها.
	@إلظهار العقدة يف منتصف خمطط العقد  :Node Graphحددها مث اضغط يف لوحة املفاتيح املفتاح .F
	@ الضغط املزدوج على العقدة ُيظهر خصائصها يف منطقة ألواح اخلصائص.

	@ عند عدم حتديد العقدة فإن روابطها غري املستخدمة ال تظهر يف خمطط العقد.

منطقة ألواح اخلصائص Properties
إغالق منطقة ألواح اخلصائص
عرض منطقة ألواح اخلصائص يف
نافذة منفصلة

عدد العقد اليت يتم عرض خصائصها.
تكبري /تصغري مجيع ألواح اخلصائص

إغالق مجيع ألواح اخلصائص

افتراضيا ،وميكن تغيري ذلك بتغيري الرقم يف األعلى.
҉ يتم عرض خصائص  10عقد يف منطقة ألواح اخلصائص
ً
مزدوجا فقط.
ضغطا
҉إذا مت تغيريالرقم إىل  1يتم عرض لوحة خصائص العقدة اليت يتم الضغط عليها
ً
َ

҉ ميكنك التنقل بني ألواح اخلصائص باستخدام شريط التحريك أو باستخدام األسهم يف لوحة املفاتيح للتحرك لألسفل أو األعلى بني ألواح اخلصائص املعروضة.
҉ تأكد من اسم العقدة اليت ترغب بالتعامل معها والضغط املزدوج عليها قبل التعامل مع خصائصها.

عمليا استعراض كيفية تغيري عدد العقد اليت يتم عرض خصائصها ،وإشراك املتعلمني يف ذلك ،باإلضافة إىل تغيريه وعرض خصائص عقدة واحدة
҉ يفضل أن يتم
ً
فقط ،والحظ أن معظم أوراق العمل واألنشطة قد مت تغيري الرقم إىل .1

҉ ُيفضل تدريب املتعلم على حتديد العقدة وتغيري الرقم إىل  1لتظهر خصائص العقدة املحددة فقط ،مما يساعده على التركيز يف خصائصها وعدم تغيري خصائص
عقدة أخرى.

҉ عند تغيري الرقم إىل  1ختتفي خصائص املشروع  Project Settingsيف منطقة ألواح اخلصائص ،وإلظهارها اضغط املفتاح  Sأو اختر من قائمة  Displayاألمر
.Show Project Settings
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املهمة

	@ استدعاء مشروع
	@اســتدعاء مشــروع مــن املشــاريع األخــرة
مؤخــرا
الــي مت التعامــل معهــا
ً

من الطرق املستخدمة للتطبيق

*من القائمة  > Fileاألمر .Open Project

*من لوحة املفاتيح ضغط املفتاحني Ctrl + O

*القائمة  > Fileاألمر .Open Recent

	@التراجع عن آخر خطوة

*الضغط على املفتاحني .Ctrl+Z

*من القائمة  > Editاألمر .Undo

	@تكرار آخر خطوة

*الضغط على املفتاحني .Ctrl+Y

*من القائمة  > Editاألمر .Redo

	@إظهــار صنــدوق  Findللبحــث عــن أي عقــدة
مــن خاللــه.

*الضغط بالزر األمين على حمرر العقد > من
*الضغط على املفتاحني .Ctrl+F
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القائمة املختصرة >  Findفيظهر صندوق

حماورة اكتب فيه األحرف األوىل من العقدة
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تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.

أمهية حث املتعلمني على احترام حقوق امللكية الفكرية.

حث املتعلمني على التوظيف اإلجيابـي حلساباهتم على مواقع التواصل االجتماعي.

حث املتعلمني على القراءة واالطالع وذلك ألثرمها الكبري يف زيادة حصيلة املتعلم الفكرية والثقافية واللغوية.

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

املالحظة  -التفكري -اإلصغاء  -التحليل  -التركيب  -االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين  -املناقشة -التعاون  -النظام أثناء األنشطة.

ضرورة التنويه إىل:

҉ حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  69وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل املتوفرة يف املجلد.
҉اليوم العاملي لالحتفال حبقوق امللكية الفكرية والقوانني اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية يف الكويت.
҉جائزة الشيخ سامل العلي للمعلوماتية واليت من أهدافها تطوير املحتوى العربـي الرقمي وإبرازه.
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

االستكشاف

تكليــف املجموعــات بقــراءة االستكشــاف يف الكتــاب ص  70بشــكل فــردي ،مث مناقشــته يف املجموعــة بالتتابــع

ميكن استخدام احللقــي ،بعدهــا مناقشــة املجموعــات حــول القيــم املســتفادة مــن الفقــرة والتغذيــة الراجعــة.
إحدى
هذه تكليــف املجموعــات بقــراءة الفقــرة ( ملعلوماتــك) يف كتــاب املتعلــم ص  71مــع توفــر منشــور حيتــوي علــى معلومــات
الطرق أو
غريها مما
يراه املعلم
مناسبا
ً
للمتعلمني.

عــن قوانــن امللكيــة الفكريــة يف الكويــت ،مث مناقشــة املجموعــات حــول املعلومــات املســتفادة والتغذيــة الراجعــة.

توفــر ورقــة نشــاط للمجموعــات حــول مفهــوم املدخــات واملعاجلــة واملخرجــات (املخطــط يف كتــاب املتعلــم ص ،)71

مث مناقشــة املتعلمــن عنــه ،وكذلــك عــرض ومناقشــة خمطــط مدخــات وخمرجــات العقــدة يف دليــل املعلــم ص .48

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*كتاب المتعلم.
*كتاب المتعلم.
* ورقة نشاط.

بعدمــا ســبق :شــرح خمتصــر لكيفيــة إضافــة جمموعــة مــن الوســائط كمدخــات مث معاجلتهــا والتأثــر عليهــا
مبجموعــة مــن العقــد مث احلصــول علــى املنتــج الرقمــي بإخراجهــا مــن خــال عقــدة العــرض أو التصديــر وأن هــذا

مــا ســيتم التعــرف عليــه يف هــذا الــدرس.
أول :إنشاء
ً
مشروع جديد

ـؤال عــن
҉جيهــز املعلــم ورقــة نشــاط حتتــوي علــى خطــوات إنشــاء مشــروع جديــد غــر مرتبــة ،ويطــرح سـ ً

ميكن استخدام
إحدى هذه
الطرق أو
غريها مما
يراه املعلم
مناسبا
ً
للمتعلمني.

وترتيــب اخلطــوات يف ورقــة النشــاط ،مث املناقشــة والتغذيــة الراجعة(.نــوع النشــاط :ضمــن جمموعــة).

نشاط ص 72

توقعــات املتعلمــن حــول ترتيبهــا إلنشــاء مشــروع جديــد ،مــع إتاحــة الفرصة للمتعلمــن لالستكشــاف العملي

҉االســتفادة من املعلومات واملهارات الســابقة لدى املتعلم من خالل الربط بالربامج األخرى واالستفســار عن

* ورقة نشاط.

* أوراق بيضاء.

*أجهزة الحاسب اآللي
للمجموعات.

ـؤال عن توقعات املتعلمني
كيفية إنشــاء ملف جديد يف الربامج اليت ســبق للمتعلم دراســتها .يطرح املعلم سـ ً

حول كيفية إنشــاء مشــروع جديد مع إتاحة الفرصة هلم لالستكشــاف العملي وتســجيل اخلطوات يف ورقة
بيضاء ،مث املناقشــة والتغذية الراجعة( .نوع النشــاط :ضمن جمموعة).

نشاط مجاعي لتطبيق النشاط ،مث مناقشة املجموعات والتغذية الراجعة.

77

*أجهزة الحاسب اآللي
للمجموعات.
*كتاب المتعلم.
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حمتوى التعلم

ثانيا :العقدة
ً
Read

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
҉مــن خــال عــرض تقدميــي يتــم تقــدمي التغذيــة الراجعــة لكيفيــة إنشــاء مشــروع جديــد ،مث نطــرح مشــكلة احلاجــة
إلضافــة الوســائط املطلوبــة ،مث شــرح مبســط عــن أن الربنامــج يتيــح إضافتهــا والتعامــل معهــا مــن خــال العقــد ،وميكــن
اســتخدامها يف املشــروع حســب احلاجــة ،وأنــه يقبــل الصــور واألفــام وبامتــدادات عديــدة ،مث عــرض خمتصــر للعقــدة
وأجزائهــا.
҉ توزيع بطاقات على املجموعات حتتوي على:
شريط جمموعات العقد  /املجموعة  / Imageالعقدة  / Readاملجموعة Draw
وتوضيــح أن البطاقــات تســاعدهم يف استكشــاف إحــدى طــرق إضافــة الوســائط مــع العلــم بوجــود بطاقــة زائــدة ،فيتــم ترتيبهــا،
عمليــا للتأكــد مــن اإلجابــة مث مشــاركتها مــع زميلــه
مث باســتخدام اســتراتيجية (ط ِّبق–زاوج-شــارك) يتــم استكشــاف اخلطــوات
ً
املجــاور ،مث مــع املجموعــة الرباعيــة أو أمــام بقيــة املجموعــات بالفصــل.
҉توضيــح أنــه عنــد إضافــة عــدة عقــد يتــم ترتيبهــا علــى التــوايل  Read1مث  Read2مث .... Read3وهكــذا مــع العلــم بأنــه إذا
مت حــذف العقــدة فــإن الربنامــج يســتكمل الترقيــم وكأهنــا موجــودة.
҉الفت انتباه املتعلمني إىل أن الرابط اخلارج من العقدة ُيستخدم إلرسال ناجتها إىل العقدة التالية.
҉مبشاركة املتعلمني استدع املشروع  Headline Newsمث شغل العرض ،ناقش املتعلمني حول العقد املوجودة يف املشروع
҉مبشــاركة املتعلمــن تتــم إضافــة العقــدة  Read2إلدراج الصــورة  EDU BUILDINGيف املشــروع مــع التأكيــد علــى مالحظــة
التغيــرات يف كل مــن منطقــة العــرض وخمطــط العقــد ولوحــة اخلصائــص .بعــد إضافــة العقــدة ناقــش املتعلمــن حــول
التغيــرات يف املناطــق الثــاث:
»يف خمطط العقد :ظهور العقدة .READ2
»يف منطقة ألواح اخلصائص :ظهور لوحة خصائص العقدة.
»يف منطقة العرض :ظهور الصورة .EDU BUILDING
҉ ناقــش املتعلمــن حــول ســبب ظهــور الصــورة ،وهــو أن العقــدة  REad2مرتبطــة بالعقــدة  ،Viewer1واستفســر مــن املتعلمــن
عــن كيفيــة ربــط العقدتــن إذا مل يتــم حتديــد عقــدة العــرض  Viewer1قبــل إضافــة العقــدة .Read2
҉إتاحة املجال للمجموعات للتطبيق العملي للنشاط ص .78
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مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*عرض تقديمي
* جهاز المعلم
* جهاز عرض
* المشروع.

*أجهزة الحاسب
اآللي للمجموعات
*كتاب المتعلم
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

ثانيا:
تابع
ً
العقدة
Read

҉مــن خــال عــرض تقدميــي تتــم مناقشــة لوحــة خصائــص العقــدة  Readاملوجــودة بالكتــاب ص  77مــع إتاحــة املجــال
للمتعلمــن لالستكشــاف والتطبيــق العملــي للخصائــص ،مــع التأكيــد علــى إظهــار معلومــات الصــورة والتعــرف علــى أبعادهــا
و ُيفضــل أن تتــم جتربتهــا يف لوحــة خصائــص العقــدة  Read1 , Read2للفيلــم والصــورة.
҉ناقش مع املتعلمني املالحظات املوجودة ص  77و .78
҉التعلــم باألقــران :توزيــع عــدة مهــام علــى املجموعــات بشــكل متنــوع حبيــث تطبــق كل جمموعــة مهمــة استكشــاف :كيفيــة
التحكــم يف اإلطــارات الــي يتــم اســتخدامها يف املشــروع مــن خــال اخلاصيتــن  First Frameو  last Frameواحلــاالت املختلفة
مبــا حيــدث قبــل اإلطــار األول ومــا حيــدث بعــده مــن خــال اخلاصيتــن .Before , After
҉توجيه املتعلمني لتطبيق نشاط ص .78

*عرض تقديمي
* جهاز المعلم
* جهاز عرض
* المشروع
*أجهزة الحاسب
اآللي للمجموعات
*كتاب المتعلم

ثالثً ا:
العقدة
Merge

حاليــا عــرض كل واحــدة منهمــا علــى حــدة أي يتــم
҉ناقــش املتعلمــن يف كيفيــة عــرض حمتــوى العقدتــن حيــث يتــم
ً
معــا يلــزم اســتخدام عقــدة الدمــج .Merge
التبديــل بــن عــرض العقــد ،ولعرضهمــا ً
҉يعــرض املعلــم فيلــم خلطــوات إضافــة العقــدة  Mergeويطلــب مــن املجموعــات متابعــة الفيلــم وتســجيل اخلطــوات يف ورقــة
مث املناقشــة والتطبيــق العملــي والتغذيــة الراجعــة.
҉شــرح مبســط للعقــدة  MERGEومــا حتتويــه مــن روابــط مــع التأكيــد علــى أمهيــة أن تكــون أجــزاء مــن الوســائط املطلــوب
دجمهــا شــفافة ،وتكليــف املتعلمــن باستكشــاف وظيفــة أداة عــرض الشــفافية املوجــودة يف شــريط منطقــة العــرض.
҉شــرح عملــي مبناقشــة ومشــاركة املتعلمــن إلضافــة العقــدة  MERGEمنفصلــة :بعــد إضافــة العقــدة ناقــش املتعلمــن
حــول التغيــرات يف:
»خمطط العقد :ظهور العقدة .MERGE1
»منطقة ألواح اخلصائص :ظهور لوحة خصائص العقدة.
҉يناقــش املعلــم املتعلمــن بطريقــة ربــط العقــدة  MERGE1بالعقدتــن  ،READ1, READ2وتكليــف املجموعــات
باستكشــاف وتطبيــق عملــي إلحــدى طــرق ربــط كل عقــدة مــن خــال الرابطــن ومشــاهدة نتيجــة ذلــك ،مث اســتخدام
تعلــم األقــران لتشـــرح كل جمموعــة الطريقــة الــي استكشــفتها لبقيــة املجموعــات ومــدى صحــة النتيجــة ،حبيــث يكــون
ـدا أثنــاء االستكشــاف والشــرح ليســتنتج املتعلمــون مــن خــال املناقشــة والتغذيــة الراجعــة الفــرق بــن
املعلــم
موجهــا ومرشـ ً
ً
الروابــط  B , Aوالروابــط الصحيحــة املنطقيــة ،ومــن مث حــل النشــاط يف الكتــاب ص  83لتعزيــز املعلومــات لــدى املتعلمــن.
҉ تكليف املتعلمني بتطبيق النشاط ص :84امللف بعد التطبيق موجود يف جملد.QR

*فيلم
* جهاز المعلم
* جهاز عرض
* المشروع
*أجهزة الحاسب
اآللي للمجموعات
*كتاب المتعلم
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҉ميكن إنشاء مشروع جديد بإحدى الطرق التالية:
	•من القائمة  > Fileاألمر New Project

	•من لوحة املفاتيح اضغط املفتاحني  Ctrl + Nبالتزامن.

҉الحظ عند تشغيل الربنامج أن االسم االفتراضي للمشروع هو  ،Natronوإذا مت إنشاء مشروع جديد بعدها يتم إنشاؤه يف نافذة جديدة باالسم
* ، Untitled.ntpوكل مشروع يتم إنشاؤه يف نافذة جديدة منفصلة باالسم * Untitled.ntpوبدون ترقيم.

العقدة Read

҉ تظهر العقدة  Readباللون الرمادي وميكن تغيريه من خالل لوحة اخلصائص.

҉ يظهر على العقدة امسها ،اسم ملف الوسائط املستخدم ،باإلضافة إىل صورة مصغرة من امللف.
҉ ميكن إعادة تسمية العقدة بالضغط املزدوج على امسها يف لوحة اخلصائص وكتابة االسم
اجلديد.

҉ميكن إضافة عقدة  Readجديدة بإحدى الطرق التالية:

	•من شريط جمموعات العقد > املجموعة .Read > Image

	•سحب وإفالت امللف املطلوب من نافذته مباشرة يف خمطط العقد .Node Graph
҉ميكن إعادة تسمية العقدة بإحدى الطرق التالية:

• يف لوحة خصائصها بالضغط املزدوج على امسها وكتابة االسم اجلديد.

• حتديد العقدة مث يف لوحة املفاتيح ضغط املفتاح  Nوكتابة االسم اجلديد.
҉إذا مت إضافة فيلم ختتلف عدد إطاراته عن عدد إطارات املشروع يتم تعديل عدد إطارات املشروع تلقائيا ،وملنع هذا التعديل اتبع اخلطوات التالية:

يف لوحة خصائص املشروع  Project Settingsتفعيل اخليار .Lock Range
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لوحة خصائص العقدة  Readعند إضافة فيلم
التراجع  Undoعن التغيري األخري.

لون العقدة

تكرار  Redoالتغيري األخري.

لعرض العقدة يف
منتصف خمطط العقد

تعديل اإلعدادات

اسم العقدة

رمز العقدة

الستعادة اإلعدادات االفتراضية للعقدة

مسار واسم ملف الفيلم

إلغالق لوحة اخلصائص

أول إطار يتم عرضه من الفيلم ،ويتم

إظهار لوحة اخلصائص يف

يف اخلاصية  Beforeحتديد ما حيدث

نافذة منفصلة  /يف منطقة

قبل عرضه.

ألواح اخلصائص

آخر إطار يتم عرضه من الفيلم ،ويتم
يف اخلاصية  Afterحتديد ما حيدث بعد

طي  /توسيع لوحة اخلصائص

عنــد إضافــة فيلــم ذو معــدل
عــرض إطــارات يف الثانيــة
الواحــدة خمتلفً ــا عــن معــدل عــرض
اإلطــارات يف الثانيــة الواحــدة
للمشــروع ،فإنــه ميكنــك تعديــل ذلــك
مــن خــال إعــدادات املشــروع أو مــن
خــال لوحــة خصائــص الوســيط.

الحــظ :عن ــد إضاف ــة الفيل ــم يتم اس ــت رياده
ب ــدون صوت.

االنتهاء من عرضه.

Frame Rate
معدل عرض اإلطارات يف الثانية الواحدة
للفيلم.

افتراضيــا عــدد إطــارات عــرض املشــروع هــي اإلطــارات املمتــدة مــن Startإطــار بدايــة املشــروع  1إىل  Endإطــار هنايــة
ً

املشــروع  ،250وميكــن تغيريهــا مــن خــال لوحــة خصائــص املشــروع  ،Project Settingsوعنــد إضافــة فيلــم عــدد
تلقائيــا ليطابــق عــدد إطــارات املشــروع
إطاراتــه أكثــر مــن عــدد إطــارات املشــروع فــإن إطــار هنايــة املشــروع ( )Endيتغــر
ً
عــدد إطــارات الفيلــم.
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لوحة خصائص العقدة  Readعند إضافة صورة
التراجع  Undoعن التغيري األخري.
تكرار  Redoالتغيري األخري.

لعرض العقدة يف

لون العقدة

منتصف خمطط العقد
اسم العقدة

الستعادة اإلعدادات االفتراضية للعقدة

تعديل اإلعدادات
رمز العقدة

إلغالق لوحة اخلصائص

مسار واسم ملف الصورة

إظهار لوحة اخلصائص يف

نافذة منفصلة  /يف منطقة

الصورة تظهر يف إطار واحد وتبقى

ألواح اخلصائص

ثابتة طوال عرض املشروع ،ويتم
يف اجلزأين  Beforeو  Afterحتديد

طي  /توسيع لوحة اخلصائص

ما حيدث قبل وبعد عرضها.
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@ ميكنك حتديد ما حيدث قبل /بعد عرض الوسائط من خالل لوحة خصائص العقدة  Readاخلاصيتني  Before, Afterحيث تظهر القائمة كما يف الصورة
التالية:
إليقاف العرض عند اإلطار األول /األخري
لتكرار عرض الفيلم
لتكرار عرض الفيلم بشكل معاكس
إلظهار شاشة سوداء
إلظهار رسالة خطأ
تلقائيا تغيري أبعاد املشروع وفق أبعاد أول وسيط تتم إضافته سواء أكانت أبعاده أكرب أم أصغر من أبعاد املشروع:
@ يتم
َ
حمتفظا بأبعاده ،وإذا متت إضافة وسيط آخر أبعاده أصغر يظهر حوله إطار أسود ليناسب احلجم املوجود.
*إذا مت حذف الوسيط فإن املشروع يبقى
ً
*إذا متت إضافة عدة وسائط خمتلفة األبعاد ودجمها باستخدام العقدة  Mergeيتم تعديل أبعاد املشروع وفق أبعاد أول وسيط تتم إضافته.
@ الحظ أن:
.1الرابط  Bيتم ربطه بالفيلم /الصورة املطلوب ظهورها خلف املشروع ،والحظ أن أبعاد املشروع تتغري وفق أبعاد الوسيط املرتبط من خالل الرابط .B
.2الرابط  Aيتم ربطه بالفيلم /الصورة املطلوبة يف املقدمة.
.3ميكن إضافة عدة وسائط يف املقدمة من خالل الروابط  ..... A ، A2وهكذا ،والحظ أنه يف حالة عدم ربط أي وسائط بالرابط  Bفإنه يعترب الوسائط
املرتبطة بالرابط  Aقاعدة  Baseللمشروع وهكذا.
.4تستشعر العقدة  Mergeالشفافية املوجودة يف الوسائط ويتم تفعيل اخلاصية  Aبناء على ذلك:

تلقائيا تفعيل اخلاصية  Aيف لوحة خصائص العقدة.
• إذا كانت الصورة حتتوي على أجزاء شفافة يتم
ً

تلقائيا من خالل لوحة خصائص
• أما إذا كانت الصورة الحتتوي على أجزاء شفافة يتم تفعيل الشفافية
ً

العقدة  > Mergeاجلزء  A Channelsبإلغاء تفعيل اخلاصية  ،Aوتالحظ أن الصورة كاملة تصبح شفافة.
تفعيل الشفافية

إلغاء الشفافية

@ ميكنك معاينة األفالم الشفافة من خالل برنامج .Quick Time
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ملعرفة أبعاد الوسيط (صورة  /فيلم):
* أثناء إدراجه :يف صندوق املحاورة > Open Sequence

يف اجلزء اخلاص مبعاينة العنصر كما بالصورة املقابلة.

* بعد إدراجه :يف لوحة خصائص العقدة  > Readالضغط على الزر  File Infoتظهر نافذة مستقلة حتوي مجيع خصائص امللف ومن ضمنها أبعاده.
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
 مناقشــة املتعلمــن حــول ناتــج العقــد يف املشــروع بعــد الدمــج مــع التأكيــد علــى أن أبعــاد الوســائط غــر متطابقــة فيتم طرح ســؤالعــن أمهيــة تغيــر أبعــاد إحــدى الوســائط لتناســب األخــرى .مث يتــم التعريــف بالعقــدة  Reformatمــن خــال عــرض تقدميي.

رابعا:
ً
العقدة

Reformat

 توفــر ورقــة نشــاط فيهــا اخلطــوات غــر مرتبــة ،ويتــم تكليــف املجموعــات بترتيبهــا واستكشــاف عملــي خلطــوات إضافــةـدا أثنــاء االستكشــاف والشــرح.
العقــدة  Reformatمث تشـــرح إحــدى املجموعــات الطريقة،حبيــث يكــون املعلــم
موجهــا ومرشـ ً
ً
 ميكــن تكليــف املجموعــات باســتخدام العقــدة لتغيــر أبعــاد الوســائط كال علــى حــدة واســتنتاج الفــرق قبــل املناقشــة والتغذيــةالراجعــة ،مث تكليــف أحــد املتعلمــن بتغيــر أبعــاد الفيلــم ليناســب أبعــاد الصــورة علــى اجلهــاز املتصــل جبهــاز العــرض.
 أثناء املناقشة يتم التأكيد على النقاط التالية:»مالحظة ما حيدث بعد إضافة العقدة  Reformatيف منطقة العرض ،خمطط العقد ،منطقة ألواح اخلصائص.
»التأكيد على اختيار األبعاد املناسبة من القائمة ،ومن هنا يتم تنبيه املتعلمني بأمهية التعرف على أبعاد الوسائط.

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*ورقة نشاط
* جهاز المعلم
*جهاز عرض
* المشروع
*أجهزة
الحاسب اآللي
للمجموعات
*كتاب المتعلم

 توضيــح أمهيــة وفائــدة تصديــر املشــروع كصــورة أو كفيلــم لعرضــه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي أو رفعــه علــى أحــدمواقــع الويــب أو تبادلــه مــع زمالئــه.
ـؤال عــن
 مناقشــة امتــدادات األفــام املختلفــة الــي ميكــن التعامــل معهــا علــى األجهــزة الرقميــة ،مث اطــرح علــى املتعلمــن سـ ًالفــرق بــن امللفــن  Flag.ntpو  Flag.mp4مــن حيــث االمتــداد كمدخــل ملناقشــة أمهيــة التصديــر.

خامسا:
ً
العقدة
Write

 جيهــز املعلــم بطاقــات خلطــوات إضافــة العقــدة  ،Writeويكلــف املتعلمــن يف نشــاط مجاعــي باســتخدام إحــدى االســتراتيجيات(االصطفــاف ،ث ِّبــت اإلجابــة ،حبــل الغســيل ،قاطــرات القطــار ،ترقيــم اخلطــوات  ) ...بترتيــب هــذه البطاقــات ،مــع إمكانيــة
عمليــا
عمليــا ،مث مــن خــال التغذيــة الراجعــة تتــم مناقشــة اخلطــوات مــع املتعلمــن وتطبيقهــا
استكشــاف اخلطــوات وتطبيقهــا
ً
ً
يف ملــف  Headline newsلتصديــر الفيلــم مبشــاركة املتعلمــن.
 التأكيد على املالحظات ص  90لتصدير صورة من الفيلم أو أجزاء منه أو كله أو التصدير كصورة.يطبق املتعلم النشاط من الكتاب املدرسي ص  91يف جمموعة ثنائية مع زميله املجاور باستخدام إستراتيجية التتابع احللقي.
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*بطاقات
*جهاز المعلم
*جهاز عرض
* المشروع
*أجهزة
الحاسب اآللي
للمجموعات
*كتاب المتعلم
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حمتوى التعلم
التطبيق
ماذا تعلمت؟

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
ُ -يط ِّبق املتعلم ورقة العمل املطلوبة ص .92

-أجهزة الحاسب اآللي

عبر عن رأيك ورسم اخلريطة الذهنية.
ُ -يق ِّيم املتعلم تعلمه يف اجلدول ص  94باالجابة عن األسئلة يف جدول ّ

كتاب املتعلم  +ألوانللمجموعات

العقدة Write
҉ يســتخدم الربنامــج لتركيــب مشــهد أي مقطــع فيديــو صغــر غــر موجــود أو يصعــب تصويــره يف الواقــع ،وتصديــره كفيلــم ليتــم جتميــع املشــاهد الحقً ــا مــع
غريهــا مــن املقاطــع بأحــد الربامــج مثــل  Movie Maker، Blender، DaVinci Resolveوغريهــا.

҉ تســتخدم العقــدة لتصديــر املشــروع كصــورة أو فيلــم بأحــد االمتــدادات املتاحــة ،ويتيــح الربنامــج تصديــر املنتــج الرقمــي بالعديــد مــن االمتــدادات شــائعة
االســتخدام مثــل ... MP4- MOV- Jpg- png- Bmpوغريهــا الكثــر.

҉الحــظ أن العقــدة  Writeيدخــل هلــا كمدخــات رابــط واحــد فقــط ،وال خيــرج منهــا أي رابــط حيــث ال يوجــد ناتــج يتــم إرســاله للعقــد األخــرى ،فقــط يتــم
تصديــر امللــف والــذي يتــم حتديــد مســاره يف صنــدوق املحــاورة مث كتابــة اســم امللــف وامتــداده بعــد املســار.

҉زمــن الفيلــم النهائــي الــذي يتــم تصديــره باســتخدام العقــدة  Writeيعتمــد علــى معــدل عــرض اإلطــارات يف الثانيــة الواحــدة  fps) Frame Rangeللعقــدة
 ،Writeأمــا مــن خــال إعــدادات املشــروع (  ) Project Settingsيتــم حتديــد معــدل عــرض اإلطــارات يف الثانيــة الواحــدة  fpsللعــرض يف منطقــة العرض(الحظ
ال ميكــن تغيريهــا يف خــط الزمــن).

҉إذا كان معدل عرض اإلطارات يف الثانية الواحدة للوسيط أكرب أو أقل من  fps 24فإنه ال يؤثر على معدل عرض إطارات املشروع.
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 -3التأثريات احلركية

تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.

أمهية حث املتعلمني على ممارسة الرياضة ملا هلا من أثر يف حتسني الصحة اجلسمانية والعقلية والنفسية للمتعلم.
وشكر اهلل على ِن َع ِمه ِب ُح ْسن استغالل هذه املوارد وترشيد االستهالك.
تقدير املوارد اليت حبا اهلل هبا الكويتُ ،

احرص على تعزيز املهارات التالية لدى املتعلمني خالل احلصة :

املالحظــة  -التفكــر -اإلصغــاء  -التحليــل  -التركيــب  -االســتنتاج  -التواصــل مــع اآلخريــن  -املناقشــة-

التعــاون  -النظــام أثنــاء األنشــطة.

ضرورة التنويه إىل:

حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  ،95وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل املتوفرة يف

املجلد.

مشروع الوقود البيئي مشروع استراتيجي لتعزيز مكانة الكويت العاملية يف صناعة تكرير النفط.

يظهر الرمز املقابل على العقدة لتنبيه املستخدم بأن مدخالت العقدة نفس خمرجاهتا ،وبأنه مل يتم تغيري أي من

خصائصها ،وعند تغيري أحدها خيتفي الرمز.
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حمتوى التعلم

االستكشاف
ميكن استخدام
إحدى هذه
الطرق أو
غريها مما
يراه املعلم
مناسبا
ً
للمتعلمني.

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

عرض ومناقشة االستكشاف اخلاص بالدرس يف الكتاب املدرسي ص .96

* كتاب املتعلم

عــرض فيلــم  Motion Graphicحيتــوي علــى جمموعــة مــن املؤثــرات البصريــة والتأثــرات احلركيــة ،مث
مناقشــة املتعلمــن حوهلــا.

* فيلم

نشاط للمجموعات يتم من خالله مناقشة مفهوم التأثريات احلركية والذي مت التعرف عليه يف الصف الثامن،
مث تسجيل ملخص نقاشات املجموعة يف ورقة بيضاء ،مث بالتتابع احللقي بني املجموعات يقرأ القائد استنتاج
جمموعته ،مث مناقشة املجموعات والتغذية الراجعة.

*أوراق بيضاء

التعلم باللعب:حل نشاط الكتاب ص  97باستخدام إستراتيجية اكشف أوراقك ضمن املجموعة (أو أي ورقة
نشاط يعدها املعلم) مع مناقشة التغيريات املختلفة املتاحة خلصائص الوسائط (املوضع ،احلجم ،االستدارة،
اإلمالة) من خالل التغذية الراجعة.
التعلم باللعب :عرض الصورة األصلية لوسيط ،مث عرض جمموعة صور أو عرض تقدميي حيتوي الصور قبل
وبعد تغيري بعض خصائصها ،وكل جمموعة تسجل بعد املناقشة يف سبورهتا اخلاصة نوع التغيري يف اخلصائص
الذي مت على الصورة األصلية ،ويتم رفع السبورات وتقدمي التغذية الراجعة مباشرة بعد كل صورة.
جيهز املعلم بطاقات حتتوي على صور الوسيط بعد تغيري خصائصه ،وبعض البطاقات حتتوي على نوع التغيري
يف اخلصائص ،ويتم توزيع نفس البطاقات منسوخة جلميع املجموعات ،وعرض الصورة للوسيط األصلي،
ويطلب من املجموعات استخدام استراتيجية البحث عن النصف اآلخر لفرز كل صورة مع نوع التغيري الذي
مت على الوسيط ،مث مناقشة املجموعات والتغذية الراجعة.

نشاط

مصادر التعلم واملواد املقترحة

إتاحــة املجــال للمجموعــات للتطبيــق العملــي ومناقشــة النشــاط ص  ،98مث مناقشــة املتعلمــن والتغذيــة
الراجعــة ،ويوضــح املعلــم مــن خــال املشــروع  Basketball1وجــود مشــكلة وهــي اختفــاء الكــرة بعــد اإلطــار ،81
فتتــم إضافــة صــورة لكــرة ســلة أخــرى بديلــة والتحكــم يف خصائصهــا لتناســب املشــهد ،وتكــون بديلــة عــن
الكــرة األصليــة
موضحــا أن أي تغيــر يف اخلصائــص يلــزم لــه وجــود العقــدة .Transform
ً
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*كتاب املتعلم

*أوراق بيضاء أو سبورات
بيضاء للمتعلمني

* جمموعة صور

* عرض تقدميي
*سبورات بيضاء
للمجموعات

* بطاقات

* الصورة األصلية

* كتاب املتعلم

* أجهزة احلاسب اآليل

 -3التأثريات احلركية

حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
مبسطا للعقدة واستخدامها وروابطها.
وشرحا
تقدمييا
عرضا
* يعرض املعلم
ً
ً
ً
ً

العقدة
Transform

* مــن خــال امللــف  Basketball1تتــم مناقشــة وعــرض كيفيــة إضافة العقــدة  Transformوربطها بالعقــدة املطلوبة،
مــع التأكيــد علــى مالحظــة التغيــرات يف كل مــن منطقــة العــرض وخمطــط العقــد ومنطقة ألــواح اخلصائص.
* بعد إضافة العقدة ناقش املتعلمني حول التغيريات يف املناطق الثالث:
»يف خمطــط العقــد :ظهــور العقــدة  Transform2وناقشــهم عــن وجــود عقــدة  Transform2مســبقً ا يف املشــروع،
بالرغــم مــن أنــه عنــد إضافــة العقــدة اجلديــدة فإهنــا حتمــل نفــس االســم ،لذلــك العقــدة الثانيــة يف املشــروع عبــارة
عــن نســخة مــن العقــدة األوىل وقــد مت إعــادة تســميتها باالســم .Transform2
»يف منطقــة العــرض :ظهــور مقابــض التحكــم باللــون األبيــض وهــي الــي تتيــح التعامــل مــع الوســيط وتغيــر
خصائصــه بســهولة.
»يف منطقة ألواح اخلصائص :ظهور لوحة خصائص العقدة.
* يســتعرض املعلــم لوحــة خصائــص العقــدة مــع املتعلمــن ( ميكــن توفــر لوحــة خصائــص العقــدة مغلفــة حبجــم
ـؤال الســتنباط اخلصائــص الــي
 A4لــكل جمموعــة وذلــك لالســتخدام املتكــرر للمجموعــات) مث يطــرح املعلــم سـ ً
يتوقــع املتعلمــون إمكانيــة تغيريهــا مــن خــال لوحــة اخلصائــص.
*مناقشــة املتعلمــن يف كيفيــة تغيــر اخلصائــص مــع التطبيــق العملــي ،مث إتاحــة الفرصــة هلــم الستكشــاف كيفيــة
تغيــر بعــض اخلصائــص األخــرى مــن خــال لوحــة اخلصائــص (ص  )104مــع التأكيــد علــى أن إغــاق لوحــة
اخلصائــص يــؤدي إلخفــاء مقابــض التحكــم.
* مــن خــال املشــروع  Basketball1تتــم مناقشــة وعــرض كيفيــة اســتخدام مقابــض التحكــم لتغيــر اخلصائــص مــع
إشــراك املتعلمــن يف االستكشــاف والتطبيــق العملــي.
*توجيه املتعلمني لتنفيذ النشاط ص  104يف جمموعات ثنائية.

خط الزمن
Timeline

*إتاحة الفرصة لتطبيق املجموعات للنشاط ص 105مث املناقشة والتغذية الراجعة.
* نشــاط مجاعــي بإســتراتيجية جيكســو لتركيــب  Puzzleلتركيــب خــط الزمــن  ،Timelineومعرفــة ومناقشــة
أجزائــه ،واحــرص علــى الربــط خبــرات املتعلمــن املكتســبة يف الصــف الثامــن يف برنامــج  Blenderحــول خــط
الزمــن ،ومــن خــال العــرض التقدميــي واملشــروع  Basketballوتطبيــق أســئلة الكتــاب ص  109- 107مــع التأكيــد
علــى مشــاركة املتعلمــن يف التطبيــق العملــي املطلــوب أثنــاء الشـــرح ،وعلــى مالحظــة خــط الزمــن خــال املناقشــة.
*عزيزي املعلم :تأكد من حتديد العقدة اليت حتتوي على تأثريات حركية حىت يتفعل اللون األزرق.
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مصادر التعلم واملواد
املقترحة

* عرض تقدميي

*جهاز املعلم

*جهاز عرض

Datashow

*لوحة خصائص

العقدة Transform
بعدد املجموعات
*املشروع

Basketball1
*املشروع

Basketball2

*كتاب املتعلم
*املشروع
Basketball
*جهاز املعلم
*جهاز عرض
Datashow
*  Puzzleخط
الزمن
*عرض تقدميي

اجلزء األول :وحدة املعاجلة الرقمية

حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

يفضل توفري خط زمن مكرب لكل جمموعة الستخدامه عند شرح هذا اجلزء ،واحرص على توضيح:

(احــرص علــى تكبــر منطقــة العــرض لتمــأ الشاشــة ،وتكبــر حمتواهــا ويفضــل اســتخدام املكــر  Magnifierعنــد

اســتعراض اإلطــار األساســي يف خــط الزمــن ،واحــرص علــى الربــط باخلــرات الســابقة يف برنامــج :)Blender
* منطقة إطارات املشروع :مجيع التأثريات احلركية املوجودة يف هذه املنطقة يتم عرضها عند تشغيل العرض.
* إطار بداية العرض.
* إطار هناية العرض.
* إن اإلطار احلايل  Current Frameيظهر كسهم برتقايل على خط الزمن.
*  FPSيســتخدم لعــرض أعلــى معــدل عــرض اإلطــارات يف الثانيــة الواحــدة ،ويتــم تغيــره مــن خــال لوحــة خصائــص
املشروع .Project Settings
*مفهــوم اإلطــار األساســي  ،Keyframeمــع التأكيــد علــى أنــه عبــارة عــن عالمــات إرشــادية تظهــر كنقــاط باللــون األزرق
يف خــط الزمــن ،ومتثــل نقطــة بدايــة ونقطــة هنايــة التأثــر احلركــي ،ويتــم إظهــار هــذه العالمــات اإلرشــادية عنــد
تابع/
بــدء تشــغيل املشــروع بالضغــط املــزدوج علــى العقــدة الــي حتويهــا.
خط الزمن
* استقصاء كيفية التنقل بني اإلطارات يف خط الزمن.
*التأثري احلركي.
Timeline
وميكــن جتهيــز بطاقــات حتتــوي علــى أســئلة عــن النقــاط الســابقة ضمــن هــذا البنــد يوزعهــا املعلــم علــى املجموعــات
لتطبيــق نشــاط مجاعــي باســتخدام إســتراتيجية اكشــف أوراقــك للتأكــد مــن حتقــق املفاهيــم (توزيــع نفــس البطاقــات
جلميــع املجموعــات) مث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.
توضيــح وظيفــة األزرار املوجــودة يف خــط الزمــن وهــي التحكــم بتشــغيل العــرض ،حيــث يتــم عــرض مجيــع اإلطــارات
حســب تسلســلها يف خــط الزمــن ،ومــا حتويــه مــن تأثــرات حركيــة ،ومــن خــال النشــاط يتــم تقصــي واكتشــاف وظائــف
عمليــا بتطبيــق نشــاط الكتــاب ص  108بشــكل مجاعــي علــى أجهــزة املجموعــات ،مث
األدوات املختلفــة يف خــط الزمــن
ً
الـــتأكيد علــى اإلجابــات الصحيحــة مــن خــال املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.
التأكيــد علــى أنَّ مــا يظهــر يف خــط الزمــن هــو اإلطــارات األساســية للوســائط الــي تكــون لوحــة خصائصهــا ظاهــرة يف
منطقــة ألــواح اخلصائــص ،وعنــد تشــغيل العــرض فــإنَّ مجيــع التأثــرات احلركيــة ضمــن منطقــة إطــارات املشــروع يتــم
عرضهــا وإتاحــة املجــال للمتعلمــن الســتنتاج ذلــك.
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مصادر التعلم
واملواد املقترحة
* عرض تقدميي

*جهاز املعلم

*جهاز عرض
Datashow

*كتاب املتعلم
*املشروع
Basketball

* خط الزمن
للمجموعات

* بطاقات حتوي
أسئلة

 -3التأثريات احلركية

* خط الزمن:
وصف خمتصر

األداة

لعرض جزء حمدد من العرض ميكن حتديد اإلطارات اليت سيتم عرضها من خالل تغيري  Start , Endيف خط الزمن حبيث ميكن تغيري إطار
بداية العرض  Startوإطار هناية العرض Endبإحدى الطرق التالية:
الضغط املزدوج يف املربع مث كتابة الرقم مباشرة.
•
.
أو
االنتقال إىل اإلطار املطلوب مث الضغط على أداة
•
والحظ أن تغيري إطار بداية وهناية العرض ال يؤدي لتغيري إطارات بداية وهناية املشروع ،بل يستخدم لعرض إطارات حمددة فقط من
املشروع عند تشغيل العرض.
وتقابلها االختصارات  Alt+Iلتحديد إطار بداية العرض ،والضغط على املفتاحني  Alt+Oلتحديد إطار هناية العرض.
لتغيير طريقة الترقيم في خط الزمن:

  TF:Timeline Framesلترقيم اإلطارات في خط الزمن بأرقام متسلسلة. TC: Timecode -إلظهار خط الزمن بأجزاء من الثانية.

 :Turbo Modeإذا تم تفعيلها يحسب فقط العقد المتصلة بالعقدة  Viewerوبالتالي يكون أسرع مع مالحظة إلغاء تفعيل بقية العقد مما

يمنع التحكم في خصائصها لحين إلغاء تفعيل األداة  .Turbo Modeويمكن للمعلم ربط فكرة األداة بفكرة جهاز  Turboفي السيارات والذي

.
يساعد على زيادة سرعة السيارة ،وعند تفعيلها يتغير شكلها إلى
الختيار أسلوب تشغيل العرض حيث ميكنك التبديل بني اخليارات مع التنبيه بتغيري شكل األداة يف كل مرة يتم فيها التبديل ،
والتأكيد على املتعلمني بأهنا تستخدم لتحديد أسلوب التشغيل (التوقف عند النهاية ،التشغيل كدورةحبيث يعيد العرض كلما وصل
إىل النهاية ،يعيد العرض بصورة عكسية عند الوصول للنهاية) .
تزامن خط الزمن مع حمرر اإلطارات األساسية  Dope Sheetوحمرر املنحنيات .Curve Editor

*يظهر يف خط الزمن مجيع اإلطارات األساسية خلصائص العقد الظاهرة يف منطقة ألواح اخلصائص ،وعند إغالق لوحة خصائص عقدة ما ختتفي
اإلطارات األساسية اخلاصة هبا من خط الزمن.
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

األساسي حيث سيتم التعرف على كيفية إضافته وحذفه.
*شرح مبسط للتعامل مع اإلطار ٍ

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*اســتخدام مثــال  Basketball 1لتوضيــح كيفيــة إضافــة التأثــر احلركــي لتحريــك كــرة الســلة خــال فتــرة زمنيــة
حمــددة ،وذلــك مــن خــال إضافــة اإلطــارات األساســية خلاصيــة املوضــع  ،Translateومــن املهــم مشــاركة املتعلمــن

يف التطبيــق العملــي أثنــاء املناقشــة ،والتأكيــد عليهــم مبالحظــة التغيــر يف كل مــن خــط الزمــن ولوحــة خصائص

العقدة .Transform

إضافة اإلطار
األساسي

*جهاز املعلم.

*ناقش املتعلمني يف التغيريات بعد إضافة اإلطار األساسي:

»يف خــط الزمــن :ظهــور اإلطــار األساســي  Keyframeعنــد اإلطــار ،ويظهــر اإلطــار احلــايل باللــون األزرق.

(احــرص علــى تكبــر منطقــة العــرض لتمــأ الشاشــة وتكبــر حمتواهــا لعــرض اإلطــار األساســي ،ويفضــل

*جهاز عرض
.Datashow
*املشروع .Basketball1

اســتخدام املكــر  Magnifierعنــد اســتعراض اإلطــار األساســي يف خــط الزمــن).
»يف لوحة خصائص العقدة  :Transformتغري لون اخلاصية إىل اللون األزرق.

*ميكن تكليف املجموعات باستكشاف كيفية إضافة التأثري احلركي بإضافة إطار أساسي للخصائص التالية:

 Rotate, Scale, skew X, Skew Yوذلــك بتقســيم املهــام بــن املجموعــات ،مث مــن خــال تعلــم األقــران تتــم

مناقشــة املجموعــات والتغذيــة الراجعــة.

يســتدعي املتعلــم مشــروع  Basketball4ويضيــف اإلطــارات األساســية الالزمــة حبيــث تتحــرك كــرة الســلة مــن مكاهنــا

نشاط ص  113حــى يتــم تصويــب اهلــدف مــع االســتدارة أثنــاء احلركــة ،وميكــن اســتخدام اســتراتيجية املــدرب لتطبيــق النشــاط يف
جمموعــة ثنائيــة.

حذف اإلطار
األساسي

تكليف املجموعات باستكشاف كيفية حذف اإلطارات األساسية يف الربنامج ،مث مناقشة اإلجابات املختلفة و تقدمي
التغذية الراجعة مع احلرص على:

*كتاب املتعلم.

*جهاز املتعلم.

*املشروع .Basketball4
*كتاب املتعلم.

*جهاز املتعلم.

 -لفت انتباه املتعلم إىل لون مربع اخلاصية.

*املشروع .Basketball4

 -العصف الذهين الستنتاج الفرق بني األمرين:

(Remove Key (all dimensions) , Remove Animation (all dimensions
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اإلطار األساسي:
*	ال ميكن تغيري موضع اإلطارات األساسية من خالل خط الزمن بل من خالل حمرر اإلطارات األساسية .Dope sheet
* التأثري احلركي أي التغيري يف خاصية جيب أن يكون بني إطارين أساسيني.
* التأكيد على املتعلمني باكتشاف مربعات اإلدخال اليت ميكن إضافة إطار أساسي هلا.
* التأثري احلركي :هو التغيري يف اخلاصية خالل فترة زمنية حمددة ببداية وهناية.

* إلضافة أي تأثري حركي تتم إضافة إطار أساسي عند إطار بداية التأثري احلركي وهنايته باتباع اخلطوات التالية:
 .1االنتقال إىل اإلطار املطلوب يف خط الزمن ليكون إطار بداية التأثري احلركي.
 .2يف لوحة اخلصائص  :الضغط على املربع بالزر األمين للفأرة فتظهر قائمة يتم حسب احلاجة اختيار األمر( Set Key (all dimensionsأو .Set Key
إلضافة إطار أساسي يف مجيع املحاور
إلضافة إطار أساسي يف املحور اخلاص مبربع اخلاصية فقط

الحظ- :
 يف لوحة اخلصائص يتحول لون اخلاصية إىل اللون األزرق الغامق. يف خط الزمن :يظهر اإلطار األساسي عند اإلطار املطلوب ،ويظهر اإلطار احلايل باللون األزرق لوجوده عند اإلطار األساسي. .3االنتقال إىل اإلطار املطلوب يف خط الزمن ليكون إطار هناية التأثري احلركي.
تلقائيا إضافة اإلطار األساسي ويتحول لون مربع اخلاصية إىل اللون األزرق الغامق.
 .4عند تغيري اخلاصية يف لوحة اخلصائص يتم
ً
	الحظ :ميكن تكرار اخلطوتني  4،3عدة مرات إلضافة إطارات أساسية عند إطارات خمتلفة.
*الحظ :عند وجود عدة إطارات أساسية ( ) Keyframeلعدة خصائص عند اإلطار نفسه ،وبعد حذف اإلطار األساسي خلاصية ما تظل اإلطارات
األساسية للخصائص األخرى موجودة مامل يتم حذفها.
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حمتوى

العقدة

Switch

التعلم

أمثلة  /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
҉التعلم باللعب :
 يوفــر املعلــم للمجموعــات كامــرات صغــرة وأفالمهــا (الــي تســتخدم لعــرض صــور بيــت اهلل احلــرام) حيــث تســتخدم لعــرضصــورة واحــدة فقــط مــع كل ضغطــة.
إلكترونيا حيث يتم عرض لون واحد فقط من عدة ألوان.
 يوفر املعلم للمجموعات املصابيح اليت تغري لون إضاءهتاً
҉حل املشكالت:
تشــغيل العــرض ملشــروع  Basketball1بعــد أن مت فيــه تغيــر خصائــص صــورة كرة الســلة مثل موضعهــا وحجمها ،وإضافــة التأثريات
احلركيــة الالزمــة هلــا إلظهارهــا بشــكل مناســب ،والســتكمال املشــهد يطــرح املعلــم مشــكلة وجــود صــورة كــرة الســلة ثابتــة يف الزاويــة
اليســرى أســفل منطقــة العــرض مــن بدايــة العــرض وحــى اإلطــار  ، 81حيــث تظهــر احلاجــة هلــا ككــرة بديلــة عــن الكــرة املختفيــة،
ويتســاءل عــن كيفيــة حــل املشــكلة ،ويناقــش املتعلمــن حــول اقتراحاهتــم ،حيــث يتوقــع املتعلــم أن يكــون أحــد احللــول هــو أن يكــون
دائمــا
حجــم الكــرة = صفــر مــن بدايــة العــرض وحــى اإلطــار ،81حبيــث يزيــد حجمهــا بنفــس حجــم الكــرة يف الفيلــم؛ ولكــن ليــس
ً
ـدا! .ويوضــح إمكانيــة اســتخدام العقــدة .Switch
يكــون هــذا احلــل مفيـ ً
ـتخدما العقــدة  Switchبحيــث يطلــب مــن المتعلميــن مالحظــة وكتابــة اســم العقــدة
҉مقتــرح :يعــرض املعلــم حــل مشــروع مسـ
ً
الجديــدة أثنــاء تشــغيل العــرض ،مث شــرح مبســط للعقــدة  Switchوكيفيــة عملهــا مــن خــال عــرض تقديمــي.

عمليــا إلخفــاء صــورة الكــرة البديلــة ،حيــث تتــم إضافــة العقــدة مث إضافــة
҉ يســتكمل املعلــم شــرح العقــدة Switch
ً
األساســية هلــا ،ومناقشــة املتعلمــن ومشــاركتهم يف االستكشــاف والتطبيــق العملــي مــع التأكيــد علــى
اإلطــارات ٍ
مالحظــة التغيــرات يف خمطــط العقــد ومنطقــة ألــواح اخلصائــص.
҉ بعد إضافة العقدة ناقش املتعلمني حول التغيريات:

*يف خمطط العقد :ظهور العقدة .Switch

* يف منطقة ألواح اخلصائص :ظهور لوحة خصائص العقدة.

҉ توزيــع أوراق بيضــاء /ســبورات علــى املجموعــات وتتــم إتاحــة املجــال ملناقشــة كيفيــة إضافــة اإلطــارات األساســية
إلخفــاء الكــرة البديلــة عنــد بدايــة العــرض وإظهارهــا عنــد اإلطــار  81بالتبديــل بــن عــرض الروابــط  .0،1وميكــن

توفــر قطــع تركيــب  Legoحتتــوي علــى اخلطوات،حبيــث يتعــاون أعضــاء املجموعــة يف اســتخدام إســتراتيجية الليجو

ملعاجلــة املعلومــات وترتيــب اخلطــوات مــن خــال الربــط باخلطــوات الــي تعلمهــا املتعلــم مســبقً ا مــع إتاحــة املجــال
للمجموعــات باالستكشــاف والتطبيــق العملــي ،مث مــن خــال التعلــم باألقــران تتــم مناقشــة املجموعــات وتطبيــق

ذلــك علــى جهــاز املعلــم املرتبــط جبهــاز العــرض مبشــاركة املتعلمــن.
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مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*كامريات احلج.
*مصابيح.

*جهاز املعلم.

*جهاز عرض
.Datashow

*املشروع

.Basketball1

*عرض تقدميي

*جهاز املعلم.
*جهاز عرض
.Datashow
*املشروع
.Basketball1
*أوراق بيضاء/
سبورات
للمجموعات.
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حمتوى

أمثلة  /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

التعلم
تابع
العقدة
التطبيق

يطبق املتعلم يف جمموعته باستخدام التتابع احللقي نشاط ص  117إلظهار التأثريات احلركية للكرة بالشكل
املنطقي وذلك من خالل العقدة .Switch
ُ -يط ِّبق املتعلم ورقة العمل املطلوبة ص .118

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*Basketball4
*أجهزة الحاسب اآللي.

ماذا
عبر عن رأيك ،ورسم اخلريطة الذهنية.
تعلمت؟ ُ -يق ِّيم املتعلم تعلمه يف اجلدول ص  119باالجابة عن األسئلة يف جدول ّ

العقدة Switch

*كتاب املتعلم +
ألوان

* تستخدم العقدة  Switchللتبديل بني عرض الروابط املرتبطة هبا حيث يتم عرض أحد الروابط.
* من املهم التأكيد على املتعلمني بالنطق الصحيح للعقدة ،فهناك فرق بني املصطلح  Switchوالذي يعين التبديل ،واملصطلح  Swishالذي له عدة معان
أخرى يف جماالت خمتلفة.
* تتم إضافتها بإحدى الطرق التالية:
*  -من شريط جمموعات العقد > املجموعة  > Mergeالعقدة  Switchمث ربطها بالعقدة األخرى.
 الضغط بالزر األمين على حمرر العقد > من القائمة املختصرة > Merge :العقدة  Switchمث ربطها بالعقدة األخرى. حتديد العقدة املطلوب إضافتها إليها > الضغط بالزر األمين > من القائمة املختصرة >  > Mergeالعقدة .Switch* تتم إضافة إطارات أساسية للتبديل بني عرض العقد املرتبطة هبا باتباع اخلطوات التالية:
 .1إضافة العقدة  Switchوربطها بالعقدة املطلوبة.
 .2االنتقال يف خط الزمن إىل اإلطار املطلوب.
 .3يف لوحة خصائص العقدة  > Switchالضغط بالزر األمين على مربع اخلاصية  Whichمث اختر األمر .Set Key
والحظ أنه قد مت إضافة إطار أساسي يف خط الزمن وتغري لون مربع اخلاصية إىل اللون األزرق.
 .4االنتقال يف خط الزمن إىل اإلطار املطلوب عرض الرابط اآلخر عنده وليكن الرابط ً 1
مثل:
تلقائيا لعرض هذا الرابط.
 .5يف لوحة خصائص العقدة  > Switchتغيري قيمة اخلاصية  Whichلتصبح  ، 1وستتم إضافة إطار أساسي
ً
*الحظ أن القيمة  0تعرب عن الرابط  ،0القيمة  1تعرب عن الرابط  ،1القيمة  2تعرب عن الرابط  ،2وهكذا فيتم استخدام العقدة للتبديل بني عرض هذه
الروابط عند إطارات حمددة.
*وضح للمتعلمني أن العقدة مت استخدامها يف مثال كرة السلة إلخفاء  /إظهار الكرة حيث مت التبديل بني رابط عقدة صورة الكرة البديلة والرابط
اآلخر غري املتصل بأي عقدة ،فال يتم عرض أي وسيط فتبدو وكأهنا خمتفية ،وميكن ربط العقدة  Switchبعقدة  Readللصورة من خالل أي رابط مع
مالحظة إضافة التأثري احلركي هلذا الرابط.
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تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.

حث املتعلمني على القراءة احلرة واالطالع على مصادر املعرفة املختلفة مما يساعد يف زيادة معلوماهتم وثقافتهم.
تشجيع املتعلمني على استشعار قيمة الوقت واستثماره بكفاءة وإجيابية.

الع َبر منها واالقتداء هبديه الكرمي املبارك.
القراءة واالطالع على سرية رسولنا الكرمي حممد -صلى اهلل عليه وآله وسلم -واكتساب ِ
غرس قيمة التخطيط لكل عمل يف حياة اإلنسان مما يوفر الوقت واجلهد واحلصول على أفضل النتائج.

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

التخطيط  -املالحظة  -التفكري -اإلصغاء  -االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين  -املناقشة -التعاون  -النظام أثناء األنشطة.

ضرورة التنويه إىل:

حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  ،121وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل املتوفرة يف املجلد.

يظهر الرمز على العقدة لتنبيه املستخدم بأن مدخالت العقدة نفس خمرجاهتا ،وبأنه مل يتم تغيري أي من خصائصها،

وعند رسم املنحىن خيتفي الرمز.
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉ قــراءة االستكشــاف اخلــاص بالــدرس يف الكتــاب ،مث مناقشــة معلومــات املتعلمــن عــن اهلجــرة ،مث طــرح ســؤال
عــن إمكانيــة رســم خــط ســر رحلــة اهلجــرة علــى اخلريطــة يف الربنامــج.
االستكشاف
ميكن استخدام
إحدى هذه
الطرق أو
غريها مما
يراه املعلم
مناسبا
ً
للمتعلمني.

҉ يف إطار التكامل مع مادة التربية اإلسالمية ميكن استضافة معلم الفصل لتقدمي نبذة عن اهلجرة املباركة.
҉عــرض فيلــم عــن اهلجــرة النبويــة املباركــة (موجــود يف جملــد  ) QRومناقشــة املتعلمــن يف املعلومــات الــواردة يف
الفيلــم والــدروس والعــر املســتفادة ،مث طــرح تســاؤل عــن إمكانيــة رســم املســارات علــى الوســائط كمــا يف الفيلــم
يف الربنامــج.
҉ يعــرض املعلــم  Motion Graphicمــن املنتشـــرة حديثً ــا يف اإلعالنــات ووســائل التواصــل ،والــي حتتــوي علــى
مســارات الطائــرات والســفن يف الرحــات اجلويــة والبحريــة خبصائــص مشــوقة ،مث مناقشــة ســريعة للمســارات
املوجــودة وإمكانيــة رمسهــا علــى الوســائط يف الربنامــج.
҉عــرض فيلــم إعــان شــركة طــران حيتــوي علــى خطــوط متثــل وجهــات ســفر طائــرات الشــركة ،ومناقشــة كيفية
متثيلهــا يف الربنامج.

نشاط

العقدة

Roto

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*جهاز املعلم

*جهاز عرض

Datashow
*كتاب املتعلم
*فيلم عن اهلجرة
النبوية

* Motion Graphic

*فيلم إعالن لشركة
طريان

҉ يطبــق املتعلــم يف جمموعــة ثنائيــة مــع زميلــه املجــاور نشــاط الكتــاب ص  123لرســم مســار اهلجــرة النبويــة
املباركــة مــن مكــة املكرمــة إىل املدينــة املنــورة ،مــع مناقشــة ولفــت انتبــاه املتعلمــن إىل خــط ســر رحلــة الرســول
الكــرمي -صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم -إىل املدينــة املنــورة.

*كتاب املتعلم

҉توزيــع  Puzzleللمجموعــات حيتــوي علــى صــورة العقــدة وروابطهــا (ممكن اســتخدام صورة الكتــاب ص  )124ويتم
تكليــف املجموعــة بتركيــب الصــورة والتعــرف علــى اســم العقــدة وروابطهــا ،مث شــرح مبســط يوضــح فيــه املعلــم
إمكانيــة رســم املنحنيــات املفتوحــة واملغلقــة وخبصائــص متنوعــة مــن خــال العقــدة  ،Rotoويتــم اســتعراض
العقــدة وروابطهــا بشــكل مبســط مــن خــال عــرض تقدميــي .

*عرض تقدميي

تقدمييــا خلطــوات إضافــة العقــدة ،يتابعــه املتعلمــون الســتنباط اخلطــوات
عرضــا
فيلمــا /
҉ يعــرض املعلــم
ً
ً
ً
وتســجيلها يف ورقــة بيضــاء ،مث املناقشــة وتقــدمي التغذيــة الراجعــة.
ـادا علــى خــرات املتعلمــن
҉ جيهــز املعلــم بطاقــات ويطلــب مــن املجموعــات ترتيــب خطــوات إضافــة العقــدة اعتمـ ً
الســابقة ،مث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.
اعتمادا
҉جيهــز املعلــم ورقــة نشــاط حتتــوي علــى خطــوات إضافــة العقــدة مبعثــرة ،ويطلب مــن املجموعــات ترقيمهــا
ً
علــى خــرات املتعلمــن الســابقة ،واستكشــاف ذلك ،مث املناقشــة والتغذيــة الراجعة.

101

*عرض تقدميي
*فيلم

*بطاقات للخطوات
*ورقة نشاط

اجلزء األول :وحدة املعاجلة الرقمية

حمتوى التعلم

تابع العقدة

Roto

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
҉ تتــم إضافــة العقــدة مــن خــال مشــروع  Madeena Hejraومشــاركة املتعلمــن بتوظيــف نتيجــة النشــاط الســابق ،مــع
التأكيــد علــى مالحظــة التغيــرات يف منطقــة العــرض ،خمطــط العقــد ،ومنطقــة ألــواح اخلصائــص.
҉بعد إضافة العقدة ناقش املتعلمني حول التغيريات يف املناطق الثالث:
اعتمادا على معلوماهتم السابقة.
»يف خمطط العقد :ظهور العقدة  ،Roto1وناقشهم يف سبب ظهور الرمز عليها
ً
»يف منطقــة العــرض :ظهــور شــريطي أدوات العقــدة  ،Rotoوميكــن مــن خالهلمــا رســم املنحنيــات املفتوحــة واملغلقــة
والتعامــل معهــا.
»يف منطقة ألواح اخلصائص :ظهور لوحة خصائص العقدة.
҉يعرض املعلم جمموعة من املنحنيات املفتوحة واملغلقة ،ويناقش املتعلمني يف الفرق بينها.
҉التعريــف الســريع مبجموعــات األدوات يف شــريط أدوات العقــدة  ،Rotoمث شــرح عملــي خلطــوات رســم مســار الرحلــة
برســم منحــى مفتــوح باســتخدام األداة املناســبة ،مــع مناقشــة املتعلمــن ،وهنــا يلــزم التوضيــح للمتعلمــن بــأن:
 يتــم اهنــاء رســم املنحــى بالضغــط علــى مفتــاح  Enterليتــم تفعيــل أداة التحديــد ،فــإذا كانــت أداة الرســم فعالــةفهــذا يــدل علــى عــدم االنتهــاء مــن رســم املنحــى.
 املنحىن عبارة عن منحىن حتكم ومهي ال يظهر عند تصدير املشروع ،وإلظهار منحىن الرسم عند التصديريتم تفعيل ألوان العقدة يف لوحة اخلصائص.
بالتطبيــق العملــي واالستكشــاف واملناقشــة ،ومــن خــال مثــال اهلجــرة  Madeena Hejraيتعــرف املتعلــم يف جمموعتــه علــى

كيفيــة حتديــد املنحــى وتعديــل خصائــص منحــى الرســم مــن خــال لوحــة خصائــص العقــدة :Roto
҉ مــن اخلــرات الســابقة للمتعلمــن طــرح ســؤال (ماهــي اخلطــوة األوىل للتعامــل مــع املنحــى وتعديــل خصائصــه؟)
عمليــا مــن أحــد املتعلمــن علــى اجلهــاز املتصــل جبهــاز
اإلجابــة :حتديــده ،فالتعريــف بكيفيــة التحديــد وطلــب حتديــده
ً
حتديد املنحىن
العــرض ،مث تطبيــق املتعلمــن للمهــارة.
وتعديل
ـدة وحجــم الفرشــاة املســتخدمة يف
҉ شــرح عملــي ملهــارات تعديــل خصائــص منحــى الرســم :تغيــر لونــه ،تغيــر ِحـ ّ
خصائصه
الرســم ،مــع مناقشــة املتعلمــن حــول لوحــة اخلصائــص وإتاحــة املجــال للمجموعــات للتطبيــق العملــي لــكل مهــارة.
҉ ميكــن جتهيــز بطاقــات حتتــوي علــى أســئلة عــن املهــارات الســابقة يوزعهــا املعلم علــى املجموعات لتطبيق نشــاط مجاعي
باســتخدام إســتراتيجية اكشــف أوراقــك للتأكــد مــن حتقــق املفاهيــم (توزيــع نفــس البطاقــات جلميــع املجموعــات) مث
املناقشــة والتغذيــة الراجعة.
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مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*جهاز املعلم

*جهاز عرضDatashow
*مشروع Madeena Hejra
*مشروع

*عرض تقدميي
*بطاقات

*جهاز املعلم

*جهاز عرضDatashow
*مشروع Madeena hejra
*بطاقات النشاط

 +سبورات بيضاء

للمتعلمني أو أوراق

بيضاء

 -4رسم املنحنيات

حمتوى التعلم
حذف املنحىن

نشاط ص 132

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉طــرح مشــكلة احلاجــة حلــذف املنحــى وإتاحــة الفرصــة للمتعلمــن يف نشــاط للمجموعــات الستكشــاف طريقــة
واحــدة علــى األقــل مــن طــرق حذفــه وتســجيلها يف ورقــة بيضــاء ،وخــال التغذيــة الراجعــة يتــم اســتعراض
كيفيــة حذفــه.
҉يطبــق املتعلــم يف جمموعتــه باســتخدام إســتراتيجية التتابــع احللقــي نشــاط الكتــاب ص  132لرســم منحــى
مغلــق ميثــل خــط ســر اهلجــرة األوىل مــن مكــة املكرمــة إىل احلبشــة ،وتغيــر خصائــص منحــى الرســم ليظهر
كمــا بالصــورة الحظ:ميكــن تــرك حريــة اختيــار اخلصائــص للمتعلــم علــى أن يتــم تغيــر كل اخلصائــص
املطلوبــة.
҉ مــن خــال اســتكمال العمــل يف مشــروع اهلجــرة  Madeena hejraتتــم مناقشــة وتعريــف املتعلمــن بكيفيــة
تغيــر شــكل املنحــى ،إضافــة نقطــة لــه ،حــذف نقطــة منــه وتطبيقهــا علــى منحــى الرســم ،مــع مناقشــة
املتعلمــن ومشــاركتهم يف التطبيــق العملــي علــى جهــاز املعلــم.

تعديل منحىن
الرسم

҉ استكشــاف عملــي لكيفيــة تعديــل منحــى الرســم حيــث يتــم توزيــع املهــام (تغيــر شــكل املنحــى ،إضافــة
نقطــة يف املنحــى ،حــذف نقطــة يف املنحــى) بــن املجموعــات وإتاحــة الفرصــة هلــا لالستكشــاف والتطبيــق
ـوائيا لشــرح املهمــة الــي مت تكليفهــا هبــا ،وجمموعــات أخــرى للتطبيــق
العملــي ،مث يتــم اختيــار املجموعــات عشـ ً
العملــي علــى جهــاز املعلــم ،مــع التغذيــة الراجعــة واملالحظــات مــن قبــل املعلــم .
҉ ميكــن للمعلــم جتهيــز ورقــة نشــاط للمجموعــات يتــم فيهــا اســتقصاء واكتشــاف مهــارات تعديــل منحــى الرســم
مــن خــال ترقيــم اخلطــوات يف نشــاط للمجموعــات الثنائيــة باســتخدام إســتراتيجية ِّ
ـارك مث
زاوج ،شـ ِ
فكــرِ ،
التغذيــة الراجعــة.
҉ بعــد اســتكمال العــرض واملناقشــة والتطبيــق العملــي يعــرض املعلــم عــدة أســئلة باســتخدام أحــد تطبيقــات
اآليبــاد مثــل تطبيــق  Make it, Plickers, Kahootأو غريهــا وتشــارك املجموعــات باإلجابــة عــن األســئلة
علــى التــوايل.
҉مقتــرح :عــرض جمموعــة بطاقــات ألدوات جمموعــة التحكــم باملنحــى ويوجــه املعلــم املجموعــات الختيــار
األدوات اخلاصــة حبــذف وإضافــة النقــاط يف املنحــى.
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مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*جهاز املعلم

*جهاز عرض
Datashow
*مشروع

Madeena hejra
* كتاب المتعلم

*أجهزة الحاسب

اآللي للمتعلمين
*مشروع

Habasha hejra

*ورقة نشاط

*آيباد

*بطاقات

اجلزء األول :وحدة املعاجلة الرقمية

حمتوى
التعلم

إضافة
اإلطارات
األساسية
للمنحىن

التطبيق

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
҉عــرض الفيلــم  Project4Aمــن جملــد  Roto Follow Motocycleأو الفيلــم  Project4Bمن املجلد  RotoMapوالتوضيح
للمتعلمــن بإمكانيــة إضافــة تأثــر حركــي للمنحىنحبيــث يظهــر بالتدريــج أثنــاء تشــغيل العــرض ،وذلــك بإضافــة
إطــارات أساســية للمنحــى حيــث ميكــن إظهــاره كامـ ً
ـا أو بالتدريــج وبأشــكال خمتلفــة.
ً
كامل دون أي حركة ،حيث تظهر القيم االفتراضية للخاصية
҉ التأكيد على أن املنحىن يف الوضع االفتراضي يظهر
 Visible Portionمن خصائص البطاقة  Strokeكالتايل Start = 0 :و . End = 1
҉إلظهــار منحــى الرســم بالتدريــج أثنــاء عــرض املشــروع :مناقشــة املتعلمــن عــن أمهيــة إضافــة اإلطــارات األساســية مــع
التأكيــد علــى أن تكــون:
* قيمة  Startعند بداية وهناية تشغيل العرض .0
* قيمة  Endعند بداية تشغيل العرض  0وعند هناية تشغيل العرض تكون قيمتها .1
҉ ميكــن توفــر قطــع تركيــب  Legoحتتــوي علــى اخلطوات،حبيــث يتعــاون أعضــاء املجموعــة باســتخدام إســتراتيجية
الليجــو ملعاجلــة املعلومــات وترتيــب اخلطــوات مــن خــال الربــط باخلطــوات الــي تعلمهــا املتعلــم مســبقً ا يف إضافــة اإلطــار
األساســي ،مــع إتاحــة الفرصــة لالستكشــاف والتطبيــق العملــي مث التغذيــة الراجعــة.

* الفيلم Project4A
* الفيلم Project4B
*جهاز املعلم

*جهاز عرض
*Datashow
*مشروع
*Lego

҉شــرح مبســط مــع مناقشــة املتعلمــن أثنــاء الشـــرح لتعريفهــم بكيفيــة إضافــة التأثــر احلركــي بإضافــة اإلطــارات
األساســية مــع إتاحــة الفرصــة للمتعلمــن للمشــاركة بالتطبيــق العملــي علــى جهــاز املتعلــم ،مث مناقشــة كيفيــة حــذف
اإلطــار األساســي مــن املنحــى.
҉ يســتكمل املتعلــم يف جمموعتــه نشــاط الكتــاب ص  137إلضافــة التأثــر احلركــي الــازم علــى املنحــى إلظهــار خــط
ســر الرحلــة بالتدريــج أثنــاء العــرض.

*أجهزة احلاسب اآليل وكتاب
املتعلم واملشروع

҉ ميكــن تأكيــد املعلومــات الــي ســبق تناوهلــا لتطبيــق النشــاط اإلثرائــي ص  137يف جمموعــة ثنائيــة ،حبيــث يتــم تكليــف
متعلــم مــن كل جمموعــة ثنائيــة بتطبيــق أحــد اجلدولــن وتشــغيل العــرض ملعاينــة النتيجــة.

*أجهزة احلاسب اآليل وكتاب
املتعلم واملشروع

҉يطبق املتعلم ورقة العمل املطلوبة.
҉يف ورقــة العمــل  - 4ب نبــه املتعلمــن للتأكــد مــن مواضــع املعــامل بالفيلــم ومطابقتهــا بعقــد املشــروع وذلــك قبــل
البــدء بالعمل.
҉ ُيفضــل حــث املتعلمــن بعــد االنتهــاء مــن تطبيــق املطلــوب أن يتــم استكشــاف وإضافــة تأثــرات حركيــة علــى خصائــص

*أجهزة احلاسب اآليل وكتاب
املتعلم وملفات أوراق العمل

خمتلفة .

ماذا
تعلمت؟

مصادر التعلم واملواد املقترحة

*ألوان للمجموعات

҉ ُيق ِّيم املتعلم َتعلُمه يف اجلدول ،ويرسم اخلريطة الذهنية.

*كتاب املتعلم
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العقدة Roto

	@ املالحظات التالية خاصة بالدرسني الرابع واخلامس.

҉تســتخدم العقــدة  Rotoلرســم املنحنيــات املغلقــة واملفتوحــة والدوائــر واملربعــات وإضافــة التأثــرات احلركيــة عليهــا  ،كمــا ميكــن اســتخدامها إلنشــاء
قنــاع .MASK

҉تتم إضافتها باتباع اخلطوات التالية:

 -من شريط جمموعات العقد > املجموعة  Drawمث اختيار العقدة Roto

 الضغط بالزر األمين على حمرر العقد > من القائمة املختصرة اختر  Drawمث اختر .Roto҉تتــم إضافتهــا وربطهــا بالعقــدة  Readمباشــرة حيــث تنــدرج العقــدة يف منتصــف الرابــط بــن العقــدة  Readوالعقــدة  ،Viewerوال حاجــة الســتخدام
العقــدة  Mergeلدجمهمــا حيــث يتــم رســم املنحــى علــى الوســيط.

شريط أدوات العقدة Roto
҉ عند إضافة العقدة  Rotoتظهر لوحة خصائصها يف منطقة ألواح اخلصائص ،ويظهر شريطا أدوات خاصان بالعقدة يسار وأعلى منطقة العرض.
҉ من األدوات اليت تظهر يف شريط أدوات العقدة :Roto

لتحديد كل شيء يف املنحىن مع حدود التالشي.
لتحديد النقاط املكونة للمنحىن بدون حدود التالشي.
لتحديد املنحىن بأكمله ،وال ميكن التعامل مع النقاط.

أنواع التحديد

لتحديد حدود التالشي والتعامل معها.

҉ مالحظة :ميكنك إظهار قوائم األدوات بإحدى الطرق التالية:

҉مالحظــة :ميكنــك التبديــل بــن األدوات يف القائمــة بالضغــط

 -الضغط مرة واحدة على األداة بالزر األمين للفأرة.

علــى األداة مــرة واحــدة بالــزر األيســر.

 -الضغط املستمر املطول على األداة بالزر األيسر للفأرة.
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إلضافة نقاط للمنحىن وذلك بتحديده مث اختيار األداة مث الضغط بالزر األيسر على
املكان املطلوب إضافة النقطة فيه على املنحىن.

حترير نقاط التحكم

حلذف النقاط ويكون ذلك باختيارها مث الضغط على النقطة املطلوب حذفها فيتم حذفها
وتوصيل النقطتني املجاورتني هلا.
إلكساب املنحىن حدة بتحويل النقطة إىل زاوية وذلك باختيارها والضغط بالزر األيسر
للفأرة على النقطة مما جيعل املنحىن أكثر حدة عند النقطة (الحظ أن تكرار الضغط
يزيد من حدة الشكل عند هذه النقطة).
لزيادة انسيابية املنحىن عند النقطة وذلك باختيار األداة والضغط بالزر األيسر للفأرة
واحنناء عند النقطة حيث تتحول من زاوية
على النقطة مما جيعل املنحىن أكثر انسيابية
ً
ملنحىن (الحظ أن تكرار الضغط يزيد من انسيابية واحنناء املنحىن عند هذه النقطة).
لفتح /إغالق املنحىن وذلك باختيارها والضغط بالزر األيسر للفأرة على املنحىن املغلق
فيتحول ملنحىن مفتوح بالضغط عليه بالزر األيسر للفأرة يف أي مكان فيتم حذف النقطة
األوىل والنقطة األخرية لرسم املنحىن.
حلذف حدود التالشي.

لرسم منحىن مغلق.

رسم املنحنيات املغلقة

لرسم شكل بيضاوي أو دائرة.
لرسم مستطيل أو مربع.
لرسم املنحنيات بالفرشاة.
لرسم منحنيات مفتوحة (الضغط املزدوج على نقطة البداية أو الضغط على املفتاح
 Enterال يغلق الشكل).

رسم املنحنيات املفتوحة

ملسح أجزاء من املنحنيات اليت مت رمسها ،وميكن التحكم يف حجم املمحاة من لوحة
خصائص العقدة  Rotoالتبويب  Stokeاخلاصية .Brush size
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لوحة خصائص العقدة Roto
	@تتكون لوحة خصائص العقدة  Rotoمن عدة تبويبات ،التبويب االفتراضي  Generalيظهر بالشكل التايل:
لون
العقدة

التراجع  Undoعن التغيري األخري
تكرار  Redoالتغيري األخري
الستعادة اإلعدادات االفتراضية للعقدة

لعرض العقدة يف
منتصف خمطط العقد
اسم العقدة

إظهار لوحة اخلصائص يف نافذة

تعديل اإلعدادات
رمز العقدة

البطاقة  Generalالفعالة

منفصلة  /يف منطقة ألواح اخلصائص

افتراضيا
ً

إلغالق لوحة اخلصائص

اللون الذي يتم اختياره هو لون

طي  /توسيع لوحة اخلصائص

القناع( املنحىن املغلق) ،وإذا مت

اختيار األلوان الثالثة األمحر

واألخضر واألزرق (تفعيل األلوان)
يكون لون املنحىن املغلق أبيض.
التحكم يف العتامة من خالل

لتحديد املدة الزمنية لظهور القناع:
 :Allخالل مجيع اإلطارات.
:Singleمرة واحدة عند اإلطار احلايل الذي مت اختياره.
:From Startمن البداية وحىت اإلطار املخصص.
 :To endمن اإلطار املخصص وحىت النهاية.
 : Customلتخصيص إطارات حمددة يظهر القناع خالهلا
بإضافة إطارات أساسية باستخدام خط الزمن
واخلاصية .Activated

تعديل Opacity

:Premultiply

عند تفعيلها يتحول املنحىن املغلق

إىل قناع  Maskفمن املهم تعديل لون

وشفافية القناع.
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اإلطار األساسي السابق
حذف مجيع اإلطارات األساسية

إمجايل عدد اإلطارات األساسية للمنحىن املغلق املحدد

اإلطار األساسي الالحق.

رقم اإلطار األساسي عند اإلطار احلايل

حذف اإلطار األساسي
إضافة اإلطار األساسي

جزء الطبقات

҉بعــد إضافــة العقــدة  Rotoورســم منحــى فــإن امســه يظهــر يف اجلــزء الســفلي مــن لوحــة

اخلصائــص وهــو جــزء الطبقــات ،وميكــن مــن خاللــه إعــادة تســمية املنحــى ،إخفــاؤه /إظهاره،

قفــل الســماح بتحريــره ،اختيــار اإلجــراء اخلــاص بــه باإلضافــة إىل اختيــار لــون حــدوده
وتعبئتــه واللذيــن ميكــن تغيريمهــا.

҉ عنــد رســم عــدة منحنيــات يف عقــدة  Rotoواحــدة فإهنــا تظهــر يف جزء الطبقــات بترتيب

إضافتهــا حيــث إن آخــر منحــى متــت إضافتــه يكــون يف أعلــى القائمــة ،وتتــم إضافتهــا يف نفــس

الطبقة .Layer1
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عند التعامل مع املنحىن املغلق الحظ أن:
҉ عند حتريك ريشة حدود التالشي للخارج :تتضح لنا حدود التالشي حيث تتالشى درجة لون احلدود حنو األطراف كلما اجتهنا للخارج.
تلقائيا:
҉ عند رسم منحىن مغلق يتم
ً
҉ يف خط الزمن :ظهور إطار أساسي عند اإلطار احلايل باللون األزرق.
҉ يف لوحة اخلصائص:
o
o

يتغري لون مربع اخلاصية إىل اللون األزرق.

يف اخلاصيــة  Spline Keyframeيتغــر الرقــم مــن صفــر إىل  ،1وهــو يــدل علــى عــدد اإلطــارات األساســية هلــذه اخلاصيــة ،أي مت إضافــة إطــار

أساســي.

o

ظهور اسم املنحىن ويف مثالنا  Ellipse1ضمن جزء الطبقات وإمكانية تعديل خصائصه حسب املطلوب.

҉ عنــد االنتقــال إىل إطــار آخــر وتغيــر موضــع املنحــى املغلــق  Ellipse1نالحــظ إضافــة إطــار أساســي بشــكل تلقائــي عنــد اإلطــار احلــايل ،ويف جــزء
الطبقــات يتغــر عــدد اإلطــارات األساســية مــن  1إىل . 2
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يف لوحة خصائص العقدة :Roto

҉ميكنك التحكم يف خصائص املنحنيات املغلقة والتحكم يف حدود التالشي من مجيع اجلهات وذلك من خالل التبويب  Shapeاخلاصية .Feather

҉ميكنك التحكم يف خصائص املنحىن املفتوح من خالل التبويب :Stroke

	@لتغيري حجم فرشاة منحىن الرسم.
	@لتحويل املنحىن إىل خط متقطع والتحكم باملسافة بني نقاطه.
	@لتغيري حدة الفرشاة ملنحىن الرسم.
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يف لوحة خصائص العقدة :Roto

҉ ميكنك التحكم يف موضع ،حجم واستدارة واحنراف الشكل من خالل التبويب .Transform

҉ ميكن تغيري مركز الكائن من خالل اخلاصية  Centerأو إعادة تعيينه من خالل الزر .Reset Center

إذا مت تفعيل Uniform

يتم جتاهل قيمة  yاملوجودة
وتوحيد أبعاد الوسيط Y

 X ,وفق قيمة  ( Xرغم أن

قيمة  Yالتزال كما هي بلوحة
اخلصائص)

مالحظة :أي عقدة يظهر هلا يف منطقة العرض مقابض حتكم أو منحىن مرسوم ميكن إخفاؤه بإغالق لوحة خصائص العقدة.
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҉ بعد إضافة العقدة  :Rotoلرسم منحىن مغلق باستخدام  Bezier Toolيتم اتباع اخلطوات التالية:
 .1للبدء برسم املنحىن يتم الضغط بالزر األيسر يف منطقة العرض ،مث حتديد مكان إضافة النقطة الثانية وهكذا.

الضغــط املســتمر مــع الســحب (حتريــك الفأرة)يظهــر مقابــض التحكــم يف االحننــاء عنــد هــذه النقطــة ،وهــي عبارة عن خط مســتقيم بــه مقبضان عند هنايتــه ،وكلما

زاد طــول اخلــط املســتقيم يزيد عمــق املنحىن.
 .2إلغالق املنحىن اتبع إحدى الطرق التالية:

تلقائيا ،فيتم إغالق الشكل وتعبئته باللون الذي مت اختياره.
 الضغط على النقطة األوىل لرسم خط بينها وبني النقطة األخريةً
 -الضغط على مفتاح  Enterإلغالق الشكل وتعبئته باللون الذي مت اختياره.

الحظ  :ميكنك اختيار لون الشكل من خالل لوحة اخلصائص قبل البدء بالرسم ،وميكنك تغيري اللون الحقً أ بعد رسم املنحىن مع أمهية تفعيل خيارات
األلوان . R G B

҉ عند إضافة العقدة  Rotoوالرغبة برسم مربع باستخدام  Rectangle Tolاضغط على املفتاح  Shiftأثناء الرسم.
҉ عند إضافة العقدة  Rotoوالرغبة برسم دائرة باستخدام  Ellipse Toolاضغط على املفتاح  Shiftأثناء الرسم.
҉ خطوات إنشاء القناع :Mask

 .1إضافة الوسيط من خالل العقدة .Read

 .2إضافة العقدة  Rotoوربطها بالعقدة ( Readلرسم املنحىن املغلق على الوسيط).

 .3رسم القناع أي رسم منحىن مغلق والتحكم يف خصائصه من خالل لوحة اخلصائص لتحويله إىل قناع.

 .4إضافة التأثريات احلركية للقناع ( خطوة اختيارية).
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تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.

أمهية حث املتعلمني على احلفاظ على نظافة البيئة وموارد البيئة الطبيعية.

حث املتعلمني على استشعار مجال خلق اهلل والتفكر يف اإلبداع يف خلق الطبيعة.

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

املالحظة  -التفكري -اإلصغاء  -التحليل  -التركيب  -االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين  -املناقشة -التعاون  -النظام أثناء األنشطة.

ضرورة التنويه إىل:

҉ حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  ،141وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل املتوفرة يف
املجلد.
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حمتوى التعلم

االستكشاف

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

قــراءة االستكشــاف اخلــاص بالــدرس يف الكتــاب ،مث مناقشــة املتعلمــن حــول مقترحاهتــم إلبــراز األهــداف أو مهــارات
الالعبــن.

҉كتاب املتعلم

عــرض مقطــع مــن مبــاراة كــرة القــدم مت فيهــا عمــل قنــاع إلبــراز اهلــدف أو املرمــى أو اهلــداف ،ومناقشــة املتعلمــن حــول
كيفيــة تصميــم القنــاع يف الربنامــج.

҉فيلم

إمكانية استخدام استراتيجية كلمة السـر أو لعبة شفرة اإلميوجي الستنتاج عنوان الدرس.

҉نشاط

ميكن استخدام
إحدى هذه
إلضفــاء جــو مــن املــرح يف بدايــة احلصــة ميكــن توفــر أقنعــة للمتعلمــن أو توفــر أوراق  A4فيقــوم كل متعلــم بتصميــم
الطرق أو
قناعــه اخلــاص ولبســه ،مث تتــم مناقشــة املتعلمــن حــول فائــدة ووظيفــة القنــاع.
غريها مما
يراه املعلم
مناسبا
ً
للمتعلمني .تطبيــق نشــاط الكتــاب ص  143وميكــن توفــر صــور الوســائط مطبوعــة للمجموعــات ( موجــودة يف جملــد  Birdاخلــاص
بورقــة العمــل  -5ب ) ،ويتــم تكليــف املجموعــات مبهمــة قــص ولصــق الصــور كمــا بالكتــاب ص  ،143مث اســتنتاج الفــرق بــن
املشــروعني.

҉أقنعة

҉أوراق A4
҉كتاب املتعلم

بعــد أي نشــاط ممــا ســبق يقــدم املعلــم مقدمــة بســيطة عــن الــدرس والــذي ســيتم فيــه اســتكمال التعــرف علــى مهــارات
أخــرى ميكــن تطبيقهــا باســتخدام العقــدة  Rotoومنهــا رســم املنحنيــات املغلقــة واســتخدامها كقنــاع.

مفهوم القناع

من خالل عرض تقدميي يتم عرض ومناقشة بعض األمثلة اليت مت استخدام القناع فيها كتلك املوجودة يف كتاب املتعلم
ص  ،145-144وذلك بعرض الوسائط األصلية (وميكن توفريها مطبوعة وتكليف املجموعات بقصها وتركيبها للحصول
على الصور النهائية) وذلك للتوصل إىل مفهوم القناع.

҉عرض تقدميي

ميكــن توفــر قطــع تركيــب  Legoحتتــوي كل منهــا علــى جــزء مــن املفهــوم ،حبيــث يتعــاون أعضــاء املجموعــة باســتخدام
إســتراتيجية الليجــو ملعاجلــة املعلومــات وتكويــن مفهــوم القنــاع.

҉قطع تركيب LEGO

توفــر قصاصــات ورقيــة للمجموعــات حتــوي كلمــات مفهــوم القنــاع حبيــث يتعــاون املتعلمــون يف ترتيبهــا باســتخدام
إســتراتيجية التتابــع احللقــي  /االصطفــاف  /قاطــرات القطــار لتكويــن املفهــوم.

҉قصاصات ورقية
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أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

توفــر قصاصــات حتــوي مفهــوم القنــاع متثــل طبقــات ومكونــات  Sandwichحبيــث يتعــاون املتعلمــون بترتيبهــا باســتخدام

	•طبقات sandwich

إمكانية استخدام استراتيجية كلمة السر الستنتاج املفهوم املطلوب.

	•نشاط كلمة السر

حمتوى التعلم

تابع مفهوم
القناع

اســتراتيجية  Sandwichلتكويــن املفهــوم.

توفــر نشــاط حيــوي التعريــف تنقصــه بعــض الكلمــات حبيــث يســتكمل املتعلمــون الفراغــات بالكلمــات املتاحــة باســتخدام
اســتراتيجية الكلمــة املناســبة.

	• نشاط أكمل الفراغ

بعدهــا شــرح مبســط إلمكانيــة إنشــاء القنــاع يف الربنامــج بعــدة طــرق ،ويتــم مــن خــال عــرض تقدميــي أو Infographic

عــرض ومناقشــة الطــرق التاليــة:

 -1اختيار  Maskمن جزء الطبقات يف لوحة خصائص العقدة .Roto

 -2تفعيل خاصية  Premultiplyمن لوحة خصائص العقدة .Roto

 -3استخدام الرابط  Maskمن العقد األخرى وربطه بالعقدة .Roto

كما ميكن للمعلم عرض ومناقشة طرق إنشاء القناع بعد االنتهاء من التعرف على خطوات مراحل إنشاء القناع.
 -يعــرض املعلــم حــل متقــدم ملشــروع  Roto Mapالــذي ميثــل ورقــة العمــل  - 4ب ،ويعــرض حركــة ســيارة مــن بــرج التحرير

إنشاء قناع

إىل مركــز الشــيخ جابــر األمحــد الثقــايف حبيــث يتــم تتبــع حركتهــا عــن طريــق القنــاع.

	•عرض تقديمي
	•Infographic
	•مشروع

 شــرح مبســط مــن خــال عــرض تقدميــي أو خمطــط  Infographicيوضــح فيــه املعلــم أن عمليــة إنشــاء القنــاع متــرمبرحلتــن:

 املرحلة األوىل :إضافة العقدة  Rotoورسم املنحىن املغلق. -املرحلة الثانية :حتويل املنحىن املغلق إىل قناع.

 -ميكــن توفــر بطاقــات مصغــرة مبعثــرة يف الرمــال /يف املختــر ،ويقــوم أعضــاء املجموعــة باســتخدام إســتراتيجية البحــث

يف الرمــال  /البحــث عــن الكــز املفقــود ومعاجلــة املعلومــات وترتيــب اخلطــوات مــن خــال الربــط باملعلومــات الــي اكتســبها
املتعلــم يف الــدرس الســابق لرســم املنحــى ،مــع إتاحــة الفرصــة للمجموعــة لالستكشــاف والتطبيــق العملــي مث التغذيــة

الراجعــة.
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	•بطاقات

اجلزء األول :وحدة املعاجلة الرقمية

حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
التعلــم باللعــب :يف نشــاط مجاعــي ميكــن اســتخدام لعبــة الفشــار  -PopCorn-بتوفــر علبــة الفشــار لــكل جمموعــة ووضــع
قصاصــات ورقيــة فيهــا ،حتتــوي كل قصاصــة علــى خطــوة ،يســحب املتعلمــون بالتتابــع احللقــي القصاصــات لترتيبهــا ،مث
املناقشــة والتغذيــة الراجعــة للمتعلمــن.
ورقيــا لــكل جمموعــة حبيــث تكــون اخلطــوات علــى شــكل عقــد ،ويوجــه املتعلمــن
نشــاطا
التعلــم باللعــب :يعــد املعلــم
ً
ً

مصادر التعلم واملواد املقترحة

*علبة الفشار والقصاصات
*نشاط ورقي +أقالم رصاص

بترتيــب اخلطــوات عــن طريــق رســم أســهم (روابــط) .

إنشاء قناع

تطبيق نشاط الكتاب ص  ،146مث املناقشة والتغذية الراجعة.

*كتاب املتعلم

 عــرض املراحــل الرئيســية الــي يتــم فيهــا تطبيــق القنــاع ،وتطبيقهــاـتنادا إىل النشــاط
عمليــا يف ملــف  Footballإسـ ً
ً
الســابق الــذي مت التعــرف مــن خاللــه علــى اخلطــوات ،مــع مناقشــة املتعلمــن ومشــاركتهم يف التطبيــق العملــي.
تلقائيا إضافة إطار أساسي عند اإلطار احلايل يف خط الزمن:
 أكد على أنه عند رسم املنحىن املغلق يتمً
يفضل توفري ورقة نشاط للمجموعات حبيث يسجل فيها املتعلم التغيريات يف خط الزمن ولوحة اخلصائص أثناء
رسم املنحىن املغلق ،مث مناقشتها مع املتعلمني:
»خط الزمن :ظهور اإلطار األساسي عند اإلطار احلايل باللون األزرق.
» لوحــة خصائــص العقــدة :ظهــور اســم املنحــى املغلــق يف جــزء الطبقــات وتغــر لــون مربــع اخلاصيــة Spline
 keyframeإىل اللــون األزرق.
 مــن الضــروري مناقشــة كيفيــة تغيــر موضــع القنــاع باإلضافــة إىل التحكــم خبصائــص القنــاع مثــل لونــه وشــفافيته مــنخــال لوحــة خصائــص العقــدة  ،Rotoواحــرص علــى مناقشــة املتعلمــن يف كل خطــوة ،وأشــركهم يف التطبيــق العملــي
للمهــارات علــى اجلهــاز املتصــل جبهــاز العــرض.

* جهاز احلاسب اآليل للمعلم
*جهاز عرض
*ورقة نشاط

 بالتطبيق العملي أمام املتعلمني ميكن إظهار حدود التالشي للقناع ،مث مناقشة املتعلمني يف املقصود هبا وأمهيتها. -تقســيم جمموعــات الفصــل إىل جمموعتــن :املجموعــة األوىل يســند إليهــا مهمــة استكشــاف كيفيــة التحكــم يف حــدود

التالشــي مــن إحــدى اجلهــات ،واملجموعــة الثانيــة تســتخلص كيفيــة التحكــم حبــدود التالشــي مــن مجيــع اجلهــات
(باســتخدام الكتــاب والتطبيــق العملــي) مث مــن خــال تعلــم األقــران إتاحــة املجــال ملجموعــة مــن اجلــزء األول بشــرح
الطريقــة لبقيــة الفصــل ،وجمموعــة مــن اجلــزء الثــاين تشــرح املهمــة الثانيــة ،مث إتاحــة املجــال للمجموعــات لتطبيــق
نشــاط ص  151بالتتابــع احللقــي.
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*أجهزة احلاسب اآليل
للمتعلمني
*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*ورقة نشاط
*مشروع Football1

 -5القناع

حمتوى التعلم
تابع/
إنشاء قناع.

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉ نشــاط مجاعــي قاطــرات القطــار لترتيــب خطــوات تطبيــق القنــاع كتقــومي قبــل االنتقــال لتطبيــق
النشــاط (كل خطــوة متثــل قاطــرة).
҉شــرح مبســط لتوضيــح إمكانيــة إضافــة اإلطــارات األساســية للقنــاع للحصــول علــى التأثــر احلركــي

مصادر التعلم واملواد املقترحة

*قاطرات القطار

أي لتغيــر خصائصــه أثنــاء تشــغيل العــرض وكمثــال تتــم مناقشــة كيفيــة تتبــع القنــاع لالعــب أثنــاء
تبعــا حلركــة
تصويــب اهلــدف ،وذلــك بتغيــر موضــع القنــاع عنــد إطــارات خمتلفــة يف خــط الزمــن ً

الالعــب.

҉ جيهــز املعلــم بطاقــات خلطــوات إضافــة إطــارات أساســية للقنــاع ،ويكلــف املتعلمــن يف نشــاط مجاعــي
باســتخدام إحــدى االســتراتيجيات (اإلصطفــاف ،ث ِّبــت اإلجابــة ،حبــل الغســيل ،قاطــرات القطــار) ... ،

إضافة
إطارات
أساسية
للقناع

ـادا علــى معلوماهتــم الســابقة يف
بترتيــب هــذه البطاقــات ،مــع إتاحــة الفرصــة للمتعلمــن لترتيبهــا اعتمـ ً
عمليــا.
إضافــة اإلطــارات األساســية ،مــع إمكانيــة استكشــاف اخلطــوات وتطبيقهــا
ً

عمليا يف مشــروع Football
҉ مــن خــال التغذيــة الراجعــة تتــم مناقشــة اخلطــوات مع املتعلمــن وتطبيقها
ً
إلضافــة اإلطارات األساســية للقناع مبشــاركة املتعلمني.
҉يفضــل توفــر ورقــة نشــاط للمجموعــات حبيــث يســجل فيهــا املتعلــم التغيــرات يف خــط الزمــن ولوحــة

*بطاقات

*ورقة نشاط

*مشروع Football

اخلصائــص :ناقــش املتعلمــن بالتغيــرات يف خــط الزمــن ولوحــة خصائــص العقــدة .Roto

҉تكليــف املتعلمــن يف املجموعــات بتقصــي كيفيــة حــذف اإلطــار األساســي ومالحظــة التغيــرات يف خــط
الزمــن ولوحــة خصائــص العقــدة  ،Rotoمث مناقشــة املتعلمــن يف اخلطــوات والتغذيــة الراجعــة.

҉ يطبــق املتعلــم يف جمموعتــه باســتخدام إســتراتيجية التتابــع احللقــي نشــاط الكتــاب ص  154لتتبــع
حركــة الكــرة عــر القنــاع عنــد اإلطــارات املناســبة (.)83 ،70 ،59
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* أجهزةاحلاسباآليلللمتعلمني

*جهاز عرض
*جهاز املعلم

*كتاب املتعلم

اجلزء األول :وحدة املعاجلة الرقمية

حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

مصادر التعلم واملواد املقترحة

҉ يطبــق املتعلــم يف جمموعتــه باســتخدام إســتراتيجية التتابــع احللقــي نشــاط الكتــاب ص  154لإلجابــة
علــى األســئلة عــن املشــروع  ، RotoBlur1مث مناقشــة املعلــم مــع املجموعــات وتقــدمي التغذيــة الراجعــة.

҉ شــرح مبســط لتوضيــح إمكانيــة اســتخدام العقــدة  Rotoلرســم منحــى مغلــق وحتويلــه إىل قنــاع،

عقد حتتوي
الرابط
Mask

مث ربطهــا مــن خــال الرابــط  Maskلعقــدة أخــرى حيــث ال تتأثــر املنطقــة داخــل القنــاع بالعقــدة
األخــرى كمــا يف النشــاط الســابق والــذي تأثــر فيــه الوســيط بعقــدة الضبابيــة  Blur1ماعــدا املنطقــة

داخــل القنــاع فإهنــا تظهــر بوضعهــا الطبيعــي.

҉ مــن خــال مشــروع  RotoBlurتتــم مناقشــة وتعريــف املتعلمــن باخلطــوات وتطبيقهــا مــع مناقشــة
املتعلمــن و مشــاركتهم يف التطبيــق العملــي علــى جهــاز املعلــم.

*أجهزة احلاسب اآليل للمتعلمني

*كتاب املتعلم

*جهاز عرض
*جهاز املعلم

*ملفات أوراق العمل املطلوبة

҉ نشــاط ص  :157توجيــه املتعلمــن لتطبيــق املطلــوب يف مشــروع  RotoColorيف نشــاط ثنائــي،
وذلــك جلعــل األجــزاء الداخليــة للمنحــى املغلــق ال تتأثــر بالعقــدة .ColorCorrect

التطبيق

ماذا تعلمت؟

* أجهزة احلاسب اآليل
* ملفات أوراق العمل

҉ ُيط ِّبق املتعلم ورقة العمل املطلوبة.

* كتاب املتعلم

҉ ُيق ِّيم املتعلم تعلُمه باإلجابة عن األسئلة يف جدول ع ِّبر عن رأيك ،ورسم اخلريطة الذهنية.
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*ألوان

*كتاب املتعلم

 -5القناع
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تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.

غرس قيمة التخطيط لكل عمل يف حياة اإلنسان لتوفري الوقت واجلهد واحلصول على أفضل النتائج.

غــرس مفاهيــم التعــاون والعمــل اجلماعــي ومســاعدة اآلخريــن عنــد تنفيــذ أنشــطة الــدرس ،تطبيــق أوراق العمــل مــن خــال تعــاون املتعلــم

مــع زمالئــه لتنفيــذ النشــاط بشــكل صحيــح؛ مــع احلــرص علــى أن يــدرك املتعلــم أمهيــة العمــل اجلماعــي كفرصــة لالســتفادة مــن مهــارات مجيــع

الزمــاء وخرباهتــم مــن خــال تنظيــم العمــل والتنســيق اجليــد بينهــم.

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

املالحظة  -التفكري -اإلصغاء  -التحليل  -التركيب  -االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين  -املناقشة -التعاون  -النظام أثناء األنشطة.

ضرورة التنويه إىل:

*حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  ،161وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل املتوفرة يف املجلد.
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أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

حمتوى التعلم

عــرض االستكشــاف اخلــاص بالــدرس يف الكتــاب ،مث مناقشــة املتعلمــن حــول صناعــة األفــام وكيفيــة تصويــر املشــاهد

الــي يصعــب تصويرهــا يف الواقــع.

عــرض مقطــع مــن فيلــم خيــال علمــي عــن رحــات الفضــاء واستكشــاف الكواكــب األخــرى والكائنــات الــي تســكنها ،أو أن
حيتــوي الفيلــم علــى لقطــات يصعــب تصويرهــا يف الواقــع خلطورهتــا مثــل القفــز مــن املرتفعــات الشــاهقة أو علــى قطــار أو
ســيارة متحركــة ومناقشــة كيفيــة تصويــر الفيلــم املعــروض.

االستكشاف
ميكن
استخدام
إحدى هذه
الطرق أو
غريها مما
يراه املعلم
مناسبا
ً
للمتعلمني.

توفــر صــور فيهــا مســاحات خضــراء (مثـ ً
ـا ديناصــور ،طائــر  ،طائــرة ،حيوانــات خمتلفــة ،شاشــة )...وصــور أخــرى بــدون
مســاحات خضــراء للمجموعــات ،ويف نشــاط مجاعــي يتــم تكليــف املتعلمــن بقــص املســاحات اخلضــراء ودمــج الصــور
للحصــول علــى منتجــات متكاملــة غــر موجــودة يف الواقــع ســواء كانــت خياليــة أو يصعــب تصويرهــا.
يف إطــار التكامــل مــع مــادة العلــوم يتــم تكليــف املجموعــات بالبحــث مــن خــال مصــادر متنوعــة يوفرهــا املعلــم (البحــث
عــر أجهــزة املختــر  -آيبــاد – مقالــة – صحــف – فيلــم – عــرض تقدميــي )...عــن موضــوع طــرق الفصــل الكيميائــي،
وذلــك للتعــرف علــى طــرق خمتلفــة لفصــل املــواد ،باإلضافــة للتعــرف علــى تعريــف الكروماتوغرافيــا.
يف إطــار التكامــل مــع مــادة العلــوم ميكــن اســتضافة معلــم الفصــل ملــادة العلــوم وإتاحــة املجــال لــه لتقــدمي نبــذة للمتعلمــن
عــن طــرق الفصــل الكيميائــي ومفهــوم الكروماتوغرافيــا.
توزيــع مقالــة علــى املجموعــات عــن فصــل اللــون األخضــر وإتاحــة الفرصــة للمجموعــات للقــراءة وتدويــن املعلومــات
املكتســبة ،مث مناقشــة املعجموعــات والتغذيــة الراجعــة.

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

* كتاب املتعلم
* جهاز عرض
* فيلم

* صور للنشاط

* كتاب املتعلم+

املصادر املتاحة

*معلم العلوم
*مقالة وأوراق
للمجموعات

االستفسار من املتعلمني عن معلوماهتم فيما خيص الكروما أو الشاشة اخلضراء من خالل تعاملهم مع الربامج احلاسوبية
أو تطبيقات األجهزة الذكية املختلفة ،ومناقشتهم باملنتجات اليت ميكن احلصول عليها باستخدام هذه التقنية.

*املتعلمون

بعــد أي نشــاط ممــا ســبق يتــم شــرح مبســط ملفهــوم الكروماتوغرافيــا وهــي طريقــة لفصــل وتنقيــة املــواد الكيميائيــة ،ويف

* جهاز عرض

هبــذ االلــون إىل مســاحات شــفافة فيتــم عــرض مــا خلفهــا.

* عرض تقدميي

احلاســوب يتــم اســتخدام مــا يعــرف بالكرومــا أو اخللفيــة اخلضــراء لفصــل لــون حمــدد مــن الوســائط وحتويــل املســاحات
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* جهاز املعلم
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حمتوى

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

التعلم

فصل

العقدة

Chromakeyer

األلوان

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

توفــر قصاصــات ورقيــة للمجموعــات حتــوي كلمــات مفهــوم فصــل األلــوان حبيــث يتعــاون املتعلمــون يف ترتيبهــا
باستخدام إستراتيجية التتابع احللقي  /االصطفاف  /قاطرات القطار لتكوين املفهوم.

* قصاصات للمفهوم

توفــر قصاصــات حتــوي مفهــوم فصــل األلــوان متثــل طبقــات ومكونــات  Sandwichحبيــث يتعــاون املتعلمــون يف
ترتيبهــا باســتخدام إســتراتيجية  Sandwichلتكويــن املفهــوم.

* طبقات sandwich

استخدام إستراتيجية كلمة السر الستنتاج املفهوم املطلوب.

* نشاط كلمة السر

إمكانيــة توفــر نشــاط حيــوي التعريــف تنقصــه بعــض الكلمــات حبيــث يســتكمل املتعلمــون الفراغــات
بالكلمــات املتاحــة باســتخدام إســتراتيجية الكلمــة املناســبة.

* نشاط أكمل الفراغ

عــرض تقدميــي لتوضيــح مفهــوم فصــل األلــوان ،وعــرض صــورة ألمثلــة عنــه كاألمثلــة املوجــودة يف الكتــاب ص
 ،164وميكــن اســتخدامه خــال التغذيــة الراجعــة ألحــد األنشــطة الســابقة يف االستكشــاف.

* عرض تقدميي

مبسطا للعقدة :كيفية إضافتها وظيفتها وروابطها.
شرحا
من خالل عرض تقدميي يقدم املعلم
ً
ً

* عرض تقدميي

ميكــن توفــر قطــع تركيــب  Legoحتتــوي علــى خطــوات إضافــة العقــدة وربطهــا للحصــول علــى املنتــج النهائــي،
حبيــث يتعــاون أعضــاء املجموعــة يف اســتخدام إســتراتيجية الليجــو ملعاجلــة املعلومــات وترتيــب اخلطــوات مــع إتاحــة
الفرصــة هلــم لالستكشــاف والتطبيــق العملــي مث التغذيــة الراجعــة.

* قطع تركيب Lego

من خــال مشــروع  Kuwait Airportتوضيــح كيفيــة فصــل اللــون وتطبيقــه
عمليــا مبشــاركة املجموعــات بنــاء
ً
علــى النشــاط الســابق مــع التأكيــد علــى:
҉ مالحظة ظهور لوحة خصائص العقدة بعد إضافة العقدة.
҉ كيفية استخدام الروابط (.)Source , BG
҉ استخدام مفتاح  Ctrlمع الفأرة لفصل اللون.
҉ استخدام أداة عرض الشفافية للتأكد من فصل اللون.
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* جهاز عرض
* جهاز املعلم

* جملد املشروع
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أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

حمتوى
التعلم
تابع

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

ومن املهم أن يدرك املتعلم:

҉كيفية ربط روابط العقدة .Chromakeyer

҉كيفية استخدم املفتاح  Ctrlمع الفأرة لفصل اللون.
ميكــن توفــر عقــد مشــروع نشــاط الكتــاب ص  169للمجموعــات حبيــث يتناقــش املتعلمــون يف ترتيبهــا ،مث يطبــق

نشاط ص
169

املتعلــم يف جمموعتــه باســتخدام إســتراتيجية التتابــع احللقــي خطــوات فصــل اللــون األخضــر مث يتــم اســتعراض
الناتــج ومقارنتــه بــن املجموعــات ،حيــث ســيواجه اجلميــع مشــكلة ظهــور جــزء مــن الفيلــم علــى شاشــة التلفــاز Tv1

وليــس الفيلــم بأكملــه.

حــل املشــكالت :ناقــش املتعلمــن حــول كيفيــة التحكــم بأبعــاد الفيلــم  Color pastوموضعــه ليظهــر بشــكل صحيــح

علــى شاشــة التلفــاز باســتخدام العقــدة ( Transformاملالحظــة ص  169قبــل النشــاط).

يعــرض املعلــم عــدة أســئلة عــن الــدرس باســتخدام أحــد تطبيقــات اآليبــاد مثــل Kahoot, Plickers,TinyTap,,

 Make itأو غريهــا ،وتشــارك املجموعــات باإلجابــة عــن األســئلة علــى التــوايل.

*أجهزة احلاسب اآليل
* جملد Color Past
*جهاز عرض
* جهاز املعلم

*آيباد
* أجهزة احلاسب

التطبيق

اآليل

҉ ُيط ِّبق املتعلم ورقة العمل املطلوبة.

҉قبل تطبيق املتعلم ورقة العمل  _6ج يوجه لقراءة املعلومة اإلثرائية ص .171-170

* جملدات أوراق
العمل

* كتاب املتعلم
ماذا تعلمت؟

҉ ُيق ِّيم املتعلم تعلُمه باإلجابة عن األسئلة يف جدول ع ِّبر عن رأيك ورسم اخلريطة الذهنية.
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ماهو مفتاح الكروما ChromaKey؟
҉ مفتــاح الكرومــا أو مفتــاح الصفــاء اللــوين هــي تقنيــة مؤثــرات خاصــة تســتخدم عنــد التصويــر أو يف مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج لتركيــب أو دمــج صــورة
وفيلــم ،أو صورتــن ،أو مقطعــن فيديــو مــع بعضهمــا علــى أســاس درجــات اللــون (درجــة الصفــاء اللــوين) .تســتخدم هــذه التقنيــة بشــكل كبــر يف العديــد

ـهد مــا خاصــة يف جمــال نشــرات األخبــار واألفــام وألعــاب الفيديــو .يتــم حتويــل درجــة اللــون يف خلفيــة
مــن املجــاالت إلزالــة اخللفيــة مــن صـ ٍ
ـورة أو مشـ ٍ
املشــهد إىل الشــفافة لتكشــف عــن صــورة أخــرى خلفهــا .تســتخدم تقنيــة الكرومــا عــادة خــال عمليــة تصويــر الفيديــو ويف مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج
أيضــا مبفتــاح التلويــن ،أو كمــا ُيطلــق عليهــا فصــل اللــون ،أو بأمســاء أخــرى حســب لــون اخللفيــة
خــال عمليــة التحريــر واملونتــاج .تعــرف هــذه التقنيــة ً
املســتخدمة مثــل الشاشــة اخلضــراء أو الشاشــة الزرقــاء .ميكــن اســتخدام تقنيــة الكرومــا مــع أي خلفيــة حتمــل أي لــون مميــز ومتجانــس ،ولكــن اســتخدام

ـيوعا ،كمــا أنــه مــن األفضــل أن ال حيتــوي املشــهد أو الصــورة علــى لــون مماثــل للــون خلفيــة الكرومــا املســتخدمة.
اللونــن األخضــر واألزرق هــو األكثــر شـ ً
҉ يتــم تصويــر املشــهد علــى خلفيــة ذات لــون أخضــر أو أزرق ،مث بعــد ذلــك يتــم حــذف هــذه اخللفيــة ودمــج املشــاهد معهــا ،وتســاعد تقنيــة الكرومــا علــى
ـدل مــن أن يضطــر فريــق العمــل لبنــاء البيئــة املحيطــة أو مثـ ً
توفــر الكثــر مــن املــال والوقــت واجلهــد فمثـ ً
ـا بنــاء ديكــورات املبــاين التارخييــة والــي
ـا بـ ً

تأخــذ الكثــر مــن الوقــت واملجهــود فيمكــن أن يتــم تصويــر املشــهد خبلفيــة خضــراء مثـ ً
ـا ،مث تصميــم البيئــة املحيطــة املطلوبــة علــى برامــج اجلرافيــك،
مث دجمهــا بســهولة مــع املشــهد ،كمــا ميكــن اســتخدامه عنــد الرغبــة يف تصويــر مشــاهد يكــون مــن اخلطــر أو الصعــب تصويرهــا يف الواقــع ،أو يصعــب

الوصــول إليهــا مثــل الفضــاء أو الكواكــب األخــرى.
҉تُســتخدم هــذه التقنيــة عــادة يف نشــرات أحــوال الطقــس ،حيــث يكــون ُمقــدم النشــرة واقفً ــا أمــام خريطــة حاســوبية كبــرة أثنــاء البــث احلــي لنشــرات
األخبــار و الــي هــي يف احلقيقــة جمــرد خلفيــة خضــراء أو زرقــاء اللــون .عنــد اســتخدام خلفيــة زرقــاء يتــم تركيــب خرائــط جويــة خمتلفــة علــى أجــزاء
أيضــاًا يتــم اســتبداهلا خبريطــة الطقــس املضافــة للخلفيــة،
ـإن مالبســه ً
الصــورة الــي حتمــل اللــون األزرق ،ولــو كان ُمقــدم النشــرة يرتــدي مالبــس زرقــاء فـ ّ

أيضــا،
فيظهــر كخلــل فــي ،وبالنســبة للشاشــات اخلضــراء فإنــه يتــم اســتخدام ِنظــام مســاعد هلــذه العمليــةُ .يســتخدم نظــام الكرومــا يف جمــال الترفيــه ً
وذلــك إلضافــة تأثــرات خاصــة علــى األفــام و ألعــاب الفيديــو ،وبســبب تقــدم التكنولوجيــا وتوفــر برامــج الكمبيوتــر مثــل برنامــج Pinacle Studio,
ـتخدم العــادي للكمبيوتــر أن ُيصمــم فيديوهــات علــى
Adobe After Effects, Final Cut Pro, Auto Desk Smokeوالكثــر غريهــا أصبــح مــن املمكــن للمسـ ِ
جهــازه باســتعمال تقنيــة الكُ رومــا علــى معــدات خضــراء أو زرقــاء متوفــرة وبأســعار معقولــة.
҉املصادر :
*. https://ar.wikipedia.org/wiki
*//https://mafhome.com
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العقدة Chromakeyer
҉ميكنك إضافتها باتباع إحدى الطرق التالية:

	* من شريط جمموعات العقد > املجموعة  > Keyerالعقدة .Chromakeyer

	* الضغط بالزر األمين على حمرر العقد > من القائمة املختصرة املجموعة  > Keyerالعقدة .Chromakeyer

	* حتديــد العقــدة املطلوبــة > الضغــط بالــزر األميــن علــى خمطــط العقــد > مــن القائمــة املختصــرة املجموعــة  keyerمث

اختيــار العقــدة .Chromakeyer

҉ميكنك اختيار اللون املطلوب فصله من خالل لوحة خصائص العقدة  Chromakeyerباتباع إحدى الطرق التالية:
 الضغــط علــى أداة اختيــار اللــون  Select Colorفيظهــر مربــع اختيــار اللــون :يتــم ختصيــص القيمــة صفــر أو  255لأللــوان األمحــر ،األخضــر ،األزرق.فمثـ ً
ـا :الختيــار اللــون األخضــر يتــم ختصيــص القيمــة  0لــكل مــن  Red, Blueأمــا  Greenخيصــص لــه .255

 -الضغط على أداة فصل اللون فتظهر أداة سحب اللون (القطارة) اضغط املفتاح  Ctrlالختيار اللون املطلوب فصله لتحويل املنطقة إىل شفافة.

عنــد الضغــط علــى الرقــم  3تظهــر املربعــات اخلاصــة باأللــوان  Red,Blue,Greenحيــث ميكــن تســجيل

القيمــة املطلوبــة لــكل منهــا بالنســب املئويــة حيــث أن الرقــم  1يعــي %100
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҉ إذا كانــت الصــورة فيهــا شــفافية ومت إضافتهــا كمــا هــي ميكنــك جعلهــا مصمتــة بــدون أي شــفافية وذلــك مــن
خــال:
منطقــة ألــواح اخلصائــص > لوحــة خصائــص العقــدة  > Chromakeyerقائمــة خيــارات اخلاصيــة Source Alpha
> اخليــار Normal

҉مقارنة بني العقدتني  Mergeو:Chromakeyer

العقدة
Chromakeyer

العقدة
Merge

العقدة

تستخدم لفصل اللون األخضر أو األزرق من الوسيط وحتويل املنطقة

الوظيفة

تستخدم لدمج الوسائط املرتبطة هبا.

روابط

الوسائط املتصلة من خالل الروابط  Aتكون يف املقدمة حسب

العقدة
شفافية

الوسيط

هبذا اللون إىل مساحة شفافة فيظهر الوسيط اآلخر يف اخللفية حيث
يتم دمج الوسائط املرتبطة هبا.

الترقيم.

يلزم أن تكون أجزاء من الوسائط املرتبطة بالروابط  Aشفافة ،وإذا

مل تكن كذلك فإن العقدة  Mergeتستشعر ذلك وتؤثر على شفافية
الصورة كاملة.
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الوسائط املتصلة من خالل الرابط  Sourceتكون يف املقدمة.
بعد فصل اللون األخضر تتحول املساحات هبذا اللون إىل شفافة لذلك
ال يلزم أن تكون أجزاء من الوسائط شفافة.

اجلزء األول :وحدة املعاجلة الرقمية
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تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.

غرس قيمة التخطيط لكل عمل يف حياة اإلنسان للحصول على أفضل النتائج مع توفري الوقت واجلهد.

غرس قيمة التنظيم .

التأمل والتفكر يف خلق اهلل –عز وجل -البديع املُ ْت َقن ،و إدراك عظمة و إبداع اخلالق يف خلق الكون ،باإلضافة إىل تذوق اجلمال يف إبداع اخلالق
يف خلق البيئة الطبيعية.

ً
عمل أن ُيتقنه.
أحدكم
إتقان وجودة العمل ،فإنَّ اهلل ُي ِح ُب إذا َع ِمل
ُ

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

املالحظة  -التفكري -اإلصغاء  -التحليل  -التركيب  -االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين  -املناقشة -التعاون  -النظام أثناء األنشطة.

ضرورة التنويه إىل:

حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  ،175وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل املتوفرة يف املجلد.
يظهر الرمز على العقدة لتنبيه املستخدم بأن مدخالت العقدة نفس خمرجاهتا ،وبأنه مل يتم تغيري أي من خصائصها ،وعند تفعيل

اخلاصية  Verticalأو  Horizentalخيتفي الرمز.

يظهر الرمز على العقدة لتنبيه املستخدم إىل اختالف معدل عرض إطارات الوسائط املرتبطة بالعقدة مع املشروع ،وأن ذلك قد

يترتب عليه اختالف النتائج عن املطلوب ،وإلخفاء الرمز ميكن تغيريمعدل عرض اإلطارات  Fpsللوسيط من لوحة خصائص

العقدة  Readأو معدل عرض اإلطارات  Fpsللمشروع من خالل لوحة خصائص املشروع  ( Project Settingsواليلزم التغيري)
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حمتوى التعلم

االستكشاف

الرابط
OutM

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

قــراءة االستكشــاف اخلــاص بالــدرس يف الكتــاب مث عــرض املشــروع  Freedomوتشــغيله ومناقشــة املتعلمــن حــول التصميــم
ثالثــي األبعــاد الــذي مت التعــرف عليــه العــام املاضــي.

* املشروع Freedom
*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*أجهزة احلاسب اآليل
للمجموعات
*املشروع Tiger

مقدمــة بســيطة مــن خــال عــرض تقدميــي نوضــح فيهــا أن الــدرس ســيتم فيــه اســتخدام العقــدة  Chromekeyerالــي مت
التعــرف عليهــا يف احلصــة الســابقة ،ولكــن يتــم عــرض ومناقشــة عــدة صــور مت فيهــا اســتخدام الروابــط األخــرى للعقــدة:
*الرابط  OutMوالذي يستخدم لفصل مجيع األلوان من جزء من الوسيط وبالتايل احلصول على مشهد ثالثي األبعاد.
*الرابط  InMوالذي ميكن استخدامه الستبعاد جزء من الوسيط من فصل اللون.

*جهاز عرض

تطبيــق املجموعــات لنشــاط الكتــاب ص  177وذلــك لإلجابــة عــن األســئلة اخلاصــة باملشــروع  Tigerالــذي مت فيــه فصــل اللــون
األخضــر لدمــج فيلــم النمــر املتحــرك  Tigerمــع صــورة الغابــة  Treeواحلصــول علــى فيلــم جتــول النمــر يف الغابــة ،ويطــرح
املعلــم مــن خاللــه تســاؤل عــن كيفيــة إظهــار النمــر خلــف الشــجرة أثنــاء حركتــه ليبــدو املشــهد ثالثــي األبعــاد.

҉ باســتخدام املشــروع  Tigerيتــم العــرض والتطبيــق العملــي مــع مناقشــة املتعلمــن بكيفيــة رســم منحــى مغلــق وفصــل مجيــع
األلــوان مــن داخلــه ليصبــح شــفافً ا ويظهــر مــا خلفــه فيبــدو املشــهد وكأنــه ثالثــي األبعــاد .ويكــون ذلــك عــر مرحلتــن:
*املرحلــة األوىل :إضافــة العقــدة  Rotoورســم املنحــى املغلــق علــى الفيلــم ليطابــق شــكل جــذع الشــجرة املطلــوب مــرور النمــر
خلفهــا ،ويتــم فيهــا التأكيــد علــى أن ارتفــاع املنحــى املغلــق جيــب أن يكــون مناسـ ًـبا الرتفــاع النمــر أو أعلــى ولكــن ال يلــزم أن
يكــون بارتفــاع اجلــذع.
*املرحلة الثانية :ربط العقدتني Roto :و.Chromakeyer
واحرص على مناقشة املتعلمني وإتاحة املجال لالستكشاف ومشاركتهم يف التطبيق العملي للمهارات على جهاز العرض.
҉ بعد شرح املثال ميكن استخدام :
 منوذج أخترب زميلي للمجموعات الثنائية حيث يسجل كل متعلم خطوتني بالتبادل مع زميله ويقيم كل منهما اآلخر. إحــدى اإلســتراتيجيات مثــل االصطفــاف ،حبــل الغســيل ،ث ِّبــت اإلجابــة ،ر ِّتــب القُ صاصــات ،ترتيــب قاطــرات القطــارلترتيــب اخلطــوات كتقــومي للمتعلمــن ،مث مناقشــة املجموعــات بالترتيــب الصحيــح مــن خــال التغذيــة الراجعــة.
҉ تطبيــق نشــاط الكتــاب ص  180يف مشــروع  Forestباســتخدام إســتراتيجية املــدرب ،وميكــن للمعلــم توفــر جمموعــة العقــد
الالزمــة للمشــروع لــكل جمموعــة ،وتكليــف املتعلمــن مبناقشــة العقــد وترتيبها يف خمطــط العقد اخلــاص باملجموعة (خمطط
العقــد فــارغ مغلــف الســتخدام املجموعــات) مث التطبيــق العملــي والتأكــد مــن صحــة ترتيــب العقــد والروابــط يف املخطــط.
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*جهاز املعلم
*عرض تقدميي
*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*أجهزة احلاسب اآليل
للمجموعات
*املشروع Tiger
*املشروع Forest
*منوذج أخترب زميلي
*قصاصات اخلطوات
*كتاب املتعلم
*لكل جمموعة :عقد
املشروع + Forest
خمطط العقد

اجلزء األول :وحدة املعاجلة الرقمية

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

حمتوى التعلم

҉بعــد اســتكمال فصــل اللــون وإظهــار املشــهد بشــكل ثالثــي األبعــاد يتــم تشــغيل العــرض وطــرح استفســار عــن إمكانيــة

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

وإيابــأ يف الغابــة ،فتظهــر احلاجــة لعقــدة جديــدة هــي
ذهابــأ
تغيــر اجتــاه حركــة النمــر حبيــث يظهــر متحــركً ا
ً
ً

العقــدة .Mirror

҉ميكن توفري مرآة لكل جمموعة ومناقشة االنعكاس األفقي والرأسي مع املتعلمني لتأكيد مفهوم كل منهما.
҉يتم عرض العقدة  Mirrorمن خالل عرض تقدميي وتوضيح وظيفتها وخصائصها.

العقدة
Mirror

*جهاز عرض

҉ يتــم اســتكمال املشــروع  Tigerوتتــاح للمتعلمــن فرصــة االستكشــاف ،مث يتــم العــرض والتطبيــق العملي مع مناقشــة

*جهاز املعلم

҉الفت انتباه املتعلمني إىل:

*عرض تقدميي

املتعلمــن ومشــاركتهم يف التطبيــق العملــي علــى جهــاز املعلــم لتغيــر اجتــاه حركــة النمــر عنــد إطــار حمدد.

*املشروع Tiger

 -لوحــة خصائــص العقــدة  Mirrorوإمكانيــة اســتخدامها لتطبيــق النعــكاس األفقــي بتفعيــل اخلاصيــة Horizental

*أجهزة احلاسب

 -الرمــز الــذي يظهــر علــى العقــدة بعــد إضافتهــا والــذي يــدل علــى عــدم تغيــر أي مــن خصائصهــا وخيتفــي عنــد

*كتاب املتعلم

أو االنعــكاس الرأســي بتفعيــل اخلاصيــة .Vertical

االختيــار.

اآليل للمجموعات

ذهابــأ
҉نشــاط ثنائــي لتطبيــق النشــاط ص  185الســتكمال العمــل يف مشــروع  Forestللحصــول علــى حركــة الغــزال
ً
وإيابــا.
ً

҉يف نشــاط للمجموعــات الرباعيــة يتــم االطــاع علــى املالحظــة املوجــودة ص  183ومناقشــتها واستكشــافها مث التغذية
الراجعــة ،والفــت انتبــاه املتعلمــن إىل إمكانيــة نســخ العقــدة املطلوبــة أو إرســال ناجتهــا لعــدة عقــد.

الرابط
InM

҉يعــرض املعلــم الصــورة  Roomوالــي حتتــوي علــى شاشــة تلفــاز خضــراء يتــم فصــل اللــون األخضــر منهــا وعــرض

*جهاز عرض

لكــن يلفــت املعلــم انتبــاه املتعلمــن إىل وجــود مشــكلة وهــي فصــل اللــون األخضــر مــن لوحــة احلائــط والســجادة

* الصورة Room

أي وســيط يف املنطقــة الشــفافة ،بعــد ذلــك يطلــب املعلــم مــن أحــد املتعلمــن اســتدعاء وتشــغيل املشــروع TV Screen

املوجودتــن يف الصــورة ممــا تســبب بتحويــل مجيــع املناطــق هبــذا اللــون إىل شــفافة ،ويناقــش املعلمــن يف احللــول

املقترحــة املطروحــة.

*جهاز املعلم
*املشروع
TV Screen
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حمتوى
التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

҉جيهــز املعلــم بطاقــات خلطــوات اســتبعاد بعــض األجــزاء مــن فصــل اللــون ،ويكلــف املتعلمــن يف نشــاط مجاعــي
باســتخدام إحــدى االســتراتيجيات (االصطفــاف ،ث ِّبــت اإلجابــة ،حبل الغســيل ،قاطــرات القطار ،ترقيم اخلطــوات )...

ـادا علــى معلوماهتــم الســابقة يف الرابــط
بترتيــب هــذه البطاقــات ،مــع إتاحــة الفرصــة للمتعلمــن لترتيبهــا اعتمـ ً
عمليــا.
 Outmمــع إمكانيــة استكشــاف اخلطــوات وتطبيقهــا
ً

الرابط
InM

عمليــا يف مشــروع TV Screen
҉مــن خــال التغذيــة الراجعــة تتــم مناقشــة اخلطــوات مــع املتعلمــن وتطبيقهــا
ً
الســتبعاد األجــزاء داخــل املنحنيــات املغلقــة الــي مت رمسهــا علــى الســجادة ولوحــة احلائــط مــن فصــل اللــون (أي

يبقــى اللــون األخضــر فيهــا) مبشــاركة املتعلمــن يف التطبيــق العملــي.

درب املتعلمــن علــى إنشــاء ُمجلــد خــاص
҉مالحظــة :لتنظيــم العمــل وعــرض املشــروع بشــكل صحيــح علــى أي جهــاز ِّ

*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*املشروع TV Screen
*أجهزة احلاسب اآليل
للمجموعات
*كتاب املتعلم

باملشــروع حيتــوي علــى املشــروع ومجيــع الوســائط املســتخدمة فيــه ،ولعــرض الوســائط بشــكل صحيــح عنــد عــرض

املشــروع علــى جهــاز آخــر احــرص علــى مراعــاة املالحظــة اخلاصــة بكيفيــة كتابــة اســم امللــف يف كتــاب املتعلــم ص
.78

نشاط

التطبيق

ماذا تعلمت

҉ ُيط ِّبــق املتعلــم يف جمموعتــه باســتخدام إســتراتيجية التتابــع احللقــي نشــاط الكتــاب ص  187الســتبعاد خريطــة
العــامل مــن فصــل اللــون.
҉ يشاهد املتعلم الفيلم  A7tcejorPاملوجود يف املجلد مث ُيط ِّبق ورقة العمل املطلوبة.

҉ احــرص علــى مناقشــة املتعلمــن باملطلــوب يف ورقــة العمــل ،أو إتاحــة الفرصــة للمجموعــات ملناقشــتها قبــل البــدء
بالتطبيــق الفــردي.
҉ ُيق ِّيم املتعلم تعلُمه باإلجابة عن األسئلة يف جدول ع ِّبر عن رأيك ورسم اخلريطة الذهنية.
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*Living Room
* أجهزة احلاسب
اآليل
* جملدات أوراق
العمل
* كتاب املتعلم
* ألوان
* كتاب املتعلم
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Vertical

Horizontal
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اجلزء األول
وحدة املنتجات الرقمية -املشروع

عدد احلصص املقترحة
أربع  -ست حصص

املشــروع هــو منتــج رقمــي لعمــل تعــاوين أو فــردي حيقــق بعــض الكفايــات األساســية واخلاصــة ،حيــث يوظــف املتعلــم كافــة املهــارات الــي اكتســبها خــال الفصــل الدراســي
إلنتــاج هــذا املنتــج.

أول :أهداف الوحدة
ً
هتــدف وحــدة املنتجــات الرقميــة إىل حتقيــق الكفايــات اخلاصــة وتعزيــز وتثبيــت معظــم املهــارات الــي اكتســبها املتعلــم يف وحــدة دراســية أو أكثــر خــال الفصــل الدراســي ،وذلــك مــن

ـررا دراسـ ًـيا أو أكثــر بــكل مــا حيويــه مــن قيــم تربويــة ،معلومــات علميــة و مهــارات حياتيــة متعــددة .
خــال تركيــب الوســائط واألفــام للحصــول علــى منتــج رقمــي خيــدم مقـ ً

وميكن تلخيص أهداف وحدة املنتجات الرقمية بعدة نقاط منها :
* إظهار اإلبداع واالبتكار لدى املتعلم.

* تشجيع املتعلم على التعبري عن آرائه وأفكاره مبوضوعية.

* تعزيز مهارات االتصال والتعاون والعمل اجلماعي لدى املتعلم.
* تنمية مهارات تنظيم وإدارة الوقت لدى املتعلم.

* تنمية اإلحساس باملسؤولية الفردية واالنضباط لدى املتعلم.

* استخدام التكنولوجيا بشكل فعال ومثمر إلنتاج مشروع مبتكر يوظف فيه املهارات املكتسبة خالل الفصل الدراسي.
* تنمية مهارات التعلم الذايت والبحث باستخدام مصادر متنوعة للتعلم لتطوير مشروعه.

* االطالع على مشاريع خمتلفة أعدت بطرق خمتلفة ،مما يعزز مهارات التفكري لدى املتعلم.
* إكساب املتعلم مهارات التفكري الناقد واختاذ القرارات.

* تعزيز ثقة املتعلم بنفسه وإكسابه مهارات العرض والتقدمي.

* غرس أمهية توظيف ما يتعلمه املتعلم يف التكامل مع املواد الدراسية األخرى ،وربط املواد ببعضها عرب تصميم ونشـر املشاريع ،واالستفادة من املنتجات الرقمية وتطويرها.
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عزيزي املعلم  :احرص على غرس وتعزيز القيم التربوية التالية وغريها من خالل وحدة املنتجات الرقمية:
غرس قيمة التعاون والعمل اجلماعي يف نفوس املتعلمني من خالل تعاوهنم يف إنتاج تصميم متكامل مبا حيقق الدقة يف العمل ،توفري الوقت واجلهد من خالل
توزيع األدوار بني املتعلمني يف املجموعة وتنافسهم اإلجيابـي يف إجناز املشهد املطلوب من كل منهم.
غرس قيمة إتقان العمل وتذكري املتعلمني أن ديننا اإلسالمي احلنيف حيث على إتقان العمل يف مجيع جماالت احلياة.
غرس قيمة االلتزام بالوقت من خالل االلتزام مبوعد تسليم املشروع.
غرس قيم احترام اآلخرين ،النقد البناء وتقبل الرأي اآلخر من خالل عرض ومناقشة املنتجات الرقمية وتقدمي التغذية الراجعة.

عزيزي املعلم احرص على تنمية مهارات التفكري الناقد أثناء عرض املشاريع من خالل:
التأكيد على التفكري بآلية تصميم املشروع املعروض ومناقشة إمكانية استخدام طرق أخرى لتصميمه ،مما يوسع مهارات التفكري االبتكاري لدى املتعلم،
ويساعده على فهم أعمق للمهارات وتطبيقها للحصول على تصاميم مبتكرة.
االطالع على مشاريع خمتلفة أعدت بطرق خمتلفة مما يعزز مهارات التفكري لدى املتعلم .
نقد تصاميم الزمالء مبوضوعية ،والتغذية الراجعة من خالل إبداء املالحظات واملقترحات عليها (مع غرس قيم احترام اآلخرين  ،النقد البناء وتقبل
الرأي اآلخر من خالل التأكيد على حسن االستماع ،احترام الزمالء عند طرح املالحظات واملقترحات على منتجاهتم الرقمية ،وأن تكون بأسلوب مهذب).
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ثانيا :آلية المشروع
ً
ينتــج املتعلــم مشــروعه بشــكل فــردي ،أو ضمــن جمموعــة ال يزيــد عــدد أفرادهــا علــى  3أشــخاص ،علــى أن تكــون مشــاريع أعضــاء املجموعــة متكاملــة ومتكافئــة ،حبيــث
ـدره كفيلــم (معــدل زمــن العــرض
ـزءا مــن فكــرة املنتــج الرقمــي النهائــي ،يوظــف فيــه معظــم املهــارات الــي تعلمهــا ،ويصـ ّ
ينجــز كل عضــو يف املجموعــة (القائــد واألعضــاء) جـ ً

ـدا متكامـ ً
تقييمــا
ـا عنــد عرضــه ،ويتــم تقييــم كل عضــو
التقريــي للعضــو الواحــد  30-20ثانيــة ) .يقــوم قائــد املجموعــة بدمــج أفــام أعضــاء املجموعــة لتشــكل
فيلمــا واحـ ً
ً
ً
فرديــا علــى إجنــازه.
ً
الحظ:
فضل توفري مكتبة متكاملة مصنفة من الوسائط املناسبة الستخدامها يف وحدة املنتجات الرقمية.
ُي ّ
مالحظــة :ميكــن دمــج األفــام بــأي برنامــج مــن برامــج حتريــر األفــام  Vedio Editingمثــل صانــع األفــام أو برنامــج حمــرر الفيديــو  ،أو برنامــج العــروض التقدمييــة
 Microsoft Power Pointأو باســتخدام برنامــج  ، Blenderوالطريقــة مذكــورة يف كتــاب املتعلــم للصــف التاســع > اجلــزء الثــاين يف جملــد  QRص .157

ثالثًا :رحلة المشروع
الحظ عزيزي املعلم أن املشروع مير بعدة مراحل من التخطيط والتنفيذ ميكن تلخيصها على النحو التايل:
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تابع ثالثًا :رحلة المشروع
املرحلة األوىل :التخطيط حلصص وحدة املنتجات الرقمية.

ويف هذه املرحلة خيطط املعلم لوحدة املنتجات الرقمية من خالل :

جتهيز وتوفري مناذج ملنتجات رقمية متنوعة لعرضها على املتعلمني يف احلصة األوىل من هذه املرحلة.

إعداد وجتهيز مناذج املتابعة والتقومي والتقييم للفصول.

تعاون معلمي القسم لتجهيز مكتبة متكاملة من الوسائط املناسبة اليت ميكن للمتعلمني استخدامها يف إنتاج منتجاهتم حسب فكرة املشروع.

االتفاق مع معلمي القسم حول آلية استالم املنتجات الرقمية من املتعلمني وحتديدها.

االتفاق مع معلمي القسم حول طرق توثيق و نشر املنتج الرقمي وتبادله مع اآلخرين.

املرحلة الثانية :البدء بإنتاج املنتج الرقمي.
ويتم فيها :

تعريف املتعلمني بأمهية وحدة املنتجات الرقمية واهلدف منها ،التعريف بآلية املشروع باإلضافة لعرض مناذج لبعض املنتجات الرقمية واليت

قد ختدم املواد الدراسية األخرى أو املجاالت احلياتية املتنوعة ،أو القيم التربوية.
التأكيد على املهارات املطلوبة يف املنتج الرقمي.

إتاحة الفرصة لعرض بعض األفكار للمنتجات الرقمية من املتعلمني حبيث تتم مناقشة كيفية إنتاجها لتوسيع مدارك املتعلمني.

التعريف بالتسلسل الزمين إلنتاج املنتجات الرقمية وحتديد مواعيد عرض ،مناقشة ،استالم ونشر املنتج الرقمي.

املرحلة الثالثة :تنفيذ املنتج الرقمي.
وتتم فيها:

مناقشة خطوات تنفيذ املنتج الرقمي ،وتوجيه املتعلمني الستكمال ص  201 - 199من الكتاب املدرسي والتطبيق العملي للمشاريع.
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• حتديد موضوع املشروع واهلدف

• حتديــد املتعلــم آلليــة العمــل الــي
ســيتبعها يف مشــروعه ســواء أكان
مجاعيــا.
فرديــا أم
ً
ً
• تكويــن جمموعــة أو االنضمــام
ملجموعــة إذا رغــب املتعلــم بالعمــل
ا جلما عــي .

منه.
• تسجيل اسم املشروع يف الكتاب
ص .200
• إعــداد خريطــة ذهنيــة متكاملــة
للمشــروع ومراحــل تنفيــذه يف الكتــاب
ص .199
• التأكيــد علــى أن حتتــوي اخلريطــة
الذهنيــة علــى اســم وفكــرة املنتــج
الرقمــي ،كمــا حتتــوي علــى أجزائــه
وتوزيــع املهــام علــى أعضــاء املجموعــة
وخطــوات ومراحــل التنفيــذ واملهــارات
املســتخدمة يف كل جــزء.

• خيطط للتأثريات احلركية املطلوبة
عند إنتاج املشروع.
عضــوا يف جمموعــة
•إذا كان املتعلــم
ً
يتــم تقســيم العمــل بــن األعضــاء،
وحتديــد املشــهد املطلــوب مــن كل
عضــو.
• جتميــع الوســائط املناســبة
ســواء صــور أو أفــام
وجتهيزهــا الســتخدامها يف
ا ملشــر و ع .

• يرسم العقد املستخدمة يف املشروع
يف خمطط العقد يف الكتاب ص .199
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• عرض املشروع ،حيث يشرح
املتعلم فكرة املشروع وخطوات
التصميم.
مجاعيا يعرض كل
• إذا كان العمل
ً
متعلم اجلزء الذي قام بتصميمه.

• التغذية الراجعة من املعلم
والزمالء ،تقبل املالحظات
ومناقشتها.
• توجيه املتعلم الستكمال ص .205

مجاعيا يتم جتميع
• إذا كان العمل
ً
أفالم أعضاء املجموعة يف فيلم
واحد متكامل باستخدام أحد برامج
حترير األفالم أو باستخدام برنامج
.blender

• التعديل على التصميم حسب
التغذية الراجعة من مالحظات املعلم
والزمالء.
• حتديد طريقة تسليم املشروع.

ذاتيا للمـشروع
• تقييم املتعلم
ً
والتأكد من مشوليته واحتوائه
على معظم املهارات املطلوبة.
• توجيه املتعلم الستكمال ص
.202

• توثيق املشروع.
* تصدير النشروع.
• حتديد وكتابة طريقة نشر املشروع
لالستفادة منه  :نشره على مدونة
املتعلم  ،أو على أحد مواقع التواصل

تنفيذ التصميم مع
إمكانية االستعانة باملعلم،
الزمالء ،أو مصادر تعلم
إضافية عند احلاجة.

االجتماعي للمتعلم أو املدرسة ،تبادله
عرب شبكة املخترب ،إرساله بالربيد
اإللكتروين لزمالئه ...
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تابع ثالثًا :رحلة المشروع
مالحظات عامة أثناء املرحلة الثالثة:
ـارا أو ورقــة عمــل يقــوم املتعلــم بتنفيذهــا ،وعليــه مــن املهــم الســماح للمتعلــم أثنــاء تنفيــذ املشــروع يف احلصص الدراســية
	•املشــروع ليــس اختبـ ً
يف خمتــر احلاســوب باســتخدام الكتــاب أو باالستفســار مــن زمالئــه ومعلمــه حــول املشــروع إذا تطلــب األمــر ذلــك ،وينبغــي علــى املعلــم متابعــة
املتعلــم وتســجيل مالحظاتــه ومــا مت إجنــازه يف منــوذج املتابعــة ،والتعــرف علــى خطــوات التنفيــذ ومــدى التقــدم يف العمــل ،مــع حــث املتعلمــن
علــى إمتــام التصميــم املطلــوب منهــم بإتقــان ،وأن حيتــوي املشــروع علــى أغلــب املهــارات الــي مت التدريــب عليهــا يف احلصــص الدراســية.
	•يتم حتديد موعد تسليم املشاريع ومناقشتها وإبالغ املتعلمني به يف األسبوع السابع.
	• يناقــش املعلــم املتعلمــن حــول األفــكار الــي حددهــا كل منهــم ،واملوضوعــات الــي مت اختيارهــا وإمكانيــة مشوهلــا لكافــة املهــارات ،ويرشــدهم
الســتكمال رحلــة املشــروع بالكتــاب ص .201-200
	• التــزام مجيــع املتعلمــن بإجنــاز املنتجــات الرقميــة املطلوبــة خــال احلصــص الدراســية ،واحلــرص علــى أن جيهــز كل عضــو يف املجموعــة
ذاتيــا حيقــق الغــرض منــه وهــو إكســاب املتعلــم املهــارات الالزمــة وزيــادة دافعيتــه
املشــهد املطلــوب منــه بنفســه ،مــع التأكيــد علــى أن إجنــازه
ً
حنــو التعلــم.

خالل فترة تنفيذ املشروع يف احلصص الدراسية يف خمترب احلاسوب:
ينبغي على املعلم متابعة املتعلم وتسجيل مالحظاته وما مت إجنازه يف منوذج املتابعةمع مراعاة:
	• حتفيــز وتشــجيع ودعــم املتعلمــن أثنــاء تنفيــذ املشــروع وتعزيــز التعلــم الــذايت لديهــم ،وذلــك حبثهــم علــى اســتخدام بعــض مهــارات الربنامــج
األخــرى -ســواء الــي مت عرضهــا كمعلومــات إثرائيــة يف الكتــاب أو مل يتــم عرضهــا -والبحــث عــن كيفيــة تطبيقهــا.
تشجيع املتعلمني على استخدام الربيد اإللكتروين لتبادل ملفات املنتج الرقمي مع زمالئهم أعضاء املجموعة.
	•
ِ
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تابع ثالثًا :رحلة المشروع
املرحلة الرابعة  :عرض املنتج الرقمي وتقدمي التغذية الراجعة.

	•يعــرض كل متعلــم منتجــه الرقمــي ويتقبــل النقــد اإلجيابـــي البنــاء مــن خــال التغذيــة الراجعــة مــن املعلــم والزمــاء ،كمــا ميكــن إتاحــة الفرصــة لــه
لتعديــل منتجــه الرقمــي حســب املالحظــات.

	•حــث املتعلمــن بعــد االنتهــاء مــن املشــروع علــى جتميــع مشــاهد أعضــاء املجموعــة يف منتــج رقمــي واحــد  ،مــع إتاحــة الفرصــة للجميــع للعــرض حيــث يعــرض
كل متعلــم اجلــزء اخلــاص بــه مــن املنتــج الرقمــي ،ويعــرض املهــارات الــي اســتخدمها إلنتاجــه ،ويســتقبل التغذيــة الراجعة بشــأنه.

	• يف إطــار التكامــل مــع املــواد الدراســية األخــرى :إمكانيــة دعــوة معلمــي الفصــل للمــواد األخــرى (مثــل التربيــة اإلســامية ،العلــوم واالجتماعيــات  )..حلضــور
حصــة عــرض املشــاريع والتعــرف علــى إمكانــات املتعلمــن وتشــجيعهم ،وميكــن إهــداء املشــروع ملعلــم املــادة الدراســية الــي خيدمهــا لالســتفادة منــه.

	• التأكيد على النقد البناء ،وتوجيه املالحظات على التصميم بدقة مما يعزز مهارات التفكري الناقد لدى املتعلمني.
	• التأكيد على تقبل املالحظات برحابة صدر ،مما يعزز تقبل النقد والرأي اآلخر يف نفوس املتعلمني .

املرحلة اخلامسة  :تسليم وتوثيق ونشر املنتج الرقمي
يف هذه املرحلة يتم:

	•تشجيع املتعلمني على توثيق املشروع بالطريقة املناسبة (إعداد تقرير ،فيديو ،عرض تقدميي.)...،
	•استالم املنتجات الرقمية والتوثيق (عرض تقدميي  ،تقرير بربنامج معاجل النصوص  )...وفق املوعد املتفق عليه.
	•تقييم كل عضو على إجنازه.
	•نشــر املنتجــات الرقميــة علــى حســابات املدرســة والقســم يف مواقــع التواصــل االجتماعــي ،اإلنترنــت ،املدونــات اخلاصــة باملتعلمــن والــي مت إنشــاؤها يف الصــف الســابع،
وتبادهلــا مــع زمالئــه عــر شــبكة املختــر أو الربيــد اإللكتــروين ،منصــة تعليميــة........
مالحظات خاصة باملرحلة اخلامسة:
 ضرورة جتميع املنتجات الرقمية ملتعلمي الفصل الواحد على وسيط ختزيين مناسب وتسليمها لرئيس القسم مع الدرجات اخلاصة هبا . ميكــن تنفيــذ مســابقة بــن املتعلمــن يف الفصــل الواحــد أو مجيــع فصــول الصــف التاســع الختيــار أفضــل  3منتجــات رقميــة يتــم إنتاجهــا يف الوحــدة ،وميكــن تنظيــم معــرضلعــرض املنتجــات الرقميــة املتميــزة لتحفيــز املتعلمــن.
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رابعا :متابعة المشاريع
ً
تدرجييا خالل األسابيع الالحقة.
بدءا من األسبوع السابع ،ويستكمله
يبدأ املتعلم بإعداد منتجه الرقمي
ً
ً

ميكنك متابعة املتعلمني من خالل النموذج املقترح التايل:

اسم
املشروع

م

أمساء

أعضاء

املجموعة

املشهد
املطلوب
إجنازه

األسبوع
السابع

األسبوع
التاسع

األسبوع
الثامن
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األسبوع
العاشر

األسبوع
األسبوع
احلادي عشر الثاين عشر

التقييم
النهائي

تاريخ
االستالم
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خامسا :المهارات المقترحة للمشاريع
ً
• من املهم أن يتضمن مشروع املتعلم معظم املهارات اليت اكتسبها املتعلم خالل الفصل الدراسي األول ،وميكنك استخدام املقترح التايل للمهارات

املتضمنة يف املشروع :

البند

م

العقدة أو األمر

1

إنشاء مشروع جديد

2

إضافة ملفات الوسائط املناسبة للمشروع

العقدة Read

3

دمج ملفات الوسائط

العقدة Merge

4

التحكم خبصائص الوسيط

5

إضافة التأثيرات الحركية (اإلطارات األساسية)
المناسبة لفكرة المشروع

6

رسم املنحنيات املفتوحة
القناع

7

فصل األلوان

8

عقد أخرى إضافية للتأثري على الوسائط

9

حفظ املشروع

 10تصدير امللف

يطبق املتعلم املهارات حسب فكرة املشروع حبيث:

File > New project

العقدة Transform
األمر Set Key
(SetKey ( All dimensions
العقدة Roto

حيتوي مشروع املتعلم على إحدى املهارتني.

العقدة Chromakeyer

حيتوي مشروع املتعلم على األقل على إحدى
مهارات فصل اللون.

 Reformat- Switch- Blur- ColorCorrectيتم توظيف عقدتني على األقل حسب حاجةMirror- Retime
املشروع.
األمر Save project As
العقدة Write

الحظ - :ليس من الضرورة أن حيتوي املشروع على مجيع الكفايات ومهارات الربنامج.

 -ميكن توجيه املتعلمني الستخدام بعض املهارات اإلضافية لتعزيز املشروع حسب احلاجة.
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مالحظات للمعلم
لتنظيم وسالسة العمل شجع املتعلمني عند إنتاج املشروع على:

҉تنظيــم العمــل :بإنشــاء جملدًاحيتــوي علــى املشــروع ومجيــع الوســائط املســتخدمة فيــه لســهولة نقلــه الحقً ــا ،وتذكــر أنــه ُيفضــل كتابــة أمســاء امللفــات
واملجلــدات باللغــة اإلجنليزيــة.

قصريا تتراوح مدته بني  30-20ثانية.
҉أن يكون املشروع
ً

҉ حتديــد خصائــص املشــروع عنــد إنشــائه مثــل صيغــة امللــف املصــدر  ،Output Formatعــدد إطــارات املشــروع ،باإلضافــة إىل معــدل عــرض اإلطــارات يف
الثانيــة الواحــدة  Frame Rateوغريهــا وذلــك مــن خــال لوحــة خصائــص املشــروع .Project Settings

҉ أن تكون الوسائط عالية الدقة واألفالم قصرية.

҉ احتــرام حقــوق امللكيــة عنــد اســتخدام الوســائط املختلفــة ،وللحصــول علــى الوســائط ميكــن البحــث عــن املوضــوع املطلــوب يف املواقــع الــي توفــر الوســائط
بأنواعهــا املختلفــة بــدون حقــوق ملكيــة واملخصصــة إلعــادة االســتخدام ومنهــا علــى ســبيل املثــال:
www.pixabay.com o
www.Pexels.com o

www.unsplash.com o

҉ االســتعانة بــأدوات البحــث عنــد اســتخدام حمــرك البحــث  Googleللبحــث عــن الوســائط وهــذه األدوات تتيــح للمســتخدم حتديــد خيــارات البحــث كمــا
يف كتــاب املتعلــم ص .198

مهارات جتميع األفالم وإضافة الصوت يف برنامج blender

مهارات إضافية يف برنامج Naton

147

اجلزء األول :وحدة املنتجات الرقمية

خريطة تدفق املشروع:
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اجلزء الثاين  -وحدة املعاجلة الرقمية (برنامج )Natron
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تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.

غرس قيمة التخطيط لكل عمل يف حياة اإلنسان للحصول على أفضل النتائج مع توفري الوقت واجلهد.

غرس قيمة التنظيم .

ً
عمل أن ُيتقنه.
أحدكم
إتقان وجودة العمل ،فإنَّ اهلل ُي ِح ُب إذا َع ِمل
ُ

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

املالحظة  -التفكري -اإلصغاء  -التحليل  -التركيب  -االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين  -املناقشة -التعاون  -النظام أثناء األنشطة.

*ميكنك االطالع على معلومات إضافية حول امتدادات الصور واألفالم من خالل جملد الرمز .QR

*من املهم اإلشارة إىل حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  19وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل
املتوفرة يف املجلد.

يفضــل جتهيــز نشــاط للمجموعــات يف بدايــة احلصــة مثــا اســتدعاء وتشــغيل عــرض مشــروع حيتــوي علــى العقد الــي مت التعرف عليهــا يف الفصل

األول حبيــث يتناقــش املتعلمــون مبخطــط العقــد وحمتويــات املشــروع وناجتــه وذلــك هبــدف اســترجاع املهــارات مــن الفصــل األول ،كمــا ميكــن توفري

بطاقــات للعقــد املختلفــة ويتــم تطبيق نشــاط اســتهاليل باســتخدام اســتراتيجية اســأل  -اســأل  -بدل الســترجاع املهــارات الســابقة وتعزيزها.
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉قراءة استكشاف الدرس يف الكتاب -نشاط ثنائي -مث مناقشة املتعلمني حول موضوع االستكشاف.

االستكشاف

҉يعــد املعلــم نشــاط فيــه جمموعــة متنوعــة مــن الصــور كاملوجــودة يف الكتــاب ص  21وطــرح ســؤال عاملجموعــات الســتنتاج
أوجــه الشــبه واالختــاف بــن الصــور الستكشــاف الفــرق بينهــا مث مناقشــة املجموعــات بكيفيــة احلصــول علــى الصــور
املختلفــة مــن الصــورة األصــل وأمهيــة املســاحات الشــفافة يف الصــورة.
҉جيهــز املعلــم صــورة لبعــض املتعلمــن بالفصــل مت تصويرهــا يف املدرســة ،وحتويــل خلفيتهــا إىل خلفيــة شــفافة ،مث دجمهــا
مــع خلفيــات خمتلفــة توحــي بوجودهــم يف أماكــن خمتلفــة وبأوقــات خمتلفــة ومناقشــة املتعلمــن بكيفيــة احلصــول علــى
الصــور وأمهيــة املســاحات الشــفافة يف الصــورة للحصــول علــى النتيجــة املطلوبــة.
҉تطبيــق نشــاط الكتــاب ص  21للتعــرف علــى بعــض امتــدادات الصــور واألفــام مبســاحات شــفافة مث مناقشــتها مــع
املجموعــات.

العقدة
Keyer
أساليب
إنتاج
الوسائط
مبساحات
شفافة

҉التعلــم باللعــب :نشــاط للمجموعــات لتركيــب صــورة للعقــدة وروابطهــا كمــا يف صــورة الكتــاب ص  22ليتعــرف عليهــا
املتعلمــون يف املجموعــات.
҉عرض مبسط للعقدة ووظيفتها وروابطها من خالل عرض تقدميي.
҉مناقشة املتعلمني بالفرق بني رمز العقدة  Keyerوالعقدة  ChromaKeyerوتسجيل ذلك يف نشاط الكتاب ص .22
҉عــرض مبســط مــن خــال عــرض تقدميــي ملخطــط أســاليب إنتــاج الوســائط مبســاحات شــفافة واملعــروض بالكتــاب ص 24
ومناقشــة احلــاالت األربــع الــي ســيتم فصــل اللــون منهــا يف الــدرس وهــي:
* األفالم.
* الصور اليت حتتوي على مساحة حتتوي على لون واحد.
* الصور اليت حتتوي على مساحة حتتوي على عدة ألوان.
* الصور اليت حتتوي على مساحات متفرقة حتتوي على لون واحد.
҉ميكن توفري نشاط فيه صور باحلاالت الثالث السابقة للصور الستنتاج الفرق بينها مث توضيح املخطط ص .24
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* كتاب املتعلم.
*نشاط للمجموعات.
*صور للمتعلمني.
*جهاز عرض.
*جهاز املعلم.
*عرض تقدميي.
*أجهزة احلاسب اآليل
للمجموعات.
*كتاب املتعلم.
*نشاط للمجموعات.
*عرض تقدميي.
*جهاز عرض.
*جهاز املعلم.

*عرض تقدميي.
*جهاز عرض.
*جهاز املعلم.

 -1إنتاج الوسائط مبساحات شفافة

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

حمتوى التعلم

҉عــرض الفيلــم  Growth of plantقبــل وبعــد فصــل اللــون مــن اخللفيــة .مث التوضيــح بــأن إنتــاج األفــام مبســاحات
شــفافة ميــر مبرحلتــن مهــا فصــل اللــون املطلــوب ،تصديــر الفيلــم مبســاحة شــفافة.
҉يعــرض املعلــم فيلــم خلطــوات فصــل اللــون مــن اخللفيــة وباســتخدام اســتراتيجية دون مــا تشــاهد يــدون املتعلمــون
فصل اللون من
األفالم

يف املجموعــات اخلطــوات مث يتــم تطبيقهــا عمليــا علــى جهــاز املعلــم مــن خــال املشــروع .Plant Growth
҉توزيــع بطاقــات حتتــوي خطــوات تصديــر الفيلــم خبلفيــة شــفافة وتكليــف املجموعــات بترتيبهــا (مــن خربهتــم
الســابقة يف التصديــر مــع إمكانيــة إتاحــة الفرصــة لالستكشــاف العملــي علــى أجهــزة املجموعــات) مث التغذيــة
الراجعــة مبناقشــة املجموعــات وتطبيــق اخلطــوات علــى جهــاز املعلــم.
҉التأكيــد علــى إمكانيــة التصديــر باالمتــداد  movأو االمتــداد  MP4علــى أن يتــم اختيــار الترميــز املناســب لــكل منهمــا
من اخليــار .Codec

النشاط

تطبيق النشاط  Birdsلتصدير الفيلم مبساحات شفافة باالمتداد  Mp4يف جمموعات ثنائية.
҉تطبيــق نشــاط الكتــاب ص  28يف جمموعــات رباعيــة الستكشــاف الفــرق بــن الصــور الثــاث حيــث أن خلفيــة
الصــورة  1حتتــوي علــى لــون واحــد ،وخلفيــة الصــورة  2فيهــا تــدرج لــوين ،أمــا خلفيــة الصــورة  3عبــارة عــن
مســاحة شــفافة.

فصل لون
واحد من
الصور

҉يســتدعي املعلــم املشــروع  Street1ويوضــح للمتعلمــن أنــه قــد مت فصــل اللــون الربتقــايل مــن اخللفيــة بنفــس
خطــوات فصــل اللــون األبيــض مــن الفيلــم ،مث يــوزع بطاقــات حتتــوي علــى خطــوات فصــل اللــون مــن اخللفيــة
وتكليــف املجموعــات بترتيبهــا (مــن خربهتــم الســابقة يف فصــل اللــون مــن األفــام مــع إمكانيــة إتاحــة الفرصــة
لالستكشــاف العملــي علــى أجهــزة املجموعــات) مث التغذيــة الراجعــة مبناقشــة املجموعــات وتطبيــق اخلطــوات علــى
جهــاز املعلــم.
҉يف جمموعات ثنائية يتناقش املتعلمني بنشاط ص  29الستكمال خمطط العقد يف الكتاب.
҉يطبق املتعلمون يف جمموعات ثنائية نشاط  Black Birdباستخدام استراتيجية املدرب.
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*جهاز عرض.
*جهاز املعلم.
*الفيلم Growth of
 plantقبل وبعد فصل
اللون.
*املشروع Plant
.Growth
*أجهزة احلاسب اآليل
للمجموعات.

*أجهزة احلاسب اآليل
للمجموعات.
* كتاب املتعلم.
* كتاب املتعلم.
*جهاز عرض.
*جهاز املعلم.
*املشروع .Street1
*بطاقات للخطوات.
*أجهزة احلاسب اآليل
للمجموعات.

اجلزء الثاين :وحدة املعاجلة الرقمية

حمتوى التعلم
فصل اللون
من الصور
اليت حتتوي
على مساحة
متصلة بألوان
متعددة

فصل اللون
من مساحات
متفرقة يف
الصور

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

مصادر التعلم واملواد املقترحة

҉اســترجاع النشــاط الــذي مت تطبيقــه يف بدايــة البنــد الســابق وعــرض الصــورة  Streetالــي حتتــوي
علــى تــدرج لــوين ،وعــرض صــورة أبــراج امليــاه والــي تتكــون خلفيتهــا مــن عــدة ألــوان علــى هيئــة
تــدرج لــوين أو غريهــا مــن الوســائط بنفــس اخللفيــة وذلــك لتوضيــح الوســائط الــي يتــم التعامــل
معهــا يف هــذا البنــد.
҉ميكــن توفــر ورقــة نشــاط حتتــوي علــى عــدة عقــد ومنهــا العقــدة  Rotoومناقشــة املتعلمــن مــن
خــال املهــارات الســابقة بكيفيــة حتديــد جــزء مــن الوســيط إلظهــار املنطقــة داخــل املنحــى كمــا هــي
وحتويــل املســاحة خــارج املنحــى إىل مســحات شــفافة (قنــاع) الســتنتاج أنــه ميكــن اســتخدام العقــدة
 Rotoلتحويــل املســاحات خــارج املنطقــة املحــددة باملنحــى إىل مســاحات شــفافة.
҉من خالل املشروع  WaterTowerيتم شرح اخلطوات مع تطبيقها عمليا مبشاركة املتعلمني.
҉يطبــق املتعلمــون يف جمموعــات ثنائيــة نشــاط املشــروع  Road Trackلفصــل التــدرج اللــوين يف
اخللفيــة.

* جهاز عرض.
*جهاز املعلم.
*صور خمتلفة خبلفيات ذات
تدرج لوين أو عدة ألوان.
*املشروع .WaterTower
*كتاب املتعلم.
*أجهزة احلاسب اآليل
للمجموعات.

҉عــرض صــور فيهــا مســاحات متفرقــة مثــل الصــورة  Roomوتوضيــح احلاجــة لفصــل اللــون مــن
املســاحات املتفرقــة.
҉اســتخدام اســتراتيجية فكــر  -ناقــش  -شــارك يف نشــاط ملجموعــات رباعيــة وطــرح تســاؤل علــى
املتعلمــن عــن مقترحاهتــم لكيفيــة فصــل اللــون مــن املســاحات املتفرقــة باســتخدام املهــارات املكتســبة
ســابقً ا مث مــن خــال التغذيــة الراجعــة يتــم مشــاركة أفــكار املجموعــات .وتوضيــح أنــه يتــم رســم
املنحنيــات وتلوينهــا بلــون واحــد ثابــت مث يتــم فصلــه باســتخدام العقــدة .Ketyer
҉شــرح كيفيــة فصــل اللــون مــن مســاحات متفرقــة يف الصــور مــع مشــاركة املتعلمــن مــن املجموعــات يف
التطبيــق العملــي ملشــروع .Room Window

*جهاز عرض.
*جهاز املعلم.
*صور خمتلفة حتتوي على
مساحات متفرقة بألوان
متعددة.
*املشروع Room Window
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أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

حمتوى التعلم

҉توفــر بطاقــات حتتــوي علــى خطــوات التصديــر للمجموعــات وتكليــف املجموعــات لترتيبهــا يف نشــاط رباعــي

تصدير الصور
مبساحات
شفافة

نشاط

التطبيق

ماذا تعلمت

باســتخدام اســتراتيجية شــريط الذكريــات مث التغذيــة الراجعــة ومناقشــة املجموعــات مــع التطبيــق العملــي خلطوات
التصديــر للحصــول علــى صــورة للمشــروع  wodniW Roomمبســاحات شــفافة.
҉التأكيــد علــى إمكانيــة معاينــة الصــور الــي مت تصديرهــا مبســاحات شــفافة بعــدة برامــج منهــا  epascknIأو يف
برنامــج .nortaN

҉مناقشــة امكانيــة تقليــل زمــن التصديــر بتصديــر إطــار واحــد فقــط مــن خــال لوحــة خصائــص العقــدة
 writeاخلاصيــة .Frame Range
҉يف جمموعــة ثنائيــة يطبــق املتعلــم مــع زميلــه باســتخدام اســتراتيجية املــدرب نشــاط املشــروع Room1
لرســم منحــى مغلــق حــول النافــذة املطلوبــة واســتخدام العقــدة  keyerلفصــل اللــون مــن مجيــع النوافــذ ،مث
تصديــر الصــورة باالمتــداد .Png

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*جهاز عرض.
*جهاز املعلم.
*بطاقات خلطوات
التصدير مبساحات
شفافة  +لوحة
شريط الذكريات
للمجموعات.
*املشروع Window
Room
*كتاب املتعلم.
*أجهزة احلاسب اآليل
للمجموعات.
* أجهزة احلاسب
اآليل وكتاب املتعلم
وملفات أوراق العمل.

҉يطبق املتعلم ورقة العمل املطلوبة.

҉ ُيق ِّيم املتعلم َتعلُمه يف اجلدول ،ويرسم اخلريطة الذهنية.
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* ألوان للمجموعات.
* كتاب املتعلم.
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تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.

غرس قيمة التخطيط لكل عمل يف حياة اإلنسان للحصول على أفضل النتائج مع توفري الوقت واجلهد.

التأمل والتفكر يف خلق اهلل –عز وجل -البديع املُ ْت َقن ،و إدراك عظمة و إبداع اخلالق يف خلق الكون ،باإلضافة إىل تذوق اجلمال يف إبداع اخلالق

يف خلق البيئة الطبيعية.

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

املالحظة  -التفكري -اإلصغاء  -التحليل  -التركيب  -االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين  -املناقشة -التعاون  -النظام أثناء األنشطة.

*اإلشارة إىل حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  ،41وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل املتوفرة يف املجلد.
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حمتوى التعلم

االستكشاف

الوسائط
املستخدمة
لتصميم
املشهد
العقدة
Roll

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

҉ قــراءة استكشــاف الــدرس يف الكتــاب -نشــاط ثنائــي -مث مناقشــة املتعلمــن حــول موضــوع االستكشــاف مــع
أمهيــة تعزيــز مفاهيــم التفكــر يف خــق اهلل للطبيعــة املمتــدة.

* كتاب املتعلم.

҉تطبيــق النشــاط االســتهاليل املوجــود يف الكتــاب ص  43وطــرح االســئلة علــى املجموعــات الســتنتاج أوجــه الشــبه
واالختــاف بــن الصورتــن علــى االســطوانتني ،مث مناقشــة املجموعــات حــول الصــور املســتخدمة كنســيج لالســطوانتني
والفــرق بينهمــا الســتنتاج مفهــوم اخللفيــة املتحركــة.

* جهاز املعلم.

҉التعلــم باللعــب :نشــاط للمجموعــات لتركيــب صــورة تتطبــق بدايتهــا وهنايتهــا علــى اســطوانة فلينيــة ليتعــرف املتعلمــون
علــى مفهــوم اخللفيــة املتحركــة.
҉بعــد أي نشــاط مــن األنشــطة الســابقة يتــم عــرض املشــروع  Raceوالتعريــف مبفهــوم اخللفيــة املتحركــة وهــو عبــارة عــن
مشــهد يبــدو حبركــة مســتمرة وممتــدة ألنــه حيتــوي علــى صــورة تتطابــق بدايتهــا وهنايتهــا فتبــدو متحركــة باســتمرار -
أفقيــا أو ر ٍأســيا -ممــا يوحــي بوجــود حركــة مســتمرة يف املشــهد.
҉يعرض املعلم املشروع  Raceويطلب من املجموعات يف ورقة نشاط فيها بعض األسئلة حتديد:
* الوسائط املوجودة يف املشروع.
* مواصفات الصورة يف خلفية املشروع (حركتها  -تطابق بدايتها وهنايتها).
* مواصفات الصورة أمام اخللفية املتحركة يف املشروع (حركتها  -موضعها).
* العقدة اجلديدة يف املشروع.
وذلــك الســتنتاج مواصفــات الوســائط املســتخدمة لتصميــم املشــهد املحتــوي علــى خلفيــة متحركــة مــع اإلشــارة إلمكانيــة
اختــاف بعــض اخلصائــص حســب فكــرة املشــهد.مث تطبيــق نشــاط ص .45
҉التعريــف بالعقــدة ،ووظيفتهــا وروابطهــا وكيفيــة إدراجهــا مــن خــال مناقشــة املتعلمــن باســتنتاجهم ممــا ســبق ويتــم
تأكيــده بعــرض تقدميــي.

* جهاز عرض.
* صورة +

اسطوانة فلينية

للمجموعات.

* مشروع .ecaR

* عرض تقدميي.
*مشروع .ecaR
*نشاط

للمجموعات.

*جهاز عرض.
*جهاز املعلم.

*كتاب املتعلم.
*عرض تقدميي.
*جهاز عرض.
*جهاز املعلم.
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉التوضيــح بــأن تصميــم املشــهد املحتــوي علــى خلفيــة متحركــة يعتمــد علــى فكــرة املشــهد لكــن يف مجيــع احلــاالت
يلــزم أن حيتــوي علــى صــورة يتــم ربطهــا كمصــدر  Sourceللعقــدة  ( Rollتشــبيهها وكأنــه يتــم لــف الصــورة
علــى االســطوانة) وإضافــة التأثــرات احلركيــة للعقــدة  ( Rollتشــبيهها بتحريــك االســطوانة باســتمرار )
فتبــدو الصــورة متحركــة باســتمرار فيبــدو املشــهدحبركة مســتمرة وممتــدة أي ميكــن تلخيصهــا مبرحلتــن:
 1 .إضافة العقدة .Roll
2 .إضافة تأثري حركي على العقدة فتبدو كخلفية متحركة.

تصميم
مشهد حيتوي
على خلفية
متحركة

҉ميكــن توفــر بطاقــات للمجموعــات ويتــرك للمجموعــة مهمــة استكشــاف وإضافــة العقــدة .Rollمث مناقشــتها مــع
املتعلمــن وتطبيقهــا عمليــا يف املشــروع  Raceعلــى جهــاز املعلــم مبشــاركتهم.
҉عند شرح املرحلة األوىل وهي إضافة العقدة  Rollاحرص على مناقشة املتعلمني والتأكيد على:
1 .الصورة املطلوب حتويلها إىل خلفية متحركة يتم ربطها من خالل الرابط  Sourceبالعقدة .Roll
2 .بعد إضافة العقدة  Rollناقش املتعلمني بالتغيريات يف خمطط العقد ومنطقة ألواح اخلصائص.
҉نشــاط للمتعلمــن يف جمموعــات ثنائيــة يتــم التطبيــق العملــي لتحويــل الصــورة يف املشــروع  Presentationإىل خلفيــة
متحركــة باســتمرار باســتخدام اســتراتيجية املــدرب.
҉@ يلــزم التوضيــح بأنــه يتــم إضافــة تأثــر حركــي علــى العقــدة  Rollلتبــدو الصــورة كخلفيــة متحركــة ويلــزم توضيــح
كيفيــة احلصــول علــى احلركــة األفقيــة والرأســية بتوفــر املحــاور للمجموعــات ومناقشــة املتعلمــن باملحوريــن X,Y
ويســارا الســتنتاج احلــاالت الــي يتــم فيهــا اســتخدام القيمــة املوجبــة
وكيفيــة حتريــك الصــورة علــى املحــاور ميينً ــا
ً
والســالبة لــكل مــن االحداثيــن .X,Yباإلضافــة إىل أمهيــة معرفــة أبعــاد الصــورة.
مقترح :استرجاع كيفية التعرف على أبعاد الصورة مع املتعلمني.
҉ @بالتطبيــق العملــي يف املشــروع  Raceيتــم إضافــة التأثــرات احلركيــة للحصــول علــى اخللفيــة املتحركــة،
وعنــد شــرح املرحلــة الثانيــة ناقــش املتعلمــن عنــد إضافــة اإلطــار األساســي التغيــرات يف كل مــن:
1 .خــط الزمــن :ظهــور اإلطــار األساســي باللــون األزرق ،وظهــور مؤشــر اإلطــار احلــايل باللــون األزرق عند مــروره باإلطار
األساسي.
2 .يف لوحة خصائص العقدة  Rollتغري لون مربع اخلاصية إىل اللون األزرق.
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مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*جهاز عرض
* جهاز املعلم

*املشروع Race
*املشروع

Presentation
ورقة حتتوي
املحورين

للمجموعات

* السبورة أو

عرض تقدميي
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

҉احــرص علــى تشــغيل العــرض بعــد كل مرحلــة للتحقــق مــن اســتكمال املطلــوب ،ويف حالــة عــدم تطبيــق املطلــوب ناقــش
املتعلمــن حــول كيفيــة حتقيقــه.

تصميم
مشهد حيتوي
على خلفية
متحركة

҉بعد إضافة التأثريات احلركية شغل العرض واترك للمجموعات فرصة ملناقشة مالحظاهتم مث ناقشها معهم:
1 .الصورة حتولت إىل خلفية متحركة باستمرار أثناء تشغيل العرض.
2 .أن الصورة عند اإلطار األول من العرض تطابق الصورة عند اإلطار األخري من العرض.

* املشروع .ecaR

҉اطــرح تســاؤل علــى املتعلمــن عــن ســرعة اخللفيــة املتحركــة وناقشــهم الســتنتاج أنــه كلمــا زاد عــدد اإلطــارات بــن
اإلطاريــن األساســيني تقــل ســرعة اخللفيــة املتحركــة والعكــس صحيــح.

*املشروع

҉نشــاط للمتعلمــن ص 51يف جمموعــات ثنائيــة الســتكمال التطبيــق العملــي لتحويــل الصــورة يف املشــروع  Presentationإىل
خلفيــة متحركــة رأسـ ًـيا وذلــك باســتخدام اســتراتيجية املدرب.

*أجهزة

҉يوفــر املعلــم للمجموعــات بطاقــات حتتــوي علــى املالحظــات املوجــودة ص  51ويف زمــن حمــدد يتــم تطبيــق نشــاط
عمليــا مــن
للمجموعــات الرباعيــة باســتخدام اســتراتيجية البحــث عــن النصــف اآلخــر الستكشــاف املالحظــات وتطبيقهــا
ً
خــال مشــروع النشــاط مث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.
҉كما ميكن االشارة للمالحظات من خالل الشرح العملي للخطوات يف املرحلة الثانية.
҉التأكيــد علــى دمــج الوســيط املطلــوب إظهــاره أمــام اخللفيــة اخللفيــة املتحركــة مــع الصــورة املســتخدمة كخلفيــة :ناقــش
كيفيــة الدمــج إذا كان الوســيط ذو خلفيــة شــفافة أو ميكــن فصــل اللــون منهــا وحتويلهــا إىل شــفافة ،وأمهيــة أن تكــون فيهــا
حركــة للحصــول علــى مشــهد يبــدو فيــه حركــة ممتــدة.
҉نشاط للمتعلمني يف جمموعات ثنائية لدمج الصورة أمام اخللفية املتحركة يف املشروع  ( Presentationنشاط ص )55
҉ناقش املتعلمني بإمكانية استخدام العقدة  Transformلتحويل الصورة إىل خلفية متحركة.
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*جهاز عرض.
* جهاز املعلم.

* كتاب املتعلم.
Presentation
احلاسب اآليل

للمجموعات.

*بطاقات لنشاط
البحث عن
النصف اآلخر.
عرض تقدميي.

اجلزء الثاين :وحدة املعاجلة الرقمية

҉يعــرض املعلــم عــدة أســئلة عن الدرس باســتخدام أحد تطبيقات اآليباد مثــل Kahoot, Plickers,TinyTap,
 Make itأو غريها ،وتشــارك املجموعات باإلجابة على األســئلة على التوايل.

مالحظة

҉ مناقشــة املتعلمــن حــول إمكانيــة اســتخدام عــدة صــور وعرضهــا كعــرض تقدميــي يف اخللفيــة ،وميكــن
تطبيــق نشــاط مبســط (  3صــور) كتقــومي بتوفــر بطاقــات للعقــد املختلفــة وخطــوات تطبيــق املشــروع

ويتــاح للمتعلمــن استكشــاف كيفيــة تطبيــق املشــروع مث مناقشــته معهــم كتغذيــة راجعــة.
التطبيق
ماذا تعلمت

҉يطبق املتعلم ورقة العمل املطلوبة.

رأسيا ملسافة حمددة وليس للمبىن بأكمله.
 يف ورقة العمل  Hellicopterميكن كفكرة حتريك الطائرةً
҉ ُيق ِّيم املتعلم َتعلُمه يف اجلدول ،ويرسم اخلريطة الذهنية.

مالحظات للمعلم:

*آيباد

*نشاط للمتعلمني
* أجهزة احلاسب
اآليل وكتاب املتعلم
وملفات أوراق العمل
* ألوان للمجموعات
* كتاب املتعلم

҉تســتخدم العقــدة  Rollلتحويــل الصــورة املرتبطــة هبــا مــن خــال الرابــط  Sourceإىل خلفيــة متحركــة وكأنــه قــد مت لفهــا علــى اســطوانة مث تدويــر
االســطوانة باســتمرار فتبــدو الصــورة وكأهنــا متحركــة باســتمرار ممــا يوحــي بوجــود حركــة مســتمرة ممتــدة كمــا يف املشــهد الــذي يظهــر مــن نوافــذ
الســيارة أو القطــار أثنــاء حركتــه يف الطبيعــة.
҉ ميكن إضافة العقدة  Rollباتباع إحدى الطرق التالية:
* شريط جمموعات العقد > املجموعة  > Extraالقائمة الفرعية  > Transformالعقدة .Roll
* الضغط بزر الفأرة األمين على حمرر العقد  > Node Graphمن القائمة املختصرة اختر املجموعة  > Extraالقائمة الفرعية > Transform
العقدة .Roll
* وضع مؤشر الفأرة على حمرر العقد  Node Graphمث الضغط على مفتاح  Tabفيظهر مربع صغري اكتب فيه األحرف األوىل للعقدة فتظهر
العقد اليت تبدأ بنفس األحرف ،اختر منها العقدة املطلوبة .Roll
҉بالنســبة لورقــة العمــل  - 2ج  Historical Buildingsتتلخــص فكرهتــا بعــرض عــدة صــور علــى التــوايل رأسـ ًـيا كعــرض تقدميــي ،ويتــم عــرض كل صــورة
خــال  50إطــار ،فيلــزم أن تتزامــن اإلطــارات األساســية لتبديــل عــرض العقــد ( العقــدة  ) Switchمــع اإلطــارات األساســية اخلاصــة بعقــدة  Rollلــكل
صــورة.
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 -2اخللفية املتحركة

مالحظات للمعلم:
҉لتحويــل الصــورة إىل خلفيــة متحركــة وعنــد إضافــة التأثــرات احلركيــة للعقــدة  Rollعلــى مربــع املحــور  Xأو  Yيكــون ذلــك حســب املشــهد املطلــوب
وفــق املخطــط التــايل.

رأسيا إىل األعلى
إلظهار الصورة متحركة
ً
يتم إضافة إطار أساسي عند مربع اخلاصية
للمحور  Yوتكون القيمة سالبة

إلظهار الصورة متحركة أفقيا إىل اليمني
يتم إضافة إطار أساسي عند مربع اخلاصية
للمحور  Xوتكون القيمة موجبة

إلظهار الصورة متحركة أفقيا إىل اليسار
يتم إضافة إطار أساسي عند مربع اخلاصية
للمحور  Xوتكون القيمة سالبة

رأسيا إىل األسفل
إلظهار الصورة متحركة
ً
يتم إضافة إطار أساسي عند مربع اخلاصية
للمحور  Yوتكون القيمة موجبة
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 -3الفالتر  -حمرر اإلطارات األساسية
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اجلزء الثاين :وحدة املعاجلة الرقمية
 -2اخللفية املتحركة

تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.

التأمل والتفكر يف خلق اهلل –عز وجل -البديع املُ ْت َقن ،و إدراك عظمة و إبداع اخلالق يف خلق الكون ،باإلضافة إىل تذوق اجلمال يف إبداع اخلالق

يف خلق البيئة الطبيعية.

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

املالحظة  -التفكري -اإلصغاء  -التحليل  -التركيب  -االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين  -املناقشة -التعاون  -النظام أثناء األنشطة.

@ من املهم اإلشارة إىل حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  59وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل
املتوفرة يف املجلد.
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 -3الفالتر  -حمرر اإلطارات األساسية

حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉ قــراءة استكشــاف الــدرس يف الكتــاب -نشــاط ثنائــي -مث مناقشــة املتعلمــن حــول معلوماهتــم عــن جزيــرة
فيلــكا.
҉توفري مقالة أو عرض فيلم عن جزيرة فيلكا ومناقشة املتعلمني عن معلوماهتم عن اجلزيرة.

االستكشاف
إمكانية استخدام
إحدى الطرق
التالية أو غريها
حسب ما يراه املعلم
مناسبا للمتعلمني يف
الفصل

҉تكليــف أحــد املتعلمــن مســبقً ا بتجهيــز عــرض تقدميــي عــن جزيــرة فيلــكا فيقــوم كمعلــم صغــر بعــرض بعــض
املعلومــات عــن اجلزيــرة.
҉توفــر آيبــاد وتكليــف املتعلمــن باســتخدام أحــد التطبيقــات للتأثــر علــى الصــور باســتخدام الفالتــر املتاحــة
بالربنامــج ومناقشــة النتائــج للوصــول ملفهــوم الفالتــر أو مناقشــة املتعلمــن بالتطبيقــات الــي يتــم اســتخدامها مــن
خرباهتــم يف اســتخدام هــذا النــوع مــن التطبيقــات علــى هواتفهــم الذكيــة.
҉عــرض عــدة صــور للمتعلمــن ،ومت إضافــة فالتــر متنوعــة هلــا مــن خــال برامــج التواصــل االجتماعــي ومناقشــة
الفالتــر يف برنامــج  Snapchatالســتنتاج وظيفــة الفالتــر يف برنامــج  Natronوأنواعهــا.
҉يف نشــاط ثنائــي يتــم تكليــف املتعلمــن لتطبيــق النشــاط الصفــي مــن كتــاب املتعلــم ص 61لدمــج الصورتــن يف
املشــروع  Failakaإلظهــار الســماء يف املســاحات الشــفافة يف خلفيــة صــورة آثــار جزيــرة فيلــكا.
҉بعــد تطبيــق النشــاط تتــم مناقشــة املتعلمــن حــول ناتــج الدمــج (هــل هــو صــورة أو فيلم؟صــورة )  ،االستفســار عــن
إمكانيــة تغيــر أجــزاء مــن صــورة الســماء أو التحكــم يف خصائــص الغيــوم يف الصــورة( اإلجابــة ال) مث توضيــح
اإلمكانيــات الــي يوفرهــا الربنامــج إلضافــة املؤثــرات البصريــة املتنوعــة مــن خــال مكتبــة متنوعــة مــن الفالتــر.

الفالتر

҉مناقشــة املتعلمــن الســتنتاج تعريــف الفالتــر وأهنــا عبــارة عــن مؤثــرات بصريــة جاهــزة ميكــن دجمهــا مــع وســائط
أخــرى للحصــول علــى التأثــر البصــري املطلــوب مــع إمكانيــة تعديــل خصائصهــا حســب احلاجــة.
҉التوضيــح بــأن الربنامــج يتيــح مكتبــة واســعة مــن الفالتــر املتنوعــة وســيتعرف املتعلــم يف هــذا الــدرس علــى العقــدة
 Shadertoyوالــي ميكــن مــن خالهلــا إضافــة الفالتــر للحصــول علــى التأثــر البصــري املطلــوب علــى الوســائط.

العقدة
Shadertoy

҉التعلــم باللعــب :نشــاط للمجموعــات لتركيــب  Puzzleحيتــوي علــى صــورة العقــدة وروابطهــا ووظيفتهــا ومناقشــة
ذلــك مــن خــال التغذيــة الراجعــة مــع املجموعــات وتوضيــح أن العقــدة حتتــوي علــى جمموعــة واســعة مــن الفالتــر
الفرعيــة الــي ميكــن اســتخدامها للحصــول علــى مؤثــرات بصريــة متنوعــة.
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مصادر التعلم واملواد
املقترحة

* كتاب املتعلم.
* جهاز عرض.
* جهاز املعلم.
* مقاالت للمجموعات.
*فيلم.
* مشروع .Failaka

*أجهزة احلاسب اآليل
للمجموعات.
* عرض تقدميي.
*صور مت تطبيق بعض

الفالتر املتنوعة
عليها.

* عرض تقدميي.

* Puzzleللمجموعات.
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉عــرض صــورة قبــل وبعــد تطبيــق فالتــر خمتلفــة عليهــا ومناقشــة املتعلمــن بالتأثــرات املختلفــة الســتنتاج
أن العقــدة  Shadertoyميكــن اســتخدامها إلضافــة فالتــر فرعيــة تســتخدم كتأثــر بصــري علــى الوســائط مــن
خــال لوحــة خصائــص العقــدة  Shadertoyاخلاصيــة  > Image shaderحمتويــات القائمــة Load from Preset
املجموعــة الفرعيــة  Effectومنهــا . Quad Mirror , Ball , Fisheye , Old Vedio
҉نشاط ثنائي لتطبيق النشاط ص  64وذلك للتعرف على الفلتر  Ballمن خالل املشروع .Kuwit City1

فالتر
Shadertoy

҉عــرض صــورة قبــل وبعــد تطبيــق فالتــر خمتلفــة عليهــا ومناقشــة املتعلمــن بالتأثــرات املختلفــة الســتنتاج
أن العقــدة  Shadertoyميكــن اســتخدامها إلضافــة فالتــر فرعيــة تســتخدم كمصــدر لوســائط  Sourceالــي
تدمــج مــع الوســيط األصلــي وذلــك مــن خــال لوحــة خصائــص العقــدة  Shadertoyاخلاصيــة Image shader
> حمتويــات القائمــة  Load from Presetاملجموعــة الفرعيــة  Sourceمثــل Plasma Triangle , Star Nest , ,
.Glowing Thing Cloud, Cloudy Sky , SeaScape
҉مــن خــال املشــروع  Failaka1يتــم تعريــف املتعلمــن عمليــا بكيفيــة إضافــة الفلتــر الفرعــي Cloudy Sky
للحصــول علــى مؤثــر بصــري بســماء غائمــة يف املســاحات الشــفافة مــع التحكــم خبصائــص الفلتــر مثــل حجــم
الغيــوم ،كثافتهــا ،ســرعتها ،لــون الســماء ،األجــزاء املضيئــة مــن الغيــوم واألجــزاء املعتمــة مــن الغيــوم.
҉نشــاط للمجموعــات الرباعيــة لتطبيــق نشــاط ص  70-69بالتتابــع احللقــي للتعــرف علــى كيفيــة التبديــل بــن
الفالتــر املختلفــة باجلــدول والتعــرف علــى خصائــص كل منهــا.
҉توفــر بطاقــات حتتــوي علــى خطــوات إضافــة الفلتــر الفرعــي  SeaScapeللمجموعــات حبيــث تتناقــش كل
جمموعــة بالترتيــب الصحيــح -باســتخدام اســتراتيجية التتابــع احللقــي أو حبــل الغســيل أو االصطفــاف -مــع
إمكانيــة إتاحــة الفرصــة لالستكشــاف والتطبيــق العملــي ،مث التغذيــة الراجعــة وتأكيــد اخلطــوات مــع املتعلمــن
وتطبيقهــا علــى جهــاز املعلــم يف املشــروع  Kuwit Cityمبشــاركة املتعلمــن مــن املجموعــات.
҉التعــرف علــى اخلصائــص املختلفــة للفلتــر والتحكــم هبــا مثــل ارتفــاع األمــواج ،تداخلهــا ،ســرعتها ،شــدهتا،
باإلضافــة إىل لــون املــاء مــع مشــاركة املتعلمــن يف تغيريهــا مــع التأكيــد علــى أن كل فلتــر لــه خصائصــه والــي
تظهــر يف لوحــة اخلصائــص.
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مصادر التعلم واملواد املقترحة

*جهاز عرض.
* جهاز املعلم.
*صور مت تطبيق بعض
الفالتر املتنوعة عليها.
*عرض تقدميي.
*املشروع Kuwit City1
*أجهزة احلاسب اآليل
للمجموعات.
*كتاب املتعلم.
*املشروع .Failaka1
*املشروع .Kuwit City
*بطاقات للخطوات.
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حمتوى التعلم

نشاط

إضافة أكثر
من فلتر

حمرر
اإلطارات
األساسية
DopeSheet

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉نشــاط للمجموعــات الرباعيــة لتطبيــق نشــاط ص  71بالتتابــع احللقــي إلضافــة الفلتــر الفرعــي SeaScape
يف املشــروع .Failaka2
҉طــرح تســاؤل حــول إمكانيــة إضافــة أكثــر مــن فلتــر يف املشــروع ومناقشــة املتعلمــن حــول ذلــك وميكــن إتاحــة
املجــال هلــم الستكشــاف املشــروع  2Shadertoy Fujiوالــذي مت فيــه إضافــة الفلتريــن الفرعيــن SeaScape,

 CloudySkyودجمهمــا حبيــث يظهــران يف املســاحات الشــفافة مــن الصــورة وباملواضــع املناســبة لــكل فلتــر مث
مناقشــة العقــد املســتخدمة يف خمطــط العقــد .Node Graph

҉االستفســار عــن وظيفــة حمــرر اإلطــارات األساســية مــن خــال خــرات املتعلمــن يف برنامــج  Blenderالســترجاع
أمهيتــه يف التعامــل مــع اإلطــار األساســي مثــل حتديــده ،نســخه ،حذفــه وتغيــر موضعــه.
҉إتاحــة الفرصــة للمتعلمــن الستكشــاف كيفيــة عــرض حمــرر اإلطــارات األساســية مث مشــاركتهم بتطبيــق
ذلــك علــى جهــاز املتعلــم.
҉مــن خــال املشــروع  Kuwait City Dope Sheetيتــم حتديــد العقــدة  Shadertoyومناقشــة اخلصائــص الــي
مت إضافــة إطــار أساســي هلــا مــن خــال اللــون األزرق ملربــع اخلاصيــة يف لوحــة اخلصائــص مث عــرض حمــرر
اإلطــارات األساســية ومناقشــة حمتــواه مــن اإلطــارات األساســية وكيفيــة ظهــور اخلصائــص فيــه:
* كل عقــدة مت إضافــة تأثــر حركــي ألحــد خصائصها ،ولوحة خصائصها ظاهــرة يف لوحة اخلصائص
تظهــر يف اجلــزء األيســر من حمرر اإلطارات األساســية.
* عنــد الضغــط علــى الــزر توســيع املجــاور الســم العقــدة يظهــر حتتــه أمســاء اخلصائــص الــي مت
إضافــة إطــار أساســي هلــا.
҉مناقشــة املتعلمــن حــول كيفيــة التحكــم بســرعة التأثــر احلركــي ،والتحقــق مــن إدراكهــم حلقيقــة أن
ســرعة التأثــر احلركــي مرتبطــة بعــدد اإلطــارات بــن اإلطاريــن األساســيني فكلمــا زاد عــدد اإلطــارات
قلــت الســرعة والعكــس صحيــح.
҉التأكيد على إمكانية استخدام حمرر اإلطارات األساسية لتغيري موعد بدء التأثري احلركي أو هنايته.
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مصادر التعلم واملواد
املقترحة
*أجهزة احلاسب اآليل
للمجموعات.
*املشروع .Failaka2
*جهاز عرض.
* جهاز املعلم.
*املشروع

2Shadertoy Fuji
*أجهزة احلاسب اآليل
للمجموعات.

* املشروع Kuwait
City Dope Sheet

اجلزء الثاين :وحدة املعاجلة الرقمية

҉نشاط ثنائي لتطبيق النشاط ص  78لتغيري سرعة التأثريات احلركية لكل خاصية يف املشروع
.Kuwit City dopeSheet1

҉يعــرض املعلــم عــدة أســئلة عــن الــدرس باســتخدام أحــد تطبيقــات اآليبــاد مثــل Kahoot, Plickers,TinyTap
 Make itأو غريهــا ،وتشــارك املجموعــات باإلجابــة علــى األســئلة علــى التــوايل.

҉يطبق املتعلم ورقة العمل املطلوبة.
التطبيق

 يف ورقــة العمــل  Volcanoيتــم إضافــة الفلتريــن الفرعيــن  Cloudy Skyو  Fireballوالتحكم خبصائصهماللحصــول علــى التأثري البصــري املطلوب.

*آيباد.
*أجهزة احلاسب اآليل
وكتاب املتعلم وملفات
أوراق العمل.

 -يف ورقة العمل  Amazon Forestsيتم إضافة الفلتر الفرعي  FireBall2للحصول على التأثري املناسب.

ماذا تعلمت

*ألوان للمجموعات.

҉ ُيق ِّيم املتعلم َتعلُمه يف اجلدول ،ويرسم اخلريطة الذهنية.

*كتاب املتعلم.

مالحظات للمعلم:

يف املشــروع املحتــوي علــى عقــدة  Shadertoyاحــرص لضمــان عــدم ظهــور رســالة خطــأ عنــد

حفــظ املشــروع علــى إلغــاء تفعيــل :GPU Rendering

من لوحة اعدادات املشروع  Poject Settingsاخلاصية  GPU Renderingاختر .Disable
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مالحظات للمعلم:

	•ميكــن إلغــاء تفعيــل  GPU Renderيف املشــروع حبيــث تكــون ضمــن االعــدادات االفتراضيــة للمشــروع وذلك من خــال قائمة  > Editاألمــر Preferences
ويف صندوق  Preferencesالتايل:

يف بطاقة GPU Rendering

اخلاصية OpenGL Rendering
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حتميل الفالتر من املوقع Shadertoy.com
ميكنــك إنشــاء مكتبــة حتتــوي علــى فالتــر Shadertoy
الســتخدام املتعلمــن يف وحــدة املنتجــات الرقميــة ،وذلــك
بتحميــل الفالتــر مــن املوقــع وحفظها باتبــاع اخلطــوات التالية:
	•أوال :اختيار الفلتر وحفظه.

يف متصفح االنترنت اكتب عنوان املوقع

.1

https://www.shadertoy.com

	.2الســتعراض الفالتــر املتوفــرة علــى املوقــع :اضغــط يف
الصفحــة الرئيســية للموقــع علــى Browse

.3

ينقلك املتصفح إىل الصفحة الفرعية

https://www.shadertoy.com/browse

والــي حتتــوي علــى مكتبــة الفالتــر املوجــودة يف املوقــع ،وميكنــك
فرزهــا وتصفيتهــا الســتعراض املطلــوب ،وملعاينــة الفلتــر ضــع
مؤشــر الفــأرة عليــه فيتــم تشــغيله.
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 .4اضغط بالزر األيسر للفأرة على الفلتر املطلوب فيظهر الفلتر كما

بالصورة املقابلة.

 .5حدد التعليمات الربجمية بالضغط على .Ctrl+A

 .6انسخ التعليمات الربجمية بالضغط على .Ctrl + C
التعليمات الربجمية للفلتر

 .7حلفظ التعليمات الربجمية للفلتر:
أ .شــغل املفكرة . Notepad

ألصق التعليمات الربجمية بالضغط على .Ctrl+V
بِ .

ج .احفظ النص بدون أي تنسيقات باالمتداد ( PYحلفظه بلغة .)Python
الحظ :من املهم أن يكون اسم امللف واملسار باللغة االجنليزية.
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	•ثانيا :استخدام الفلتر يف برنامج :Natron
 .8يف برنامج : Natron

أ .يف لوحــة إعــدادات املشــروع  Project Settingsاختــر مــن خيــارات
اخلاصيــة  GPU Renderingاخليــار .Disable

1

ب .أدرج العقدة .Shadertoy

2

ج .يف لوحة خصائص العقدة  Shadertoyألغ تفعيل اخلاصية .GPU Render

د .يف خمطــط العقــد اربــط العقــدة  Shadertoyبشــكل صحيــح فيظهــر
الفلتــر االفتراضــي يف اخللفيــة.

هـ .يف لوحة خصائص العقدة :Shadertoy

 .1اضغط على السهم املجاور للخاصية .Image Shader
 .2الختيــار امللــف املطلــوب :يف اخلاصيــة  Load From Fileاضغــط
فيظهــر صنــدوق حمــاورة :حــدد مــن خاللــه موقــع واســم امللــف

علــى

3

املطلوب.

 .3اضغــط علــى  Compileوالحــظ ظهــور الفلتــر يف منطقــة العــرض

وظهــور خصائصــه يف لوحــة خصائــص العقــدة .Shadertoy

أ

* الحــظ أن كل فلتــر يتــم اختيــاره تظهــر لــه خصائــص خمتلفــة يف لوحــة
خصائــص العقــدة  Shadertoyحيــث يتــم تغيريهــا حســب حاجــة املســتخدم.
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Shadertoy أمثلة للفالتر الفرعية
Source من املجموعة

Bubbles

Dot Dot Dot

Glowing Thing

Coloured Circles
175

Bleepy Blocks

Discs

 وحدة املعاجلة الرقمية:اجلزء الثاين

Shadertoy أمثلة للفالتر الفرعية
Source من املجموعة

Venus

Water Caustic

Star Nest

Silexars Creation
176

Input Time

Voronoi
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أمثلة للفالتر الفرعية Shadertoy
من املجموعة Effect

Image Cell Shade

Ball

الصورة األصلية

Kaliedoscope

Film Grian
177
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֎تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.

֎تشجيع املتعلمني على استشعار قيمة الوقت واستثماره بكفاءة ،واستغالل وقت الفراغ بالقراءة واالطالع مما يعود عليهم بالنفع.

֎غرس مفاهيم العمل اجلماعي ومساعدة اآلخرين عند تنفيذ أنشطة الدرس وأوراق العمل ،وذلك من خالل مساعدة الزمالء خالل األنشطة.

֎احلث على الدور اإلجيابـي للمتعلم حنو جمتمعه بااللتزام بالقوانني بشكل عام و بقوانني املرور بشكل خاص ،وحث اآلخرين من حوله على التقيد
هبا والتعامل األخالقي مع مستخدمي الطريق.

֎بث روح التحدي واإلصرار والعزمية يف نفوس املتعلمني ،من خالل اإلشادة بأصحاب اهلمم العالية وتقديرهم واحلث على االقتداء بروح اإلصرار
والتحدي لديهم.

				

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

املالحظة – التفكري– اإلصغاء -التحليل – التركيب – االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين – املناقشة -النقد البناء واحترام آراء اآلخرين – التعاون –

النظام أثناء األنشطة.

من املهم اإلشارة إىل حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  85وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل

املتوفرة يف املجلد.
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉ قراءة استكشاف الدرس يف الكتاب -نشاط ثنائي -مث مناقشة املتعلمني حول موضوع االستكشاف.

االستكشاف

҉تكليــف املجموعــات بالبحــث مــن خــال مصــادر متنوعــة يوفرهــا املعلــم (احلاســوب  -اآليبــاد  -مقالــة  -صحــف  -جمــات -
فيلــم  -عــرض تقدميي)......عــن تاريــخ الكتابــة وتطورهــا عــر التاريــخ ويطلــب مــن املتعلمــن باســتخدام اســتراتيجية
دون أفــكارك تســجيل أكــر عــدد مــن األفــكار واملعلومــات ،مث مناقشــة املتعلمــن حــول املعلومــات الــي مت تدوينهــا
الســتنباط أمهيــة الكتابــة وتارخيها.مــن خــال التغذيــة الراجعــة.
҉يناقــش املعلــم املتعلمــن حــول تطبيقــات الكتابــة علــى الصــور يف األجهــزة الذكيــة مــن خــال خــرات املتعلمــن يف
حياهتــم اليوميــة ويتــم تطبيــق نشــاط الكتــاب ص  87للتعــرف علــى بعضهــا ومناقشــتها مــع املجموعــات.
҉يوفــر املعلــم آيبــاد للمتعلمــن ،ويتــم اســتخدام أحــد التطبيقــات الضافــة النــص علــى الصورة مبشــاركة املتعلمني ومناقشــة
أمهيــة النصــوص يف األفالم.

العقدة
Text

҉التعلــم باللعــب :نشــاط للمجموعــات لتركيــب صــورة للعقــدة وروابطهــا كمــا يف صــورة الكتــاب ص  87ليتعــرف عليهــا
املتعلمــون يف املجموعــات.
҉شرح مبسط للعقدة ووظيفتها وروابطها من خالل عرض تقدميي.

إضافة
النصوص يف
املشروع

҉استخدام املشروع  Human Bodyلتوضيح كيفية إضافة النصوص للمشروع وأن ذلك مير بثالث مراحل:
1 .إضافة العقدة Text
2 .دمج العقدة  Textمع العقدة  Readإلظهار النص على الفيلم.
3 .كتابة النص والتحكم يف خصائصه.
҉مــع مناقشــة وشــرح اخلطــوات للمتعلمــن وإتاحــة الفرصــة ملشــاركتهم يف التطبيــق العملــي مــع التأكيــد علــى اســتخدام
شــريط التمريــر الســتعراض كافــة اخلصائــص حيــث أن لوحــة خصائــص هــذه العقــدة حتتــوي علــى العديــد مــن اخلصائــص.
҉جيهــز املعلــم بطاقــات حتتــوي خصائــص النــص املختلفــة ووظائفهــا ويكلــف املتعلمــن باســتخدام اســتراتيجية البحــث
عــن النصــف اآلخــر لتحديــد وظيفــة كل خاصيــة ،ويتــم استكشــافها وتطبيقهــا عمليــا مث التغذيــة الراجعــة ومناقشــة
املجموعــات.
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أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

نشاط

҉نشــاط للمجموعــات الرباعيــة لتطبيــق نشــاط ص  94بالتتابــع احللقــي إلضافــة النــص ( الــذرة ) Atom
يف املشــروع  Atomوباخلصائــص املناســبة.

إضافة
التأثريات
احلركية
للنصوص

҉ توضيــح أمهيــة إضافــة التأثــرات احلركيــة للنصــوص إلظهارهــا بشــكل مشــوق وجــذاب ،ويعــرض املعلــم
فيلم/عــرض تقدميــي خلطــوات إضافــة التأثــر احلركــي ألحــد خصائــص النــص  -مثــا احلجــم - Scale
يتابعــه املتعلمــون الســترجاع خطــوات إضافــة التأثــر احلركــي ،كمــا ميكن توفــر خطوات إضافــة التأثري
احلركــي يف بطاقــات للمجموعــات ويف نشــاط مجاعــي باســتخدام إســتراتيجية االصطفــاف يتــم ترتيــب
اخلطــوات مث املناقشــة وتقــدمي التغذيــة الراجعــة (.ممكــن أن يتــم تكليــف كل جمموعــة باستكشــاف
جــزء مــن اخلصائــص مث عرضهــا علــى بفيــة املجموعــات يف الفصــل).
҉التأكيــد علــى أن أي خاصيــة يف لوحــة اخلصائــص يظهــر هلــا مربــع ميكــن تغيــر قيمتــه ويظهــر يف
قائمتهــا املختصــرة األمــر  SetKeyميكــن إضافــة إطــارات أساســية هلــا مــن خــال لوحــة خصائــص العقــدة
 Textوخــط الزمــن.

التأثري
احلركي
إلظهار /
إخفاء النص

҉توفــر بطاقــات خلطــوات إضافــة التأثــر احلركــي إلظهــار  /إخفــاء النــص وتكليــف املجموعــات بترتيبهــا
للحصــول علــى التأثــر احلركــي إلظهــار النــص مث إخفائــه وتتــاح هلــم فرصــة االستكشــاف والتطبيــق
العملــي مث مناقشــة املجموعــات والتغذيــة الراجعــة بالتطبيــق العملــي يف املشــروع .
҉حــل املشــكالت :مناقشــة املتعلمــن باخلطــوات الالزمــة إلضافــة التأثــر احلركــي حبيــث خيتفــي النــص
عنــد إطــار حمــدد مث يظهــر عنــد إطــار آخــر.
҉تكليــف املجموعــات الرباعيــة بتطبيــق نشــاط ص  97بالتتابــع احللقــي إلخفــاء النــص ( الــذرة ) Atom
يف بدايــة عــرض املشــروع  Atomمث إظهــاره عنــد اإلطــار املناســب.
҉االستفســار عــن كيفيــة حــذف اإلطــار األساســي وحــذف التأثرياحلركــي ،ومناقشــة الفــرق بــن األمريــن
 Remove Key . Remove Animationللمتعلمــن مــع إتاحــة الفرصــة للمجموعــات لالستكشــاف العملــي.
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҉عــرض املعلــم عــدة أســئلة عن الدرس باســتخدام أحد تطبيقــات اآليباد مثــل Kahoot, Plickers,TinyTap,
 Make itأو غريهــا ،وتشــارك املجموعــات باإلجابــة على األســئلة على التوايل.

҉يطبق املتعلم ورقة العمل املطلوبة.

-ميكن إضافة التأثريات احلركية للخصائص املختلفة لعقدة Textوفق رغبة املتعلم.

التطبيق

 -ميكــن مشــاهدة فيلــم املنتــج النهائــي للمشــروع أو الفيلــم األصلــي الــذي مت اســتخدامه وإضافــة النصــوص

	@آيباد
* أجهزة احلاسب
اآليل وكتاب املتعلم
وملفات أوراق العمل

والتأثــرات احلركيــة هلــا وفــق رغبــة واختيــار املتعلــم.

 التأكيــد علــى القيــم املوجــودة يف أوراق العمــل مثــل ارشــادات القيــادة اآلمنــة والــي جيــب علــى املتعلــم حــثاآلخريــن علــى اتباعهــا ،واالعتــزاز والفخــر بأصحــاب اهلمــم العاليــة واالقتــداء هبــم.

ماذا تعلمت؟

҉ ُيق ِّيم املتعلم َتعلُمه يف اجلدول ،ويرسم اخلريطة الذهنية.

* ألوان للمجموعات
* كتاب املتعلم

مالحظات للمعلم:
 ميكن التحكم يف موضع النص ،حجمه واستدارته باستخدام مقابض التحكم بالنص أو لوحة خصائص العقدة .Text بعد إضافة اإلطار األساسي للخاصية إلفت انتباه املتعلمني إىل مالحظة:҉خط الزمن :حيث تظهر اإلطارات األساسية كعالمات إرشادية باللون األزرق عند إطاري بداية وهناية التأثري احلركي اللذين مت اإلنتقال إليهما
عند إضافة التأثري احلركي.
҉لون مربع اخلاصية يف لوحة اخلصائص يتغري إىل اللون األزرق.
҉ظهور مؤشر اإلطار احلايل باللون األزرق لوجوده عند اإلطار األساسي.
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 إلضافة تأثريات حركية مشوقة على النص وكأنه يربز خارج الشاشة بزيادة حجمه أو نقصانه أضف عدة إطارات أساسية للخاصية عند إطارات خمتلفةلتكبري وتصغري حجم اخلط واحرص عند تكبري اخلط أن يكون حجمه أكرب من أبعاد املشروع.

الحظ أرقام اإلطارات األساسية يف كل صورة
إلضافة تأثريات حركية الستدارة النص خالل فترة زمنية حمددة أضف عدة إطارات أساسية للخاصية  Rotateعند إطارات خمتلفة للخاصية Rotateمع تغيري استدارة الكائن يف كل منها.

الحظ أرقام اإلطارات األساسية يف كل صورة
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إضافة التأثري احلركي لتكرار النص حول دائرة
 إلضافة التأثري احلركي لتكرار النص عدة مرات حول دائرة قطرها حمدد خالل فترة زمنية هلا بداية وهناية ِّنفذ اخلطوات التالية:
 -1حدد العقدة .Text1
مكررا عدة مرات حول دائرة قطرها حمدد:
 -2إلضافة اإلطار األساسي لبداية التأثري احلركي إلظهار النص
ً
أ -انتقل يف خط الزمن إىل اإلطار .1
ب -لتحديد نصف قطرالدائرة :يف لوحة خصائص العقدة  > Textاخلاصية  > Circle radiusغريقيمة اخلاصية لتصبح  > 1اضغط بالزر
األمين على مربع اخلاصية مث اختر من القائمة املختصرة األمر .Set Key
ج -لتحديد عدد مرات تكرارالنص يف بداية التأثري احلركي :يف لوحة خصائص العقدة  > Textاخلاصية  > Circle radiusغريعدد مرات
تكرار النص  Circle Wordsليصبح  > 1مث اضغط بالزر األمين على مربع اخلاصية مث من القائمة املختصرة اختر األمر .Set Key
والحظ بعد تنفيذ كل من اخلطوتني ب و ج:
األساسي باللون األزرق عند اإلطار  1يف خط الزمن.
ظهور اإلطار ٍ
ظهور مؤشر اإلطار احلايل باللون األزرق.
تغري لون مربعي اخلاصيتني  Circle radiusو Circle Wordsإىل اللون األزرق.
 -3إلضافة إطار أساسي لنهاية التأثري احلركي إلظهار النص  3مرات حول دائرة أكرب:
أ -انتقل يف خط الزمن إىل اإلطار رقم .50
ب -لتكبري الدائرة :يف لوحة خصائص العقدة  > Textاخلاصية  > Circle radiusاجعل قيمة اخلاصية .9

ج -لزيادة عدد مرات تكرار النص :يف لوحة خصائص العقدة  > Textاخلاصية  >Circle Wordsغري عدد مرات تكرار النص ليصبح .3
والحظ بعد تنفيذ كل من اخلطوتني ب ،ج:

تلقائيا.
األساسي باللون األزرق عند اإلطار  50يف خط الزمن
 ظهور اإلطار ًٍ
 ظهور مؤشر اإلطار األساسي باللون األزرق. تكرار ظهور النص  3مرات -وفق الرقم الذي مت اختياره -حول دائرة ومهية حبيث ميس النص حدود الدائرة. -تغري لون مربعات اخلاصيتني  Circle radiusو  Circle Wordsإىل اللون األزرق.

185

اجلزء الثاين :وحدة املعاجلة الرقمية

مالحظات للمعلم:
 -عند تفعيل اخلاصية  Reset Centerيتم وضع مركز مقابض التحكم يف مركز أبعاد املشروع كما بالصور التالية:

 -أما تفعيل اخلاصية  Center Interactجيعل النص يف منتصف مقابض التحكم كما بالصور التالية :
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 -إلظهار النص حول نصف قطر دائرة ليشكل قوس:

زاوية استدارة النص حول نصف قطر دائرة ليشكل قوس
والحظ أن:
 أكرب قيمة للزاوية  Arc Angleهي .360 النص املوجود على سطر واحد فقط هو الذي يشكل القوس ،والفراغات بني الكلمات واجلمل تظهر يف القوس /الدائرة لكن أي نص بعد الضغطعلى مفتاح اإلدخال  Enterلن يظهر يف القوس.

 -كلما زاد عدد اإلطارات بني اإلطارين األاساسيني قلت سرعة التأثري احلركي.
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֎تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.

خري من العالج.
حفاظا على األرواح واملمتلكات ،فالوقاية
֎احلرص على اختاذ احتياطات األمن والسالمة
ً
ٌ

֎غرس قيمة إتقان العمل وتذكري املتعلمني أن ديننا االسالمي احلنيف حيث على إتقان العمل يف مجيع جماالت احلياة.

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

املالحظة – التفكري– اإلصغاء -التحليل – التركيب – االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين – املناقشة -النقد البناء واحترام آراء اآلخرين – التعاون –

النظام أثناء األنشطة.

من املهم اإلشارة إىل حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  ،107وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل

املتوفرة يف املجلد.
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉ قراءة استكشاف الدرس يف الكتاب -نشاط ثنائي -مث مناقشة املتعلمني حول موضوع االستكشاف.

االستكشاف

العقدة
CornerPin

تعديل أركان
العناصر

҉مــن خــال عــرض تقدميــي يتــم عــرض جمموعــة مــن الصــور الــي حتتــوي علــى منظــور واضــح ومناقشــة
املتعلمــن حــول أركاهنــا الســتنباط مفهــوم املنظــور.
҉تكليــف الجمموعــات بتطبيــق نشــاط الكتــاب ص  109مث مناقشــة املتعلمــن حــول مقترحاهتــم لتعديــل
أركان الصــورة ومطابقتهــا علــى منظــور اجلســر يف الصــورة باخللــف يف املشــروع .Bridge
҉عــرض املشــروع  Bridgeبعــد التطبيــق وطلــب حتديــد العقــدة اجلديــدة فيــه ،أو مــن خــال التعلــم باللعــب
يتــم جتهيــز نشــاط للمجموعــات لتركيــب صــورة للعقــدة وروابطهــا كمــا يف صــورة الكتــاب ص  110ليتعــرف
عليهــا املتعلمــون يف املجموعــات.
҉شرح مبسط للعقدة ووظيفتها وروابطها من خالل عرض تقدميي.
҉تكليــف املتعلمــن يف جمموعــة ثنائيــة بتطبيــق نشــاط الكتــاب ص  111ملقارنــة رمــز العقــدة اجلديــدة بــأداة
املنظــور يف برنامــج  GIMPالــي تعــرف عليهــا املتعلــم يف الصــف الســابع.
҉شرح مبسط لوجود عدة حاالت يتم من خالهلا استخدام العقدة  CornerPinومنها:
 1 .تعديل أركان الصورة لتطابق منظور ثابت.
 2 .تعديل أركان الصورة لتطابق منظور غري ثابت.
҉مــن خــال املشــروع  Bridgeيتــم تعريــف املتعلمــن بكيفيــة مطابقــة أركان العنصــر علــى منظــور ثابــت مــع
التأكيــد علــى:
* أن اإلطــار األبيــض يظهــر حــول حــدود الصــورة ويتــم بالســحب واإلفــات مــن خــال نقــاط التحكــم
 to4,to3,to2,to1تغيــر مواضــع أركان الصــورة لتناســب املنظــور املطلــوب يف الوســيط باخللــف.
*تلميــح :احــرص أثنــاء التطبيــق العملــي علــى تكبــر عــرض حمتويــات منطقــة العمــل وذلــك لســهولة
ودقــة العمــل.
*تلميح :إلخفاء نقاط التحكم للعقدة  CornerPinيتم إغالق لوحة خصائصها.
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مصادر التعلم واملواد
املقترحة

* كتاب املتعلم.
* عرض تقدميي.
* أجهزة احلاسب اآليل.
*جهاز عرض.
*جهاز املعلم.
*نشاط للمجموعات.
*عرض تقدميي.
*جهاز عرض.
*جهاز املعلم.
*املشروع Bridge

*عرض تقدميي.
*جهاز عرض.
*جهاز املعلم.

*املشروع .Bridge
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

نشاط

҉نشــاط للمجموعــات الرباعيــة لتطبيــق نشــاط ص  115بالتتابــع احللقــي وذلــك ملطابقــة أركان الفيلــم Save
 Energyعلــى شاشــة جهــاز احلاســب اآليل .

مالحظة ص
120

҉تكليــف املجموعــات باســتدعاء املشــروع  Massage1مث اســتخدام اســتراتيجية فكــر -ناقــش  -شــارك ملناقشــة
العقــد املوجــودة فيــه وكيفيــة ربطهــا وذلــك للتأكيــد علــى أنــه يف حالــة إضافــة عقــدة  Transformللوســيط
الــذي مت دجمــه مــع وســيط آخــر ومطابقتــه ملنظــور ثابــت فيــه فإنــه يتــم تعديــل اخلصائــص للعنصريــن
الذيــن مت دجمهمــا.

مطابقة
أركان عنصر
على منظور
غري ثابت

҉التوضيــح بأنــه يف هــذه احلالــة يتــم تعديــل أركان العنصــر عــدة مــرات عنــد إطــارات خمتلفــة وذلــك ليطابــق
منظــور غــر ثابــت أي يتغــر باســتمرار خــال تشــغيل العــرض وبالتــايل يتــم تعديــل األركان لتطابــق
املنظــور أثنــاء تشــغيل العــرض.
҉توضيــح الفكــرة مــن خــال املشــروع  Our Childrenوالــذي يتــم فيــه فتــح شاشــة جهــاز احلاســب اآليل
بالتدريــج أثنــاء تشــغيل العــرض ويتــم عــرض الفيلــم  Our Children Massageعليهــا ،ممــا يلــزم أن يتــم
مطابقــة أركان الفيلــم لتتوافــق مــع حركــة شاشــة جهــاز احلاســب اآليل بشــكل صحيــح ،وبالتــايل يتــم تغيــر
نقــاط التحكــم عــدة مــرات وإضافــة إطــار ٍأساســي عنــد اإلطــارات الــي يتغــر فيهــا منظــور شاشــة جهــاز
احلاســب اآليل.
҉توفــر اخلطــوات يف بطاقــات وتكليــف املجموعــات الرباعيــة مبناقشــة اخلطــوات وترتيبهــا مث التأكــد مــن
صحــة ترتيبهــا باالستكشــاف والتطبيــق العملــي .مناقشــة املجموعــات بالترتيــب الصحيــح والتطبيــق العملــي
مبشــاركة املتعلمــن علــى جهــاز املتعلــم للحصــول علــى حركــة منطقيــة صحيحــة.
҉تلميح :يتم إضافة اإلطارات األساسية عند اإلطارات اليت يتغري فيها منظور شاشة احلاسب اآليل.
҉نشــاط :نشــاط للمجموعــات الرباعيــة لتطبيــق نشــاط ص  119بالتتابــع احللقــي وذلــك ملطابقــة أركان الفيلــم
 Our Children Massagعلــى شاشــة جهــاز احلاســب اآليل أثنــاء إغالقهــا يف املشــروع Close Our Children
*تلميح :ناقش املتعلمني بوظيفة العقدة  Retimeاليت مت استخدامها لعكس احلركة يف الفيلم.
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مصادر التعلم واملواد
املقترحة
*كتاب املتعلم.
* املشروع

Save Energy
* أجهزة احلاسب
اآليل.
*كتاب املتعلم.
* املشروع
Massage1
* أجهزة احلاسب
اآليل.

* املشروع
Our Children
*أجهزة احلاسب
اآليل.
*جهاز عرض.
*جهاز املعلم.
*بطاقات.
*املشروع Close
Our Children
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҉يعــرض املعلــم عــدة أســئلة عن الدرس باســتخدام أحد تطبيقات اآليباد مثــل Kahoot, Plickers,TinyTap,
 Make itأو غريها ،وتشــارك املجموعات باإلجابة على األســئلة على التوايل.

*آيباد.

҉يطبق املتعلم ورقة العمل املطلوبة.

 يف املشــروع  Weatherمت اســتخدام عقــدة  Readواحــدة إلضافــة الفيلــم  Weatherحيــث مت عرضــهالتطبيق

يف اخللــف ( مت ربطــه بالعقــدة  Mergeمــن خــال الرابــط  ) Bبعــد تغيــر أبعــاده ،ومت عرضــه بأبعــاده

احلقيقيــة يف شاشــة الكامــرا أثنــاء فتحهــا لكــن مــع تعديــل أركانــه لتطابــق منظــور شاشــة الكامــرا أثنــاء
تشــغيل العــرض (مت ربــط عقــدة الفيلــم بالعقــدة  Mergeمــن خــال الرابــط  A2ليظهــر يف األمــام).

*أجهزة احلاسب اآليل
وكتاب املتعلم وملفات
أوراق العمل.

 يف املشــروع  Tabletيتــم اســتخدام العقــدة  ChromaKeyerلفصــل اللــون األخضــر مــن شاشــة اجلهــازاللوحــي وبالتــايل عــرض الفيلــم بشــكل صحيــح علــى الشاشــة أثنــاء حركتهــا.

ماذا تعلمت

҉ ُيق ِّيم املتعلم َتعلُمه يف اجلدول ،ويرسم اخلريطة الذهنية.

*ألوان للمجموعات.
*كتاب املتعلم.

مالحظات للمعلم:
֎ميكنك حذف إحدى نقاط األركان يف الوسيط فيصبح مثلث الشكل.
֎العقدة  CornerPinحتتفظ مبوضع نقاط التحكم  ،فإذا مت استبدال الوسيط بوسيط آخر له نفس األبعاد فإنه يظهر بنفس موضع األركان واملنظور السابق
أي أنه يظهر مطابقا للمنظور املطلوب.

֎ميكن استخدام العقدة  Mergeلدمج الصورة اليت حتتوي مناطق خضراء اللون وال يلزم استخدام العقدة ( ChromaKeyerألنه سيتم دجمهما الظهار أحد
الوسيطني باخللف واآلخر يف األمام) إال إذا دعت احلاجة كما يف املشروع .Tablet
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֎تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.

֎احلرص على اختيار الصديق الصاحل وإدراك املتعلم ألثر الصحبة الصاحلة يف حياته باالضافة إىل أمهية اختيار القدوة واتباع الصاحلني.
֎االقتداء هبدي الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وآله وسلم وسريته العطرة يف خمتلف جوانب احلياة.

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

املالحظة – التفكري– اإلصغاء -التحليل – التركيب – االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين – املناقشة -النقد البناء واحترام آراء اآلخرين – التعاون –

النظام أثناء األنشطة.

من املهم اإلشارة إىل حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  ،125وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل

املتوفرة يف املجلد.
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉ تكليــف أحــد املتعلمــن بقــراءة قصــة االستكشــاف مــن الكتــاب املدرســي ص  126مث مناقشــة املتعلمــن
حــول موضــوع االستكشــاف.

االستكشاف
إمكانية
استخدام
إحدى
الطرق
التالية أو
غريها
حسب ما
مناسبا
تراه
ً
للمتعلمني
يف الفصل.

҉توفريجهــاز آيبــاد ويتــم تتبــع رحلــة إلحــدى الطائــرات ومناقشــة وظيفــة هــذا النــوع مــن التطبيقــات
لتوضيــح مفهــوم التتبــع.
҉توفــر مصــادر تعلــم متفرقــة (معجــم ،آيبــاد ،مقالــة ،احلاســب اآليل ).... ،وتكليــف املتعلمــن بالبحــث عــن
معــى كلمــة تتبــع يف اللغــة العربيــة مث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.
҉التعلــم باللعــب :تكليــف متعلمــن اثنــن بلعــب لعبــة التقليــد حبيــث يتتبــع أحدمهــا اآلخــر ويقلــده أثنــاء
حركتــه فيتحــرك خلفــه علــى نفــس مســاره ،مث مناقشــة املتعلمــن للتوصــل ملفهــوم التتبــع.
҉يعــرض املعلــم فيلــم حيتــوي علــى عنصــر يتبــع عنصــر آخــر( ميكــن اســتخدام فيلــم  Project 6Aاخلــاص
بورقــة العمــل) ويناقــش املتعلمــن حــول العناصــر املوجــودة فيــه وحركتهــا لتوضيــح مفهــوم تتبــع عنصــر
لعنصــر آخــر.

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

* كتاب املتعلم
*آيباد
*معجم
*مقالة
* فيلم
* أجهزة احلاسب
اآليل
*جهاز عرض
*جهاز املعلم

҉تكليــف املجموعــات بتطبيــق نشــاط الكتــاب ص  127مــن خــال امللــف  Solar Systemمث مناقشــة املتعلمــن
حــول الكائنــات فيــه واســترجاع مفهــوم التتبــع مــن خــال مــا درســه الطالــب يف الصــف الثامــن يف برنامــج
.Blender

العقدة
Tracker

*نشاط للمجموعات
҉التأكيــد علــى مفهــوم التتبــع كمؤثــر بصــري حيــث يتــم تتبــع عنصــر ( نــص ،صــورة ،فيلــم ،فلتــر ،منحىن)...
*عرض تقدميي
جلــزء متحرك يف املشــروع.
*جهاز عرض
҉عــرض املشــروع  Car Trackبعــد التطبيــق ،وتكبــر عــرض خمطــط العقــد وطلــب حتديــد العقــدة اجلديــدة
*جهاز املعلم
فيــه ،أو مــن خــال التعلــم باللعــب يتــم جتهيــز نشــاط للمجموعــات لتركيــب صــورة للعقــدة وروابطهــا كمــا يف
*املشروع
صــورة الكتــاب ص  127ليتعــرف عليهــا املتعلمــون يف املجموعــات.
҉شرح مبسط للعقدة ووظيفتها وروابطها من خالل عرض تقدميي.
Car Track
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أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉التعرف على مراحل إنشاء التتبع من خالل عرض تقدميي.

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*إضافة العقدة .Tracker1
*إنشاء مسار التتبع.

*تصدير العقدة  Transformمبا حتتويه من إطارات أساسية.
*ربط العقدة  Transformبالعنصر.

҉ميكــن توفــر قطــع تركيــب الليقــو وعليهــا اخلطــوات ،حبيــث يتعــاون أعضــاء املجموعــة باســتخدام
إســتراتيجية الليجــو ملعاجلــة املعلومــات وترتيــب اخلطــوات مــع إتاحــة الفرصــة لالستكشــاف والتطبيــق

العملــي مث التغذيــة الراجعــة.

҉اســتخدام املشــروع  Car Trackإلنشــاء التتبــع مبشــاركة املتعلمــن مــن املجموعــات إلنشــاء مســار تتبــع
إنشاء التتبع

مياثــل حركــة الســيارة يف الفيلــم  Streetوربــط النــص احتــرم قوانــن املــرور مبســار التتبــع فيبــدو النــص

أثنــاء حركتــه وكأنــه يتتبــع الســيارة .

҉تلميحات:

* ناقش املتعلمني حول رمز العقدة وقارنه بشكل أداة التتبع.

*إلفت انتباه املتعلمني إىل:
*مالحظة شريط أدوات . Tracker1
*أمهية اختيار املنطقة اليت يتم تتبعها حبيث يكون شكلها واضح وال يتغري أثناء تشغيل العرض.
*تغري لون اإلطار بعد حتديد املنطقة املطلوب تتبعها إىل اللون األصفر.
*ظهور اسم املسار يف لوحة اخلصائص.
*تغري لون اخلاصية  Track Keyframeإىل اللون األزرق وإضافة إطارات أساسية ملسار التتبع.
*أن يتــم تفعيــل مســار التتبــع املطلــوب مــن خــال لوحــة خصائــص العقــدة  Trackerقبــل تصديــر العقدة
.Transform
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*جهاز عرض
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نشاط

҉نشــاط للمجموعــات الرباعيــة لتطبيــق نشــاط ص  135بالتتابــع احللقــي وذلــك إلنشــاء مســار تتبــع حبيث
تتبــع البطــة الطيــور أنــاء حركتهــا يف املشــروع Folck Of Birds
҉يعــرض املعلــم عــدة أســئلة عــن الــدرس باســتخدام أحــد تطبيقــات اآليبــاد مثــل Kahoot,
 Plickers,TinyTap, Make itأو غريهــا ،وتشــارك املجموعــات باإلجابــة علــى األســئلة علــى التــوايل.

*كتاب املتعلم
* املشروع
Folck Of Birds
* أجهزة احلاسب اآليل
*آيباد

҉يطبق املتعلم ورقة العمل املطلوبة.

 -يف املشــروع  Balloonمت اســتخدام عقــدة  Trackerإلنشــاء مســار تتبــع حبيــث يتتبــع البالــون الثابــت

التطبيق

البالــون املتحــرك أثنــاء تصاعــده (حــدد املنطقــة يف البالــون حبيــث حتتــوي علــى عــدة ألــوان ) مث يتــم
حفــظ املشــروع وتصديــره.

 -يف املشــروع  Saving Waterيتــم اســتخدام العقــدة  Trackerإنشــاء مســار تتبــع حبيــث يتتبــع النــص

* أجهزة احلاسب اآليل
* كتاب املتعلم
* ملفات أوراق العمل

قطــرة املــاء أثنــاء حركتهــا ( حــدد املنطقــة الــي يتــم تتبعهــا داخــل قطــرة املــاء مــن عنــد اللــون الفاتــح
حبيــث حتتــوي املنطقــة املطلــوب تتبعهــا علــى أكثــر مــن لــون).

ماذا تعلمت

҉ ُيق ِّيم املتعلم َتعلُمه يف اجلدول ،ويرسم اخلريطة الذهنية.

مالحظات للمعلم:

*ألوان للمجموعات
*كتاب املتعلم

֎إذا توقف الربنامج عن إنشاء املسار عند إطار ما فهذا يعين أن شكل املنطقة املطلوب تتبعها قد تغري والربنامج غري قادر على تتبعها ،وإلستكمال
إنشاء املسار يتم التقدم يف خط الزمن عدة إطارات لألمام مث حتريك أداة التتبع لتحديد منطقة جديدة لتتبعها مث الضغط يف شريط أدوات
 Trackerعلى األداة . trackFW
֎ميكن تعديل مسار التتبع باتباع اخلطوات التالية:
1 .حتديد امسه  Trackيف لوحة اخلصائص.
2 .االنتقال يف خط الزمن إىل اإلطار املطلوب.
3 .من خالل منطقة العرض يتم تعديل املسار بتحريك أداة التتبع.
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مالحظات للمعلم:

҉إذا رغبت بإنشاء مسار تتبع يتم ربط العقدة  Trackerبالعقدة  Readللفيلم املطلوب تتبع جزء منه.
҉لرسم مسار التتبع ميكنك الضغط على املفتاحني  Ctrl+Altبدال عن الضغط على األداة .trackFW

҉ ميكــن اســتخدام عقــدة  Trackerواحــدة إلنشــاء عــدة مســارات ،علــى أن يتــم تفعيــل مســار التتبــع املطلــوب تصديــر العقــدة  TRansformحبيــث حتتــوي
نفــس التأثــر احلركــي الــذي حيتويــه مســار التتبــع.
҉بعــد إنشــاء مســار التتبــع مــن الضــروري تصديــر  Exportالعقــدة  Transformمــن خــال منطقــة ألــواح اخلصائــص > لوحــة خصائــص  > Trackingتبويــب
 Transformحيــث يتــم تصديــر العقــدة مبــا حتتويــه مــن إطــارات أساســية وعنــد ربــط أي عنصــر هبــا الحقً ــا ســيتأثر بالتأثــرات احلركيــة املوجــودة

بالعقــدة.
҉ ماهو الفرق بني العقدة  Transformالعادية واليت يتم تصديرها من خالل لوحة خصائص العقدة Tracker؟
»كالمها هلما نفس الوظيفة وهي التحكم خبصائص العنصر.

»الفرق بينهما يكمن يف أن األوىل يتم إضافتها وإضافة اإلطارات األساسية خلصائصها من قبل املستخدم ،لكن الثانية يتم تصديرها من خالل

العقدة  Trackerوحتتوي تلقائيا عند تصديرها على اإلطارات األساسية للمسار الفعال من العقدة .Tracker
҉إذا رغبت بإنشاء مسار تتبع يتم ربط العقدة  Trackerبالعقدة  Readللفيلم املطلوب تتبع جزء منه.
҉لرسم مسار التتبع ميكنك الضغط على املفتاحني  Ctrl+Altبدال عن الضغط على األداة .trackFW
҉احرص أثناء الشرح على التأكيد على:

ظهور مصغرات توضح موضع وشكل
املنطقة املطلوب تتبعها عند كل إطار
أساسي حيث يظهر رقم اإلطار احلايل
يف الصورة

جزء مكرب من الشاشة يظهر
فيه املوضع احلايل ألداة التتبع
ظهور مسار التتبع باللون
الرمادي
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يدوي ا
إنشاء التتبع
ً
҉مت يف كتاب املتعلم عرض كيفية إنشاء مسار التتبع باستخدام العقدة  Trackerتلقائ ًّيا ،وميكنك إنشاء التتبع يدو ًّيا برسم مسار تتبع على صورة وربط
عنصر ما هبا ،فيتحرك العنصر على املسار ويبدو متحركا على الصورة .

҉للتعرف على كيفية رسم مسار لصورة قطرة الدم كما بالصور التالية:

استدع املشرو ع  Blood Donor Dayمث نفذ اخلطوات التالية:

أ.إضافة العقدة Tracker
أضــف العقــدة  Trackerمنفصلــة مث اربطهــا مــن خــال الرابــط Source
بالعقــدة  Read1لصــورة بوســتر التــرع بالــدم املوجــودة باخللــف.
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ب -إنشاء مسار التتبع:
	@للبدء برسم مسار التتبع يدو ًّي ا على صورة أنبوب نقل الدم:

ولتنفيــذ الفكــرة بشــكل صحيــح ،يفضــل تغيــر موضــع صــورة قطــرة الــدم مــن مكاهنــا عنــد اســتدعاء امللــف إىل امل ــكان املطل ــوب ب ــدء احلرك ــة من ــه ،كم ــا

أيض ــا ،وذل ــك بإضاف ــة العق ــدة  Transformوربطه ــا ب ــن العق ــدة  Read2والعق ــدة  Merge1كم ــا بالص ــور التالي ــة:
ق ــد حتت ــاج لتغي ــر حجمه ــا ً

صورة قطرة الدم
قبل إضافة العقدة

صورة قطرة الدم بعد
إضافة العقدة Transform

Transform

وربطها هبا.
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اتبع اخلطوات التالية:
 -1يف خط الزمن انتقل لإلطار  1وهو إطار بدء حركة صورة قطرة الدم.
والحظ:
 -2يف لوحة خصائص العقدة  Trackerاضغط على
» يف منطقة العرض تظهر أداة انشاء مسار التتبع يف منصف الوسيط باخللف ( صورة االعالن).
»يف لوحة خصائص العقدة  Trackerيظهر اسم مسارالتتبع .track1
 -3حــرك مؤشــر الفــأرة إىل مركــز أداة التتبــع والحــظ حتــول لونــه إىل اللــون األخضــر  :بالســحب واإلفــات حركــه إىل املــكان املطلــوب بــدء

حركــة قطــرة الــدم منــه وهــو بدايــة األنبــوب والحظ:

»يف منطقة العرض :يظهر اسم مسار التتبع .track1
»يف لوحة خصائص العقدة :Tracker1
 يظهر اسم املسار track1 يظهر لون خاصية  Track keyframeباللون األزرق مما يدل على إضافة إطار أساسي.»يف خط الزمن يتغري لون اإلطار  1إىل اللون األصفر

 -4يف خط الزمن انتقل لإلطار املطلوب استكمال احلركة عنده وليكن اإلطار  20وغري موضع أداة تتبع املسار بالضغط على مركزها وحتريك الفأرة حنو

املنطقة التالية حلركة صورة قطرة الدم والحظ:

҉ظهور إطار أساسي يف لوحة خصائص العقدة .Tracker1

҉يف خط الزمن يتغري لون اإلطار ولون مؤشر اإلطار احلايل إىل اللون األصفر.
҉يف منطقة العرض :ظهور مصغرات توضح موضع أداة التتبع املسار عند كل إطار أساسي مت إضافته.
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 -5استكمل رسم املسار بنفس الطريقة يف إطارات خمتلفة حىت تصل ملكان وصول قطرة الدم ،والحظ ظهور مسار التتبع على أنبوب الدم باللون الرمادي.

مالحظــة :يف خــط الزمــن اخلــط األزرق يعــي أن هنــاك تغيــر يف
اخلصائــص ( تغيــر موضــع  xو  yعلــى طــول املســار) بينمــا النقاط

الصفــراء اإلطــار األساســي للتتبــع حيــث مت تغيــر موضــع مركــز

نقطــة املســار.
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ج .تصدير العقدة  Transformمبا حتتويه من إطارات أساسية:

 -1يف لوحة خصائص العقدة  Tracker1اختر بطاقة .Transform

 -2يف اجلزء  Transform Generationيتم تغيري اخلصائص كالتايل:
 اخلاصية  : Motion Typeمن القائمة اختر . Match-Move اخلاصية  : Transform Typeمن القائمة اختر . Transformالحظ :مت إضافة تأثري حركي خلاصية Translate

 -3إلضافــة العقــدة  Transformاخلاصــة بالتتبــع والــي تأخــذ خصائــص مســار التتبــع الفعــال يف العقــدة  ،Tracker1اضغــط يف لوحــة اخلصائــص العقــدة

 Tracker1علــى بطاقــة  > Transformيف جــزء  Exportإلـ ِـغ تفعيــل اخلاصــة  Linkمث اضغــط  Exportفتظهــر العقــدة  Transformمســتقلة يف خمطــط
العقد.

د -ربط العنصر مبسار التتبع:

لربــط صــورة قطــرة الــدم مبســار التتبــع اربــط العقــدة  Transform2بــن العقــدة

 Transform1والعقــدة Merge1
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҉تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.

҉التوظيف اإلجيابـي للتقنية باالستفادة من التقنيات املتاحة عرب اإلنترنت مما يسهم باالرتقاء بفكر املتعلم وتطور تعلمه.
҉غرس قيمة التخطيط لكل عمل يف حياة اإلنسان مما يوفر الوقت واجلهد واحلصول على أفضل النتائج.

				

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة:

املالحظة – التفكري– اإلصغاء -التحليل – التركيب – االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين – املناقشة -النقد البناء واحترام آراء اآلخرين – التعاون –

النظام أثناء األنشطة.

من املهم اإلشارة إىل حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي صفحة  ،139وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق

العمل املتوفرة يف املجلد.
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حمتوى التعلم

االستكشاف
إمكانية
استخدام
إحدى الطرق
التالية أو
غريها حسب
مناسبا
ما تراه
ً
للمتعلمني يف
الفصل.

العقدة
Tracker

مالحظات

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
҉تكليــف أحــد املتعلمــن بقــراءة االستكشــاف مــن الكتــاب املدرســي ص  140مث مناقشــة املتعلمــن حــول موضــوع
االستكشــاف.
҉تكليــف املجموعــات بتطبيــق نشــاط الكتــاب ص  141مث مناقشــة املتعلمــن حــول العقــدة  Trackerواســتخدامها ويتــم
اســترجاع مــا تعلمــه املتعلــم حــول العقــدة ووظيفتهــا وروابطهــا وتأكيــد املعلومــات مــن خــال عــرض تقدميــي.
҉التعلــم باللعــب :توفــر حبــل للمتعلمــن وتكليــف متعلمــن اثنــن بتحريــك احلبــل لألعلــى واألســفل فيظهــر احلبــل
مهتــزً ا مث مناقشــة املتعلمــن للتوصــل ملفهــوم االهتــزاز.
҉تطبيــق نشــاط الكتــاب ص  142أو يعــرض املعلــم فيلــم مهتــز ويناقــش املتعلمــن حــول العناصــر املوجــودة فيــه وحركتهــا
الســتنتاج مفهــوم األفــام املهتــزة وهــي أفــام تكــون صورهــا غــر مســتقرة أي أن هنــاك تغيــر يف موضــع ،حجــم
واســتدارة الفيلــم أو أحــد هــذه اخلصائــص وذلــك بســبب اهتــزاز الكامــرا أثنــاء التصويــر.
҉شــرح مبســط لتوضيــح أنــه قــد مت التعــرف علــى كيفيــة اســتخدام العقــدة  Trackerلتتبــع عنصــر ( نــص ،صــورة،
فيلــم ،فلتــر ،منحــى )...جلــزء متحــرك يف املشــروع ،وتوضيــح أنــه يتــم اســتخدامها كذلــك للتعامــل مــع األفــام املهتــزة
ســواء معاجلــة االهتــزاز يف األفــام أو توافــق عنصــر مدمــج مــع حركــة أو اهتــزاز الفيلــم.

مصادر التعلم واملواد
املقترحة
* كتاب املتعلم
*حبل
* فيلم مهتز
* أجهزة احلاسب اآليل
*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*عرض تقدميي

*عرض تقدميي
*جهاز عرض
*جهاز املعلم

غالبــا تكــون جــزء متحــرك يف الفيلــم مثــا جــزء مــن ســيارة أو دراجــة  )...مث تتبــع التغيــر يف
҉ التتبــع :حتديــد منطقــة باســتخدام أداة التتبــع (
ً
موضعهــا حبيــث يتــم رســم مســار تتبــع يطابــق التغيــر يف خاصيــة املوضــع ،مث ربــط عنصــر باملســار فيبــدو هــذا العنصــر وكأنــه يتحــرك علــى املســار
متتبعــأ اجلــزء املتحــرك.
ً
҉معاجلــة األفــام املهتــزة :وهــي األفــام الــي تكــون صورهتــا غــر مســتقرة بســبب اهتــزاز الكامــرا أثنــاء التصويــر فيتــم إنشــاء مســار أو أكثــر (حســب
االهتــزاز يف الفيلــم) ويتــم اســتخدام هــذا املســار لتثبيــت الفيلــم املهتــز فيبــدو مســتقرا.
҉توافــق عنصــر مدمــج مــع حركــة أو اهــزاز الفيلــم :ويف هــذه احلالــة يكــون الفيلــم حيتــوي علــى اهتــزاز أو حركــة مقصــودة فمثــا عنــد تصويــر مشــهد
لزلــزال (اهتــزاز الفيلــم) أو عنــد حتريــك الكامــرا لألعلــى واألســفل أثنــاء التصويــر بشــكل مقصــود (حركــة الفيلــم) لتصويــر كائــن أو شــيء مــا أثنــاء
ســقوطه مــن األعلــى إىل األســفل مثــا  ..فعنــد دمــج عنصــر مــع هــذا الفيلــم -الــذي حيتــوي علــى اهتــزاز أو حركــة  -يلــزم أن تتوافــق حركــة العنصــر
املدمــج مــع االهتــزاز يف الفيلــم ليظهــر املشــهد منطقيــا ،فيتــم إنشــاء مســار التتبــع وربــط العنصــر بــه لتحقيــق ذلــك.
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معلومة إثرائية
الدرس السابع
الدرس السادس

حمتوى التعلم

معاجلة
األفالم املهتزة

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉توضيــح أمهيــة أن يكــون الفيلــم املهتــز عــايل اجلــودة ،وأن تكــون بــه مناطــق ال ختــرج عــن الفيلــم طــول مــدة
تشــغيله وتكــون ثابتــة مثــل مبــى أو عمــود إنــارة.
҉توفــر بطاقــات للمجموعــات حتتــوي علــى املراحــل األربــع لتعديــل األفــام املهتــزة ويتــم تكليــف املجموعــات
باســتخدام اســتراتيجية التتابــع احللقــي لترتيبهــا بنــاء علــى خربهتــم الســابقة يف التعامــل مــع العقــدة
 Trackerمث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة وتأكيــد املراحــل مــن خــال عــرض تقدميــي.
أ .إضافــة العقدة . Tracker
ب .إنشــاء مسار التتبع.
ج .تصديــر العقدة .Transform
د .ربــط العقــدة  Transformبالفيلم املهتز.
تلميــح :ناقــش املتعلمني عن ســبب تصديــر العقدة  Transformوليس إضافتها.
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*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*بطاقات
للمجموعات
*عرض تقدميي
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حمتوى التعلم
تابع معاجلة األفالم
املهتزة

أ.إضافة العقدة
Tracker

ب.إنشاء مسار التتبع

مالحظات

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

҉مــن خــال املشــروع  The Cityيتــم تعريــف املتعلمــن ومناقشــتهم خبطــوات معاجلــة األفــام املهتــزة وإشــراكهم
بالتطبيــق العملــي مــن خــال املراحــل التاليــة:
҉تكليــف املتعلمــن يف املجموعــات بإضافــة العقــدة علــى أجهــزة املجموعــات مث تكليــف أحــد املتعلمــن بإضافــة العقــدة
املطلوبــة علــى جهــاز املعلــم املتصــل جبهــاز العــرض.
҉مناقشة املتعلمني حول التغيري يف كل من :منطقة العرض ،خمطط العقد ومنطقة ألواح اخلصائص.
҉توضيــح أنــه عنــد معاجلــة االهتــزاز يف األفــام املهتــزة جلعلهــا مســتقرة قــد حنتــاج إلنشــاء مســار تتبــع واحــد أو أكثــر
حســب الفيلــم املهتــز وخصائصــه ،ويف أمثلــة الكتــاب ســنتعامل مــع أفــام حنتــاج ملعاجلتهــا إلنشــاء مســارين تتبــع علــى
جانــي الفيلــم األميــن واأليســر باملواصفــات التاليــة:
 يفضل أن حتتوي املنطقة اليت يتم حتديدها عند إنشاء املسار على أكثر من لون لسهولة تتبعها. ال خترج املنطقة املحددة من حدود الفيلم خالل عرضه. يكون املسارين متباعدين .҉شــرح كيفيــة إنشــاء مســار التتبــع األول مــع مناقشــة املتعلمــن وتطبيــق ذلــك عمليــا أمامهــم علــى اجلهــاز املتصــل جبهــاز
العــرض ،مــع التأكيــد علــى أإمكانيــة تعديــل موضــع أداة التتبــع بالســحب واإلفــات مــن مركزهــا.
҉مناقشــة املتعلمــن حــول مــكان إنشــاء مســار التتبــع الثــاين وإتاحــة الفرصــة للمجموعــات لطــرح اختياراهتــا مث تكليــف
أحــد املتعلمــن بإنشــاء مســار التتبــع باتبــاع نفــس اخلطــوات الســابقة.
 تلميح :احرص عند حتديد نقطة بدء املسار على تكبري منطقة العرض لسهولة ودقة العمل ووضوحه للمتعلمني. تلميح  :ناقش املتعلمني بعد إنشاء املسارات حول ظهور  +يف منطقة العرض عند كل نقطة بدء للمسار.҉من األخطاء الشائعة اليت قد تواجهك مع املتعلمني أثناء التطبيق:
*عدم االنتقال إىل اإلطار املطلوب يف خط الزمن.
*عند إنشاء مسار التتبع عدم حتديد نقطة البدء بشكل صحيح.

*إنشاء مسارات قريبة من بعضها البعض فال يتم تثبيت الفيلم املهتز بشكل صحيح.
*عدم اختيار اخليار  Trans+Rot+Scaleمن لوحة خصائص العقدة  Trackerالقائمة .Motion-Model
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حمتوى التعلم
ج .تصدير
العقدة
 Transformمبا
حتتويه من
إطارات أساسية

مالحظات

د .ربط العقدة
بالفيلم املهتز

مصادر التعلم واملواد
أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
املقترحة
*جهاز عرض
҉توضيــح أنــه عنــد تصديــر العقــدة  Transformمــن خــال العقــدة  Trackerفإهنــا حتتــوي علــى إطــارات أساســية يف
*جهاز املعلم
خصائــص املوضــع واالســتدارة واحلجــم وهــي اخلصائــص الــي تتغــير مــع اهتــزاز الكامــرا أثنــاء تصويــر الفيلــم.
*مشروع
҉مــن خــال املشــروع  The Cityيتــم تعريــف املتعلمــن ومناقشــتهم وإشــراكهم بالتطبيــق العملــي لتطبيــق اخلصائــص
The City
املطلوبــة ملعاجلــة االهتــزازات يف الفيلــم.
األساســية وتكــون مطابقــة للتغيــر يف خصائــص املوضــع واالســتدارة واحلجــم وفــق مســار
ـارات
ـ
اإلط
҉ نالحــظ عنــد اختيــار Stabalizeإضافــة
ٍ
فيتــم عكــس هــذه التغيــرات يف احلركــة أي عنــد ربــط الفيلــم هبــا يتــم
التتبــع ،ولكــن يتــم تفعيــل اخلاصيــة  invertتلقائيــا
عكس االهتزازات فيه فيظهر ثابتا مستقرا دون أي اهتزاز.
҉من األخطاء الشائعة اليت قد تواجهك مع املتعلمني أثناء التطبيق:
* عدم اختيار  Stabalizeعند تغيري اخلصائص يف بطاقة .Transform
҉مناقشــة املتعلمــن حــول وظيفــة العقــدة  Trackerوخصائــص العقــدة  Transformالــي مت تصديرهــا الســتنتاج
كيفيــة ربطهــا بــن العقــد أن يكــون بــن العقــدة  Viewer1و العقــدة  Readللفيلــم املطلــوب الت ُأثــر عليــه ملعاجلــة
االهتــزاز فيــه وتكليــف أحــد املتعلمــن بتطبيــق ذلــك علــى جهــاز املعلــم املتصــل جبهــاز العــرض.
҉تشــغيل العــرض ومناقشــة املتعلمــن حــول ســبب ظهــور بعــض املســاحات الســوداء يف الفيلــم عنــد بعــض اإلطــارات
*جهاز عرض
وهــي تــدل علــى وجــود مســافة بــن حــدود أبعــاد الفيلــم وأبعــاد املشــروع وهلــذا يتــم تعديــل أبعــاد الفيلــم ليظهــر
*جهاز املعلم
يف حــدود أبعــاد املشــروع ،فيتــم إضافــة عقــدة  Transformأخــرى وربطهــا بالعقــدة  Transformاألوىل مث تعديــل
*مشروع
األبعــاد.
The City
҉العصــف الذهــي :اطــرح ســؤال حــول ســبب عــدم اســتخدام العقــدة  Transformاألوىل مع إتاحــة الفرصــة للمتعلمني
للمناقشــة واســتنتاج أهنــا حتتــوي علــى إطــارات ٍأساســية وال نرغــب بتغيــر خصائصهــا فبالتــايل يتــم ادراج عقــدة
جديــدة واســتخدامها لتنفيــذ املطلــوب.
҉مقتــرح :تقســيم منطقــة العــرض وإضافــة عقــدة  Viewerأخــرى ،وذلــك لعــرض الفيلــم قبــل وبعــد معاجلــة االهتــزاز
ومالحظــة الفــرق بــن الفيلمني.
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مالحظات للمعلم:
	@الحــظ عنــد تشــغيل العــرض بعــد معاجلــة االهتــزاز يف الفيلــم ظهــور بعــض املســاحات الســوداء يف الفيلــم عنــد بعــض اإلطــارات وهــي تــدل علــى وجــود مســافة
بــن حــدود أبعــاد الفيلــم وأبعــاد املشــروع.

املساحات
السوداء

املساحات السوداء

حدود أبعاد
املشروع
حدود
الفيلم

	@تظهر حدود أبعاد املشروع على هيئة مستطيل حدودة متصلة ولوهنا رمادي ،أما أبعاد الفيلم فنظهر كخطوط باهتة متقطعة.

	@مىت ميكننا القول أن  Trackerفعال والصورة ثابتة؟ عندما تكون نقطة املؤشر متحركة لكن الصورة خلفها تكون ثابتة.

	@عند حتديد ال  Trackيف لوحة اخلصائص يظهر يف منطقة العرض ،وعند إالغاء حتديده خيتفي ويظهر فقظ  +عند نقطة بدء إنشاء مسار التتبع.

	@االهتزاز يف الفيلم حيدد عدد وموضع امسارات التتبع اليت يتم إنشاؤها ،فمثال إذا كان الفيلم ثابتا من جهة ويهتز من اجلهة األخرى فيتم إنشاء مسار
تتبع واحد يف جهة االهتزاز وهكذا.
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حمتوى

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

التعلم

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

҉يعــرض املعلــم عــدة أســئلة عــن الــدرس باســتخدام أحــد تطبيقــات اآليبــاد مثــل Kahoot, Plickers,TinyTap, Make it
أو غريهــا ،وتشــارك املجموعــات باإلجابــة علــى األســئلة علــى التــوايل.
يف نشــاط مجاعــي للمجموعــات الرباعيــة وضمن زمن حمدد:
*يوفــر املعلــم خطــوات إنشــاء التتبــع ملعاجلــة االهتــزاز يف األفــام املهتــزة ،ويتــم تكليــف املتعلمــن باملجموعــات بترتيبهــا
باســتخدام اســتراتيجية طبقــات الســندويتش مث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.
*تكليــف املتعلمــن بتســجيل مراحــل معاجلــة األفــام املهتزة يف شــريط الذكريات مث املناقشــة والتغذية الراجعة.
*توفــر بطاقــات للخطــوات وتكليــف املتعلمــن بترتيبهــا باســتخدام احــدى االســتراتيجيات ( االصطفــاف ،حبــل
الغســيل  )...لترتيبهــا مث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.

*آيباد
*طبقات السندويش
للمجموعات
*بطاقة شريط
الذكريات للمجموعات
*بطاقات
*أقراص دوارة  +أرقام

*توفــر أقــراص دوارة حتتــوي علــى اخلطــوات ويتم ترقيــم اخلطوات مث املناقشــة والتغذية الراجعة.

نشاط

҉اســتخدام اســتراتيجية التتابــع احللقــي لتطبيــق نشــاط الكتــاب ملعاجلــة االهتــزاز يف الفيلــم  The Townيف املجموعــات
الرباعيــة.

҉يطبــق املتعلــم ورقــة العمل املطلوبة.

*أجهزة
*املشروع The Town

*يف ورقــة العمــل  The Parkيتــم حتديــد نقطــة بــدء انشــاء مســار التتبــع علــى جانــي الفيلــم األميــن واأليســر

التطبيق

حبيــث تكــون فيهــا أجــزاء مــن الســماء ،وأجــزاء مــن الشــجرة أي حتتــوي علــى عــدة ألــوان لســهولة تتبعهــا.
*يف ورقــة العمــل  Code Screenيتــم حتديــد نقطــة بــدء انشــاء مســار التتبــع علــى جانــي الفيلــم األميــن واأليســر
حبيــث تكــون فيهــا أجــزاء مــن النــص وأجــزاء مــن اخللفيــة أي حتتــوي علــى عــدة ألــوان لســهولة تتبعهــا.

*أجهزة احلاسب اآليل
وكتاب املتعلم وملفات
أوراق العمل

*يف ورقــة العمــل  Roadيتــم إنشــاء مســار تتبــع واحــد فقــط ملعاجلــة االهتــزاز الرأســي وتكــون نقطــة بــدء إنشــاء

ماذا
تعلمت؟

مســار التتبــع يف منتصــف الفيلــم( علــى األفــق) حبيــث حتتــوي علــى أجــزاء مــن الســماء وأجــزاء مــن االشــجار.

҉ ُيق ِّيم املتعلم َتعلُمه يف اجلدول ،ويرسم اخلريطة الذهنية.

*ألوان للمجموعات
*كتاب املتعلم
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҉تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.

҉غرس مفاهيم العمل اجلماعي ومساعدة اآلخرين عند تنفيذ أنشطة الدرس وأوراق العمل ،وذلك من خالل مساعدة الزمالء خالل األنشطة.
҉االستخدام اآلمن لألجهزة الرقمية والتوظيف اإلجيايب للتقنية املوجودة يف متناول أيدي املتعلمني.
҉احترام حقوق امللكية الفكرية وحقوق النسخ عند البحث عن األصوات على االنترنت.

				

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

املالحظة – التفكري– اإلصغاء -التحليل – التركيب – االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين – املناقشة -النقد البناء واحترام آراء اآلخرين – التعاون –

النظام أثناء األنشطة.

من املهم اإلشارة إىل حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي صفحة  157وتوجيه املتعلمني لالستفادة من التدريبات وأوراق العمل

املتوفرة يف املجلد.
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حمتوى التعلم

االستكشاف
إمكانية
استخدام
إحدى
الطرق
التالية أو
غريها
حسب ما
مناسبا
تراه
ً
للمتعلمني
يف الفصل.

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉تكليــف أحــد املتعلمــن بقــراءة قصــة االستكشــاف مــن الكتــاب املدرســي ص  158مث مناقشــة املتعلمــن حــول
موضــوع االستكشــاف.
҉نشــاط للمجموعــات لقــراءة ومناقشــة االستكشــاف مــن الكتــاب املدرســي ص  158مث مناقشــة املجموعــات حــول
املعلومــات الــي مت اســتنتاجها مــن االستكشــاف.
҉توفــر مصــادر تعلــم متفرقــة ( آيبــاد ،مقالــة ،فيلــم ،احلاســب اآليل ).... ،وتكليــف املتعلمــن بالبحــث عــن
برامــج حتريــر األفــام  Video Editingمث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.
҉يعــرض املعلــم فيلــم عــن إضافــة األصــوات يف صناعــة األفــام ويناقــش املتعلمــن عــن كيفيــة إضافــة األصــوات
عنــد إنتــاج األفــام.

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

* كتاب املتعلم
*آيباد
*مقالة
* فيلم
* أجهزة احلاسب اآليل
*جهاز عرض
*جهاز املعلم

҉يعرض املعلم املخطط املوجود يف وحدة املشاريع ص  199ويناقش املتعلمني حول آلية إنتاج األفالم.

نشاط

التعريف
بالربنامج

҉يوفــر املعلــم بطاقــات لفكــر إضافــة األصــوات -الــي تضمن ســهولة وجودة إضافــة األصوات -ويكلــف املجموعات
بترتيبها يف نشــاط رباعي باســتخدام اســتراتيجية التتابع احللقي مث املناقشــة والتغذية الراجعة.
҉تطبيــق نشــاط الكتــاب ص  159للبحــث عــن الربامــج احلاســوبية املســتخدمة لتحريــر األصــوات مث املناقشــة
والتغذيــة الراجعــة وعــرض برنامــج  Audacityكأحــد برامــج حتريــر األصــوات.

* بطاقات
*كتاب املتعلم
*أجهزة احلاسب اآليل

҉مقتــرح بتوفــر نشــاطني للمجموعــات وتقســيم املجموعــات إىل قســمني :قســم يكلــف بنشــاط للتعــرف علــى
مناطــق واجهــة الربنامــج وبقيــة املجموعــات يتــم تكليفهــا بنشــاط للتعــرف علــى مميــزات الربنامــج مث مــن
خــال املناقشــة والتغذيــة الراجعــة تعــرض املجموعــات مــا تعلمتــه مــن النشــاط أمــام الفصــل.
҉شــرح مبســط يوضــح املعلــم مــن خاللــه اخلطــوات الــازم اتباعهــا إلضافــة صــوت للفيلــم الــذي مت تصديــره مــن
برنامــج  Natronوالتأكيــد علــى معرفــة زمــن الفيلــم األصلــي الــذي مت اســتخدامه يف املشــروع ،ومطابقــة معــدل
عــرض اإلطــارات يف الثانيــة الواحــدة  fpsلــكل مــن املشــروع والعقــدة  writeمــع الوســيط األصلــي املســتخدم يف
املشــروع ،والتعــرف علــى األصــوات املطلــوب إضافتهــا يف الفيلــم.

*نشاط للمجموعات
*عرض تقدميي
*جهاز عرض
*جهاز املعلم
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حمتوى
التعلم

إنشاء

ملف جديد

إضافة

الصوت

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
҉عــرض الفيلــم األصلــي  Safe Trip Filmومناقشــة املتعلمــن حــول املــدة الزمنيــة للفيلــم ،واحتــواءه علــى الصــوت حيــث أن
الفيلــم األصلــي مدتــه  34ثانيــة وحيتــوي علــى صــوت.
҉عــرض الفيلــم  Project4bالــذي مت تصديــره مــن مشــروع برنامــج  Natronومناقشــة املتعلمــن حــول املــدة الزمنيــة
للفيلــم ،واحتــواءه علــى الصــوت حيــث أن هــذا الفيلــم مدتــه  42ثانيــة وال حيتــوي علــى صــوت ومت إضافــة النصــوص لــه.
҉من املقارنة السابقة يتم التأكيد على أمهية مطابقة معدل عرض اإلطارات يف الثانية الواحدة  fpsلكل من إعدادات
҉مشــروع  Natronويف لوحــة خصائــص العقــدة  Writeومعــدل عــرض اإلطــارات للفيلــم والــي ميكــن التعــرف عليهــا مــن
خــال لوحــة خصائــص العقــدة  Readحبيــث عنــد فصــل الصــوت وإضافتــه للفيلــم بعــد التصديــر يتوافــق الصــوت مــع
الصــورة.
҉عــرض املنتــج النهائــي ومناقشــة املتعلمــن حــول املطلــوب مــع التعريــف باملطلــوب مــن خــال مناقشــة املتعلمــن حــول
األصــوات الــي مت إضافتهــا للفيلــم ووقــت تشــغيل كل منهــا وهــي:
* صوت الفيلم األصلي.
*صوت سيارة الشرطة.
*أصوات مسجلة بصوت املعلم يتم تشغيلها بالتزامن مع عرض نفس العبارة املسجلة.

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*الفيلم األصلي
Safe Trip Film
*الفيلم Project4b
*املشروع

Safe Trip Solved
*جهاز عرض
*جهاز املعلم

҉مــن اخلــرات الســابقة للمتعلمــن طــرح ســؤال حــول كيفيــة تشــغيل الربنامــج وإنشــاء ملــف جديــد وطلــب تنفيــذ ذلــك
عمليــا مــن أحــد املتعلمــن علــى اجلهــاز املتصــل جبهــاز العــرض حيــث يتــم إنشــاء ملــف جديــد.
ً

*جهاز عرض
*جهاز املعلم

҉شرح مبسط لتوضيح الطرق الثالث إلضافة الصوت وهي:
1فصل الصوت من الفيلم.
.
2استرياد ملف الصوت.
.
3تسجيل الصوت.
.
وتوضيح أن األصوات يتم إضافتها يف مسارات وتظهر كموجات صوتية.
҉التقصــي واالستكشــاف للبحــث (مــن خــال مصــادر التعلــم املتاحــة الــي يوفرهــا املعلــم مثــل اآليبــاد ،أجهــزة املختــر ،فيلــم،
مقالــة )...عــن الفــرق بــن الصــوت األحــادي  Monoوالصــوت الثــاين  Stereoيف نشــاط مجاعــي وتســجيل ذلــك يف الكتــاب
املدرســي ص  160مث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.

*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*كتاب املتعلم
*أجهزة احلاسب اآليل
*آيباد
*مقالة
* فيلم
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حمتوى
التعلم

 -1فصل

الصوت من
الفيلم

 -2استرياد

ملف الصوت

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
҉يقدم املعلم شرح مبسط يوضح فيه إمكانية فصل الصوت من الفيلم بطريقتني:
فيلمــا يتابعــه املتعلمــون الســتنباط خطــوات فصــل الصــوت اخلــارج مــن الســماعات باســتخدام اخليــار
*يعــرض املعلــم
ً
 Windows WASAPIوالتأكيــد علــى أن الربنامــج يف هــذه الطريقــة يفصــل الصــوت مــن الفيلــم باالعتمــاد علــى كــرت
الصــوت ويتــم اســتخدام الســماعات كجهــاز ادخــال حيــث يتــم تســجيل صــوت الفيلــم اخلــارج مــن الســماعات بــدون
التقــاط األصــوات املحيطــة ممــا حيافــظ علــى نقــاوة وجــودة الصــوت ،ويتــم اســتكمال العمــل يف امللــف بفصــل الصــوت مــن
الفيلــم  Safe Trip Filmوإضافتــه يف ملــف الصــوت.
*الســحب واالفالت ويتم فيها ســحب وإفالت الفيلم إىل نافذة الربنامج.
҉مناقشة املتعلمني والتأكيد على:
تلقائيأ.
*إدراج مسار الصوت TRack
ً
*موجة شدة الصوت تعرب عن مستوى الصوت.
*لوحة خصائص املقطع الصويت.
*اسم املقطع الصويت مطابق السم الفيلم الذي مت فصل الصوت منه.
҉اســتكمال العمــل يف امللــف الــذي مت إنشــاؤه لتوضيــح كيفيــة إســترياد ملــف Sound1مــع مناقشــة املتعلمــن أثنــاء الشـــرح
لتعريفهــم باخلطــوات مــن خــال خربهتــم الســابقة يف اســترياد الصــوت داخــل الربامــج ،وميكــن توفــر خطــوات إضافــة
الصــوت يف بطاقــات للمجموعــات ويف نشــاط مجاعــي باســتخدام إســتراتيجية االصطفــاف يتــم ترتيــب اخلطــوات مث
املناقشــة وتقــدمي التغذيــة الراجعــة والتطبيــق العملــي الســترياد ملــف الصــوت.
҉العصف الذهين :ميكن طرح تســاؤل حول الفرق بني فتح امللف الصويت واســترياد امللف الصويت.
معا.
҉إلفت انتباه املتعلمني أثناء اســترياد امللف الصويت إىل إمكانية اســترياد عدة ملفات ً
҉ناقــش املتعلمــن بعــد اســترياد الصــوت حــول امسه،شــكل املوجــات الصوتيــة ولوحــة خصائصــه وشــغل الصــوت والحــظ
معــا.
أنــه يتــم تشــغيل مجيــع األصــوات ً
҉توضيح إمكانية اســتخدام الســحب واإلفالت الســترياد ملف الصوت.
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مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*فيلم

Safe Trip film

*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*الصوت Sound1

 -8الصوت

حمتوى
التعلم

 -3تسجيل
الصوت

حترير

الصوت

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
҉نشــاط للمجموعــات ملناقشــة شاشــة الربنامــج واســتنتاج األداة اخلاصــة بالتســجيل مــن خــال خــرات املتعلمــن يف
حياهتــم اليوميــة.
҉ميكــن توفــر بطاقــات خلطــوات تســجيل الصــوت للمجموعــات وباســتخدام إســتراتيجية الترتيــب الصامــت يتــم
ترتيــب اخلطــوات يف نشــاط مجاعــي مث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة والتطبيــق العملــي مبشــاركة املتعلمــن
لتســجيل العبــارة (لقيــادة آمنــه) مــع التأكيــد علــى كتــم األصــوات األخــرى عنــد التســجيل.
҉تكليــف متعلمــن اثنــن بتســجيل العبارتــن (اربــط حــزام األمــان) و (ضــع اهلاتــف النقــال يف املــكان املخصــص لــه)
مــع التأكيــد علــى:
*كتــم األصــوات األخــرى أثناء التســجيل ملنــع تداخل األصوات.
*يلفــت املعلــم انتبــاه املتعلمــن ملالحظــة اخلــط الفاصــل بــن التســجيالت الثــاث ،والناتــج عــن تســجيل كل منهــا
علــى حــدة.
҉العصــف الذهــي :يطــرح املعلــم تســاؤل عــن توقيــت تشــغيل كل منهــا وصحــة موضعــه ويناقــش ذلــك مــع املتعلمــن
كتمهيــد للبنــد التــايل.
҉مناقشــة أمهيــة حتريــر الصــوت ( نقلــه ،نســخه ،تشــغيله  ) ....واالستفســار عــن اخلطــوة األوىل املطلوبــة مــن اخلــرات
الســابقة للمتعلمــن وهــي التحديــد.
҉إتاحــة الفرصــة للمتعلمــن يف املجموعــات الستكشــاف وتقصــي طــرق حتديــد الصــوت ســواء كامـ ً
ـا أو أجــزاء منــه ،مث
ـوائيا باســتخدام أحــد تطبيقــات اآليبــاد املختلفــة لعــرض مــا توصلــت عليــه ومناقشــة املجموعــات
اختيــار املجموعــات عشـ ً
مث التغذيــة الراجعــة.
҉توضيــح أنــه قــد حنتــاج أحيانــا حلــذف مقطــع مــن الصــوت مثـ ً
ـا أثنــاء التســجيل قــد تكــون هنــاك فتــرات الصمــت حنتــاج
متتابعــا ،أو عنــد الرغبــة حبــذف جــزء غــر مرغــوب بــه مــن التســجيل ،مث طــرح تســاؤل
حلذفهــا ليظهــر التســجيل
ً
حــول كيفيــة حــذف مقطــع مــن الصــوت ،وإتاحــة الفرصــة للمجموعــات لالستكشــاف والتقصــي مث مناقشــة املجموعــات
والتغذيــة الراجعــة وحــذف األجــزاء غــر املرغــوب هبــا يف بدايــة تســجيل التعليــق الصــويت .
҉مناقشــة املتعلمــن حــول أمهيــة توقيــت األصــوات الــي مت تشــغيلها ،وأمهيــة تغيــر موضــع كل مقطــع وتطبيــق ذلــك
علــى التســجيل الصــويت لتغيــر موضعــه إىل الثانيــة  3:21مث تكليــف اثنــن مــن املتعلمــن لتغيــر موضــع بقيــة املقاطــع
الــي مت تســجيلها إىل مواضعهــا الصحيحــة.
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*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*ميكرفون

*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*أجهزة املتعلمني
*ملف الصوت الذي
مت إنشاؤه
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حمتوى
التعلم

حترير

الصوت

إضافة

املؤثرات

على الصوت

حفظ امللف

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند
҉بعــد نقــل األصــوات يتــم تشــغيل الصــوت وطــرح مشــكلة أن صــوت الفيلــم األصلــي حيتــاج خلفــض مســتواه إلبــراز التعليــق
الصــويت املتزامــن معــه ،ويتــم توفــر ورقــة نشــاط حتتــوي اخلطــوات مــع إتاحــة الفرصــة للمتعلمــن يف املجموعــات
عمليــا للتعــرف علــى كيفيــة التحكــم مبســتوى الصــوت مث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.
لترتيبهــا واستكشــاف ذلــك
ً
҉تكليــف اثنــن مــن املتعلمــن بتخفيــض مســتوى مقطــع صــوت الفيلــم املتزامــن مــع صــوت التعليــق الصــويت املســجل علــى
جهــاز املعلــم املتصــل جبهــاز العــرض.
҉تشــغيل امللــف الصــويت وطــرح مشــكلة احلاجــة لنســخ الصــوت  Sound1وهــو صــوت ســيارة الشــرطة إىل هنايــة امللــف،
ومناقشــة املتعلمــن مــن خرباهتــم الســابقة عــن كيفيــة نســخ مقطــع مــن الصــوت ،وميكــن توفــر نشــاط لترتيــب
اخلطــوات مث مناقشــة كيفيــة النســخ والتغذيــة الراجعــة وتكليــف أحــد املتعلمــن مبســاعدة املعلــم يف نســخ الصــوت إىل
هنايــة امللــف.
*تلميــح :يتــم لفــت انتبــاه املتعلمــن إلمكانية نقل الصوت بعد نســخه كما تعلمنا يف أحد البنود الســابقة.
*تلميــح :لعــرض مجيــع مســارات الصــوت ميكنــك تغيــر ارتفــاع املســار بوضــع مؤشــر الفــأرة علــى احلــد الفاصــل بــن
املســارين مث تغيــره بالســحب واإلفــات.
*تلميــح :لدقــة العمــل ميكــن تكبــر عرض موجات الصوت بتدويــر عجلة الفأرة مع الضغط على زر .Ctrl
҉يناقــش املعلــم املتعلمــن حــول املؤثــرات املختلفــة الــي ميكــن إضافتهــا للصــوت مــن خــال خربهتــم يف التعامــل مــع
األصــوات يف احليــاة اليوميــة عــر تطبيقــات األجهــزة الذكيــة أو الربامــج احلاســوبية ،وشــرح مبســط للمؤثــرات املختلفــة
الــي ميكــن إضافتهــا للملــف الصــويت .
҉نشــاط للمجموعــات لتطبيــق نشــاط الكتــاب ص  169الســتنتاج وظائــف املؤثــرات املختلفــة يف اجلــدول وتأكيدهــا مــن
خــال املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.
҉ شــرح مبســط لتوضيح الفرق بني حفظ امللف كمشــروع ميكن التعديل عليه الحقً أ ،وتصديره كملف صويت.
҉يناقــش املعلــم املتعلمــن مــن خرباهتــم الســابقة يف الربامــج املختلفــة حــول كيفيــة حفــظ امللــف كمشــروع ميكــن التعديــل
عليــه الحقً ــأ ويكلــف أحــد املتعلمــن باستكشــاف ذلــك وتطبيقــه علــى جهــاز املعلــم.

222

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*أجهزة املتعلمني
*ملف الصوت الذي
مت إنشاؤه

*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*كتاب املتعلم
*جهاز املجموعة
*ملف الصوت الذي
مت إنشاؤه
*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*ملف الصوت الذي
مت إنشاؤه
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حمتوى التعلم

تصدير امللف

نشاط

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉يوضــح املعلــم كيفيــة تصديــر امللــف الصــويت الســتخدامه ،مــع التأكيــد علــى أن ملــف الصــوت ســيحتوي علــى
مجيــع األصــوات املوجــودة يف امللــف مدموجــة حيــث ســيتم تصديرهــا كصــوت واحــد علــى مســار  trackواحــد.
҉يف جمموعة ثنائية يطبق املتعلم مع زميله باستخدام استراتيجية املدرب نشاط ص .173
҉توضيــح إمكانيــة دمــج ملفــي الصــوت والفيلــم إلنتــاج فيلــم متكامــل مــن خــال أحــد برامــج حتريــر األفــام

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*ملف الصوت الذي مت
إنشاؤه
*كتاب املتعلم
*أجهزة احلاسب اآليل
للمجموعات

مثــل حمــرر الفيديــو املوجــود علــى األجهــزة ،صانــع األفــام  ،Windows Movie Makerأو مــن خــال برنامــج

دمج الصوت
مع الفيلم

 Blenderأو مــن خــال برنامــج  Microsoft Power Pointوتصديــره كفيلــم.

҉تنويه :يتوفر يف جملد  QRفيلم يوضح طريقة الدمج يف كل برنامج من الربامج املذكورة.
҉تلميح  :توجيه املتعلمني لالطالع على حمتوى الرمز  QRبالكتاب املدرسي يف بداية الدرس.

҉تلميــح :ميكــن توفــر طريقــة التصديــر للمتعلمــن مطبوعــة ( مــن حمتــوى الرمــز  QRبالكتــاب املدرســي يف
بدايــة الــدرس ) وإتاحــة الفرصــة هلــم ملناقشــتها يف املجموعــات.

التطبيق
ماذا تعلمت؟

҉يطبق املتعلم ورقة العمل املطلوبة.
҉ ُيق ِّيم املتعلم َتعلُمه يف اجلدول ،ويرسم اخلريطة الذهنية.

*أجهزة احلاسب اآليل
وكتاب املتعلم وملفات
أوراق العمل
*ألوان للمجموعات
*كتاب املتعلم

֎مالحظة :عند فصل الصوت من الفيلم باختيار  WINDOWS WASAPIأنه يتم االعتماد على كرت الصوت لفصل الصوت من الفيلم واخلارج من السماعات حيث
يتم استخدام السماعات كجهاز إدخال ،وال يتم التقاط األصوات املحيطة ،ولو مت كتم الصوت  MUTEيتم فصل الصوت وتسجيله دون أي مشاكل.
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مالحظات للمعلم:
҉أحد برامج حترير امللفات الصوتية الذي يتيح للمستخدم جمموعة من األدوات لتسجيل الصوت وحترير امللفات الصوتية ،ويتميز الربنامج بأنه:
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مهارات إضافية يف الربنامج
❶دمج األصوات

҉يتـيح البـرنامج دمج صوتـني بتحديدمها مث من القائمة  > Editمن القائمة الفرعية اختـر  > Clip Boundariesاختـر. Join

وإذا كان الصوتـني متقاربيـن علـى مسار واحد ميكن دجمهما بالضغط علـى اخلط الفاصل بيـنهما.

❷اقتصاص الصوت
҉ميكن اقتصاص جزء من الصوت حلذف مجيع األصوات من املسار عدا املقطع املحدد ،وللتعرف علـى ذلك اتبع اخلطوات التالـية:
 .1حدد اجلزء املطلوب من الصوت يف املسار.
 .2يف شريط األدوات اضغط علـى أداة اقتصاص الصوت
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والحظ أنه قد مت اقتصاص اجلزء املطلوب من الصوت وحذف بقية األجزاء كما بالصورة التالـية:

❸التحكم مبستوى الصوت
 -1يف شريط األدوات اضغط على أداة التحكم بالصوت

والحظ حتول شكل مؤشر الفأرة إىل

باللون األبيض.

غير يف مستوى الصوت.
 -2اضغط بالزر األيسر على املكان املطلوب تغيري مستوى الصوت فيه وبالسحب واإلفالت ّ
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❹تقسيم األصوات

يتيح الربنامج إمكانية تقسيم الصوت واستخدام األجزاء املطلوبة منه فقط يف املشروع وذلك باتباع اخلطوات التالية:
لتحديد اإلطار الذي سيتم التقسيم عنده اضغط بالزر األيسر للفأرة على املكان املطلوب التقسيم عنده أو حدد املنطقة املطلوب تقسيمها.
.1
من قائمة  > Editمن القائمة الفرعية اختر  > Clip Boundariesاختر  ،Splitوالحظ ظهور خط مسيك أسود يوضح مكان التقسيم.
.2

.3

ميكنك التعامل مع كل قسم على حدة حبفظه وتصديره أو حذف املقطع غري املرغوب به من ملف الصوت.
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التخزين السحايب

اجلزء الثاين :وحدة األدوات الرقمية
 -1التخزين السحابـي
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҉تفعيل القيمة التربوية الشهرية خالل احلصة باألسلوب املناسب ومناقشتها مع املتعلمني.
҉تشجيع املتعلمني على استشعار قيمة الوقت واستثماره بكفاءة وإجيابية.
҉االستخدام اآلمن لألجهزة الرقمية.
҉التعامل اآلمن مع اإلنترنت.

				

احرص على تعزيز املهارات التالية خالل احلصة :

املالحظة – التفكري– اإلصغاء -التحليل – التركيب – االستنتاج  -التواصل مع اآلخرين – املناقشة -النقد البناء واحترام آراء اآلخرين – التعاون –

النظام أثناء األنشطة.

 من املهم اإلشارة إىل حمتوى جملد الرمز  QRاملوجود يف الكتاب املدرسي ص  179وتوجيه املتعلمني لالستفادة من املعلومات وأوراق العملاملتوفرة يف املجلد.

 -التأكيد على التعامل اآلمن مع اإلنترنت:

֎عدم تقدمي أي معلومات شخصية ،بيانات أو صور لآلخرين أثناء التواجد على اإلنترنت.
֎ عدم التواصل مع الغرباء.

֎استخدام احلساب الشخصـي فقط وعدم استخدام حسابات اآلخرين.
֎احلفاظ على سرية بيانات احلساب الشخصي.

֎عدم فتح رسائل إلكترونية  /مرفقاهتا إذا كانت جمهولة املصدر أي النعرف ُم ْر ِسلها.
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حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

مصادر التعلم واملواد
املقترحة

҉تكليــف أحــد املتعلمــن بقــراءة قصــة االستكشــاف مــن الكتــاب املدرســي ص  180مث مناقشــة املتعلمــن حــول
موضــوع االستكشــاف.

االستكشاف
إمكانية
استخدام
إحدى
الطرق
التالية أو
غريها
حسب ما
مناسبا
تراه
ً
للمتعلمني
يف الفصل.

دون أفــكارك أهــم
҉عــرض فيلــم عــن التخزيــن السحابـــي يســتخلص منــه املتعلمــون باســتخدام اســتراتيجية ِ ّ
املعلومــات املكتســبة عــن مفهــوم وأمهيــة التخزيــن السحابـــي ،مث مناقشــة املتعلمــن يف املجموعات عــن املعلومات
الــي مت اســتنتاجها والتغذيــة الراجعــة.
҉توفــر مقالــة عــن التخزيــن السحابـــي ويف نشــاط للمجموعــات يتم قراءهتا ومناقشــتها مث مناقشــة املجموعات
والتغذيــة الراجعة.
҉تكليــف املتعلمــن باملجموعــات بالبحــث باســتخدام أجهــزة املجموعــات عــن مفهــوم التخزيــن السحابـــي مث
املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.
҉تطبيــق نشــاط الكتــاب ص  181يف جمموعــات ثنائيــة للتعــرف علــى بعــض التطبيقــات الــي تتيحهــا شــركة
 Microsoftمث اســتنتاج التطبيــق الــذي ســيتم التعــرف عليــه يف الــدرس.

*كتاب املتعلم
*فيلم
*مقالة
*أجهزة احلاسب اآليل
*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*قصاصات ورقية
للمفهوم

҉توفــر التعريــف يف قصاصــات حبيــث يتعــاون املتعلمــون يف املجموعــات لترتيــب هــذه القصاصــات للتعــرف علــى
مفهــوم التخزيــن السحابـــي مث املناقشــة والتغذيــة الراجعة.

التخزين
السحابـي
OneDrive

҉شــرح مبســط باســتخدام العــرض التقدميــي عــن مفهــوم التخزيــن السحابـــي وهــي خدمــة تقدمهــا شــركة
 Microsoftلتخزيــن ومشــاركة امللفــات مــن أي مــكان وعلــى أي جهــاز حاســب آيل أو جهــاز كفــي أو لوحــي متصــل
باإلنترنــت ،واســتعراض بعــض املواقــع الــي تقــدم هــذه اخلدمــة.
҉توفري نشاط كلمة السر للمتعلمني الستنتاج اسم املوقع مقدم خدمة التخزين السحابـي.
҉نشــاط للمجموعــات باســتخدام اســتراتيجية عبــوة البســكويت (  )Cookies Jarللتعــرف علــى مميــزات التخزيــن
السحابـي وهي:
*إنشــاء ملفــات عــر التطبيقــات الســحابية لربامــج  Microsoft Officeوحفظهــا وفــق املســاحة
التخزينيــة املتاحــة للمســتخدم.
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*عرض تقدميي
*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*نشاط كلمة السر
للمجموعات
*نشاط البسكويت

اجلزء الثاين :وحدة األدوات الرقمية

حمتوى التعلم

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

*إنشــاء ملفــات عــر التطبيقــات الســحابية لربامــج  Microsoft Officeوحفظهــا وفــق املســاحة
التخزينيــة املتاحــة للمســتخدم.
*إمكانيــة وصــول املســتخدم مللفاتــه مــن أي جهــاز متصــل باإلنترنــت ،ومزامنــة امللفــات ألي حتديــث
يتــم إجــراؤه علــى كل األجهــزة اخلاصــة باملســتخدم.
التخزين
*إمكانيــة مشــاركة امللفــات مــع اآلخريــن بارســال رابــط املشــاركة بالربيــد اإللكتــروين أو بأحــد
مواقــع التواصــل اإللكتــروين ( مــع إمكانيــة حتديــد صالحيــات املشــاركة :للعــرض ،للتعديــل)..
السحابـي
 OneDriveتلميحات:
	•التأكيد على عدم فتح الروابط غري معروفة املصدر ،وعلى عدم إرساهلا لآلخرين.
	•التأكيد على عدم استخدام شبكات  Wi-Fiالعامة.
	•التأكيد عند استخدام جهاز ليس جهاز املتعلم الشخصي بعدم حتديد خيار تذكر بيانات الدخول.
	•التأكيد على تسجيل اخلروج من احلساب عند انتهاء العمل.
إنشاء حساب
للدخول
إىل موقع

التخزين
السحابـي
OneDrive

التعامل مع
امللفات يف
OneDrive

҉التعريــف خبطــوات إنشــاء حســاب للدخــول إىل موقــع التخزيــن السحابـــي  OneDriveباســتخدام عــرض
تقدميــي أو بالتطبيــق العملــي املباشــر.
҉يف إطــار االســتعداد للحصــة الدراســية مــن املهــم أن يوفــر املعلــم بيانــات احلســابات الــي وفرهتــا الــوزارة
للمتعلمــن الســتخدامها يف التطبيــق العملــي ،وإرســال امللــف املطلــوب إرســاله للمتعلمــن يف ورقــة العمــل.
҉ميكــن يف حــال عــدم توفــر بيانــات املســتخدمني إنشــاء احلســابات بواســطة املتعلمــن خــال احلصــة بعــد شــرح
هــذا البند مباشــرة.
҉تزويــد املتعلمــن بعنــوان موقــع خدمــة التخزيــن السحابـــي وتكليــف املجموعــات باستكشــاف كيفيــة تســجيل
الدخــول للحســاب مث املناقشــة والتغذيــة الراجعــة.
҉التعريف بكيفية التعامل مع امللفات من خالل رفع امللف ( مميزات .) OneDrive
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مصادر التعلم واملواد
املقترحة

*جهاز عرض
*جهاز املعلم

*عرض تقدميي
*جهاز عرض
*جهاز املعلم

*عرض تقدميي
*جهاز عرض
*جهاز املعلم

التخزين السحابـي

حمتوى التعلم

تابع التعامل
مع امللفات يف
OneDrive

نشاط

أمثلة /أنشطة تعلم مقترحة لشرح البند

҉توفــر خطــوات مشــاركة امللــف واتاحــة الفرصــة للمتعلمــن يف نشــاط مجاعــي الستكشــاف الطريقــة
مث مناقشــة املجموعــات والتغذيــة الراجعــة.
҉تقســيم املجموعــات إىل جزئــن :جــزء يتــم تزويــده بشاشــة متــت مشــاركته بواســطيت ،واجلــزء
اآلخــر يتــم تزويــده بشاشــة متــت مشــاركته بواســطة ،حبيــث تتناقــش املجموعــات بالشاشــات مث
تتعــاون املجموعــات يف كل جــزء باســتعراض مــا حتتويــه الشاشــة مــن مهــارات.
҉مناقشــة املجموعــات بكيفيــة التعامــل مــع امللفــات مــع التأكيــد علــى أمهيــة هــذه اخلدمــة يف حفــظ
وختزيــن امللفــات مــع إمكانيــة الوصــول إليهــا عنــد احلاجــة.

*عرض تقدميي
*جهاز عرض
*جهاز املعلم
*نشاط للمجموعات

҉اســتخدام اســتراتيجية التتابــع احللقــي لتطبيــق نشــاط الكتــاب الســتعراض امللــف الــذي أرســله املعلــم إىل

*أجهزة احلاسب اآليل
*كتاب املتعلم

املتعلمــن وكتابــة اســم املتعلــم يف هنايــة امللــف.

҉يعــرض املعلــم عــدة أســئلة عــن الــدرس باســتخدام أحــد تطبيقــات اآليبــاد مثــل Kahoot,
 Plickers,TinyTap, Make itأو غريهــا ،وتشــارك املجموعــات باإلجابــة علــى األســئلة علــى التــوايل.

التطبيق

҉ ُيط ِّبق املتعلم ورقة العمل املطلوبة.

҉يف ورقــة العمــل أ مــن املهــم رفــع امللــف ( أمساء املشــروع ) على حســابك إلرســال رابط امللــف للمتعلمني
الســتكمال ورقــة العمــل حيــث يكتب املتعلم امسه واســم مشــروعه أمام رقمه يف الكشــف.

ماذا تعلمت؟

مصادر التعلم واملواد املقترحة

҉ ُيق ِّيم املتعلم تعلُمه باإلجابة عن األسئلة يف جدول ع ِّبر عن رأيك ورسم اخلريطة الذهنية.
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*آيباد
*أجهزة احلاسب اآليل
* ملفات أوراق العمل
* كتاب املتعلم
* ألوان

* كتاب املتعلم

اجلزء الثاين :وحدة األدوات الرقمية

إضافة جملدات مشتركة ومزامنتها مع OneDrive
Office.com OneDrive

҉هــذه املقالــة حــول  OneDriveعنــد تســجيل الدخــول باســتخدام حســاب شــخصي علــى نظــام التشــغيل  Windows 10أو  Windows 7أو  Windows Vistaأو .Mac
ميــزة "اإلضافــة إىل  OneDriveاخلــاص يب" غــر متوفــرة يف نظــام التشــغيل  Windows 8.1أو يف أنظمــة التشــغيل األخــرى عنــد تســجيل الدخــول باســتخدام
حســاب العمــل أو املؤسســة التعليميــة.
҉عندمــا يشــارك أحدهــم جملــدًا ومينحــك أذونــات التحريــر فيــه ،أضــف املجلــد املشــترك إىل  OneDriveاخلــاص بــك لتســهيل التحرير واســتخدام املجلــد وحمتوياته.
إذا قمــت مبزامنــة املجلــد إىل أجهــزة الكمبيوتــر الــي تعمــل بنظــام  Windowsأو  Macوالــي تشــغّ ل تطبيــق  ،OneDriveفيمكنــك اســتخدام املجلــد مــن دون اتصــال
باإلنترنت.
҉مالحظــة :ال تســتخدم املجلــدات املشــتركة الــي متــت إضافتهــا إىل  OneDriveأيــً مــن مســاحة التخزيــن اخلاصــة بـــ  .OneDriveبــل تســتهلك فقــط مــن مســاحة
التخزيــن اخلاصــة مبالــك املجلــد.
҉إضافة جملد مشترك إىل OneDrive
قم بتسجيل الدخول إىل  OneDriveعلى املستعرض.
 .1يف جزء تنقل  ،OneDriveضمن OneDrive ،انقر فوق مشترك .يتم وضع
عالمة ميكن التحرير على املجلدات اليت ميكنك إضافتها إىل .OneDrive

 .2احبــث عــن املجلــد الــذي تريــد إضافتــه وانقــر فــوق الدائــرة املوجــودة يف جانــب املجلــد
لتحديــده.
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 .3انقــر فــوق إضافــة إىل  OneDriveاخلــاص يب ،أو إذا كنــت تفضــل ،ميكنــك النقــر بــزر الفــأرة األميــن فــوق
املجلــد مث النقــر فــوق إضافــة إىل .OneDrive

*هامُ :يعد اخليار إضافة إىل  OneDriveاخلاص بـي غري متوفر يف احلاالت التالية:
• تسجيل الدخول باستخدام حساب العمل أو املؤسسة التعليمية.

• لقــد ســبق لــك إضافــة املجلــد إىل  ،OneDriveأو أنــك قمــت بتحديــد أكثــر مــن جملــد( .ال

ميكنــك إضافــة جملــدات متعــددة يف نفــس الوقــت).

• العنصــر الــذي حتــاول إضافتــه ليــس جملــدًا .إن اخليــار إضافــة املجلــد إىل OneDrive

اخلــاص بـــي غــر متوفــر للملفــات الفرديــة أو ملجموعــات مــن امللفــات مثــل األلبومــات.

*تلميــح :إذا كنــت ال تريــد مزامنــة حمتويــات املجلــد ومشــاركتها ،فانقــر فــوق تزنيــل .تــؤدي هــذه
اخلطــوة إىل نســخ املجلــد وحمتوياتــه علــى جهــاز الكمبيوتــر ،وليــس علــى  .OneDriveميكنــك حتريــر
امللفــات دون اتصــال ،ولكــن قــد يتعــذر عليــك عــرض التحديثــات الــي أجراهــا اآلخــرون ،وقــد ال يتمكنــون مــن رؤيــة التحديثــات الــي جتريهــا أنــت.

البحث عن املجلدات املشتركة يف OneDrive

҉تظهر املجلدات املشتركة اليت متت إضافتها إىل  OneDriveيف موقع  OneDriveعلى الويب يف طريقة العرض ملفات.
҉إذا كنت تستخدم تطبيق املزامنة  OneDriveعلى الكمبيوتر ،فيمكن مزامنة املجلد إىل الكمبيوتر.

على الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام التشغيل  ،Windowsاحبث عن املجلد يف "مستكشف "Windows؛ وعلى الكمبيوتر الذي يعمل
بنظام التشغيل  ،Macاستخدم "الباحث" لتحديد موقعه.

҉مالحظــات :إذا كان لديــك تطبيــق مزامنــة  OneDriveولكــن ال تتــم مزامنــة املجلــد املشــترك إىل الكمبيوتــر ،فقــد تكــون ميــزة املزامنــة االختياريــة قيــد
التشــغيل .إن هــذه احلالــة غــر شــائعة ،ولكــن إلصالحهــا ،انتقــل إىل أدوات النظــام علــى الكمبيوتــر (إذا كنــت تســتخدم نظــام التشــغيل  ،Macفانتقــل
إىل شــريط القوائــم) واحبــث عــن تطبيــق املزامنــة
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 .1حدد أيقونة سحابة .OneDrive
 .2يف مركز النشاط ،حدد املزيد > إعدادات.
 .3على عالمة التبويب حساب ،حدد اختيار جملدات ،وحدد مربعات املجلدات اليت تريد مزامنتها.

املزيد حول املجلدات املشتركة على OneDrive
هل مازال بإمكاين الوصول إىل املجلدات املشتركة إذا مل أقم بإضافتها إىل  OneDriveاخلاص يب؟

نعــم ،ميكنــك الوصــول إليهــا مــن القائمــة مشــترك علــى  OneDrive.comأو يف تطبيقــات  OneDriveلألجهــزة املحمولــة .مــازال بإمكانــك نســخ أي عنصــر يف
املجلــد ونقلــه وحتريــره وإعــادة تســميته ومشــاركته وحذفــه.
ماذا حيصل إذا نقلت العناصر إىل جملد مشترك أو منه؟

عندمــا تنقــل عناصــر بــن جملــدات مشــتركة ،تفقــد األذونــات احلاليــة اخلاصــة هبــا وحتصــل علــى األذونــات مــن املجلــد الــذي مت نقلهــا إليــه .علــى ســبيل املثــال،
إذا نقلــت عنصــرًا إىل جملــد للقــراءة فقــط ،فيصبــح العنصــر للقــراءة فقــط أيضــا .يشــر نقــل عنصــر مــن جملــد مشــترك إىل جملــد غــر مشــترك إىل أن ذلــك

العنصــر مل يعــد مشــترك مــع أحــد .إذا نقلــت العناصــر ضمــن جملــد مشــترك فقــط ،فــا يطــرأ أي تغيــر علــى أي مــن األذونــات الــي مت تعيينهــا.
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ما الذي حيصل إذا نقلت املجلد املشترك نفسه؟

يتعــذر عليــك نقــل املجلــدات املشــتركة علــى  .OneDrive.comفــإذا قمــت مبزامنــة  OneDriveإىل الكمبيوتــر ،فســيتم نســخ أي جملــد مشــترك تنقلــه إىل

موقــع الوجهــة ،مث تتــم إزالتــه مــن  .OneDriveولكنــه يظــل متوفــرًا يف القائمــة مشــترك.

مالحظــة :انتبــه جيــدًا عنــد نقــل املجلــدات ،فيمكــن أن تؤثــر العمليــة يف أذونــات املشــاركة اخلاصــة باملجلــد .إذا نقلــت جملــدًا مشــتركً ا إىل جملــد آخــر ،في ّتخــذ
أيضــا ميلكــون األذونــات إىل املجلــد الوجهــة .وإذا مل تتــم
أذونــات املجلــد الوجهــة .ويعــي هــذا اإلجــراء أن األشــخاص ال ميكنهــم الوصــول إليــه إال إذا كانــوا ً

أيضــا املجلــد الــذي نقلتــه مشــتركً ا بعــد اآلن.
مشــاركة املجلــد الوجهــة ،فــا يكــون ً
هل ميكنين إعادة تسمية جملد مشترك قد أضفته إىل  OneDriveاخلاص يب؟

نعــم ،ميكنــك إعــادة تســميته .ميكنــك وحــدك رؤيــة االســم اجلديــد الــذي أطلقتــه علــى املجلــد ،وســيظهر هبذا االســم أينمــا قمــت بالوصــول إىل ،OneDrive

مبــا يف ذلــك  OneDrive.comأو تطبيــق  OneDriveعلــى الكمبيوتــر أو تطبيقــات  OneDriveلألجهــزة املحمولــة .لــن يــرى مالــك املجلــد املشــترك أنــه مت
تغيــر االســم وال أي شــخص آخــر ميلــك أذونــات للمجلــد.

مالحظة :ولكن ميكن لآلخرين الذي يشاركون املجلد إعادة تسمية أي من حمتويات املجلد أو تغيريها.

مل ال تظهر العناصر اليت مت حذفها من جملد مشترك يف سلة املحذوفات؟
يتــم إرســال العناصــر الــي مت حذفهــا مــن جملــد مشــترك علــى  OneDrive.comإىل ســلة املحذوفــات اخلاصــة مبالــك املجلــد املشــترك وحــده .مــع ذلــك ،إذا
قمــت مبزامنــة  OneDriveمــع جهــاز كمبيوتــر ،فســتظهر العناصــر الــي مت حذفهــا مــن جملــد مشــترك يف ســلة حمذوفــات جهــاز الكمبيوتــر.
مالحظة :ال ميكن سوى ملالك جملد مشترك أن يستعيد عنصر مت حذفه من املجلد.
كيف ميكنين إزالة جملد مشترك قد أضفته إىل  OneDriveاخلاص يب؟

علــى  ،OneDrive.comيف طريقــة العــرض ملفــات ،حــدد املجلــد املشــترك الــذي تريــد إزالتــه ،مث انقــر فــوق إزالــة مــن OneDrive .تــؤدي هــذه اخلطــوة
إىل إزالــة املجلــد مــن  OneDriveفقــط ،وال يــزال مــن املمكــن الوصــول إليــه مــن القائمــة مشــترك وال تؤثــر يف قــدرة املالــك أو أي شــخص آخــر علــى مشــاركة
ال مــن ذلــك ،يتــم حذفــه مــن  OneDriveاخلــاص باجلميــع وقــد يتعــن علــى مالــك املجلــد اســتعادته.
املجلــد .إذا حذفــت املجلــد بــد ً

مالحظــة :إذا قمــت مبزامنــة  OneDriveإىل كمبيوتــر واحــد أو أكثــر ،تــؤدي إزالــة جملــد مشــترك مــن  OneDriveإىل إزالتــه أيضــا مــن أجهــزة الكمبيوتــر
تلــك.
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مــاذا حيــدث إذا توقــف املالــك عــن مشــاركة جملد قــد أضفته إىل  OneDriveاخلاص يب؟

إذا مل يعــد جملــد مــا مشــتركا معــك ،فتتــم إزالتــه مــن  .OneDriveالســتعادة إمكانيــة الوصــول إىل املجلــد ،اطلــب مــن املالــك أو مــن حمــرر مــا مشــاركته

معــك مــن جديــد.

فــرز الصــور وامللفــات أو إعــادة تســميتها أو نقلها يف O neDrive
Office.com OneDrive

بعــد حتميــل الصــور وامللفــات إىل  ،OneDriveميكنــك إعــادة ترتيبهــا وإعــادة تســميتها ونقلهــا علــى موقــع  OneDriveعلــى ويــب لكــي تبقــى دائمــً

منظمــة .قــد حتتــاج إىل تســجيل الدخــول باســتخدام حســاب .Microsoft

تلميحا ت :

҉إذا كنــت ســجلت دخولــك إىل  OneDriveتطبيــق ســطح املكتــب علــى الكمبيوتــر اخلــاص بــك ،فيمكنــك اســتخدام "مستكشــف امللفــات" (أو باحــث
 )Macلفــرز OneDriveملفاتــك وجملداتــك ونقلهــا وإعــادة تســميتها.

҉ميكنــك أيضــا اســتخدام تطبيــق  OneDriveلألجهــزة املحمولــة علــى جهــاز  Androidأو  iOSأو  Windowsاخلــاص بــك لفــرز امللفــات أو املجلــدات
ونقلهــا وإعــادة تســميتها.

عــادة مــا يتــم فــرز املســتندات حســب االســم ،وعــادة مــا يتــم فــرز الصــور حســب تاريــخ إنشــائها .ولكــن ميكنــك تغيــر كيفيــة فرزهــا يف طريقــة
العــرض بنمــط «القائمــة».

فــرز امللفات

ال إىل املجلــد الــذي حيتــوي علــى امللفات أو الصور الــي تريد فرزها.
 .1اســتعرض وصــو ً

 .2حــدد رأس عمــود ،مث حــدد ترتيــب العــرض الــذي تفضلــه( .علــى ســبيل املثــال ،حــدد رأس العمــود االســم ،مث حــدد
مــن أ إىل ي أو مــن ي إىل أ).

ال مــن ذلــك ،يف جــزء التنقــل األميــن العلــوي ،حــدد فــرز لتحديــد الترتيــب الــذي يتــم بــه عــرض ملفاتــك ،علــى
 oبــد ً
ســبيل املثال حســب االســم أو التعديل أو املشــاركة.

مالحظــةُ :يتــاح فقــط اخليــار فــرز يف جــزء التنقــل األميــن العلــوي إذا قمــت بتســجيل الدخــول باســتخدام
حســاب .Microsoft
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إعادة ترتيــب امللفات

يســمح لــك خيــار إعــادة ترتيــب بوضــع العناصــر يف أي ترتيــب تريده ،مث حفظ هــذا الترتيب.

ال إىل املجلــد الــذي حيتــوي علــى امللفات أو الصــور اليت تريد إعــادة ترتيبها.
 .1اســتعرض وصــو ً
 .2يف جــزء التنقــل األميــن العلــوي ،حــدد فرز ،مث حدد إعــادة ترتيب.

مالحظــة :قــم بتثبيــت  Microsoft Silverlightإذا متــت مطالبتــك بذلك.

 .3قــم بترتيــب امللفــات أو الصــور بســحبها بالترتيــب الــذي تريدهــا أن تظهر به.
 .4حــدد حفــظ ترتيب الفرز.

بشــكل فريــد لــكل جهــاز ،لذلــك ال يتــم تطبيــق
مالحظــة :ال ميكنــك إعــادة ترتيــب "فيلــم الكامــرا" اخلــاص بــك .يتــم ترتيــب الفــرز املخصــص
ٍ
التغيــرات الــي تتــم علــى ترتيــب الفــرز علــى موقــع الويــب علــى "مستكشــف امللفــات" أو يف تطبيــق األجهــزة املحمولــة.

مالحظــةُ :يتــاح اخليــار إعــادة ترتيــب فقط إذا قمت بتســجيل الدخول باســتخدام حســاب .Microsoft

إعــادة تســمية ملف أو جملد

 .1حــدد امللــف أو املجلــد الــذي تريــد إعــادة تســميته (يف طريقــة عــرض «قائمــة» ،وضــع عالمــة يف الدائــرة املوجــودة إىل يســار العنصــر؛ ويف

طريقــة عــرض «إطــارات متجانبــة» أو «صــورة» ،ضــع عالمــة يف الدائــرة املوجــودة يف الزاويــة العلويــة اليمــى لإلطــار املتجانــب).
جديد ا.
امسا
ً
 .2حــدد إعادة تســمية ،مث أدخــل ً

مالحظــة :ميكــن لـــ  OneDriveيف بعــض األحيــان إعــادة تســمية العناصر ذات األحرف غــر الصاحلة لك.
لنقــل ملــف أو جملــد على :OneDrive.com

نقــل ملــف أو جملد إىل موقــع خمتلف

ال إىل امللــف أو املجلــد الذي تريــد نقله.
 .1اســتعرض وصــو ً

 .2حــدد العنصــر الــذي تريــد نقلــه (يف طريقــة عــرض «قائمــة» ،وضــع عالمــة يف الدائــرة املوجــودة إىل يســار العنصــر؛ ويف طريقــة عــرض
أيضــا حتديــد عناصــر
«إطــارات متجانبــة» أو «صــورة» ،ضــع عالمــة يف الدائــرة املوجــودة يف الزاويــة العلويــة اليمــى لإلطــار املتجانــب) .ميكنــك ً
معــا.
متعــددة لنقلهــا ً

 .3يف جــزء التنقــل العلــوي ،حدد نقل إىل

ال إىل جملــد الوجهــة ،مث حدد نقل.
 .4يف جــزء نقــل إىل ،اســتعرض وصــو ً
إذا كنــت تريــد إنشــاء جملــد جديــد لتخزيــن العنصر ،حــدد جملد جديد.
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مالحظات:

•

إذا كنــت حباجــة إىل نقــل امللفــات أو املجلــدات بــن حســابات ( OneDriveعلــى ســبيل املثــال مــن حســاب  Microsoftإىل حســاب خــاص بالعمــل

أو املؤسســة التعليميــة) ،فســتحتاج إىل مزامنــة امللفــات مــع الكمبيوتــر الشــخصي أو  Macمث اســتخدم "مستكشــف امللفــات" (لنظــام التشــغيل

 )Windowsأو "باحــث  "Macلنقــل ملفاتــك.

•	ال ميكنــك نقــل الصــور الفوتوغرافيــة مــن طريقــة عــرض الصــور الفوتوغرافيــة ألن طريقــة العــرض القائمــة علــى الويــب فقــط هــذه تقــوم
بتجميــع الصــور الفوتوغرافيــة مــن مواقــع املجلــدات املختلفــة يف  .OneDriveإذا كنــت تريــد نقــل الصــور الفوتوغرافيــة الــي تراهــا هنــاك ،فســوف
حتتــاج إىل البحــث عــن امللفــات يف طريقــة عــرض امللفــات (أو يف "مستكشــف امللفــات" أو "الباحــث") ،مث نقــل امللفــات مــن املواقــع الفعليــة .إذا التقطــت

الصــور الفوتوغرافيــة علــى هاتــف ،فحــاول البحــث عــن املجلــد "فيلــم الكامــرا".

•

ـد ا
وبشــكل مماثــل ،ال ميكنــك نقــل ألبــوم إىل موقــع آخــر ،نظــرًا ألن األلبــوم هــو ً
أيضــا طريقــة عــرض جممعــة مــن امللفــات الفرديــة ،وليــس جملـ ً

ميكــن نقلــه بســهولة كوحــدة واحــدة.

مصــدر املعلومــات اإلثرائية الســابقة:

https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF%
D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-onedrive-8a63cd47-1526-4cd8-bd09-ee3f9bfc1504

مواضيــع إضافيــة لالطــاع عليهــا يف جملــد رمز  QRص .229

҉مزا منة امللفات باســتخدام عميل املزامنة من  OneDriveيف .Windows
҉أنواع امللفات املدعمة ملعاينة امللفات يف OneDrive.
҉حفظ الصور ومقاطع الفيديو يف  OneDriveبشكل تلقائي.
҉حفظ لقطات الشاشة يف  OneDriveتلقائيا.
҉تنظيم الصور والبحث عنها يف OneDrive.
҉حتميل ملفات أو صور إىل  OneDriveيف نظام التشغيل .Android
҉حتميل ملفات أو صور إىل  OneDriveيف نظام التشغيل .iOS

҉حتميــل ملفــات أو صــور إىل  OneDriveلألجهــزة املحمولــة الــي تعمــل بنظام التشــغيل .Windows
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اجلزء الثاين
وحدة املنتجات الرقمية -املشروع

عدد احلصص املقترحة
أربع  -ست حصص

املشروع هو منتج رقمي لعمل تعاوين أو فردي حيقق بعض الكفايات األساسية واخلاصة ،حيث يوظف املتعلم كافة املهارات اليت اكتسبها خالل العام الدراسي إلنتاج هذا
املنتج.

أول :أهداف الوحدة
ً
هتدف وحدة املنتجات الرقمية إىل حتقيق الكفايات اخلاصة وتعزيز وتثبيت معظم املهارات اليت اكتسبها املتعلم خالل العام الدراسي ،وذلك من خالل تركيب الوسائط واألفالم

دراسيا أو أكثر بكل ما حيويه من قيم تربوية ،معلومات علمية و مهارات حياتية متعددة .
مقررا
للحصول على منتج رقمي خيدم
ً
ً
وميكن تلخيص أهداف وحدة املنتجات الرقمية بعدة نقاط منها :
* إظهار اإلبداع واالبتكار لدى املتعلم.

* تشجيع املتعلم على التعبري عن آرائه وأفكاره مبوضوعية.

* تعزيز مهارات االتصال والتعاون والعمل اجلماعي لدى املتعلم.
* تنمية مهارات تنظيم وإدارة الوقت لدى املتعلم.

* تنمية اإلحساس باملسؤولية الفردية واالنضباط لدى املتعلم.

* استخدام التكنولوجيا بشكل فعال ومثمر إلنتاج مشروع مبتكر يوظف فيه املهارات املكتسبة خالل الفصل الدراسي.
* تنمية مهارات التعلم الذايت والبحث باستخدام مصادر متنوعة للتعلم لتطوير مشروعه.

* االطالع على مشاريع خمتلفة أعدت بطرق خمتلفة ،مما يعزز مهارات التفكري لدى املتعلم.
* إكساب املتعلم مهارات التفكري الناقد واختاذ القرارات.

* تعزيز ثقة املتعلم بنفسه وإكسابه مهارات العرض والتقدمي.

* غرس أمهية توظيف ما يتعلمه املتعلم يف التكامل مع املواد الدراسية األخرى ،وربط املواد ببعضها عرب تصميم ونشـر املشاريع ،واالستفادة من املنتجات الرقمية وتطويرها.
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عزيزي املعلم  :احرص على غرس وتعزيز القيم التربوية التالية وغريها من خالل وحدة املنتجات الرقمية:
غرس قيمة التعاون والعمل اجلماعي يف نفوس املتعلمني من خالل تعاوهنم يف إنتاج تصميم متكامل مبا حيقق الدقة يف العمل ،توفري الوقت واجلهد من خالل توزيع األدوار
بني املتعلمني يف املجموعة وتنافسهم اإلجيابـي يف إجناز املشهد املطلوب من كل منهم.
غرس قيمة إتقان العمل وتذكري املتعلمني أن ديننا اإلسالمي احلنيف حيث على إتقان العمل يف مجيع جماالت احلياة.
غرس قيمة االلتزام بالوقت من خالل االلتزام مبوعد تسليم املشروع.
غرس قيم احترام اآلخرين ،النقد البناء وتقبل الرأي اآلخر من خالل عرض ومناقشة املنتجات الرقمية وتقدمي التغذية الراجعة.

عزيزي املعلم احرص على تنمية مهارات التفكري الناقد أثناء عرض املشاريع من خالل:
التأكيد على التفكري بآلية تصميم املشروع املعروض ومناقشة إمكانية استخدام طرق أخرى لتصميمه ،مما يوسع مهارات التفكري االبتكاري لدى املتعلم ،ويساعده على فهم
أعمق للمهارات وتطبيقها للحصول على تصاميم مبتكرة.
االطالع على مشاريع خمتلفة أعدت بطرق خمتلفة مما يعزز مهارات التفكري لدى املتعلم .
نقد تصاميم الزمالء مبوضوعية ،والتغذية الراجعة من خالل إبداء املالحظات واملقترحات عليها (مع غرس قيم احترام اآلخرين  ،النقد البناء وتقبل الرأي اآلخر من خالل
التأكيد على حسن االستماع ،احترام الزمالء عند طرح املالحظات واملقترحات على منتجاهتم الرقمية ،وأن تكون بأسلوب مهذب).

243

اجلزء الثاين :وحدة املنتجات الرقمية

ثانيا :آلية المشروع
ً
ينتج املتعلم مشروعه بشكل فردي ،أو ضمن جمموعة ال يزيد عدد أفرادها على  3أشخاص ،على أن تكون مشاريع أعضاء املجموعة متكاملة ومتكافئة ،حبيث ينجز كل
ويصدره كفيلم (معدل زمن العرض التقرييب للعضو
جزءا من فكرة املنتج الرقمي النهائي ،يوظف فيه معظم املهارات اليت تعلمها،
عضو يف املجموعة (القائد واألعضاء)
ّ
ً

ً
فرديا على إجنازه.
تقييما
متكامل عند عرضه ،ويتم تقييم كل عضو
واحدا
فيلما
الواحد  30-20ثانية ) .يقوم قائد املجموعة بدمج أفالم أعضاء املجموعة لتشكل
ً
ً
ً
ً
الحظ:
فضل توفري مكتبة متكاملة مصنفة من الوسائط املناسبة الستخدامها يف وحدة املنتجات الرقمية للمتعلمني.
ُي ّ

ثالثًا :رحلة المشروع
الحظ عزيزي املعلم أن املشروع مير بعدة مراحل من التخطيط والتنفيذ ميكن تلخيصها على النحو التايل:
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تابع ثالثًا :رحلة المشروع
املرحلة األوىل :التخطيط حلصص وحدة املنتجات الرقمية.

ويف هذه املرحلة خيطط املعلم لوحدة املنتجات الرقمية من خالل :

جتهيز وتوفري مناذج ملنتجات رقمية متنوعة لعرضها على املتعلمني يف احلصة األوىل من هذه املرحلة.

إعداد وجتهيز مناذج املتابعة والتقومي والتقييم للفصول.

تعاون معلمي القسم لتجهيز مكتبة متكاملة من الوسائط املناسبة اليت ميكن للمتعلمني استخدامها يف إنتاج منتجاهتم حسب فكرة املشروع.

االتفاق مع معلمي القسم حول آلية استالم املنتجات الرقمية من املتعلمني وحتديدها.

االتفاق مع معلمي القسم حول طرق توثيق و نشر املنتج الرقمي وتبادله مع اآلخرين.

املرحلة الثانية :البدء بإنتاج املنتج الرقمي.
ويتم فيها :

تعريف املتعلمني بأمهية وحدة املنتجات الرقمية واهلدف منها ،التعريف بآلية املشروع باإلضافة لعرض مناذج لبعض املنتجات الرقمية واليت قد

ختدم املواد الدراسية األخرى أو املجاالت احلياتية املتنوعة ،أو القيم التربوية.
التأكيد على املهارات املطلوبة يف املنتج الرقمي.

إتاحة الفرصة لعرض بعض األفكار للمنتجات الرقمية من املتعلمني حبيث تتم مناقشة كيفية إنتاجها لتوسيع مدارك املتعلمني.

التعريف بالتسلسل الزمين إلنتاج املنتجات الرقمية وحتديد مواعيد عرض ،مناقشة ،استالم ونشر املنتج الرقمي.

املرحلة الثالثة :تنفيذ املنتج الرقمي.
وتتم فيها مناقشة خطوات تنفيذ املنتج الرقمي ،وتوجيه املتعلمني الستكمال ص  203-202من الكتاب املدرسي والتطبيق العملي للمشاريع.
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• حتديــد موضــوع املشــروع واهلــدف

• حتديد املتعلم آللية العمل اليت سيتبعها
مجاعيا.
فرديا أم
يف مشروعه سواء أكان
ً
ً
• تكوين جمموعة أو االنضمام ملجموعة
إذا رغب املتعلم بالعمل اجلماعي.

منــه.
• تســجيل اســم املشــروع يف الكتــاب
ص .202
• إعــداد خريطــة ذهنيــة متكاملــة
للمشــروع ومراحــل تنفيــذه يف الكتــاب
ص .201
• التأكيــد علــى أن حتتــوي اخلريطــة
الذهنيــة علــى اســم وفكــرة املنتــج
الرقمــي ،كمــا حتتــوي علــى أجزائــه
وتوزيــع املهــام علــى أعضــاء املجموعــة
وخطــوات ومراحــل التنفيــذ واملهــارات
املســتخدمة يف كل جــزء.

عضوا يف جمموعة يتم
•إذا كان املتعلم
ً
تقسيم العمل بني األعضاء ،وحتديد
املشهد املطلوب من كل عضو.

• جتميع الوسائط املناسبة سواء صور أو
أفالم أو أصوات وجتهيزها الستخدامها
يف املشروع.

• يرسم العقد املستخدمة يف املشروع

• خيطط للتأثريات احلركية املطلوبة

يف خمطط العقد يف الكتاب ص .201

عند إنتاج املشروع.
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• عرض املشروع ،حيث يشرح املتعلم
فكرة املشروع وخطوات التصميم.
مجاعيا يعرض كل
• إذا كان العمل
ً
متعلم اجلزء الذي قام بتصميمه.

• التغذية الراجعة من املعلم
والزمالء ،تقبل املالحظات
ومناقشتها.
• توجيه املتعلم الستكمال ص .205

• التعديل على التصميم حسب

مجاعيا يتم جتميع
• إذا كان العمل
ً
أفالم أعضاء املجموعة يف فيلم
واحد متكامل وإضافة الصوت للفيلم
النهائي إن لزم.

التغذية الراجعة من مالحظات املعلم
والزمالء.

• حتديد طريقة تسليم املشروع.

ذاتيا للمـشروع
• تقييم املتعلم ً
والتأكد من مشوليته واحتوائه على
معظم املهارات املطلوبة.
• توجيه املتعلم الستكمال ص .204

• توثيق املشروع.
• حتديد وكتابة طريقة نشر املشروع
لالستفادة منه :نشره على مدونة
املتعلم  ،أو على أحد مواقع التواصل

تنفيذ التصميم مع إمكانية
االستعانة باملعلم ،الزمالء،
أو مصادر تعلم إضافية عند
احلاجة.

االجتماعي للمتعلم أو املدرسة ،تبادله
عرب شبكة املخترب ،إرساله بالربيد
اإللكتروين لزمالئه...
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تابع ثالثًا :رحلة المشروع
مالحظات عامة أثناء املرحلة الثالثة:

ـارا أو ورقــة عمــل يقــوم املتعلــم بتنفيذهــا ،وعليــه مــن املهــم الســماح للمتعلــم أثنــاء تنفيــذ املشــروع يف احلصــص الدراســية يف خمتــر احلاســوب
҉ املشــروع ليــس اختبـ ً
باالستفســار مــن زمالئــه ومعلمــه حــول املشــروع إذا تطلــب األمــر ذلــك ،وينبغــي علــى املعلــم متابعــة املتعلــم وتســجيل مالحظاتــه ومــا مت إجنــازه يف منــوذج املتابعــة،

والتعــرف علــى خطــوات التنفيــذ ومــدى التقــدم يف العمــل ،مــع حــث املتعلمــن علــى إمتــام التصميــم املطلــوب منهــم بإتقــان ،وأن حيتــوي املشــروع علــى أغلــب املهــارات
الــي مت التدريــب عليهــا يف احلصــص الدراســية.
҉ يتم حتديد موعد تسليم املشاريع ومناقشتها وإبالغ املتعلمني به يف األسبوع السابع.
҉ يناقــش املعلــم املتعلمــن حــول األفــكار الــي حددهــا كل منهــم ،واملوضوعــات الــي مت اختيارهــا وإمكانيــة مشوهلــا لكافــة املهــارات ،ويرشــدهم الســتكمال رحلــة
املشــروع بالكتــاب ص .203-202
҉ التــزام مجيــع املتعلمــن بإجنــاز املنتجــات الرقميــة املطلوبــة خــال احلصــص الدراســية ،واحلــرص علــى أن جيهــز كل عضــو يف املجموعــة املشــهد املطلــوب منــه بنفســه،
ذاتيــا حيقــق الغــرض منــه وهــو إكســاب املتعلــم املهــارات الالزمــة وزيــادة دافعيتــه حنــو التعلــم.
مــع التأكيــد علــى أن إجنــازه
ً

خالل فترة تنفيذ املشروع يف احلصص الدراسية يف خمترب احلاسوب:
ينبغي على املعلم متابعة املتعلم وتسجيل مالحظاته وما مت إجنازه يف منوذج املتابعةمع مراعاة:

҉ حتفيــز وتشــجيع ودعــم املتعلمــن أثنــاء تنفيــذ املشــروع وتعزيــز التعلــم الــذايت لديهــم ،وذلــك حبثهــم علــى اســتخدام بعــض مهــارات الربنامــج األخــرى -ســواء الــي
مت عرضهــا كمعلومــات إثرائيــة يف الكتــاب أو مل يتــم عرضهــا -والبحــث عــن كيفيــة تطبيقهــا.
تشجيع املتعلمني على استخدام خدمات التخزين السحابـي ملشاركة ملفات املنتج الرقمي مع زمالئهم أعضاء املجموعة.
҉
ِ
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تابع ثالثًا :رحلة المشروع
املرحلة الرابعة  :عرض املنتج الرقمي وتقدمي التغذية الراجعة.

҉يعــرض كل متعلــم منتجــه الرقمــي ويتقبــل النقــد اإلجيابـــي البنــاء مــن خــال التغذيــة الراجعــة مــن املعلــم والزمــاء ،كمــا ميكــن إتاحــة الفرصــة لــه
لتعديــل منتجــه الرقمــي حســب املالحظــات.

҉حــث املتعلمــن بعــد االنتهــاء مــن املشــروع علــى جتميــع مشــاهد أعضــاء املجموعــة يف منتــج رقمــي واحــد ،مــع إتاحــة الفرصــة للجميــع للعــرض حيــث يعــرض
كل متعلــم اجلــزء اخلــاص بــه مــن املنتــج الرقمــي ،ويعــرض املهــارات الــي اســتخدمها إلنتاجــه ،ويســتقبل التغذيــة الراجعــة بشــأنه.

҉ يف إطــار التكامــل مــع املــواد الدراســية األخــرى :إمكانيــة دعــوة معلمــي الفصــل للمــواد األخــرى (مثــل التربيــة اإلســامية ،العلــوم واالجتماعيــات  )..حلضــور
حصــة عــرض املشــاريع والتعــرف علــى إمكانــات املتعلمــن وتشــجيعهم ،وميكــن إهــداء املشــروع ملعلــم املــادة الدراســية الــي خيدمهــا لالســتفادة منــه.

҉ التأكيد على النقد البناء ،وتوجيه املالحظات على التصميم بدقة مما يعزز مهارات التفكري الناقد لدى املتعلمني.
҉ التأكيد على تقبل املالحظات برحابة صدر ،مما يعزز تقبل النقد والرأي اآلخر يف نفوس املتعلمني .

املرحلة اخلامسة  :تسليم وتوثيق ونشر املنتج الرقمي
يف هذه املرحلة يتم:

҉تشجيع املتعلمني على توثيق املشروع بالطريقة املناسبة (إعداد تقرير ،فيديو ،عرض تقدميي.)...،
҉استالم املنتجات الرقمية والتوثيق (عرض تقدميي  ،تقرير بربنامج معاجل النصوص  )...وفق املوعد املتفق عليه.
҉تقييم كل عضو على إجنازه.
҉نشــر املنتجــات الرقميــة علــى حســابات املدرســة والقســم يف مواقــع التواصــل االجتماعــي ،اإلنترنــت ،املدونــات اخلاصــة باملتعلمــن والــي مت إنشــاؤها يف الصــف الســابع،
وتبادهلــا مــع زمالئــه عــر شــبكة املختــر أو الربيــد اإللكتــروين ،التخزيــن السحابـــي  ،منصــة تعليميــة........
مالحظات خاصة باملرحلة اخلامسة:
 ضرورة جتميع املنتجات الرقمية ملتعلمي الفصل الواحد على وسيط ختزيين مناسب وتسليمها لرئيس القسم مع الدرجات اخلاصة هبا . ميكن تنفيذ مسابقة بني املتعلمني يف الفصل الواحد أو مجيع فصول الصف التاسع الختيار أفضل  3منتجات رقمية يتم إنتاجها يف الوحدة ،وميكن تنظيم معرض لعرضاملنتجات الرقمية املتميزة لتحفيز املتعلمني.
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رابعا :متابعة المشاريع
ً
تدرجييا خالل األسابيع الالحقة.
بدءا من األسبوع السابع ،ويستكمله
يبدأ املتعلم بإنتاج مشروعه
ً
ً

ميكنك متابعة املتعلمني من خالل النموذج املقترح التايل:

اسم
املشروع

م

أمساء

أعضاء

املجموعة

املشهد
املطلوب
إجنازه

األسبوع
السابع

األسبوع
الثامن

األسبوع
التاسع
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األسبوع
العاشر

األسبوع
احلادي
عشر

األسبوع
الثاين عشر
االستالم

التقييم
النهائي

تاريخ
االستالم
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خامسا :المهارات المقترحة للمشاريع
ً
م

العقدة أو األمر

البند

1

إنشاء مشروع جديد

2

إضافة الوسائط املناسبة للمشروع

Read

3

إنتاج الوسائط مبساحات شفافة

Keyer

4

الفالتر

5

إضافة النصوص

Text

اخللفية املتحركة

Roll
CornerPin

6

يطبق املتعلم املهارات حسب فكرة
املشروع حبيث:

File > New project
وسيط واحد على األقل.

Shadertoy

تعديل أركان العناصر

7

التتبع

Tracker

8

إضافة التأثريات احلركية

Setkey

9

إضافة عقد للتأثري على الوسائط

Merge
Transform
........

 10حفظ املشروع

Save Project As

 11تصدير امللف

Write

 12جتهيز ملف الصوت املناسب للفيلم

واحد من استخدامات التتبع
دمج الوسائط. تغيري خصائص الوسائط........... -

يف برنامج Audacity

 13دمج الفيلم والصوت املناسب للحصول على منتج متكامل بامتداد mp4
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مالحظات للمعلم
لتنظيم وسالسة العمل شجع املتعلمني عند إنتاج املشروع على:

҉ تنظيــم العمــل :بإنشــاء جملدًاحيتــوي علــى املشــروع ومجيــع الوســائط املســتخدمة فيــه لســهولة نقلــه الحقً ــا ،وتذكــر أنــه ُيفضــل كتابــة أمســاء امللفــات
واملجلــدات باللغــة اإلجنليزيــة.

قصريا تتراوح مدته بني  30-20ثانية.
҉ أن يكون املشروع
ً

҉ حتديــد خصائــص املشــروع عنــد إنشــائه مثــل صيغــة امللــف املصــدر  ،Output Formatعــدد
إطــارات املشــروع ،باإلضافــة إىل معــدل عــرض اإلطــارات يف الثانيــة الواحــدة Frame Rate
وغريهــا وذلــك مــن خــال لوحــة خصائــص املشــروع .Project Settings

҉ أن تكون الوسائط عالية الدقة واألفالم قصرية.

҉ احترام حقوق امللكية عند استخدام الوسائط املختلفة :الصور  ،األفالم ،األصوات.
҉ ميكنك استخدام املواقع التالية للبحث عن الوسائط:
	•www.pixabay.com
	•www.Pexels.com

	•www.unsplash.com
	•www.videvo.com

҉ االســتعانة بــأدوات البحــث عنــد اســتخدام حمــرك البحــث  Googleللبحــث عــن الوســائط

وهــذه األدوات تتيــح للمســتخدم حتديــد خيــارات البحــث كمــا يف كتــاب املتعلــم اجلــزء األول

ص .197

҉ ميكــن دمــج الصــوت مــع الفيلــم الــذي مت تصديــره للحصــول علــى فيلــم متكامــل بــأي برنامــج
يتيــح ذلــك مثــل صانــع األفــام ،حمــرر الفيديــو ،برنامــج  Blenderأوغريهــا.
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ملحق  /1مصفوفة الكفايات واملوارد (وحدة التعلم)
ُيعد املعلم مصفوفة الكفايات واملوارد (وحدة التعلم) للوحدة الدراسية كاملة قبل البدء يف تدريسها.
يتم اعتماد املصفوفة من رئيس القسم وموجه املدرسة أثناء زيارته للمدرسة.
املصفوفة مرنة قابلة للتعديل حبيث يتم التعديل عليها -إن وجد -يف حتضري الدرس األسبوعي.

وحدة التعلم

رقم الوحدة

الكفايات
اخلاصة
املرتبطة بوحدة
التعلم

أمثلة على
أنشطة التعلم

موارد التعليم
والتعلم

من اخلطة
الدراسية

النشاط الذي
جيهزه املعلم
وينفذه املتعلم
ويتم تقوميه من
خالله

املصادر

معايري املنهج
ذات الصلة
تكتب أرقام
معايري املنهج
املقابلة للكفايات
اخلاصة
موجودة يف
دليل املعلم ص
23
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مرجعية دليل
املعلم

حتديد رقم
الصفحة يف دليل
املعلم ص 23

أدوات التقومي
التقومي البنائي التقومي البنائي
هناية احلصة
خالل احلصة

راجع ص
267 -263

ليس اختبار
هناية الفصل
لتحصيل
الدرجات ولكن
لرفع املستوى
التحصيلي
للمتعلم

موارد التقومي

األداة املستخدمة
يف تقومي الدرس
راجع ص
267 -263

املالحق

ملحق  /2التحضري املطور ملادة احلاسوب
اليوم

اسم الوحدة

الكفايات العامة

التاريخ الفصل احلصة

عنوان الدرس

معاجلة املعلومات لتحسني احلياة والتعلم من
خالل الوسائل الرقمية
استخدام األجهزة الرقمية للتواصل وحل
املشاكل يف احلياة اليومية
تصميم مناذج رقميه ،أنظمة ومنتجات حلياة
أفضل

الكفايات اخلاصة واملعايري

1.1

2.1

3.1

4.1

1.2

2.2

3.2

4.2

1.3

2.3

3.3

4.3

إستراتيجيات التعلم

مصادر التعلم

املواقف احلياتية

التكامل
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عزيزي املعلم:

إن املواقــف احلياتيــة هتــدف لربــط

املنهــج الدراســي حبيــاة املتعلــم
اليوميــة واإلجتماعيــة ،وتعكــس

تطلعــات املتعلمــن وآماهلــم وتواكــب

التطــورات العلميــة ،وتدخــل املتعلــم

يف عمليــة تعلــم وتدريــب حياتيــة
مســتمرة ،ميكــن توجيههــا مــن
أجــل تعلــم أفضــل ،وترســخ عمليــة
التعلــم مــدى احليــاة ،وأن البيئــة
هــي منشــأ التعلــم مــن أجــل إنشــاء

جيــل مفكــر مبــدع ،ممــا جيعــل املتعلم
متفتحــأ علــى عاملــه اخلارجــي ،مــن
ً

أجــل أســلوب حيــاة فعــال ،ويقــوم

علــى توظيــف جمموعــة مــن القيــم

واالجتاهــات واملهــارات الــي متكنــه
مــن إدارة الــذات حنــو حتقيــق غاياتــه

يف بنــاء شــخصيته املســتقلة ،كاشــفة
عــن بعــض اجلوانــب القياديــة يف
نفــس املتعلــم ،وتســاعده علــى تنمية

قدراتــه العقليــة ومتنحــه فرصــة
التطــور يف تعاملــه مــع املجتمــع.
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أنشطة الدرس
نتاجات التعلم

دور املعلم

دور املتعلم
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التقومي

التمايز

املالحق

أنشطة التعلم

الحظ عزيزي املعلم أن أنشطة التعلم تتمحور حول املتعلمني ،وهي متكنهم من حتقيق الكفايات اخلاصة .ولتحقيق الكفايات يف املنهج ،فإنَّ أمثلة
أنشطة التعلم تقوم على اخلربة الفعلية للمتعلمني ،وحتقق تكامل إستراتيجيات التعليم املناسبة ملجموعة متنوعة من سياقات التعلم .وجيب
أن تغطي املجموعة املتنوعة من خربات التعلم بشكل شامل وميكن تطويرها يف صف معني .وألنشطة التعلم وضع خاص باملقارنة مع األجزاء
األخرى اإللزامية من املنهج :حيث ميكن للمعلم تعديلها أو إضافة بعض أنشطة التعلم األخرى لتلبية احتياجات املتعلمني على حنو أفضل0

نشاط التعلم يجب أن يجيب عن األسئلة التالية
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معايري أنشطة التعلم
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أداة التقومي
قوائم الشطب والرصد

سلم التقدير

الصف

حتليل التقومي

سلم التقدير اللفظي

سجل وصف سري التعلم

السجل القصصي

تصميم أداة التقومي

التأمل الذايت
أشعر بالرضا عن

261
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مقترحات لتحسني األداء
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أدوات التقومي:
تعتمد عمليات التقومي على أدوات خمتلفة للحصول
على بيانات ودالالت ميكن الوصول هبا إىل أحكام لبناء
خطة لتطوير وحتسني النتاجات التربوية.
(انظر ملحق / 3التقومي).
التأمل الذايت للمعلم:
مجع املعلومات الالزمة حول ما يقوم به املعلم داخل الفصل
الدراسي وحتليلها وتقييمها لتحديد املمارسات اخلاصة به
ومعتقداته األساسية ،وهذا يقوده إىل السعي لتحسني
أدائه وإجراء التغيريات املناسبة اليت تنعكس
إجيابيا على
ً
العملية التعليمية.
فوائد التأمل الذايت:
تنمية اإلحساس بالرضا الذايت والثقة بالنفس نتيجة النظر يف املنجزات اليت قام هبا.
تنمية معارف املعلم ومهارته نتيجة عملية البحث والتعلم الذايت هبدف الوصول لألفضل.
القدرة على توجيه الذات حنو األهداف املرجوة والعمل على حتقيقها.
دائما العمليات اليت يقوم هبا.
ويقيم
دائما
دائما ويراقب
تعلما أفضل ملتعلميه؛ وذلك أل ّنه خيطط
حيقق املعلم املتأمل
ً
ً
ً
ً
ّ
توليد الدافعية للحصول على األفضل ،ونقل املمارسة من كوهنا روتينية إىل ممارسة خالقة مبدعة ،وبالتايل استدامة التجديد يف عمليات
التعليم والتعلم.
ميكّ ن املعلم من أن يتنبه بوعي ألفعاله وأقواله ،فيقف على جوانب القوة فيها واجلوانب اليت حتتاج إىل تعزيز ويسعى إىل حتسينها.
ممارسة التأمل الذايت تتيح القدرة على حتديد االحتياجات،وبالتايل يؤدي إىل املعاجلة احلقيقية للموقف التعليمي.
متكني املعلمني من تقبل التغيري ومواجهة التحديات اليت فرضتها التوجهات احلديثة للتحول لأللفية الثالثة والتوجه حنو جمتمع املعرفة.
يسهم يف الوصول باألداء إىل درجة عالية من اإلتقان ،وبالتايل زيادة كفاءة عمل املتعلم/املخرج النهائي املستهدف يف عمليات التأمل.
إجيابيا على عمله.
هدوءا يف شخصيته مما ينعكس
يقلل التوتر النفسي وجيعل املعلم أكثر
ً
ً
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ملحق  / 3التقومي
ُيعدُّ التقومي عملية منهجية تتطلب مجع بيانات موضوعية وصادقة من مصادر متعددة ،وذلك باستخدام أدوات متنوعة يف ضوء أهداف
حمددة بغرض التوصل إىل تقديرات كمية وأدلة وصفية يستند إليها يف إصدار أحكام  ،أو اختاذ قرارات مناسبة تتعلق باألفراد ،ومما ال شك
فيه أنَّ هذه القرارات هلا أثر كبري على مستوى أداء املتعلمني وكفاءهتم يف القيام بأعمال أو مهام معينة.
كما أن التقومي يساعد على ضمان جودة التربية والتعليم من خالل تقومي العملية التربوية والتعليمية والبيئات واخلدمات املساندة .
التقومي:
يعكس إجنازات املتعلم ويقيسها يف مواقف حقيقية ،فهو تقومي جيعل املتعلمني ينغمسون يف مهمات ذات قيمة ومعىن بالنسبة هلم ،فيبدو كنشاطات
تعلم وليس كاختبارات سريعة ميارس فيه املتعلمون مهارات التفكري العليا ،ويوائمون بني مدى متسع من املعارف لبلورة األحكام أو الختاذ
القرارات ،أو حلل املشكالت احلياتية احلقيقية اليت يعيشوهنا.
أيضا بالتقومي :أ َّنه العملية اليت ترمي إىل معرفة مدى النجاح أو الفشل يف حتقيق األهداف العامة اليت يتضمنها املنهج ،وكذلك نقاط
ويقصد ً
القوة والضعف به ،حىت ميكن حتقيق األهداف املنشودة بأحسن صورة ممكنة.
إستراتيجيات التقومي:
املقوم لتنفيذ عملية التقومي مبا يف ذلك استخدام أدوات ووسائل التقومي ،ومتتاز كل إستراتيجية بتفردها،
هي اإلجراءات والطرائق اليت يتبعها
ّ
وأدواهتا ووسائلها .وتعكس إستراتيجيات التقومي إجنازات املتعلم وقياسها يف مواقف حقيقية ،وجتعل املتعلمني ينغمسون يف مهمات ذات قيمة
ومعىن بالنسبة هلم ،فيبدو كنشاطات تعلم ميارس فيه املتعلمون مهارات التفكري العليا وحل املشكالت احلياتية احلقيقية اليت يعيشوهنا الختاذ
القرارات املناسبة ،وبذلك تتطور لديهم القدرة على التفكري الذي يساعدهم على معاجلة املعلومات ونقدها وحتليلها ،فهو يوثق الصلة بني التعلم
والتعليم ،مبا يساعد املتعلم على التعلم مدى احلياة.
أدوات التقومي:
تعتمد عمليات التقومي على أدوات خمتلفة للحصول على بيانات ودالالت ميكن الوصول هبا إىل أحكام لبناء خطة لتطوير وحتسني النتاجات
التربوية .تستخدم أدوات التقومي لتحديد ميول املتعلمني واجتاهاهتم ودرجة تأقلمهم االجتماعي والشخصي وذكائهم وحتصيلهم العلمي ،وتعتمد
على مشاركة املتعلمني يف تصميمها يف بعض األحيان والتفاعل معها ،كما أهنا تعزز التقومي الذايت لدى املتعلمني.
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ميكن تلخيص أساليب التقومي وأدواته يف اجلدول التايل:
إستراتيجيات
( أساليب )التقومي

التقومي
املعتمد على األداء.

املواقف التقوميية
التقدمي Presentation
املناقشة Demonstration
العروض التوضيحية Performance
احلديث Speech
املعارض Exhibition
املحاكاة ولعب األدوار .Debate
االختبارات القصرية Test

الورقة والقلم.

االمتحانات Exam
املقالة .Article

التواصل.

املؤمتر Conference
املقابلة Interview
األسئلة املباشرة Direct Questions

املالحظة.

املالحظة املنظمة واملقصودة واملستمرة عن أداء وسلوكيات واحتياجات واجتاهات املتعلمني.

متابعة الذات.

تقومي الذات
يوميات املتعلم
ملف املتعلم.
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أدوات التقومي

•قوائم الرصد والشطب
•سلم التقدير العددي
•سلم التقدير اللفظي

•سجل وصف سري التعلم
•السجل القصصي
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وميكن أن تتحدد العالقة بني نتاجات التعلم والتقومي من خالل أربع خطوات تتكامل مع بعضها يف حلقة واحدة مركزها املتعلم :
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أ .إستراتيجيات التقومي
للتقومي التربوي عدة أساليب منها:
أ .أسلوب التقومي املعتمد على األداء
وفيه يوضح املتعلم تعلمه بتوظيف مهارات التعلم يف مواقف حقيقية أومواقف حتاكي املواقف احلقيقية ،أو قيامه بعروض عملية يظهر من
خالهلا مدى إتقانه ملا اكتسب من مهارات يف ضوء النتاجات املراد إجنازها.ويندرج حتت هذا األسلوب عدة مهارات منها:
•املحاكاة ( لعب األدوار )
•احلديث
•التقدمي
• املناقشة واملناظرة
•املعرض
•العرض التوضيحي
ب .أسلوب القلم والورقة
مهما من التقومي التعليمي.
األساليب املتمثلة يف االختبارات بكافة أنواعها ،وتقيس قدرات ومهارات املتعلم يف جماالت معينة ،ومتثل
جزءا ً
ً

ج .أسلوب املالحظة

وهي عملية يتوجه هبا املعلم حبواسه املختلفة حنو املتعلم ملالحظته يف موقف نشط من أجل احلصول على معلومات تفيد يف احلكم عليه ،وتفيد
يف تقومي مهاراته وقيمه وسلوكه وطريقة تفكريه (مالحظة مقصودة وخمطط هلا).
د.أسلوب التقومي بالتواصل
مجع املعلومات بواسطة فعاليات التواصل للتعرف على مدى التقدم الذي حققه املتعلم ،ومعرفة طريقة تفكريه وأسلوبه يف حل املشكالت،
وتوظيف هذا األسلوب يف املواقف التقوميية التالية:
•املقابلة

•األسئلة واألجوبة

•التقومي الذايت

هـ .أسلوب التقومي مبراجعة الذات
ذاتيا وتوظيفه يف املواقف التعليمية التالية:
مراجعة املتعلم ألعماله وتقومي عمله
ً
•ملف املتعلم

•يوميات املتعلم
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ب .أدوات التقومي
أ .قوائم الرصد  /الشطب
عبارة عن قائمة األفعال  /السلوكيات اليت يرصدها املعلم ،أو املتعلم أثناء تنفيذ مهمة أو مهارة تعليمية يرصدها املعلم أو املتعلم ،وتعد من
األدوات املناسبة لقياس مدى حتقق النتاجات التعليمية لدى املتعلمني ،ويستجاب على فقراهتا باختيار إحدى الكلمتني من األزواج التالية:
نادرا ،موافق أو غري موافق ،مناسب أو غري مناسب ،وجيب مالحظة عدم وجود تدريج يف
غالبا أو
على سبيل املثال :صح أو خطأ ،نعم أو ال،
ً
ً
اإلجابة عن فقرات هذه القوائم.
ب .سلم التقدير
أداة بسيطة تظهر فيما إذا كانت مهارات املتعلم متدنية أو مرتفعة ،حيث ختضع كل فقرة لتدريج من عدة فئات أو مستويات ،حيث ميثل أحد
طرفيه انعدام أو وجود الصفة اليت نقدرها بشكل ضئيل ،وميثل الطرف اآلخر متام أو كمال وجودها ،وما بني الطرفني ميثل درجات متفاوتة
من وجودها.
ج .سلم التقدير اللفظي
متاما سلم
إحدى إستراتيجيات تسجيل التقومي ،عبارة عن سلسلة من الصفات املختصرة اليت تبني أداء املتعلم يف مستويات خمتلفة ،إنه يشبه
ً
التقدير ،ولكنه يف العادة أكثر تفصي ً
ال منه ،مما جيعل هذا السلم أكثر مساعدة للطالب يف حتديد خطواته التالية يف التحسن،وجيب أن يوفر هذا
السلم مؤشرات واضحة للعمل اجليد املطلوب .
د .سجل وصف سري التعلم
حبرية عن
مر هبا يف حياته اخلاصة ،حيث يسمح له بالتعبري
ّ
سجل منظم يكتب فيه املتعلم عرب الوقت عبارات حول أشياء قرأها أو شاهدها أو ّ
آرائه اخلاصة واستجاباته حول ما تعلمه.
هـ .السجل القصصي
عبارة عن وصف قصري من املعلم ،ليسجل ما يفعله املتعلم ،واحلالة اليت متت عندها املالحظة .مث ً
ال من املمكن أن يدون املعلم كيف عمل املتعلم
ضمن جمموعة ،حيث يدون أكثر املالحظات أمهية حول مهارات العمل ضمن جمموعة الفريق (العمل التعاوين).
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ملحق  / 4أمناط التعلم
نظريات كثرية مت تطويرها يف ميادين التربية وعلم النفس من أجل فهم كيف يفكر ويتعلم املتعلمون ،ومن هذه النظريات مت التوصل إىل أمناط التعلم.
أمناط التعلم هي طرق التع ُلّم املختلفة ،وتشمل أساليب التعليم الفردية اليت ُيفترض أن تُساعد الشخص على التعلم بشكل أفضل ،أي أن منط التعلم هو الطريقة اليت
يوظفها املتعلم يف اكتساب املعرفة ،وكل متعلم له طريقته املميزة يف التعلم.
أسلوبا معينً ا يتفاعلون معه للتعامل مع املعلومات؛ و ذلك ألنَّ كل إنسان
إن منط التعلم ليس ما يتعلمه املتعلم ،بل كيف يتعلم هذا املتعلم  ،و ُيعتقد أن معظم الناس يفضلون
ً
يتلقى املعلومات و خيزهنا و يستوعبها بطريقة خمتلفة ،ومعرفة منط تعلم املتعلم يساعد املعلمني على إعداد اخلربات التعليمية لتكون :
[ أكثر شخصية ( - )Personalizedوذات معنى ( - )Meaningfulوأكثر فاعلية (] )Effective
إن اكتشاف منط تعلم املتعلم هو اكتشاف كيف يتعلم هذا املتعلم بفاعلية أكثر.وميكن تلخيص متوسط االحتفاظ باملعلومة (أي بقاء أثر التعلم ) يف اهلرم التايل ..

من الضروري أن يتم تفعيل أكرب قدر ممكن من حواس املتعلم أثناء احلصص الدراسية من خالل التعلم النشط ،مبا يضمن تعلم أفضل ألبنائنا املتعلمني.
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مناذج أمناط التعلم
توجد عدة مناذج لتقسيم أمناط التعلم منها:

ميكنك االطالع على املزيد حول هذا املوضوع من خالل جملد رمز االستجابة السريعة .QR
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أمهية أمناط التعلم
من الضروري أن تتعرف عزيزي المعلم على
أنماط المتعلمين في فصولك ،مما يساعدك في
تصميم أنشطة تعلم تخاطب كل متعلم حسب
نمطه وقدراته.
ويمكن تلخيص أهمية أنماط التعلم بالشكل
المقابل:

وتذكر أن :
•مناسبة منط من أمناط التعلم ملتعلم ما ال تعين عدم قدرته على الفهم من خالل منط آخر…فإنَّ النمط ما هو إال خطوط عامة
لتفكري املتعلم ،وال تعين حصره يف منط واحد فقط طوال حياته.
• قد يتغري منط تعلم املتعلم الواحد حسب املادة وحسب مرحلته الدراسية.
• ال يوجد منط صحيح ومنط غري صحيح وال يوجد منط أفضل من آخر.
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تقييم منط التعلم
يرتبط تقييم أسلوب التعلم بنموذج كولب ،و ُيستخدم لتحديد
قيم هذا األسلوب ما يفضله الفرد
أسلوب التعلم اخلاص باملتعلم ،و ُي ِ ّ
وحيتاجه يف عملية التعلم ،فهو يقوم مبا هو موضح يف الصورة
املقابلة.
تُستخدم وسائل أخرى (استبيانات) لتحديد أمناط التعلم مبا فيها
اختبار فليمينغ ،وأسلوب جاكسون ،والربامج املتعددة املعتمدة على
استبيانات  .MAWiكما نالت كثري من االختبارات األخرى شعبية
ومصداقية كبرية بني املتعلمني واملعلمني.
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ملحق  / 5التعلم النشط
* ماهو التعلم النشط؟
هو تعلم قائم على األنشطة املختلفة اليت ميارسها املتعلم واليت ينتج عنها سلوكيات تعتمد على مشاركة املتعلم الفاعلة واإلجيابية يف املوقف
وتفاعليا يف
حيويا
دورا
ً
ً
التعليمي ،واعتماد املتعلم على ذاته يف احلصول على املعلومات واكتساب املهارات وتكوين القيم واالجتاهات ،حيث يأخذ ً
ومرشدا للمتعلمني وحمفزً ا
تعلمه وينغمس يف أنشطته سواء أكان مبفرده أم مبشاركة زمالئه يف بيئة صفية يكون املعلم فيها أحد مصادر التعلم
ً
لدافعيتهم حنو التعلم.
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األهداف املرجوة عند ممارسة املتعلم للتعلم النشط
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* دور املتعلم يف التعلم النشط :يتلخص دور املتعلم يف ظل إستراتيجيات التعلم النشط فيما يلى:
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*فوائد التعلم النشط:

҉يتوصل املتعلمون خالل التعلم النشط إىل حلول للمشكالت ذات معىن عندهم ،أل ّنهم يربطون بني املعارف اجلديدة اليت تعلموها وبني
أفكار مألوفة لديهم.
҉حيصل املتعلمون خالل التعلم النشط على تعزيزات حول فهمهم للمعارف اجلديدة.
҉احلاجة إىل التوصل إىل ناتج خالل التعلم النشط جترب املتعلمني على استرجاع معلومات سابقة ،مث ربطها ببعضها.
҉يبني التعلم النشط للمتعلمني قدراهتم على التعلم ،بدون مساعدة سلطة عليا ،وهذا يعزز ثقتهم بذواهتم ،واالعتماد على الذات.
҉ميكن التعلم النشط املتعلمني من العمل بنشاط وفاعلية.
҉ينجز املتعلم املهام بنفسه خالل التعلم النشط أو يشترك فيها ،وتكون ذات قيمة أكرب من املهمة اليت ينجزها له شخص آخر.
҉املعلم ىف ظل التعلم النشط ليس املصدر الوحيد للمعرفة.

*إستراتيجيات التعلم النشط:
واسعا من األنشطة اليت تعزز التعلم عند املتعلمني مثل
تشمل إستراتيجيات التعلم النشط مدى
ً

مشاركتهم يف العمل والتفكري حول األشياء اليت ميارسوهنا (. ) 1991,nosie&llewnob

معا يف جمموعات صغرية كفاءهتا متباينة
ومن خالل إستراتيجيات التعلم النشط يعمل املتعلمون ً

إلجناز أهداف مشتركة ،وميكن استخدام هذه اإلستراتيجيات لتحفيز املتعلمني ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ من خالل
جمموعة من املواقف ميكن تلخيصها يف الشكل املقابل:

275

املالحق

ملحق  / 6من إستراتيجيات التعلم النشط
فيما يلي بعض من إستراتيجيات التعلم النشط اليت ميكن توظيفها يف احلصص ملساعدة املتعلمني يف حتسني تعلمهم وتنمية قدراهتم املختلفة.

إستراتيجية  /استمع  -اقرأ  -ناقش
إستراتيجية تساعد املتعلمني على استيعاب النص خالل القراءة ،وقبل القراءة إذ يستمع املتعلمون إىل حماضرة قصرية يعدها املعلم ،مث يقرأ
املتعلمون النص املحدد حول موضوع الدرس ،وبعد القراءة تتشكل جمموعة نقاش كبرية أو جمموعات نقاش صغرية حول موضوع الدرس،
وخالل النقاش يقارن املتعلمون املعلومات اليت حصلوا عليها من املحاضرة مع املعلومات املوجودة يف النص.
خطوات اإلستراتيجية:
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إستراتيجية  /إقرأ  -ناقش  -شارك
بعضا ،ويساعد
تعتمد فكرة اإلستراتيجية على أنَّ القراء يلخصون ويوضحون بشكل أفضل عندما يكونون يف جمموعات ثنائية يدعم بعضهم
ً
التلخيص على فهم النصوص وطرح األسئلة حول النص.
خطوات اإلستراتيجية:

ميكن للمتعلمني استخدام اجلدول التايل ملساعدهتم على تنظيم أفكارهم:
إجابات التساؤالت
التساؤالت
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إستراتيجية  /الفرز املفتوح
إستراتيجية تساعد املتعلمني على تعلم تصنيف املعلومات بطرق منطقية ،والفرز املفتوح يتيح الفرصة لفرز املحتوى كما يراه املتعلمون وليس
هناك ضبط مسبق للفئات كما يف الفرز املغلق حيث يوضح للمتعلمني كيفية تنظيم وفرز املعلومات (العناوين الرئيسية للفرز).
خطوات اإلستراتيجية :
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إستراتيجية  /الكلمات املحذوفة
بدل منها أقواس ،ويطلب
طريقة تفاعلية مناسبة جلميع الفئات العمرية ،يتم فيها تقييم قراء النص ،حيث يتم حذف كلمات من النص ويوضع ً
من املتعلمني استنتاج الكلمات بني األقواس.
عند تقدميها للمتعلمني يف املرحلة املتوسطة يتم حذف الكلمة بعد مخس كلمات مكتوبة.
خطوات اإلستراتيجية :
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إستراتيجية  /رمي الكرة
تستخدم هذه اإلستراتيجية لطرد امللل ،وتنشيط املتعلمني ،وضمان تفاعلهم داخل الفصل.
خطوات اإلستراتيجية :
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إستراتيجية  /البطاقات املتبادلة
هي إستراتيجية مناسبة لطالب املرحلة االبتدائية و املتوسطة و تستخدم يف مجيع املواد ،وهي إستراتيجية فعالة يف املراجعة والتقومي النهائي.
خطوات إستراتيجية البطاقات املتبادلة :
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إستراتيجية  /البطاقات املروحية
تعتمد هذه اإلستراتيجية على تقييم مستوى فهم املتعلم للدرس ،وذلك بوضع جمموعة من األسئلة يف بطاقات يتم عرضها بشكل املروحة .
خطوات إستراتيجية البطاقات املروحية :
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إستراتيجية  /مثلث االستماع
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إستراتيجية /قف-ارفع يدك-شارك
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إستراتيجية /دون ما تشاهد
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املصادر
* املنهــج الوطنـي الكـــوييت  -املرحلــة املتوسطة  -املنهج الدراسي واملعايري ملادة (تكنولوجيا االتصال واملعلومات)  -دولة الكويت – إبريل 2016
* الوثيقة األساسية للمرحلة املتوسطة يف دولة الكويت  -وزارة التربية – .2016
* د.ربـى مصطفى حممود  ،أ .عائشة غالب رجا .متعة التربية :أنشطة تربوية تفاعلية – مؤسسة قمم املعرفة للتطوير واالستشارات –الطبعة الثانية 1435ه 2015/م .
* الشمري ماشي بن حممد 101 -إستراتيجيه يف التعلم النشط.
* موقع وزارة التربية – دولة الكويت https://www.moe.edu.kw
* موقع التوجيه العام للحاسوب – دولة الكويت www.hasobkw.com
* املوقع اإللكتروين .www.Wikipedia.com
* املوقع الرمسي لربنامج : Natron
* :Natron Documentation

https://natrongithub.github.io

http://natron.readthedocs.io/en/rb-2.3
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